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ongastvrijheid hoog in vaandel

Hoe het Vlaams
Blok gelijk krijgt
1992 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar van de
verontrustende toename van racisme en ekstreem rechts in
Europa. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de traditionele
politiek deze tendens vooral wil beantwoorden met een repres-
sievere aanpak van migranten en asielzoekers. Het wetsontwerp
van minister van Vreemdelingenzaken Louis Tobback (SP)spant
daarbij voorlopig de kroon. Dit wetsontwerp is zo funest in het
ondergraven van de rechtszekerheid van de asielzoeker dat men
zich angstvallig de vraag kan stellen in hoeverre België nog
bereid is politiek asiel te verlenen.
De vreemdelingenwet van 15 decem-
ber 1980, waarin de regeling van de
asielprocedure werd uitgewerkt, werd
in de loop van de jaren al een drietal
keer aangepast. Telkens werd het be-
leid restriktiever en protektionistischer,
de procedure omslachtiger. Amper.één
jaar na het in werking treden van de
Wet van 18 juli 1991 is er nu een
nieuw wetsontwerp van de Minister
van Vreemdelingenzaken. Drie KB's
van 13 juli 1992 droegen de bevoegd-
heid inzake toegang tot het grondge-
bied, verblijf, vestiging en verwijde-
ring van vreemdelingen over aan de
minister van Binnenlandse Zaken.
Nieuwe meesters, nieuwe wetten.

Ministervan Binnenlandse Zaken Tob-
back pakte een kleine maand na zijn
nieuwe bevoegdheid al uit met een
ontwerp van wet om de vluchtelingen-
wet te wijzigen, vooral vanuit de be-
kommernis de procedure te versnel-
len. In de praktijk ziet het er echter

KVHV 4
Onze goede vrienden zijn weer stout
geweest. Billekoek dus. Tevens wil
ik hier de groeten doen aan mijn
dominante doch rechtvaardige
vader, mijn lieve moeder, mijn zus
Krista, broer Jacob en niet te verge-
ten tante Berta die morgen achten-
zeventig wordt.
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Een aantal professoren van Rech-
ten hebben de petitie van die heren
hierboven nog niet ondertekend.
Graag had ik in uw programma
'Dat kleine kafee aan de haven'
van Vader Abraham in de onge-
kuiste versie gehoord.
Kerosene 6
Koncerten dus. Mag ik er tenslotte
op wijzen, beste mevrouw, dat de
intertekstualiteit van mijn kana-
riepiet dramatische vormen aan-
neemt. Het beestje is gisteren ge-
zwommen.
Asielrecht 5

naar uit dat de nieuwe wet ervoor
moet zorgen dat de regering een in-
strument heeft om vluchtelingen ge-
makkelijker buiten te houden. De be-
langrijkste wijziging in de nieuwe
asielwet is immers het omkeren van
de bewijslast door het invoeren van
een nieuw erkenningskriteriam 'ken-
nelijk ongegronde aanvraag'.
In de vorige wet (die van 1.8 juli

1991) was die omgekeerde bewijslast
- waarbij de asielaanvrager zelf moet
bewijzen politiek vluchteling te zijn -
al ingevoerd voor de 'veilige' landen.
Dit zijn die landen waarop de zoge-
naamde tweemaal 5% regel van toe-
passing is: die landen waarvan het
afgelopen jaar minder dan vijf pro-
cent van deaanvtagen definitiefwerd
erkend en die meer dan vijf procent
van het totale aantal asielaanvragen
uitmaken. Ghana is hier een voor-
beeld van. Die twee keer vijf procent
regel was echter zeer omstreden van-
wege zijn diskriminerend karakter. Hij
kreeg dan ook heel wat kritiek van
organisaties zoals de Liga voor men-
senrechten, Amnesty International en
Welzijnszorg.

Het is op zich al eigenaardig dat
men via statistische gegevens over
groepen iemand veroordeelt. Boven-
dien is deze tweemaal 5%-regel strij-
dig met de konventie van Genève
(art.3 van de internationaal erkende
vluchtelingenwet uit 1951) omdat hij
een onderscheid invoerde op basis van
nationaliteit. Asielzoekers uit derge-
lijke landen moeten immers optor-
nen tegen de vooronderstelling dat zij
ook wel geen bescherming zullen no-
dig hebben omdat asielzoekers uit die-
zelfde landen in. het verleden geen
bescherming kregen. Ook de Raad
van State heeft opmerkingen gemaakt
bij deze regel.
Die dubbele 5%-regel wordt nu in

teorie ingetrokken en vervangen door
het vage begrip 'kennelijk ongegronde
aanvraag'. In de praktijk betekent dit
gewoonweg dat hij feitelijk uitgebreid
is tot alle politieke vluchtelingen. Bij
de wetswijziging wordt immers, door
het 'kennelijk ongegrond' -onontvan-
kelijkheidskriterium in te voeren, de
bewijslast op de schouders van de
asielzoekers uit alle landen gescho-
ven. Hierdoor kan een asielaanvraag
. ook onontvankelijk verklaard worden
wanneer de vreemdeling niet kan be-
wijzen dat hij echt vervolgd werd toen
hij z'n moederland verliet.
Deze omgekeerde bewijslast is vol-

gens het Ociv (de organisatie die de
belangen van de asielzoekers behar-
tigd) in strijd met de konventie van
.Genève waar het 'voordeel van de
twijfel' ingeschreven stond. Ociv en
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Amnesty International wijzen er ook
op dat het onderzoek naar die 'kenne-
lijk ongegrondheid' gebeurt door een
niet-onafhankelijke instantie, de
dienst vreemdelingenzaken (DVZ).
Deze dienst resorteert immers onder
het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en is bovendien niet kompetent
voor een verantwoord onderzoek aan-
gezien ze noch in teorie, noch in de
praktijk over de nodige middelen be-
schikken.

Doordat de sankties voor de ver-
voerders behouden blijven is er bo-
vendien geen garantie voor de toe-
gang tot de asielprocedure - noch-
tans een vereiste voor elke eerlijke en
efficiënte procedure. Door deze sank-
ties zijn vliegtuigmaatschappijen niet
erg happig om vreemdelingen zonder
geldige dokumenten mee te nemen.
Hierdoor vermindert de kans voor po-
litieke vluchtelingen om hun land uit
te geraken aanzienlijk.

Een ander zeer omstreden element
zijn de koncentratiekampen die voor
asielzoekers zullen heringevoerd wor-
den: asielzoekers zonder dokumenten
kunnen voor twee maanden vastge-
houden worden in 'detentiecentra'.
Hiermee komt Tobback een eerder ge-
dane 'belofte' na toen hij vóór de
verkiezingen van 24 november '91
zich liet ontvallen dat er aan de gren-
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Steeds dichter bij toegangsbeperking

Naar centraal eksamen voor
geneeskunde
Maandag 8 februari werd op de Akademische Raad v~ de
KU Leuven "de beperkte toegang tot de studie geneeskunde"
besproken. Oe numerus clausus voor de artsenopleiding staat
weer volop in de belangstelling nu minister van Sociale Zaken
Philippe Moureaux aan de ziekteverzekering sleutelt. Ook de
fakulteit geneeskunde vraagt allang om zo'n beperking en zij
wu vorig jaar onverwachts steun krijgen van de studenten
geneeskunde die zich in een enquête massaal uitspraken tegen
een vestigingswet en voor een numerus clausus.

Het numerus claus us-debat kwam
weer op gang toen nationaal minister
van Sociale Zaken Moureaux zich uit-
sprak voor de beperking van het aan-
tal studenten geneeskunde. Hij tracht
hiermee het artsensyndikaat Beekers
en zijn gevolg over de brug te krijgen
inzake een gemeenschappelijk ak-
koord. De numerus clausus wordt zo
pasmunt in een moeilijk politiek de-
bat.
Moureaux vroeg aan zijn Vlaamse

en Waalse kollega's van onderwijs,
Van den Bossche en Lebrun. de moge-
lijkheden van zo'n ingreep te onder-
zoeken. Aan Waalse kant werd snel
negatief gereageerd, wel wordt er ge-
dacht aan een herstrukturering van
de gehele opleiding. De Vlaamse mi-
nister van onderwijs Van den Bossche
(SP) was tot voor kort tegenstander
van een numerus clausus. Hij zag een
toegangsbeperking van de universi-
teiten niet zitten. Hij vroeg wel aan de
Vlir (het overlegorgaan van de Vlaam-

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
INGENIEURS MET VISIE

se rektoren) om een standpunt voor te
bereiden.
Uit de diskussie op de Vlir-vergade-

ringen bleek alleen de KU Leuven en
de RUG voor een mogelijke herzie-
ning van het vroegere Vlir-standpunt
tegennumerus clausus.ln dat kader is
ook te begrijpen waarom het debat op
de Akademische Raad moest gevoerd
worden.

Arbeidsverdeling
De diskussie over de numerus clau-

sus duurde echter niet lang. De fakul-
teit Geneeskunde stond alleen met
haar standpunt voor een numerus
clausus. De dekanen van de meeste
andere fakulteiten verzetten zich daar
echter tegen. Men was het er wel over
eens dat er ingegrepen moet worden
in de sociale gezondheidszorg: onder
andere op het gebied van kwaliteits-
bewaking, arbeidsverdeling en een
maksimale leeftijd voor de uitoefe-
ning van de geneeskunde.
Zoals vaak had ook het Buro Made-

mische Raad (BAR)een voorstel klaar-
liggen dat voorziet in "een selektie,
zonder enige numerus fixus" op kwa-
liteit, ten vroegste na het eerste jaar,
en interuniversitair georganiseerd. Het
zou daar gaan om alle eerste kandi-
datuursvakken. In een nota werd de
motivatie - "specifiek aan genees-

kunde" - hiervoor opgesomd: wei-
nig polyvalente toekomstmogelijkhe-
den, langere en dus zwaardere stu-
dies, de grens aan de onderwijs-
kapaciteit door onder onderë hetaan-
tal ziekenhuisbedden, behoefte aan
voldoende praktijkervaring, de geïn-
duceerde vraag en dus stijgende kos-
ten in de sociale zekerheid en "het
EUropese voorbeeld" ('toestroom' van
buitenlandse studenten naar België).
Stuk voor stuk argumenten die ofwel
ontkracht kunnen worden ofwel prin-
cipieel nogal moeilijk liggen: als het
BAR inderdaad tegen een numerus
fixus (het van te voren vaststellen van
het aantal geslaagden) is, wat is de
zin dan van een interuniversitair
eksamen. Het is duidelijk dat zo'n
eksamen alleen maar kan afglijden
naar een numerus fixus, anders heeft
ze geen bestaansreden.
Belangrijk luik aan het voorstel is

de koppeling van deze onderwijskun-
dige ingreep aan ingrepen in de so-
ciale gezondheidszorg, zoals hoger
vermeld. Na het voorstel kwam het
dan tot een stemming. Eerst werd naar
de tegenstemmers gevraagd. Enkel de
studenten en de dekaan van Weten-
schappen reageerden. Dit was met-
een het einde van de stemprocedure:
"de zaak was duidelijk". Voorstemmen
of onthoudingen waren niet meer no-
dig. Een merkwaardige manier van
besluitvorming.
Bovendien gaat men met een der-

gelijk voorstel voorbij aan een funda-
mentele problematiek: de struktuur
van de geneeskunde-opleiding wordt
als vaststaand gegeven beschouwd.
Men bouwt struktureel geen alterna-
tieve toekomstmogelijkheden voor de
pas afgestudeerde geneeskundestu-
dent in en men streeft niet naar een
universele opleiding. Waarom geen
normaal universitair kurrikulum met
twee kandidaturen en twee of drie
licentiejaren, met nadien meer moge-
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Finale Interfakultaire bekerkompetitie

Ekonomika triomfeert
Vorige donderdag werd de finale van Sportraads Interfakultaire
bekerkompetitie gespeeld. Ekonomika was de onbetwiste
trofeeënkoning op een sportieve avond, die tevens de aanloop
naar het lisst-tomooi van eind februari was.
De finalisten van het heren voetbal,
basketbal en volleybal mogen im-
mers deelnemen aan dit internatio-
nal'sporttomooi. De unieke sfeer van
het Lisst-tornooi waaide op die ma-
nier al eventjes door de gebouwen
van het Universitair Sportcentrum.

Bijde Interfakultaire bekerkompeti-
ties bekampen ploegen van verschil-
lende fakulteiten en residenties me-
kaar in dertien verschillende sport-
disciplines. Traditionele sporten zoals
voetbal, volleybal en basketbal ken-
nen steeds een grote belangstelling;
de laatste twee zowel bij de dames als
bij de heren. Ook voor minivoetbal is
er een zekere belangstelling bij de
dames. maar echt nieuw dit jaar wa-
ren welhet damestornooi veldvoetbal,
en het gemengde korfbal-tornooi.

Het aantal deelnemers aan het
Intecfakultaire bekertornooi zit al en-
kele jaren stevig in de lift. Dit jaar
nam een rekordaantal van 156 ploe-
gen deel aan de verschillende kom-
petities, wat dan ook een zware belas-

ting voor de sportakkommodaties van
de universiteit betekende. Volgendjaar
zal er echter hoogstwaarschijnlijk een
nieuwe sporthal beschikbaar zijn aan
het Sportkot. zodat er plaats is voor
verdere uitbreiding.

De voorrondes lopen al van in de-
cember en vorige donderdag maakte
de kompetitie dan haar hoogtepunt
mee met de eerste IFB-finaledag. De
finales van de verschillende discipli-
nes werden zoveel mogelijk tegelijk
geprogrammeerd in de hoop op die
manier het geheel aantrekkelijker te
maken voor de supporters. De be-
langstelling was dan ook meer dan
behoorlijk. Supporters van Terbank
zorgden voor nogal wat lawaai langs
de lijnen, en de fanfare van Ekonornika
liet zich niet onbetuigd.

Slechts een beperkt aantal fakul-
teiten kon geen enkele trofee in de
wacht konden slepen. De kleinere
fakulteiten kunnen - terecht - in-
roepen dat ze niet echt een groot po-
tentieel aan deelnemers hebben, wat

hun winstkansen uiteraard doet da-
len. Maar ook grote kringen vielen
niet altijd in de prijzen. Medika was
bijvoorbeeld een opvallende afwezige
bij de laureaten. De eer voor de hele
L&W-fakulteit moest gered worden
door Eoos, met een tweede plaats bij
korfbal. Ook VRGkon niet echt over-
tuigen met twee derde plaatsen (voet-
bal dames en mini-voetbal heren).
Sportraad sleepte de eerste prijs korf-
bal in de wacht.

Voor de fakulteit van de Weten-
schappen toonde de Chemika-ploeg
zich de meest verdienstelijke. In het
mini-voetbal voor heren behaalde zij
de tweede plaats, en in het basketbal
toonde ze zich duidelijk de beste. In
het dames-basketbal werd de derde
plaats behaald door Wina.

Naast de fakulteitskringen zijn ook
de universitaire residenties opvallend
aanwezig bij Sportraadaktiviteiten.
Thomas Morus won het mini-voetbal
bij de dames, en Terbank haalde, ge-
steund door een ruime supporters-
schare, twee zilveren trofeeën binnen
(damesvoetbal en damesvolleybal).

De damesploegen van LBKdeden
het opvallend goed met een tweede
plaats bij het basketbal en derde plaat-
sen bij mini-voetbal en korfbal. Apol-
loon speelde drie finales en won ze
alledrie. VTKkaapte vier prijzen weg,
waaronder echter geen enkele bij de
dames. Dat het gros van de burgies
jongens zijn, zal hier wel voor iets
tussenzitten. DeVTK-boyswonnen het

Verontruste Juristen blijven aktief

"Positievediskriminatie
moet kunnen"
De Verontruste Juristen beginnen nu stilaan serieuze bekend-
heid te verwerven zowel bij voorstanders als tegenstanders van
een verstrenging op de wet op racisme. Begonnen met een
aantal Vrije Tribunes en nadien bekend geworden door hun
kritiek op het 70-puntenprogramma van het VlaamS Blok,
hebben ze op dit moment enige politieke respektabiliteit afge-
dwongen. Zo verklaarde Erdman (SP) een paar weken geleden
op de Zevende Dag dat hij zijn eigen wetsvoorstel zou amenderen
naar aanleiding van de opmerkingen van de Verontruste Juristen

De Verontruste Juristen hadden als
oorspronkelijke bedoeling de funda-
menten te bekijken die de rechtsstaat
schragen en de bouwvalligheid waar-
mee ze af te rekenen krijgen. In zijn
analyse van de problemen waarmee
onze rechtsstaat heden ten dage te
kampen heeft, ontwikkelt De Smijter
de stelling dat de rechtsstaat twee
funkties heeft.

Effektief
De Smijter: «Eeneerste funktie die de
rechtsstaat nastreeft isde bescherming
van de fundamentele waarden in onze
samenleving. Die waarden worden
vertaald in wetten. De wetgevende
funktie wordt uitgeoefend door de
volksvertegenwoordigers. Dit is de
symboolfunktie van het recht. Aan
die taak ontleent het recht ook een
voorbeeldfunktie, die de symbool-
funktie versterkt. Haar tweede funktie
speelt de rechtsstaat uit op het mo-
ment dat het recht zijn waarde af-
dwingt door het recht. Momenteel
wordt de rechtsstaat op 2 manieren
bedreigd, met name wanneer funda-
mentele waarden niet meer uitge-
drukt worden in het recht en een
systematische inbreuk op het recht
niet meergesanRtioneerd wordt. Sank-
ties zijn pas effektief, indien ze zwaar
genoeg zijn...

«De hoogte van de sankties vindt
zijn grondslag in het te verwachten
afwijkend gedrag en de waarde van
het te beschermen belang. Verdraag-
zaamheid dient zich als een belang-
rijke waarde aan in onze samenle-
ving en het te verwachten afwijkend
gedrag krijgt het etiket 'hoog' mee.
Nochtans loopt het hier mis. Wemer-
ken een systematische inbreuk op de
verdraagzaamheid. Deparketten zou-
den strenger moeten vervolgen. Het
seponeringscijfer bedraagt 95%, on-
der meer omdat het strafbaar feit, in
dit geval onverdraagzaamheid, zo
moeilijk te bewijzen valt. De zaken
die uiteindelijk voor de rechtbank ko-

men, moeten op een voldoende stren-
ge bestraffing Uitlopen».

Een eerste werkterrein van de Ver-
ontruste Juristen bestond er in de pu-
blieke opinie bewust te maken van
het feit dat het Vlaams Blokde rechts-
staat bedreigt. Maar omdat nog steeds
blijkt dat er geen volledige synkro-
nisatie bestaat tussen het recht en de
waardebeleving, betreden de veront-
ruste juristen nu ook het politieke pad.
De Smijter: «DeWet van 1981 schiet
te kort. Het recent ingediend wets-
voorstel van Senator Erdman (SP)ter
bestrijding van het roeisme is een stap
in de goede richting, maar vraagt een
kritische opvolging. Naar aanleiding
van dat voorstel hebben we begin
januari een schriftelijke reaktie naar
Erdman en de Senaatskommissie ge-
stuurd. Het is absoluut noodzakelijk
deWetdie bepaalde waarden wil doen
naleven, bij te sturen »,

De Verontruste Juristen dringen
vooral aan op een nauwkeurige om-
schrijving van 'diskriminatie'. De be-
staande wet definieert wel de groepen
waartegen diskriminatie als ongeoor-
loofd wordt beschouwd, maar niet de
inhoud zelfvan diskriminatie. DeVer-
ontruste Juristen geven daarom zelf
een welomlijnde definitie van dis-
kriminatie.

Dat
Wel wordt voorbehoud gemaakt

voor positieve diskriminatie. Naar
analogie met de positieve diskrimi-
natie (positieve aktie) in het arbeids-
recht om de tewerkstelling van de vrou-
welijke bevolking te stimuleren, ho-
pen de Verontruste Juristen door bij-
zondere maatregelen de migranten
via een echt integratiebeleid in de
samenleving in te schakelen. Het ont-
neemt de tegenstanders van de wet
ook de mogelijkheid om zich tegen
een voorkeursbehandeling van mi-
granten te verzetten. Het zou de geest
van de wet geweld aandoen en op zijn
minst vreemd overkomen dat de be-
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strijders van een wet de toepassing er
van zouden vragen.
Een tweede opmerkelijk verschil met
het voorstel van Erdman is de toe-
stemming van het slachtoffer. Vol-
gens het voorstel kunnen bevoegd ver-
klaarde organisaties, zelfs zonder de
instemming van het slachtoffer, op-
treden wanneer zij menen dat er een
inbreuk op de wet bestaat. DeVeront-
ruste Juristen houden het bii de toe-
stemming van het slachtoffer voor
misdrijven begaan jegens individuele
personen. "Het maatschappelijk be-
lang van een organisatie mag niet
primeren op het direkte belang van
het slachtoffer. Slachtoffers beoorde-
len zelf of ze het de moeite waard
vinden een dergelijke aktie op de gang
te brengen. Het gevaar voor represail-
les is trouwens even denkbeeldig bij
een gezamenlijk optreden", aldus De
Smijter.Misdrijven begaan jegens een
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekreteneet in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-

pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-

pen) worden in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven niet te plaatsen.

mini -voetbal en werden tweedeinvoet-
bal, handbal en volleybal.

Ekonomika tenslotte was dit jaar de
grote prijzenslokop,. met maar liefst
zeven bekers: drie eerste plaatsen
(herenvoetbal en herenhandbal en
damesvoetbal), een tweede plaats bij
de minivoetbal dames en drie derde
plaatsen (volleybal heren en dames
en basketbal heren). Waarschijnlijk
waren ze van bij het begin gemoti-
veerd door de belofte van twee vaten
bij een kollektief sukses.

Definalisten van het Interfakultaire
bekertornooi voetbal heren, basketbal
en volleybal (dames en heren) nemen
het van 22 tot 26 februari op tegen
studentenploegen uit 11 landen. Met
ploegen uit Roemenië, Tsjechiër Let-
land, Oekraïne en Polen krijgt het
Lisstdit jaar gegarandeerd een Oost-
Europeestintje. Ookhet Iberischschier-

groep, een gemeenschap of de leden
ervan, geven deze organisaties bo-
vendien de mogelijkheid om op een
adekwate manier het groepsbelang te
beschermen en volledig zelfstandig
een vordering in te stellen.

KrisHoflack ontkent ten stelligste
dat hun suggesties naar de Senaats-
kommissie devertraging van het wets-
voorstel in de hand willen werken of
meer nog willen uithollen.
Hoflack: «Andere mensen, ja zelfs
partijen willen dat blijkbaar weldoen.
De juridische problemen kunnen bin-
nen de twee dagen opgelost worden.
Dekritiek dat een wette repressiefis, is
helemaal belachelijk. Uiteraard moet
de wet deel uitmaken van een breder
beleid. Maar er moet minstens een
duidelijke grens getrokken worden,
wat wel en niet kan. Het heeft inder-
daad .oeen zin om snel een wet te
stemmen. Maar het huidige scenario
waarbij het wetsvoorstel door be-
paalde partijen in vraag wordt ge-
steld, kan niet. Voor mij persoonlijk
neemt dat wraakroepende dimensies
aan. Om toch enig tegengewicht te
vormen en de zaak de nodige belang-
stelling te geven, hebben we onze
tekst naar de mensen van de media
gestuurd. Dat heeft er toe geleid dat
De Morgen, het Volk en de Aktueel-
ploeg van de BRTNde nodige aan-

"Meehuilen met de wolven"
Een van de belangrijke aktiviteiten damenten van de rechtsstaat, heb
van de Verontruste Juristen was ik toch begrip voor mensen die er
het opstellen van een platformtekst een politiek pamflet inzagen en
en die ondertekend te krijgen door dus een gewettigde afwezigheid
zoveel mogelijk juristen. De lijst kunnen inroepen" stelt Eddy De
met ondertekenaars stond eerder Smijter. Hij benadrukt dan weer
al in de Campuskrant. Het viel op wel dat de bewoordingen niet eens
dat een aantal bekende en minder zo streng waren en de verdedigde
bekende proffen van de Rechts- stellingen eerder een juridisch ka-
fakulteit ontbraken. "Wie er niet rakter hadden, in tegenstelling tot
op staat, heeft niet noodzakelijk de meer politieke resolutie van de
geweigerd. Bepaalde dan weer Vlaamse Raad.
wel." verduidelijkt EddyDeSmijter. Professor Herbots. een van de

DeMorgen suggereerde dat CVP- proffen die niet kan beroep doen
senator Hugo Vandenberghe mis- op zijn magistraatsfunktie, ant-
schien een van hen was. Dat blijkt woordde op de vraag van Veto
niet helemaal te kloppen. De sena- waarom hij niet getekend had, met
tor, naar eigen zeggen opgeslorpt het gezegende citaat "ik huil niet
door de kommissievergaderingen, mee met de wolven in het bos".
behoort tot de enkelen die recent Voor hem is het een principieel
ondertekend hebben. Voorhetove- standpunt. "Ik onderteken nooit
rige verwijst Vandenberghe naar manifesten en mijn weigering om
de verklaring van zijn portijvoor- te ondertekenen heeft dus niets met
zitter en voegt er aan toe dat hij het de grond van de zaak te maken,
jammer vindt dat de hele zaak op want ik heb zelfs sympatie voor
de spits gedreven wordt, met een deze aktie. Ik loop liever niet te
polarisatie tot gevolg. koop met mijn sympatie. Wat is

KrisHoflack, koördinatorvan de trouwens dewaarde van dergelijke
aktie wijst op het feit dat sommige handtekeningenaktie", besluit hij.
assistenten die nauwelijks in de fa- ProfessorVerstegen, tevens dekaan
kulteit komen en meestal een lOOk van de fakulteit, onthield zich van
mandaat bekleden, misschien niet elke kommentaar bij zijn motiva-
de kans hebben gekregen de tekst tie om niet te tekenen. Hij houdt
te ondertekenen. Verder beaamt het bij fliksta er niet op" en geeft
Hoflack de stelling van De Smijter toe dat het te maken heeft met zijn
dat een aantal juristen voor een . positie als dekaan. Verderbeklem-
deontologische moeilijkheid ston- toont hij dat het ieder individu vrij
den gezien hun bepaalde jurisdik- staat om op dergelijke oproep te
tionele funktie in de Magistratuur. reageren.

"Hoewel de platformtekst niet
meer is dan een aantal basisfun- (bdh)

eiland is traditioneel goed vertegen-
woordigd met 11 ploegen. Frankrijk,
Duitsland en Nederland vervolledigen
het heterogene deelnemersveld. Aan-
gezien de meeste universiteiten hun
beste selektie sturen, kan men zich
verwachten aan kwalitatief hoog-
staande kompetities.

Van dinsdag 22 tot donderdag 24
februari zal er dus weer spanning te
beleven zijn op het Sportkot. De
Leuvense ploegen kunnen supporters
best gebruiken bij hun konfrontaties
met de buitenlandse ploegen.

Hans De Sterck
Wie erin geïnteresseerd is om gedurende
een week lang buitenlandse studenten te
begeleiden, hen slaapgelegenheid te bie-
den en met hen tegaan eten, kan kontakt
opnemen met het Sportraaclsekretariaat,
Tervuursevest lOl, telefonisch op
206203.

dacht aan ons dossier besteed heb-
ben».
Ondertussen blijkt de politieke wilbin-
nen de meerderheid, inklusief die van
Erdmans moederpartij, niet echt groot
te zijn om het wetsvoorstel door te
drukken en lijkt het erop dat de jaren-
lange lijdensweg die het wetsvoorstel
nu al achter de rug heeft nog even zal
voortduren.

Bart D'haene
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Numerus clausus: de grote
misvatting
Numerus clausus
kan qezondhelds-
uitgaven niet
verlagen
Minister van Sociale Zaken Moureaux wil het aantal artsen
beperken door een numerus claus us voor de geneeskunde-
studenten inte voeren. Zijn basisargument voor dit voorstel isde
veronderstelling dat een stijging van het aantal artsen tot een
meer-konsumptie leidt. Deze korrelatie wordt nochtans steeds
meer gekontesteerd
In de jaren '60 en 70 hebben een
aantal gezondheidsekonomen de te-
orie naar voor geschoven dat een stij-
ging van de artsen dichtheid (het aan-
tal artsen per inwoner) een abnor-
male stijging van de gezondheids-
uitgaven zou veroorzaken. Zij stellen
nameli jk dat er een grote' informatie-·
asymmetrie' bestaat tussen patiënt
en arts: enkel de artsen weet welke
zorgen hun patiënten nodig hebben.
Hierdoor zouden de artsen de vraag
naar verzorging van hun patiënten
kunnen manipuleren om hen meer
dan nodig te doen verbruiken.
Wanneer de artsen in funktie van

de hoeveelheid en van de zwaarte van
de zorgen worden betaald, dan kun-
nen zij hun inkomen verhogen of
handhaven door de vraag naar zor-
gen van hun patiënten kunstmatig te
verhogen. Deze ekonomische teorie
wordt in de wetenschappelijke litera-
tuur de teorie van de supplier induced
demand (SlO) genoemd, of de teorie
van de aanbodafhankelijke vraag,
omdat deze teorie stelt dat het artsen-
aanbod de vraag van de patiënten
naar verzorging - gedeeltelijk -
bepaalt.
Ronddeze teorieheeft zicheen heuse

wetenschappelijke kontroverse ont-
wikkeld. De eerste onderzoeken die
deze teorie bevestigden of ontkracht-
ten werden namelijk om metodo-
logische redenen fel bekritiseerd. On-
derzoeken rond dit onderwerp moe-
ten namelijk vaak gebruik maken van
relatief ingewikkelde ekonometrische
modellen en de eerste onderzoeken
over dit onderwerp hadden een aan-
tal metodologische problemen over
het hoofd gezien.

Signifikant
De meest gebruikte onderzoeks-

metode om het bestaan van de SlO
empirisch te toetsen probeert na te
gaan in welke mate de streekver-
schillen in gezondheidszorgen per in-
woner verklaard kunnen worden door
streekverschillen in het aantal artsen
per inwoner. Daarbij probeert men
eerst deze streekverschillen te verkla-
ren door verschillen in persoons-
kenmerken (geslacht, leeftijd, inko-
men, opleiding, beroep, ...) en door
verschillen in omgevingskenmerken
(bevolkingsdichtheid, leefmilieu, ...).
Daarna pas kan het effekt van ver-

schillen in aanbodveranderlijken zo-
als aantal huisartsen per inwoner,
aantal specialisten per inwoner en
dergelijke worden onderzocht. Het is
duidelijk dat men uit deze onderzoe-
ken niet het oververbruik in de ge-
zondheidszorg kan halen maar wel of
(over)verbruik eventueel gerelateerd
is met artsenaanbod.
In opdracht van het Riziv hebben

Van Dongen, Dhaene en Schokkoert
van de Fakulteit Ekonomie van de
KU Leuven in 1991 een dergelijk on-
derzoek uitgevoerd met zeer verras-
sende resultaten. Er werd hen ge-
vraagd de verschillen in gezondheids-
uitgaven in België tussen streken en
tussen mutualiteiten te onderzoeken.
Zij zouden daarvoor in hun ekono-
metrisch model ruim aandacht beste-
den aan de mogelijke invloed van
verschillen in artsendichtheid.
Voor de teorie van de SlO zijn de

resultaten van dit onderzoek ronduit
teleurstellend. De onderzoeksresul-
taten laten namelijk zien dat een gro-
ter aantal huisartsen per inwoner de
totale gezondheidsuitgaven perinwo-
ner doet dalen. Voor de specialisten

stellen zij geen statistisch signifikante
relatie vast tussen het aantal specia-
listen per inwoner en de totale gezond-
heidsuitgaven per inwoner.

Klop
Het interessante aan dit onderzoek

is dat het niet alleen kijkt naar het
effekt van de artsendichtheid op de
totale gezondheidsuitgaven, maarook
op specifiekeuitgaven voor ondermeer
konsultaties van huisartsen en spe-
cialisten en voor klinische biologie.
Wanneer het aantal huisartsen per
inwoner stijgt, merken zij op dat de
uitgaven voor konsultaties van huis-
artsen eveneens toenemen, maar dat
bijna alle andere soorten uitgaven
afnemen, wat uiteindelijk resulteert
in een daling van de totale gezond-
heidsuitgaven. Deze resultaten wij-
zen in de richting van remmende in-
vloeden op de gezondheidsuitgaven
die zouden uitgaan van een uitge-
breid aanbod aan eerstelijnvoorzie-
ningen.
Ook in het buitenland werd een

onderzoek gedaan dat erop wijst dat
de SlO-teorie niet schijnt te kloppen.
Miron Stano (VS, 1985) stelt vast dat
er een tegenstrijdigheid bestaat tus-
sen de resultaten die hij verkrijgt van-
uit een patiëntenperspektief en deze
vanuit een artsenperspektief. Vanuit
een patiëntenperspektiefvindt hij wel
dat de gezondheidszorgen per inwo-
ner hoger zijn in gebieden met een
grotere artsendichtheid, maar vanuit
een artsen perspektief stelt hij vast dat
de artsen niet meer zorgen per patiënt
voorschrijven. Zijn konklusie is dan
dat in streken met een grotere artsen-
dichtheid, een groter aantal patiën-
ten minstens één keer per jaar naar
een arts stapt of dat patiënten gemid-
deld door een groter aantal artsen
worden behandeld. De hogere gezond-
heidsuitgaven in streken met een ho-
gere artsendichtheid hebben dus niets
te maken met een groter oververbruik
door de artsen veroorzaakt, maar wel
met een groter verbruik door de betere
bereikbaarheid van de artsen en door
de grotere keuzemogelijkheden voor
de patiënt.

Chirurg
Het onderzoek van Cromwell en

Mitchell (VS,1986) bevestigt dit. Deze
onderzoekers gebruiken dezelfde on-
derzoeksmetode, maar spitsen zich toe
op het aantal chirurgische ingrepen
per inwoner. Voor de huisartsen ko-
men zij tot hetzelfde resultaat als het
KU Leuven-onderzoek uit 1991: een
stijging van het aantal huisartsen zou
leiden tot een daling van het aantal
chirurgische ingrepen per inwoner.
Maar zij komen wel tot het besluit dat
een stijging met 100,.6van het aantal
chirurgen per inwoner tot een toe-
name van 0,9% van het aantal chi-
rurgische ingrepen per inwoner zou
leiden.
De steekproefwerd ingedeeld in twee

'substeekproeven': één waar de chi-
rurgen een relatiefgrote werkbelasting
hebben (wat zou moeten wijzen op
een 'tekort' aan chirurgen), en één
waar de chirurgen een relatief kleine
werkbelasting hebben (wat duidt op
een 'overschot' aan chirurgen). De
onderzoekers stelden vast dat er een
veel sterker verband is tussen het aan-
tal chirurgische ingrepen per inwoner
en het aantal chirurgen per inwoner
in de streken met een 'tekort' aan
chirurgen dan in de streken met een

'overschot' aan chirurgen. Dit resul-
taat was eigenlijk te verwachten: als
er een chirurg bijkomt in een streek
met een 'tekort' aan chirurgen, dan
kan hij beantwoorden aan een vroe-
ger onvoldane vraag.

Hypotetisch
Er zijn ook alternatieve metoden

gebruikt om de teorie van de SlO te
testen. Het eerste onderzoek is dat van
Hayen Leahy (VS, 1982). Zij stellen
vast dat de teorie van de supplier
induced demand volledig steunt op
de informatie-asymmetrie tussen arts
en patiënt. Daarom dachten zijeraan
om de gezondheidsuitgaven van goed
geïnformeerde personen te vergelij-
ken met deze van andere personen.
Meer bepaald vergelijken zij de ge-
zondheidsuitgaven van leden van
artsenfamilies met de leden van niet-
artsenfamilies.
Natuurlijk houden zij daarbij reke-

ning met andere faktoren die de
gezondheidsuitgaven kunnen bepa-
len zoals bijvoorbeeld leeftijd,geslacht
en inkomen. Hun resultaten zijn dui-
delijk: leden van artsenfamilies geven
evenveel ofmeer uit aan hun gezond-
heid dan leden van niet-artsenfami-
lies. Op basis van de teorie van de
supplier induced demand had men
juist het tegenovergestelde resultaat
moeten verkrijgen, aangezien de art-
sen verondersteld worden enkel het
verbruik van die patiënten te kunnen
beïnvloeden die slecht geïnformeerd
zijn.
Ook Hemmenway en Fallon (VS,

1985) hebben de invloed van het aan-
tal artsen per inwoner op de voorge-
schreven behandeling voor hypo-
tetische patiënten nagegaan. Hun
onderzoek bestond erin aan artsen in
streken met verschillende artsendicht -
heid te vragen welke behandeling zij
zouden voorschrijven aan een (onbe-
staande) persoon met bepaalde symp-
tomen.
Daarna werd het verband onder-

zocht tussen de artsendichtheid en de
voorgeschreven behandeling voorelke
hypotetische patiënt. Hemmenwayen
Fallon stelden vast dat artsen in stre-
ken met een groter aantal artsen per
inwoner voor een zelfde ziekte meer
voorschrijven den artsen in streken
met een kleiner aantal artsen per in-
woner. Maar in een artikel (België,
1992) over deze problematiek stelt
Diana Degraeve dat de artsen steek-
proef niet voldoende representatief
was om daar betrouwbare konklusies
uit te trekken. Het zou wel interessant
zijn om in deze richting verder onder-
zoek te doen.
In de jaren '60 en 70 dachten heel

wat wetenschappers de teorie van de
SlO te hebben aangetoond, maar in

(foto Karel De Wt'erdt)
de jaren '80 hebben een aantal we-
tenschappers deze resultaten duide-
lijk in twijfel getrokken. De kontro-
verse is nog verre van afgesloten. Alle
wetenschappers zien nu wel in dat de
invloed van het aantal artsen op de
gezondheidsuitgaven - als er al een
invloed is - eerder klein zou moeten
zijn: op basis van de beste onderzoe-
ken die de teorie van supplier induced
demand ondersteunen, zou een da-
ling van het aantal artsen met l00A>
tot een daling van de gezondheidsuit-
gaven met maksimaal 2% leiden, en
nog waarschijnlijker met 1%.
Bovendien beginnen de meeste on-

derzoeken die de teorie van de supplier
induced demand ondersteunen te da-
teren: zij baseren zich meestal op ge-
gevens van het einde van de jaren' 60
of van het begin van de jaren 70.
Deze resultaten zouden gewoon het
gevolg kunnen zijn van het feit dat
deze onderzoeken uitgevoerd werden
in perioden van een relatief tekort
aan artsen, waardoor een toename
van het aantal artsen er meteen voor
zorgt dat de vraag naar gezondheids-
zorgen beter wordt voldaan, maar
niet dat de vraag artificieel verhoogd
wordt.
Tenslotte, als men weet dat de

gezondheidsuitgaven in Belgiëde laat-
ste jaren jaarlijks met zo'n 10%toene-
men, terwijl het aantal artsen tijdens
dezelfde periode met ongeveer 1%
stijgt, kan men enkel besluiten dat
een beperking van het aantal artsen
heel waarschijnlijk niet of nauwelijks
doeltreffend zal zijn om de gezond-
heidsuitgaven te beheersen.

Frunçois Poullet

~rvolg vanpag.l

Numerus
lijkheden, onder andere naar onder-
zoek?
Deaangehaalde reden van de voor-

standers van een centraal eksamen
als zou de "massale toeloop" van stu-
denten uit het buitenland een pro-
bleem zijn, houdt geen steek. Het is
inderdaad zo dat in Vlaanderen en-
kele honderden studenten, vooral uit
Nederland maar ook uit Duitsland
geneeskunde komen studeren. Maar
echte problemen zijn er niet. De
Vlaamse Gemeenschap geeft wel elk
jaar zo'n 120 miljoen frank uit aan
hen en dat is voor enkele beleidsver-
antwoordelijken net iets te veel van
het goede. Eendiskriminerende maat-
regel (bijvoorbeeld een numerus clau-
sus enkel voor de Nederlanders) kan
niet in het kader van de Europese
Gemeenschap. Dan maar op deze
manier.

Pascal Mareels

REDAKTIONEEL
ProtrRtionisme

Hel debal 'Numerus Cïausus' is weer
geope/ld. Na een /logal woeligjaar, leel:
hel er noduans op dal de storm wal
geluw:d fJI.·aJ.1Ui/liJ/erVal/ ol/derwijJ LUl"
101/dm Bossdie (SP) had pril/cipiNe
bt":,warm ttgf!1l et'11Numerus Clausus
(NC) 1'11men zodu naar mldere middelel/
om hel venne(!IJde ooerscho: aal/ artsen in
ledijkm.
Horue! dl' ge1leeskul/destudmlm z.e/f
I/aar et'1lbeperki1lg oan hel aantal
sludmtt'1l in hU1l ricuing toe wi/lt'1l -
Ozoals blijkl uil hUI/ mquêle val/ vorig
jaaAJ- heeft de sludt'1llmbtwegi1lg zich
daarallijd met al/e middelmttgel/
verzet. Een NC sluit immers et'11aantal
bekwame 1'11grmoliveerde j01lgere" uit e«
hel socio-kulturele selektirproa:s in hel
onderteijs wordt zo verstherpt.
Booendien stimuleert hel de elilanseri1lg
uan de maatschappij i" haar geheel. Elke
uorm oan bennis moellotgallkelijk zij1l
voor iedertl'1l in em dt'1nokmlische
sameuleoing. De lotga1lg lol bepaalde
studies mag uier afoallktlijk gt'1naakt
wordt'11 val/ borporatistisch« eisen, 1Ioch
uan illduslrille of 'finasaët«
k01ljullktuurschommeli1lgm. Em
u1Iivefl'itairevonni1lg mag immers I/iel
louter em berorpsopleidi1lg zij1l.
Op uitdrokkelijkevmagvall Va1/ dt'1l
Bossche zag de Akadl'1nische Overluid
zich deze maand lom gl'1/00pl om mi
sta1ldpU1/1 in te nemen over dl'
gmeesku1/dt:Sludit:S. Redenen daartoe
warm de slijgi1lg oan hel aa1/1tI1 artsen
[met als vennee1ld gevolg mi slijgmde
bos: voor de sociale zekerheid) 1'11helfeil
dal er gem garanties meer zouden zij1l
voor de kwalileil vall de gmeesku1/de.
Uilgaa1lde uan die premissen werdm
door minister onn volksge-zo1/dheid
01lkelimJ:x uorig jaar al drie mogelijkt
optossingm voorgesleId, hel zogmaamde
driespormplan: een NC of
il/gal/gsekstllnm voor de nrtsmopleidmg,
1'1'11vestigif/gswet meel/ vervroegd
pensioen voor ouderr art sen. De laatsr«
oplossing sserd nhler I/ooit fatsot'fllijk
ouderzodu, de tweede werd op al/e nivo 's
fel bekriliseerd (voon/amelijk door de
sludmlm (!IJ door de artsensvudibatar} 1'11

dl' eerste lag politiek f/ogalmoeilijk:
hot'fJl,'eIgem mlele polilieke partij etht
legm t't'1llotgal/gsbeperkil/g is, was er loch
ol/t'1Iigheid over dl' manirr zsaarop die
moel gebeurel/.
Naast hel feil dal wtgms bovmgmot'1l/de
rednm: elke loegal/gsbeperl:il/g voor dl'
sludmlmbewegil/g sowieso
onaanoaardoaar is, blijkt dat de huidige
diskussie over dl' ge-:,olldheid:szorg ook
verlrekl val/twee ver}urde premissen.
Tt'1Ieerste blijkt uit studies dat mi

oerûoging ua» hel aal/MI artsen niet
1Ioodzakelijk de kwaliteil val/ de
artsmpmktijk in hel grdrnng brel/gt. Et'1I
herverdelif/gvaf/ hel aantal paliflllt'1l is
misschim wel aal/gewe-z.ell: waar
sommige j01lge artsen het moeilijk hebben
om een HifI/luI Ie oormen, zijl/ er oudere
die 101meer dal/ vijftig bonsulraties per
dag hebbm. Tm t'iJlJeedelrekkm recent«
eèonomisdu: studies in twijfel dat meer
artsen et'11verhogil/g oa» de medisme
bonsomptie mr: zim mee zoude» bmlgm
(de zogmamnde sf/pplier-if/duud
demand).
Met dez« twee fUf/dall/l'1/lele opmerl:i1lgt'1l
werd op Akadt'1ni:sme Raad eduer gem
rekt'1lillggehoudm./lIItgt'1ldeel hel
voorslel oan hel BAR dat ee« centmal
eksmnm I/a eerst« ban i1/riml werd
algt'1nem aanvaard. De redt'1lm als zou
de regelil/g gel'1/ uitstanns hebbetl me: em
'numerus fixus', zij1l ech/ervall zeer
bedt'1lkelijk al/ooi. Ertaords geschmnd
met termen als kwalileitsbtwakil/g t'1I
verzndigif/g. Hel lijkt er dus sted: op dal
de besluilVonl/if/g op de Akadt'1nisthe
Raad meersaeg' heeft uan et'1lpoliliek
Jpdletje dan uan hel resulraat oa» een
aantal dllidelijk of/derboufJI.'de
argumeutm.
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KVHV in het vaarwater van Vlaams Blok?

IIDevrouw moet terug leren
moeder te worden"

De propaganda-technieken van het KVIN
betwijfelen. Het is in ieder geval zo
dat de KU Leuven op dit moment
(onrechtstreeks) meewerkt: elk jaar
kan het KVHVimmers beschikken
over alle adressen van de nieuwinge-
schreven eerste kenners,
Misschien houden bepaalde men-
sen van de KU Leuvenwel het KVHV
de hand boven het hoofd. Blijkens
een lijst gepubliceerd in 'Ons Leven'
van november vorig jaar zitten een
aantal mensen van de Raad van
Beheer van de KU Leuven in het
steunkomitee van het KVHV.Naast
namen als GerolfAnnemans, Karim
Van Overmeire zijn ook KUL-nota-
belen Roger Dillemans, Hubert De-
tremmerie (één van de Poupehan-
samenzweerders) en een groot aan-
tal proffen lid van het steunkomttee.
Nu het KVHVeen duidelijke ekstreme
politieke koers gaan varen is, wordt
het hoog tijd dat bepaalde mensen
hun verantwoordelijkheid durven
opnemen en afstand durven nemen
van de nieuwe denkpistes van het
KVHV. (svg/jv)

Het KVHVgaat er prat op dat zij
meer dan 3000 leden hebben. Of
alle leden ook achter de standpun-
ten van het presidium staan, valt
zeer te betwijfelen, zeker wanneer
men op de hoogte is van de 'ronsel-
technieken' van het KVHV.
Bijveel eerste kenners komt de post-
bode in het begin van het akademie-
jaar thuis langs met een rekening
van 200 frank voor "abonnements-
geld voor een tijdschrift van de uni-
versiteit." Omdat de postbodes door-
gaans in deweek langskomen, wan-
neer de studenten in Leuven zijn,
zijn het dan ook de ouders die de
rekening onder de neus geduwd krij-
gen. Vele ouders, zich van geen
kwaad bewust, betalen dan ook 200
frank voor een blad waar zij mis-
schien (en waarschijnlijk steeds
meer) geen boodschap aan hebben.
Door deze aktie wordt de naam van
de KU Leuven in feite misbruikt, en
een reaktie van de akademische
overheid lijkt dan ook aangewezen.
Of dat voor binnenkort is, blijft te

meer in pseudo filosofische beschou-
wingen die haar doen besluiten dat
de sodalistische grondprindpes "te-
gennatuurlijk zijn": "Deze laatste
krampachtige pogingen van verzet
zijn dus niets anders dan de logische
doodsstrijd van een onmenselijke ide-
ologie. Dit zal nog toenemen totdat er
voor eens en altijd komaf zal gemaakt
worden met deze dodelijke heidense
afwijking van onderontwikkeld men-
selijk denken."
Ook het driebladzijdenlange arti-

kel waarin onomwonden tegen elke
vorm van abortus wordt gereageerd is
van de hand van Margaretha de
Rietdecker. Met echte Pro Vita-stand-
punten verdedigt ze het boek "Abor-
tus, het grote taboe" van Paul Beliën,
hoofdredakteur van het rechts-kato-
lieke Nucleus en ooit uit de redaktie
gezet van de Gazet van Antwerpen
wegens zijn vermeende Vlaams Blok-
banden. Met Beliën schakelt de Riet-
decker abortus gelijk met "massa-
moord". De redenen voor dergelijk
"materialistisch verval" ligt volgens
haar bij het feit dat de traditionele
waarden verloren zijn gegaan: "We
zijn terug beland in de heidense we-
reld, na 2 millennsa van christelijke
en westerse individualiteit."
Daarenboven draagt ook Paul Be-

liëns 'analyse' van de Derde Wereld
de Rietdeckers goedkeuring weg. De
oplossing voor het Derde Wereld-
probleem zou de prokreatie zijn: "elke
hongerige maag heeft een stel han-
den en slechts door een bevolkinqs-
toename kan men evolueren naar
een sekundaire en tertiaire sector".
Antikonceptiva worden afgedaan als
een element in het "wereld-dirigisme"
van de VN. Konsekwent met heel het
artikel besluit de Rietdecker dan ook
dat 'Abortus, het grote Taboe' "Het
beste boek is, geschreven door een
Vlaming van na de tweede wereldoor-
log". MenKan zich terdege afvragen
welk boek van voor de tweede wereld-
oorlog volgens haar het beste is.
Naast dergelijke ideologische kwak-

kel, blijft er bovendien nog veel plaats
voor een patetisch-religieus taalge-
bruik, zoals we dat nog zelden horen.
Zinnen als "Ik durf te hopen op de
kracht van de Heilige Geest opdat die
ons verlichting brengt en dichter tot
deWaarheid zou voeren" of "Wiedurft
te ontkennen dat er een fundamen-
teel verschil tussen de seksen in de
scheppingsorde zelf besloten ligt?",
zoals TomPriem het in zijn december-
editoriaal uitdrukte, zetten wel tot
nadenken. Bovendien stelt Marga-
retha de Rietdecker een "terugkeer
naar de stal" gelijk met de "enig mo-
gelijke oplossing voor de immense
problemen waarmee we nu gekon-
fronteerd worden". Zij stelt het kato-
lieke geloof voorop als (spiritualis-
tische) oplossing voor de (materialis-
tische) links-rechts tegenstelling.
Tot overmaat van ramp wordt der-

gelijke retoriek nog aangevuld met
enkele standpunten die duidelijk aan-
leunen bij het biologisch determi-

"Uiteraard voel ikmij als vrouwelijke preses persoonlijk aange-
vallen, wanneer de hoofdredakteur van 'Ons Leven' beweert dat
een vrouw niet geschikt is om te leiden doch wel om te volgen en
daarbij nog durft stellen dat er geen sprake is van een superieur-
inferieur-verhouding", zo formuleert Ann Belmans, preses van
Wma, haar kritiek op het editoriaal van Tom Priem in het
novembernummer van 'Ons Leven', tijdschrift van het Katho-
liek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV).

Michielsakkoord en Maastricht onge-
nuanceerd met de grond gelijk ge-
maakt HetVlaams-nationale karakter
van het KVHVwordt al vlug een alibi
voor seksisme, homo-fobie en een eng-
konservatieve 'kristelijke'visieop abor-
tus en de kerk.
'Ons Leven' doet ook weinig moeite

dat ideeëngoed te verhullen, zoals
blijkt uit het totaal kritiekloze inter-
view (onder de titel 'Wij, marginalen')
met Karel Dillen, voorzitter van het
Vlaams Blok. En daar kan een inlei-
dende verantwoording over de keuze
van de ondervraagde - "de moed-
willige mediatieke windstilte" - niet
veel aan veranderen. Tom Priem geeft
in het interview een forum aan Dillen
om al zijn ideëen over de staats-
hervorming, de homoseksualiteit en
de "seksueleverloedering", deVlaamse
beweging en de "multikulturele ze-
ver" te kunnen spuien.

Het KVHVis in feite hét type van een
'mainstream'-vereniging die zeker in
debeginjaren steedsvanuit een Vlaams
en min ofmeer personalistisch stand-
punt een belangrijke stempel drukte
op de (Leuvense)studentenbeweging.
In de jaren zestig stond het KVHV
onder presesschap van Paul Goossens
bekend om haar vrij links imago.
Daarna zijn veel VU-en CVP-politici
en Ook proffen aktief lid geweest en
sommigen zijn nog altijd erelid. Het
respekt dat ze vanwege de Universi-
taire Overheid afdwingen blijkt nog
uit het feit dat rektor Dillemans op
het jubileum van het KVHVin een
speech zei "Wij wensen dat U verder
zou gaan met, al was het maar een
bepaald segment van onze Vlaamse
jeugd, onze Vlaamse intelligentsia,
aan te zetten tot vernieuwd denken,
toekomstdenken" .
Hoewel er dus in de negentigjarige

geschiedenis van het KVHVwel meer
politieke verschuivingen geweest zijn,
is er dit jaar wel sprake van een se-
rieuze koersverandering. Dat blijkt
ondermeer uit de laatste drie num-
mers van 'Ons Leven', het officiële
ledenblad van het KVHV.Het KVHV
krijgt daarin ware Vlaams-Blok allu-
res
'Ons Leven' was in de vorige jaar-

gangen in feite niet meer dan een
forum dat vooral goed was in het
oprakelen van oude verhalen van de
Vlaamse Beweging. Daarnaast pu-
bliceerde men in memoriams van
Vlaamse verzetsstrijders en aankon-
digingen van zang feesten en kan-
tussen. Verderkon de redaktie de nei-
ging tot 'masturbatie' niet weerstaan
en plaatste men voortdurend foto's
van het presidium. Op die manier
wilden ze zichzelf blijkbaar de ge-
schiedenis in schrijven.
Dit jaar gaat het er anders aan toe.

Nu worden felle politieke standpun-
ten ingenomen. Het feit dat Tom
Priem, als nieuw hoofdredakteur van
'Ons Leven', de plaats innam van de
huidige preses Koen Lenssens zit daar
waarschijnlijk voor iets tussen. Veto
bekeek voor u het novernber-, decem-
ber-, en het pas uitgekomen januari-
nummer, als u dat tenminste zelf nog
niet in de bus kreeg (zie kader).
Het Editoriaal van het november-

nummer van 'Ons Leven' begint al
vrij pamflettair en doet sterk denken
aan het konservatief satirisch week-
blad 't Pallieterke. Net zoals in 't Pal-
lieterke worden ook hier het Sint-

homoseksualiteit, drugs, denataliteit
en aids"; zaken die hij aberraties vindt
van een samenleving waarin het
gezinsinstituut afbrokkelt en verdier-
lijkt. Opmerkelijk is dat de enige par-
tij die bijvoorbeeld dezelfdevisie heeft
op homoseksualiteit, de partij is die
een kongres hield om te bewijzen dat
ze een "gezinspartij" is: het Vlaams
Blok, de enige partij trouwens waar
het voorgenoemde Pro Vita naar ei-
gen zeggen achterstaat.
Inhetzelfdenummerzet- voorde

verandering - Margaretha de Riet-
decker een boom op over, "waar het
naartoe moet met onze maatschap-
pij". Zij gaat ervan uit dat "als het
Kristendom de slinger in het midden
had gezet, deze onder invloed van
heidense elementen terug in bewe-
ging werd gebracht". Daardoor "ver-
viel de mensheid in de materiële die-
renwereld". De oplossing ligt in het
weer aanknopen bij de traditie, die zij
als een "organisch gegroeid waarden-
systeem" ziet: "enkel instellingen die
traditioneel zijn kunnen het best het
algemeen belang bereiken". Hoop-
volle projekten in die richting zag de
auteur in Reagan en Thatcher.
Helemaal hilarisch in deze kon-

tekst was dan ook de uitlating van
Steven Meyer van het KVHVdie op de
laatste vergadering van de Financiële
Kontrole Kommissie waar gedebat-
teerd werd over de erkenning van
nieuwe vrije verenigingen orakelde:
"En wij zijn niet rechts, durf niet zeg-
gen dat wij rechts zijn...", Wij hebben
niets gezegd.

nisme. In het editoriaal van het laat-
ste nummer reageert TomPriem op de
reakties die logischerwijs voortvloei-
den uitzijndecember-editoriaal, waar-
in hij gesteld had: "Zowel in lichame-
lijk als in geestelijk opzicht (is er een
verschil tussen man en vrouw, nvdr):
deman-vader geeft en leidt, de vrouw-
moeder ontvangt en volgt." Hetedito-
riaal van januari is zonodig nog erger.

Agressief
Daarin worden, weer door naar

Beliën te verwijzen, bovengenoemde
standpunten zogenaamd wetenschap-
pelijkbewezen.yia een aantal koncep-
ten uit de zeer omstreden sociobiolo-
gie stelt hij dat er een overgang heeft
plaatsgevonden van een dierlijke si-
tuatie (waarin de man promisku en
seksueel agressief is, en de vrouw ver-
zorgend) naar een geciviliseerde toe-
stand (waarin zowel de man als de
vrouw verzorgend optreden). Dat
'staaft' hij dan nog met onder andere
een citaat van de antropologe Marga-
ret Mead die zowat heel haar leven fel
heeft geageerd tegenhet biologisch
determinisme. Wat je met selektief
citeren al niet kan bereiken. Natuur-
lijk schrijft Priem dit beschavings-
proces toe aan het Kristendom. Maar,
aldus de auteur, door de sekularisering
van onze samenleving is de zedelijke
verantwoordelijkheid van deman ver-
vaagd. Zowel man als vrouw neigen
nu naar promiskuïteit en agressie.
Wel wel.
Als "nu al aanwezige ofschuwelijke

gevolgen hiervan" noemt de auteur
ondermeer "vrouwenhandel, abortus,

Victoriaans
Wat verder in het novembernum-

mer wordt door Margaretha de Riet-
decker in twee artikels fel uitgehaald
naar het sodalisme. In het eerste arti-
kel geeft ze een ode aan Margaret
Thatcher, "Brittanië's grootste politica"
en vraagt ze zich af of haar beleid
geen "blauwdruk" zou kunnen zijn
voor een nieuwe Vlaamse politieke
beweging. De sociaal-demokratische
Labourpartij wordt daarbij gebrand-
merktals een marxistisch-leninistische
beweging die "niets liet ontsnappen
uit de verstikkende houdgreep van
het kommunisme". Met spijt in het
hart stelt ze dat "alles wat nu door tijd
en ervaring eindelijk als vals bewezen
is, toen boven de bijbel werd gesteld".
Verderop haalt de auteur opgelucht
adem bij de gedachte dat Margaret
Thatcher werd opgevoed volgens "de
aloude tradionele Viktoriaanse waar-
den, die bewezen hadden dat ze de
tand des tijds hadden doorstaan."
Zonder omfloersing pleit Marga-

retha, bij monde van de neo-konser-
vatieve denker von Hayek, voor een
ekstreem liberalisme, met een "een
minimale staat, die ervoor zorgt dat
enerzijds de regels van de vrije markt
tot het uiterste worden nageleefd, en
dat anderzijds elk individu de kans
krijgt zich totaal menselijk te ont-
plooien."

In een tweede artikel, een bespre-
king van "De laatste diktatuur" van
Rik Devillé,beweegt DeRietdeckerzich
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tegen de overdreven verspilzucht.
die zo kenmerkend is aan onze
huidige maatschappij.
Het feitdat de gedachte van min-

der teproduceren en te konsumeren
äan terrein wint, kan er de oorzaak
van zijn dat vele bedrijven zich
plots als 'groen' gaan profileren.
Tegenwoordigstaat milieubeleid bij
de meeste bedrijven hoog op het
prioriteitenlijstje,en dit komt onder-
meer tot uiting in de 'gedeeltelijk
recykleerbare verpakking' of 'mi-
lieuvriendelijke samenstelling' van
produkten.

is. Volgens Milieuraad is de verkoop
van kringlooppapier aan de studen-
ten een goede hefboom om de studen-
ten te laten nadenken over de diepere
wortels van de ekologische krisis, om-
dat papier nu eenmaal dicht bij de
studenten staat.
Milieuraad blijft in ieder geval wer-

ken aan een grote toegankelijkheid.
De verkoopprijs blijft 50 frank per
blok, en het papier is nog steeds op de
kursusdiensten te verkrijgen. Daar-
naast zijn er nu ook peda's waar
kringlooppapier wordt verkocht, en
in sommige jaren zijn er 'papier-
verantwoordelijken', die hun jaar kun-
nen bevoorraden. Doordat de koörd-
inatie van de aktie, en de aankoop
van de blokken bij Milieuraad ligt,
wordt vermeden dat kleine kringen
meer zouden moeten betalen voor
een blok als grote kringen, een soort
solidariteitsprindpe.

Milieuraad blijft kringlooppapier promoten

Zolang er bomen zijn
Het gebruik van kringlooppapier wordt tegenwoordig minder
beschouwd als een marginaal verschijnsel. Waar vroeger enkel
de 'groene jongens' op dat 'vuilgrijze papier' schreven, schake-
len vandaag zelfs grote bedrijven over op kringlooppapier
- hoewel dit natuurlijk vaak meer uit marketing-overwegin-
gen is dan uit milieu-overwegingen. De kringloopkampagne
die Milieuraad vorig jaar opstartte, loopt nog steeds door; ook
nu blijft Milieuraad benadrukken dat het 'anders omgaan met
papier' het belangrijkst is: er moet een einde komen aan de
papierverspilling.

doeling zijn dat studenten, assisten-
ten, professoren ofkopiëercentra over-
schakelen op kringlooppapier, enkel
omdat dit meer 'in' is. Achter de
mentaliteitswijziging zit een duide-
lijke argumentatie. In eerste instantie
denkt men dan natuurlijk aan het feit
dat er minder bomen zullen sneuve-
len, en dit alleen is reeds een argu-
ment om geen 'wit' papier meer te
gebruiken. Verder is het ook zo dat de
verwerking van hout tot papier een
serieuze vervuiling van wateren lucht
veroorzaakt, en hopen energie kost.
Natuurlijk is kringlooppapier niet

'echt' milieuvriendelijk; hetis welveel
milieuvriendelijkerdan witpapier. Het
is dan ook een jammere zaak dat
enkel een ekotaks op wit papier zowel
konsument als producent kan doen
stilstaan bij de papierverspilling. Door
'bewust' op kringlooppapier te schrij-
ven en te kopiëren, verzet men zich

Kritiek
Door het feit dat bedrijven op die

manier op tendenzen inspelen,
dreigt de diskussie wel eens herleid
te worden tot enkel en alleen de
vraag 'welk verpakkingsmateriaal
is nu het minst belastend voor het
milieu?'. Op dezemanier gaat men
aan de fundamentele problemen
voorbij, en zal men onmogelijk
een oplossing kunnen uitwerken,
die ook op lange termijn haalbaar

Een vergelijking van de toestand van ekologische problemen niet zal kun-
vorig jaar met nu, toont in ieder geval nen oplossen.
aan dat er tegenwoordig meer op Ook bij de universitaire overheid
kringlooppapier geschreven wordt. begint een besef van de noodzaak om
Dat is ondermeer op te maken uit de recycklagepapierte gebruiken door te
verkoop van kringloopkursusblokken dringen. Een aantal fakulteiten ge-
aan de fakulteitskringen die dit jaar bruikt nu reeds hoofdzakelijk kring-
duidelijk toegenomen is. De laatste looppapier, maar aan de andere kant
tijd blijkt er bij de grote kringen echter zijn er dan weer departementen die
iets minder entoesiasme te zijn, mo- een weigerachtige houding aanne-
gelijk omdat het 'het nieuwe' er af is. men tegenover het milieuvriende-
Erzijn nu wel meer kleine kringen en lijkere papier. Hetzelfde geldt voor de
peda's aktief in de blokkenverkoop. kopiëercentra. Daarwordtnogaleens
Omdat de verkoop in een kleine kring . met de argumenten gesmeten als zou
vaak door een persoon gebeurt; is er recyklagepapier slecht zijn voor het
hier meerinformatiedoorstroming, en kopieermachine door het stof dat vrij-
worden de studenten meer gemoti- komt. Studies wijzen evenwel uit dat
veerd om op kringlooppapier te schri]- door een aan de machine aangepaste
ven. Ook het drukken van pamflet- papierkeuze, het technisch perfekt
ten, affiches en dergelijke kent een mogelijk is op kringlooppapier te ko-
grote opmars. piëren.

Op de vraag van Mifieuraad om de
mogelijkheid tot kopiëren op kring-
looppapier te voorzien, antwoordden
sommige kopiëercentra dat dat niet
rendabel zou zijn, omdat er te weinig
studenten vragen op kringlooppapier
te kopiëren. Dit is natuurlijk een
vicieuze cirkel: in een kopiëercentrum
waar geen kringloopkopies worden
aangeboden, zullen niet veel studen-
ten achter kringlooppapier vragen.
In dergelijke akties om kringl-

ooppapier te promoten schuilt echter
wel een gevaar: het mag niet de be-

Johan Vos

Kringen of personen die kringloopkursus-
blokken willen bestellen bij Milieuraad,
kunnen terecht in de's Meiersstraat 5, of
telefonisch op 22.95.41.

De vloedgolf voorbij

Migratie: .
een fundamenteel recht?
De 'nieuwe wereldorde' heeft zo haar eigenaardigheden. Het
Zuiden gemakt niet uit de put van de strukturele armoede en
sinds de val van het ijzeren gordijn blijkt ook het voormalige
Oostblok op de rand van de afgrond te balanceren. Dit beseft het
rijke Westen overigens maar al te goed - de schrik voor 'de
vloedgolf' zit er dan ook goed in.

is. De juridische positie van deze 'ille-
galen' is bovendien een rechtstreek
produkt van de migrantenstop die de
Belgischeregering in 1974afkondigde.
Daardoor is het asiel de enige reste-
rende mogelijkheid om Belgiëbinnen
te geraken. Zo geraakt de asielpro-
cedure natuurlijk overbelast.
De term 'illegaal' - probeer overi-

gens met de nieuwe asielwet maar
eens officieel erkend te worden -
wordt door de traditionele politici zo
graag gebruikt omdat hij volledig te-
gemoet komt aan de gevoelens van
onveiligheid en angst die bij de bevol-
king leven. Met een repressieve poli-
tiek probeert men dan de illusie hoog
te houden een antwoord te hebben op
de migraties: men zal ze wel tegen-
houden aan de grenzen. Zo probeert
men via het illegalen-discours elekto-
rale munt te slaan uit bepaalde
angstgevoelens. Inzo'n kontekstwordt
het natuurlijk niet eenvoudiqer om de
rijkdomvan een veel-kulturen-samen-
leving aan te tonen.
Uithet artikel elders op deze pagina

bleek duidelijk dat de nieuwe vluchte-
lingenwet van Tobback strijdig ismet
zowat alles wat ooit rond mensen-
rechten en asielbeleid werd neerge-
schreven. Vanuit diverse mensen-
rechtenorganisaties weerklinkt dan.
ook de scherpe kritiek dat onze rege-
ring langzaam maar zeker het asiel-
recht zelfaan het ondergraven is. Dat
dit niet zo denkbeeldig is bewijzen
bepaalde evoluties in Duitsland. Op
haar kongres van 7 november sprak
de CSU(Kristen Demokraten) zich al
uit voor de afschaffing van het indivi-
dueel recht op asiel.

De repressieve asielpolitiek vind je
dan ook op Europees vlak terug: het is
duidelijk dat de Europese buiten-
grenzen enkel sterker worden. Men
spreekt dan ook steeds meer over
'Fortress Europe' (Fort Europa) wan-
neer men het heeft over de relatie
tussen Europa en de rest van de we-
reld.Velewerkgroepjesen konferenties
moeten bestuderen hoe men via stren-
gere toelatingsvoorwaarden en visa-
reglementeringen migranten zoveel
mogelijk buiten de grenzen kan hou-
den.

Duide/ük
Het is duidelijk geworden dat de

meeste studenten niet tegen kringloop-
papierzijn, maar dat ze, vooraleer het
ook effektief te gebruiken, hiertoe
moeten worden aangespoord en dat
er distributie moetzijn. Nog meer dan
vorig jaar zou de nieuwe kampagne
moeten duidelijk maken dat het ge-
bruik van kringlooppapier een goede
zaak is, maar als alleenstaand feit de

ningen echter slechts een fraktie van
het aantal aanvragen. Waar in 1985
nog twaalf procent van het aantal
aanvragen werd erkend, zien we dat
in 1991 slechts zes procent van de
aanvragen door de selektieprocedures
geraakten. De overige 94 procent
wordt teruggestuurd naar het land
van oorsprong of blijven zonder offi-
ciële toestemming in België.Allesbij-
een moet de stijging van het aantal
vluchtelingen dus sterk gerelativeerd
worden.
Dit wordt nog duidelijker wanneer

het aantal asielzoekers in België ver-
geleken wordt met de migraties op
wereldschaal. Slechts 5,5 procent van
de vluchtelingen op wereldvlak leven
in Europa. In Belgiëleeft 1vluchteling
op 402 inwoners, in Somalië is dit 1op
7 - het inkomen per hoofd van de
bevolking is nochtans 45 keer hoger
in België dan in Somalië.

In de praktijk blijkt die 'vloedgolf
nogal mee te vallen. In 1992 blijken
17.754 vluchtelingen in Belgiëasiel te
hebben gevraagd. Ditzijn er een kleine
2.500 meer dan het jaar ervoor. Door
de 'versnelling' van de erkennings-
procedure bedraagt het aantal erken-

sief migraties gezien worden als iets on-
natuurlijk - komt in dergelijke wets-
voorstellen duidelijk naar voor.
Amnesty International riep enkele

weken terug alle parlementsleden op
het wetsontwerp 'gevoelig te amen-
deren'. Depersverantwoordelijke van
Amnesty International gaf achteraf
toe aan Veto dat niemand in de se-
naat aan deze oproep gehoor had
gegeven, behalve dan de Groenen. [ef
Tavernier, fraktieleider van Agalev in
de Senaat, verklaarde achteraf dat de
wet in feite totaal zou moeten worden
herschreven aangezien zelfs het aan-
vaarden van alle Agalev-amende-
menten niet echt kunnen baten.
Agalev-Ecolo had daarom gevraagd
het wetsvoorstel volledig in te trek-
ken. De Groenen stonden echter al-
leen in hun verzet tegen het ontman-
telen van het asielrecht: donderdag
werd het voorstel-Tobback in de Se-
naat aanvaard.

wordt niet meer gegarandeerd: de ter-
mijnen zijn te kort, de beroepsmoge-
lijkheden worden uitgehold, de toet-
sing van deontvankelijkheidsgronden
gebeurt door onbevoegden, de wille-
keurige hechtenis wordt uitgebreid,
de bewijslast wordt omgekeerd en de
ongelijke behandeling van asielzoe-
kers wordt vergroot.
Deze resem bezwaren maken dui-

delijk dat de overheid geen rekening
meer houdt met enkele algemene
rechtsbeginselen en dat ze haar inter-
nationale verplichtingen niet meer
nakomt. Bovendien worden door dit
paniekvoetbal alle demagogische
boodschappen van het Vlaams Blok
gelegitimeerd; voor de zoveelste keer
wordt toegegeven aan de xenofobe
mentaliteit van vandaag de dag. De
tese die in het ophefmakende boek
Blommaert en Verschueren 'het Bel-
gische Migrantendebat' wordt gepo-
neerd - zowel de respektabele par-
tijen als ekstreem-rechts streven naar
een homogene maatschappij waarbij

vervolg von pag. 1

waar de vluchtelingen hun procedure
moesten afwachten. Zo kunnen ze
gemakkelijker teruggestuurd worden
wanneer ze niet door de procedure
geraken. Hierdoor worden vluchtelin-
gen zonder de nodige papieren ge-
kriminaliseerd. Behalve dat dit tegen
de meest elementaire mensenrechten
ingaat staat deze bepaling ook haaks
op de voorschriften van de Verenigde
Naties.

Uit dit artikel vloeit voort dat ie-
mand kan opgesloten worden zonder
dat hij bij een rechter terecht kan om
een oordeel te vragen over de wet-
telijkheid van zijn vrijheidsberoving,
zodat de rechter eventueel zijn vrij-
lating zou kunnen bevelen. De Liga
voor Mensenrechten stipt verder aan
dat dezemaatregel ook nog in strijd is
met artikel 31 van het Verdrag van
Genève betreffende de status van
vluchtelingen en in strijdmet het vijfde
artikel van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens. Volgens dat
laatste verdrag heeft immers iedereen
die gevangen zit het recht door een
rechter de wettelijkheid van zijn ge-
vangenis te laten onderzoeken om zo
tenminste een kans op vrijlating te
hebben.
De Raad van State bracht dan ook

een zeer negatief advies uit over het
nieuwe asielontwerp. Zij vinden dat
de procedure niet de minimale waar-
borgen biedt die een asielzoeker vol-
gens het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens verdient.
Globaal gesteld is het overduidelijk

dat de regering via dit wetsontwerp
aan symptoombestrijding doet aan-
gezien aan de wortels van het pro-
bleem - de vraag waarom mensen
vluchten - niet echt geraakt wordt.
Daarom is dit voorstel ook gedoemd
om te mislukken: een repressiefoptre-
den zal alleen de wantoestanden nog
vergroten, asielzoekers in menson-
waardige koncentratiekampen doen
belanden en de illegaliteit aanmoedi-
gen. Eenversnelling van de procedure
die als officiële reden voor deze wets-
wijzigingwordt aangehaald kan deze
regeling niet verrechtvaardigen. De
rechtszekerheid van de asielzoeker

Zo
Stilaan wint echter het idee veld dat

ons land 'vol' zou zitten, en dat er
geen plaats meer is voor bijkomende
politieke vluchtelingen. Dit is kom-
plete nonsens. Diezelfde partijen die
met dergelijke teoriën afkomen, pro-
moten immers nog steeds 'het grote
gezin'. En de weigerachtige houding
van Rome tegenover anti-konceptiva
is ongetwijfeld een veel grotere be-
dreiging voor de mondiale demo-
grafische problemen. .
Wel is het zo dat de vluchtelingen

vaak in koncentratiebuurten terecht
komen waar heel wat sodale voorzie-
ningen nu al onder druk staan. Wan-
neer de inwoners van die kansarme
buurten - konform het huidige poli-
tiek-ekonomische klimaat -doorde
overheid in de steek gelaten worden,
en daarenboven nog eens gekon-
fronteerd worden met asielzoekers, is
Rostock nooit veraf. Nochtans kan
een sodale politiek de welvaart over
bredere lagen van de bevolking sprei-
den waardoor de gastvrijheid en het
recht op asiel helemaal niet hoeft
beperkt teworden. Onzewelvaartstaat
is dit: trouwens verplicht aan haar
sociale traditie.
Een bijzonder funeste tendens bin-

nen het vluchtelingendebat blijft het
steeds weer gaan bestempelen van
vluchtelingen die zonder officiële toe-
stemming in ons land verblijven als
'illegaal'. Dit begrip gaat voorbij aan
het feit dat de meeste vluchtelingen
door internationale politieke en eko-
nomische verhoudingen genoodzaakt
worden om te migreren en dat het
recht op migratie een etisch beginsel

Pieter Vandekerckhove

SPijTiG., MAAR eR. ONT8R!EJ<T
NOGÉál stEmLTJ~ oP uw FOLTEA~
\tal PoLiTiek Vl..UCHl'EU·N6.U kAN
DE GREN$ NOt;, NiET ()J~It.

Stand
Zowerd via het 'Verdrag van Schen-

gen' de kontrole op goederen en per-
sonen aan de binnengrenzen tussen
Duitsland, Frankrijk, de Benelux-lan-
den, Italië, Spanje en Portugal opge-
heven. Binnen die overeenkomst zit-
ten echter ook een aantal bepalingen
rond visa, asielbeleid en de kontrole
aan de gemeenschappelijke buiten-
grenzen - uiteraard zeer belangrijk
voor de asiel-procedure. Schengen is
overigens ook nog in een ander zeer
typisch Europees bedje ziek: ook dit
akkoord kwam tot stand buiten de
kontrole van het nationale ofEuropese
parlement.

Pieter Vandekerckhove
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Koncertorganisatoren in Leuven (2): Kerosene

Kleinschaligheid en
vliegtuigbenzine
In onze reeks over de Leuvense koncertorganisatoren is het deze
week de beurt aan Kerosene. Sleutelwoorden zijn hier klein-
schaligheid en een eerlijke manier van werken. Dat vraagt om
Uitleg. Veto zocht dan ook Stef Smits, Dennis Van Oijck en Jo
Reynders op - drie leden van het om en bij de tien man sterke
gezelschap - om een en ander uit de doeken doen.
Het relatief jonge gezelschap heeft
nog niet veel koncerten achter de rug.
Het eerste optreden dat Kerosene or-
ganiseerde was dat van de Ameri-
kaanse band Neurosis in november.
Daarna volgden het eveneens Ameri-
kaanse Alloyen onlangs nog de
Schotse Dog Faced Hermans. Al deze
koneerten gingen door in jeugdhuis
Sojo in Kessel-Lo. Maar de koncert-
mikrobe blijkt al voor het eigenlijke
ontstaan van Kerosene gebeten te
hebben. Stef Smits had vorig akade-
miejocr reeds, geholpen door enkele
vrienden, hardcore-band Nation of
Ulysses naar 't Kersouwke gehaald.
Hardcore is misschien ook wel een

sleutelwoord inverband met Kerosene.
De labels waarop de bands die zij
programmeren hun werk uitbrengen,
stammen vaak uit dat milieu, den-
ken we maar aan Dischord (Nation of
Ulysses, en ook het bekendere Fugazi)
of Alternative Tentacles (Neurosis).
Voor een groep als Dog Faced Her-
mans is dat wel anders, maar kwa
maatschappelijk ideeëngoed zijn de
verschillen dan weer niet zo groot: het
gaat in beide gevallen namelijk om
erfgenamen van de punkbeweging.
Als muzikaal genre is hardcore echter
voorbij zijn hoogtepunt, wat maakt
dat de bands die tegenwoordig die
labels bevolken veel moeilijker onder
één noemer te vangen zijn. Wat wél is
overgebleven bij veel van deze bands,
is de al dan niet bewuste keuze voor
kleinschaligheid. Dat vertaalt zich bij
Dischord bijvoorbeeld in het zo laag
mogelijk houden van cd-prijzen.

Vijftig
Stef Smits: «In de jaren tachtig was
Leuven een belangrijke stad in het
alternatieve cirkuit. Van begin tot
midden jaren tachtig was hier een
heel bloeiende new-wavescene.ln 85,
86 was er het jeugdhuis Q 104, eigen-
lijk een punk-kafee, dat in het week-
end open was en waar ook optredens
georganiseerd werden. Uiteindelijk
moest het sluiten wegens skinheads,
geweld en geluidshinder.»
«Rond die periode en vlak erna

heeft Jean Van der Borcht van" Re.
cords met het Stuc een aantal dingen
georganiseerd. Dan is Werner Excel-
mans van Hageland Hardcore naar
hier gekomen omdat hij begin '88 in
de parochiezaal van Scherpenheuvel,
waar hij zijn optredens organiseerde,
was buitengesmeten. Hij vroeg om
hier een zaal te zoeken, maar de zaal
van het Stuc kon hij niet krijgen,
omdat die net vernieuwd was. Zo is
Werner in de Lido terechtgekomen.
Hij werkte echter altijd met verlies. Bij
No Means No bijvoorbeeld kwamen
slechts vijftig man opdagen.»
«Erwas hier ook een prachtig kafee,

de Bacho, waar ik af en toe ging
draaien. Dat was een goede ont-
moetingsplaats, maar is uiteindelijk
ook gesloten. Wij vonden dat het
mogelijk moest zijn om hier terug iets
op poten te zetten. Voor mij persoon-
lijk was één van de hoofdbedoelingen
een alternatief, te vormen voor het
zogenaamde alternatieve van de Voor-
uit en de VK en die grotere kultuur-
centra die zich eigenlijk volledig nes-
telen in het kommerciële cirkuit. Wij
hadden genoeg kontakten om buiten
dat cirkuit koncerten te organiseren,
wat trouwens ook de bedoeling was.
Iedereen wil de nieuwe hype, de gro-
tere groepen hebben. Wij wilden vrij
onbekende groepen naar hier halen
die ofwel iets te zeggen hebben ofwel
origineel zijn. Bovendien zit je hier
meteen studenten populatie waarvan
we dachten dat die toch moet open-
staan voor bepaalde, andere vormen
van muziek.»
Van Dijck: «Er zijn de laatste jaren
ook een heel aantal goede kleinere
zalen ontstaan in België, zoals bij-
voorbeeld 't Lintfabriek in Kontich.

De Germinal in Herk-de-Stad vind ik
persoonlijk minder, maar die hebben
toch ook al een aantal dingen ge-
daan. Hier in deze streek was er wei-
nig of bijna niets te doen. Ik vond dat
het· Stuc zich steeds meer richtte op
kultuur met een grote K. Ons opzet is
honderd man bij elkaar te krijgen die
gewoon komen om eens te genieten
van iets anders, die ook weten waarom
we het doen en dat het er ons niet om
gaat winst te maken. Dan is het mij
ook om het even of dat studenten zijn
of gewoon mensen uit Leuven, alhoe-
wel ik mij meer tot die laatste groep
richt. Tijdens de week draait alles hier
toch al rond de studenten.»
Veto: De bands die jullie tot nu toe naar
Leuven haalden of die gepland zijn voor
de nabije toekomst staan allemaal op
Dischord of Altemative Tentacles ofWel
komen ze uit de entoerage van The Ex,
zoals Dog Faced Hermans. Trek je dan
niet gewoon altijd dezelfde mensen aan?
Smits: «Dat zou ik niet zeggen. Het is
wel zo dat wij groepen boeken via de
Konkurrent in Amsterdam. Maar de
vier bands die we tot nu toe program-
meerden, hebben elk toch een kom-
pleet verschillende stfjl.»
Jo Reynders: "We moeten ook kijken
naar de prijs. We kunnen ons geen
groepen veroorloven die ik weet niet
hoeveel vragen.»
Van Dijek: "We kunnen ons bijvoor-
beeld geen Subpopgroepen (het vroe-
gere label van Nirvana en Soundgar-
den dat nogal 'in' is, nvdr) veroorlo-
ven.»
Smits: ..We werken met mensen die
op een eerlijke manier willen werken,
zonder kommissielonen en lijsten met
wat een groep allemaal eist. Die groe-
pen blijven ook gewoon hier slapen.
Als ze een hotel willen, doen we het
gewoon niet. Wij willen werken met
mensen en niet met kontrakten, geld
en weet ik niet wat. Dat laten we aan
anderen die daar professioneel genoeg
in zijn. Ik heb daar niets op tegen. Die

doen ook goede koncerten, waar ik
zelf trouwens ook naartoe ga.'"
Van Dijck: «Net omdat Dischord en
de Konkurrent in tegenstelling tot an-
dere labels op die manier werken, zijn
ze zo belangrijk voor ons. De Konkur-
rent werkt trouwens niet met kontrak-
ten, maar met mondelinge overeen-
komsten.»
Veto: Is het politieke of sociale ideeëngoed
van die bands ook belangrijk? Daar zit
toch ook wel een lijn in?
Smits: «Dat is vrij moeilijk. Je hebt de
muziek en dat is de façade. Door de
muziek kan je wel bepaalde ideeën
overbrengen. Waarvoor die mensen
dan echt staan, weet je pas als je met
hen praat. Als je hen, zoals wij, eens
een dag bij je hebt, kan je hen ook wat
beter leren kennen. Op een koncert
moet je je trouwens amuseren. Dat is
geen politiek debat of zo.»
Van Dijck: «Het verschilt ook van
band tot band. Een band als Neurosis
heeft op politiek vlak, denk ik, niet
veel te vertellen. Bij Alloy ligt dat

Zij willen geen voet aan wal krijgen

anders. Die zanger, VicBondi, is profes-
sor geschiedenis aan het MIT in Bos-
ton. Als je een gerichte vraag stelt,
kan hij daar een uur over pmten.»
Smits: "We werden bijvoorbeeld ook
gevraagd om de Canadese groep
Asexuals te doen, waar we de muziek
wel vrij goed van vinden. Ik heb een
hele avond bij hen gezeten, maar die
mensen dachten alleen aan zuipen,
vrouwen versieren en drugs. Daar wil
ik mijn energie niet in steken.»

Boterham
Veto: Is het trouwens ook niet een be-
wuste keuzevan die bands om kleinscha-
lig te blijven? Ik denk aan Fugazi.
Smits: «Fuqazi wil dat inderdaad,
maar die worden toch alsmaar groter.
Ze appreciëren dat ook wel, maar het
gaat hen erom dat zij het doen op hun
manier en dat zij volledige kontrole
houden over wat zij doen. In Amerika
zijn ze trouwens nog bekender dan
hier. Ik ben er zeker van dat indien ze
voor een major getekend hadden, ze
nu zo groot zouden zijn als REM. Ze
willen gewoon volledig kontroleren
wat ze doen. En dat kun je dus niet als
je op een major zit.»
Van Dijck: «In de Verenigde Staten
zorgen ze dat de inkomprijs nooit ho-
ger is dan tien dollar - hier mag de
inkomprijs ook niet hoger liggen dan
250 frank. Zo hebben ze in New York
een aantal koneerten afgelast omdat

praktisch alle prijzen daar twaalf of
veertien dollar waren. En ze beweren
zelf dat ze niettemin heel goed hun
boterham verdienen.»

Problematisch
Veto: Hoeveel betaal je dan die groepen?
Smits: «Neurosis was vijftienduizend
frank, maar omdat we verlies had-
den, hebben z~ er nog tweeduizend
frank af gedaan. Alloy wilden we al-
leen voor achtduizend frank omdat
we er pas vrij laat van verwittigd
werden. Toen na het optreden bleek
dat we winst hadden, hebben we hen
toch nog tienduizend frank gegeven.
Hoger dan vijfentwintigduizend frank
kunnen we trouwens niet gaan, om-
dat onze zaal zo klein is.»
Veto: Sojo is dus vaste zaal en gaat dat
ook blijven?
Smits: «Dat zou problematisch kun-
nen worden. Er zijn telkens klachten
over nachtlawaai. Bovendien zijn er
nu ook andere mensen met koncerten
bezig. Deze maand zijn er drie koneer-
ten en het zou me dan ook niet verba-
zen als de beheerraad tegen het einde
van de maand zegt dat er geen
koncerten meer mogen georganiseerd
worden. Als het zo ver komt, moeten
wij ermee stoppen.»

Kris [ocobs
Pieter Vandekerckhove

Kerosene is te bereiken op het nummer
016/20.01.10 (vragen naar StefSmits).

(foto Karel De Weercft)

Coppola's 'Dementia 13' in het Stuc

Met de botte bijl
Naar verluidt roesten oude liefdes niet. Misschien is het dan ook
geen toeval dat Francis Ford Coppola onlangs Bram Stokers'
'Dracula' verfilmde. Oe cineast waagde zich immers dertig jaar
geleden reeds aan het horrorgenre. Hetresultaatdaruvon, 'Dementia
13', wordt donderdag _:..wellicht evenmin toevallig - als 'mid-
dernacht kultfilm' in het Stuc vertoond. 'Dementia 13' was
bovendien 's mans eerste langspeelfilm. Min of meer dan toch.
Nadat hij in het begin van de jaren
zestig was afgestudeerd, wilde de jonge
Coppola absoluut een film maken.
Vrienden van zijn broer kwamen met
het voorstel een korte 'nudie film' te
maken. Naakt op het witte doek leek
op dat moment te kunnen en meer
dan waarschijnlijk viel er ook wel geld
mee te verdienen. Die film werd 'The
Peeper' , maar om het werkje verkocht
te krijgen, moesten ze het vermengen
met een andere 'nudie', die niet van
hun hand was. Het uiteindelijke resul-
taat 'Tonightfor Sure' (1961) kan men
dan ook bezwaarlijk als een volwaar-
dig debuut beschouwen. Dat de gene-
riek desondanks Coppola als regis-
seur vermeldt, heeft volgens hemzelf
veel te maken met zijn drang naar
erkenning.-Het maakt bovendien dui-
delijk dat hij in die periode - niet
gestoord door artistieke pretenties -
absoluut in de film aan de.slag wilde.
Zoals zou blijken, was hij er dan ook
niet vies van in de filmindustrie te
stappen.
De kans daartoe kreeg hij van de nu

semi-legendarische koning van de B-
film Roger Corman, die - naast ver-
scheidene Poe-verfilmingen -onder-
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meer de originele 'Little Shop of Hor-
rors' (1960) inblikte. Corman had te-
gen het einde van de jaren vijftig zijn
eigen produktie- en distributiemaat-
schappij 'The Filmgroup' opgericht.
De jonge maatschappij, die het trou-
wens slechts uithield tot 1964, specia-
liseerde zich in het zo snel en goed-
koop mogelijk - liefst minder dan
50.000 dollar - vervaardigen van
zogenaamde 'double bills', twee films
die samen in roulatie gebracht wor-
den.

Manusje
Coppola's eerste wapenfeit binnen

de Corman-rangen had te maken met
'Niebo Zowiet'(1959), een Russische
sdence-fictionfilm waarvan Corman
de rechten had gekocht omdat hij
hield van de spedale effekten en de
boodschap van broederlijke liefde. Hij
liet Coppola de dialogen herschrijven
en enkele scènes toevoegen (deze ver-
sie zou in 1963 onder de naam 'Battle
beyond the Sun' uitgebrachtworden).
Eén van die scenes is een gevecht
tussen twee monsters, waarvan één

op een penis en het ander op een
vagina gelijkt. Het vaginamonster
slokt het penismonster uiteindelijk
volledig op.
Coppola werkte zich in korte tijd op

tot manusje-van-alles. Wanneer het
kleine Filmgroup-team in Europa ver-
blijft voor de opnames van 'The Young
Racers', waagt hij het zijn idee voor
een film aan Corman voor te stellen.
Aangezien die liefst zo goedkoop mo-
gelijk draaide en de kosten voor het
transpart van het materiaal toch al
verrekend waren, kwam dat voorstel
natuurlijk niet ongelegen en Coppola
mocht dan ook in Ierland 'Dementia
13' maken.

Leken
'Dementia 13' begint met een boot-

tochtje van het echtpaar [ohn en
Louise Haloran (Peter Reed en Luana
Anders) op het meer bij het familie-
landgoed. Tijdens een ruzie sterft [ohn
aan een hartaanval. Zijn hebzuch-
tige echtgenote tracht de dood van
haar man voor diens familie te ver-
bergen omdat ze vreest uit het testa-
ment van haar schoonmoeder lady
Haloran (Eithne Dunn) geschrapt te
.worden. Lady Haloran treurt nog
steeds om haar lang geleden gestor-
ven dochtertje. Louise doet de oude
vrouw geloven dat ze in kontakt staat
met de geest van dochtertje Kathleen
en hoopt op die wijze haar vertrou-
wen te winnen, maar natuurlijk ver-
loopt niet alles zoals gepland.
Verschillende scènes roepen herin-

neringen op aan favoriete films van
Coppola. Het meest doet 'Dementia
13' denken aan 'Psycho'. Dat was
trouwens ook de bedoeling, aldus
Coppola: " 'Psycho' was een groot
sukses en William CastIe had net
'Homicidal' gemaakt, en Corman

maakte altijd films die op andere films
leken. Het was dus ook de bedoeling
een horrorfilm 'te maken waarin veel
mensen vermoord worden met bijlen
en zo."

Bewust
De bijlmoorden zijn niet het enige

horrorklichee in Coppola's debuut. Zo
bevat de film ook het noodzakelijke
'spookkasteel' en is de achtergrond-
muziek typisch luguber. Bovendien
speelt het merendeel van de film zich
natuurlijk 's nachts af. En, om toch
een beetje seks in het hoofdzakelijk
gewelddadig verhaal te krijgen, ver-
schijnt Louise in een bepaalde scène
in haar ondergoed zonder dat daar
een aanwijsbare reden voor is.
Dat mag de pret echter niet druk-

ken. De niet-originele plot bijvoor-
beeld is nog steeds even (on-)aange-
naam ontspannend als die van de
meeste horrorfilms. De klichees in
'Dementia 13' hadden hun waarde al
bewezen in oudere horrorfilms. Bo-
vendien is, in de traditie van het
horrorgenre, het ritme van de film
hoog genoeg om te vermijden dat de
kijker zich al te bewust wordt van
onwaarschijnlijkheden in de plot.
VoorCoppola zelfwas het een leuke

periode. Niet alleen nodigde hij Cali-
fornische vrienden uit om af te zak-
ken naar de set in Ierland, hij raakte
in deze periode ook bevriend met
Eleanor Neil, die zijn vrouw zou wor-
den. Later beweerde hij trouwens dat
het de enige film was waar hij met
plezier aan werkte.

Kris [ccobs
'Dementia 13', met verder ondenneer
William Campbell en PatrickMagee, don-
derdag om 24.00 u in het Stuc, 100/150
frank.



Saint-Amour in Leuven

Mulisch en Claus
promotietoernee
traditiegetrouw weer neer op verschillende plaatsen in Vlaan-
deren. Het jaarlijkse literaire festival is sinds de beginperiode

meer prestigieuze en vooral goedverkopende auteurs. De na-
druk ligt sterk op het spektakel en de auteurs, eerder dan op de
literatuur. Met Mulisch en Claus lijkt 'Behoud De Begeerte'

De in het begin nog in Leuven geves-
tigde literaire organisatie 'Behoud de
Begeerte' begon met Saint-Amour in
1990. Eerder organiseerde Coorevits
veelal kleinschalige projekten met De
Coninck, Brusselmans en Lanoye als
belangrijkste publiekstrekkers. Seint-
Amour is het paradepaardje van de
vzw die sinds twee jaar ook nog het
bijwijlen tamelijk platte en minder
interessante 'En Nu Serieus' op haar
aktief heeft. 'Het is een festivql dot
liefdespoëziein de zalen wou brengen
en daarmee wonderwel een groot pu-
bliek bereikte, de verkoopcijfers van
poëzie in acht genomen.
De afwisseling van poëzie en bi-

zarre muzikale entractes trok het festi-
val open. Het gaf die schrijvers een
kans die anders buiten het blikveld
van het publiek zouden blijven. De
wisselwerking van grote namen -
Claus draait dit jaar al voor de vierde
keer mee - en minder bekenden on-
derschreven de pioniersfunktie die het
festival vervulde. Het leidde een bre-
der publiek in het bijna per definitie
beperkte interesseveld van poëzie in.

vorige editie de baan ruimen voor het
meer publieklokkende proza. Degrote
kanonnen werden uit de kast gehaald.
Het resultaat was uitverkochte zalen.
Vooral de aanwezigheid van Ieroen
Brouwers - die alleen maar wat
overjaars in de mikrofoon zat te bla-
zen - en BettyMellaerts, deden vra-
gen rijzen bij het oorspronkelijk kredo
dat organisator Coorevits hanteerde.

Flarden

Het voordeel van de keuze om dit
jaar maar twee schrijvers op het po-
dium te brengen is wel dat zowel
Mulisch als Claus ruimte krijgen om
langer voor te lezen en zo afgeronde
gehelen kunnen brengen waar een
publiek meer aan heeft dan die flar-
den tekst van de vorige edities. Ander-
zijds valt de afwisseling in vertel- en
schrijfstijlen weg. Een vol uur naar
Claus luisteren is nog iets helemaal
anders dan een vol uur Claus lezen.
De muzikale beqeleidinq is veel

minder el<suberant dan de vorige ja-
ren. Erzal enkel klassieke muziek ge-
bracht worden om de stukken aan
elkaar te breien. Tendele sluit die aan

Pedagogische week

bij de inhoud van het werk van
Mulisch. Het zal ongetwijfeld een zeer
beschaafde avond worden.

Ieroen Overstijns

Donderdag 18 februari komt Saint-Amour
naar Leuven in de Stadsschouwburg om
20.00 u (info 22.21.13)
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van stilzwijgen, net weer een dicht-
bundel verschenen, 'De Sporen', die
- wat nogmaals de enorme ekono-

0'P mische impokt van Saint-Amour be-
vestigt -een paar weken vroeger ver-
scheen dan gepland, terwille van het
festival.
Mulisch wordt samen met Reveen

Hermans beschouwd als de groten
van de naoorlogse generatie. Totver-
rassing van velen - want Mulisch'

R dd iod S' "_1 " OOk h Sain Am ' werk werd als min of meer voltooidon epen evan Int-valentünstrf t et t- ourcircus beschouwd -verscheen in 1992 zijn
meesterwerk, 'De Ontdekking van de
Hemel', Ondanks het feitdat het 1500
frank kost, werd het een van de best

, " .. verkopende boeken van het afgelo-
duidelhk geevolueerd Meer en meer zoekt het de weg van de pen jaar. Dat is voor een groot deel te

danken aan de goed uitgekiende
promotiekampagne die het boek voor-
af ging. Door Mulisch te programme-
ren, profiteert Coorevits daar natuur-
lijk ook van.

definitief gekozen te hebben voor een risikoloosprestigegebeuren. Maar twee schrijvers dus op Seint-
Amour, waardoor het gebeuren veel
van de inhoud van zijn opzet heeft
verloren. Ook door de beperkte muzi-
kale begeleiding kan men zich niet
van de indruk ontdoen dat het meer
een promotietoemee is dan een litera-
tuurgebeuren rond de liefde en be-
geerte.

Of die evolutie naar een meer
gekonsolideerd literatuurfestival, zo-
wel wat de keuze van de schrijvers als
van het koncept betreft, nu jammer
zou zijn of niet, heeft eigenlijk niet
veel belang. De pioniersrol van de
vzw 'Behoud de Begeert~' zal onge-
twijfeld door een andere organisatie
overgenomen worden. Maar de enor-
me en opvallend kritiekloze media-
aandacht die aan Saint -Amour wordt
besteed, geefteen sterkvertekend beeld
van wat er met literatuur op het po-
diumkangedaan worden. HetNieuws-
blad wordt er zelfs lyrisch bij en ein-
digt zijn verslag met "hé, hé, wat is de
liefde toch fijn, olala wat is de liefde
toch mooi. Kom, konijn, laten we
gaan". Zo zijn de literaire avonden
die door de kringen georganiseerd
worden veel rommeliger maar even-

zen voor een afwisseling van poëzie eens veel lolliger. Niet alleen Germa-
Die kombinatie van bekende en en proza van zowelMulisch als Claus. nia maar ook bijvoorbeeld Medika

minder bekende poëzie moest in de Van Claus is, na een lange periode heeft dit al voldoende aangetoond.

Gepland

Honger

Coorevits werpt zich al te graag op
als de verdediger van de kwalitatieve
tak van de Vlaamse en Nederlandse
letteren. Tochkregen de entractes meer
speelruimte. Bovendien mag proza
door bekendere namen dan al een
groter publiek aanspreken, poëzie
voorlezen heeft het voordeel dat de
toeschouwer gehelen te horen krijgt.
Prozafragmenten worden wanneerde
schrijver zich aan zijn zeven minuten
moet houden, uit hun kontekst ge-
rukt. Wat voorgelezen wordt laat bij-
gevolg het publiek alleen maar op zijn
honger zitten wat betreft de afloop.
Misschien om dat probleem op te

vangen heeft Coorevits dit jaar geko-

Plankenkoorts - Op dinsdag 16 februari organiseert
LBKvoor de elfde keer haar Interfakultair Songfestival.
De tenten traditie wordt dit jaar gebroken, het festival
gaat door in zaal Corso in de Diestsestraat.
Voor het overige blijft alles bij het oude. Er is een

professionele jury voorgezeten door Leo Caerts, waar-
mee de band met de sponsors struktureel bestendigd
wordt, en een studenten jury bestaande uit de presessen
van de deelnemende kringen. Onder de acht deelne-
mende groepen bevindt zich ook de winnaar van vorig
jaar en beste gitarist van twee jaar geleden, MisterMonk
&: His Mean Machine van LBK. Nieuwkomer is het
Lemmensinstituut, dat tijdens de preselekties al ver-
raste. Verder is de Germaniaband terug met een opmer-
kelijke zangeres, is er voer voor gitaarfreaks met Whisky
Business van Apollonia en een eenzaat genaamd Steven
die de eer van Psychologie verdedigt.
Elk jaar wordt, zoals bij dat andere Songfestival, ook

wel een winnaar getipt en Veto was nogal onder de
ndruk van The Unusual Schnoz van Politika. In ieder
geval is het zo dat de uiteindelijke winnaar niet altijd de
meest opwindende of originele akt heeft. Verdere

konkürrenten zijn Savage Bluevan VTKen the Y-Legged
Sally Eggs (alvast een trofee waard voor de meest verge-
zochte naam) van Pedagogie. Organisator GeertVan den
Brande denkt er anders over: "De tijd dat er uitgesproken
favorieten waren lijkt in deze elfde editie definitief voor-
bij. Elkedeelnemer heeft wel iets te bieden. Ofhet nu een
verbluffend technische vaardigheid, 'een grenzeloos
entoesiasme, een ijzersterk eigen nummer of een ontroe-
rende eenvoud is, er worden dit jaar spijkers met dikke
koppen geslagen."
Het opgelegde nummer is 'S.O.S.' van de Zweedse

firma Abba, misschien een beetje een voor de hand
liggende keuze, maar wel niet zo'n eenvoudig nummer
om na te spelen. Dinsdag kunt u zelf beslissen wie nu de
beste is. Na de optredens volgt nog een fuif. Kaarten zijn
te koop in alle fakbars, en zijn slechts beperkt verkrijg-
baar. Presentator dit jaar is paardenkenner [eek Pijpen,
de coming-man van het Vlaamse showbizzwereldje.

(fdp)
Interfakultair Songfestival: dinsdag 16 februari in Corso
(Diestsestraat), Deuren 19.00 u, begin 20.00 u. 180/230
frank.

Op maandag 15en woensdag 17
februari organiseren de pedago-
gen in spe netzoals vorig jaar een
Pedagogische week. Maandag is
er het debat 'de jeugd van tegen-
woordig', met professor Kruithof
(UG),professor De Dijn (KU Leu-
ven) en professor Wildemeersch

- (KU Leuven). Tijdens dit debat
worden ondermeer uitlatingenin
de media over de jeugd onder de
loepe genomen. Woensdag ko-
men DeViezeGasten om 21.00 u
naar de Grote Aula met hun pro-
gramma 'Over de schreef rond
het tema "nationalisme, racisme
en hun kwalijke gevolgen".

EEN NIEUW GELUID
ANDERE NOORD-ZUIDVERHOUDINGEN
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groepbegeleiders de kans om kriti-
sche geluiden te laten horen over de
inhoud van het boek. Tijdensde pauze
kan het publiek schriftelijk vragen
opstellen, en daarna worden dan alle
kritieken, inhoudelijke bemerkingen
en aanvullingen samengebracht in
een debat tussen de gastauteurs van
het boek waarbij prof. Reyntjens op-
nieuw als moderator optreedt. De
avond wordt opgeluisterd door de
interfakultaire Bigband alias 'Het or-
kest van de Titanix'.
Uit bovenstaande opsomming zal

wel duidelijk zijn dat de Leuvense
student niet vaak de kans krijgt om in
debat te treden met een dergelijke
schare aan DerdeWereldspedalisten.
Wie zichzelf Derde Wereldbewust en
kritisch durft te noemen, rept zich
woensdagavond rond 19.30u dan ook
beter naar de Pieter de Somer Aula.

(pvdk)

Voor verdere informatie rond deze debat-
avond kan je terecht op het sekretariaat
van Student Aid Nationaal, Sint Michiels-
straat 6, tel. 016/28.45.82
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llDE INTERFAKULTAIR SONGFESTIVAL
DE ABBA-HYPE NU OOK Bij LBK

Bemerkingen -- Op woensdag 17 fe-
bruari plaatst Student Aid een punt
achter haar akties voor dit jaar. De
slotmanifestatie is daarenboven een
mooie illustratie van een gewijzigde
opstelling in haar aktiemodel. In een
'geanimeerde debatavond' wil Stu-
dent Aid samen met professionals en
geïnteresseerden nadenken over an-
dere Noord-Zuidverhoudingen. Als
basis wordt het Student-Aid boek 'Het
orkest van de Titcnic' genomen.
Rond dit boek zijn de laatste weken

in Leuven een zevental werkgroepen
gevormd: Pedagogie, Ekonomika (so-
weko),VTK-sociaal,Agalev-studenten,
LIWP, Oxfam-wereldwinkels en de
Vredeseilanden-studenten. Vanuit de-
ze werkgroepen zal de avond mede
inhoudelijk ondersteund worden -
een echt vernieuwende formule. De
rijk gevulde avond bestaat uit een
viertal delen.

De slotmanifestatie wordt ingezet
met een symbolische aktie en een

korte voorstelling van hetStudent Aid-
boek. Terzelfdertijdwordt ook de mo-
gelijkheid geboden om een kartoen-
eksposite te bekijken of een affiche-
tentoonstelling van Vlaamse Derde-
Wereldkampagnes te bezichtigen.
Daarna komen in twee beurten de

verslaggevers van de leesgroepjes aan
het woord. Tijdens elke beurt wordt
eerst verslag uitgebracht van de ge-
voerde diskussies binnen de verschil-
lende leesgroepjés. Dieverslagen wor-
den vervolgens geanalyseerd door
prof. Dr. Filip Reyntjes, waarna de
gastauteurs van het boek de kans
krijgen om kort te reageren. Donder-
dagavond zullen dan ook 4 van de 7
gastauteurs van het Student Aid-boek
aanwezig zijn: Dirk Barrez (BRTNPa-
norama), Melanie Schellens (NCOS),
Alan Fowler (Afrikaanse NGO's) en
Jean Bossuyt (Europees centrum Ont-
wikkelingsmanagement).

Na het verslag van de verschil-
lende leesgroepen, krijgen de lees-



Veto interviewt ondergrondse
groene revolutionairen

Auto's enjoints
Oe laatste weken is er wel meer te doen geweest rond de leefbaar-
heid van de stad Leuven. De boze fietsers hebben dit jaar al in

-. een vijftal blokkades gewezen op de onhoudbare' autoterreur'
in Leuven. En nu is er een "nieuwe ster aan het aktiefirmament"
(dixit Oe Morgen); het 'ondergrondse Groene Forum van de
vrienden van de Groene Revolutie' (Grofo). In één week tijd
lieten zij zich twee keer opmerken met ludieke, kreatieve akties
die - ook in de nationale pers - niet onopgemerkt voorbij gin-
gen. Veto slaagde erin Grofo te interviewen in alle anonimiteit.
Een primeur.
Veto: Een eerste, wat voor de hand lig-

_ qende vraag, zekervooreen ondergrondse
organisatie: wie ofwat is Grofo?
Grofo: «We zijn een groep jonge,
groen-geëngageerde mensen (een ek-
sakt aantal wilden ze niet geven, wel dat
ze met meer dan tien aktief zijn, pvdk)
die.wekelijks bijeenkomen om akties
uit te denken die op een kreatieve en
ludieke manier protesteren tegen be-
paalde wantoestanden in onze maat-
schappij. We verzetten ons tegen de
volksverlakkerij van het klootjesvolk
door de media en het gezever en de
hypokrisie van de politici. Deze laat-
sten promoten zogezegd het open-
baar vervoermaar schaffen treinlijnen
af, preken de vredemaar laten wapen-
eksport toe en dragen zogezegd de
verdraagzaamheid tegenover de mi-
granten hoog in hun vaandel, maar
eisen dat ze zich aanpassen. De
milieuverloedering en de onleefbaar-
heid van de stad zijn inmiddels echter
al zo sterk op de spits gedreven dat
iedereen zich ernstig zorgen zou moe-
ten maken over de toekornst.»

Wakker
«Onze strijd heeft vele gezichten,

en we willen die dan ook op vele
manieren voeren. Zelfs met die mid-
delen die in onze maatschappij niet

erg op prijs worden gesteld, en zeker
niet door diegenen die zich verrijken
op de rug van hun medemensen of
het milieu. Wij willen ook bewijzen
dat jonge mensen nog wel begaan
zijn met hun leefmilieu. Zelfwillen we
daarbij heel ver gaan; we zijn zelfs
bereid om voor onze idealen te sterven
(enige hilariteit). Dat menen we. Mis-
schien steekt één van ons zich nog wel
eens in brand. Misschien zal dat de
mensen wakker schudden!-
«Op dit moment zijn we nog niet

zover gekomen. We zijn nog moer
enkele weken echt aktief, maar de
laatste week zijn we toch al met een
tweetal akties naar buiten getreden.
Op de nacht van dinsdag 2 op woens-
dag 3 februari hebben weons de eerste
keer laten opmerken door een aantal
reklamepanelen te 'korrigeren'."

Ondergeschikt -
«Misschien zijn we er ons niet van

bewust, maar tientallen keer per dag
wordt ons het idee opgedrongen dat
de auto het symbool van vrijheid,
mannelijkheid en zelfrespekt is. Op
tientallen plaatsen in Leuven zijn im-
mers reklameborden terug te vinden
die ons dat 'stalen blik' aanprijzen.
Wijwillen die illusiemachine de grond
inboren en de reklameboodschappen

ontmaskeren. Daarom hebben we
enkele tientallen autoreklameborden
voorzien van 'lijken'. Op die manier
vervolledigen we de 'informatie' die
de reklameborden zogezegd zouden
overbrengen. Onze schilderijen 'Moe-
der en kind vermorzelddoor auto', 'Be-
jaarde vrouw gegrepen door auto',
'Jong meisjeverpletterddoorauto' moe-
ten duidelijk maken dat de auto een
moordenaar is - de auto als sym-
bool van onze westerse maatschappij
die nog weinig respekt heeft voor de
medemens of het milieu. Alles wordt
immers ondergeschikt aan ekono-
mische beginselen die in teorie voor
het algemeen welzijn zouden moeten
zorgen, maar in de praktijk enkel een
zeer beperkte minderheid in onze
maatschappij ten goede komen."

Wie
«Enkele dagen na de eerste aktie

hebben we ons een tweede keer laten
opmerken door een twintigtal lijken
op de straten van Leuven te schilde-
ren: Leuven als slagveld van de auto-
terreur. Dezelijkenzijn trouwens maar
een fraktie van de 2000 doden die
jaarlijks in het Belgischeverkeer 'geof-
ferd' worden aan 'Koning Auto'. Wij
vragen dan ook dat de politici nu eens
eindelijk werk zouden maken van een
echt milieubeleid dat een duurzame
produktie en mobiliteit nastreeft. Het
openbaar vervoer moet bevorderd
worden, het aantal auto's vermin-
derd en het produktiesysteem geher-
oriënteerd. Wij zijn het politiek geze-
ver beu. Wie niet?»
Veto: Blijven jullie in de naQjje toekomst
akties voeren rond de mobiliteit of mogen
we ons ook aan andere tema's verwach-
ten?
Grofo: "Uiteraard zijn veel van onze
toekomstplannen geheim. Onze lij-
kenkampagne zetten we in elk geval
verder.Wezullen de auto myte blijven
doorprikken; dat zijnwe aan de kleine
90.000 verkeersslachtoffers per jaar
- 88.669 om precies te zijn - ver-
plicht.,.
Veto: Gaan jullie door de akties niet
voorbij aan de inhoudelijke kant van de
zaak?
Grofo: «Wewillen onze akties natuur-
lijk inhoudelijk onderbouwen. Wezijn
geen ekoterroristen die gewoon wat in
het wilde weg schoppen, we willen
weten waar we mee bezig zijn. We

gebruiken dan ook enkel niet geweld-
dadige, mens- en milieuvriendelijke
akties.»

Akties
«Infeitezijnwijwereldverbeteraars.

Zoals het nu is, kan het niet verder.
Enkel een groene revolutie kan vol-
gens ons een uitkomst bieden - niet
direkt een gewelddadige revolutie,
maar eerder een bewustzijnsrevolutie.
Die revolutie moet dan wel vanuit de
mensen zelf komen, en mag dus niet
opgelegd worden door één of andere
dogmatische, totalitaire ideologie.Met
onze akties willen wij dan ook vooral
mensen bewustmaken.»
Veto: Jullie blijven 'de autoterreur ge-
bruiken als hefboom om tesensibiliseren?
Grofo: «Niet noodzakelijk. Ook op
een aantal andere vlakken willen we
wantoestanden in onze maatschap-
pij aanklagen, en dit op een kreatieve,
alternatieve en ludieke manier. En
aangezien er momenteel genoeg ver-
keerd loopt, zullen we nog wel een
tijdje bezig zijn. Zozijn wemomenteel
onze zomerkampagne aan het voor-
bereiden."
Veto: Eenmassale zelfVerbranding?
Grofo: «Neen, voorlopig nog niet. We
vinden dat er in het ganse drugdebat
zoals dat momenteel in Vlaanderen

gevoerd wordt, nogal demagogisch
met argumenten gegoocheld wordt.
De desinformatie rond soft drugs is
enorm. De traditionele politieke par-
tijen - op Agalev na, maar die zijn
misschien nog niet genoeg gevestigd
- gebruiken het drugprobleem om
een repressief politie- en rijkswacht-
apparaat te kunnen opbouwen. Op
die manier lopen ze nog maar eens
het Vlaams Blok achterna. Wij zijn
voor de legalisering van soft drugs
omdat ze op die manier uit de krimi-
nele sfeer gehouden worden. Daarom
willen we deze zomer gratis wiet ver-
delen. Nietomdat iedereen perse moet
gaan 'blowen', welomdat wevia goed-
kope wiet het 'recht op roes' willen
demokratiseren en dekriminaliseren."
Veto: En wie zal dat betalen?
Grofo: «Niets te betalen, we hebben
onze eigen stuff-kwekerij, die we mo-
menteel aan het optimaliseren zijn.
Vooraldan de kweekvoorwaarden van
canabis, je weet wel dat broertje van
de hopplant, willen weverbeteren (nu
volgt een teoretische uiteenzetting over
de familie van de Canabidaceae, pvdk)
Wewillen nog eens de hypokrisie van
de maatschappij aanklagen; wat hop
kweken voor een biertje of wat wiet
voor een joint, wat is het verschil?"

Pieter Vandekerckhove

Fakkeltocht
De Studenten tegen Radsme (Ster)zullen de volgende twee weken voor
een volle agenda zorgen. Maandag 15 februari gaat immers de
'veertiendaagse tegen racisme' van start. Spitsafbijter vormt de
filmproduktie 'Yasmina en Samir' over relaties bij migrantenjongeren.
Drie van de aktrices, van de migrantenorganisatie Dounia, werden
uitgenodigd voor een nabeschouwing. Aktuele treffer is het debat over
integratie, op woensdag, dat door enkele klinkende namen wordt
geschraagd.

Donderdag 18 februari wordt, onder meer door Ster, een fakkeltocht
georganiseerd voor een gastvrij Leuven. De deelnemers aan de tocht
protesteren tegen het OCMW-besluit van december '92 waardoor in de
steunaanvragen van asielzoekers voortaan een drempel- maksimaal
600 toegekende aanvragen - wordt ingebouwd. Same day, next place
to be... Isol,voor een multikulturele fuif met optredens van zowel in- als
uitheemse bands. De opbrengst van deze avond gaat naar het 'Mala
Ibrahim' in Leuven. De veertiendaagse wordt afgesloten met de film 'In
de naam van de Führer', van de hand van kineaste Lydia Chagoll. Op
basis van autentiek materiaal uit de periode 1933-1945 wordt het lot
van kinderen tijdens het nazisme behandeld.
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ABB MAAKT VERZEKERINGEN
EEN STUK MENSELIJKER

ABB is één van de vUfgrootste
verzekeringsmaatschappUen van België

en absolute marktleider voor de verzekering
van land- en tuinbouw.

Deze toppositie dankt zi] aan haar afkomst:
ABB is gegroeid uit de Groep Boerenbond,
een landbouworganisatie die ontstond

in 1890.
Hoewel ABB nu de structuur heeft van een
aandelenvennootschap, is haar grondslag

nog altUd coöperatief.
In die geest van coöperatie - in de ruime zin
van het woord - stelt ABB in Rwanda en
" Honqarije mensen ter beschikking om

samen met de lokale organisaties te zoeken
naar een passende oplossing voor hun

ve~eke~ngsbehoeften"
In dezelfde geest van gerichte

samenwerking steunt ABB de acties van
Student Aid: het zijn concrete tekenen van

solidariteit en engagement.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS
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WIJ DAARENTEGEN WEL. WIJ VERZUIPEN IN
HET WERK. ONS SOCIALE LEVEN IS EEN

PUINHOOP.
ONZE TOEKOMSTPERSPEKTlEVEN LIGGEN IN
SCHERVEN TUSSEN DE OVERBLIJFSELS VAN
HET SPROOKJE DAT ONZE OUDERS ONS
ALTIJD VOORHIELDEN OVER SOCIAAL

ENGAGEMENT, KUWTUWEWE KENNIS EN GEEN
SEKS VOOR HET HUWELIJK. NU WE HET ER
TOCH OVERHEBBEN, ER WAS EENS EEN
KLEIN LIEF SCHATTIG MEISJE DAT EEN

ROOD KAPJE DROEG OMDAT ER BIJ HAAR
LOBOTOMIE HET ÉÉN EN ANDER WAS

MISGELOPEN.
OP EEN DAG DOORLIEP ZE MET EEN

KETTINGZAAG, AANGEDREVEN DOOR EEN
TWEETAKT LOODVRIJE-BENZINEMOTOR, EEN
WOLF. GELUKKIG KWAM DAAR PLOTS EEN
HERSENSCHIM AAN DIE HET PROBLEEM
VANUIT EEN MEER PRAGMATISCH STAND-
PUNT BEKEEK, WAT NIET WIL ZEGGEN DAT

HIJ ER OOK MAAR ÉÉN MOMENT AAN DACHT
ZIJN REKKER OP TE BERGEN. INTEGENDEEL.

EHWI WIlT IS ER ~ wa. PlKIIK.
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Cubaanse studentenleiders in België

IIWe trachten Cuba
uit de problemen te
halen"
Op uitnodiging van de Anti-Imperialistische Bond verblijven
twee Cubaanse studenten voor enkele weken in België. Juan M.
Cala en Elaine Hernandez zijn hier als vertegenwoordigers van
de Federatie van Cubaanse universiteitsstudenten (FEU). Elaine
studeert geneeskunde en is afgevaardigde van haar fakulteit
voor de Nationale Raad van FEU. [uan is tewerkgesteld op het
Nationaal Sekretariaat. Veto ging met hen spreken over hun
ervaringen als studentenvertegenwoordigers en over de situatie
ineen totalitaire staat.
Cuba iseen kontroversieel onderwerp.
Voor zover dit Caraibisch land in de
media komt, gaat het bijna uitslui-
tend om negatieve berichtgeving.
Cuba is natuurlijk een éénpartijstaat
en over de mensenrechten en de
demokrotte valt er ongetwijfeld veel
slechts te zeggen. Anderzijds wordt
het tema van demensenrechten nogal
selektief aangewend. Cuba is boven-
dien een eigenzinnig land dat zijn
eigen weg wil gaan. En dat wordt een
Derde-Wereldland in de achtertuin
van de Verenigde Staten niet in dank
afgenomen. Niettegenstaande ge-
rechtvaardigde kritiek op een aantal
punten heeft Cuba heel wat verwe-
zenlijkt. De gezondheidszorg, het on-
derwijs en de sociale zekerheid zijn
niet te vergelijken met die van de rest
van Latijns-Amerika.
De voornaamste taak van FEUbe-

staat erin de studenten te vertegen-
woordigen ten aanzien van de uni-
versitaireen nationale overheid. Daar-
naast hebben ze ook een duidelijk
politieke doelstelling: men wil uit-
drukkelijk de Cubaanse revolutie ver-
dedigen en hun betrokkenheid erbij
vergroten. In die zin is FEUeen ver-
lengstuk van de kornrnumstische par-
tij. Het lidmaatschap is vrij, wat niet
wegneemt dat zo'n vijfennegentig pro-
cent van de studenten aangesloten
zijn. Deniet-aangeslotenen zijn voor-
namelijk buitenlandse studenten, wat
zou kunnen betekenen dat Cubaanse
niet-leden snel als dissidenten wor-
den beschouwd. De studentenleiders
hadden in ieder geval hun antwoord
klaar op de zogenaamde 'lastige' vra-
gen.

van de universiteit. Op nationaal vlak
bestaat FEUuit een Nationaal Sekreta-
riaat met achttien leden, waarvan er
negen kontakten onderhouden met
de betrokken ministeries en een Natio-
nale Raadwaarin, buiten deze achttien
leden, ook de voorzitters van elke
fakulteit of universiteit zetelen.
"Voor de verkiezing van de verte-

genwoordigers worden er in elke groep
die samen les volgt, voorstellen ge-
daan en door de aanwezigen wordt
dan de vertegenwoordiger van de
groep verkozen. De mensen die op
deze wijze verkozen worden, zijn dan
de kandidaten voor de afvaardiging
van de fakulteit. Elkefakulteit kiest zo
een voorzitter en twee vice-voorzitters.
De verkozen voorzitters zijn dan ver-
volgens kandidaat voor de vertegen-
woordiging op nationaal nivo ...
Veto: De studentenbewéging hier in
Leuven houdt zich voornamelijk bezig
met de demokrotisering van het onder-
wijs. Hoe zit het inCuba met de partidpa-
tie van de lagere klassen?
FEU:«In Cuba zijn er geen klassen.
Veto: Is dat geen teoretisch dogma?
FEU: Kijk, iedereen heeft er gelijke
rechten. Bovendien is het onderwijs
volledig gratis, ook het universitair
onderwijs. Niet alleen is de toegang
tot de universiteit gratis, er zijn ook
nog tal van andere voorzieningen voor
studenten. Voorstudenten die ver van
de universiteit wonen, staan er gratis
huizen ter beschikking waar vier tot
acht studenten kunnen samenwonen.
Daarbij hebben we eveneens de mo-
gelijkheid om in een van de studenten-
restaurants te eten, en ook dat is grµ-
tis. Op dit moment, door de moeilijke
ekonomische situatie van het land,
zijn de maaltijden wel kariger gewor-
den, maar aan het principe van de
gratis voeding wordt niet geraakt. Dit
alles betekent dus dat de enige voor-
waarde om te kunnen beginnen aan
de universiteit het intelligentiepeil is...
Veto: Hoe wordt dit dan bepaald? Is er
een numerus clausus?
FEU:«Ja, er is een beperking van het
aantal mensen dat kan beginnen aan
de universiteit. Nu, met de ekono-

(foto Rob Stevens)"Fidel zendt zijn zonen uit."

mische krisis, nog meer dan vroeger.
Zo is er een toegangseksamen, en
alleen de mensen met goede resulta-
ten kunnen beginnen in de richting
die ze gekozen hebben. Op dit mo-
ment zijn er in Cuba niet zoveel
universitairen nodig, er is eerder een
tekort aan technisch gescHl;olden.De
beperking isdus een kwestievan plan-
ning. Iemand die niet kan beginnen
aan de universiteit kan trouwens nog
steeds terecht in een van de hoge
scholen, waar er een meer technische
opleiding gegeven wordt. ..

Het is ongelooflijk wat men allemaal
verteld. Dat de mensenrechten niet
gerespekteerd worden, dat er geen vrij-
heid en demokratie is. Bovendien is
het monopolie wat betreft de infor-
matiedoorstroming van het Westen
en de Verenigde Staten zo groot dat
wij niet de middelen hebben om daar
tegenin te gaan. Iknodig hen dan ook
uit om naar Cuba te komen en de
werkelijkheid te zien, namelijk dat
het volk niet op straat komt tegen de
regering en Fidel Castro, maar wel
vóór FidelCostro.»
Veto: U kan toch niet ontkennen dat er
ook Cubanen zijn die niet akkoord zijn
met Fidel Castro.
HU: «Ja, er zijn wel mensen die weg-
gaan. Maar ikdenk dat dit in elk land
gebeurt. Ze riskeren hun leven, maar
dit omwille van het isolement, de hon-
ger en de dorst. Ik zou niet weten om
welke andere motieven. Wat ookmee-
speelt zijn de Amerikaanse radio-uit-
zendingen die de Cubanen aanraden
het land te verlaten.»
Veto: Velen vragen zich afwaarom jullie
vasthouden aan eenéénpartijenstaat met
Fidel Castro als leider. Waarom geen
meerpartijenstelsel?
HU: «Gedurende vijfendertig jaar
hebben we met één partij bereikt wat
geen enkel ander land, in Latijns-
Amerika, heeft bereikt. Wehebben de
blokkade, het uiteenvallen van Oost-
Europa en de dreiging van de Vere-
nigde Staten overleefd juist omdát we
maar één partij hebben en omdat we
het volk verenigd hebben in één par-
tij. Alswe meerdere partijen hadden,
zou iedereen iets anders denken.» ..
Veto:Dat gelooft u toch zelfniet. Dat isje
reinste totalitarisme.
HU: «Ik ben er van overtuigd dat de
meerderheid van die partijen geen
legitieme Cubaanse partijen zouden
zijn. We hebben maar één doel: Cuba
uit de problemen halen en overle-
ven.» ElsCornelis

Ann Labeeuw

van het buitenland om de blokkade
en de bedreigingen van de Verenigde
Staten te kunnen overleven. Om ons
te introduceren in een wereld waar er
geen gelijkheid is voor landen van de
Derde Wereld. Weweten dat we nooit
een geïndustrialiseerd land zullen zijn
en dat we alternatieven moeten zoe-
ken. De universiteiten en ook FEU
spelen daar een belangrijke rol in. Er
moet zoveel mogelijk geregeld wor-
den om niet aan een hoge prijs in het
buitenland te moeten kopen ...
«Maar dat gaat niet zo gemakke-

lijk. Zo is er een programma om het
toerisme te stimuleren. (Cuba biedt
rijke toeristen een verblijf aan in lukse-
hotels. Deze hotels zijn gemengde onder-
nemingen die gedeeltelijk door buiten-
landse privee-investeerders gefinanderd
worden. Deze hotels vormen voor de
Cubaanse staat een belangrijke bron van
dollar-inkomsten. nvdr) Maar dit toe-
risme zou een aantal negatieve maat-
schappelijke gevolgen met zich mee
kunnen brengen. Debuitenlandse toe-
rist krijgt op Cuba alles aangeboden
wat wij niet hebben. Het volk wil
echter niet dat men hen dingen ont-
houdt om aan de toeristen te geven.
Aan de andere kant betekent het toe-
risme een belangrijke bron van in-
komsten voor het land. Dat zijn zaken
die soms moeilijk te- begrijpen zijn,
maar er is geen alternatief.»

Suiker
Wie Cuba zegt, zegt ook blokkade.

In '62 verbraken de Verenigde Staten
hun ekonomische, kommerciële en
financiële relaties met dit land. Door
de Torricelli-Actvan 24 november '92
wordt dit embargo nog verstrengd en
uitgebreid naar derde landen. Defacto
is Cuba In een internationaal isole-
ment beland.
Veto: Heeft de blokkade een invloed op
het universitair onderwijs? Isernog sprake
van internationale uitwisseling?
HU: «Erzijn nu meer internationale
kontakten dan vroeger. Er zijn ook
nogal wat kontakten met studenten-
organisaties uit andere landen. Zo
hebben we een overeenkomst met de
Noordamerikaanse federatie. Zij no-
digen Cubaanse studenten uit naar
de VerenigdeStaten en er komen even-
eens Noordamerikaanse studenten
naar Cuba ...
«Aan de andere kant is het natuur-

lijk zo dat de gehele situatie in het
land door de blokkade fel bemoeilijkt
wordt. Maar aan het onderwijs wordt
niet geraakt. Dat is een van de verwe-
zenlijkingen van Cuba en de regering
heeft verzekerd daar niet aan te ra-
ken. Dat is ietsvan het volk.Het onder-
wijs zal gratis blijven. Mocht er -
omwille van de verslechterde situa-
tie - gedacht worden aan maatrege-
len die negatief zijn voorhet onderwijs,
dan zal FEUdaar zeker tegen aqeren.»
Veto: Hoe zien jullie de toekomst van
Cuba met het verscherpt embargo?
HU: «Het is zeker dat de situatie die
we nu beleven kritiek is. Het is echter
niet zodat deNoord-Amerikaanseblok-
kade strenger is geworden. Nu wordt
alleen openlijk gezegd wat vroeger
ook al gebeurde. Er is altijd al druk
geweest op regeringen om geen rela-
ties te onderhouden met Cuba."
«Wat nu het meest invloed op ons

heeft, is dat de blokkade - die er al
is sinds de beginjaren van de revolu-
tie -onsertoegedwongenheeftonze
ekonomie te heroriënteren op andere
bronnen. Vroeger gebeurde vijfen-
tachtig procent van de buitenlandse
handel met de socialistische landen
van Oost-Europa. Het ging hier om'
handelsrelaties op bosis van gelijk-
heid, die heel gunstig waren voor
Cuba. Dat is verloren gegaan en nu
moet Cuba opnieuw andere uitwegen
zoeken. Bijvoorbeeld voor suiker, een
van onze belangrijkste eksportproduk-
ten, hadden we een voordelig tarief
met het socialistisch blok. Nu moet
Cuba zijn suiker verkopen op de we-
reldmarkt, waar de prijs erg laag is.
Met dezelfde produktie hebben we nu
dus minder inkomsten.»
«Weproberen dus nu onze handel

te reorganiseren en tegelijk onze eko-
nomie minder afhankelijk te maken

Isolement
«De situatie is dus echt niet gunstig.
Maar we proberen te overleven in
deze situatie. Er zijn nu wel mensen
die het opgeven te geloven in de revo-
lutie, maar het gaat hier slechts om
een kleine minderheid.»
Veto: In de Westerse media wordt een
heel negatief beeld van Cuba opgehan-
gen. Hoe staan jullie daar tegenover?
«Wij beseffen dat de mensen hier

niet weten wat er werkelijk gebeurt in
Cuba. Er is een ware desinformatie.

Nivo
Veto: Als studentenbeweging vertegen-
woordigen jullie de studenten. Op welke
manier gebeurt dit?
HU: «Elkefakulteit bezit een struktuur
met een sekretariaat bestaande uit
een voorzitter, twee vice-voorzitters
en een aantal medewerkers. In elk
universitair centrum zijn deze voor-
zitters lid van de Raad van Beheer
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EKONOMIE EN FILANTROPIE
STRIKJES VAN DE GAlABALGANGER
Weldadigheid - Zaterdag mogen
alle Ekonomisten de benen weer even
losgooien. Ze krijgen daarvoor niets
minder dan de vloervan het Arenberg-
kasteel onder de benen geschoven,
met als onvermijdelijk doel dat pas-
sioneel begeerde ekonomika-nimtje
te veroveren.
De niet-ekonomist is niet een beetje

afgunstig op al die tot aan de navel
uitgesneden glitterjurken en op de,
ondanks alle goede voornemens, toch
weer danig bevlekte stropdassen en
strikjes.Bovendien wordt, naar aloude
traditie, de opbrengst van deze unieke
bewegingings- en drankkombinatie
integraal naar het spreekwoordelijke
goede doel versluisd en dit op volledig
legale wijze. Dit jaar werd daarvoor
Zonnekamp uitgekozen, die vakan-
tiesorganiseert voormentaal gehandi-
kapten.

Aan dit alles zit evenwel een vies
geurtje. Het blijkt namelijk dat het
goede doel van de organisatie pas de
volledige opbrengst krijgt (vooraf ge-
schat op zo'n 150.000 frank) wanneer
ze twaalf uur lang dertig mensen ter
beschikking stellen om te tappen en

bij de vestiaire en de toegang te staan.
Dat 'goede doel' wordt zo gechan-
teerd want als ze niet genoeg mensen
bijeen krijgen, gaat de sponsoring niet
door, aldus een woordvoerder.
Rekening houdend met het feit dat

Zonnekamp volledig los staat van de
traditionele zuilen en nergens finan-
ciële steun kan krijgen, en met in het
achterhoofd de kleinschaligheid van
de organisatie - waardoor het de or-
ganisatoren niet licht zal vallen om
genoeg mensen te vinden - krijgt
dat wegschenken van de opbrengst
meer de vorm van een alibi om op
nivo te kunnen zuipen en vreten. Te-
meer daar vice-preses Bossuyt tegen-
over Veto verklaarde dat zij tot deze
handelswijze gedwongen worden om-
dat "onze studenten wanneer ze in
galakostuum gekleed zijn, niet de be-
reidheid vertonen om twee uurtjes te
komen tappen." Hetbedrag dat eigen-
lijk zou moeten besteed worden aan
het inschakelen van een professionele
cateringsfirma, geeft Ekonomika dus
aan een goed doel dat zich daardoor
verplicht ziet zich voor de kar te laten
spannen. Merkwaardig toch. (jo)
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Horizontaal -1 Mensenvriend 2 Korte, pittige spreuk. 3 Gewichts-
eenheid -Grappen, kluchtige passages 4 Verlegenheid - Voorzetsel-
575 meter 5 Denkbeeldige - Wilde haver 6 Plaag ~ Wetteloosheid
7 Heilig man - Aziatische rivier - Het wezenlijke 8 Kronkelende
streep in marmer- Europeaan 9 Schadelijke 10 Vertaling.
Vertikaal-l Bloeiend2 Voegwoord-Vervoermiddel3 Kwaadsprekerij
- Dochter van Lord Byron 4 Klaar - Selenium - Heldendichten
5 Bovendien - Etiketten 6 Druppels afscheiden - Schuw, vreesachtig
7 Hoofdstad van Letland - In orde - Bevel8 Stad in Noord-Brabant-
Gerecht 9 Verstreken - Franse rivier 10 Boete.

(Door Filip De Keukeleere)
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Zoekertjes
• The Max is in control
• Gezocht: muziekinstrumenten voor een
multikultureel muziekatelier van vzw
Tint. Alles is welkom. 29.26.45. (vragen
naar Hamid)
• Op zoek naar een boeiend onderwerp
voor je tesis, paper of seminariewerk
ivm milieu, huisvesting, feminisme, ruim-
telijke ordening of welzijnswerk? Mis-
schien heeft de Leuvense Wetenschaps-
winkel iets voor jou! Naamsestr. 96, 10k.
03.06 (20.54.41.)
• Zwarte boekentas verloren in Sedes.
Inhoud: kursus etiek, grammatika La-
tijn, gele regenjas. Graag terug in Sedes.
Dank u
• Ik ben een oud, zwart velouren jasje
kwijtgeraakt (wegens gestolen of per
ongeluk gestolen) op de Moos-fuif van
23 dec. '92. Als de gelukkige vinder mij
dit zou kunnen terugbezorgen op de
volgende Moos-fuif, krijgt hij een pint
van mij en tevens een ernstige aanma-
ning. Bedankt. 5as de verschrikkelijke
• Wil je meewerken met het op poten
zetten van het Ithaka-projekt, kom dan
wo. om 19u naar 't Stuc (1ste verdiep)
• Te huur: ruime kamer (25m2 + 9m2),

rustig gelegen, dicht bij het station,
geschikt voor een koppel. 7500 fr alles
in. Te bezichtigen na 18u. Strijdersstr.
24A Leuven.
• With an intellect and a savoir-faire. No
one in the whole universe will -ever
compare. 'Prince'. Als je Prince niet ge-
looft, kom dan zelf op di. 16/2 kijken in
The Eagles
• Leuven is weer een koppel rijker en de
wereld is weer een schoonheid armer
• Preek: dan maar hopen dat die schoon-
heid van binnen zit... De Lelijkerds
• Bok wil het volgende kwijt. Aan BB: T
h8-e8 zoals je wel verwachtte.
• Verloren: komposthoop, nabij het Groot
Begijnhof. Terugbezorgen nr. 21. Grote
emotionele waarde.
• Heeft iemand op di. 9 febr. in Michotte
mijn oorknijper(zo'n ventje dat opje oor
'loopt') gevonden? Zeer grote emotio-

nele waarde. Terug te bezorgen bij
Sabine, Monnikenstr. 2
• Katleen, lees maar in Polstok wat ons
zeemzoeterig gedoe geworden is. Sim-
bam. PS: ik kwam op mijn kot en mijn
zetel was weg?
• Het Universitair Symfonisch Orkest
zoekt dringend kontrabassisten. Heb je
belangstelling, kom dan eens langs op
woensdagavond tss 20 en 23u in ons
repetitielokaal. Arenberginstituut, Naam-
sestr.
• Aan Inge M. (Eikstraat), hvornar ser jeg
dig igen? F.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-

~ menten, optredens, fui-
1 ven en TO's
-!:.

NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301
• Eros & T.Lanatos, 85 & 48, PIR& RIP,...
Een blijft maar in den hoek staan.
• Bok wil nog iets kwijt... Aan de Zaïre-
zen: met al dat geklungel zijn jullie nog
maar aan de elfde zet en wij al aan de
.eenentwintigste; maar dat is toch nog
geen reden om Kinshasa te beginnen
afbreken?
• Vzw Labyrinth, lesbienne-organisatie,
Martelarenlaan 109, Kessel-Lo: 25.55.67
• Vragen over homo-/biseksualiteit of
over de Roze Drempel-werking? Ofwilje
gewoon vriend(inn)en maken? Wij staan
voor jou klaar, élke dinsdag, 20-23u,
Minckelersstr. 47C OAC), 20.06.06.
Babbelkroeg: iedere do. 21 u in Ierse
Predikherenstr.25
• Gevonden: horloge. Dit is de laatste
oproep. Indien je meent hierin je per-
soonlijk kleinood te herkennen, kom
dan naar het Veto-redaktieadres. Wij on-
derwerpen jou graag aan een verhoor.

MAANDAG
20.00 u PRAATGROEP Rock 'n Roll-avond, in Maria-Theresiastr. 114,
org. Het Goede Spoor/De Roze Drempel.

20.00 u FILM Veertiendaagse tegen racisme: 'Yasmina & Samir' over
relaties bij migrantenjongeren, in MSI 00.28, org. Ster.

20.00 u GESPREKSAVOND Cubaanse jongeren antwoorden op poli-
tieke vragen, in Isol, org. AIB.

20.30 u LEZING 'Het beeld van man en vrouw in de populaire
beeldkultuur' door MariJn van der jagt. Inleiding op de film 'jour et
Nuit', centraal' staat de produktie 'Thelma and Louise' van Ridley
Scott, in Stuc.

21.00 u BIJEENKOMST Milieuraad KU Leuven, in Stuc (1ste verdiep).
22.30 u FILM 'Nuit et jour' (1991) van Chantal Akerman over een
liefdesrelatie die in een driehoeksverhouding uitmondt. Wanneer de
verhoudingen aan slijtage onderhevig worden, storten de drie zich op
een opknapbeurt van het appartement..., in Stuc, toeg. 150/100.

DINSDAG
20.00 u INFO Verslag over de resultaten van deopgravingskampagne
in Sagalassos (Turkije) in 1992 door Prof. Waelkens, in POS.

20.00 u DISKUSSIE 'Groen .is zo gek nog niet': uitwerking van
'groene', ludieke akties, in Groenhuis, Platte- Lostr. 7 (vlakbij
Tiensepoort), org. Agalev Leuven.

20.00 u KONCERT Het Collegium Instrumentale Brugense olv Patrick
Peire breng__teen 'herdenkingskoncert Eric Dequeker', in Koncertzaal
Lemmensinstituut, Herestr. 53, toeg. 200/150, org. Lemmens-
instituut.

20.00 u KONCERT Optreden Dirk Blanchaert en The Groove Quartet,
in auditorium Minnepoort, org. cc Romaanse Poort.

20.00 u TEATER 'A Shayna Maidel' door het KNS- Raamtheater, in
Stadsschouwburg, org. cc Romaanse Poort.

20.30 u INFO 'Relatievorming en seksualiteit: Man en vrouw, zelfont-
plooiing of solidariteit?', in Kapel Van Dalekollege, Naamsestr. 80,
toeg. gratis.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Een uur Kultuur: Ugeti, Kurtag, Vermeulen door
het Quadro Kwartet, in Stadhuis, Gotische Zaal, org. Kultuur-
kommissie KU Leuven.

14.00 u FILM 'Medea' (1970) van P.P.Pasolini in een produktie van F.
Rosselini, in Boekhandelstr. 9, org. Vlaams Filmmuseum en -
archief.
16.00 u LEESGROEP Bespreking boek Student Aid 'Het orkest van de
Titanic' over de zin van ontwikkelingshulp. Iedereen welkom!, in 's
Meiersstr. 5, org. Agalev-studenten.

19.00 u BIJEENKOMST Open vergadering voor het Ithaka-projekt.
Allen die willen meewerken met de praktische organisatie zijn
welkom, in 1ste verdiep Stuc.

19.30 u DEBAT Slotakkoord Student Aid over 'ontwikkelingssamen-
werking'. Met oa moderator prof. F. Reyntjens, D. Barrez (BRTN
Panorama), M. Schellens (NCOS-studiedi.enst),j. Bossuyt (Europees
Centrum Ontwikkeling Management), in POS.

20.00 u FILM 'Medea' (1970) van P.P.Pasolini in een produktie van F.
Rosselini, in Boekhandelstr. 9, org. Vlaams Filmmuseum en -
archief.

20.00 u DEBAT Diskussie over 'Integratie (van migranten)' met
moderator G. Fonteyn (De Standaard), Tuerlinckx (Couleur Locale,
BRTN), De Raeck (prof. Sociale Hogeschool Heverlee), Mohammed
Atia (VLD Antwerpen), in MT 01.03, org. Ster.

20.00 u GESPREKSAVOND eks-premier Martens over de toestand in
Somalië, in MSI 00.28, org. Centrum voor vredes- en milieu-etiek
ism Pax Christi Vlaanderen.

20.00 u KONCERT Optreden van Zap Mama, in Stadsschouwburg,
org. cc Romaanse Poort.

20.30 u VOORDRACHT 'Relatievorming en seksualiteit: een goede
partnerkeuze, ideaal of illusie?' met Piet Nijs (KU Leuven), in Kleine aula
MT, toeg. gratis.

Een kleintje maar.
• Chips met soepballekes, ik weet dat
dit niks voor mij is but last night I heard
the mermaids sing, need you to teil me
what to do. Een lange-afstand-liefde
• Pieters, trakteer uzelf maar op een
kokteil
• Kamer te huur, onmiddelijk vrij, ge-
meubeld, frigo, kookplaat, lavabo met
warm water, douche, keuken, met mikro-
golf, centrale verwarming, telefoon.
6000fr/maand alles inbegrepen. Vlamin-
genstr. 94: 016/23.45.79
• Aan alle oplettende Veto-lezers: hier
ontbreekt inderdaad een I. De kwestie is
natuurlijk 'waar'?
• Gezocht: vriendelijke kloekhennen/
hanen die een bende vrolijke, buiten-
landse kuikentjes de juiste weg willen
tonen tijdens de Usst-week van 22 tot
26 februari. Aanmelden op het Sport-
raadsekretariaat (Tel: 016/20.62.03.)
• Marianne, zeg tegen Reginald dat hij
een bel moet installeren want ik kom
deze week stickers halen.
• Wil degene die mijn sjaal (zwart met
bruine vlekken) meegenomen heeft of
eerlijk .gevonden (zogezegd) in de Ver-
beelding, 4 febr. 1993, hem terugbezor-
gen in Vlamingenstr. 98. (Karolien)
• Het Universele Duistere Patasyndroom
levert fis kale attesten voor giften vanaf
15 miljoen zaïre op rekening Pd7.
• Voor vlammenzee van vogeltje vonk-
jes van vurig vlammetje.
• Partituur(Bach)verloren in Van Evenstr.
op 412? je kan dit komen afhalen bij
Peter janssens (Prelatenstr. 3)
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130. Tel:
20.70.77.
• Wilje een internationale en onvergete-
lijke week beleven? Werk dan mee aan
het Leuvens Internatio~al Studenten
Sport Tornooi (Usst) als huisvester of
begeleider van 22 tot 26 februari, en
meld je op het sportraad sekretariaat
(Tervuursevest 101,20.62.03.)
• Mijn mama Gerbil (kruising hamster-
muis) heeft 5 kleintjes. 5 goud- en zilver-
kleurige ideale kot-/knuffelgenootJes.
Een kooi ter waarde van 2000fr kan je er
voor 1000fr bijkrijgen. De gerbils zijn
sowieso gratis. je kan eens komen kij-

ken bij Caroline Steyaert, Weldadig-
heidsstr. 5 of telefoneren: 03/646.19.78.
(weekend)

,Fikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng 0:;-

Boeken, tijdschriften, .~
cursussen, thesissen.; ~
G 'aI' d' ]espeer ïseer In "'-

wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent
L___ ~

• Te huur: studio, vr meisje, gemeubeld,
vrij 1 maart, 10.000fr, alle komfort,
Goudbloemstr. 33 (Isabelle) of tel. 091/
45.98.39. (na 20u) of 091/45.03.20.
• Hulp. Herder ontzegt zijn ongelukkige
schaapjes komposthoop. Wie vindt een
gat in de prikkeldraad?
• Ook al is het eten in de Alma niet te
vreten, Radio Estavoy blijft op volle kl acht
onzin uitzenden (wo. 22-24u, 103.3FMj.
Muriel van de Alma. -,
• De Leuvense Wetenschapswinkel helpt
gratis non-profit verenigingen die nood
hebben aan degelijk wetenschappelijk
onderzoek door hen in kontakt te bren-
gen met de juiste onderzoekers.
• Afdrukken op Postscript laserprinter,
lav-out van dokumenten en tesis, inle-
zen van gedrukte tekst naar tekstver-
werker via skanner: Abax, Gezellelaan
17, Heverlee (nabij Parkpoort). 20.73 ..61.
- ook na de kantooruren
• Wat is het koud zeg! Kris heeft de
noorderwind in zijn darmen, Armand
Pien

A A
20.30 u TONEEL 'Tristero' van Garga Schlink. Het verhaal geeft de
ondergang weer van een familie (Chicago, 1912) in de 'grote-stad-
jungle'. Naar 'Im Dickicht der Städte' van Bertold Brecht, in Stuc,
toeg. 150/100.

DONDERDAG
12.00 u ALMA-PIKNIK Wekelijkse piknik rond de sociale doelstellin-
gen van een studentenrestaurant of wat kan Alma allemaal zijn?, in
Kiosk stadspark/grasveld Alma 3, org. Sora ism Romania en VTK.

12.30 u BIJEENKOMST Groene Babbel tussen studenten, in zijzaal
Alma 2, org. Agalev-studenten.

17.00 u BIJEENKOMST Fietsaktie-bijeenkomst, in 's Meiersstr. 5.
19.00 u FAKKELTOCHT voor een open en gastvrij vluchtelingenbeleid
en tegen de diskriminerende maatregel van de Leuvense OCMW-
raad. Vervolgens fuif met optredens, in Ladeuzeplein/lsol, orq.
Komitee Gastvrij Leuven ism Ster.

20.00 u KONCERT Harmonieorkest Lemmensinstituut olv jan Van
der Roost en met als gastdirigenten K. Bikkembergs en j. Segers,
speelt oa Ravel en von Weber. Met Greet Severens (klarinet), in
Koncertzaal Lemmensinstituut, toeg. 200/150, org. Lemmens-
instituut. •

20.00 u OPTREDEN Saint-Amour: 'Behoud de Begeerte' met Claus en
Mulisch, in Stadsschouwburg, org. cc Romaanse Poort.

20.30 u FILM Autobiografisch geïnspireerde kortfilms over relaties
en seksualiteit: 'Allons travailIer. 'Waarom?Waarom?' (F. Lambrechts),
'Sink or swim' (S. Friedrich) en 'Decodings l van M. Wallin, in Stuc,
toeg. 150/100, org. Werkgroep Preventie van Studentenvoorzie-

APOLLOON
15/02: Kultuur kfeink:unstavond, in Zolder Spuye. I!J 16/02: Zak-
speCial, in Spertzak. I!J 17/02: Ienever-voetbal. 1!l 18/02; 50-

.. vatèn- TO, ~nThier.1!l19/02: Pré-gala·avónd, irt Sportzak.1!l20/0Z:
Galabal, in Faculty-c:lub.

EOOS
16/02 om ZO.OOu: Presidiumvergadering, in Fak L&W. I!l 18/02
om 16.00 u: Permanentie, in Fak L&W.1!l 18/02" om 20.00 u: Naar
Saint-Amour, tn Stadsscl<louwburg. I!J 22/02 om 20.00 ti: Feest-
veertlendaaçse.fitrnavcnd.tn MSI.I!J 23/02": Feestveerttendaaçse:
gocktaiiavond, in Fak L&W (praatkamer).

LBK
16/02 om 20.00 u: tnterfakultairSongfestival, In Corso.

LOGOPEDIE
16/02 om 22.00u: fuif met DJ Max, in The Eagles.

MEDIKA

KAFEETEORIEEN

~Il. IS wu IIt~AAS eew IJlevwe' .
OIS" US.lIE OP 6ANV t~IC.OMeN DIS

"" EveNH.n ONt.N11rIlflo 'l.~AIT". •.

PEDAGOGISCHE KRING
15/02 om 20.00 u: Pedagogische Week: debat over 'De Jeugd van
Tegenwoordig'. Een konfrontatie met prof. Kruithof (RUG~en prof.
Oe Dijn nav hun media-uitspraken over het onderwerp. Moderator
is prof; D. Wifdemeersch (KU Leuven), in Kleine aula MT. I!J 17/02
om 21.00 IJ: Kabaret 'Over de Schreef' door De Vieze Gasten: een
stuk. over racisme en nationalisme, in Grote aula MT.

... ;.;......;...

VTK
15/02 om 20.00 u: OWG, in Re. I!l 16/02: Aanvang Student en
Kunst. in Alma's. De Valk. I!J 16;02 om 20.00 u: Lezing computer-
graphics IEEE, in aud, A elektrokot. I!J 16/02 om 20.30 u:
Kasteelensemble, in Kasteel.I!l17 /02 om 20.30 u: Fluitenensemble,
in Kastee1.1!l18/02 '5middags: pik.nik voor Alma til ism sociale raad
I!J 19/02 om 22.00 u: 7de Arenberg·galabal. Muzikale omkadering
verzorgd door Steve and the Atkins, Norbert Detaeye en het
Manchester Carry ehaln, in Kasteel, lnk, 600 tot 400 (1200 voor
diner).

ningen ism Stuc, Homoseksualiteit en Geloof en het Instituut voor
Familiale en Seksuologische Wetenschappen.

20.30 u INFO Informatie- en diskussieavond rond Genoeg!, een
'groen' jongerennetwerk, in 's Meiersstr. 5.

20.30 u KONCERT Marenzio Consort olv Bart Demuyt speelt het
oeuvre van jean De Castro (1540-1600), in St.-jan- de-Doperkerk,
Groot Begijnhof, org. Muziekwetenschap.

24.00 u FILM 'Dementia 13' ,Iangspeelfilm- en horrorfilmdebuut van
Francis Ford Coppola, in Stuc, toeg. 150/100.

VRIJDAG
19.00 u VERGADERING AV, in Pauskollege, door Sociale Raad.
20.30 u KONCERT Simply Blue: akoestisch blues programma met L.
Walter jr, jan Meyers, Marty Townsend, Peter van Bogaert en César
jansens, in Tervuursevest 101, toeg. 300/250 (VVKl. org. De Spuye.
20.30 u KONCERT Rudy De Sutter: 'Soundscapes for Europe', in cc
Oratoriënho~toeg. 150.

20.30 u TEATER 'Die Stunde dawir nichts von einanderwussten' van
Peter Handke: een schier eindeloze rij van voorbijgangers van
overal, uit alle tijden, passeren mekaar op een lege plaats, in stuc,
toeg. 300/200.

MAANDAG
20.00 u FILM 'In de naam van de Führer' over kinderen tijdens het
nazisme. De film werd samengesteld aan de hand van autentiek
materiaal uit de periode '33-'45. Nabespreking door Lydia Chagoll,
in MSI 00.28, org. Ster. .

20.00 u PRAATGROEP Lezing: Rudy Bleys over homoseksualiteit
doorheen de geschiedenis, in Maria Theresiastraat 114, org. Roze
Drempel/Het Goede Spoor.

20.30 u DANS 'How to approach a dog?' door Les Ballets C de la B. De
voorstelling is een grillige schets rond het tema Goed en Kwaad: is
deze mvtlsche tegenstelling ook van toepassing op dieren?, in
Naamsesti':--96, toeg. 300/200.

20.30 u FILM In het kader van de 'Tweedaagse Oostblok': 'Time of
the gypsies'. Met inleiding over zigeunerproblematiek, in Audito-
rium AZK, Minderbroedersstr. 17, toeg. gratis, org. WerkgroepAzG'
(Medika).

20.30 u FILM 'Dagen van duisternis' (1988) van de Russische kineast
Aleksandr Sokourov. Verschillende. kulturen worden tegenover
elkaar geplaatst. toeg. 150/100. org. Stuc.

l6/02 om 20.30 u: Benefietkoncert tvv medlsche projekten in W'INA'
Roemenië: 'Kroningsmis' en 'Requiem' van Mozart, i1\ Begijnhof-
kerk. 00.18/02 ~ 20,00 u: 'Op weg naar Eugenetik.a?', gespreks- 18/02 om 2(}.{)0 u;gresldiumvergaderlng, in kelder-

avond rond medis(he; etlsche en psyc;llologfscfte aspekten van
genetika, in Grote aula. . .... .......... .'

~"
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Religieuze bewegingen in Leuven (deel 1)

IWij willen de leefwereld van de
eerste kristenen opnieuw konkreet maken."

11En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag
en vulde het huis waar zij gezeten waren. Er vertoonden zich aan hen tongen als
~an vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En zij werden
allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken,
zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." Dit bijbelcitaat uit de Handelingen
van de Apostelen ligt aan de basis van de Pinksterbeweging. Veto sprak met Kati
Rutten, diaken van de leuvense Pinkstergemeente Berea. Een eerste deel van een
reportage over religieuze bewegingen in de studentenstad.

Anders dan vele andere religieuze bewegingen
vindt de Pinksterbeweging haar wortels niet in
de aktiviteiten van één grote leider-profeet. Het
gaat ook niet om een nieuwe openbaring of een
nieuwe leer, maar wel een soort 'her-bronning'.
Hoewel men, aldus Rutten, "de eerste kristenen
ook een Pinkstergemeenschap kan noemen",
wordt het ontstaan van de huidige Pinkster-
beweging gesitueerd in de Verenigde Staten,
vrak na de eeuwwisseling. Vrijwelonmiddellijk
vond de beweging ook haar weerklank in West-
Europa. Op dit ogenblik behoort de Pinkster-
beweging tot de snelst groeiende religieuze be-
wegingen in de wereld, met uitgesproken pie-
ken in Afrika en Latijns-Amerika.
Rutten: «De Pinksterbeweging kwam tot stand
vanuit een zekere onvrede met de gang van
zaken in de verschillende kristelijke kerken.
Inspiratie vinden wij vooral in de Handelingen
van de Apostelen, en de Brieven, waarin de
leefwereld van de eerste kristenen wordt be-
schreven. En dat lijkt ons niet overeen te stem-
men met wat de kerk brengt. Wij stellen ons de
vraag ofwe dat konkreet opnieuw kunnen bele-
ven, op dezelfde wijze. Dat wil zeggen dat voor
ons de Heilige Geest niet buiten ons staat, maar
werkelijk in ons komt. In tegenstelling tot de
katolieke kerk, staat bij ons de bijbel centraal.
Vandaar dat men het een protestantse bewe-
ging noemt, vermits ook het protestantisme in
ruimere zin terugkeert naar de bijbel als woord ...

Vis

Rutten: «Zelfkom ik van de [esus People. Ver-
mits de leden van de Leuvense [esus People
intussen jonge volwassenen geworden waren,
vaak met gezinnen, verloor de beweging haar
specificiteit. Toen de Berea-gemeenschap een
andere voorganger zocht werd dat dan ook de
'postleider' van de lesus People: de twee bewe-
gingen fusioneerden onder de naam Berea. Dat
was geen probleem, vermits wijop geloofsgebied
zeer dicht bij elkaar stonden. Op dit ogenblik
zijnde dertigers sterkvertegenwoordigd bij Berea;
vandaar ook de vrij uitgebreide kinderwerking.»

Een aantal kinderen van de Berea-leden vol-
gen protestantse godsdienst op school. Dat lijkt
ook logisch, vermits de beweging algemeen
gekatalogeerd wordt als protestantse godsdienst.
Toch voert de nationale overkoepeling aktie
naar de overheid, waarin men vraagt onder
andere in het onderwijs meer rekening te hou-
den met de specificiteit van de beweging. .

Saai
De Pinksterbeweging is, zoals vele religieuze

bewegingen, geen homogeen blok. Er zijn
enorme onderlinge verschillen tussen de plaat-
selijke gemeentes, maar toch zijn er uiteraard
een aantal gemeenschappelijke aspekten. Eén
van de in het oog springende aspekten van de
Pinksterbeweging is de nadruk op de direkte,
persoonlijke Godsbeleving. Konkreet komt dit
vooral tot uiting in de zondagsdiensten. Naast
prediking, gebed en bijbelstudie maakt men
daar ruim plaats voor zang. Opvallend daarbij
is dat dit, zeker in verhouding met katolieke
eucharistievieringen, heel ekspressief en emo-
tioneel gebeUrt, zoals het roepen van 'Hallelu-
joh', 'Amen' en 'Prijs de Heer. Vaak mondt een
lied uit in het 'spreken in tongen', dat zijn
oorsprong vindt in het bijbelse Pinksterverhaal.
Het gaat om een (vrij luid en onverstaanbaar)
door elkaar uitbrengen van klanken, wat het
gevolg zou zijn van een totale overgave aan
God. Men spreekt ook van glossolalie. Zeker bij
vieringen in Afrika en Latijns-Amerika en bij
migrantengemeenschappen in het Westen zijn
Pinkstervoeringen behoorlijk uitgelaten. Hoe-
wel de Pinksterqemeenten magie afwijzen is er
toch ruime aandacht voor profetie en genezing.
Rutten: «Opde zondagsdienst is er gelegenheid
voor zang, gebed en bijbellezing. Meestal. star-
ten we met zang, waarbij de kinderen ook
aanwezig zijn. We eindigen dan ook met een
lied voor de kinderen, die vervolgens met hun
eigen leeftijdsgroep verdergaan. Bij de volwas-
senen wordt er dan verder gezongen, waarbij de
nadruk meer komt te liggen op lofprijzingen,
die typisch zijn voor de Pinksterbeweging.
Meestal gaat die periode over in gebed, waarna
iemand komt spreken. Dat kan de voorganger
zijn, of iemand van de Oudsten, of leden van
een andere groep. Natuurlijk wordt er ook uit de
bijbel gelezen. Naderhand is er tijd voor een
gezellige babbel. Om de drie weken viert Berea,
naar protestants gebruik, het avondmaal. Dan
krijgt ieder een stuk brood en een slok wijn. We
doen dat bewust niet elke week om er telkens
iets speciaals van te muken.»
«Wij hebben ook kontakten met buitenlandse
studenten. Zo is er iemand die uit de Keniaanse
Pinksterbeweging komt, en die vindt onze dien-
sten véél te saai. Hij is altijd opgelucht als de
muziek eens wat vooruit gaat. ..

Honderd

In 1972 startte de Amerikaanse predikant
]erry Sandidqe in het kader van een ruimere
Pinkster-evangelisatie in Leuvenmet 'University
Action', dat zich louter op studenten richtte.
Sandidge was zendeling van de overkoepelende
organisatie 'Assemblies ofGod', die op dit ogen-
blik wereldwijd op z'n minst 16 miljoen leden
telt. Naast een boekhandel zette hij bijbelstudies
en later ook zondagsdiensten op. Bovendien
geeft University Action tot op de dag van van-
daag het jaarlijkse krantje 'Phoos' uit.
In '74, mede door de inbreng van niet-studen-

ten, ontstond dan de Pinkstergemeenschap, die
later Berea ging heten. Onder andere door een
nauwe samenwerking met andere religieuze
bewegingen (Jesus People, katolieke charisma-
tische beweging, Ichtus) bereikte de organisatie
rond 1980 een hoogtepunt: zo'n tachtig leden
en een vijftiental voltijdse stafleden. Verder is
het een gebruikelijk verhaal van hoogten en
laagten: op dit ogenblik gaat het om een
vijfendertigtal volwassenen, onder wie enkele
pas afgestudeerden, en een vijfentwintigtal kin-
deren. In verhouding tot het buitenland is de
Pinksterbeweging in Vlaanderen sterk onderver-
tegenwoordigd. Men telt hier zo'n 2500 volwas-
sen leden, tegenover een honderdduizendtal in
Groot-Brittannië, waar de beweging vooral
sukses kent bij Jamaicaanse migranten.
Berea en University Action bestaan nu naast

elkaar, maar ze werken soms wel samen en «Dehouding tegenover de katolieke kerk isbij
groeperen ook voor een stuk dezelfde mensen. ons niet gespannen. Bijbepaalde andere groe-
Waar Berea een Pinkstergemeente is, noemt pen heerst er wel een, soms persoonlijke, weder-
University Action zich een interkerkelijke organi- zijdse argwaan. Wij geloven dus niet in de éne
satie,diezichrichtopstudentendiezichkristelijk (ware kerk; alsof alle anderen ketters zijn. Wij
willen inspireren, losvan enig kerklidmaatschap. proberen het evangelie te brengen, maar wij
University Action organiseert bijbelavonden, hebben er geen moeite mee als die mensen niet
lezingen en andere evangeliserende aktiviteiten. bij ons blijven. Wij geloven wel dat het belang-
Sandidge ging terug naar de VS,maar toch rijk is dat iedereen zich voor honderd procent

bleef de Berea-werking gekenmerkt door regel- inzet voor het evangelie. Daarom zetten- we
matig bezoek van buitenlandse predikers, vooral mensen aan om in God te geloven en Jezusna te
uit Nederland en de VS. Zoals gezegd was de volgen. Naast zulke krachtlijnen is er, bij onze
Berea-gemeente al vlug relatief onafhankelijk gemeente in elk geval, een relatief grote interpre-
van de Assemblies of God, en werkte zij in grote tctievrijheid.»
mate samen met andere organisaties. Daartoe In de geloofsbelijdenis van Berea lezen we dat
behoorde ondermeer de Leuvense afdeling van de leden 'de bijbel aanvaarden als het onfeil-
de [esus People, een beweging die zich vooral bare en waarachtige woord van God'. De
richtte op het hippie-milieu. bijbelopvatting is fundamentalistisch: dá6r en

in een direkte relatie met God vinden de gelovi-
gen hun waarheid. Men gelooft dat zaken als
hemel, hel, wonderen en engelen geen symboli-
sche termen zijn maar belangrijke, blijvende
werkelijkheden. Natuurlijk bestaan ook op dit
vlak graduele verschillen, maar men gaat er
dus vanuit dat de bijbel in zijn geheel als funda-
ment dient, en dat men moet leven naar het-
geen God écht zo bedoeld heeft.
Dit brengt een vrij puriteinse moraal met zich

mee: veroordeling van ondermeer overspel,
drugs, echtscheiding, voorhuwelijkse seks,abor-
tus en spiraaltje. Zoworden slechts weinig vrou-

wen aanvaard als voorganger, prediker of
Oudste. Men richtte ook 'Eleutheria' op, dat zich
bezighoudt met opvangwerk voor homoseksue-
len. Dat klinkt nobel, maar het gaat hier wel om
"kristenen die homoseksuele gevoelens hebben,
geloven dat dit zonde is en willen ervan bevrijd
worden."
Rutten: «Wijnoemen ons ook een protestantse
beweging omdat we niet in de sektarische rich-
ting willen gaan, en afwijkende geloofsinter-
pretaties en leefwijzen huldigen. Wij dringen
niets op aan onze leden.»
Uit onderzoeken blijkt dat het gemiddelde

beroeps- en scholingsnivo van de Vlaamse
Pinkstergelovige gemiddeld is of iets lager.
Leuven vormt hierop, als universiteitsstad een
uitzondering. Algemeen gaat het vooral om
eks-katolieken. Naast de gebedsdiensten en de
bijbellezingen worden ook andere aktiviteiten
georganiseerd.
Rutten: «Beren heeft een tijdje hulp verleend
aan een grote groep Ghanese vluchtelingen, die
vanuit hun land al in kontakt gekomen waren
met de Pinksterbeweging. Vermits die mensen
toen weer vertrokken zijn, hebben we andere
zendingsprojekten ontwikkeld. Zo steunen we
het radio-programma 'Gospel-Time', dat zich
toelegt op evangelisatie. Daarnaast werken we
ook af en toe mee aan een Pinksterprojekt,
bljvoprbeeld op dit moment in Bosnië. Verder
zijn e"fzendingsprojekten in Brazilië, Indonesië
en de Filippijnen. Dat gaat van melaatsen-
projekten tot bijbelscholen.»
Wel moet gezegd worden dat niet iedereen

even blij is met dergelijke zendingsprojekten.
Raf Allaert, koördinator van Jeugd en Derde
Wereld, bracht zelf een aantal jaren door in
Centraal-Amerika. Hij wijst vooral op het feit
dat door de eksklusieve klemtoon op de redding
in het hiernamaals, een hoop sociaal engage-
ment verloren gaat. Bovendien keuren vele pro-
testantse religieuze bewegingen elke politieke
aktie radikaal af, wat enkel de bestaande ver-
houdingen bestendigt.
Rutten: «Ook voor onszelf organiseren we na-
tuurlijk aktiviteiten: tweewekelijks is er een
bijbelstudie bij een familie thuis. De andere
weken is er een gebedsdienst in ons lokaal. Wij
trachten ook regelmatig naar buiten te komen,
bijvoorbeeld door straattoneel. Zo brengen we
op de eerste plaats het evangelie, en daarbij
komt nog dat we de Berea-groep als zodanig
ook bekendmaken. Dat gebeurt soms in samen-
werking met een Amerikaanse jongerengroep

uit Brussel. Bovendien plaatsen wij ook adver-
tenties in reklameblaadjes. Daar reageert regel-
matig eens iemand op.»
Berea huurt een aantal kamers in het pand

Mechelsestraat 114. Maar of dat nog lang zal
duren weten ze niet: de huisbaas is hen er
eigenlijk 'aan het uitwerken'. Studentenkoten
zijn nu eenmaal winstgevender ...Wat betreft de
financiële kant van de zaak houdt Berea tijdens
elke zondagsdienst een kollekte. Bovendien
vraagt men de leden de organisatie te onder-
steunen door een bijdrage. Een tijd geleden
richtten de leden een fonds op om eventueel in.
nieuwe huisvesting te voorzien.

Bijbels
Internationaal bestaan er verscheidene koe-

pelorganisaties, zoals de Assemblies of God,
waar Berea uit voortgesproten is. Maar daar-
mee heeft de Leuvense gemeente op dit ogen-
blik, behalve wat persoonlijke kontakten, geen
enkele officiële konnektie meer mee. Op natio-
naal vlak is er wel een overkoepeling die
ondermeer instaat voor ondersteuning, advies
en aktie naar de overheid toe.
Rutten: «De konkrete lokale organisatie ver-
schilt nogal van groep tot groep. Wij hebben
een beperkte plaatselijke hiërarchie en werken
demokratisch. Op de eerste plaats is er een
voorganger, die in de praktijk de eindverant-
woordelijkheid draagt en instaat voor de predi-
king. Daarenboven hebben wij als vzw een
bestuur, dat samengesteld is uit (verkozen)
Oudsten, naar de bijbelse term. Zijhandelen op
een maandelijkse vergadering de lopende za-
ken af. Er zijn ook twee diakens die een zuiver
uitvoerende funktie hebben. Verder kan ieder-
een die gedurende ongeveer een jaar de vierin-
gen bijwoont formeel lid worden van de vzw(en
dus onder andere mee beleidslijnen uitstippelen
en de Oudsten verkiezen op de viermaandelijkse
gemeentevergaderingen.»
Uithet informatieblaadje van Berea blijkt dat

er aan een aantal voorwaarden voldaan moet
worden om lid te worden. Zo moet men onder
andere "blijk geven van wedergeboorte, ge-
doopt zijn door onderdompeling in water na
een persoonlijke beslissing en de levenswijze in
overeenstemming brengen met de bijbelse nor-
men".

'-

StefJansen


