
Omme1;ie
Wat is er juist gebeurd? Op 6 maart

organiseerde COS-nationaal een 'Na-
tionaalKongres van de Christendemo-
kratische studenten', met als een van
de agendapunten de verkiezing van
een nieuw voorzitter van COS-Natio-
naal. Twee kandidaten namen het te-
gen elkaar op: Jean-Pierre Cabri voor
de afdeling uit Antwerpen en Hendrik
Dierkens, sekretaris van COS-Leuven,
voor Leuven. Endaar is het nu juist mis
gegaan. Het blijkt nu dat COS-Leuven
een heel plan had opgezet om de ver-
kiezing van Hendrik Dierkens met alle
manleren te bewerkstelligen.

··BINNENIN·

Als we het over ellende hebben.
Zo kennen we er nog wel een paar.
Wat dacht u van minetten met
schaamhaarschurft. Iedereen een
snor. Geen frieten meer op zondag-
avond. Mensen die niet kloppen als
ze binnenkomen. Verkiezingen in
Frankrijk. Op kot zitten bij de Holi-
day Inn. 'Engineering' als achter-
naam hebben. Niet kunnen kiezen
tussen lang haar en wegscheren.
Onze keuze: Malcolm X 4
't Is toch erg gesteld met de we-

reld. Zeveren doet iedereen. Kanke-
ren op vreemdelingen doet ieder-
een. Zijn achtertuin naar de kloten
helpen doet iedereen. Ook wijschui-
ven een troef naar voor. Chomsky
op pagina 6
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"Op 6 maart zijn een aantal Eros-
musstudenten, voornamelijk uit Rech-
ten, naar Antwerpen gegaan om de
stad te gaan bezoeken.", zo getuigt de
Erasmusstudent. "De trip was georga-
niseerd door het COS, een vereniging
waar we op dat moment nog nooit van
gehoord hadden - nu weten we maar
al te.goed welke vereniging het is. Een
paar dagen daarvoor hadden we een
brief in de bus gekregen waar ons ge-
vraagd werd 150 frank te betalen die
we na de reis terug zouden krijgen.
Toen we vertrokken waren' kregen we
tot onze grote verbazing een groen
kaartje met onze naam op, "150,-" en
"Christendemokratische Studenten".
Er werd ons uitgelegd dat we in Ant-
werpen even een ommetje zouden ma-
ken rond de middag en dat we moes-
ten stemmen op een zekere Hendrik
(we hadden van hem nog nooit ge-
hoord)", aldus nog de Erosmusstudent.
Voor wie het nog niet zou door heb-

ben, het gaat hier om een duidelijk
geval van verkiezingsfraude. Hendrik
is natuurlijk Hendrik Oierkens, het
groen kaartje is een lidkaart. van het
COSen "het ommetje" waarvan spra-
ke in de brief is natuurlijk het kongres
wáar gestemd moest worden. Naar we
vernomen hebben zijn de verkiezingen
uiteindelijk niet doorgegaan. Het buro
van het COShad namelijk lont gero-
ken toen bleek dat er op de kieslijstvan
COS-Leuven200 buitenlandse studen-
ten stonden.
In een reaktie aan Veto probeert

Oierkens met alle mogelijke middelen
dit merkwaardig zaakje te verklaren.
"De verkiezingen zijn uiteindelijk niet
doorgegaan omdat men van plan is
binnen het COS-buro tot een konsen-
sus te komen over de twee·kandidaten.
Er zijn ook geen buitenlandse studen-
ten binnengekomen, die gingen alleen
Antwerpen bezoeken en kwamen niet
om te stemmen. Enomdat de bus niet
vol zat hebben we van de gelegenheid
gebruikt gemaakt om de rest van de
plaatsen op te vullen met COS'ers die
gewoon naar het kongres wilden ge-
gaan. Er is dan een misverstand ge-
beurd. Toen we een halte maakten om
de mensen die kwamen om te stem-
men effektief te laten stemmen, moe-
ten de Erasmusstudenten dat verkeerd
verstaan hebben."
Op de vraag wat het groene kaartje

dan te betekenen had antwoordde
Oierkens dat het om een oude lidkaart
ging "dat als bewijs moest dienen dat
de studenten betaald hadden" even
later waren het dan weer kaartjes" die
in de toekomst misschien nog wel ge-
bruikt gingen worden als lidkaart,
maar absoluut niet fungeerden als
toegangspasje om te kunnen stem-
men.". Voor iemand die zelftweehon-
derd buitenlandse studenten buiten
hun weten om op de ledenlijst heeft
geplaatst klinkt dergelijke uitspraak
wel zeer hypokriet.
Jean-Pierre Cabri, tegenkandidaat

van Oierkens geeft in een tweede ge-
sprek - in een eerste gesprek sprak hij
ook nogal vaagweg over "bepaalde
zaken die misgelopen zijn" en "af-
spraken waar misverstanden over be-
stonden" - een verklaring voor het
uitstel van de verkiezingen die al heel
wat plausibeler klinkt: het buro van

vervolg op pag. 2

Kiesfraude bij de
Kristendemokratische studenten
CDS-Leuven misbruikt
Erasmusstudenten
Vorig jaar in februari kwam het Liberaal Vlaams Studenten-
verbond in opspraak toen bekend werd dat zij serieus geknoeid
hadden met de subsidie-aanvraag. Wat COS--Leuven twee weken
geleden heeft gedaan moet niet onderdoen voor de fraudepraktij-
ken van het LVSVen grenst aan het ongelooflijke. Verkiezings-
fraude, misbruik van vertrouwen en oplichterij zijn de ingrediënten
van dit biezonder vies zaakje.
"We used to think this kind of things
only happened in Cuba or Russia.
Now we know this is not always true",
zo besluit een Erasmusstudent een
brief die hij naar Veto stuurde omdat
hij zich totaal misbruikt voelde door
het COS. COS staat voor Christende-
mokratische Studenten, is een van de
erkende Vrije Verenigingen aan de
KU Leuven en is, zoals de naam al laat
vermoeden, nauw gelieerd met de
CVP, meer bepaald met de jongeren-
afdeling van de CVP.
Terecht doet de Erasmusstudent zijn

beklag over wat er gebeurt is. Als men
de feiten even op een rijtjezet, kan men
niets anders konkluderen dan dat COS-
Leuven zich aan oneerlijke praktijken
heeft overgegeven in de verkiezings-
slag om het nationaal voorzitterschap
van het COSdie doorging op 6 maart.

Wie schreewt er het hardst? Zie pagina 3 (foto Karel De Weerdt)
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Veto agendapunt op DAV
Goedgekeurd door de redaktieraad
Twee weken geleden belichtte Veto een plan dat als ekspliciet doel
heeft Veto grondig te hervormen, Veel was toen nog niet bekend
over de 'ambitieuzelingen'. De daaropvolgende redaktievergade-
ring kregen we echter eindelijk bezoek van initiatiefnemer - en
tevens preseskandidaat binnen het VRG - Robbie Tas en enkele
medestanders. De dagen voordien hadden wij trouwens ook al ver-
schillende bezoekjes gekregen. De mist trekt lenqzeam op, r,f toch
niet helemaal?
Het minste wat kan gezegd worden

is dat Veto de laatste veertien dagen
plots heel wat meer te horen kreeg over
de plannen om Veto te hervormen.
Twee dagen na het verschijnen van
het artikel en het redaktioneel over de
putschers kwam Jan Grevendonk, die
in het artikel als een van de medestan-
ders van Robbie Tas werdqenoemd,
een babbeltje slaan. Grevendonk be-
sefte blijkbaar dat een 'redaktieraad'
(zie verder), het meest ingrijpende
voorstel van de putschers. praktisch
niet werkbaar is. Hij had wel kritiek
maar die beoogde volgens hem ner-
gens een fundamentele wijziging van
de Veto-werking. De 'anonieme brief
was, althans wat hem betreft, niet
meer dan "een steen in het water, om
wat diskussie uit te lokken".
Of dat de enige bedoeling is van de

groep die Robbie Tas rond zich verza-
melde, valt te betwijfelen. Waarvoor
anders het semi-geheime sfeertje rond
het initiatief? Toen het onderwerp op de
Algemene Vergadering (AV) van
Kringraad van 5 maart werd aange-
sneden, heette het bijvoorbeeld --toen
uitdrukkelijk gevraagd werd namen te
noemen - dat "een aantal mensen"
samenkwamen. Als er op het moment
waarop het voor iedereen duidelijk is
dat er informele kontakten zijn over
Veto nog geen duidelijkheid kan zijn
over de betrokkenen, kan je moeilijk
van openheid spreken. Toch menen
RobbieTas en Roland Oevlieger in hun
Vrije Tribune van vorige week "dat er
geen enkele reden tot paniek is: inte-
gendeel, Vetozou zlch moeten verheu-
gen over deze nieuwe golf van entoe-
siasme."
Die golf was enkele dagen eerder

ook al over de redaktielokalen gerold.
De zondág voordien wilde Robbie Tas
namelijk het artikel over de kwestie le-
zen, dat echter op dat moment nog
niet afwas. 's Avondswerdendaneen
aantal mensen van het VRGgestuurd
die meenden dat de beste manier om

hun eis kracht bij te zetten een laag-
bij-de-gronds partijtje schelden was.
Toen de heren uiteindelijk hun zin kre-
gen, vonden zeer- aan de brandvlek
op de vloer te zien - niets beters op
dan het artikel in brand te steken.
In de reeds genoemde Vrije Tribune

stelden Tas en Devlieger ook dat zij zo
snel mogelijk naar een van de Loko-
raden gestapt zijn. Het is inderdaad zo
dat het initiatief reeds op de AV's van
Kringraad van 19 februari en 5 maart
ter sprake kwam. Dat gebeurde echter
enkel naar aanleiding van een vraag
van de vrijgestelde over het vergade-
ren buiten de Loko-strukturen om. Met
andere woorden, de heren maakten
hun initiatief pas bekend toen het be-
kendwas.

Kringraadje
Zoals ook in die Vrije Tribune te le-

zen staat, weten Robbie Tas en mede-
standers ondertussen ook dat de Veto-
diskussie niet binnen een van de raden
maar op een Open Algemepe Verga-
dering (OAV) dient gevoerd te worden.
Op zo'n OAVworden materies behan-
deld die de bevoegdheid van de afzon-
derlijke raden overstijgen. Er bestaat
aangaande die OAV'sechter een soort
gentleman's agreement dat de uitnodi-
gingen veertien dagen op voorhand
worden rondgestuurd en konkrete
punten noemen die op de vergadering
besproken zullen worden. Op die ma-
nier hebben de kringen de tijd hun
standpunt te bepalen en dat door te
spelen aan hun vertegenwoordigers.
Dezeweek dinsdag om 19.00 u is er

een OAVwaarop, naast.de beslissin-
gen over de verdeelsleutel van de wer-
kingsgelden van Loko,Vetodus agen-
dapunt is. De uitnodigingen zijn naar
verluidt echter pas afgelopen vrijdag
op de AVvan Kringraad rondgedeeld.
In bijlage bevonden zich de 'anonieme
brief en ons redaktioneel van ehkele
weken geleden. Aangezien het de eer-

ste keer is dat er - binnen Loko -
inhoudelijk over de kwestie qediskus-
sieerd zal worden, ismen dus behoorlijk
laat met het aanschrijven van de krin-
gen - Veto was tot op zondagavond
bovendien nog steeds niet uitgeno-
digd. Hierdoor, en door de vaagheid
van de grieven, blokkeert men een eer-
lijke diskussie.
In de Loko-statuten staat in verband

met Veto bovendien dat indien "in de
loop van het akademiejaarproblemen
opduiken er in eerste instantie kontakt
wordt opgenomen met de redaktie."
Slechts in laatste instantie kan een
OAVsamengeroepen worden. Eén en
ander is dus niet echt in de gebruike-
lijke volgorde verlopen.
Binnen de groep rond RobbieTas lij-

ken er trouwens meningsverschillen te
bestaan. Aan de ene kant zijn er blijk-
baar een aantal mensen - zoals
voornoemde Jan Grevendonk - die
de Veto-werking bekritiseren, maar
geen grondige veranderingen beogen.
Anderzijds is er de groep, waar Robbie
Tas zeker toe behoort, die zoals gezegd
een redaktieraad in het leven willen
roepen. Meer konkreet is het de bedoe-
ling dat kringafgevaardigden, na de
redaktievergadering en de lay-out (op
zondagavond dus), artikels nog zou-
den nalezen. Buiten het enorme prak-
tische probleem dat men onmogelijk
een eindredakteur zijn werk van twee
dagen weer helemaal over kan laten
doen omdat bijvoorbeeld een kring
niet opgezet is met bepaalde passages
- men ziet er blijkbaar geen graten in
om Vetodan maar op dinsdag te laten
verschijnen -, bestaan er bovendien
twee andere gevaren.
Het eerste is dat het kritische aspekt

waar Veto konsekwent achter staat,
ofwel gaat verdwijnen, ofwel gaat af-
hangen van het aantal kringen dat
ertegen reageert. De slotzin van de
Vrije Tribune van vorige week klinkt
dan nogal vreemd in de oren: "Uitein-
delijk streven wij hetzelfde doel na als
de Veto-redaktie: de studenten een
kwalitatief hoogstaand blad aanbie-
den." Het is toch net de joemalistieke
onafhankelijkheid die een eerste ver-
eiste isvoor het garanderen van kwali-
teit, ten minste toch als kwalitatief de-
zelfde lading dekt als kritisch. Met een
dergelijk voorstel lijkt men een behoor-
lijkeVeto-werking te willen nekken.
Een tweede gevaar dat hiermee SQ-

vervolg op pag. 2
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Alle lezersreokties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
'sMeiersstraat 5,3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,
wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen. '

KVHV blijkt dan wel dat u uw ideeën uit een
andere traditie haalt.

Geachte Tom Priem, uit uw brief
maak ik op dat u kennelijk graag in
diskussie treedt, een voorrecht van
onze broze demokratie dat ik u niet wil
ontnemen. Getuige hiervan deze reak-
tie. In uw schrijven beschuldigt u de
Veto-redaktie meermaals van weinig
eerlijke praktijken zoals daar zijn: lie-
gen, subjektiviteit, ontkrachte aantij-
gingen en het ontzeggen van recht op
vrije-meningsuiting. Helaas licht u
nergens toe wat u hier konkreet mee
bedoelt. Ik denk echter dat ik mag ver-
onderstellen dat het vooral gaat om
het feitdat u op een lijn wordt gebracht
met bepaalde ideeën binnen het
Vlaams Blok. Hierin volg ik u volko-
men. Het is voor geen enkele zichzelf
op een normale manier respekterende
vereniging aangenaam vergeleken te
worden met deze organisatie. Dit geldt
zeker voor een studentenvereniging,
waar men er toch van kan uitgaan dat
enige intelligentie aanwezig is. In de
eerste regel echter ontkracht u reeds
uw stelling door het hanteren van een
typische Vlaams Blok gewoonte, na-
melijk het bedanken van tegenstan-
ders voor eigen sukses. Zelfshet taalge-
bruik en het typische zinnetje
"waarvoor onze oprechte dank"
zijn identiek. Ook de rest van uw brief
is inhoudelijk en vormelijk zo
gelijkaardig aan de pamfletten die
mijn brievenbus soms teisteren dat ik
heel even begon te vermoeden dat u
nog een bijverdienste heeft op een an-
dere redaktie. Ik vind het toch wel
schrijnend dat u in uw tijdschrift en
zelfs in uw verdediging niet eens de
schijn wil ophouden.
Betreffende het erkenningsbezwaar

wil ik toch wel even aanstippen dat het
seksisme dat u predikt (het scheiden
van de seksen en/of de verheerlijking
van de eigen sekse) en het racisme
waarover u vooralsnog zwijgt (het
scheiden van rassen en/ofhet verheer-
lijken van het eigen ras) zeer sterk bij
elkaar aanleunen, hetgeen historisch
reeds veelvuldig is bewezen.
, Tot slot heb ik mijn bedenkingen bij
uw inspiratie op de Vlaamse traditie.
Als men de ideeën van de Vlaamse
Be~eging ekstrapoleert en projekteert
op de huidige situatie, komt men mij-
lenver van uw standpunten terecht. U
verwijst toch zo graag naar (rode) voor-
vaderen, dan zou u eens de overtuig in-
gen van de traditie die u claimt (op-
nieuw?) kunnen bestuderen. Misschien

lom Peeters

Numerus Clausus
In Veto's vorige anti-numerus clau-

sus kcmpaqne keert één argument
steeds terug: Numerus Clausus gaat in
tegen de demokratisering van het on-
derwijs. Daarbij toch een bedenking.
De grote drempel in het onderwijs

ligt niet bij de overgang naar de uni-
versiteit. Als ik terugkijk naar mijn
zesde leerjaaren naar wat mijn klasge-
noten uit kansarmere milieus hebben
gestudeerd, bemerk ik dat de meesten
meteen voor een technische of een
beroepsopleiding kozen. De minder-
heid die' toch de zogenaamde huma-
niora volgden belandden tegen het
eind van het middelbaar onderwijs
praktisch volledig in een richting zon-
der mogelijkheid van doorstroming
naar de universiteit.
Via Fabota kwam ik in Leuven terug

in kontakt met kansarme kinderen.
Het viel me op hoe moeilijk zij het heb-
ben om op de lagere school te kunnen
volgen: gebrek aan motivatie, ouders
die moeilijk hun kinderen in hun
schoolwerk kunnen steunen, gedrags-
moeilijkheden, taalproblemen, enz.
Een waaier van problemen die vraagt
om een degelijke intensieve aanpak.
We weten heel goed dat onze over-

heden hier geen geld meer kunnen
voor vrijmaken. Is het dan nog eerlijk
om een duur systeem van vrije univer-
sitaire studiekeuze met hand en tand
te verdedigen? Zou de demokratise-
ring van het onderwijs niet meer voor-
uit geholpen worden meteen numerus
clausus? Dan is er opnieuw geld om te
werken aan een beter lager en middel-
baar onderwijs, want het is vooral
daar dat het misloopt.
Het is een vraag waarop je niet zo-

maar met ja of nee kan antwoorden.
Daarom is er nood aan een open debat
dat ons globaal onderwijs evalueert en
waar niet het eigen principe (bv. 'neen
tegen numerus clausus') maar wel de
beste oplossing centraal staat.
Aan deze vraag heeft Veto (bijna)

nooit aandachtbesteed. In plaats daar-
van is men steeds opnieuw vervallen
in een enggeestige polemiek over ja of
nee tegen numerus clausus. Ik geloof
niet dat je daarmee de demokrati-
sering van ons onderwijs dient.

, Luk Van Eygen

DAV Kiesfraude
vervolg van pag. 1 vervolg van pag, 1

menhangt, is dat de schrijvers steeds in COSvond het merkwaardig dat op de
gedachten moeten houden dat hun kieslijst zoveel buitenlandse studenten
artikels er net zo moeten uitzien als de te vinden waren.
(of een aantal) kringen dat willen. Dat "Ik persoonlijk vind dat dat niet kan
impliceert niets minder dan censuur of omdat dat niet deel uitmaakt vanwaar
zelfcensuur. En dat er in zo'n situatie wij mee bezig zijn. De vergadering is
nog nauwelijks sprake kan zijn van ook heel woelig verlopen, maar ik
een redaktionele lijn hoeft geen betoog. denk dat we wel zullen ontnuchteren
Uiteindelijk lijkt het inderdaad - en dat alles wel op zijn pootjes zal val-
ondanks alle mooie woorden - om len. Erzal wel gesleuteld moeten wor-
die kritische redaktionele lijn te den aan de struktuur om dergelijkepro-
draaien en niet om vage grieven als blemen te vermijden."
"een ernstige kommunikatiestoornis Devoorzitter COS-KortrijkLucLeers-
tussen Veto en de Leuvense student". nijderdenkterhetzelfdeover: "We zul-
Ofdie kommunikatiestoornis eral dan len trachten om de werking terug op te
niet is, is betwistbaar, maar het lijkt er bouwen en tegen het einde van het
verdacht veel op dat Robbie Ias en jaar nieuwe verkiezingen in te richten.
vrienden met dergelijke holle frazen de Ik denk wel niet dat Hendrik Dierkens
diskussie op de spits willen voeren. Na- nog kandidaat zal willen zijn. Ik heb
tuurlijk is er kritiek op de Veto-wer- ook de indruk dat COS-Leuven, waar
king, dat is trouwens het beste bewijs ze aanvankelijk in een blok het plan
dat Veto wel degelijk gelezen wordt. van Dierkens steunden, zich daar nu
Door om de pot te blijven draaien, ook niet meer kunnen achterstellen."
hoopt men echter gegriefden rond zich Ieon-Luc Cabri voegt daar nog aan
te verzamelen om een zeer verregaan- toe: "Het lijkt allemaal zeer ongeloof-
de wijziging - die door velen wellicht lijk maar het maakt ook deel uit van
niet gewenst is - door te drukken. het studentikoze van de hele zaak dat
Robbie Tas houdt trouwens nog een we geen politiek bedrijven zoals de
stok achter de deur. Tegen Kringraad- boekjes maar dat we ietwat levendiger
voorzitter Pascal Mareels verklaarde te werk gaan, dat geeft wel problemen
hij namelijk dat het VRGuit Lokostapt maar dat is vrij onschuldig. Iedereen
indien er niets verandert. _ maakt wel eens een foutje. Het COSis

Kris Jacobs ook een ideole leerschool omdat wij
Steven Van Garsse nog in staat zijn om uit te zoeken wat
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Agalev boos
OpbozeVansina

VrijeTribune
Vetoplaatst geregeld biJ~gen in-
gezonden. dOOI: der&m onder de
noemer "VriJe Tribune'"_De ou-
teurs zijn zelf verantwoo.rdelllk
voor dt-gepubUcee.Id~1l!kst.Stand-
punten d~ in een "VriJeTnbune"
worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de onteurs,

De publieke reaktie van burge- parkeeroverlast door fietsers weg
meesterVansina op de akties van de te nemen. Als er op bepaalde plaatsen
'boze fietsers' in Leuven is niet al- in de stad problemen zijn tussen flet-
leen buitensporig, ze getuigt weer sers die op het voetpad staan en pas-
eens van de bijzonder rare her- serende voetgangers, dan betekent
senkronkels van onze burgervader. dit meestal dat de voetpaden te smal
De akties van een aantal jongeren zijn. Dagelijks lopen de bussen in de

tegen de overlast van het autover- stad vertragingen op. Dat ligt niet
keer hebben blijkbaar een erg ge- aan de fietsers, maar aan de over-
voelige snaar geraakt. Wijapprecië- daad aan auto's die zonder de minste
ren dat een burgemeester bekom- skrupules her en der parke.ren, zowel
merd is om het welzijn van zijn stad, op fiets- als op voetpaden. Hoeveel
maar die bekommernis is in deze fietsers parkeren er op de rijbaan?
zaak wel erg vreemd, De ruimte van Het lijkt erop dat een kwast verf
het stedelijk infoblad (in de Streek- voor de burgemeester bedreigender
krant van drie weken geleden) ge- is dan de dagelijkse auto-overlast. In
bruiken voor een persoonlijke aan- plaats van zich nodeloos op te win-
val tegen de 'boze fietsers' gaat den over enkele ludieke akties van
ons toch ietsje te ver. jongeren die oprecht bekommerd
Wij zijn zeker geen voorstanders ,zijn om de verkeersveiligheid, zou

van agressief verkeersgedrag. Wij burgemeester Vansina zich beter be-
vragen wederZijds-respekt voor en zighouden met de uitbouw van een
door alle weggebrUikers. Maar het echt verkeersbeleid. Is het niet de
moet nu toch wel voor iedereen dul- heer Vansina die openlijk en auto-
delijk zijn dat de agressie in het ver- noom het zeer interessante aanbod
keer niet van de fietsers komt. In van De Lijnafwijst om In de stad een
een stad die aljaren overgeleverd is netwerk van bussen met hoge fre-
aan de almacht van de auto, is het kwentie uit te bouwen? Is het niet de
erg misplaats te spre.~en over de heer Vansina die het "vanzelfspre-
'terreur van de fietsers. kend" vindt dat de auto's niet ge-
Sterven er jaarlijks 2000 mensen weerd worden uit de stationsomge-

ten gevolge van het fietsverkeer? ving?Als er in zo'n kontekst zo zwaar
Waar moeten we dagelijks kilome- wordt uitgehaald naar fietsers, dan is
terslange fietsfiles gaan zoeken? dat ronduit beledigend voor al wie
Wij hebben niet de indruk dat het begaan is met de verkeersveiligheid.
aan de fietsers te wijten is dat het Dan is dat een ezelsstamp naar al die
Leuvens stadhuis weer helemaal op- ouders die zich zorgen maken over
nieuw moet gereinigd worden... de veiligheid van hun kinderen. Dan
Het nieuwe (op zich interessante) getuigt dit,alleen maar van een plat

parkeerreglement dat in Leuven politiek opportunisme. Van een af-
wordt ingevoerd, is er niet om de scheidnemend 'burgervader' ver-

wacht de Leuvense bevolking alles-
zins meer begrip.
Agalev vraagt nog maar eens dat

er ernstig werk wordt gemaakt van
een mobiliteitsbeleid in Leuven. De
binnenstad moet voor een groot
deel echt auto-arm worden ge-
maakt, Dat is voor ons iets heel an-
ders dan het verkeersvrij maken van
de Grote Markt, Wijvragen een rno-
biliteitsplan dat echt sturend op-
treedt om de keuze van de ver-
voerswijzen te beïnvloeden in de
richting van meer openbaar vervoer
en langzamer verkeer. Dat Is geen
'cirkulatieplan' dat alleen de auto's
beter laat doorstromen. Dat is wat
anders dan het promoten van het
waanzinnige plan van een tunnel
onder het stationsplein. Het is zin-
loos onduidelijke snelheidsregelin-
gen in te voeren op de Vesten. Zin-
voller is het de Vesten zodanig in te
richten dat men er alleen nog maar
aan een lage snelheid kan rijden.
Het tekenen van een 'veiligheids-
strook' naast het fietspad om de fiet-
sers te beschermen(?) op de erg ge-
vaarlijkeVesten is ronduit belachelijk.
Ten slotte zijn wij het meer dan

beu dat allerlei verklaringen van
schepen Massart In de richting van
een positieve ombouw van het
mobiliteitsbeleid in Leuven syste-
matisch doorkruist worden door
uitlatingen van de burgemeester
die in een totaal andere richting
gaan.Je zou als fietser en als burger
van minder boos worden.

voor AGALEV-Leuven
Jan Merte.ns
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BezoekAntwerpen. Zijn katedraal. Zijn kongressen. (rota Karel DeWeerdt)
kan en niet kan en wat absoluut geen
gevolgen heeft."
Over een bepaalde politieke kultuur

kan men misschien nog diskussiëren
maar dat deze verkiezingsfraude geen
verstrekkende gevolgen zou hebben is
natuurlijk relatief. Ten eerste zijn er
minstens 50 Erasmusstudenten die
hun 150 frank tot op de dag van van-
daag nog niet hebben teruggezien.
Waarschijnlijk heeft het COSgedacht
dat die studenten toch binnenkort
naar hun land zouden terugkeren.

nale uitstraling van de KU Leuven ge-
schaad.
Frank Delmarfino, universitair ko-

ordinator van de Erasmuswerking,
had van de zaak nog niet gehoord
maar vond dat zoiets niet door de beu-
gel kon. "Het is natuurlijk moeilijk om
zoiets te vermijden. De lijsten van Eras-
musstudenten cirkuleren redelijk vrij
rond en als men echt wil kan men daar
makkelijk een beroep op doen. Om de
Ersamusstudenten tegen dergelijke
wanpraktijken te beschermen is al
even weinig te doen. We geven wel elk
jaar een brochure uit om de Erasmus-
studenten Leuven te leren kennen
maar voorlopig hebben weze nog niet
gewaarschuwd voor de COS-studen-
ten, nee dat niet."
Uitde gesprekken die we gehad heb-

ben blijkt ook duidelijk dat het COS
heel het zaakje in de doofpot heeft wil-
len steken. Het zaakje is ons ter ore ge-
komen via een rechtstreeks slachtoffer.
Ten derde kan men er toch vanuit

gaan dat de studenten die aan de lei-
ding van COS-nationaal willen staan,
ook verdere ambities koesteren en dus
vroeg of laat de politiek willen instap-
pen. De leerschool, zoals Cabri dat zo
mooi noemt, krijgt in de geschetste
kontekst wel een heel andere betekenis.

Steven Van Garsse

Trip
Wat minstens even erg is, is het feit

dat COS-Leuven en meer bepaald de
sekretaris Hendrik Dierkens de Eros-
musstudenten gewoonweg misbruikt
heeft om zijn eigen verkiezing als na-
tionaal voorzitter te kunnen garande-
ren. Ook de manier waarop hij aan de
namen van de studenten is geraakt
om ze op de ledenlijsten te zetten is
verre van eerlijk gebeurd. Volgens de
Erasmusstudent die ons gekontakteerd
heeft zou hij de lijst gekregen hebben
"from the Erosmus office" door te stel-
len dat zede lijst nodig hadden om een
trip naar het BelgischParlement (sic)te
organiseren. Door dergelijke praktij-
ken wordt ook duidelijk de intematio-
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gen toekomst en studie keuze te bepa-
len. En geen enkele maatregel mag dit
verworven recht beknotten.
De drie, voornaamste argumenten

die de overheid inroept om NC door te
voeren, beschouwt de Nationale Stu-
dentenkoepel als nepargumenten. De
argumentatie van de overheid kadert
volgens hen in een 'politieke deal-rus-
sen Van Den Bossche,Moureaux en de
artsensyndikaten. Van deze politieke
deal wensen de studenten onder geen
beding deel uit te maken.

REDAKTIONEELNumerus Clausus door de Brusselse straten
IVan Den Bosseh. valse sos'

Apatie of antipatie?
Men kan het moeilijk anders for-

muleren: het is droevig gesteld met
het engagement bij de studenten.
Dat mag In ieder geval blijken uit de
biezonder lage opkomst op de beto-
ging tegen Numerus Clausus van
vorige week woensdag: 400 man op
een studentenpopulatie van alle
Belgi:!che studenten en 100 Leuvense
studenten op een populatie van
25.000 is bitter weinig.

Dat de opkomst vanuit Leuven zo
laag was, mag in eerste instantie
verwonderen. De twee Loko-qeledin-
gen die zich met Numerus Clausus
bezighouden, Kringraad en Sociale
Raad, hadden immers een zeer
aanzienlijke mobiliserinqskam-
pagne gevoerd. Men moet wel blind
geweest zijn als men naast de oran-
je affiches die in heel Leuven rond-
hingen, gekeken heeft. Ook in Veto
werden heel wat artikels aan de
problematiek gewijd. Aan een ge-
brek aan informatie kan de lage
opkomst dus niet liggen.

Drie mogelijkheden blijven open.
De eerste zal wel algemeen als de
juiste worden aanvaard: de Leu-
vense student is niet meer op straat
te krijgen voor iets dat zijn of haar
eigen studierichting niet aanbe-
langt. In het geval van Numerus
Clausus is dat wel perfekt mogelij"-
De Numerus Clausus-reqelinq treft
inderdaad alleen op direkte wijze
mensen die Geneeskunde gaan
studeren. Indirekt komt echter de "
vrije ingang tot alle studierichtingen
natuurlijk in gevaar. Bovendien
heeft Medika-Leuven ekspliciet niet
willen meebetogen - overigens als
enige [akuiteitskrinq van genees-
kundestudenten van België, Escu-
lapia uit Antwerpen was bijvoor-
beeld massaal vertegenwoordigd.

Dat kringen niet echt meer gemo-
tiveerd kunnen worden om te gaan
betogen is wel des te merkwaardiger
op een moment dat een aantal van
hen meer stemrecht eisen omdat ze
meer studenten vertegenwoordigen.
Men zou dan de paradoksale situa-
tie krijgen dat kringen op elke Loko-
vergadering vertegenwoordigd zijn,
met andere woorden veel beslis-
singsrecht willen hebben, maar dat
ze het laten afweten zodra het om
akties gaat.

Algemene betogingsapatie dus
en/of een zeker korporatisme. Deze
stelling lijkt op andere vlakken te
worden bevestigd. Zo kwamen er
enkele weken geleden zeven à acht-
honderd studenten op st"aat tegen
een sluitingsuur om 2.00 uur
's nachts. Op zich een goede zaak,
maar het is wel betreurenswaardig
dat Leuven niet minstens evenveel
studenten op de been kan krijgen
voor een eis van algemeen belang
voor de demokratiserinq van het
onderwijs.

Een tweede stelling is op zich nog
veel erger. Sommige uitspraken,
bijvoorbeeld tijdens het uitdelen van
pamfletten of op sommige kring-
vergaderingen, wijzen er nochtans
op dat ze voor waar moet worden
genomen. Een aantal [akulteits-
kringen en waarschijnlijk ook steeds
meer studenten zijn niet meer over-
tuigd van de negatieve implikaties
van een Numerus Clausus op de
demokratiserinq van het onderwijs
of, wat nog veel erger is, vinden dat
het onderwijs op dit moment niet
meer qedemokratiseerd moet wor-
den. Op een moment dat studies van
onder andere Lammertijn het tegen-
deel bewijzen, komt dit voor de
studentenbeweging wel biezonder
hard aan.

Er blijft nog een derde mogelijk-
heid open die de lage opkomst op de
betoging van woensdag. zou kunnen
verklaren De Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie dreigt
door haar verdere institutionalise-
ring aan slagkracht te verliezen.
Haar eisen slaan niet meer aan bij
de studenten. Ze zou kunnen lijden
aan een soort bloedarmoede. Als
deze analysejuist is, heeft dit op
lange termijn wel heel wat kon-
sekwenties. Het wordt daarom mis-
schien eens hoog tijd om een gron-
dige evaluatie te doen van de wer-
king van de studentenbeweging en
op zoek te gaan naar nieuwe per-
spektieven.
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Nivo
Moureaux is van mening dat door

een beperking van het aantal artsen
ook de uitgaven in de gezondheids-
sektor zullen dalen. Volgensde studen-
ten blijkt uit studies dat de jaarlijkse
stijging van de kosten in de gezond-
heidszorg niet veroorzaakt wordt door
het aantal artsen. Een tweede argu-
ment, nl. dat een stijging van het aan-
tal artsen de kwaliteit van de zorgen-
verstrekking in het gedrang zou bren-
gen vinden de studenten dubieus. De-
ze stelling van de minister is nog ner-
gens wetenschappelijk bewezen. De
overheid gebruikt dus eigenlijk midde-
len die wetenschappelijk niet onder-
bouwd zijn om een beleid te voeren. En
dan is er nog de kwestie van de buiten-
landse (Nederlandse en Duitse) stu-
denten. Hier ziet de'Nationale Studen-
tenkoepel geen probleem omdat de
meeste studenten na hun studies te-
rugkeren naar hun land en daar inge-
schakeld worden in de gezondheids-
sektor. Wel pleiten de studenten voor
een degelijke regeling op Europees
nivo.
De studenten verzetten zich ook te-

gen het standpunt van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR). De
VLIRhad eerder laten weten tegen NC
te zijn maar laat wel een achterpoortje
open om een vergelijkend nationaal
eksamen na de eerste kandidatuur
door te voeren. De studenten vrezen
dat door deze maatregel de eerste kan-
didatuur een onleefbaar jaar zal wor-
den door de bitse konkurrentiestrijd
die uit zo een maatregel voortvloeit.
Een dergelijk eksamen na de eerste
kandidatuur is dan ook anti-demo-
kratisch. De lagere klassen zullen de
dupe zijn van zo'n systeem. Zij zullen
namelijk de eersten zijn die afhaken
uit vrees voor een verhoogde selek-
tiviteit.
Voorts betreuren de studenten het

dat het NC-dossier steeds weer geo-
pend wordt in het kader van tarief-
onderhandelingen met de artsensyn-
dikaten. De studenten vertikken het
om te dienen als pasmunt in een poli-
tieke diskussie. Een positief feit daarbij
is wel dat de studenten zich gegroe-
peerd hebben in één nationale studen-
tenkoepel.

Stembandentest te 8.
Zo'n vijfhonderd Vlaamse en Waalse studenten hebben dinsdag in
Brussel betoogd tegen de plannen van Moureaux en Van Oen
Bossche om een Numerus Clousus (Nq in te voeren in de opleiding
. geneeskunde. Oe betoging was een initiatief van de Vereniging van
Vlaamse Studenten (VVS)en de Fédération des Etudiants Franco-
phones(FEF), Ook Van Oen Bossche liet dinsdag van zich horen, Hij
verklaarde dat hij bereid was Ne, onder bepaalde voorwaarden, in
te voeren om zo de gestage groei van de uitgQven. in de ~zond-
heidssektor te drukken, .
Dinsdagmiddag om 15 uur verzamel- echter op meer volk gerekend. Zo ver-
den zich zo'n vijfhonderd studenten trokken uit Leuven maar twee van de
aan hetWorid Trade Center in Brussel. voorziene zeven bussen. Dat er zo wei-
Erwaren vertegenwoordigers van vrij- nig studenten kwamen opdagen is
wel alle Vlaamse en Franstalige uni- misschien te wijten aan de onverschil-
versiteiten. De orqanisatoren hadden ligheid tegenover onderwijskwesties

die kenmerkend is voor de huidige
studenten populatie (zie redaktioneel).
De aanwezige studenten lieten wel

van zich horen. Het ganse pnrkoers
skandeerden ze slogans als 'Van Den
Bossche hypokriet, Numerus Clausus
pikken we niet' en 'Artsensyndikaten,
anti-demokraten' en voerden ze span-
doeken met 'NC= Coitus Interditus'
met zich mee. De betoging trok dwars
door Brussel onder massale belang-
stelling van de pers. Ook de politie had
de grote middelen ingezet. Naast 270
ordehandhavers had ze waterkanon-
nen opgesteld in de Koningsstraat en
aan de gebouwen van de PS.Toen de
manifestanten daar aankwamen,
vreesde de politie voor incidenten.
Maar door het gepast optreden van
enkele organisatoren die met de politie
ging praten, trokken de ordehand-
havers zich terug. De goede organisa-
tie en het korrekt optreden van de ei-
gen ordedienst zorgde ervoor dat er
ook voor de rest zich geen inddenten
voordeden. Aan het Zuidwerd de beto-
ging vreedzaam ontbonden.

Noeste werker (v/m)
De LeuvenseOverkoepelende Krln~Organisatie (Loko)zoekt ter ondersteu-
ning van de werking vàn haar studentenblad Veto gedurende het aka-
demiejaar 1993-1994 één halftijdse kracht (19,5 uur per week).
Van de halftijdse kracht wordt verwacht dat hij/zij de werking van het blad

praktische en inhoudellike ondersteuning verstrekt om op haar werkings-
terrein tot een doordacht beleid te komen. Hij/zij moet dit beleid met kennis
van zaken kunnen uitvoeren.
Voor deze vakature komen vanzelfsprekend zowel vrouwen als mannen in

aanmerking. De halftijdse kracht zal werken met een bediendenkontrakt van
bepaalde duur.
Van de kandidaat wordt in de eerste plaats vereist dat hij/zij op de hoogte

is van het maken van het blad, zowel technisch als inhoudelijk.
Zijn/haar taak bestaat vooral uit administratie, het bijhouden van de brief·

Wisseling, het meewerken aan de reklamewerving, het bijhouden van het ar-
chlef en het verzorgen van de permanentie. Daarnaast begeleidt hij/zij de
redaktie, spoort aktualiteiten op en legt kontakten tussen medewerkers,
redakteurs en leden van de verschillende raden. Als bindschakel tussen alle
geledingen van de redaktie, zorgt hij/zij ervoor dat erwekelijks een kwalitatief
hoogstaand blad onder de Leuvense studenten verspreid wordt.
Het kontrakt loopt af op 31 juli 1994. Kandidaturen moeten binnen zijn voor

vrijdag 26 maart om 15.00 u. De kandjdaat moet zich op de redaktie-
vergadering komen voorstellen.
Schriftelijke sollicitaties, met cv, motivering en vermelding van de speciale

kwaliteiten die voor het blad nuttig kunnen zijn, moeten ingezonden of bin-
nengebracht worden op het redaktiesekretariaat van Veto, bij Ria Vander-
maesen, 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Informeren kan je n09 de hele week
op het bovenstaande adres of op het nummer 016/22.44.38

Selektiviteit
Het grootste bezwaar van de studen-

ten tegen NC is van prindpiële aard.
Door de invoering van toegangsbe-
perkende maatregelen wordt het recht
op onderwijs en de demokratisering
van het onderwijs op de helling gezet.
De studenten vinden dat iedereen de
mogelijkheid moet hebben om zijn ei- Bart Crispyn
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Horizontaal - 1 Persoon met een bepaalde erotische drang 2 Ver-
lichtingsmiddel- Koesterend 3 Voorzetsel- Gezongen toneelspel 4 Vod
- Telwoord - Japans spel 5 Vergrootglas - Op alle plaatsen 6 Dames-
blad - Toon aan 7 Vaste stof - Griekse letter - Groente 8 Smakelijke
groep - Heilig man 9 Bijbelse naam - Pers. vnw. 10 Heildronk.
Vertikaal- 1 Vervoermiddel 2 Europese taal- Dwarsmast 3 Nuttigde
- Lichaamsdeel - Dierenverblijf 4 Insekt - Kroesharige bewoner van
Nieuw-Guinea 5 Wortel- Grasstengel 6 Boerderij - Maak een scherp
geluid 7 Belgische plaats - Metaal 8 Berg op Kreta - Verbinding -
Mansnaam 9 Frieswatertje - Doelen 10 Overwinnaar.

Door Filip De Keukeleere m.m.v. ElsVan Achter



Over de lijdensweg van 'Vinaya'

De Pauwen het boerepaard
Is er nog plaats voor wat anders dan Oscamominaties en Urbo-
nussen aan de Zevende Hemel van de zevende kunst? Je zou haast
geloven van niet als je het verhaal van de distributieproblemen van
'Vinaya' te horen krijgt. Deze film van Iosse De Pauwen Peter Van
Kraaij is enkel te zien in kleinere zalen, onder meer in het Stuc. Hij
verdient nochtans een betere verspreiding. '

'Vinoyc' werd gedraaid in 19911!'h was en het doelloos door het bos rennen
een jaar later klaar. Pas nu is de film echter deredenen van zijn bestaan.
voor het eerst te zien. Distributeur Zijn wereld stort dan ook in wanneer
[ekino werd bereid gevonden hem be- zijn paard wordt meegenomen door
perkt te verspreiden. De Pauw zegt te- een slachter en zijn 'mémé' plots
leurgesteld te zijn over het gebrek aan sterft.
entoesiasme bij de grotere distribu-
tiekanale.n die een produktie louter Mytisch
kommerdeel benaderen.

De Pauw: «Het iszover gekomen dat je
film niet in de bioskoop te zien is als
Independent, de verspreider van onder
meer de Urbanus-films, hem niet wil.
De maatschappijen hebben 'Vinaya'
afgewezen zonder hem zelfs maar
eerstte bekijken. Mijn naam klinkt ge-
lukkig nog een beetje bekend, maar
voor beginnende regisseurs is het on-
begonnen werk om een film in de za-
len te krijgen. De enige uitweg voor
jonge filmmakers is dan te shockeren,
zoals 'C'est arrivé près de chez vous'
dat doet.» ,

Hij ontmoet een dubieuze verhaal-
tjesverteller die in net pak door de ber-
gen zwerft en hem meeneemt. Vinaya
komt in kontakt met de wereld van de
volwassenen, die hij alleen maar kan
zien als een gemeenschap van leuge-
naars. Hij zet zich tegen hen af, want
ze betekenen een bedreiging voor zijn
fantasiewereld. Hun verhalen, en ze-
ker die van de zwerver, vindt hij puur
bedrog. Toch lijkt hij uiteindelijk zelf
niet te ontsnappen aan een zekere
verteldrang. Zijn zwerftocht is een ini-
tiatie in de wereld van de volwassenen
waardoor Vinaya zichzelf verplicht

. ziet zijn benadering van de werkelijk-
heid te herzien. Toch zet hij zijn tocht
verder naar de mytische wereld achter
de bergen.
De Pauw: "De figuur van Vinaya is
gebaseerd op een Indische jongen die
geadopteerd is door vrienden van me.
Die jongen liep de hele dag op zijn een-
tje door de bossen. Dat fasdneerde me,
zo een kleine individualist. Aanvanke-
lijk was het een kortverhaal. Het pro-
jekt is steeds blijven evolueren, ook tij-
dens het draaien. Dat had vaak louter
praktische redenen. Zopraatte Vinaya
oorspronkelijk met de dieren. Maar
dat zou te duur worden. We improvi-
seerden dus ter plaatse. Daaraan kun
je zien dat ik gewoon ben voor het
teater te werken.»

Slachter
Vinaya is een jongen van negen die

zijn leven geschraagd ziet op twee
peilers, zijn afgeleefd boerenpaard
Victor en zijn 'mémé', een mengeling
van een grootmoeder en een vriendin,
die hem opvoedt. De twee leven geïso-
leerd van de buitenwereld. Die een-
zaamheid wordt door Vinaya nog eens
ekstra gekultiveerd door bijvoorbeeld
heel hoog in hun huis zijn eigen
droomwereld op te bouwen. Hij houdt
zich daar bezig met ogenschijnlijk fu-
tiele zaken als het bestuderen van tak-
ken. Voor Vinaya zijn deze onderzoe-
kingen, net als het praten met Victor

De film is gedraaid in Mexiko maar
het verhaal is daar zeker niet gesi-
tueerd. De film schept een niet te loka-
liseren universum.
De Pauw: ..Wat nog meer vervreem-
dend werkt, is dat de landschappen
niet eens spedfiek Mexikaans, overko-
men. We vonden in Mexiko een onge-
woon rijke variëteit en tevens de door
ons gezochte vermenging van ·ver-
trouwdheid en mytische dimensies.
We hebben alles in het werk gesteld
om Mexiko niet herkenbaar te filmen.
Het land van Vinaya was een land van
onze dromen en dat moest zo blijven.»
Geen slecht woord over de akteurs-

prestaties. Integendeel, zowelDePauw
als Din Meysmans, die Vinaya speelt,

Daens' jonge jaren

zetten schitterende rollen neer. Wat
wel weer opvalt is dat De Pauw sterk
zichzelf speelt.

De Pauw: «Ik schrijf mijn scenario's
inderdaad sterk naar mij toe, ook voor
mijn teaterwerk trouwens. Misschien
kàn ik inderdaad alleen mezelf spe-
len.»
De klankband werd verzorgd door

Peter Vermeersch van Maximalist. Hij
komponeerde geen nieuwe muziek,
maar gebruikte tijdens de opnamen
onder meer natuurgeluiden en mani-
puleerde die.

Onverwacht
De Pauw: «Hij draaide bijvoorbeeld
een tape met het geluid van fluitende
vogels om. En de zangers die je hoort,
werden tijdens het filmen uit het
dorpskafee geplukt. Ze zongen voor
ons in het veld voor een mikrofoon,
want een geluidsstudio hadden we

niet. Die onverwachte wendingen ma-
ken predes de rijkdom uit van de film.»
'Vinaya' is absoluut niet te vergelij-

ken met de traditionele Vlaamse films.
Het is een film waar je moeite voor
moet doen om hem helemaal te door-
gronden, wat inderdaad geen eviden-
tie is in het huidige filmklimaat. Het
verhaal is veel rijker en gelaagder dan
we bij de gemiddelde film voorgescho-
teld krijgen. Toch is'het absoluut geen
zware brok. 'Vinaya' herstelt je hoop in
de Vlaamse film, zoals 'Deens' dat ook
deed, maar wel op een totaal andere
manier. Toegankelijkheid zonder in te
boeten aan kreativiteit, dat verdient
meer dan één vertoning in het Stuc.

RafUten
Ieroen Overstijns

'Vinaya', van 2S maart tot en met 1april,
Stuc, voor predeze tijdstippen Stucboekje
lezen

wat de blanke progressieven zouden
toelaten. Maar, zo stelt hij, "de blanke
zal onze problemen niet oplossen".
Zelfnoemde hij zich een 'veldneger':

X zag het als zijn taak "een slapend
volk wakker te schudden", Voortdu-
rend schopte hij zijn zwarte lotgenoten
een geweten. In tegenstelling tot Dr.

lezingen ging hij daarom vaak in op King geloofde hij in het "verzekeren
de oude beschavingen van het Am- van het recht op zelfverdediging met
kaanse kontinent, en vooral op het feit alle noodzakelijke middelen". Daarbij
dat deWesterse visie daarop verdraaid liet hij zich ondanks zijn kritische kijk
werd doorheen een eeuwenlange tra- op de samenleving af en toe verleiden
ditie van pseudo-wetenschappelijke tot ongegronde veralgemeningen en
interpretaties. Ofzoals hij het zelfzegt: eenzijdige aantijgingen zodat enige
"Dat was wellicht de grootste misdaad vorm van omgekeerd racisme soms
van de blanken: ons ervan te overtui- niet ver weg was.
gen dat we uit de jungle kwamen; de Toch verzette Malcolm X zich erte-
jungle waar de mensen niet eens een. gen bestempeld te worden als racist:
taal hadden." X zelf vervalt soms ook "Ik heb het niet over alle blanken (...)
in een enigszins gemytologiseerd por- Ik kan ook niet zeggen dat ze allemaal
tret van het prekoloniale Afrika en zijn verantwoordelijk zijn, maar de mees-
bewoners, maar ongetwijfeld beteken- ten onder hen zijn dat wel en dan nog
den zijn gedachten een breuk met wat vooral degenen die de macht in han-
hij noemde de 'zelfhaat' die tevoren den hebben."
heerste onder de Amerikaanse zwar-
ten. Door zijn vlijmscherpe ánalyse
van de Amerikaanse samenleving en
de situatie van de zwarten daarin,
werd hij op korte tijd staatsvijand
nummer één.

Om achteraan in het telefoonboek te staan

Malcolm Little heet X
Een van de witte vlekken in onze geschiedenisboekjes is het weder-
varen van zwart Afrika en de zwarten in de diaspora. Natuurlijk
leerden we van nonkel pater over de kindjes in de Kongo, en de
meesten lazen ook wel 'De Negerhut van Oom Tom', maar Malcolm
X, dat is andere koek. •

X maakte zijn opwachting al in 'Do
the right thing', naast 'Jungle Fever'
waarschijnlijk een van Spike Lees be-
kendste films. Wel kwam hij in die
prent zelf nog hoofdzakelijk slechts
tussen de lijnen kijken; en pas eks-
plidet in de eindgeneriek. Vermits er
echter allang plannen in die richting
bestonden komt het dus niet echt als
een verrassing: de nieuwste Spike Lee
joint heet 'X' en gaat over het leven en
het ideeëngoed van de zwart-nationa-
listische leider Malcolm X. 'X' komt
begin april eindelijk naar de Belgische
bioskopen.

kampioen Mohammed Ali toe behoor-
de. Omwille van zijn zeer militante
houding verliet hij in '64 deze 8lack
Muslims, om zelf twee nieuwe organi-
saties op poten te zetten: de Muslim
Mosque Inc. en de niet-religieuze Or-
ganisation of Afro-American Unity
(OMU).
Het was in het raam van een aantal

meetings in Harlem dat Malcolm X in
januari '65 'On Afro-American his-
tory' uitsprak. Op deze vergaderingen
wilde men de basis leggen voor het
politieke programma van de OMU.
Nog voor de hele reeks lezingen was
afgewerkt, werd Xop 21 februari 1964
op het spreekgestoelte vermoord.
De moord op X stond zeker niet los

van het ideeëngoed dat deze leider van
de Blad Power-beweging propageer-
de. Hij verschilde immers heel sterk in
zijn opvattingen met die andere zwar-
te voorman, Martin Luther King. Dr.
Kin9was wel niet enkel een tijdgenoot
van X,maar ook een lotgenoot: ook hij
werd door geweerkogels geveld. Waar
King echter de zogenaamde Burger-
rechtenbeweging aanvoerde en daar-
bij de geweldloosheid hoog in het
vaandel voerde, ging X ervan uit dat
zelfverdediging geweld kan rechtvaar-
digen. -

Politiek
Tergelegenheid van het verschijnen

van deze prent bracht uitgeverij Epo
een boek op de markt waarin naast
een aantal uittreksels uit allerlei lezin-
gen van X vooral plaats gemaakt
wordt voor 'Afro-American history'.
Dit is de titel van een toespraak die de
man hield vlak voor zijn dood en die
later een van zijn beroemdste zou wor-
den. Het boek, 'Malcolm X spreekt', is
de vertaling van het in 1967 (door zijn
weduwe Betty Shabazz) voor het eerst
uitgegeven 'Malcolm X on Afro-A-
merican history'. Veto verdiepte zich
even in de radale problematiek.
Malcolm Little werd in 1925 gebO-

ren in Nebraska. Vanaf het begin van Overeenkomstig een lange traditie
de jaren zestig werd hij een van de lei- van zwarte leiders drukte Xsteevast op
ders van de zwarte bevrijdinqsbewe-' het belang van de Afrikaanse geschie-
ging in de Verenigde Staten. Aanvan- denis. Hij ging ervan uit dat voor een
kelijk was dat als woordvoerder van de juiste analyse van de situatie van de
Nation of Islam, een zwart-islamiti- zwarten in de Verenigde Staten en el-
sche organisatie waar ook bijvoor- ders op de wereld, een goed begrip van
beeld bokszwaargewicht en wereld- die geschiedenis onmisbaar is. In zijn
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Zelfhaat

Stempel
Ook de geschiedenis van de slaver-

nij komt herhaaldelijk naar boven bij
Malcolm X. Bekend is zijn vergelijking
van de 'huisneger' en de 'veldneger'.
'De eerste was een huisknecht van de
meester en woonde vaak in een klein
kamertje in diens huis. Hij kreeg de-
zelfde maaltijden als zijn meester, be-
hoorlijke kleding en een beetje edu-
katie. Hij hield "meer van zijn meester
dan zijn meester van hem". De veld-
neger daarentegen had niets te verlie-
zen: geen familie, geen voedsel, geen
menswaardig leven. Als het huis van
de meester vuur vatte, "baden zij om
een sterke wind" .
Malcolm Xvergeleek de Civil Rights

Movement van King graag met de
'huisnegers' . Hijverweet hen zich in de
'dwangbuis' van de blanken te neste-
len en in de traditie van Oom Tom te
dikwijls kompromissen te sluiten. Op
die manier kon volgens X de 'burger-
rechtenneger' niet méér bereiken dan

Scratch
Opvallend en enigszins verrassend

voor de lezer is X'optimisme over de
toekomst van de zwarten. Uit zijn toe-
spraken blijkt dat hij ervan uitging dat
de blanke overheersing in zijn tijd met
rasse schreden naar haar einde liep.
Hoewel Brixton, Brooklyn en de Bronx
ook nu weer een zee van Malcolm X-
petten en shirts vormen, ligt de situatie
ondertussen toch anders. Waar Black
Power in de jaren zestig een opleving
van hoop en aktiebereidheid vertegen -
woordiqde, lijkt het nu haast uitslui-
tend een kreet van woede, een uitbars-
ting van anger.
Misschien tekenend daarvoor is de

verschuiving in het woordgebruik.
Mohammed Ali, en met hem Malcolm
X, fulmineerden ooit tegen de term
'neger'. "Waar kan je jemee identifice-
ren als ze je neger noemen? Het bete-
kent niets en als je jezelf zo omschrijft
beteken je niets." Nog geen vijfen-
twintig jaar later was er een rap-groep
die zich Niggas With Attitude noemde
en ook onder zwarte jongeren is de
term populair. Door zich precies met
het oorspronkelijk racistisch bedoelde
'niggas' te omschrijven pakken zij de
blanken op hun eigen terrein. De ge-

beurtenissen in LosAngeles na de Rod-
ney lGng-affaire, tonen aan dat het
ook op een iets minder semantisch
nivo kan. En volgens sommigen byany
means necessaty.

StefJansen

'Malcolm X spreekt: over de AlTo-Ameri-
kaanse geschiedenis' is verschenen bij
Epo. Het boekje telt 99 pagina's en kost
37 S frank. Op woensdag 23 maart gaat er
daarnaast, naar aanreiding van de ,kring-
verkiezingen in Sociale Wetenschappen,
een lezing door over Malcolm X in AV
03.12, om 13 uur, org. Ploeg X.
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Het verscheurd migrantendebat

De mening
van de pragmatiek
Iedereen begint wel door te hebben dat het migrantendebat zoals
dat vandaag door de 'tolerante' Vlamingen wordt gevoerd verre
van één front vonnt. Enkele van de recentste aanvallers van het
centrumdenken van Paula D'Hondt zijn ongetwijfeld de linguïsten
Verschueren en Blommoert die met hun boek 'Het Belgisch Migran-
tendebat' niet een weinig stof deden opwaaien. Ondertussen plaats-
ten zij zich met hun boek ook mijlenver van de traditionele analyses
van de Vlaams Blok-ideologie.
Op zich is het interessant dat het boek
vanuit een enigszins andere hoek ver-
trekt dan men vaak gewend is. 'Het
Belgisch Migrantendebat' is geen so-
ciologische studie, ook geen politiek
pamflet, de basis van het boek is de
pragmatiek, een deelwetenschap van
de linguïstiek die zich niet, zoals de se-
mantiek, met dç betekenisvan woor-
den bezighoudt, maar met het gebruik
van taal in konkrete situaties .
In dit geval hebben ze het 'diskoers'

van het migrantendebat geanaly-
seerd. De resultaten liggen in de lijn
derverwachtingen maar zijn daardoor
niet minder onthutsend: een heel
groot deel van het diskoers over mi-
granten (in kranten maar ook in we-
tenschappelijke publikaties) zit impli-
ciet vol met racistische denkbeelden.
Vandaar waarschijnlijk ook de onder-
tussen al legendarische tekst op de
achterflap van het boek: "Deze gron-
dige analyse van het migrantendebat
(...) toont aan dat de kern van de ideo-
logie van waaruit tolerante Vlamin-
gen of Belgen spreken over de Bel-
gische vreemdelingenproblematiek,
nauwelijks afwijkt van het gedach-
tengoed van ekstreem rechts". Jammer
genoeg, en daar zijn de auteurs het ook
mee eens, is die tekst meermaals door
het publiek geïnterpreteërd als een on-
genuanceerde 'straffe' uitspraak zon-
der veel diepgang.
Veel meer dan deze laatste uit-

spraak behandelt het boek een cen-
traal idee, dat van de abnonnalizering
van alles wat met migranten te maken
heeft in het miqrantendiskoers. Uit het
door Blommaerten Verschuerengeana-
lyseerde korpus van teksten blijkt im-
mers dat, als men over migranten
praat, die groep voortdurend in een
artificieel gekreeërd waardenveld wordt
gesitueerd waar de Vlamingen nor-

maal zijn en de migranten de 'anderen'.
Blommaert en Verschueren putten

heel veel voorbeelden uit hun rijkelijk
bewijsmateriaal. Steeds weer wordt de
lezer in feite overtuigd dat een zeer
groot deel van de beeldvorming van
migranten neerkomt op een zeerdirek-
te problematisering van feiten waar
die niet altijd noodzakelijk is, en dit
gebeurt evengoed in de meer 'progrés-
sieve' benaderingen van de tematiek.
Een heel typisch voorbeeld van dit
laatste is de titel van een kollokwium
gehouden in 1989: "Naar een leefbare
multikulturele gemeente", met dan
natuurlijk als presuppositie dat de nor-
male situatie de onleefbare is.
Die problematisering en/of abnor-

malisering mag dan vaak met goede
bedoelingen gepaard gaan, veelal
schemert tegelijkertijd een onderhuids
superioriteitsgevoel door dat volgens
de auteurs zeer kenmerkend is voor het
Europese 'bewustzijn'. Het is een soort
van gevoel, eigen aan de Europeaan,
dat hij van nature uit of vanuit zijn
kultuur, tolerant is.en dothl] dus on-
mogelijk 'racist' kan zijn. Een voor-
beeld daarvan vinden zijonder andere
in de publikatie 'Eurobarometer'
waarin het volgende te lezen staat
"Het is van belang te konstateren dat
de eerbiediging van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
deel uitmaakt van het gemeenschap-
pelijk erfdeel van politieke idealen en
tradities van de Europeanen." Dat der-
gelijk ideaal soms in schril kontrast
staat met de feiten wordt door diezelfde
tekst als volgt verantwoord "Toch
komt er eenzekereonverdraagzaamheid
tot uiting jegens personen of groepen
vanwege verschillen in ras, gods-
dienst, kultuur, sociale klasse of natio-
naliteit" (onze kursivering).
,Dergelijk superioriteitsgevoel bewe-

PEDAGOGEN EN KATECHETEN ZONDER HUIS
FAKBAR 2 PK IS NIET MEER !
'2 PK', de gezamenlijke fakbar van de
Pedagogische Kring en Katechetika, is
niet meer. Het huis zou en moest ver-
kocht worden, zonder de huidige in-
houd weliswaar. De laatste drink werd
genuttigd op 25 februari. Wij waren er
niet bij. "Als we het in Veto hadden
laten publiceren, was iedereen onze
laatste gratis vaten mee komen leeg-
drinken ", aldus Frederik Dupon en
Piet Lavens van Katechetika. Bijzo een
uitlating leggen wij wel een stuk terug-
houdendheid aan de dag. Maar wat iser
mis?
2 PK staat, zoals zich laat vermoe-

den, voor Pedagogie en Katechetika.
De '2' staat voor de twee kringen. Bo-
vendien roept een twee Peekaatje een
rommelige sfeer op, en dat bleek voor
de fak van de pedagogen en de gods-
dienstwetenschappers wel te kloppen.
Het samengaan van de twee kringen
- alhoewel dit een suksesvolle onder-
neming bleek - kwam er pas na een
dreigend failliet. Pedagogie zat eerst
alleen in het huis in de Van Evenstraat.
Toen de fakbar zowat zes jaar geleden
failliet ging, trokken de pedagogen
naar jeugdhuis 'De Schrabbel ' en Kate-
chetika nam zijn intrek in de tor 'Het
Schisma' omgedoopte fakbar. Toen zij
drie jaar geleden ook op de rond van
een failliet balanceerden, trok Peda-
gogie terug richting Van Evenstraaten
werd het huis omgedoopt tot '2 PK'.
Het cynische van de situatie voor

Katechetika is dat een aantal jaren ge-
leden professor Coudron zich borg wil-
de stellen voor de aankoop van een
huis in de Mechelsestraat. Katechetika
was hiervoor niet direkt te vinden om-
dat het huis slechts zestig mensen kon
herbergenen Katec_hetika- tóen nog
behoorHjk groot - een huis voor hon-
derd personen wilde.

Een oplossing voor het probleem is
op dit ogenblik niet in zicht. Een pri-
veehuis is niet haalbaar, wegens te
duur. De vraag naar een lokaal van de
universiteit blijkt slecht getimed. De
unief werkt immers net aan een kam-
pagne om alkoholische dranken bin-
nen de universitaire gebouwen te we-
ren. Het voorstel om het lokaal naast
de kursusdienst van Katechetika in te
lijven vond dus, ondanks de steun van
de dekaan, geen doorgang. Verdere
argumenten van professor Massche-
lein, bevoegd voor de materie, luiden
dat er al te veel problemen zijn met
fakbars, dat de fakbar dikwijls te veel
aandacht opeist binnen de kringwer-
king en dat de fakbar vaak voor het
geld van de kring moet zorgen. Profes-
sor Masschelein stelde voor om een
fakbar te maken in een van de ge-
meenschapshuizen ven-de Universi-
taire Parochie. Dit vinden Piet Lavens
en Frederik Dupon zelf geen goed idee,
omdat de werking van een gemeen-
schapshuis op deze manier serieus kan
gehypotekeerd worden.
Naast de mogelijkheid van een uni-

versitair lokaal of priveehuis rest de
mogelijkheid van een samenwerking
met een kafee. Dat lijkt echter voor
beide partijen, de kringen en de moge-
lijke kafeebaas, geen goede oplossing.
"De pedagogen en de godsdienstwe-
tenschappers zijn immers geen zware
konsumenten. Vorig jaar was er bij-
voorbeeld een omzet van ongeveer een
half miljoen, wat zeker niet veel is voor
een fakbar. Wij houden van een rustig
avondje met onze vaste kassetten", al-
dus de twee Katecheten. Behalve bij de
sluiting op 25 februari dus.

Ria Vandermaesen

Dit is nu een linguïst.
ren Blommoert en Verschueren ook te-
rug te vinden in minder ekspliciet Eu-
ropa-ophemelende teksten. "Het supe-
rioriteitsgevoel dat gepaard gaat met
de vanzelfsprekendheid van het ver-
trouwen in de Westerse levensstijl en
waarden, vinden we terug tot in de
nobelste en meeste goedwillende po-
gingen om tolerantie ten t~n te sprei-
den en een multikultureel perspektief
te propageren." Voorbeelden zijn hier
legio: sommige films van de Leuvense
organisatie 'Bevrijdingsfilms', teksten
vOl,lsommige politieke partijen zoals
Agalev, goedbedoelde lezersbrieven in
kranten, projekten van migranten-
centra. Op het einde van het boek krij-
gen ook de rapporten van Paula
D'Hondt en wetenschappelijke onder-
zoeken van [enk Billiet (KU Leuven)
een flinke veeg uit de pan.

(foto Karel De Weerdt)
grantenbeleid uit de doeken te doen.
Dat zal voor veel uitgevers een doom
in het oog zijn want Blommaert en
Verschueren hebben nergens een uit-
gever gevonden die bereid was om het
boek te publiceren. Dat de promotie
niet al te vlot verliep heeft daar dan
natuurlijk ook mee te maken. Zo heeft
Acco-Leuven het promotie-eksem-
plaar gewoon teruggestuurd naar het
IprA, de uiteindelijke uitgever van het
boek. Dat het boek nogal slordig is uit-
gegeven zal daar waarschijnlijk mee tf>
maken hebben, maar dat heeft in ie-
der geval niet kunnen verhinderen dat
het boekbijde lezerinslaàt als een bom.
Wel is het jammer dat de lezer vaak

op zijn honger blijft zitten omdat er
weinig echte perspektieven geboden
worden. Het is een boek dat vooral veel
probeert te duiden en daar ook goed in
slaagt. Men moet als lezer echter niet
veel argumenten verwachten ter ver-
dediging van een heterogene maat-
schappij. Dat die best zonder proble-
men kan funktioneren wordt als vast-
staand gegeven beschouwd.

De problematisering zoals die in het
migrantendebat voorkomt vertrekt
niet alleen vanuit een Europees supe-
rioriteitsgevoel. Heel het boek draait in
feite rond een nog dieper doordacht
koncept. Volgens Blommaert en Ver-
schueren heeft de problematisering die
in het migrantendebat voorkomt in
hoofdzaak te maken met het homo-
geneïsme: "Het vrije westen predikt
openheid, verdraagzaamheid en plu-
ralisme. Niettemin leeft onder de pre-
dikanten zowel als onder de gelovigen
en zondaars een algemene visie op een
samenlevingsmodel dat steunt op de
ideologie van het homogeneïsme, vol-
gens dewelke de ideale maatschappij
zo gelijkvormig mogelijk moet zijn."
In deze kontekst is ook de aanval op

de traditionele visie op integratie te
beg rijpen. Die gaat er ten eerste vanuit
dat er eenvormigheid moet zijn i{l de
maatschappij (dr.de term 'inpassing')
en ten tweede is het koncept unidi-
rektioneel: migranten hebben niets te
bieden en worden ook buiten de dis-
kussie gehouden.
Het boek van Blommeert en Ver-

schueren beqlnt in de kringen van
migrantenwerkers en ook in politieke
kringen ondertussen aardig wat be-
kendheid te krijgen. Blommaert en
Verschueren worden uitgenodigd om
op allerhande debatavonden in heel
Vlaanderen hun visie op het mi-

'Het BelgischMigrantendebat' door jan
Blommaert en lef Verschueren,uitgege-
ven door het International Pragmatics
Association en enkel daar te verkrijgen,
tel. en fax 03/230.55.74

Lezersbrieven
Blommaert en Verschueren situeren

in de kontekst van dat superioriteitsge-
voel ook de vergoelijking die heel vaak
te vinden is in de pers als het gaat om
duidelijk racistische uitlatingen. Vaak
probeert men die te verklaren vanuit
socio-kulturele omstandigheden, zo-
als werkloosheid of de verslechterde
ekonomische toestand. Dat was bij-
voorbeeld heel opvallend in de be-
richtgeving over de relletjes in Rostock.

Steven Van Garsse

Eliot - Na een van die geweldige universitaire opleidingen van de fU Leuven tot een relatief goed einde gebracht te
hebben, wil men wel eens in een zwart gat vallen. Alle kreativiteit die het leven zo veraangenaamde, verdwijnt als het
spreekwoordelijke zand tussen de vingers. In zo een sfeer van lankmoedigheid en depressiviteit wil men wel eens
overyaan tot een wanhoopsdaad. Het oprichten van een teaterqezelschap bijvoorbeeld. 'Ex Cathedra' bijvoorbeeld.
We hebben de hulpeloosheid in hun doffe ogen gezien, toen ze kwamen meedelen dat hun eerstestuk, eenmengeling
van poëzie, film en dans na maandenlange diskussie eindelijk dekonstruktionistisch genoeg bleek te zijn om op te
voeren. En dat de kwaliteit zeer mag meevallen. Er is al veel te weinigmenselijke wannte op de wereld, is een van die
gedachtenspinsels waannee we onszelf het leven vaak veel te moeilijk maken. Eengoedkeurend gemompel steeg op
onder onze hersenpan. Was daar niet de naam T.S. Eliot gevallen? Die zat erqens in een bestoft hoekje van ons
geheugen toch geboekt als een schrijver? Als dichter van het modernistisch maar daarom niet minder intrigerende
'The Waste Land' meer bepaald, het gedicht dat toch iedere zichzelfrespekterende intellektueel in de jaren twintig
gelezen had, voor hij werd opgenomen in een inrichting wegenseen te hoge graad aan nihilisme door overdadige dito
lektuur. En van het al met wat meer bedaarde levensvreugde getooide 'Four Quartets'. We voelden onszelfweer eens
flink bévestigd. Enwaar en wanneer ging dat dan allemaal door? EnWQarworden de kaarten eigenlijk verkocht? In de
kerk van het Kadoc, in de Vlamingenstraat, op 25,26, 30 en 31 maart, kaarten te reserverenvan 19.00 tot 22.00 uur
op 03/422.50.91. Blij weereenseen kreatieve medemens geholpen te hebben, schopten wehen het redaktielokaal uit.
Want met inteliekiuelen moet je altijd oppassen, ook als ze mooi en origineel teater maken. (jo)
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Onder anarchistische linguïsten

Chomsky's
eenzame oot:1pg
tegen de leugens

-..Chomsky wordt gehaat of bejubeld. Al jaren is hij DE autoriteit op
het vlak van de algemene linguïstiek, alhoewel hij bij een breder
publiek vooral bekend is voor zijn publikaties rond internationale
politiek. Maar ook bij z'n politieke analyses maakt hij gebruik van
een analyse van het taalgebruik in de media. Chomsky publiceert
hierover in de Amerikaanse bladen 'lies of our times' en 'Extra!',
een uitgave van Faimess &Accuracy In Reporting. Met zijn boeken
en artikels probeert hij een klein tegengewicht te bieden tegen de
enorme monopolie positie van het vrijwel 'gelijkgeschakelde' Ame-
rikaanse media-propaganda apparaat.
Enkele maanden geleden verscheen
het derde boek van Chomsky dat in het
Nederlands vertaald werd: 'De verdor-
ven demokratie'(Deterring Democra-
cy). Noam Chomsky wordt op de ach-
terflap van dit boek 'Amerika's meest
vooraanstaande dissident' genoemd.
En professor aan het Department of
Linguistics and Philosophy van de
Massachusetts Institute ofTechnology
(MIT),één van Amerika's meest voor-
aanstaande universiteiten. Voor Mia
Doornaert (joernalist bij De Stan-
daard) is dit laatste alvast reden ge-
noeg om in haar bespreking van
Chomsky's laatste werk de loftrompet
te laten schallen overAmerika's demo-

• - kratie aangezien die hun dissidenten
vrij laten rondlopen, "in tegenstelling
tot de gebroodroofde, vervolgde,
monddood gemaakte mensen in de
Sovjetunie en Oost-Europa".
Volgens Chomsky is net dit laatste feit
een 'illusie van vrijheid' en meteen de
kern van de verdorven demokratie: De
westerse elites hebben immers binnen
hun kapitalistische demokratieën veel
subtielere instrumenten ontwikkeld
om de mensen onder kontrole te hou-
den. Chomsk,ystaat overigens met die
bewering niet alleen. Iohn Kenneth
Galbraith, een andere kritische Ameri-

__,.- kaan, Nobelprijswinnaar ekonomie
en eredoktor aan de KUL(1972), be-
weert eveneens dat konservatief Ame-
rika ('de tevredenen' zoals hij die
pleegt te noemen) dergelijke dissiden-
ten en progressieven nodig heeft:"Ze
geven door hun afwijkende opstelling
de machtspositie van de bevoorrech-
ten juist een fraai demokratisch tintje.
(...) Een ernstige bedreiging voor de
elektorale meerderheid vormen zij
niet." (J .K.Galbraith in 'the culture of
contentment').
Chomsky opent zijn boek met de be-
schrijving van een politieke kartoon

.'~ als omschrijving van de uitdagingen
van de Nieuwe Wereldorde:"Een
sneeuwpop met een helm en een ge-
weer, die wegsmelt onder een stra-
lende zon. Een verontruste George
Bush houdt de pop een paraplu boven
het hoofd om de zon tegen te houden.
De sneeuwpop draagt een bordje 'Kou-

+de Oorlog', en het onderschrift luidt:
'Niet voor eeuwig? Wat moeten we
doen?". Deze kartoon symboliseert het
dilemma waarvoor de Amerikaanse
elite zich geplaatst ziet: "het wordt
moeilijker de eigen bevolking, die al-
tijd een bedreiging blijft vormen, on-
der kontrole te houden."

•~ Demokratie, volgens Chomsky, is een
maatschappij waarbij alle mensen
een invloedrijke stem hebben in alle
zaken die het bestuur regelt. Chom-
'sky's verontwaardiging houdt dan
ook vooral verband met de leugenach-
tige informatie die de mensen voorge-
houden wordt, op grond waarvan zij
dan hun instemming geven met het
gevoerde beleid. Eengroot deel van het
boek bestaat dan ook uit één lange
aaneenschakeling van feiten die de
leugen en propaganda-machine moe-
ten ontmaskeren. Chomsky laat bij
deze illustraties zijn eigen ideëen

.:» slechts weinig aan bod komen: hij ci-
teert simpelweg de persartikels en legt
een groot aantal officiëleteksten naast
elkaar. Dit komt de geloofwaardigheid
van zijn stelling ten goede: hierdoor
slaagt Chomsky erin om zelfs voor de
meest Amerikaans gezinde Europeaan
twijfels te doen rijzen over het demo-
kratisch gehalte van het 'land van de
vrijheid'.
De 'war on the drugs' die midden de
jaren tachtig in Amerika opgang
maakte en waarvan BillClinton intus-
sen heeft moeten toegegeven dat die
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mislukt is en een andere weg nodig is,
is een mooie illustratie van media-
manipulatie. Chomsky maakt een
nuchtere analyse van de beweegrede-
nen van deze drugoorlog. Door het
wegvallen van de koude oorlog was er
eerst en vooral een nieuwe eksterne vij-
and nodig. Dit verk.laart het onevenre-
dig hoog aandachtsgehalte dat de me-
dia aan de drugsproblematiek be-
steedt. Terwijl in de VS 300.000 men-
sen sterven ten gevolge van het roken
van tabak en 200.000 mensen door
overmatig alkoholgebruik fokust de
media toch hoofdzakelijk op het drug-
gebruik dat nog geen 4000 doden per
jaar eist. Bovendien levert de drug-
handel enorme financiële middelen
op die de inlichtingendiensten moeten
toelaten operaties zonder officiele toe-
stemming uit te voeren, Dit wordt niet
aangetoond aan de hand van aller-
hande dubieuze bronnen, wel op basis
van officiële dokumenten.
In tegenstelling met wat vaak in de
k.lassiekeklein-linkse retoriek gebeurt,
vervalt Chomsky in zijn analyses niet
in het simplisme om van de vijand van
de vijand een vriend te maken. Wan-
neer hij alle hypokrisie rond de Golf-
oorlog aank.laagt wordt Sadam Hoes-
sein helemaal niet opgehemeld ofzelfs
nog maar verdedigt. Wanneer Sadam
Hoessein beweerde dat Koeweit moet
beschouwd worden als een Arabisch
probleem dat deArabieren zelfmoeten
oplossen, aarzelt Chomsky niet dit aan
te k.lagen en te stellen dat Sadam 'uit
de bijbel van Washington put'.
Chomsky laat wel onverdachte Ameri-
kaanse kommentatoren aan het
woord en citeert lezersbrieven die zich
afvragen wat het verschil is tussen de
inval van Irak in Koewe1ten de inval
van Amerika in Panama. Na het door-
nemen van alle informatie van Chom-
sky wordt het wel moeilijk vol te hou-
den dat het ingrijpen van de VSin de
golf vooral bedoeld was om het Koe-
weitse volk te bevrijden. Over de A-
merikaanse invasie in Panama laat
Chomsky hooggeplaatste funktiona-
rissen aan het woord die brandhout
maken van de officiële reden van de
Panamese invasie: het inrekenen van
drugbaron Noriega. Hij citeert kolonel
David Hackworth 'een van de meest
gedekoreerde mannen van het land'
die stelt dat een invasie met 100 man-
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nen ook wel zouden volstaan hebben,
maar dat de inval "een poging van het
Pentagon was om indruk te maken op
het Congres, net nu men op het leger
wou gaan bezuinigen".
In een van de laatste delen van het
boek getiteld 'de overwinnaars' gaat
Chomsky op zoek naar de invloed van
de overwinnaars op Centraal en la-
tijns-Amerika en Afrika. Hijanalyseert
de toestand van de demokratiën in
Latijns Amerika waar - zoals alge-
meen bekend is - de Amerikanen
zich wel heel direkt bemoeid hebben
om 'demokratiëen' te installeren. Deze
inmenging blijkt achteraf beschouwd,
vooral bestaan te hebben uit militaire
steun aan doodseskaders en uit het uit-
hongeren van de burgerbevolking.
Chomsky citeert verdedigers van het
Reagan- beleid die beweren dat 'de VS
in El Salvador en Guatemala demo-
kratiëen in de stijl van Hitlers Duits-
land hebben geïnstalleerd'. Na tien
jaar 'Amerikaanse in~enging' blijkt
de ellende van de overgrote meerder-
heid groter geworden te zijn, terwijl
achter een facade van demokratische
hervormingen de macht van het leger
en van de bevoorrechte groepen is ver-
sterkt. Ongeveer 200.000 mensen zijn
gedood. Ontelbare anderen zijn ver-
minkt, gemarteld, 'verdwenen' of uit
hun huizen verdreven. Het volk, de
woongemeenschappen en het milieu , . ,.. .. . .. . .
zijn waarschijnlijk onherstélbaar ver- ~ dûtgen ..~ doen. ppt overk().~t:}::rQri~ Y~f drt;i~), !$.dQ.t !~~.W~
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dat het aantal Amerikanen dat onder
de armoedegrens in 10 jaar tijd met 28
procent toenam. David Stockman,
hoofd van de afdeling Beheer en Be-
groting onder Reagan en volgens Gal-
braith veruit de meest prominente eko-
nomische figuur van die periode, gaf
zelf toe dat die Trick.leDown teorie een
facade was: de eigenlijke, diepere be-
doeling was belastingsverlaging voor
de welgestelden. Deze uitlatingen le-
verden hem trouwens een felle uit-
brander van Reagan persoonli ik op.
Chomsky's konk.lusieis bikkelhard: hij
beaamt het feit dat de problemen in
Oost-Europa te wijten waren aan het
'zieke systeem' maar is verbolgen over
het feit dat de 'katastrofes veroorzaakt
door het kapitalisme' verzwegen wor-
den. VoorChomsky is het duidelijk dat
de elites die de huidige demokratie be-
heersen autonome, kritische groepe-
ringen zoals studentenbewegingen als
bedreiging ervaren. Het boek 'De ver-

dorven demokratie' is door zijn ellen-
lange opsommingen van mediama-
nipulatie, eindeloze voorbeelden van
korruptie en uitvoerige beschrijving
van de miserabele toestand in Cen-
traal- en Latijns Amerika en Afrika
niet direkt de meest gezellige ont-
spanningsliteratuur. Het boek is wel
onmisbaar voor zij die geïnteresseerd
zijn in de toestand van de demokratie
in onze wereld. Nochmaals blijkt hoe-
zeer de mensenrechten tegenwoordig
in onze media teruggedrongen zijn:
vele van de beschreven wan-
toestanden bereikten immers nooit de
westerse TV -joernaa1s.
Chomsky lijkt sterk aan te dringen op
een basisdemokratische samen le-
vingsordening: voor de manier waar-
op die met kontlikten, korruptie en
manipulatie omgaat blijven we op
onze honger zitten. Maar daar was het
deze linguïst dan ook niet om te doen.

Pieter Vandekerck.hove
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Zoekertjes
• Liefste oliebol, bedankt dat ge mijn
koude voetjes hebt verwarmd! De sleutel
van mijn hart is nu voor jou.
• Bieke, wat er op negentien maart is ge-
beurd, doen wij nog mooier maar binnen
vier jaar. Een Sting-fan
• Dringend loodgieter gevraagd wegens
defekte kotdouche! De Dagoboys
• Met de auto naar Heuvelland of leper?
Dringend kontakt opnemen met Peter
Dequidt, Vaartstraat 131,23.72.08, elke
twee weken mogelijkheid tot meeerijden.
• jarige kotbazin doet voetverzorging
aan de laagste prijs. Bel voor gratis of-
ferte.
• Lo-go-pe-die, Patrick, zeg mij na.
• Sofie Gielen, kunje ons een vulling voor
je Pelikan bezorgen?
• Sofie, intelligent gekeken op de pers-
konferentie? W. Stoepets
• Zoek antwoord op de kwisvraag: Wat
hebbenjan Robberechts en geel gemeen?
• Mieke, hou je agenda vrij. De laatste
week voor de paasvakantie is er iets op
komst! Kusjes van Karen en Co.
• Echt, jouw zoekertje was het mooist.
Vraag het maar aan Katrijn en Uileke
• Ik ben die zoekertjes van en voor al die
Karens toch wel kotsbeu. Ik hou ze niet
m,,~r:uit e.lkaar, help. .

JO MEUWISSEN
ovba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
menten, optredens, fui- t
( ven en TO's l:

"i·
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• Maar Gerttoch, zojong nog en nu aljou
foto in de Veto!
• Door de lente was ik verblind voor de
sneeuw. Ook al kleurde het wit beige.
Nog nooit streelde ik zo'n zachte pull.
.Op zoek naar een boeiend onderwerp
voor je tesis, paper of seminariewerk
i.v.m. milieu, huisvesting, feminisme,
ruimtelijke ordening of welzijnswerk?
Misschien heeft de Leuvens Weten-
schapswinkel iets voor jou. Naamsestraat
96, lokaal 03.06. tel. 20.54.41
• Lesbiennecentrum vzw Labyrint organi-
seert regelmatig aktiviteiten en fuiven,
geeft ook een krantje uit met meer infor-
matie over de aktiviteiten in Leuven en
Vlaanderen, doet onthaal, inlichtingen
Martelarenlaan 109, 3010 Kessel-Ie.
25.55.67
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling,
Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130
3000 Leuven, 20.70.77
• Apple Mac. Classic te koop: gloed-
nieuw, 40 MB, 80 Ram, spotprijs 41.000
BF,tel. 016.208111
• Zin in een interessante burgerdienst nu
het nog kan? Zegt de kombinatie teen-
niek-dokumentatie-ontwikkelingssa-
menwerking je iets? Kan je er snel aan
beginnen? Kontakteer dan ATOL, Blijde
Inkomststraat 9 of 22.45.17, vraag naar
Lisette Caubergs.
• And now you will never forget it any-
more: Representative Instances, ik was
zelfs een beetje preus op je.
• Pieter Coutereelstichting bestaat nog
steeds, onthaal van maandag tot zater-
dag, ook telefonisch, jongerenkafee
woensdag vanaf 21 uur
• Dinsdag 16/3, 17 uur, twee blçnde
schoonheden in witte body's schenken
smachtende blikken aan onschuldige
fietsers in C. Meunierstraat 87-89. Deze
week same time, same place.
• Somewhere? Ver weg, mijn eigen ge-
dachten achterna. Te ver eigenlijk. Maar
wat doet het ertoe zolang de zon maar
schijnt. Gelukkige verjaardag joke.
• Hare Krishna-volgeling zoekt kontakt
met andere leden om ervaringen uit te
wisselen, Bruno, F. Lintstraat 89
• Voedster gevraagd voor baby in over-
schakelfase. Haar borstomvang heeft dus

hebben aan degelijk wetenschappelijk
onderzoek door hen in kontakt te bren-
gen met de Juiste onderzoekers en stu-
denten binnen de universiteit. Bereid een
handje toe te steken? Naamsestraat 96,
lokaal 03.06, tel. 20.54.41
• Studentenkamer te huur. Badkamer en
keuken gemeenschappelijk, eigen kook-
gelegenheid en sanitair. Tervuursevest
48, 6.000BF, tel tijdens kantooruren
02.5392620, na 6 uur 016.208111
• Verwarming in het Pepperskot! Mud-
honey gezocht om klaarheid te schep-
pen.
• De vrienden van Cuba organiseren een
inzamelaktie t.V.V Cuba. De volgende
prodakten zijn welkom: melkpoeder,
zeep en geneesmiddelen. Begin mei
wordt het materiaal ingescheept op een
boot in Antwerpen. U kan met uw giften
terecht in de Masereelklub, Ierse Pre-
dikherenstraat 25. Voor meer informatie,

• Leenemie, eindelijk wordt je blote bil- bel 016/20.46.20.
lenkompleks publiek verkondigd! Sorry r----------------,
voor de vertraging, Bolleke. Het " jU
.• Tekstverwerking voor tesis, verslagen, Ve ge
brieven 23.48.98
• Afdrukken op Postscript laserprinter, Broodschap
lay-out van dokumenten en tesis, inlezen '. '
van gedrukte tekst naar tekstverwerker .
via skanner: Abax, Gezellelaan 17, Hever- De vort koppen de verwachtinqs-
lee (nabij de Parkpoort), 20.73.61- ook na patronen tegen de fietsstalling.De te-
de kantooruren rugslag deed hen echter de das om en
• Vragen over homo/biseksualiteit of . .. .
over de Roze Drempelwerking, of wil je wilnu zijn hol met meer verlaten. O~
gewoon vriend(inn)en maken? Elke dlns- toch iets op de nek te halen, nam hl)
dag 20-23 uur, Micklerstraat 47c, OAQ, echter zijn voorzorgen en dient nu
20.06.06 voor de korrektionele rechtbank te
• Achterlijke gerdoniseerde S.S.C.H.'ers, rschi H t esultaat is inrnid-
grote Miss Hèrnaor-contest. Voorwaarde: ve lJnen.. er.. .
Steatopygiet zijn, uwe Sacra Sophia deis al naar huis geschreven, VIJfkilo-
• Het Universele Duitse Patasyndroom meter verder tegen een boom ge-
zoekt geen afrit tussen au,Jodetermi- botst en bevindt zich nu in kritieke
nerende kannibalen: Pd 7x CS toestand maar gaf uiteind~lijk toch
• Heeft iemand mijn zwarte, stoffen jas' .
met sleutels gevonden? Verloren op de de voorkeur aan de zendelingenpo-
Romaniafuif in de Rumba op 12 maart, sitie. Maarten moest het eens weten.
terugbezorgen bij veerle, Willemstraat Als u ook van de bovenste plank wU
42 springen, rou het misschien geen
• K~int vindt het niet grappig dat Els slecht idee zijndat op 's Meiersstraat
DaVId zoekt zonder behaarde armen • ..
• De Leuvense WetenschapSWinkel helpt 5 te doen. Veto zoekt. Schrijvers,
gratis non-profitverenigingen die nood kartoenisten, lay-outers, fotografen.

geen belang. Babyeet alles en heeft nooit
genoeg. Full-time job T.Gal
.juf zndr sprtjs hft intrsse vr j mt spllnhl-
pmontje. Vrwd: gn Abba-mzk, gn jupiler
en Karolien blijft thuis.
• Spullie, wordt het niet weer eens tijd
om je baard door een bloed scherp Gille-
tje te laten soigneren?

TEKSTVERWERKING
Telefoon 016/26.06.58
Fax-Modem 016/25.17.60

MAANDAG
20.00 u SPORTAVOND Badminton, in UP, org. De Roze Drempel/Het

Goede Spoor.
20.30 u FILM 'Zéro de Conduite' (1933) en 'A propos de Nice' (1929)
· van öe Fransman jean Vigo, in Stuc, toeg. 150/100.

DINSDAG
13.00 u BIJEENKOMST MeMiMaofte Mens- en Milieuvriendelijke Maat-

schappij, in Alma 2 (zij zaal).
17.00 u FILM/SEMINARIE Lezing door de Amerikaanse- Vietnamese

Trinh T. Minh-ha over haar werk. Met aansluitend vertoning van haar
film 'Assemblage' en een selektie van videotapes, in Stuc.

20.00 u DEBAT Dichters diskuteren: 'Mag er nog worden geëk-
sperimenteerd in de poëzie?', 'Moet men de klassieken vergeten en
enkel nog de modernen lezen?', 'Zijn dichters alchemisten?' enz. Met
N. De Beuie, F. Despriet,j.lven, R. Lema, P. Pitte man en M. M. Tiefen
thai, in P.Coutereelstraat 76, toeg. 80, org. Europees Poëziecentrum
'De Zevenslapers'.

20.30 u FILM 'Surname Viet, Given Name Nam' (1989) door Trinh T.
Minh-ha. Via een reeks intervieuws, dansfragmenten, archiefma-
teriaal en natuurbeelden wordt een blik geworpen op de Vietnamese

.samenleving waarin de vrouw systematisch wordt onderdrukt, in
Stuc, toeg. 150/100. .

20.30 u TEATER 'Mazurka' in een produktie van Stan ism De Vereni-
ging van Entoesiasten voor het Reële en het Universele, in Soetezaal,
Naamsestr. 96, toeg. 300/200, org. Stuc.

21.00 u KONCERT Ora-jazz: het Tony Bauwens Trio met T. Bauwens
(piano), K. Mentens (kontrabas) en T. Gyselinck (drums) begeleidt
gast-solist-trompettist Serge Plume, in Mechelsestr. 111, toeg. 150,
org. CC Oratoriëhof.

WOENSDAG
19.30 u DEBAT 'De zuivering van 1937-'38 in de Sovjet-Unie' met

Lieven Soete, in MT22, org. Imast, PvdA, MLB, Rodejeugd, AIB.
20.00 u FILM 'A Gathering of Old Men', gebaseerd op de roman van E.

Gaines, in MSI 00.28, toeq. gratis, org. Departement Engelse litera-
tuur Fakulteit L&W.

20.15 u ZANG Leuvens Universitair Koor olv An Dejans, in Grote Aula,
Maria Theresiakollege.

20.30 u FILM 'Shoot for the Contents' (1991) door Trinh T. Minh-ha,
over het post-Tienanmen-tijdperk, in Stuc, toeg. 150/100.

20.30 u KONCERT 'Mengmettaal', Ierse Avond, in Tir Na n'Og,
Ladeuzeplein

20.30 u TEATER 'Mazurka' in een produktie van Stan ism De Vereni-
ging van Entceslasten voor het Reële en het Universele, in Soetezaal,
Naamsestr. 96, toeg. 300/200, org. Stuc.

DONDERDAG
12.00 u BIJEENKOMST Piknik Sociale Raad, in kiosk stadspark, org.

SoRa ism Historia en Germania.
15.30 u INFO Perskonferentie 'Bodemerosie en -degradatie. Nieuwe

technieken voor bodembehoud' tgv Memorial Symposium Prof.). De
Ploey. Wereldeksperts als Prof. W.A. Dietrich (USA), Prof.). Thornes
(GB), Prof. M. Stocking (GB)en Prof.). Boiffin (Frankrijk) stellen hun
onderzoeksresultaten voor, in Vergaderzaal, Redingenstr. 16B, org.
laboratorium voor Eksperimentele Geomorfologie en Regionale Geo-
grafie KU Leuven.

18.30 u BIJEENKOMST 'Groene Babbel', in Alma 2 (zijzaai).
19.00 u DEBAT K. Van Miert (SP, lid Europese Kommissie), en Euro-

parlementsleden M. Thyssen (CVP),).Vandemeulebroucke (VU), K. De
Gucht (VLD) en Paul Staes (Agalev) stellen zich vragen rond het Ver-
drag van Maastricht. Moderator is R. Tyrions (BRTN-Radio), in
Minderbroedersstr. 13, St.- Pieterskollege (Polyvalente Zaal), org.
Leerlingenraad St.- Pieterskollege.

d<><>:riCia.'-1rl Ve:rmei:re
20.00 IJ BIJEENKOMST Diskussies Fietsaktie, in 's Meiersstr. 5.
20.00 u LEZING 'Video' door Ernie Tee, docent aan de Amsterdamse

FIlmakademie en aan het Brusselse Sint Lukasinstituut, in Stuc, toeg.
150/100 (inschrijving op het Stuc-onthaal). .

20.00 u OPTREDEN Kleinkunst met Stef Bos, in Stadsschouwburg.
20.15 u ZANG Leuvens Universitair Koor olv An Dejans, in Grote Aula,

Maria Theresiakollege.
20.30 u FILM 'Vinaya' (1991-'92) door losse De Pauwen Peter Van

Kraaij. Een fantasierijk, alleenstaand jongetje ontmoet een zwerver
met wie hij de wereld intrekt op zoek naar de mysterieuze figuur
Sensei, in Stuc, toeg. 150/100.

20.30 u TEATER 'Mazurka' in een produktie van Stan ism De Vereni-
ging van Entoesiasten voor het Reële en het Universele, in Soetezaal,
Naamsestr. 96, toeç. 300/200, org. Stuc.

21.00 u KONCERT 'Sow unplugged' met Dirk Blanchaert en Piet Van
den Heuvel, in Tervuursevest 101, toeg. 250/200 (VVK), org. Kultu-
reel Ontmoetingscentrum De Spuye.

22.30 u FILM 'Vinaya' (1991-'92) door losse De Pauwen Peter Van
Kraaij. Een fantasierijk, alleenstaand jongetje ontmoet een zwerver
met wie hij de wereld intrekt op zoek naar de-mysterieuze figuur
Sensei, in Stuc, toeg. 150/100.

VRIJDAG
19.30 u LEZING In het kader '501: Hoop voor Latijns-Amerika' gesprek

met M. julia Hern-eaac-ndez, direktrice van het buro voor mensen·
rechten in het aartsbisdom San Salvador, over 'Mensenrechten in. EI
Salvador', in Tervuursestr. 56, org. Copal.

20.00 u KONCERT ).S·. Bach: Hohe Messe door de vokale en instru-
mentale ensembles Lemmensinstituut olv Paul Schollaert, in Kon-

--KAFEETEORIEEN
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certzaal Lemmensinstituut, toeg. 150, org. Koncertvereniging
Lemmensinstituut.

20.30 u FILM 'Vinaya' (1991-'92) door Josse De Pauwen Peter Van
Kraaij. Een fantasierijk, alleenstaand jongetje ontmoet een zwerver
met wie hij de wereld intrekt op zoek naar de mysterieuze figuur
Sensei, in Stuc, toeg. 150/100.

20.30 u TEATER 'Mazurka' in een produktie van Stan ism De Vereni-
ging van Entoesiasten voor het Reële en het Universele, in Soe-
tezaal, Naamsestr. 96. toea. 300/200. oru. Stuc. ....

ZATERDAG
20.30 u FILM 'Vinaya' (1991-'92) door josse De Pauwen Peter Van

Kraaij. Een fantasierijk, alleenstaand jongetje ontmoet een zwerver-
met wie hij de wereld intrekt op zoek naar de mysterieuze figuur
Sensei, in Stuc, toeg. 150/100.

20.30 u TEATER 'Mazurka' in een produktie van Stan ism De Vereni-
ging van Entoesiasten voor het Reële en het Universele, in Soe-
tezaal, Naamsestr. 96, toeg. 300/200, org. Stuc.

22.00 u KONCERT jazz-Avond meet het Deens-Belqisch duo 'jazz per
viool', in Ierse Predikherenstr. 25, toeg. gratis, org. Masereelklub.. .
ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Caprice diabolique' olv Ludo Claesen, in aud. ,

Minnepoort, toeg. 100, org. Kultureel Centrum Leuven mmv jeugd
en Muziek Leuven.

15.00 u INFO Standbeeldentocht doorheen Leuven, verzorgd doorC.
Van Rompay-Moons en Yvette Piccart, aan de pui van het stadhuis,
toeg. gratis, org. Leuvense Gidsenbond K.U.S..

15.00 u TEATER 'Raponsel' door Frans Brood Produkties, in Stads-
schouwburg.

16.00 u TEATER 'De bom en de generaal' door Theater 42, in aud.
Minnepoort.

MAANDAG
20.00 u DISKUSSIE-AVOND 'Ekstreem-rechts en homo's en lesbien-

nes', in Maria Theresiastr. 114, org. De Roze Drempel/Het Goede
Spoor.

20.00 u TEATER 'Maw' door Theater Stap, in Stadsschouwburg.
20.30 u FILM 'Pijnlijke onverschilligheid' (1985) door Aleksandr

Sokourov, gebaseerd op Heartbreak House van G.B.Shaw. Tema: de
moderne moraal en haar vroegste dieptepunt, de Eerste Wereldoor-
log, in Stuc, toeg. 150/100.
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Religieuze bewegingen in Leuven (deel 4)

Demaatschappij
'iseen soonlichaam
Een van de sterker vertegenwoordigde religieuze bewegingen die een direkte uitloper
zijn van de oosterse kulturen en godsdiensten is wel de Krisjna-beweging. Ze wordt
~aak vereenzelvigd door buitenstaanders met een 'sekte'. Wij gingen in Antwerpen
de vice-president van het Hare Krisjna centrum opzoeken en kwamen enigszins be-
keerd en in een walm van patchoeli de deur uit.
In 1965 stichtte Bhaktivedanta Swami
Prabhupada in NewVorkde Iskcon: The Interna-
tional Soàety for Krisjna Consàousness. De be-
weging Is gebaseerd op de klassieke Indische ge- .
schriften, de Veda's, waar ook het Hindoeïsme
uit ontstaan is. Een belangrijk element is het on-
gewijzigd doorgeven van deze traditie. In India
bestaan nog steeds ononderbroken tradities van
'geestelijke erfopvolging'. Bhaktivedanta was
zich bewust van de kritieke situatie in de wereld
en was er van overtuigd dat deze situatie werd
eroorzaakt doordat de Vedische kennis in haar
oorspronkelijke vorm steeds verder verloren was
gegaan. De traditie waarin hij zich bevindt gaat
terug tot Krisjna, die 5000 jaar geleden op aarde
verscheen. Hij wordt in de Veda's beschreven als
de allerhoogste godspersoon en tevens als de
bron waar de Veda's zelf uit voortgekomen zijn.

Veto: De Krisjna beweging heeft dezelfde bronnen
als het Hindoeisme. Hoe staan jullie tegenover het
kastensysteem die toch een fundamenteel onderdeel
van de Indische kultuur uitmaakt?
Madhava das: «DeIndische maatschappij is zo-
wel op geestelijk als op materieel nivo in drie
geledingen verdeeld. Materieel kunnen we de
Vedische samenleving vergelijken met een
"iichccm. Het hoofd van het lichaam zijn de
Brahmanen, die de wetten uitvaardigen. Het
lichaam zelf, dat zijn de handelaren. De armen,
dat zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor
het land, zoals de koning en de ministers in
Belgie. Het lichaam wordt gesteund door de be-
nen, de arbeiders. Maar elke geleding is even
waardevol als de andere. Dat is eigenlijk ook zo
in het Hindoeisme.»

Brahmaan
«Maar verschillende richtingen in het

Hindoeisme geven aan dat men alleen maar
., .!ilrahmaan (priester) kan worden als men in een
Brahmaan-familie geboren is. Andere richtin-
gen binnen het Hindoeisme spreken dit tegen.
Iedereen kan Brahmaan worden als hij er de
kwaliteiten voor heeft. Net zoals dat hier gaat. En
Prabhupada heeft dat ook zo naar het westen
gebracht. Eenarbeider hoeft dan ook geen arbei-
der te blijven."
~De vrouw wordt ook niet naar het tweede

plan verdrongen. Sommige mensen denken dat
omdat de vrouw bijvoorbeeld achteraan in de
tempel staat. Maar dat heeft dus louter te maken
met de zwakheid van de man. Demannen staan
vooraan omdat ze niet zouden afgeleid worden
door de vormen van de vrouw. Wij hebben ook
reel vrouwelijke priesters. In ons centrum in
üurbuy bijvoorbeeld zijn er twee hoofdpriesters
ofpudhari's, een man en een vrouw. Ook in In-
dia is dit zo. Maar daar, en dat vind ik zelf een
heel spijtige zaak, uit de onderdrukking van de
vrouw zich vaak op andere manieren. Nu nog
wordt de vrouw daar soms gedwongen om bij-
voorbeeld mee te sterven als de man overleden is.
. ~f ze wordt uitgehuwelijkt.»

Veto: De Krisjna beweging is in de eerste plaats een
spirituele beweging. In hoeverre tracht ze ~ch naast
het spirituele ook op het maatschappelijke plan te
profileren? Wat betreft het vegetarisme bijvoorbeeld:
gaat dat volledig terug op de geschreven teksten of
spelen maatschappelijke overwegingen hier ook een
"rol?
Madhava das: ..De veda's zeggen: we hebben
geen ziel maar we zijn zelf die onsterfelijke ziel
geïnkarneerd in een stoffelijk lichaam. Elk
lichaam, ook dieren en planten hebben een on-
sterfelijke ziel. Die onsterfelijke ziel is de
levensvonk. Uit eerbied gaan we dus geen dieren
_~oden of eten. Nu kan je zeggen, weerom dan
wel planten? Omdat in de Veda's geschreven
staat dat Krisjna zegt: als men mij met liefde wat
water, een blad, een bloem of wat fruit offert zal
ik het aanvaarden. Die dingen kan je dus wel
eten. Nu, dat we vegetariër zijn moeten we echt
niet verwonderlijk vinden. Een aap, een duif of
een koe die zijn hun hele leven vegetariër."
:-. «Dit kadert dus in de vier principes volgens
dewelke de toegewi jden van de Krisjna beweging
leven: Nog..ylees,vis of eieren eten, niet gokken,
geen enkele vorm van intoksikatie (niet alleen
geen drugs maar ook geen koffieof sigaretten) en
geen ongeoorloofde vorm van seksuele betrek-
kingen ...

.!'feto: Waarom die nadruk op de zuiverheid van het
lichaam als dit toch maareen voorlopige 'behuizing'
is van de ziel?
Madhava d~s: «Dat menselijk stoffelijk lichaam
is eigenlijk de laatste springplank om terug naar

de geestelijke wereld te kunnen. En van dat
lichaam moeten we dan ook zolang mogelijk
gebruik maken, zolang mogelijk profiteren om
meer vooruitgang te kunnen maken op de weg
terug naar de geestelijke wereld. Aldus moeten
we ons lichaam ook goed verzorgen. Nu, als er op
een bepaald moment bijvoorbeeld geen ander
voedsel te vinden dan vlees, dan mag men dat
dus wel eten om in leven te blijven.»

Snoesje
Veto: Wanneer iemand zich nu bij de Krisjna bewe-
ging aansluit, dan moet dit toch zijn volledige leven
door elkaar gooien?
Madhava das: «Het brengt inderdaad een om-
wenteling mee in die zin dat men zeker een aan-
tal vrienden verliest. Je hebt plots een andere le-
vensstijl. Eersten vooral, je gaat vegetarisch eten.
Voordien kon voor mij zo'n beetje alles, nu ga je
hoe dan ook gas moeten terug nemen. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat je plots al je vorige
aktiviteiten moet stopzetten. Ik blijf bijvoorbeeld
naar popmuziek en Newage luisteren, ik ben ook
nog altijd lid van een kunstvereniging. Als we
zouden zeggen alleen de Krisjna beweging en
niets anders, dan doen we eigenlijk niets anders
dan ons geïsoleerd binnen de eigen beweging
opstellen.» .

Veto: Dat is wat we vooraf eigenlijk al trachtten aan
te halen: Plaatst de beweging zich buiten de maat-
schappij?
Madhava das: «Wel, er zijn dus wel toegewijden
die dat doen. Maar de meesten zijn ook nog met
andere dingen bezig. Iemand die in zijn onder-
houd moet voorzien, iemand die bijvoorbeeld
zelfstandig is en kontakten moet leggen met
zakenpartners, die moet zich voortdurend bin-
nen de maatschappij begeven. Jekan de mensen
ook niet onmiddellijk voor een blok ploetsen.
Daarom doen de toegewijden ook toegevingen,
bijvoorbeeld als men op bezoek is bij mensen wel
koffie drinken als hij kafeïnevrij is."

Veto: Maar komt de leer op sommige punten niet
sterk in konflikt met de maatschappij, zoals -zeker
vroeqer-« het geval was met het Kristendom op het
vlak van de wetenschap?
Madhava das: «In de katolieke leer is het zo dat
men moeilijk kan aannemen dat er nog andere
levensvormen zijn buiten het aardse. De Veda's
daarentegen zeggen dat er 8.400.000 verschil-
lende levensvormen zijn in de stoffelijke uni-
versa, waarvan 400 000 verschillende menselijke
levensvormen. Als we 's avonds naar boven kij-
ken dan is het gewoon logisch dat we niet alleen
zouden zijn."

Gazet
«Natuurlijk, ik weet ook dát Prabhupada ooit

. gezegd heeft: ze vertellen dat de mensen op de
maan geweest zijn, dat is onzin, illusie. Maar
anderzijds sprak men in de Veda's reeds van
ruimteschepen. Het is gewoon zo dat we vele uit-
spraken moeten zien in de kontekst van wan-
neer, van plaats tijd en ornstondiqheden.»

Veto: De Krisjna beweging keert zich ook afvan de
traditionele geneeskunde?
Madhava das: «Het is niet juist dat we ons daar-
van afkeren. Onlangs kreeg ik iemand van de
Gazet van Antwerpen aan de telefoon met de
vraag of wij tegen de polio-inenting waren. Ik
heb dat natuurlijk ontkent. Hij had blijkbaar een
gesprek gehad met mensen uit Nederland en ook
met getuigen van Jehova en die zouden dus te-
gen die inenting zijn. Ik heb hem gewoon uitge-
fegd wat ik hier ook al gezegd heb, dat je je
lichaam zolang mogelijk in stand moet houden
enzovoort. Natuurlijk, zolang we het gebruik van
chemische geneesmiddelen kunnen vermijden
dan zullen we dat doen. Er is gelukkig de grote
opgang van de homeopatie. Binnen de Veda's is
er ook een deel dat handelt over de
natuurgeneeskunde. Alswe dus een kwaal kun-
nen oplossen met natuurlijke middelen dan zul-
len we dat zeker doen, maar zijn er dingen die via
chemische geneesmiddelen moeten opgelost
worden, dan is dat ook zo. We trachten natuur-
lijk wel zoveel mogelijk de boot af te houden in
het gebruik van antibiotika. De naam zegt het
zelf al: 'anti-bio'. Maar ik weet zeker dat wij daar
niet alleen in staan."
. «Het kan natuurlijk raar overkomen dat ik ge-
woon zeg: de Veda's zeggen dit of dat. Maar ten-
slotte doen we niets anders dan de Veda's bestu-
deren. Het is best om alles te bestuderen. Wie iets

klakkeloos aanneemt iseen dwaas. Men kan ook
dingen tegenkomen die op hel eerste zicht tegen-
strijdig zijn. Zo staat ergens geschreven dat
Krisjna onbeperkt is, ongelimiteerd en daardoor
soms zijn eigen macht niet meer kent. Maar als er
dan wordt gezegd dat Krisjnade alaantrekkelijke
is omdat hij alle kwaliteiten in zich verenigt, dan
klopt dit toch niet helemaal. Het is dan noodza-
kelijk daar over te diskussiëren met andere
toegewijden of uitleg te vragen aan je geestelijk
leraar. Maar soms moet je er toch heel gewoon
over gaan, de dingen lezen en niet verder uitdie-
pen wat er staat."

Veto: Een belangrijke taak van' de Krisjna
toegewijden is het verkondigen van de boodschap.
Madhava das: ..Het is niet de taak van Krisjna
toegewijden om zieltjes te winnen. Dat zegt men
wel eens. Maar eigenlijk: wij moeten niemand
bekeren. Wat wij willen doen is de mensen infor-
meren over hoe men in deze tijd een makkelijke
metode kan aanleren om een aanvang te maken
met de zelfrealisatie, om dus uiteindelijk terug
naar de geestelijke wereld te gaan."

Veto: Wat we niet vaak zien op straat zijn vrouwelijke
Krisjna toegewijden. afvallen die gewoon minder op
kwa kleding?
Madhava das: «Vrouwelijke toegewijden zie je
zeker wel op straat. Zij zijn inderdaad niet zoals
de mannen gekleed. Zij dragen een sari wat dus
eigenlijk algemeen is in India ...
..De toegewijden dragen echter niet altijd die

traditionele kleding. In de beginperiode in Ame-
rika werden de toegewijden gewoon overal weg-
gejaagd speàaal omdat ze in Indische kleding
getooid waren. Dan heeft Prabhupada op zeker
moment gezegd dat men- ook Westerse kledij
mag dragen, omdat hij er ook wel heel erg op
stond dat de boeken verspreid werden.»

Veurne
..Welke kledij de volgelingen dragen zal ook

afhangen van de plaats waar ze gaan. In Ant-
werpen bijvoorbeeld, daar zijn de mensen het
gewend hen in traditionele kledij te zien. Maar
laat ons zeggen dat ze in Veume ofieper, waar de
mensen het niet gewend zijn dat de toegewijden
langskomen, in gewone kledij zullen dragen .»

Veto: Ook in Leuven zien we regelmatig Krisjna
toegewijden, er is vroeger ook een centrum in Leuven
geweest en nu worden nog regelmatig avonden geor-
ganiseerd. Hoe is de respons eigenlijk in Leuven.
Heeft u daar zicht op?
Madhava das: «Van de raad van de Benelux uit
(de Krisjna beweging is hier op Benelux nivo ge-
organiseerd) is er nog niets beslist over een nieuw
centrum in Leuven. Nu zijn er nog in Durbuy

Celibatair

(foto Karen De Pooter),

(Chateau du petite somme, nvdr.), een klein cen-
trum in Gent, een in Antwerpen en een
kontaktadres in Veurne. Maar we zouden in Bel-
gië zeker moeten uitbreiden. En dat komt' ook
wel, maar we moeten er eerst gewoon genoeg
mensen voor hebben. Waar we in Antwerpen nu
meer de nadruk op willen liggen is het informe-
ren van studenten."

Veto: Wanneer men 'lid' wordt van de Ktisina bewe-
ging moet men dan een aantal fazen, een opleiding
doorlopen?
Madhava das: ..Normaal gesproken gaat men
eerst een drie maanden durende 'saktha kursus
volgen. Dat is een studentenkursus binnen de
Vedische filosofie.Na die kursus kan je beslissen
of je verder in de tempel wil wonen of niet. Veel
mensen volgen die kursus niet op die manier
omdatze gehuwd zijn.»
«Heeftmen dan besloten in de tempel te gaan,

wonen dan wordt men iemand die celibatair
leeft. Na een bepaalde tijd en als men aanvaard
is door de geestelijk leraar kan men initiatie aan-
vragen. Ondertussen kan men gewoon door-
gaan met de dingen waar men mee bezig was."

Indiërs
..Er is een zekere hiërarchie (een

tempelpresident, vice-president) maar die titels
zijn helemaal niet zo belangrijk. Tenslotte zijn
wijer gewoon om God te dienen. Bovendie plaat-
selijke raad is er dus een nationale raad, die hier
echter georganiseerd is op Benelux nivo. Het zijn
zeker niet alleen Indiërs die aan het hoofd van de
beweging staan. Natuurlijk is India een belang-
rijk land voor de beweging. Het is de bakermat,
het thuisland van de stichter. Net zoals een
Islamiet zeker een keer in zijn leven naar Mekka
moet reizen zal de Krishna toegewijde naar India
trekken. Maar de Krisjna beweging staat open
voor iedereen. De eerste disàpelen waren trou-
wens Amerikanen en die spelen nu nog een be-
langrijke rol in de beweqinq.»

Veto: De situatie op dit moment in India is kritiek: de
konflikten tussen de hogere en lagere kasten en tus-
sen Hindoes en Moslims. Neemt de Krisjna beweging
hierover een standpunt in?
Madhava das: «Wat op het moment daar ge-
beurt is heel erg, maar de Krisjna volgelingen
gaan zich zeker niet menqen in die konflikten.»

Karen De Pooter
Steven Van Garsse


