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"Kom binnen, de massage gaat beginnen!"

....

(fOto Ruth jomaels)

Sportraads 24 uur is meer dan ooit

Zijnjongeheer een handje geven
Koude, vennoeidheid en wanne wijn konden niet beletten dat de
24-urenloop dit jaar alweer uitgroeide tot een heuse voltreffer.
Zowel sportief als technisch liep alles gesmeerd. De strijd die dit
IQQI' terug oplaaide tussen VIK (Burgerlijk Ingenieurs) en Apol-
loon (lichamelijke Opleiding) zat daar voor veel tussen. Na jaren

sportkot-overheersing werd de hegemonie in deze editie haast
doorbroken door de ingenieurs. Slechts in de laatste uurtjes kon-
den de sportkotters orde op zaken stellen en de overwinning als-
nog in de wacht slepen. Dit nu al voor de vierde keer op rij.
Al na het eerste uur stond de grote fa-
voriet (Apolloon) aan de leiding, met
twee rondjes voorsprong. Er werd
reeds hardop gevreesd voor een wed-
strijd zonder de minste spanning.
Maar dat was buiten de waard gere-
kend. Een uurtje later hadden de bur-
gies de sportkotters ingehaald. Erop
en erover was hun leuze. Het begin
van een lange, hoopvolle (k)oppo-
sitie. Ze liepen zelfstot tien rondes uit,
hun maksimale voorsprong. Toch
bleef de spanning erin. Was Apolloon
uitgeteld of speelden ze een taktisch
spelletje?

Naarmate de ochtend vorderde, na
ongeveer veertien uur wedstrijd, werd
het duidelijk dat Apolloon toch nog
iets in zijn mars had. De voorsprong
van VTK was teruggelopen tot vijf
eenheden. De hele woensdagochtend
bleef het verschil tussen de toprivalen
hierrond schommelen. Bijde burgies
vreesde men nog voor een eindsprint
van de achtervolgers in de laatste faze
van de wedstrijd.

Verdikt
Vieruur voor het einde begon het tij

inderdaad te keren. In een klein uur
maakten de mannen van Apolloon
hun achterstand voor de helft goed.
Met nog drie uur voor de boeg werd
een ex aequo opgetekend. Niemand
geloofde nog in de kansen van VTK.
En terecht. Hoewel Apolloon maar
een voorsprong had van twee rondjes,
. besefte men dat het een verloren strijd
geworden was voor de dappere' inge-
nieurs. Toen het verdikt was gevallen,
had Apolloon de eenentwintigste uit-
gave van de 24-urenloop gewonnen
met drie rondjes meer dan VTK.De
twee ploegen waren dit jaar aan el-
kaar gewaagd, maar in vergelijking
met voorgaande jaren werden er be-
duidend minder rondjes gedraaid.
Apolloon, dat al jaren tracht om de
magische grens van duizend rondjes
te doorbreken, bleef dit jaar steken op
920, wat toch een serieus eind van die
kaap af ligt.
Naast de verbeten strijd om de eer-

ste plaats, werd de editie 1993 nog
door vele andere ploegen gekruid. Zo
was er de verdienstelijke derde plaats
voor Ekonomika, waarmee ze het
Pauskollege en Industria voorafgin-
gen. Van de drieëndertig deelnemers
- Vesalius heeft op het laatste mo-
ment met pijn in het hart moeten af-
haken - waren er voorts die speciaal
in het oog sprongen door hun entoe-
siasme. De syrnpatieke Omkade-
ringsgroepen, een verzameling van
mensen uit koten waar gehandikapte
studenten opgevangen en begeleid
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worden, vreesden vóór de 24 uur dat
ze misschien zonder lopers zouden
vallen. Ze hebben het echter toch ge-
haald dankzij talloze vrijwilligers die
een rondje voor hen kwamen lopen.
Student Aid bevond zich in dezelfde
positie. De rode lantaarn werd dit jaar
uitgereikt aan Katechetika.

Velo's
Naast het wedstrijdelement is het

boeiende aan de 24 uur vooral de ver-
schillende randaktiviteiten. Enkele
kringen doen elk jaar weer hun best
om hun tentje zo leuk mogelijk in te
richten of het lekkerste gerecht te fa-
briceren. Dit jaar waren er weer een
hoop deelnemers die met een origi-
.neel idee op de proppen kwamen. Zo
hadden de burgies zich verschanst in
een degelijke burcht, de boerekotters
staken het mestdekreet in hun reet
met hun traktor. De winnaar van dit
nevenklassement werd met groot
overwicht de konstruktie van de Ar-
cbi's. Hun stelling, volgestouwd met
een schroothoop van fietsonderdelen
- ondanks het nadrukkelijk verbod
dat er geen fietsen op het terrein aan-
wezig mochten zijn -, won door het
artistieke en originele karakter ervan.
Bijhet lekkerste gerecht werd er een

traditie in leven gehouden. UP (is
okee!) won als elk jaar deze prijs door
elk uur een nieuw gerecht aan te bie-
den, zoals Chinese pizza, loempia,
vers fruit en nog eenentwintig andere
heerlijke hapjes. Wie zich nog niet
volgevreten had, kon zijn lijf door de
speleobox proberen wurmen, die op-
gesteld stond naast het parkoers. Dat
ging duidelijk niet iedereen even
makkelijk af: de snelste glipte er in
50 sekonden door, de traagste bleef er
tegen de tien minuten bleef in hape-
ren. Het groot sukses van de speleo-
box stak - eigenlijk wel om begrijpe-
lijke redenen - schril af tegen de flop
van de touwtrek-kompetitie. Waar-
schijnlijk vinden de meesten één spor-
tieve kompetitie wel genoeg.
Andere nevenklassementen zorg-

den ervoor dat de toeschouwers op
bepaalde momenten een kuriosurn
over het parkoers zagen lopen. Zo
mochten we een goed ingepakte jon-
geman aanschouwen met maar liefst
162 kledingstukken rond zijn lende-
nen. Een paar uur later konden we
dan juist het omgekeerde zien: een
jongen liep met maar liefst nul kle-
dingstukken over de piste, enkel bijge-
staan door een andere jongeheer die
zijn hand voor de mannelijkheid
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Wie wiet?

Drugspreventie in
Leuvense horeka
Het is een publiek geheim in studentenmilieus dat er hier en daar
wel eens gerooktwordt. Met eèn paar vrienden een jointje op een
kamer, geen haan die er naar kraait. Of toch? Dat de Leuvense
politie daar echter een probleem in ziet en de situatie in elk geval
niet onderschat, blijkt uit de organisatie van een infonnotie- en
vormingsprogramma voor de Leuvense kafee-uitbaters. Een voor-
beeld van vermomde repressiepolitiek of een stimulans voor de
konkurrentiepositie van kafee-uitbaters?

Recentwerd binnen het Leuvense po-
litiekorps, in het kader van een pre-
ventiekontrakt tussen de stad en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
een preventiedienst opgericht. Naast
autodiefstal en kriminaliteit is drug-
problemctiek een van de spedfieke
tema's waarrond momenteel gewerkt
wordt. Uitgangspunt van het projekt
is enerzijds de vaststelling dat er bij de
kafee-uitbaters een duidelijke behoef-
te bestaat aan meer informatie over
drug- en aanverwante problemen en
over het politioneel en gerechtelijk
beleid terzake, en anderzijds dat pre-
des kafee- en dancing uitbaters "een
belangrijke en posttieve rol kunnen
spelen met betrekking tot drugge-
bruik bij jongeren".
Dedrugspreventie-aktie neemt drie

avonden in beslag en wil zich op twee
pijlers richten: informatie en vor-
ming. Voor het eerste aspekt wordt
een beroep gedaan op enkele eksperts
uit politioneel en gerechtelijk milieu.
Deze mensen belichten het optreden
van politie en rijkswacht inzake
drugsdelikten, het drugsbeleid van
het Leuvense parket en de illegale
drugs als produkt zelf, materiële ken-
merken, gevaren en gebruikersver-
schijnselen.

Belangen
Twee Antwerpse kafee-uitbaters

met jarenlange ervaring in het vor-
mingswerk nemen het tweede aspekt
voor hun rekening. Hun uitgangs-
punt is dat uitbaters zelf in belangrij-
ke mate "hun stempel kunnen druk-
ken op de kwaliteit van hun eigen
zaak door een duidelijk en positief be-
leid te voeren". Verder gaan zij in op
de vraag hoe ver klantenservice moet
of kan gaan. Dat het hierbij niet gaat
om hoogdravende teoretische princi-
pes maar om realistische en haalbare
praktijken willen zij in diskussie met
hun Leuvense kollega's duidelijk ma-
ken.
Uit de eerste'avond, die op 18okto-

ber doorging, bleek alvast dat de Leu-
vense kafee-uitbaters druggebruik als
een reëel probleem ervaren. Zo'n vijf-
tigtal kafee-eksploitanten en tappers
kwamen opdagen voor de info-avond
waar vooral het politioneel beleid en
de drugsprodukten zelf toegelicht
werden. Kommissaris Leenders van
de Leuvense politie waarschuwde de
kafeebazen om hun grijze zone klein te
houden. "Als in sommige gevallen
drugs of druggebruikers toch niet ver-
meden kunnen worden, dan mag
men zeker niet te ver gaan in de tole-
rantie, want voor je het weet zetten ze
alles naar hun hand en groeit de si-
tuatie je boven het hoofd," aldus de
kommissaris. Verder kloeg hij over de
karige informatie die de politie krijgt
vanuit de horeka en probeerde de be-
wering dat horeka en politie in die zin
tegengestelde belangen hebben te
weerleggen. De politie kan een zaak
inderdaad "kapot kontroleren" door
haar reputatie de grond in te boren.

De kommissaris zei dat dat nooit de'
bedoeling kan zijn en pleitte er dan
ook voor om de bestaande meldings-
plicht te respekteren en problemen '
niet te laten aanmodderen. "Anders-,
gaat de zaak toch kapot."
Over de situatie in Leuven wist het

hoofd van de politie te vertellen dat,
terwijl het gebruik van hard-drugs
eerder beperkt is, "de toestand wat
soft-drugs betreft tamelijk ernstig isen
het gebruik nog toeneemt". Zelfs bij
de kleinste inbreuk (zoals het roken
van een joint of het bezit van enkele
gram kannabis) wordt direkt en zon-
der pardon ingegrepen. Naast de
vraag of het penaliseren van drugs
wel een korrekte aanpak is, is er ook
de veel gehoorde bedenking dat zo
veel teweinig aandacht besteed wordt
aan de grote drugsnetten en krimine-
len. De kommissaris bevestigde dit in
zekere zin door te stellen dat grotere
en verderreikende maatregelen moei-
lijk zijn omdat de nationale koör-
dinatie te minimaal is.
De aanwezige kafeebazen hadden

echter ook bedenkingen en vragen
rond de houding van de ordehand-
havers. Velen hadden het over slechte
ervaringen met politiemensen die te
laat ofhelemaal niet komen epdoqen
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It

BINNENIN

Tsjing, boem, tsjing, boem,
rettettette. Deze week live jaren-
dertig-bigbandmuziek in de Min-
nepoort. De begeleidingsmuziek
van Laurel-en-Hardyfilms, ...... 5
Na Kojo, Tel en Janet, twee nieuw
uitgewezen politiek vluchtelingen
in Leuven 4
Een jaartje meer om leraar te wor-
den? Als het van Kringraad af-
hangt moet dat moör kunnen. De
onvermijdelijke drempelverho-
ging van een dergelijke studie-
duurverlenging moet zoveel mo-
gelijk tegengehouden worden,
maar het is een conditio sine qua
non, zo stelt Kringraad, voor een
kwalitatieve lerarenopleiding.
Meer nieuws 3



Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres 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 prindpe lnqekort, De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

WS(l)

WS(2)
Veto heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug, enerzijds doordat het
als orgaan van Loko andere Loko-ge-
ledingen en Loko in het algemeen re-
gelmatig tot op de grond probeert afte
breken, anderzijds omdat heel wat
artikels onvolledige en/offoutieve in-
formatie bevatten. Vorige week heeft
Steven Van Garsse in beide
koteqorieën de kroon gespannen met
"De machtswissel in VVS".
Loko is niet drie jaar, maar een de-

cennium geleden uit VVS gestapt.
Loko stelde de representativiteit van
de andere studentenbewegingen niet
in vraag, maar wel die van een over-
koepeling waarin alle initiatieven en-
kel vanuit de 'top' mochten vertrek-
ken. Loko wou niet niet met het Hobu
samen aan tafel zitten. Het systeem
van aparte vergaderingen bestond al,
maar is aangepast op aanvraag van
het Hobu.
In 1991 werd gestart met een inter-

universitair overleg. Toen na afloop
bleek dat buiten het BSGde rest zich in
het resultaat kon vinden, werd inder-
daad een alternatieve koepel opge-
richt om meer druk uit te oefenen, de
Vlus. Belangrijk om weten is dat op
dat moment enkel nog het BSG en de

RECHTZElliNG
Vorige week zijn erin hetkadertje'De
machtswissel in VVS' een aantal ver-
velende foutjes geslopen, waarvoor
onze welgemeende ekskuses.
Vooreerst stapte Loko drie jaar ge-

leden niet uit VVS maar besliste ze
juist niet toe te treden, wat natuurlijk
iets helemaal anders is. Wel verbra-
ken ze toen de strukturele banden
met VVS. Uit wat er in de kadertje
staat, zou kunnen blijken dat VVS
voorheen geen federale struktuur
kende. Dat is onjuist. De toetredings-
eis van Loko betrof de vonn van fede-
ralisme. In plaats van de bestaande
'top-down'-struktuur zou er een
'bottom-up' -struktuur moeten komen.

Ten derde nam enkel de
universiteitscentrale van VVSde sta-
tuten van de Vlus over en dus niet
heel VVS. Vervolgens is niet alleen
GSR een tijdje bij de Vlus en VVS
aangesloten geweest, ook de
KU Brussel en Kulak waren dat.
Tot slot was de uitspraak "Ah,

voor ons is dat gemakkelijk, wij heb-
ben geen achterban" van een Gent-
se vertegenwoordiger bedoeld als
grap en sloeg die op het feit dat de
studentenvertegenwoordiging van
de Universiteit Gent door her-
struktureringen op ditmoment geen
beroep kon doen op haar achterban.

•
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Olivier Sieuw
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Loko-vertegenwoordiger in VVS

WS(3)
Uit het recente verleden hadden we al
geleerd dat pleiten voor de eigenheid
van Holt en unief zorgde voor een
Veto-artikel van Steven Van Gorsse,
waarin hij vlotjes de uniefs van Hobu-
haat, korporatisme en allerlei andere
minder fraaie dingen beschuldigde.
Toen op 6 oktober de uniefs zich uit-
spraken tegen de ekwivalentie (in het
Hobu-dekreet duidelijk bedoeld als
volledige gelijkschakeling) net om-
wille van die eigenheid, wisten we
dan ook wat we konden verwachten.
Dat Veto op dit vlak met ons van me-
ning verschilt, is haar goed recht,
maar dat kan geen reden zijn om dan
maar alle joernalistieke eerlijkheid
overboord te zetten om met halve
waarheden en hele leugens de uniefs
en vooral Loko als een bende mafiosi
afte schilderen.
Zelf heb ik alle vergaderingen over

deze problematiek bijgewoond, maar
ik ben er niet in geslaagd in de Veto-
artikels veel te ontdekken wat over-
eenkomt met de gebeurtenissen op
die vergaderingen. Het is wel juist dat
de uniefs negatief waren over dat be-
wuste artikel 10, maar zeker niet om-
dat "prestige nog het enige is dat mee-
speelt". De uniefs blijven pleiten voor
de eigenheid van Holt en unief uit de
overtuiging dat beiden een ander doel
en opdracht hebben. Dat men op
Kringraad wanhopig lijkt te worden,
als men dat onderscheid nader wil
.bepalen, is niet meer dan logisch. Niet

iedereen is immers in staat na tien
minuten overleg met zichzelf een af-
gewerkt stondpunt naar buiten te
brengen over zo'n fundamentele zaak
als de struktuur van het hoger onder-
wijs. Op Kringraad neemt men zich de
moeite op demokratische wijze tot een
doordacht standpunt te komen in
plaats van even snel een Veto-artikel-
tje te schrijven. •
Volgens Veto doen de uniefs stevig

hun best om elke mogelijke samen-
werking met Holt uit te sluiten onder
het mom van "eigenheid". Voor dit
standpunt van Veto is het dan wel
zeer jammer dat één van de grootste
kritieken, die de Holt-centrale van
VVSdeze week had op het nieuwe dek-
reet, is dat het geen rekening houdt
met de eigenheid van het Holt. Tussen
de studenten van het hoger onderwijs
bestaat er dus een konsensus dat unief
en Holt inderdaad iets fundamenteel
anders zijn.
Het is een blad als Veto onwaardig

dat iemand zo zijn eigen standpunten
kan verkondigen zonder zich de moei-
te te nemen de feiten te kontroleren.
Het grofst is in dit opzicht het kadertje,
waarin Veto talloze feitelijke fouten
nodig heeft om haar ideeën te onder-
steunen. Als Veto wil prat gaan op
zijn joernalistieke kwaliteiten, is het
misschien aan te raden mensen te la-
ten schrijven, die zich als joemalist
willen gedragen.

KrisSwerts

WS(4)
Verleden jaar is er binnen Loko zwaar
gediskussieerd over Veto. Twee veel
gehoorde kritieken waren dat Veto de
link met de kringen verloren was en
dat er teveel feitelijke fouten in de arti-
kels stonden. Ik vond dat de kritieken
op dat moment overdreven waren.
Maar na het lezen van Veto nr. 5 be-
greep ik die kritiek volledig. In het ar-
tikel "Vele kleintjes maken één groot"
over het Hobu-dekreet staat bijvoor-
beeld een opsomming over de belang-
rijkste kritieken van de studenten-
koepel op dit dekreet. De belangrijkste
kritiek, namelijk de tendens om geen
onderscheid meer te maken tussen
universitaire en hogeschooldiploma's
wordt er amper vermeld. Door deze
onvolledigheid verandert de teneur
van het artikel duidelijk.
Maar dit is niets als je kijkt naar het

artikel over VVS. In één kort artikel
negen feitelijke fouten schrijven doet
wel vragen rijzen. Je kan het mij niet
kwalijk nemen dat hierdoor de indruk
bij mij ontstaat dat je fouten in je arti-
kei opneemt om een bepaalde stelling
te verdedigen. De insinuaties van het
artikel zijn op zijn minst gezegd grof.
De stelling dat de universiteiten zich
te goed voelen om met de hogescho-
len te praten is schandalig. De hoge-
scholen hebben jaren terug reeds zelf
gevraagd om efficiënt te vergaderen
mogelijk te maken eerst alles geschei-
den voor te bereiden en dan pas met
allen samen aan tafel te gaan zitten.
De tweede kritiek dat Veto de link

met de kringen verloren is, blijkt dui-
delijk uit de artikels over Hand in
Hand. De kringen hebben na het
raadplegen van hun achterban beslo-
ten niet deel te nemen aan de beto-
ging. Veto kon dit blijkbaar niet heb-
ben en schrijft dan niet alleen een kort
stukje waarmee het alle ktingen door

het slijk haalt, maar besteedt dan
maar liefst drie bladzijden aan de pro-
blematiek. Waar blijft je link met de
kringen dan? Veto kan zich blijkbaar
niet neerleggen bij een beslissing van
de kringen en probeert haar eigen
stelling duidelijk te poneren als de
enige juiste. Als dit goede joernalistiek
is, nee bedankt. Kritiek is steeds wel-
kom, maar indoktrinatie, nee be-
dankt.

Steven Leemans
Nvdr.: De "drie bladzijden" waar u in de
laatste paragraaf op doelt, lagen al op
redaktie vóór de kringen beslisten om niet
mee op te stappen. Dat Veto daarnaast
kritiek heeft opeen beslissing van de krin-
gen, is haar goed recht en enkel het ge-
volg van inhoudelijke meningsverschil-
len, niet van naijver. Zoalswe vorige week
schreven, vond Veto het Initiatiefvon de
longerenmars een heel goede gelegen-
heid om een fundamentele diskussie over
tewerkstelling op te starten. Overigens,
over welke artikels heeft uhet precies? De
laatste keer dat Veto over Hand in Hand
schreef, was in januari 1993.

b·~aè:~LE \ ZE EN Î(t%~~1Eê~~~~~:~
gedwongen om samen te werken en
het kwam tot een fusie. De Vlus-
statuten zijn trouwens door de uni-
versiteitscentrale van VVS overgeno-
men.
Loko heeft inderdaad vier stemmen

in VVS. Die zijn echter .niet het gevolg
van een "putsch", maarvanhetprin-
cipe van het gewogen stemrecht.
Leuven, met meer dan 40% van de
universiteitsstudenten, heeft 4 van de
15 stemmen in de universiteits-
centraIe. Zijn wij dan echt zo machts-
geil? Deze regeling is zelfs spedaal zo
ontworpen dat de kleinere universitei-
ten de 'grote twee', met 70% van de
studenten, kunnen tegenhouden. Als
Loko dan toch "min of meer de skep-
ter zwaait", dan is dat veeleer door de
inzet en de dossierkennis van zijn ver-
tegenwoordigers.
Het is inderdaad duidelijk dat er

nog vanalles kan verbeteren binnen
VVS. Het is ook daarom dat Loko de
stok-achter-de-deur-taktiek opnieuw
toegepast heeft en slechts voorwaar-
delijk is toegetreden. Niet om de restte
chanteren, maar om te beletten dat
men op zijn lauweren gaat rusten.
Als Gent zegt dat "het geen achter-

ban heeft", is dat omdat hun koepel
tijdelijk is opgeheven, in afwachting
van een nieuwe, meer werkbare struk-
tuur. En dat is door hun vertegen-
woordiger toen ook gemeld. Maar om
alles te horen moet.men een open
geest hebben, geen vooringenomen
geest.

toetredingsvoorwaarde van Loko: het
stemmenaantal is een gevolg van het

Hoe blijven jullie het presteren? Dat systeem van 'gewogen stemrecht' dat
Veto er regelmatig in slaagt pompeu- door VVS- net zoals door Loko zelf-
ze artikels te schrijven over zaken altijd al werd gehanteerd.
waar de auteur eigenlijk geen bal van Helemaal te gek wordt het echter
af weet, is intussen genoegzaam be- pas wanneer Veto op ietwat cynische
kendo Steven Van Gorsse is er in de manier de huidige representativiteit
vorige Veto nochtans in geslaagd van van VVS in vraag stelt. Wie is er hier
dat adagium een understatement te eigenlijk niet representatief?l Ikzelf
maken. Het artikeltje "De meehts- ben de laatste om te beweren dat er
wissel van VVS" geeft niet alleen blijk aan VVS niets verbeterd kan worden:
van een fikse portie onwetendheid, met een aantal utopisten -66k men-
maar bovendien van een ferme slok sen van het BSGen het Hobu, jawel-
arrogantie. proberen we sinds de toetreding van
Wat de feitelijke fouten betreft, Loko de Vlaamse koepel opnieuw se-

houdenwehetkort:erbestaatimmers rieus op gang te trekken. Van Veto
zoiets als een maksimumlengte voor hadden we hierop een iets sym-
Veto-lezersbrieven. Eén hilarisch patiekere reaktie verwacht dan een
voorbeeld: in de eerste paragraaf stelt festijn van arrogante riooljoer-
Veto dat Loko drie jaar geleden "het nalistiek. Tot slot nog dit doorden-
initiatief nam uit de koepel [te. VVS] kertje: in vergelijking met de KU Leu-
te stappen omdat ze niet akkoord was ven is Veto op één vlak ongelofelijk
met de gang van zaken." Terinfonna- konservatief. De KUL heeft een sys-
tie: de Algemene Studentenraa<!__ - teem van 'Integrale Kwaliteitszorg'
voorganger van Loko - stapte in ingevoerd.
1979 uit de Vereniging van Vlaamse [om De Cock
Studenten (voor meer info hierover, voorzitter VVS
zie Veto 14, jaargang '78-'79). Sinds- Nvdr. Dat sommige mensen op hun te-
dien heeft Leuven geen strukturele nen getrapt zijn, kunnen we begrijpen,
banden meer met VVS gehad, tot in wij hebben fouten gem.aakt in het artikel
maart '93 besloten werd opnieuw en dat dient dan ook gezegd te worden.
voorwaardelijk toe te treden. Dat Veto zich zou moeten beraden over
Erger is dat Veto op basis van haar haar 'kwaliteitszorg', is echter een plat-

krakkemikkige informatie meent en- , retorische overdrijving. Zolang als Veto
kele grove standpunten te kunnen in- bestaat, passeren artikels langs redaktie-
nemen. Loko heeft een "putsch" ge- Vergadering en eindredaktie. Dat dit sys-
pleegd en beheerst nu VVS, univer- teem werkt, bewijzen de artikels ruim-
siteitsstudenten zijn radsten die niet schoots, elke week opnieuw.
met hun Hobu-kollega's willen sa-
menwerken. Veto meent dit te kun-
nen afleiden uit de voorwaarden die
Loko gesteld heeft bij zijn recente toe-
treding: Leuven zou onder meer geË!ist
hebben dat VVS een federale struk-
tuur zou krijgen zodat men "niet meer
altijd hoeft te vergaderen met de Ho-
bu-studenten". Ter informatie: VVS
bezit die federale struktuur al sinds
mensenheugnis. Er wordt gewerkt
met drie 'centrales' (Hokt-Holt-
Uniefs) die autonoom beslissen over
zaken die enkel de eigen centrale aan-
belangen; overkoepelende proble-
men worden door de 'Nationale Alge-
mene Vergadering' (NAV) behan-
deld, en daarin zetelen de vertegen-
woordigers van de drie types samen.
Zo onlogisch klinkt dat toch niet? Wie
verder beweert dat Leuven niets moet
hebben van Hobu-studenten, wordt
vriendelijk uitgenodigd het Loko-
standpunt over het recente Hobu-dek-
reet eens grondig - en zonder oog-
kleppen - te lezen.
Wat de "putsch" betreft: het is een

feit dat Loko op dit moment bijzonder
aktiefis binnen VVS.Minderparanoï-
de mensen noemen zoiets 'je verent-
woordelijkheidopnemen'. Hetfeitdat
Loko vier stemmen heeft in de
bestuursorganen van VVS - volgens
. Veto een duidelijke aanwijzing dat de
'putsch' gelukt is - was géén

Clockwork
Het kersverse jeugdh~s Clockwork
krijgt met heel wat problemen af te
rekenen. De koten boven het jeugd-
huis werden namelijk vorig jaar al
onbewoonbaar verklaard, maar toen
werd een termijn ingesteld waarbin-
nen vernieuwingen konden aange-
bracht worden. De nieuwe huurders
werden daarvan niet op de hoogte
gesteld. Politie en brandweer lieten nu
weten dat de kotbewoners deze week
het huis moeten verlaten. Voor wie
zijn domidlie in Leuven heeft, voor-
ziet het OCMW een nieuwe woon-
plaats, de anderen staan op straat. En
het jeugdhuis? "De eigenaar kan ons
niet verplichten de huur van het hele
huis op ons te nemen. Het jeugdhuis
blijft normaal gezien dus bestaan."
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Van den Bossche op de
dissektietafel

Moeder,.waarom
aggregeren wij?
De aggregatie (of iets simpeler: de lerarenopleiding) aan de uni-
versiteit is al heel lang een zorgenkind voor iedereen die ermee te
maken krijgt. Studenten noemen ze totaal ineffidënt, docenten en
scholen vinden de opleiding onvoldoende. Nu zou het wel eens
kunnen dat er eindelijk schot in de zaak komt, want de Vlaamse
onderwijsminister Luc Van den Bossche heeft een diskussienota
over de lerarenopleiding verspreid.
De inhoud van de aggregatieoplei-
ding ligt al jaren wettelijk vast. Iedere
licentiaat of ingenieur die wil lesge-
ven in het hoger sekundair of het ho-
ger niet-universitair onderwijs moet
hetzelfde programma volgen. Dat be-
staat uit vier teoretische vakken: Ge-
schiedenis van de Opvoedkunde, Bij-
zondere Metodenleer, Algemene
Metodenleer en Proefondervindelijke
Opvoedkunde. Deze laatste twee zijn
aan de KU Leuven gebundeld in de
'dikke blauwe' oftewel 'algemene di-
daktiek'. Naast deze teoretiSche vak-
ken moet de student ook een stage in
een school afwerken en een aantal
praktische seminaries bijwonen. Je
kan dit programma tijdens of na je
licenties volgen.

Problematisch
Weinig betrokkenen zijn tevreden

met deze vorm van opleiding. Voorde
studenten zijn er heel wat bronnen
van misnoegen, zoals jaarlijks blijkt
uit de enquêtes die over het onder-
werp georganiseerd worden. De in-
houd en omvang van de teoretische
vakken is een eerste oorzaak van on-
tevredenheid. Algemene Didaktiek
blijft meestal buiten schot, maar dat is
dan ook een kursus waar de Universi-
taire Dienst voor Kursusontwikkeling
voor tekende, wat dat verder ook mo-
ge betekenen. Het vak Geschiedenis
van de Opvoedkunde is daarentegen
de traditionele kop van jut. Veel stu-
denten vinden het vak totaal overbo-
dig, anderen hebben het met plezier
gelezen, maar hadden een stevige af-
keer van alle naampjes en datumpjes
die gememoriseerd moesten worden.
De meest genuanceerde mening lijkt
dat het alleen nuttig is tussen tien
andere. aggregatievakken in een ek-
stro jaar, maar niet verantwoord als
één vierde van de teoretische bagage.
Het vak Bijzondere Metodenleer

verschilt kwa hoeveelheid stof stevig
in de verschillende fakulteiten en deze
konstatering leidt tot een tweede grief
bij studenten (vooral van fakulteiten
met een uitgebouwde aggregatie): de
zwaarte van de opleiding blijkt recht
evenredig met de hoeveelheid leer-
krachten die uit de studierichting
voortkomen. De aggregatieopleidin-
gen bij Romaanse Talen en Toegepas-
te Wetenschappen zijn bijvoorbeeld
nauwelijks vergelijkbaar. Enkel de
verplichte teoretische vakken zijn de-
zelfde. Bijzondere Metodei\leer is veel
meer uitgewerkt bij Romaanse Talen
- de studenten Germaanse Talen
moeten zelfs drie aparte kursussen
Bijzondere Metodenieer volgen - en
de praktijk is ook veel uitgebreider.
Toch zijn de diploma's ekwivalent.
Een derde bron van ergernis is de

praktijk. Deze is volgens kritici onvol-
doende. Het aantal stagelessen isniet
groot genoeg om een degelijke leraar
te worden en de begeleiding laat vaak
te wensen over, maar tegelijkertijd is
het al erg moeilijk om deze beperkte
stage te kombineren met een licentie-
programma. De praktiSche semina-
ries zijn bovendien niet altijd even
praktisch en vormen dus onvoldoen-
de aanvulling bij de stages.
Toch zijn de meeste professoren

aggregatie van goede wil. Zij probe-
ren het beste te maken van een struk-
tureel niet zo schitterende opleiding.
Devoornaamste kritiek van hun kant
is dat de opleiding niet uitgebreid ge-
noeg is om volwaardige leraars te vor-
men. Maar de wetgever schrijft het zo
voor en er is geen geld voor een verbe-
tering. Dat laatste is ook voor de ag-
gregatie een eeuwige dooddoener.
In een poging om de lerarenop-

leiding kwalitatief te verbeteren, koos
Kringraad vorig akademiejaar de uit-
breiding van de opleiding tot een

ekstra jaar ais beste maatregel. Dat
heeft natuurlijk ook fïnandële gevol-
gen voor de student. De kringen von-
den het echter de enige valide moge-
lijkheid om eindelijk de opleiding
eens grondig te verbeteren en uit te
bouwen. Ze verbonden er wel enkele
voorwaarden aan: in tegenstelling tot
andere aanvullende studies zouden
beursstudenten nog steeds van een
beurs moeten kunnen genieten en de
stages zouden uitgebreider moeten
worden, bijvoorbeeld enkele maan-
den in een school met begeleiding ter
plaatse.
Ook onderwijsminister Van den

Bossche heeft er eens over nagedacht.
Dat resulteerde in een diskussienota
over de lerarenopleiding op alle ni-
vo's (van kleuteronderwijs tot hoger
niet-universitair onderwijs) waar heel
wat nieuwe dingen in staan. Blijk-
baar liep het opstellen van de tekst
niet van een leien dakje want deze
laatste versie is al de derde sinds au-
gustus. Er schijnt trouwens nog een
versie op kornstte zijn, maar.uiteinde-
lijk is er toch niet zoveel verschil tus-
sen de verschillende versies.Vreemd is
dat de tekst niet onmiddellijk werd
vrijgegeven na de bekendmaking via
de media. "Er wordt nog aan ge-
werkt," luidde de verklaring.

Beetje

De universitaire lerarenopleiding
wordt in het uiteindelijke dokument
'Het lerarenambt in een nieuw per-
spektief grondig herdacht. Maar de
veranderingen die hier voorgesteld
worden, zijn duidelijk minder talrijk
en belangrijk dan de maatregelen
voor de niet-universitaire lerarenop-
leidingen (zie artikel 'Hoger Lager').
De faktor geld speelt hierbij een niette

onderschatten rol. Toch hangt er ook
aan de universiteit duidelijk verande-
ring in de lucht. Zo moet er aan elke
universiteit een aparte afdeling -
zeg mam fakulteit - aggregatie ko-
men. Dat betekent dat deze nieuwe
fakulteit wel eens in één klap een van
de grootste van de KU Leuven kan
worden. Misschien krijgt het.,pas op-
gerichte Akademisch Vormingsinsti-
tuut voor Leraren (AVL)deze funktie
toebedeeld. Aan deze superfakulteit
zou men niet alleen moeten instaan
voor de lerarenopleiding, maar ook
voor begeleiding in de beginfaze van
de uitoefening van het beroep, en
voor de permanente navorming (het
updaten van de leerkrachten).
In elk geval zou op termijn iedere

docent aggregatie een doktoraat in de
aggregatie moeten afwerken. Dat is
zeker een goede zaak, want tot nu toe
moeten sommige professoren de lera-
renopleiding er gewoon bijnemen om
aan een volledig lesrooster te gera-
ken. Ook het voorstel van Van den
Bossche om de tweede en derde graad
eksklusief voor te behouden voor li-
centiaten, Is vrij nieuw en gewaagd,
.wat overigens al bleek uit de heftige
reaktie van de regenten (zie 'Hoger
lager').
Aan het programma van de ag-

gregatiestudenten verandert niet zo-
veel. Het huidige programma van
teoretische vakken (voorlopig nog
zonder Geschiedenis van de Opvoed-
kunde) en stages blijft ongeveer in

dezelfde vorm behouden. Dat wil zeg-
gen dat je ook in de toekomst de le-
rarenopleiding nog kan kombineren
met de licenties. De nadruk komt wel
iets meer op de praktijk te liggen,
maar erg konkreet is dat nog niet. Een
gedurfd voorstel, dat weliswaar al een
tijdje in de lucht hing, is de uitbrei-
ding van de aggregatie door integra-
tie in het licentieprogramma. Van
den Bossche meent dat het mogelijk
moet zijn om 270 ekstra uren studie-
belasting (ongeveer twee vakken) als
keuzevakken in de licenties aan te
bieden. Opdat de totale studiedruk
niet zou verhogen, moeten dan wel
andere keuzevakken schuiven. Hier
gaan de poppen aan het dansen.

Permanent

Behalve de aggregatieprofessoren
zijn erweinig betrokkenen voor te vin-
den om de eigenlijke wetenschappe-
lijke opleiding tijdens de licenties in te
krimpen ten voordele van de aggre-
gatie. Bovendien is de wezenlijke ver-
betering van de aggregatieopleiding
door deze maatregel miniem: twee
ekstra vakjes vakdidaktiek zorgen
nog niet voor betere leerkrachten. De
kringen hebben zich via Kringraad
trouwens al radikaal tegen dit voor-
stel gekant.
Naar de echte praktijk wordt pas

achteraf gekeken. Debegrippen start-

begeleiding en permanente navor-
ming winnen namelijk aan belang,
maar tegelijkertijd worden nauwe-
lijks ekstra middelen voorzien om er
echt werk van te maken. De vraag is
dan ook of er wel verandering in zicht
is, vooral omdat de permanente na-
vorming, die zeker niet optimaal
funktioneert, nu al te veel vaste kos-
ten heeft volgens de minister.

De lerarenopleiding in de
hogescholen

Hoger Lager

Opties
De waardering die de licentiaten

opeens krijgen in de vorm van een
ekstra jaar in het sekundair onder-
wijs, heeft dus als gevolg dat de regen-
ten ook in het lager onderwijs werk
moeten zoeken. Ook onderwijzers ge-
ven nog les op de derde graad van de
lagere school, maar zij moeten hier
kiezen voor een bepaalde richting:
optie wetenschappen ofoptie kultuur-
en menswetenschappen samen met
tweede taal. Aldezemaatregelen heb-
ben ais doel de overgang van lager
naar hoger onderwijs te vergemakke-
lijken voor de leerlingen. De klooftus-
sen regenten en onderwijzers zou klei-
ner moeten worden en de leerlingen
krijgen maar langzamerhand meer
leerkrachten: van één (negen jaar)
naar bijna één per vak (vijftien jaar).

Advies
Al bij al betekenen de plannen van

Van den Bossche met de aggregatie
aan de unief voorlopig niet meer dan
een storm in een glas water. De oplei-
ding wordt nauwelijks uitgebouwd,
zeker in vergelijking met wat in het
standpunt van Kringraad (zie boven)
en dat van de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad (Vlir)staat. De Vlir advi-
seerde op 16 september namelijk dat
de studiedruk uitgebouwd moet wor-
den tot ongeveer een heel jaar. De
aggregatieopleiding zou dan ofwel in
een ekstra jaar ofwel in drie jaar (twee
licenties plus aanvullend jaar) ge-
volgd kunnen worden. De universitei-
ten nemen dus duidelijk een engage-
ment op om iets degelijks te maken
van de aggregatie, maar Van den
Bosscheweigert om hun advies te vol-
gen.

Gert Meesters

lerarenloopbaan zou door dit voorstel
tot het verleden kunnen gaan beho-
ren. Je hoeft dus niet meer je hele le-
ven dezelfde job uit te oefenen ais je
vast benoemd bent
De grootste veranderingen betref-

fen de derde graad van het lager on-
derwijs en de eerste drie jaren van het
sekundaironderwijs. Vooral de huidi-

Elders op deze pagina worden de plannen van onderwijsminister ge regenten krijgen een nieuwe funk-
Van den Bossche met de lerarenopleiding aan de uniefbesproken. tie. A,lshet van Van den Bossche af-

• .. .• hangt, mogen zij enkel op de eerste
De meest mgn,pende verondenngen die Van den Bossche voor-' tweejaarvanhetsekundaironderwijs
stelt in verband met de lerarenopleiding, hebben echter betrek- lesgeven. Zij kiezen een va~enpak-
kin de ni . .. I I ldin ket dat gegroepeerd is in opties. 8ij-gop met-uruvemtmre erarenop el gen. voorbeeld: je kan leraar voor de eerste

\ graad worden met de optie taal: dan
hebben, kunnen ingezet worden In de ben je leraar Nederlands-Frans,
speáalisatie van elke optie, waardoor Frans-Engels of Nederlands-Engels.
de speáfieke vakopleiding een hoger Een leerkracht met optie ekspressie
nivo krijgt. geeft muzische, plastische of verbale
Dat Van den Bossche pleit voor een ekspresste.No bijscholing mogen ze

deel gemeenschappelijke vakken in nu dus ook lesgeven in de lagere
de opleiding van alle leerkrachten school.
(behalve van de licentiaten) is eigen-
lijk maar normaal. Het leraarsberoep
heeft namelijk op alle onderwijsnivo's
gemeenschappelijke vereisten: met
kinderen kunnen werken hoort er bij-
voorbeeld overal bij. Didaktische vak-
ken zullen waarschijnlijk de hoofd-
brok van deze gemeenschappelijke
opleiding uitmaken. Een baanbre-
kend voordeel van dit gemeenschap-
pelijke deel zou wat Van den Bossche
'horizontale mobiliteit' noemt, moe-
ten zijn. Omdat je in je eigen lera-
renopleiding zeker al het gemeen-
schappelijke pakket verwerkt hebt,
kan je jezelf in een mum van tijd
omscholen. Een kleuterleider kan bij-
voorbeeld een aanvullende bevoegd-
heid krijgen om in de eerste graad van
het lager onderwijs les te geven, een
regent kan klasje gaan spelen in de
derde graad van het lager onderwijs.
De spreekwoordelijke vlakte van de

Alle aspirant-leerkrachten van kleu-
terleid(st)ers tot regenten zouden een
voor een belangrijk stuk gemeen-
schappelijke opleiding krijgen aan
één van de nog aan te wijzen of op te
richten regionale multidisóplinaire
hogescholen - denk aan de ontwik-
kelingen in het Hobudekreet. Omdat
er bij dit gemeenschappelijk deel van
het leerprogramma grote aantallen
studenten tegelijk onderwezen wor-
.den, zou er geld vrijkomen om bij de
opties (bijvoorbeeld de optie onder-
wijzer) degelijker onderwijs aan klei-
ne groepjes te kunnen geven. Ook de
stagebegeleiding kan dan beter ge-
beuren.

Baanbrekend
De schaalvergroting die Van den

Bossche voorstelt, heeft enkele voor-
delen. Ten eerste is er door het beperk-
te aantal scholen een betere kontrole
op en evaluatie van de kwaliteit mo-
gelijk. Ten tweede zijn er minder do-
centen nodig voor algemene vakken,
aangezien deze aan grote groepen
kunnen worden onderwezen. De do-
centen die hierdoor geen job meer

Bijde reorganisatie van de leraren-
opleiding in het hoger onderwijs bui-
ten de universiteit (Hobu), toont Van ..
den Bossche duidelijk meer bereid-
heid om te beeldenstormen dan bij
zijn plannen met de universitaire ag-
gregatie. Deze plannen zullen waar-
schijnlijk nog heel wat kritiek moeten
slikken. Het voorstel om de regenten
enkel op de eerste twee jaren van het
sekundair te laten lesgeven, werd al
met vrij grootscheepse akties en luid
protest van de studenten beantwoord.
Ook de kleine normaalscholen en
regentaten, die volgens de nieuwe
plannen zullen verdwijnen, zullen
zich nog felweren. Of de voorgestelde
maatregelen bij uitvoering ook sukses
garanderen is een andere vraag. Om
schaalvergroting en kwaliteitsverbe-
tering samen te laten gaan, zal een
maksimale invulling van de voorstel-
len noodzakelijk zijn.

Gert Meesters

Bomen
Op maandag 25 oktober voeren

de kringen van de fakulteit Letteren
aktie tegen de plannen om een deel
van het groen rond het
fakulteitsgebouw in de Blijde
Inkomststraat '(het zogenaamde
Erasmushuis) weg te halen. Reden
hiervoor is de uitbreiding van de
parking aan de fakulteit. Naar ver-
luidt verwees dekaan Lamberts ook
naar de groeiende onveiligheid in
de omgeving, vooral dan voor de
meisjesstudenten. De aktie heeft de
vorm van een sit-in vóór de slag-
boom die aan de ingang tot de par-
king staat. Zo hopen de studenten
de auto's te beletten de parking op te
rijden.
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Kandidaat politiek vluchtelingen het land uitgezet

Delwar en Elvira Hossain blijven
Net als de familie Tel vier jaar geleden en Kwasi en Janet twee jaar
geleden, wordt in Leuven weer een gezin van kandidaat-politieke-
vluchtelingen met uitwijzing bedreigd. Ennet zoals toen isook nu
weer een solidariteitskomitee opgericht om dit te voorkomen.

In maart 1990 vlucht Delwar
Hossain, 'samen met zijn vrouw Elvira
en hun dochtertje, uit Bangladesh
naar België, waar ze het statuut van
politiek vluchteling aanvragen. Del-
war was in Bangladesh lid van de
Awami-liga, de oudste partij van het
land (Bangladesh is pas sinds 1971
onafhankelijk, nvdr) die geleid werd
door de eerste president Mujibur
Rahman. Wanneer deze vermoord
wordt en generaal Zia-ur-Rahman
via een staatsgreep aan de macht
komt, komt het land in een schrikbe-
wind terecht. Leden van de Awami-
liga worden opgesloten en geïntimi-
deerd. In 1981 wordt ook Zia-ur-
Rahman vermoord. Kort daarna
grijpt generaal Ershad de macht,
maar de politieke repressie ten op-
zichte van de Awami-leden en de an-
dere oppositiepartijen gaat verder.
In 1985 sluit Delwar zich aan bij de

Awami-liga en doet hij aktief mee
aan het protest tegen de jarenlange
repressie. Tijdens een politieke meet-
ing van de Awami-partij in maart
1987 die met gewapende hand uit el-
kaar wordt gedreven, wordt Delwar
gearresteerd. In de gevangenis zou hij
hevig geslagen zijn. Na twee weken
komt hij op borgtocht vrij, maar in
1988 wordt hij, tijdens een vreedzame
betoging, opnieuw gearresteerd en
opgesloten gedurende drie maanden.
Er wordt een proces wegens 'anti-
regeringsaktiviteiten' tegen hem in-
gespannen.

Land
Wanneer Delwar dan op borgtocht

vrijkomt, duikt hij onder. Ondertus-
sen krijgt hij ook problemen met zijn
familie die, als overtuigde moslims,
niet akkoord gaan met zijn relatie met
Elvira, een kristelijke Filippijnse. Aan-
gezien hij zich tegelijk moet schuil
houden voor de regering, wordt de si-
tuatie onhoudbaar en besluit hij met
Elvira en hun dochter Shahida het
land te ontvluchten. In maart 1990
komen ze aan in België en vragen
politiek asiel aan.
Na drie en een half jaar verblijf in

België, krijgt de familie Hossain in
juni te horen dat ze hetland moet ver-
laten en geen politiek asiel krijgt. Als
reden wordt door de Belgische autori-
teiten aangehaald dat de situatie in
Bangladesh ondertussen verbeterd is
en er geen risiko tot vervolging meer
bestaat. Ershad js van de macht ver-
dreven en in 1991 werden algemene
verkiezingen gehouden die door de
Nationalistische Partij van Bangla-
desh, de partij van de vroegere gene-
raal Zia-ur-Rahman, gewonnen wer-
den. Vandaar dat men nu alle vluch-
telingen uit Bangladesh probeert te
'repatriëren' .
Nochtans lijkt de situatie nog steeds

onzeker. Uit een recent rapport van
Amnesty International blijkt inder-
daad dat er-,verPf.~t:ringen zijn wat
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betreft de mensenrechten, maar het
rapport vermeldt evenzeer dat er nog
willekeurige aanhoudingen en fysi-
sche intimidaties voorkomen. Zo wer-
den in april 1992 nog meer dan hon-
derd personen geëksekuteerd en in
het begin van dit jaar zou er, volgens
de plaatselijke pers, geschoten zijn tij-
dens een vreedzame meeting van de
Awami-liga. Het Amnestyrapport
maakt eveneens gewag van oneerlij-
ke processen. De situatie is dus moei-
lijk veilig te noemen en het solidari-
teitskomitee denkt daarom dat Del-
war nog steeds politieke vervolging
riskeert in zijn land.

Toestemming
Er werd dan ook in beroep gegaan

tegen de genomen beslissing. Wan-
neer Delwar in augustus naar de
vreemdelingendienst op het stadhuis
gaat, wordt hij echter gearresteerd
omdat hij illegaal in het land zou ver-
blijven. Hij wordt opgesloten te Leu-
ven en na een week overgeplaatst
naarSint-Gillls. Elndseptemberwordt
Delwar vrijgelaten en vertelt men
hem dat hij samen met zijn vrouwen
zijn oudste dochter Shahida voor 30
oktober het land moet verlaten. Van
hun jongste dochter Shannen, die een
half jaar geleden hier geboren werd,
spreekt men niet. Waarschijnlijk
wordt ook zij uit het land gezet.
Buiten het feit dat het sowieso on-

verantWoord is twee kleine kinderen

terug te sturen naar een onveilig land,
is het niet echt duidelijk waarom er
ook sprake van is om het gezin even-
tueel naar de Filippijnen te sturen,
aangezien juist het herstel van de
demokratie en dus de veiligheid in
Bangladesh als reden wordt aange-
haald om het gezin uit te wijzen. Een
kontradiktorische redenering.

Pers
Om tegen de uitwijzingen van poli-

tieke vluchtelingen te protesteren en
om te vermijden dat de familie
Hossain uit het land wordt gezet, is
begin oktober een solidariteits-
komitee in het leven geroepen. Zij
proberen zo snel mogelijk een defini-
tieve verblijfsvergunning vast te krij-
gen voor het gezin. Eenvan hun eisen
is dat Delwar en Elvira in het land
mogen blijven omwille van humani-
taire redenen. Hiervoor moet de mi-
nister van Binnenlandse Zaken zijn
toestemming geven.
Dit ligt echter niet zo voor de hand.

In 1989, ten tijde van de uitwijzing
van de familie Tel- een gelijkaardig
geval te Leuven waarbij, dankzij tal-
rijke steunakties, zowel van politiá
als van vrienden, en een grote me-
dlcbelanqstellinq, de familie uitein-
delijk in 8elgU! kol)..blijven - sprak
minister Tobback.zich uitten voordele
van de familie, uit humanitaire over-
wegingen. Het lijkt nu minder waar-
schijnlijk dat hij hetzelfde zal doen.
Zoverkondigde hij in februari van dit
jaar nog, toen hij door een referen-
dum van de bevolking van Kortessem
onder druk werd gezet om een Sikh die
reeds vier jaar in de gemeente verbleef
niet uit te wijzen, dat de asielwet

steeds moet toegepast worden en dat
hij geen rekening zou houden met het
referendum.
Het solidariteitskomitee "Delwar

en Elvirablijven" heeft tot nu toe zo'n
950 handtekeningen verzameld.
Naast de petitie zijn er eveneens een
aantal solidariteitsbetuigingen, on-
der andere van vrienden van het ge-
zin en de direkteur van de school van
Shahida. In een volgende stap pro-
beert men nu steun te krijgen van de
gemeenteraad om de uitwijzing tegen
te gaan. Lieve Snellings, gemeente-
raadslid voor Agalev, heeft reeds haar
steun toegezegd. Ook burgemeester
Vansina zou beloofd hebben iets te
ondernemen, maar hij verblijft mo-
menteel in het buitenland. Konkrete
stappen van de gemeente zijn er dus
nog niet.
Het geval van Delwar en Elvira is

echter niet het enige in België (en Eu-
ropa). Door de voortdurende ver-
strenging de laatste jaren van de
asiel- en immigratiewetten tot het ab-
surde toe, wordt het steeds moeilijker
voor buitenlanders om een veilig on-
derkomen in het Westen te vinden.
Terwijl vroeger effektieve repatriërin-
gen eerder zelden waren, zouden vol-
gens de initiatiefnemers wekelijks in
België tot driemaal toe een dertigtal
buitenlanders gerepatrieerd worden,
niet altijd zonder geweld. Dit gebeurt
echter in het grootste geheim en offi-
áële ájfers zijn moeilijk te bemachti-
gen. Depers isbovendien nooit toege-
laten bij dergelijke repatriëringen.

Regularisatie
Het solidariteitskomitee pleit dan

ook voor een radikale. verandering
van het vluchtelingenbeleid. Volgens
hen bestaat er niet zoiets als een 'hu-
maan uitwijzingsbeleid', waarvoor
Tobback en Bossuyt pleiten. Een
terugsturing gaat telkens gepaard
met een menselijk drama voor de be-
trokken personen, die vaak geen en-

kel toekomstperspektief hebben in
hun eigen land. Daarnaast hebben
illegale vluchtelingen geen rechten,
wat dan weer een voedingsbodem is
voor diskriminatie tegenover buiten-
landers. Daarom vraagt het komitee
in een tweede eis de regularisatie van
het statuut van alle vluchtelingen die
op dit moment illegaal in ons land
verblijven.
In een tweede stap ~eit men voor

een beleid van open grenzen. Het
Westen is mede verantwoordelijk
voor de fenomenen die de mensen in
de Derde Wereld doen vluchten. In
eerste instantie moet dus iets gedaan
worden aan de reële oorzaken van het
vluchtelingenprobleem, zoals de on-
eerlijke handelsrelaties, de wapen-
eksport, de steun aan diktators, kwijt-
schelding of verlichting van de schul-
den, enzovoort. Het soltdort-
teitskomitee eist dan ook dat het Wes-
ten zijn verantwoordelijkheid op-
neemt door mensen die hun land ont-
vluchten op te vangen in plaats van
onze grenzen hermetisch afte sluiten.
Het sluiten van onze grenzen biedt
immers geen oplossing voor het
vluchtelingenprobleem.
Tenslotte pleit men met het beleid

van open grenzen voor de uitbouw
van een multikulturele sa'menleving.
Het afschilderen van de' vluch-
telingen(stroom) als een bedreiging
werkt mdsme en diskrlminatie in de
hand. Bovendien heeft iedereen het
recht te wonen waar hij of zijwil, ook
wanneer men in een ekonomisch of
politiek moeilijke situatie zit.

Els Cornelis

In het kadervan deopeningsweek van het
projekthuis Genoeg en van de vzw Los
Buenos zal op 4 november een optocht
plaatsvinden om 19.30 u die In het teken
staat van "Delwaren E/vim blijven". fi-
nanciële steun is ook steeds welkom op
het rekeningnummer 001-2774555-43,
"Delwar en Elvim blijven",
Vlamingenstraat 116.

'Wit is altijd schoon'
in teatervorm op hèt Kultuurtje

zondvloed'-~~~~
na de dood

Rijkevorsel

'Wit is altijd schoon' van Leo Pleysier is een van de meest intrige-
rende boeken van het voorbije decennium. Vorig jaar werd het
door de Vlaamse aktrice Tine Ruysschaert tot een teatermonoloog
bewerkt. Het Kul-t-uurtje, het wekelijks gmtis uur kultuur van de
KU Leuven, krijgt de eer een reeks voorstellingen in Vlaanderen te
openen. Een boek vol subtiel taalteveel maar zonder noemens-
waardige beweging: geen evidente keuze voor een teaterbe-,
werking.
De reeks Kultuurtjes van dit semester
doorbreekt alvast één gewoonte. Dit
keer staat er geen lezing van een
schrijver geprogrammeerd, zoals VO-
rig jaar die van Paul deWispelaere en
de bijzonder druk bijgewoonde voor-
leessessie van Kristien Hemmerechts.
Door de toneelbewerking van 'Wit is
altijd schoon' staat er met LeoPleysier
toch literatuur op het programma. En
zo hoort het.
Het grootste deel van het boek

wordt gevormd door de monoloog
van een gestorven moeder. In de ge-
dachten van de zoon die bij haar
doodsbed waakt, heeft het overlijden
geen einde gemaakt aan de zond-
vloed van 'schoon Vlaams' die de
moedermond over hem heen stortte.
Tussen 'Kom maar, zei ze' en 'Ga
"moor, zeize' drukt de overledene haar
bezorgdheid uit over haar nakende
begrafenis en voorziet ze haar naaste
omgeving van kommentaar. De
kracht van het boek komt voor een
groot deel voort uit de vorm waarin de
auteur het dialekt van zijn moeder
gegoten heeft.

De taal die de moeder in de mond
wordt gelegd, is een 'geliteraliseerde'
vorm van het Rijkevorselse dialekt.
Pleysier plaatst zich hiermee in de lijn
van Louis Paul Boon, die als eerste de
poëtische zeggingskracht van de
Vlaamse dialekten in een mo-
dernistische literaire vorm heeft kun-
nen gieten zonder er een breuk door te

4 Veto, Jaargang zo nr. 6 dd. ZS oktober

forceren. Naast Pleysier heeft enkel
Hugo Claus in 'Het verdriet van Bel-
gië' Boon op dat vlak kunnen evena-
ren.
In eerder werk stond de ge-

problematiseerde relatie van de
schrijver met zijn Noordkempische
omgeving al sterk op de voorgrond,
een relatie die bestond uit een vreem-
de mengeling van afkeer en afhanke-
lijkheid. Taal is een van de dingen
waarin dat isolement en tegelijk de
verbondenheid met de omgeving uit-
gedrukt wordt. In de verhalen die ver-
schenen vóór Wit is altijd schoon'
was er dan ook voortdurend sprake
van een heen en weer gereis van het
hoofdpersonage tussen zijn dorp en
de stad. 'Die pendelbeweging is in wat
later het eerste deel van een orale tri-
logie bleek te zijn, stilgevallen.

Volk
De zoon is enkel aanwezig in de

monoloog onder de vorm van vele
witregels. Begin oktober verscheen
het laatste deel van de trilogie, 'De
gele rivier isbevrozen'. Eerderwas ook
het minder sterke 'De kast' versche-
nen. Ook in die laatste twee delen zijn
de witregels minstens even belangrijk
als de tekst. Ze tekenen een vorm van
onmacht, maar evengoed verbeelden
ze bewondering, in die mate dat het.
enige waardige antwoord zwijgen is.
Pleysiers boeken zijn immers door-

drongen van het gevoel van schoon-
heid die het dialekt in zich heeft. In
verscheidene interviews benadrukt de
schrijver dat zijn werk ook een maat-
schappelijke dimensie heeft, met

name het protest tegen het afdoen
van zijn idioom als taalarm en min-
derwaardig tegenover het Stan-
daardnederlands.

Leefwereld
Met de aandacht voor een taal die

door zijn weinig ekspliciete norme-
ring meer dan het Algemeen Neder-
lands individueel is, neemt Pleysier
ook een standpunt in tegenover histo-
riografie die, aldus de auteur, maat-
schappelijke evoluties teveel be-
schrijft aan de hand van een sociale
opperlaag. Het te gewoon gevonden
volk wordt niet geanalyseerd, enkel
beschreven. Dat gebeurt in traditione-
le termen die als enig doel hebben de

Wit is altijd schoon.

toestand van onderdrukking te be-
stendigen.
De voor de schrijver onvermijdelij-

ke positie van 'intieme buitenstaan-
der' geldt ook voor de relatie met zijn
moeder. Die praat tegen hem, maar
meer dan dat praat ze langs hem
heen. Zowelvormelijk als inhoudelijk
is die afwezigheid van kommunikatie
tekenend. Hij spreekt noch haar taal,
noch maakt hij deel uit van haar
leefwereld. In de toneelbewerking is
hij dan ook weggelaten. De moeder
ligt op haar sterfbed en het enlge waar
de voorstelling op steunt, is het ge-
zang van de taal.

Ieroen Overstijns

(foto Frank Viaene)



De BeauHunks brengen vrolijke
filmmuziek

poewa'fp,
poewaap, tididi
Vliegende taarten, achteIVolgingen, instortende huizen, kleine
boevestreken: het zijn de klassieke ingrediënten van de films van
lamel en Hardy, in Vlaanderen ook wel bekend als 'de dikke en de
dunne' of'Stan en Ollie'. DeNederlandse Beau Hunks brengen het
komische tweetal opnieuw tot leven via een rekonstruktie van de
originele filmmuziek.
Laurel en Hardy worden door de kri-
tici nogal eens in de schaduw ge-
plaatst van die andere grote komie-
ken Charlie Chaplin en Buster Kea-
ton. Stan Laurel begon nochtans op
een gelijkaardige manier als Chaplin.
Beide komieken startten hun karrière
in het Engelse Vaudeville-teater. Toen
Laurel voor de eerste keer naar Ameri-
ka afreisde was dat met een teater-
gezelschap waartoe ook Chaplin be-
hoorde. Vanaf 1913 vestigde Laurel
zich definitief in Amerika. Vier jaar
later kwam hij terecht in de filmwe-
reld. De Amerikaan Oliver Hardywas
daarin al enkele jaren langer aktief,
maar had het nog niet verder ge-
bracht dan kleine, ondergeschikte rol-
len.
Hun samenwerking kwam bij toe-

val tot stand. Beiden werkten voor de-
zelfde producent, Hall Rooch, maar
Laurel was oorspronkelijk aangeno-
men als regisseur. Een ongelukje van
Hardy maakte dat Laurel moest in-
springen als akteur. Het sukses van
die film overtuigde hem in deze rich-
ting verder te gaan.

Willekeur
Enkele films later begon de Laurel-

Hardy kombinatie duidelijk vruchten
af te werpen. Stan Laurel speelde
voorel het domme, onhandige perso-
nage. Hij had een paar gimmicks waar
hij gretig gebruik van maakte: zo
barst hij regelmatig in ongekon-
troleerde huilbuien uit, of maakt hij
een absurd vrolijk sprongetje. Ollie is
vooral de dupe van de onhandigheid
van zijn kompaan. Als Laurel - in
'You're Dam Tootin" - na het zout
gebruikt te hebben de dop niet dicht-

schroeft, krijgt Hardy de hele inhoud
in zijn soep. Hij verwisselt dan snel de
borden maar heeft even later hetzelf-
de voor met het pepervaatje. Herdy -
verliest er regelmatig zijn geduld bij,
maar veroorzaakt ook zelf heel wat
onvoorziene gebeurtenissen door zijn
'brute kmcht'.
Laurel en Hardy begonnen hun

karrière in de tijd van de stille film,
maar maakten, in tegenstelling tot
vele andere akteurs, probleemloos de
overgang naar de geluidsfilm. Hun
stemmen bleken duidelijk een aan-
winst en geluiden als toeterende au-
to's, gelach en gekreun wisten ze ko-
misch te gebruiken. Vanaf 1931 werk-
ten ze ook aan langspeelfilms, die bij
het huidige publiek minder bekend
zijn.

Inbegrepen
De Nederlandse Beau Hunks put-

ten voor hun muziek zowel uit die
vroege films als uit het latere werk. Ze
brengen aldus kom posities uit de pe-
riode tussen 1900 en 1940. Muziek
was namelijk al een onderdeel van de
cinema vanaf de allereerste filmverto-
ning. Alleen stond die muziek niet op
band, maar werd hij tijdens de verto-
ning toegevoegd, live of op plaat.
Vaak bestond er geen vaste muziek
voor een bepaalde film, zodat de eks-
ploitant naar willekeur geluid toe-
voegde. Stilaan lieten meer en meer
producenten voor hun belangrijkste
films een originele soundtruck uitvoe-
ren, ofze gaven de eksploitanten aan-
bevelingen over het soort muziek dat
bij de film gespeeld moest worden.
Voor de Laurel-en-Hardyfilms deed

producent Rooch hoofdzakelijk een

19.15 (1)
DE SOTO KAN NIET BEWEGEN
Olga de Soto - De scheefgetrokken
verhouding tussen de lengte van het
stuk en dat van de titel is niet het enige
wat er spaak loopt in '1 believe that if
I actupon the dimension of time itwill
be difficult to find myself at the place
where I am expected to be', de nieuwe
kreatie van de Brusselse danseres
Olga de Soto. De voorstelling steunt
op enkele zeer sterke uitgangspunten
die echter niet of zeer. weinig ontwik-
keld worden. De produktie toont on-
getwijfeld de kreatieve mogelijkhe-
den die De Soto heeft. Maar er had
nog aan geschaafd mogen worden.
'I believe .. .' is een eerste gedanste stu-
die over de drie paradoksen rond stil-
stand in beweging die geformuleerd
zijn door Zenon van Elaia in de vijfde
eeuw voor Kristus. Alledrie proble-
matiseren ze het koncept van bewe-
ging. Ze tonen aan hoe de notie van
stilstand essentieel deel blijkt uit te
maken van het bewegen. De kon-
tmdiktie van de-vliegende pijl houdt
bijvoorbeeld in dat, goed beschouwd,
de vlucht maar een optelsom is van
momenten waarop de pijl" stilstaat.
Hoe kan de pijl dan van punt a naar
punt b gaan, als er niets dan be-

wegingsloosheid is? De daaruIt afge-
leide vroag, hoe aan het niet bestaan
van beweging dansend vorm gegeven
kan worden zonder stil te staan, ligt
aan de basis van de voorstelling.
De tijd is de niet-zichtbare aanwezige
op de planken. De danssoio is even-
goed als een dialoog op te vatten, een
tweegevecht met de klauwen van de
tijd die de danser op de hielen zit De
bewegingen zijn op sommige mo-
menten dan ook zeer verkrampt. Deze
zenuwachtigheid laat de toeschouwer
niet onberoerd, hij wordt er zelf door
geË!nerveerd. De opgejaagdheid
funktioneert niet, zodat het publiek
gewoon apatisch wordt. Niettemin
zijn er interessante vondsten, zoals
het gevecht met de waterzakjes die
aan het plafond zijn opgehangen, de
mystieke dans, behangen met kleren
en voorol de zandloperkonstrukties
van Patrick Vandewyer. Maar ze krij- .
gen niet genoeg ruimte om zich tot
iets interessants te ontwikkelen. Het
geheel vormt een kmmpachtige po-
ging tot een uitgebouwde voorstel-
ling, waar daar, door het specifieke
vaneen 19.15, geen plaats voor is.

Go)

Niet alleen de Leuvense Overkoepelende Kringoryanisatie had besloten om niet deel te nemen aan de laatste Jongerenmars
IIOOrmeer werk en tegen rodsme en fascisme, vorige zondag was de algemene opkomst van studenten in Brussel sowieso
biezonderlaag. Blijkbaar is de bekommernis IIOOrrodsme en werkloosheid biJde meeste studenten niet groot genoeg om erllOOr
op straat te komen.
Wel veel rood, zeer veel rood: ABVV, Blokbuster, Socialistische Jongerenwacht, Antifascistisch Front (Aff) en hun Waalse
tegenhanger FAf, FAf-jeunes, Jongsocialisten, de jongerenorganisatie van de Socialistische Mutualiteiten, de Partij van de
Arbeid, Rode Jeugd èn - wie had dat gedacht - drie ortodokse kommunisten, mèt vlag, mèt hameren sikkel. Verloren In de
ABVV-zee: één KAJ-vlag. W~n ook aanwezig, het 'autonoom blok' van anarchisten, met .zwmtevlaggen en een sjaal IIOOrhet
gezicht "om niet herkend te worden door de BOB·, zo luidde het. Op de ABVV-slogan "Meer werk? klonk het in die groep
luidkeels" Neel". "Recht op luifwid" was hun wede1WOOrd.De betoging, waaraan slechts een drieduizendtal jongeren meede-
den, was snel afgelopen en blonk zeker niet uit doorordewoorden en slogans. Weinig sfeer dus, en wie relletjes had verwacht,
kwam bedrogen uit. Het anarchistische blok haastte zich snel naar het podium waar de optredens achteraf doorgingen. Om
op de ew:rsterij te staan en zich In de pogo te kunnen afreageren. (ec/pdg/svg) (foto Karel De W«rdt)

beroep op de kompontsten LeRoy-
Shield en Marvin Hatley. Shield, die
zijn karrière begon als klassiek pia-
nist, kwam onder kontmkt bij de Vlk-
tor Talking Machine Company die
alle geluid verzorgde voor de Hal
Rooch studio's. Tussen 1929 en 1931
schreef hij niet minder dan 68 melo-
dietjes, zowel voor films van Laurel en
Hardy als voor andere produkties.
Vele van die melodietjes werden in
verschillende films hergebruikt, tel-
kens zich een gepaste scène voordeed.
'You are the One I Love' bijvoorbeeld,
werd meestal gespeeld tijdens liefdes-
scènes. De muziek kon ook door te-
genstelling een humoristische onder-
steuning zijn: zo krijgen we in de film
'Blotto' 'You are the One I Love' te
horen terwijl Stans vrouw met een
jachtgeweer op hem zit te wachten.

Aanleiding
De tweede Roeeh-komponist was

Marvin Hatley. Hij was een self-
made-muzikant afkomstig uit het
jazzmilieu. Naast korte melodieën
voorzag hij ook enkele langspeelfilms
van een volledige soundtreek. Hij
'ontwierp' ook het originele Laurel-
en-Hardytema 'Ku-Ku'.
Originele opnames op plaat van

deze muziek zijn bijna onvindbaar.
Het zijn de leden van de Beau Hunks

zelf die de muziek via de films hebben
gerekonstrueerd. Geen gemakkelijke
opdmcht omdat doorheen die muziek
natuurlijk nog heel wat andere gelui-
den te horen zijn. De bedoeling was de
muziek te spelen zoals hij zestig jaar
geleden klonk. Men ging dus even-
eens op zoek naar de originele bezet-
ting en speelt op instrumenten uit die
periode.

Melodieën
In het programma dat de Beau

Hunks brengen, kunnen de films zelf
natuurlijk niet ontbreken. Tussen het
gewone koncertgedeelte worden twee
geluidsfilms met soundtrack ver-
toond: 'Helpmates' en 'Blotto'. Het
hoogtepunt is de vertoning van de
stomme film We Fay Down', die live
begeleid wordt. Het is een klassieke
parodie op het huwelijk, met knappe
meisjes en jaloerse echtgenotes inbe-
grepen, die aanleiding geeft tot vrolij-
ke melodieën als 'It is to Laugh', 'Jazz
Wedding March' en 'Hunting Song'.

Karen De Pooter

De Beau Hunks spelen op dinsdag 26
oktober om 20.()() u in de Minnepoort.

Vanzetti
Woensdag 27 oktober organiseert
Party at Vanzetti's in zaal Rumba &
Co de offlciële voorstelling van hun cd
'Thru the looking Gráss'. Vanaf
20.30 u zal de groep een live-optre-
den verzorgen dat het aanwezige pu-
bliek en de uitgenodigde pers van de
degelijkheid van het nieuwe werk
moet overtuigen. Daarnaast treden
ook Boerenzonen op Speed en Gunter-
lamootop.

Party at Vanzetti's bestaat reeds vijf
jaar. De Belgische gitaarrock nieuw
leven inblazen was de- voornaamste
drijfveer van bij de oprichting. Vol-
gens zanger en soàologiestudent
'Viktor' Bart Vanneste probeert de
groep steeds eerlijk en eigenzinnig
over te komen. "Tekstueel brengen we
vooral persoonlijk-emotioneel getinte
songs, muzikocl leveren we een alter-
natieve cocktail van averechts gitaar-
spel, onder andere geïnspireerd door
Neil Young, The Stooges en The Birth-
dayParty."

De eerste ep'I Wanna lay My Head'
kreeg in talrijke vaktijdschriften goe-
de kritiek, en bracht het viertal ook in
de Up-date-studio's voor een live-set
op Studio Brussel.

19.15 (2)
DE SPANJAARD EN DE KIKKER
Mal Pelo - Voor enkele Klapstuk-
voorstellingen waren de verwachtin-
gen wel erg hoog gespannen. 'No
Longer Readymade' van Klapstuk 91
revelatie Meg Stuart kon ze niet hele-
maal inlossen. De 19.15-voorstelling
van Mal Pelo deed dat wel. Het Spaan-
se gezelschap was voor het eerst te
zien op Klapstuk 91 met het duet
'Quarere'. Vorig jaar was er het fasci-
nerende 'Sur. Perros del sur', dat de
lijn van door zuiderse vurigheid inge-
geven dans doortrok. Vorige week
ging de korte produktie'La Mimda de
Buba!' in première, wat met de losse
pols mag vertaald worden als 'De
oogopslag van Bubal'.

KORTING*
bij aankoop van CD's,
op vertoon van uw
studentenkaart.

• Niet cumuleerbaar met andere kortingen

Bij SU"P!E~CL.ua Leuven

Bondgenotenlaan, 145-149
Diestsestraat, 186-190

-

NEW SUPER CWB ... EN NERGENS ANDERS! CD'S EN MUZIEKCASSETTES
VIDEO: VERKOOP EN VERHUUR - VIDEOGAMES - FOTOSERVICE - CDc;f- PHOTO CD.

De kern van het stuk is weer een
duet, de spanning die daaruit voort-
vloeitvormt bijgevolg de rode lijn van
de produktie. In het begeleidende
progmmmaboekje benadrukt het ge-
zelschap de open struktuur van die
dialoog, of beter gezegd
hanengevecht. De dans en de hèle
opzet van de voorstelling zijn uiterst
vatbaar voor verandering. Het idee
waar die open struktuur aan opge-
hangen wordt, is de roesverwekkende
belladonna-plant, reeds door
Italiaanse jonkvrouwen in vervlogen
tijden als effektief middel tot
destruktie van de wettelijke weder-
helft beschouwd. De voorstelling
wordt don ook onder geveinsde in-
vloed gespeeld, met glazige oogbollen
die in het niets staren. Het wezenloos
in de armen van de andere vallen, het
gefascineerd staren naar gekronkel
van eigen vingers en de plotse uitbars-
tingen van woede verbeelden de roes.
Het duet valt uiteen in twee delen die
elkaars spiegelbeeld zijn. Bij toerbeurt
neemt een van de twee dansers de
passieve rol op zich en zoekt hij een
vrijwillig isolement op dat niet verbro-
ken roakt, hoezeer de partner ook po-
gingen waagt. Heel mooi gevonden is

de krijttekst die bij de aanvang van de
voorstelling op de dansvloer geschre-
ven staat. Door de driftige bewegin-
gen van de danser die de ander uit zijn
slaap probeert te halen, wordt dat krijt
over de rest van het podium verspreid.
De boodschap die de tekst meedmagt,
vervaagt zo wel beetje bij beetje. De
dans ontwikkelt zich echter en is zo
een tegengestelde, kompenserende
beweging. De beweging van het
lichaam, hoe ongekontroleerd dan
ook, haalt het van het geschreven
woord. Enkel de tekening van de kik-
ker die de tekst besloot, bleef onaan-
geroerd.
Het duet wordt voornfgegaan en

besloten door cellomuziek, uitge-
voerd door een muzikant die, wan-
neer hij niet speelt, in de halve duis-
ternis het gebeuren vrij letargisch, om
niet te zeggen sloom, gadeslaat. De
originaliteit van ook weer deze voor-
stelling ligt in dat relativeren van het
sérieux van de dans door burleske
voetnoten. Nadat de twee dansers SQ-

men weggestrompeld .zijn, is hij het
die kikkergewijs begint rond te sprin-
gen, zichzelf begeleidend met het no-
dige gekwaak. Dat is wat de toeschou-
wer onthoudt van de produktie.
Waarom een volwassen kamerplan.!.-
de hele tijd het toneel heeft mogen
bevolken, wordt in dit perspektief ook
wel duidelijk. Amusante voorstelling.

Go)
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Bijde aanwezige uitbaters blijkt de
wil om drugs te weren praktisch una-
niem te zijn. Of daarbij naast kom-
merciële motieven ook etische over-
wegingen meespelen, is een andere
vraag. Ook is het in de praktijk voor
sommigen vaak moeilijk om drugge-
bruikers te herkennen. Hoe zie je het
verschil tussen een dromer die iets te
veel gedronken heeft en een dromer
die iets te veel gerookt heeft? "Wie
wiet?": geen gemakkelijke vraag.

Drugs
vervolg van pag, 1

bij de iets moeilijkere situaties die in
een kafee ontstaan. Iemand die wordt
lastiggevallen, vechtpartijtjes en zelfs
bedreigingen met een wapen zijn
sommige uitbaters niet vreemd en
scheppen soms een sfeer van machte-

• loosheid. "In hoeverre kun je je kliën-
teel zelf kiezen?" was dan ook een van
de opmerkingen. De kommissaris
bleef tamelijk vaag door te stellen dat
de kafeebaas altijd zelf zijn verant-
woordelijkheid kan opnemen of des-
noods "maar een beetje moet wach-
ten". "Iedereen kan ons missen als
kiespijn tot men ziet dat ze ons nodig
hebben," was zijn reaktie.

Fakbays
Bij de aanwezigen waren ook ver-

antwoordelijken uit een aantal Leu-
vense fakbars en ook daar worden
drugs niet geduld. De mensen van de
Shrink (fakbar Psychologie) beweer-
den niet veel problemen te hebben in
het kafee en wijzen gebruikers altijd
de deur. Wat in de garage buiten het
kafee gebeurt, kunnen ze niet kontro-
leren. Ook in de fakbar van L&Wrea-
geert men onmiddellijk. "Misschien
een keer op een maand gebeurt het
dat we iemand betrappen. Als er iets
gerookt wordt dat niet op gewone si-
garetten lijkt, dan verzoeken we de
persoon om buiten zijn jointje te gaan
roken. We weten dat er hier soms
dealers rondlopen, maar in het kafee
worden absoluut geen zaken ge-
daan." De verantwoordelijke van de
fakbar had ook wel wat kritiek op de
politie: "Af en toe komen ze wel eens
te laat, maar dat hangt ook afvan de
reputatie, en fakbars hebben nu een-
maal geen al te goede reputatie. Dat
komt misschien ook door een bepaal-
de kafee-uitbater die een zegje heeft in
de gemeentemad en die ons probeert
te kelderen omdat hij voorol tegen
onze demokratische prijzen gekant
is." Maar nog volgens de fakbaas isde

Kruit
Verder kon men ook stemmen ho-

ren die vonden dat de politiediensten
zich meer zouden moeten bezighou-
den met onderzoek naar grotere
drugsnetten in plaats van hun kruit te
verschieten op de kleine garnaaltjes.
Reaktie daarop was dat het gebruik
van soft-drugs altijd de potentiële stap
naar zwoerdere produkten inhoudt
en vanuit dat perspektief niet als on-
schuidig beschouwd kan worden. Uit
djfers blijkt dat ongeveer vier procent
van de soft-druggebruikers de over-
stap maakt. Vier procent is uitemard
niet niks, maar de vraag blijft of dit
voldoende reden isom de overige 96%
op een repressieve manier aan te pak-
ken.

verstandhouding de laatste tijd veel
verbeterd.
De twee volgende avonden van het

preventieprojekt zullen vooral op vor-
ming gericht zijn. De Leuvense pre-
ventiedienst laat het echter niet hier-
bij en zal nog voor de dag komen met
een uitgebreider horeka-projekt. Ver-
der wordt vooral aan sensibilisering
gedaan in scholen en jeugdbewegin-
gen, waarbij bijzondere aandacht zal
geschonken worden aqn de mode-
drug XTC. Dat er serieus aandacht
geschonken wordt aan preventie is
dus duidelijk. Maar om het met de
woorden van politiekommissaris

Leenders te zeggen: "Er is bij ons zeker
ruimte voor preventie. Of er genoeg
ruimte is, dat is natuurlijk iets an-
ders."
Over het merkwaardige feit dat

soft-druggebruikers bijna nooit herrie
schoppen terwijl in Leuven iedere
avond stomdronken studenten rond-
lopen en toch regelmatig voor proble-
men zorgen, zou misschien ook eens
nagedacht moeten worden. Het pre-
ventieprojekt op zich ismisschien niet
slecht, maar zonder een debat op die-
per nivo dat de werking en het beleid
van de overheid ter zake eens grondig
durft in vraag stellen, blijft het mis-

schien nog te veel een ter plaatse trap-
pelen. Men moet er voor op de hoede
blijven dat preventie hier niet geredu-
ceerd wordt tot repressie. De verdere
sensibillseringsakties zijn alvast een
stap in de goede richting. Nu enkel de
zaken nog iets ruimer durven te zien.

Henk Dheedene

De twee volgende avonden van het pro-
gromma gaan doorop 8en 22 november,
telkens om 19.30 u in brasserie Lyrique,
Grote Markt 12 in Leuven. Voor meer in-
fonnatie tel. 016/21.19.97.

verdeeldheid draagt natuurlijk niet
bij tot het imago van openheid dat het
centrum zichzelf wil aanmeten. Ook
naar de autochtone bevolking toe
dreigt zoiets niet positief over te ko-
men. Zelfs al staan de deuren VOl\ de
nieuwe ontmoetingsruimte wagen-
wijd open voor iedereen, de drempel
zal waarschijnlijk toch hoog blijven
liggen.

Nieuwe multikulturele ontmoetingsruimte
Van de moskee in 't kafee

De Leuvense migranten- en
vluchtelingenwerking zit dui-
delijk niet stil. Het multikul-
tureel centrum Mala Ibrahim
op het Damiaanplein heeft een
nieuw initiatief genomen waar-
in ze haar vele bestaande pro-
jekten en aktiviteiten kan in-
bedden. Het centrum werd na-
melijk onlangs uitgebreid met
een kafee, of beter gezegd, een
eigen ontmoetingsruimte.
Het multikultureel centrum Mala
Ibrahim bestaat intussen al één jaar.
In die periode is het uitgegroeid tot
zowat de belangrijkste organisator
van aktiviteiten voor migmnten uit
het Leuvense. Het is ook de thuisha-
ven geworden van meer dan één vere-
niging. Zo zijn er twee Koerdische
zelforganisaties gevestigd, samen
met de Marokkaanse Jongerenasso-
datie en de W~reldwerkplaats - die
zich specifiek bezighoudt met vor-
ming voor kinderen. Ook het Bm-
bants Regionaal Integmtiecentrum,
Scholen Zonder Radsme en Ster (Stu-
denten Tegen Radsme) hebben er een
vast onderkomen gevonden.
Een van de drijvende krochten ach-

ter Mala Ibrahim is Tint, he~Trefpunt

Integmtie. Tint staat in voor een be-
langrijk deel van de Leuvense mi-
granten- en vlu_chtelingenwerking.
Diewerking staat inmiddels vrij stevig
op haar poten en is uitgebouwd rond
een aantal assen. De eerste daarvan is
de jongerenwerking, die vooral voor-
ziet in een ruim aanbod aan sport-
mogelijkheden en kulturele aktivi-
teiten (film, teater, uitstappen), en
daarnaast een muziekatelier en
vakantiekampen voor migrantenjon-
geren en jonge vluchtelingen op touw
zet. Pamllel hieraan is de meisjesen
vrouwenwerking, die uitwisselings-
projekten op stapel heeft staan met
andere vrouwengroepen.

katief Centrum, dat alleen vorming
inricht voor laaggeschoolden. Ten-
slotte wordt veel belang gehecht aan
strukturele hulpverlening. Men helpt
de verschillende gemeenschappen
om zichzelf te organiseren en probeert
alle projekten rond vluchtelingen in
het Leuvense zowat te koördineren
via het Forum voor Asielzoekers.

orttmoetingsruimte te kreëren. Deze
zomer werd daar werk van gemaakt
en hield men op Mala Ibrahim een
internationaal jongerenkamp, waar-
van de deelnemers een handje toesta-
ken. De kelder van het huis, die langs
achter uitgeeft op de tuin, werd omge-
bouwd tot een volwaardige ontmoe-
tingsplaats kompleet met keuken,
leeshoek en multifunktionele ruimte.
Panache C, zoals men het nieuwste

projekt van Tint gedoopt heeft, moet
dan ook het middelpunt worden van
de verschillende aktiviteiten die In
Mala Ibrohlm georganiseerd worden.
Het is dus duidelijk niet zomaar het
zoveelste Leuvense kafee dat de laat-
ste tijd uit de grond schiet. Kafee is als
benaming trouwens niet echt op zijn
plaats, want uit respekt voor de aan-
palende moskee zal er in elk geval
geen bier te verkrijgen zijn. Het pro-
jekt is er immers in eerste instantie
voor en door migranten gekomen -
wat niet wegneemt dat andere be-
zoekers er natuurlijk meer dan wel-
kom blijven.

Serge Franchoo

Wie meer wil weten over de werking van
Tint of Panache C, kan steeds terecht op
het Multikultureel Centrum Mala lbra-
him, Pater Damiaanplein 10.

Welkom
Verder wordt er nog gewerkt rond

tewerkstelling, nog altijd een van de
hoofdproblemen voor migmnten en
vluchtelingen, en naschoolse op-
vang, dit laatste in samenwerking
met Schoolopbouwwerk. Tenslotte
richt Tint zich ook op vorming en
sensibilisering in scholen op het vlak
van antimdsme. Zo ondersteunt Tint
het initiatief van Hand tn Hand en
komt op voor gelijke kansen en rech-
ten via de petitiekampagne van Ob-
jektief.
Het enIge wat nog ontbmk in die

hele waaier van aktiviteiten, was een
ontmoetingsplaats voor iedereen die
bij het huis betrokken is. Nu speelde
Tint al langer met het Idee om zo'n

Doorlopen
Wonn
Verder wordt er ook tijd vrijge-

maakt voor dienstverlening, onder
andere bijstand in juridische verwik-
kelingen of administratieve proble-
men, en voor de opvang van vluchte-
lingen. In het kader hiervan worden
er Nederlandse taallessen georgani-
seerd voor hooggeschoolde vluchte-
lingen. Die kunnen immers geen les
volgen in het offideel erkende Edu-

vervolg van pag. 1

hield van de deelnemer aan het naak-
ste rondje. Een enorme prestatie werd
ook geleverd door Peter Van
Vinckenroye, aktief binnen het groen
kunstkollektief Groezel, een van de
verenigingen binnen Genoeg, die niet
als ploeg mochten deelnemen aan de
24 uren wegens hun politiek engage-
ment (zie Veto vorige week). Hij rea-
geerde op een sportieve 'manier op
deze afwijzing door het grootste aan-
tal rondjes te lopen, namelijk 101.

Wagenwijd
Koffie of tee dus, voor of na de

taalles of gewoon om de tijd door te
brengen. Maar daar blijft het niet bij.
Regelmatig staan er avonden of mid-
dagen op het progmmma voor jonge-
ren, de vrouwenwerkgroep of voor
vorming. Men wil er ook filmverto-
ningen of teater uit verschillende kui-
turen organiseren. Daarnaast bestaat
steeds de mogelijkheid voor indivi-
duen of verenigingen om er kursus-
sen, informatiebijeenkomsten offees-
ten te houden. Mala Ibrahim biedt
daarbij altijd haar technische en ad-
ministratieve ondersteuning aan.
Tenslotte ismen ook van plan om een
tweemaandelijks tijdschrift, de Pana-
che Coumnt, uit te geven, waarin de
aktiviteiten aangekondigd worden.
Feitblijft wel dat Panache C hoofd-

zakelijk toch een initiatief is naar de
werking van Tint zelf toe. Het projekt
wordt bovendien ook niet gedragen
door de hele migrantengemeen-
schap. Tijdens de openingsdag werd
aan het huis een pamflet uitgedeeld
dat bol staat van vlijmscherpe kritiek
aan het adres van Tint. Initiatiefne-
mer was de Noordafrikaanse Culture-
leVereniging (NCV), die al jaren in de
klinch gaat met Tint. Volgens NCV
vertegenwoordigt Tint veel minder
migranten dan zijzelf, maar zou het
wel de volle steun krijgen van het
Leuvense stadsbestuur, terwijl NCV
met moeite kan overleven. Dergelijke

Razernij
De massa was weer goed vertegen-

woordigd en kon zoals gezegd genie-
ten van heerlijke en minder heerlijke
hapjes en van de spannende strijd tus-
sen Apolloon en VTK. Wie behoefte
had om enig leedvermaak te uiten,
kon zich tegoed doen aan verschillen-
de kleinere kringen die het moeilijk
hadden om lopers te vinden. Ook kon
je elk uur een muziekje horen van de
radikaal politiek (I) gernspireerde
groep Rage against the Machine.
Vanaf een uur 's nachts ongeveer
moest men daarvoor wel enigszins de
oren spitsen: na een klacht van een
van de buren uit de nabijgelegen ap-
partementsgebouwen, werd de vo-
lumeknop noodgedwongen enkele
streepjes teruggedmaid.
Om stipt zeven uur woensdaga-

vond was de 24 uur alweer afgelopen.
Professor Van Gerven, voorzitter van
het Instituut voor Lichamelijke Oplei-
ding, mocht de trofee binnen zijn
fakulteit uitreiken aan de preses van
Apolloon. Misschien had hij de trofee
beter zelf meegenomen naar de kast
in het Instituut.

Bart Vanthomme
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Zoekertjes
• Politika dankt de lopers van de 24-
urenloop.
• Beginnen jouw oren te flapperen of je
lichaamsdelen te rillen van plezier bij
het zingen van een noot? Benje van L&W'
en hebje zin om veel lol te maken? Kom
dan in ons koortje zingen op woensdag
27 oktober om 20.30 u in MSI (10k
91.20).
• Die jdB van jullie die in deze rubriek
vorige week beweerde dat een jaarabon-
nement op het NRC-Handelsblad 409
gulden kost, had het mooi mis. Het is
namelijk 405 gulden. jullie man was ze-
ker in de war met het kwartaalabon-
nement van 109 gulden. jullie bereke-
ning van HfI 1,30 per bezorgde krant
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KAFEErEORIEEN

~ 016/201.301
• Na de screening van Fish in Veto volgt
de screening van Veto in de Zonnelant
van 3/11.
• U denkt toch niet dat wij het daarbij
laten? Wie kaatst, zal zijn ballen, of zo-
iets.

• Graelridders valschelyk beschuldigd
door laegh-by-de-grondsche pr-bitches.
Vergelding volgt.
• KS)'ersalhier, zeer welkom op kaas- en
wijnavond van KS)-Brabant op donder-
dag 28 oktober om 19.00 u. Zaal Toe- ~~
wip, Diestsestraat (Super-City), 280
frank. Inschrijvingen:jozef-listraat 27 of
22.31.58. Tot ziens.
• Schaak erf après-schaak onze hobby's
ook je joue? Kom maar op vrijdag 20 u,
Leuvense Schaak Desperado's, Ons
Huis, Goudbloemstraat, Leuven.
• jonge kunstenaars die hun werk willen
tentoonstellen in Leuvens ontmoetings-
huis. Tel: 016/20.58.02. Vraag Bernard.
• Verloren: op woensdag 29 september:
gouden armbandje; grote emotionele
waarde. Beloning 2.000 frank. Tel 016/
65.64.16.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Roselle, Naamsesteenweg 130, tel
016/20.70.77.
• Verliefd op iemand van je eigen ge-
slacht? Geen reden om wakker te liggen!

NP(

Elke dinsdag onthaal van de Roze Drem-
pel van 20 OOutot 23.00 u in hetjAC,jP
Minckelerstraat 47C. Tel 20.06.06.
Praatkafee: elke donderdag vanaf 21 u
in de Masereelklub, Ierse Predikheren-
straat 25. Iedereen is welkom.
• (Goedkope) kamer gezocht. Totjanua-
ri, liefst met telefoon. Tel 29.28.87.
• Kamer te huur in gemeenschapshuis,
3500 frank, alles inbegrepen. Drink-
waterstraat 18, tel 20.01.1 O.
• Sorry voor geschrapte zoekertjes. Vol-
gende week nog eens proberen.

AGENDA & VALVAS
T.6.T

klopte weer wel. Nederlanders mogen aan in Pauskollege? Vanwege: 'Let op JO MEUWISSEN ~
deze abonnementen voor een bepaalde watje zegt, er zitten hier nog mensen!" l
periode (bijv. vakantie) onderbreken. En • Bij opbouw van 24 uur werd m'n fiets ". ~
waar zaten die twee weken gratis injdB's met slot en al m'n sleutels gepikt. Breng . bvba i
leuker-dan-Ieuke tekst? Hans den Bie- minstens de sleutels terug naar Cité, .
man, Tervuursestraat 62Bl, 3000' blok 5 (brievenbus). Bijhorende fiets ver- Alle verhuur video-, klank ..
Leuven, Tel. 23.11.73. hoogt de beloning aanzienlijk. Mieke. en lichtmateriaal voor
• 3 en 5 nov.: jungle Boys and Girls Get • 'Woe 3 nov zaal Lido': brandmerk het ..
Together Week at Kobbes' place. Do it! in je voorhoofd, leg het in schaamhaar SemInaneS, evenementen,
• Vorige woensdag is mijn hoed zonder opje kussen. BBF. optredens fuiven en TD's
mij op stap ~egaa~.lk zou graag een pint • _Deze we.ek hebben de jB's en jG's LCD _VIDEO'PROJEKTOREN
met hem drinken In Den Bel! Nlvoo!
• Verloren: do 21/10, tussen 18.00 en • ·Lalala" kan een koe niet zingen. Zij DISCOBAR
20.00 u La Fragola-horloge. Roete: sta- heeft dan ook nooit in een koor gezeten.
tion-Stuc-Naamsestraat 96. Beloning: Benjij geen koe en wilje plezier maken?
Maria-Theresiastraat 78, Bart. Kom dan naar MSIop woensdag 27 okto-
• Hallo blond harige jongen met blauwe ber om 20.30 u (10k91.20) voor de koor- L_..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ogen, zwarte 3/4 mantel en zwart-groe- repetitie. ~
ne rugzak (Kipling): dinsdag opnieuw • Hoi! Kom je mee volksdansen op 't
dronken zwijn in Rodenbachsaus (of 00- Ladeuzeplein, 27 oktober om 08.00 u?
nen in tomatensausn, 19.15 u, achter- De beiaard zal ons begeleiden. Bespeel

,-- -, je een muziekinstrument en wil je mee
voor live-muziek zorgen dan kan je ons
een seintje geven: Frederik Lintsstraat
13 of tel 23.82.88. Denk niet, dans tot je
erbij neervalt!
• Gevonden op vrijdag 1 oktober in de
OLV-straat: rood wollen jasje. Afte halen
bij Patricia, Sint-Annastraat 23.
• Patricia, twee vragen: waarom mocht
Mudhoney niet op mijn studentenkaart?
Enwaarom weetje nog altijd niet wie ik
ben?
• Heeft niemand toevallig op woensdag
20 oktober een zwarte stoffen linker-
schoen gevonden in de Lakenwevers-
straat? Deze persoon wordt vriendelijk
bij mij uitgenodigd (liefst met schoen)
(Mieke, Lakenweversstraat 7A). Belo-
ning: niet-alkoholische drank en koekje.
• De laatste Scorpiofuif was weer eens
ontgoochelend. Waarom''tllijft de op-
komst toch zo massaal? Ik hoop dat de
Bond Beter Fuiven verandering brengt.
Een diep teleurgestelde Scorpioluiste-
raar.
• Dinsdag 2 nov: officiële stichting van
de Bond Beter Fuiven in Politika (met op-
treden 'Lacrima'). Dus de dag voor onze
eerste fuif. BBF. .

Horizontaal - 1 Persoon die een genomen keuze achteraf betreurt
2 Voetballegende - Froaie, witte bloem 3 Beurt - Prijs ~ Familielid
4 Voegwoord - Lust, levendigheid 5 Smaak - Levenskracht en -lust
6 Belgischerivier- Onvergelijkelijk 7 Bepaalde matrosvulling - Icpons
bordspel8 Kompagnon - Holte- Mondstuk 9 Strafwerktuig - Tijdelijk,
voorbijgaand gebruik 10 long dier.
Vertikaal - 1 Werptuig - Ruw, ongebleekt 2 Lange, stevige veren -
Vrouwelijk dier 3 Snelt - Azijn - Lengtemaat 4 Voorzetsel- Oud, ver-
sleten 5 Voegwoord - Leer van het heldendicht 6 Geschil - zoogdier
7 Opstijgende warme luchtstroom - Zangnoot 8 Ofschoon -Sullig per-
soon -- Flater 9 Drink een klein teugje - Overdreven streng 10 Harde
houtsoort -:- Oosteuropese volksstam.
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CANON KleurkoQie 50 Fr_en minder. I
van 9 u. tot 22 u. deonopend. ~

zat. 10 u. tot 17 u. li'

MAANDAG
20.00 u GESPREKSAVONDGesprekken over relaties vÇ>orwiejong,
homo, lesbisch of bi-seksueel is, in Maria-Teresiastr .. 114, org.
Roze drempel.

20.00 u VERGADERING Open informatieve startvergadering van
Student Aid, voorstelling van werking en aktie-tema '94 ahv
videofilm, dia's, uitleg, in MT 00.16.

DINSDAG
20.00 u DEBAT Debat overvoedselveiligheid, 'een kwestie van het
imperialisme te bestrijden', in MSI, toeg. 50 fr., org. AIB ism MLB .
en Imast.
20.00 u DEBAT Debat over de recente politieke evolutie in Zuid-
Afrika met vice-ambassadeur Beeker van de Zuid-Afrikaanse am-
bassade, in justus Lipsiusstr. 30, toeg. gratis, org. Christen-
Demokratische Studenten.

20.00 u KONCERT 'The Laurel and Hardy film & concert tour': de
8eau Hunks doen de originele muziek uit de Laurel en Hardy films
herleven, in Minnepoort, toeg. 450/500, org. Kultureel Centrum
Leuven.

20.00 u LEZING 'Culture and subculture in ex- Yugoslavia: Secret
Mystery in the 20th century', door de Servische artieste Ivana
Mancilovic, in lokaal Europakring, Bondgenotenl. 26.

21.00 u VERGADERING Voorbereiding fietsaktie, in 's Meiersstr. 5,
org. Genoeg.

DOOR.. KAREN' 'DE POO"TER..
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden; vermeld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

20.00 u BUEENKOMST Studenten Tegen Racisme vergaderen, in
Mala Ibrahim (Damiaal1PI. 10), org. Ster.

20.00 u LEZING De blues: harmonie in konflikt, jokke Schreurs
over 'harmonie' en de bijdrage van de blues aan het hedendaags
harmonisch systeem, in Oratoriënhof, Mechelsestraat lIl, toeg.
100/150, org. vzw Wah-Wah. -

20.30 u VOORDRACHT Ida Dequeeker over de geschiedeniS van
de tweede feministische golf, in Masereelklub, Ierse Predik-
herenstr. 25, toeg. gratis, org. Masereelklub ism Anjer produkties
en Pino.

DONDERDAG

20.00 u KONCERT Optreden van het Praagsjeugdorkest, in Pieter
De Somer, org. Universitair Symfonisch Orkest.

20.00 u VERGADERING Open vergadering van de Objektief-
werkgroepen, in MT 00.16.

20.30 u KONCERT 'Los Camperos De Valies': tradulonele muziek
met poëtische teksten die de lof zingen van vrouwen, het platte-
land en de liefde in Noord-Oost-Mexiko, in zaal 'Wiedts's Kafee',
Vandenbemptlaan 6, Heverlee, toeg. 200/250/300, org. Folk-
podium.

21.00 u FUIF Kerosene, koncertorganisator, viert eenjarig bestaan,
in kelder Clockwork, toeg. 50, org. Kerosene. .

VRUDAG
20.00 u GESPREKSAVOND De toestand in Cuba vandaag, onder-
meer over de blokkade; met Yamila Buajasan en Ludo DeWitte, in
Masereelklub, Ierse Predikherenstraat 25, org. Vrienden van
Cuba ism Masereelklub.

20.00 u VERGADERING Vergadering van het komitee Delwar en
Elvira blijven, in Huize Karibu, Frederik Lintsstraat 150.

20.30 u LEZING Tussen tover en realiteit: Vlaamse miniatuurkunst
omstreeks 1400, door Rita Van Dooren, medewerkster Studiecen-
trum Vlaamse Miniaturisten, in Kultureel Centrum Romaanse
Poort, lokaal A.l.3, toeg. 150.

17.00 u LEZING 'Het huidige verankeringsdebat in een historisch
perspektief, openbaar afscheidskollege van professor Herman
Van Der Wee, in justus Lipsiuszaal van het Erasmushuis, Blijde
Inkomststr. 21, org. departement Geschiedenis.
18.00 u VERGADERING Voorbereiding gastlessen 11.11.11, Pro-
jekthuis Genoeg, Vlamingenstr. 116. Org. 11.11.11-studenten.
19.00 u LEZING Universalisme en partikularisme: spanningsveld
in wetenschap, k~ltuur en samenleving, door professor Eyskens,
in Grote Aula, org. Kultuurkommissie.

20.00 u INFD-AVOND 'Lesbiennes en kinderen': een video en ge-
tuigenissen van lesbische koppels over opvoeding en mee-moe-
derschap, in Oratoriënhof, Mechelsestraat, org. Labyrint vzw ..

20.00 u KONCERT Het Symfonisch orkest van het Lemmens-
instituut olv Saveniers brengt muziek van Beethoven, Franck en
Hummel, in Koncertzaal Lemmensinst., toeg. 150/200, org.
Koncertvereniging Lemmensinst.

20.00 u VERGADERING Voorbereidende betoging ivm scholieren -
en studentenstaking, in Projekthuis Genoeg, Vlamingenstr. 116,
org. Genoeg.

""'::::::[i::::::::;::::tMljt:ÎiÎ(I~::

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR 'Wit is altijd schoon' gespeeld door Tine
Ruysschaert, in een regie van Franz Marijnen, in Soetezaal,
Naamsestraat 96, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie.

DINSDAG
20.00 uTEATER Openingsvoorstelling Internationaaljeugdteater-

- festival 'Fabuleus', in Minnepoort, org. Teater jonna,
20.00 u TEATER 'King Lear' van Shakespeare door Ensemble KN5-
Raamteater in een regie van Walter Tillemans, in Stadsschouw-
burg, toeg. 100 tot 400.
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11.11.11 dit jaar rond voedselveiligheid
Het Zuiden wil niet meer leren vissen

reld. Zimbabwe produceerde tot eind jaren '80
een overschot aan mars en stuurde in 1984 zelfs
voedselhulp naar Ethiopië. Dan kwamen er
ekonomische problemen en Zimbabwe klopte
aan bij het Internationaal Muntfonds voor een
lening. Het IMFen de Wereldbank zeiden hulp
toe, maar verplichtten Zimbabwe om zijn maïs-
stocks te verkopen om de schulden af te betalen.
Wanneer' in 1992 een ekstreme droogte aan-
brak, zag Zimbabwe zich verplicht beroep te
doen op noodhulp.
Onder druk van de Europese agrobusiness

zorgde de Europese Kommissie ervoor dat die
noodhulp afkomstig was uit de Europese
groan-,.boter~ en vleesbergen. Gevolg: terwijl de
grote agro-industrieën de eksportsubsidies in-
pikken, kan de kleine boer in de Derde Wereld
niet konkurreren met het binnenstromende
voedsel en moet ermee stoppen. Nogmaals een
illustratie van een anekdote van de Nederland-
se filosoof Hans Achterhuis over de reaktie van
een vertegenwoordiger van het Zuiden op de
'hulp' van het Noorden. Die beweerde dat de
grootste romp die een Derde-Wereldland kan
overkomen niet een hongersnood is, wel de
. noodhulp die erop volgt

Zelfhulp

De term 'voedselveiligheid' wordt meestal om-
schreven als "de toegang voor alle mensen op
elk moment tot voldoende voedsel voor een
aktief en gezond leven". Verschillende foktoren
spelen een rol in het bereiken van dit doel. Over
de voedselproduktie zelf zijn zowat alle qere-
spekteerde organisaties, zoals bijvoorbeeld de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het
eens: er is geen voedseltekort. De voedselpro-
duktie is op wereldvlak voldoende groot om ie-
dereen van voedsel te voorzien. Het ganse we-
reldhongerprobleem hangt integendeel nauw
samen met onze voedingsgewoontes en voorol
met ons ekonomisch bestel. Net zoals ongeveer
alle andere zaken in onze alles-is-te-koop-sa-
menieving, is voedsel in eerste instantie een
koopwaar. En koopwaren komen nu eenmaal
terecht bij wie geld heeft, niet bij wie honger
heeft.

Het Zuiden uitmelken om het Noorden rijker te maken (foto KarelDe Weerdt)
Het is mogelijk om iedereen op aarde genoeg voedsel van behoorlijke kwaliteit te situatie van voedselonveiligheid. Ze zoeken de
bezorgen tegen een redelijke prijs en geproduceerd op een manier die verantwoord verkl~g van deze toestand niet lang~r in een
• • • • "toevallige samenloop van ongelukkige om-
IS voor mens en milieu. Toch stellen we vast dat een meerderheid van de wereldbe- standighedep, zoals droogte, overbevolking en
volking honger lijdt. 800 miljoen mensen zijn zelfS kronisch ondervoed. Om deze' oorlog". Er wordt resoluut gesteld dat ze het re-
hrii d h _...I: h id kl beslis ..~ .. D rd sultco] is van een "nietsontziende geldhonger,se jnen e onrec tvauu.ug el aan te agen, ten VlJ.entwintig e e- van verkeerd beleid, van ongelijke verdeling en

Wereldorganisaties om de handen in elkaar te slaan en allemaal samen een jaar te pure uitbui~g". .
k dh tt ,. oedsel ili·gIt id' D 111111-""" ditj' 1 t . h 11.11.11 illustreert dit onder andere met hetwer en ron e ema v ve el. e . . "YAUevan aar s 00 ZlC verhaal over de honger in Brazilië, of het 'soja-

bij deze kampagne aan en bijt meteen de spits af in de sensibilisering rond de verhaal'. BraziIiëproduceert jaarlijks miljoenen
hongerproblematiek. - tonnen soja, ~n van de meest ei~trijke p~uk-

ten. Vanaf de Jaren '70 werden m Bmzilië boe-
ren massaal van hun land verdreven om plaats
te maken voor een grootschalige sojaproduktie.
Deze boeren trokken naar de grootsteden en de
slums. Met het verdwijnen van de kleine boeren
zijn de sojastreken ontvolkt en verarmd, en is de
voedselteelt voor de binnenlandse markt (bo-
nen, rijst, varkens en kippen) sterk achteruit ge-
gaan.

ze, onder hevige interne diskussie, stilaan aan
het maken zijn. Het hele klassieke model van
ontwikkelingssamenwerking wordt daarbij in
vroag gesteld en men wil zich in het Westen zelf
sterker politiek gaan profileren. Met een geld-
inzamelaktie en een 'gezellige dia-avond gaf
men de mensen al te vaak de kans om het gewe-
ten te sussen met een aalmoes en de problemen
opzij te schuiven tot het volgend jaar.
Eenaantal jaren terug waren de 11.11.Ll-stu-

denten de eersten binnen het wereldje van Der-
de-Wereldorganisaties om deze analyse te ma-
ken en hieruit de rodikale konklusie te trekken
om af te stappen van het geldinzamelings-
model. In plaats daarvan schoven zij de voor-
bije jaren een strukturele werking rond het
etisch bankieren naar voor. Dit jaar wordt bin-
nen die strukturele werking gekozen voor een
intensieve informatiekampagne rond voedsel-
veiligheid. Om het probleem op een bevattelijke
manier voor te stellen, koos men ervoor om toch
weer één bepaald projekt in de Derde Wereld te
belichten, zonder daar een geldinzameling aan
te koppelen. De keuze viel op het Centre de
Développement Intégral de Bwamanda (COl),
een Zaïrese NGO (zie kader).
Dat de verzamelde NGO's steeds duidelijker

kleur bekennen, blijkt al uit hun analyse van de

Maastricht

Deze voorbeelden indachtig, lijkt de boetade
van Mao, "Geef een man vis, en hij heeft eten
voor een dag; leer hem vissen, en hij heeft voed-
sel voor de rest van zijn leven" - een uitspreek
waar heel wat NGO's groag mee uitpakken -
plots flauwekul. Door de slechte ruilvoet en hun
zwakke onderhandelingspositie op de wereld-
markt is de koopkracht van de bevolking in de
Derde Wereld sterk uitgehold. De schuldenlast
van de Derde Wereld blijft aangroeien en de
prijs van de grondstoffen en het voedsel is zo
laag dat de produktiekosten nog niet eens ge-
dekt worden. Ontwikkelingssamenwerking zal
de kloof tussen Noord en Zuid al evenmin dich-
ten. Uit cijfersvan '91 blijkt nog maar eens dat
-alle'hulp'tenspijt-erperjaarmeefdan 100
miljard dollar van het arme Zuiden naar het
rijke Noorden stroomt. De Belgische ontwikke-
lingshulp liep trouwens in 1992 nog maar eens
achteruit: 0,39 procent van het BNPheeft onze
overheid nu nog over voor ontwikkelingssa-
menwerking, alle grootsprokerij ten spijt Toen
vorige week het Vlaams Blok voorstelde çm in
plaats van een 11.11.II-aktie eens een 'zelf-zelf-
zelf-aktie' te houden, zaten ze eigenlijk nog niet
eens zo ver van de harde realiteit.
Over de analyse van de voedselveiligheids-

problematiek mogen de meeste NGO's het al
eens zijn, het formuleren van oplossingen is al-
vast minder eenvoudig. Brazilië zou bijvoor-
beeld uit de wurggreep van zijn schulden moe-
ten kunnen geraken. Via landhervormingen
moeten de boeren opnieuw grond in gebruik
kunnen nemen. Verdermoet er nagedacht wor-
den over manieren om multinationale onder-
nemingen aan banden te leggen en over eerlijke
prijzen voor de produkten die uit de Derde We-
reld in Europa worden ingevoerd. Ook een her-
vorming van onze landbouw staat op het lijstje,
zodat overproduktie wordt tegengegaan en de
landbouwers toch een behoorlijk inkomen heb-
ben, zodat zij voldoende milieuvriendelijk kun-
nen werken. 11.11.11 stelt daarom voor hier in
Europa op een minder intensief model van vee-
teelt over te stappen, dat niet hoeft te steunen op
massale import.

,

Toevalligheid
De hoofdopdracht die de NGO's zichzelf in

hun kampagne stellen is dan ook het sen-
sibiliseren van de publieke opinie, het geven
.van informatie over de oorzaken achter de
hongerbeelden die we met de regelmaat van
een klok op ons tv-scherm krijgen. Daarmee
bevestigen ze de fundamentele ommezwaai die

TerwijlBraziliëop die manier een hongerland
werd voor 50 miljoen mensen, groeide het wel
uit tot de tweede belangrijkste soja-eksporteur
naar Europa. Een ander deel van de prijs was
een rampzalige uitputting van de bodem en een
voortschrijdende erosie. In Europa wordt die
soja-eksport vooral gebruikt voor goedkoop vee-
voeder dat het mogelijk maakt om er een enor-
me veestapel op na te houden, met alle gekende
milieuproblemen vandien. Bovendien wordt er
hier nu meer vlees geproduceerd dan nodig en
gezond isvoor menselijke konsumptie. De Euro-
pese gemeenschap moet er zelfs heel wat geld
tegenaan gooien om de vleesoverschotten kwijt
te geraken. .
De gebeurtenissen in Zimbabwe maken op

hun.beurt duidelijk wat de impakt is van de op-
gelegde 'strukturele aanpassingsprogromma's'
(SAP)voor heel wat landen van de Derde We-

Pieter Vandekerckhove

Donderdag 10 november, vanaf 20.00 u organise-
ren de Leuvense 11.11.11-afdelingen een praat-
kafee rond voedselproblematiek in het Acht-Uren-
huis, Maria-Theresiastraat 121. Gastsprekers wor-
den nog aangekondigd.

Het Zaïrese voorbeeld

/

COl Bwamanda (Centre de Développement Intégral de
Bwamanda) vzw werd door de 11.11.11-studenten gekozen in
samenwerking met de werkgroep Landbouw in Wereld Per-
spektief (LIWP) voor de inhoudelijke ondersteuning van hun
jaarlijkse kampagne. Dit centrum is reeds vierentwintig jaar
lang aktief in Zwre en levert momenteel grote inspanningen om
de voedselveiligheid in de hoofdstad Kinshasa te garanderen.
Het bereikt zo'n 800.000 mensen, verspreid over een tiental een-
tro in Noord- en Zuid-Ubangi (een evenaarsprovincie) en sinds
1988 tevens in Bandundu en de Bas-Zaïre.
Om tot een zo globaal mogelijke ontwikkeling te komen,

heeft COI-Bwamanda een aantal diensten opgericht, die kun-
nen beschouwd worden als een verzameling van deelprojekten
die in één administratief geheel zijn ondergebrocht. De land-
bouwdienst moet landbouwers de kans geven hun bedrijfop een
menswaardige manier te blijven runnen. Daarnaast is er ook
een medische dienst die verontwoordelijk is voor een vijftal hos-
pitalen en een tachtigtal dispensaria, waarbij de preventieve
geneeskunde en de voedingscentra van primordiaal belang
zijn. De technische dienst is verantwoordelijk voor de uitbouw
van de nodige infrastruktuur, het onderhoud van het wagen-
park, het onderhoud van een achthonderdtal kilometer wegen
en 450 handpompen die aan de bevolking in de dorpen drink-
baar water moeten verschaffen. De sociale dienst tenslotte heeft
een goed gestruktureerde rurale werking die de mensen de kans
tot zelfontwikkeling moet geven.

Toen de krisis in Zaïre rond 1990 katastrofale gevolgen bleek te
hebben voor de bevolking in Kinshasa, besloot men wereldwijd
een hulpprogramma op te zetten. DeEG- één van de initiatief-
nemers - was van plan om voedsel aan te voeren via noodhulp
uit EG-overschotten. COl Bwamanda isdaar toen scherp tegen in
gegaan en stelde duidelijk dat er geen noodhulp nodig is, maar
wel produktie in het binnenland. Zij hebben de voorziene fond-
sen aangevraagd om met de aanwezige infrastruktuur land-
bouwprodukten in het binnenland op te kopen en deze naar
Kinshasa te tronsporteren. In Kinshasa worden deze produkten
dan aan zeer demokratische prijzen rechtstreeks aan de bevol-
king verkocht. Zoworden ongeveer 9.000 ton maïs, 800 ton rijst,
130 ton pinda's en 70 ton saja in de hoofdstad afgezet. Op deze
manier kan dagelijks de voedselveiligheid van een grote groep
mensen gegarandeerd worden.
De objektieven van een integroal ontwikkelingsprojekt ver-

schillen van die van een kommerdële onderneming. In een inte-
groal ontwikkelingsprojekt moeten de inkomsten uit de ekono-
mische sektor dienen om de sociale aktiviteiten te kunnen finan-
eieren.In die kontekst werkt COl Bwamanda samen met de stich-
ting Max Havelaar - voor het bevorderen van de verkoop van
'zuivere' koffie, die aan een 'rechtvaardige' prijs rechtstreeks van
de boeren in de Derde Wereld gekocht wordt. Doordat COl
Bwamanda één vierde van hun totale koffieproduktie aan Mox-
Havelaarvoorwaarden kan verkopen, kunnen zij met die op-
brengst alle andere aktiviteiten financieren.

Meteen is de band gelegd met een tweede aspekt van de wer-
king van de 11.11.11-studenten: de promotie van een eerlijker
wereldhandel door het aktie voeren rond het Max-Havelaar-
keurmerk. Het zijn uiteindelijk de Derde-Wereldlanden zelf die
al enkele decennia het 'trade not uid-pnndpe voorop stellen:
het Zuiden heeft een rechtvaardiger wereldhandel nodig, geen
colmoezen. Die slogan behoeft echter nuancering. Een recht-
vaardiger handel staat immers niet op zichzelf. Om tot een
rechtvaardiger maatschappij te komen, zal er ook een bewust-
zijnsrevolutie in het Noorden nodig zijn. Enkel wanneer men
ook in het Noorden bewuster gaat leven en bijvoorbeeld kiest
voor voedsel dat de DerdeWereld noch ons ekosysteem uitbuit,
kan men op langere termijn tot een duurzame oplossing ko-
men. Als derde luik in hun kampagne, komen de 11.11.11-
studenten dan ook op voor een rechtvaardige en verantwoorde
landbouw in het Noorden. Op die manier komt een globale
visie op de Derde-Wereldproblematiek pas echt goed uit de verf.

Op woensdag 3 november zaJ de werkgroep Landbouw in Wereld~
perspektiefin samenwerking met de 11.11.11-studenten het projekt
CD! Bwamanda voorstellen in de Kleine Aula (20.00 u).


