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Akademische overheid
beslist op eigen houtje

Goede aggregatie nog
niet voor morgen

BINNENIN

Het Akademisch Vonningsinstituut voor Leraren (AVL) is op 18
maart één jaar oud geworden. Duidelijk is dat na dat jaar het AVL
nog steeds niet serieus wordt genomen. Vooral de lektorenkwestie
bewijst dit. En dat kan reperkussies hebben voor de kwaliteit van
de lerarenopleiding, in eerste instantie bij Positieve Wetenschap-
pen.

LudoAbicht 10
Na 40 jaar koude oorlog uit de ijs-
kast gehaald en op de vierde etage
ergens in Antwerpen laten ont-
dooien. Daar spraken we naar
aanleiding van 1 mei met filosoof
Ludo Abicht over de val van het
kommunisme en de nieuwe uitda-
ging voor links.

de praktijk staan, maar tevens gedeel-
telijk aan de universiteit tewerkge-
steld zijn om onder andere de stages
van aggregatiestudenten te begelei-
den. Zij zijn onmisbaar in een aggre-
gatieopleiding aangezien ze het kon-
takt met de praktijk verzekeren. Zon-
der hen is er geen degelijke imüvidue-
Ie stagebegeleiding van Leuven uit.
De lektoren moeten namelijk ook de
stagelessen van de studenten ter
plaatse scouten en beoordelen.
Om het onzeker statuut van de lek-

toren te verbeteren, stelde AVL dus
een voorstel tot reglement op. Daarin
paste ook een voorstel om de lektoren
toe te kennen aan de verschillende
aggregaties. Dit laatste voorstel was
hoofdzakelijk gebaseerd op een ge-
middelde van studentenaantallen
over de laatste jaren. Binnen AVLech-
ter was men het erover eens dat de
studentenaantallen niet de enige pa-
rameter mochten zijn om lektoren toe
te kennen. Er werd daarbij bijvoor-
beeld gewezen op het aparte karakter
van aggregaties met laboratorium-
oefeningen en op de moeilijkheden
bij aggregaties waar de inschrijvin-
gen elk jaar spektakulair stijgen (een
kontrakt voor een lektor loopt name-
lijk vijf jaar).

Het jaar begon nochtans veelbelo-
vend. Het AVLwijdde een uitgebreide
diskussie aan de plannen van de
Vlaamse onderwijsminister Luc Van
den Bossche voor de aggregatie. Toen
AVLechter met een uitgewerkt stand-
punt naar de akademische overheid
stapte, bleek al dat Akademische
Raad (AR)niet geneigd was om zich
zomaar achter de konklusles van AVL
te scharen.VTK-verkiezingen 4

Tijdens de verkiezingen toonden
de burgies hun ware aard. Opge-
past dat u niet van achteren wordt
aangereden door de rozeVTKar.

Onmisbaar
Bijde opening van het AVL-huis in

december besprak de rektor- dan ook
enkel de meest voor de hand liggende
reakties op de plannen van Van den
Bossche. Hij reageerde in zijn toe-
spraak onder andere heftig op het re-
gionale aspekt van deze plannen en
beklemtoonde dat de KV Leuven
geen universiteit van het Hageland
wilde worden.
Maar over fundamentelere aggre-

gatiezaken, zoals de omvang van een
degelijke lerarenopleiding, verschil-
den de meningen van de universiteit-
stop en AVL.AVLwilde het ekwiva-
lent van een volledig akademiejaar,
terwijl Akademische Raad tevreden
was met een half akaderniejaar. Dat
laatste standpunt werd dus door de
rektor verkondigd.
Toen de plannen van Van den Bos-

sche definitief in de ijskast leken te
zijn gestopt, hield AVLzich onder an-
dere bezig met het opstellen van een
reglement voor de eksteme lektoren.
Deze lektoren zijn leraren die nog in

Filmparty 8
Laat je meedrijven in een stroom
van beelden om 's morgens wak-
ker te worden met een stevige kater
naast je in bed. 't Stuc verwent je
een hele nacht lang met beelden
uit de laatste decennia tot je oren
uitpuilen en je ogen gaan tuiten.

- Ll}Ul.> u vorige week kon lezen wasRavenstraat
want de eigenaar kon er niet mee lachen en wendde zich tot de gerechtelijke
instanties. Het resultaat was dat de krakers hun spullen moesten pakken. In
een pamflet stellen zij dat 11uit dezeprocedure blijkt dat in onzemaatschap-
pij nutteloze eigendom belangrijker geacht wordt dan het recht op wonen."
En daar kunnen wij niet mee lachen. Op pagina's S, 6 en 7 leest u er
over, De Leuvense krakers hebben vanaf deze week maandag hun
Igenomen op 11Ladeuzeplein 0" (sic). U bent welkom. (foto KristofWoutters)

11
Onze knobbel heeft weer een knib-
belkruiswoordraadsel uitgeknob-
beld. Voorwiedittegortig is, resten
nog de overige artikels. De letters
hebben we voorgedrukt, u moet
enkel over de lijntjes tekenen. Moeilijk

Het volgens AVLfaire voorstel werd
in een onderhoud met de akademi-
sche overheid besproken. De verte-
genwoordigers van de overheid wei-
gerden echter pertinent orn andere
faktoren dan studentenaantaUen in

vervolg op pag. 3

Dit zou erop neerkomen dat er in gatie Rechten, die toch door een zes-
een aantal richtingen een forse voor- tigtal studenten gevolgd wordt, is er
uitgang van lektoren zou komen en in geen individuele begeleiding van de
de grote aggregatierichtingen het stage. De studenten krijgen enkel kol-
aantallektoren ongeveer gelijk bleef. lektieve praktijkbegeleiding, wat in
Die fikse vooruitgang was in sornml- een degelijke aggregatie ondenkbaar
ge richtingen echt nodig. Bijde aggre- is.

Kraak 5-6-7

Beurzensysteem uitgehold
Kringverkiezingen in ekonomie

Mooi verpakt, weinig inhoud
anderzijds is de twee jaar geleden in-
gevoerde KI-testook hier een belang-
rijke faktor. En dan hebben we het
nog niet over de andere geledingen
van het onderwijssysteem.
Devenyns ziet naast de KI-testnog

een andere faktor voor het begro-
tingsoverschot: "Er isook een enorme
terugloop van het aantal beursge-
rechtigden. Dat komt ondermeer
door het aantal 'tweeverdieners',
waardoor het gezinsinkomen allicht
omhoog gaat. Wat zeker ook mee-
speelt is dat men om beursgerechtigd
te zijn in het sekundair onderwijs,
men al een onrealistisch laag inko-
men moet hebben."
Roger Pauly, nationaal sekretaris

van de Bond van Grote en Jonge Ge-
zinnen, en bevoegd voor 'gezinspo-
litiek' ziet nog een andere reden voor
die terugloop: "De moeilijke ekono-
mische situatie zal el' zeker ook voor
gezorgd hebben dat er minder beurs-
gerechtigden de stap naar het hoger
onderwijs maken."
Devenyns spreekt nog van een

angstaanjagende evolutie: "Sinds
1991-'92is er een aanzienlijke daling
in het uitgekeerde budget Ook het
aantal aanvragen liep sterk terug.
Op vijf jaar tijd is er een verminde-
ring van twintig procent." De vrees
dat het bespaarde geld uiteindelijk
uit het beurzensysteem verdwijnt is
allicht niet ongegrond. Minister Van
den Bosschemoet nu eindelijk maar
eens werk maken van zijn reeds lan-
ger beloofde indeksatie van de beur-
zen.

Vorigeweek vrijdag meldde DeMor-
gen dat bij de begrotingskontrole in
de Vlaamse Raad bleek dat er zes-
honderd miljoen frank minder was
uitgegeven aan studiebeurzen dan
oorspronkelijk voorzien. Zo'n begro-
tingspost, die vrij stabiel is, wordt
normaliter realistisch ingeschat.
Voor een post als studietoelagen,
toch erg belangrijk voor minderbe-
goede studenten, doet een dergelijke
besparing dan ook op zijn minst de
wenkbrauwen fronsen.
Natuurlijk heeft de zoqenaçmde

kadastraal-inkomens test hier iets
mee te maken. Die test werd inge-
voerd om de hogere inkomensgroe-
pen, die door allerlei fiskale truukjes
hun inkomen kunstmatig laag kun-
nen houden, uit het beurzensysteem
te wippen. Ze heeft echter wel een
aantal negatieve neveneffekten. Ook
sommige andere groepen blijken nu
ten onrechte geweerd te worden.
Vooral personen met een vervan-
gingsinkomen dat minder dan ze-
ventig procent uitmaakt van hun to-
tale inkomen of personen zonder be-
roep waarbij hun vervangingsinko-
men nul frank is, hebben de grootste
kans om uitgesloten te worden, zo
stelt een terzake bevoegde werkgroep
van de Vlaamse Onderwijsraad
(Vlor)(zieVeto 20).
Frans Devenyns van de Sociale

Dienst van de KV Leuven, merkt op
dat twee maanden geleden al bleek
dat de Vlaamse regering in vijf jaar
tijd driehonderdvijftig miljoen frank
bespaarde op studietoelagen voor
het hoger onderwijs. Dat bedrag be-
treft wel een langere periode, maar

Verleden week zondag werd om 23.50 uur het officiële startschot
gegeven voor de verkiezingen bij Ekonomika door ongeveer
tweehonderd man los te laten op de verschillende afficheborden in
het leuvense. Er namen zeven ploegen deel aan de strijd, de één
wat serieuzer dan de ander. Inpraktijk was er maar één serieuze
ploeg, ploeg Mercuur. Zij heeft het gehaald met tweeënzestig
procent van de stemmen maar had daarvoor wel zes ronden
nodig.

den er maandagavond twee aktivi-
teiten tegelijk plaats. PloegDino hield
een karaoke avond in de Patapouff.
Deze kleinschalige aktiviteit zorgde
voor veel ambiance. Opvallend was
hier dat men alle drank zelf moest
betalen. Dit is blijkbaar een nieuwe
tendens bij de Ekonomika-verkiezin-
gen. Aanvankelijk door de ekonomi-
sche krisis en de moeilijkheid om nog
veel sponsoring te verzamelen, kwam
er een eind aan de reuzekampagnes
van bijvoorbeeld zes jaar geleden,
toen men er niet voor terugschrok
rond de twee miljoen frank te ver-
bruiken. Nu schamen de ploegen zich
er blijkbaar niet meer voor om ook
geld op aktiviteiten te vragen voor de
drank. Dit kan alleen maar toege-
juicht worden. .
Op hetzelfde moment vond bij

ploeg Mercuur een avondvullend pro-
gramma plaats. Na een toch eerder
wansmakelijke zelfverheerlijking van
ploeg Mercuur in een kwis- geïnspi-
reerd op Familieraad - tussen de
verschillende preseskandidaten, was
het de beurt aan Dirk Denoyelle. Hij
bracht dezelfde show als bij de ver-
kiezingen van het VRGvan dit jaar en
nagenoeg dezelfde als die bij de ver-
kiezingen van Ekonomika twee jaar
geleden. Desondanks werden de imi-
taties van de paus en van Van Rossem

vervolg op pag. 2

Neukom niet neutraal is. Ploeg Mer-
cuur werd verweten de vraag aan het
Neukom te hebben gesteld daar ze
wist dat deze positief zou antwoorden.
Door de hele affaire heeft het Neukom
nu echter een gevaarlijk precedent
geschapen. Door de statuten naast
zich neer te leggen heeft men die in
feite naar de vuilnisbak verwezen.

De eerste avond kwam reeds een dis-
kussie op gang die gedurende heel de
week zou verder gaan. De affiches en
de T-shirts van ploeg Mercuur ver-
toonden de mercuurstaaf, een deel
van het embleem van Ekonomika.
Het is echter volgens de statuten ver-
boden het embleem of delen ervan te
gebruiken tijdens de kampagne. Dit
vooral om een duidelijk onderscheid
te maken tussen Ekonomika en de op-
komende ploeg. Ploeg Mercuur kreeg
hiervoor echter toelating van het
Neutraal Komitee (Neukom). Het
Neukom is het toezichtskomitee dat
uit een oneven aantal leden bestaat,
met de aftredende preses als voorzit-
ter. Het kijkt toe op het eerlijk verloop
van de verkiezingen en oordeelt naar
eigen vermogen wanneer de statuten
in gebreke blijven.
De toelating van het Neukom werd

gezien als een duidelijk bewijs dat het

Water
Tijdens de jaarvoorstellingen viel

ploeg Bierbuik onmiddellijk op. Met
hun wielerwedstrijd op. barkrukken
en het nodige bier wisten ze iedereen
hard aan het lachen te brengen. Dat
dit geapprecieerd werd, was ook dui-
delijk in het eindresultaat Ploeg Bier-
buik eindigde derde met 315 stem-
men. Van de andere ploegen waren
het enkel ploeg Dino en Mercuur die
aktiviteiten organiseerden. Zo von-

(kj)
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde 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.
8rieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Links-rechts
"Het bolsjevisme is als een asociale
misdaad. Het kommunisme is een
schrikwekkend gevaar voor de toe-
komst." "De bolsjevieken onder Lenin
hebben 26 miljoen slachtoffers ver-
oorzaakt." Weet je van wie de geci-
teerde stellingen zijn? Stellingen die
als twee druppels water lijken op het
standpunt van Marc Depré in zijn
lezersbrief (veto 27). Juist, van Adolf
Hitier. Het anti-kommunisme was
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één van de meest in het oog springen-
de kenmerken van het fasdsme. Zo
hevig, dat de nazi's het de moeite
waard vonden om via leugens en pro-
paganda een ware hysterie te schep-
pen tegen de Sovjet-Unie. Oostfron-
ters, "jonge idealisten", uit heel Euro-
pa (waaronder honderden kollabore-
rende flaminganten) namen er deel
aan de slachting van een heel volk.
Joden, zigeuners en kommunisten
werden afgemaakt in de naam van de
strijd tegen het 'judeo-bolsjevisme'.

Het zijn echter de bolsjevieken die
het fascistische monster verslagen
hebben. Alle kapitalistische landen in
Europa waren na enkele weken onder
de voet gelopen. Terwijleen groot deel
van de Europese burgerij kollabo-
reerde met Hitler - onder andere
Hendrik Deman in 8elgië, de Vichy-
regering in Frankrijk - hielden de
kommunisten stand. Het begin van
het einde voor Hitler werd ingeluid
met de historische slag bij Stalingrad.
Deze les uit de geschiedenis is belang-
rijk. Want nu, na vijf jaar anti-kom-
munistische mediapropaganda ma-
ken we een dreigend eerherstel mee

van het fascisme. In Italië dreigt de
fasdstische partij MSIaan de macht te
komen zonder noemenswaardige re-
aktie. In België wordt eerherstel voor
kollaborateurs geëist (het amnestie-
debat). Dit ideologisch offensief is
geen toeval. Het kapitalisme raakt
maar niet uit de aanslepende krisis.
Steeds grotere lagen van de bevolking
worden gerevolteerd. Een deel van de
Europese burgerij vertoont, net zoals
zestig jaar geleden een tendens om
zijn heil te zoeken in het fasdsme dat
gemakkelijke en demagogische op-
lossingen voorspiegelt aan de bevol-
king: migranten buiten, agressieve
herkolonisatie van de Derde Wereld,
oorlog en etnische zuiveringen. 'Op-
lossingen' die de woede van de be-
volking afwenden van de ware schul-
digen van de krisis: de rijken, één pro-
cent van de 8elgische bevolking die
samen even veel bezitten als de staat
schulden heeft. Het anti-kom-
munisme, één van de peilers van de
fascistische ideologie, gedijt echter
ook goed in sommige kringen die zich
progressief noemen. Terwijl de anar-
chisten en ekologisten in Leuven dro-
men van een 'basisdemokratisch so-
cialisme' - zonder te vermelden wat
dat juist inhoudt - vinden enkelen
het nodig om hun haat tegen ML8
maksimaal te verspreiden. Welnu,
daarmee heulen die enkelingen in de
praktijk mee met rechts en ekstreem-
rechts die doorheen de anti-kommu-
nistische kampagne de repressie te-
gen de kommunisten en andere link-
se krachten voorbereiden.

Namens ML8, Geert Goderis
'.",

nvdr. Dat alleen de bolsjevieken het fas-
cisme verslaan hebben lijkt ons over-
dreven. De bolsjevieken hebben inder-
daad hard hun best gedaan het fasdsme

te verslaan, maar de rol van de gealli-
eerden ontkennen lijkt ons sterk over-
dreven. Wel waren het de bolsjevieken en
hun kameraden in West-Europa die na de
~jdingDchnjngaano~~nalsde
enigen die tijdens de bezetting weerrtand
hadden geboden. Ook in Belgische "bur-
gerlijke" kringen waren echter verzets-
groepen aktief-bijvoorbeeld in Vlaan-
deren de groep rond industrieel Tony
Herbert, in Wallonië het kristelijk-wallin-
gantische Mouvement Wal/on Catho-
lique.

10 Vivat
Omdat wij menen dat onze cd '10
Vivat' in Veto 25 vanuit een negatief
standpunt beschreven werd, zou ik,
zonder de mening van Veto af te bre-
ken, de juiste kontekst rondom onze
cd willen schetsen.

Sinds enkele jaren bestaat aan de
Katolieke Industriële HogeschcolAnt-
werpen het koortje ArsKihandi. Tij-
dens haar zoektocht naar muziek,
merkte dirigente Luda Van Hoof, do-
cente aan de Kiha, op dat sedert de lp
met de Grote Salamander er geen en-
keleplaat ofcdmet studentenliederen
op de markt is gekomen. Om deze
leemte enigszins op te vullen was het
dan ook haar droom zo'n cd op te ne-
men. Het toeval deed haar droom zeer
snel werkelijkheid worden.

Het Katoliek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond hoorde van haar projekt
en was bereid het projekt te steunen.
Via het verbond verkregen we de mu-
ziek van de studentenliederen van de
kodex. Enkele leden hebben de hele
tijd aan de cd meegewerkt. Dan
kwam Luda Van Hoof in kontakt met
Dirk Keisers.Ondanks zijn drukke be-

zigheden was hij bereid de muziek te
arrangeren en alles op te nemen. Van
de direkteur van de Kiha, Fred
Popelier, kregen we alle financiële
steun.

Het doel van deze cd is tweeledig.
Ten eerste hebben we een aantal be-
kende traditionele studentenliederen
vastgelegd. Het was zeker niet de be-
doeling om een kantus op te nemen.
Dit plaatje hoort thuis in ieders cd-
speler - ook bij niet-ingewijden in
het studentenleven. Ten tweede werd
er aan een nieuw studentenlied ge-
werkt. 'Studenten van Europa' is een
aktueel lied van deze generatie stu-
denten die de mogelijkheid hebben
aan verschillende Europese uitwis-
selingsprojekten deel te nemen.

Over smaak en interpretatie van de
liederen kan lang gediskussieerd wor-
den. Tijdens de repetities hebben we
veel meningsverschillen bijgelegd en
veel variaties uitgeprobeerd. We heb-
ben die versie opgenomen die voor
ons de beste is. We willen echter met
deze cd een gat in de muziekwereld
opvullen. De studentenkultuur is op
dit ogenblik een gesloten kultuur en
speeltzich hoofdzakelijkaf op de kam-
pus. Wij hopen dat dit de aanzet is op-
dat iedereen de studentenkultuur leert
kennen. Tevens willen wij aanzetten
tot uitbreiding en aktualisering, tot
het schrijven en komponeren van
nieuwe typische studentenliederen.

Wij hopen dat deze wensen verder
uitgewerkt worden en dat onze cd
navolging krijgt. Intussen blijft '10
Vivat' een unieke cddie iedere student
in zijn bezit moet hebben, nu en later
als herinnering aan zijn/haar stu-
dententijd.

Veelluisterplezier,

namens ArsKihandi,
Peter op den 8uijs

Ekonomie
vervolg van pag. 1
enorm geapprecieerd.

Na een dagje grootheidswaanzin
op het Ladeuzeplein waarbij het plein
werd omgetoverd tot een go-<:arting
cirkuit, was het tijd voor de hoogdag
van de verkiezingen. Woensdag werd
de Dekenstraat omgebouwd tot een
groot terras waar je gratis kon eten en
drinken. Ook hier was de hoeveelheid
drank en eten opvallend minder dan
vorige jaren. Ploeg Dino had een
klimmuur laten komen. Ploeg Bier-
buik had naast een aantal bakken
streekbieren ook de Waalse Pijlop een
klein zwart-wit teeveetje laten zien,
voorzien van de nodige kommentaar.
Ploeg Slaaprnagazijn lag natuurlijk
te slapen op een matras. De enige se-

rieuze ploeg, ploeg Mercuur, had
blijkbaar wat last van de drukke
agenda waardoor er 's middags een
aantal aktiviteiten in het water vie-
len.

Ronden
Van het inhoudelijke aspekt van de

verschillende ploegen was spijtig ge-
noeg niet veel te merken. 8uiten het
krantje dat ploeg Mercuur had laten
drukken met daarin haar belang-
rijkste inhoudelijke standpunten, was
het niet echt duidelijk dat het om een
serieuze ploeg ging. Enkel de jaar-
voorstelling kon die indruk geven,
hoewel die ook niet echt inhoudelijk
was. 8lijkbaar geven de ploegen
steeds meer toe aan de druk van het
kiesvee om zoveel mogelijk te "bedel-
ven onder amusement en evene-
ment", zoals ploeg Mercuur zelfin een

Abonnementen
Studenten: 2S0fr; niet-studen-
ten: 350fr; buitenland: 6oofr;

steun vanaf 10oofr;
over te schrijven op

rek. nr. 001-0959719-77
Redaktievergadering

iedere vrijdagnamiddag om
1s.oou I Heejiediehookarhezien?

2 Veto, Jaargang 20 nr. 28 dd. 2S april

(foto KristofWoutters)

forum in Studentikoos schrijft. Ook op
het debat tussen de preseskandidaten
dat door het Neukom werd georga-
niseerd, werd dit heel duidelijk. Wel
maakten de lolploegen het de serieu-
ze ploeg helemaal niet gemakkelijk
tijdens het debat.

Donderdag vond dan de stemming
plaats, gevolgd door de kieskantus.
Tijdens de kantus werden dan de
stemmen geteld. De stemprocedure is
vrij eenvoudig. Als er zeven ploegen
deelnemen moet je bij de stemming
zes ploegen in dalende volgorde van
voorkeur opgeven. In de eerste ronde
worden alle eerste stemmen geteld.
Heeft geen enkele ploeg de absolute
meerderheid, dan valt de ploeg met
het minst aantal stemmen af en wor-
den de tweede stemmen van die ploeg
geteld. Dit gaat door tot één ploeg de
absolute meerderheid heeft behaald.

Ook dit jaar slaagde de serieuze
ploeg erin het maksimaal aantal ron-
den nodig te hebben om de absolute
meerderheid te behalen. Dit is zeer
verrassend daar de zes lolploegen dit
jaar echte lolploegen waren en zeker
geen anti-ploegen zoals verleden jaar
het geval was. Het cynische is echter
dat tijdens het debat juist een dis-
kussie werd gehouden over het onder-
scheid tussen lolploegen en serieuze
ploegen. Alle ploegen, met inbegrip
van ploeg Mercuur, verklaarden una-
niem dat er geen onderscheid diende
gemaakt te worden. Als een serieuze
ploeg het niet haalt van een lolploeg
zou dat een teken aan de wand zijn
voor de serieuze ploeg. Misschien lijkt
de tijd gekomen om zich te bezinnen
over hoe een serieuze ploeg zich dui-
delijk kan profileren.

Steven Leemans

(si)

Ekonomika-alumni
en CVP-kampagnes

Zoals u waarschijnlijk reeds weet, moet iedereen op 12 juni gaan stemmen
voor de Europese parlementsverkiezingen. Aangezien dat tijdens de eksa-
mens is, heeft RafMasschelein, voorzitter Studentenaangelegenheden, een
aanvraag ingediend bij het ministerie van 8innenlandse Zaken om
eksamens te aanvaarden als een gegronde reden om met volmacht te
stemmen.
In de praktijk moet je op het sekretariaat van je fakulteit of op het
studentensekretariaat een attest halen waarin verklaard wordt dat je ten
gevolge van eksamens niet kan gaan stemmen. Met dat attest kan je dan
een volmachtformulier afhalen in je gemeente dat zowel jij als de persoon
aan wie je je volmacht geeft, moet ondertekenen. Het formulier moet dan
door de persoon aan wie jeeen volmacht geeft op de dag van de verkiezingen
worden binnengebracht in het verkiezingslokaal, samen met het attest van
de fakulteit. Letwel op: je kan enkel een volmacht geven aan een familielid
tot in de derde graad.
Tijdens de verkiezingen van Ekonomika werd deze uitleg ijverig via een
pamflet meegedeeld. Als laatste stap van de procedure werd er echter wel
aan toeqevoeqd dat de ekonomiestudent zijn of haar ouders eveneens moet
overtuigen op Joachim Coens te stemmen, de zoon van wijlen onder-
wijsminister Daniël Coens. Op zich natuurlijk een goedkope verkiezings-
stunt, ware het niet dat het pamflet is opgesteld door onder andere Kris
Verwaeren. Deze laatste is voorzitter van Ekonomika-junioren (de vereni-
ging van de jong-alumni) en oud-vice-preses van Ekonomika. Verder
worden de namen van verschillende vroegere Ekonomika-medewerkers en
nog een oud-vi ce-preses vermeld. Zij willen volgens het pamflet "onze
generatie opnieuw doen geloven in een toekomstprojekt voor onze jeugd"
door zich "te engageren in het kampagneteam van de Jongste Kandidaat
Joachim Coens". Deze laatste wordt door de CVPjongeren voorgedragen.
Opvallend is het feit dat Siska Bourqeois, de dochter van minister van
Landbouw Bourqeois en vrouw van Kris Verwaeren, ook vermeld wordt in
het pamflet. Mensen van het kabinet van Bourgeois zijn zelfskomen helpen
pamfletten uitdelen tijdens hun werkuren. Tevens zouden er kontakten
geweest zijn tussen het kabinet van Bourqeois en het ministerie van
8innenlandse Zaken om de aanvraag van Masschelein om met volmacht te
kunnen stemmen, op te volgen. Op één dag was het dossier goedgekeurd.
Anderzijds wordt Ekonomika-alumni, die zoals elke studentenbeweging
niet aan partij-politiek doet, hierdoor wel gekoppeld aan de CVP. Toen Kris
Verwaeren hierop gewezen werd, antwoordde hij dat dat niet meer dan
logisch is. "Als je kijkt naar de Wetstraat, daar heeft het VRGde macht.
Ekonomika is baas over heel de bedrijfswereld, maar heeft niets in de pap te
brokken in de Wetstraat" en daar moet volgens Verwaeren verandering in
komen.



Over kennis, wetenschap en Noord-Zuidrelaties

Métis, wat is dat?
Sinds twee jaar bestaan in Louvain-Ia-Neuve 'les cours métis', een
serie lessen waarin onderzoekers en studenten uit Derde Wereld-
landen vanuit hun specifieke kultuur een kritische blik werpen op
materies die tijdens de normale kurrikula behandeld worden. Dit
initiatief, dat uitgaat van de AGL - de studentenbeweging in
Louvain-Ia-Neuve - en meer bepaald van een aantal Belgische
en buitenlandse studenten, wil men nu uitbreiden naar andere
universiteiten. Ook Leuven doet volgend jaar mee, in samenwer-
king met Student Aid.

De 'cours métis' zijn eigenlijk ge-
groeid uit de 'cours méta', die in 1992
plaatsvonden. Tom Dedeurwoerdere,
koördinator van het métis-netwerk:
"Drie jaar geleden vond er een veran-
dering plaats in de studentenbewe-
ging. We vonden dat deze op een an-
dere manier moest gaan werken, niet
alleen via vertegenwoordiging in al-
lerlei kommissies, maar ook zelf iets
organiseren. Hieruit ontstonden de
'cours méta', die de bedoeling hadden
het universitaire onderwijs en haar
manier van lesgeven in vraag te stel-
len. We trokken ons terug uit de uni-
versitaire kommissies. het zogenaam-
de 'retrait institutionnel', en stapten
rechtstreeks naar de prof toe met ons
voorstel om alternatieve lessen te or-
ganiseren. We wilden dus niet louter
een studentensyndikaat zijn, maar
eveneens lessen organiseren en zo in-
werken op het kleine deel van de
maatschappij dat de unief toch is. In
bepaalde kommissies bleven we wel
zetelen om informatie te verkrijgen."
"Met de cours méta wilden we de

nadruk leggen op het feit dat er een
veelheid van metoden en benade-
ringswijzen bestaan om een weten-
schappelijk probleem aan te pakken.
De bedoeling was een diskussie op
gang te brengen door tijdens de lessen
een gastprof uit te nodigen die dan
vanuit een ander uitgangspunt de
materie van de kursus belichtte. Tij-
dens deze reeks lessen bleek dat de les-
sen gegeven door Derde Wereldstu-
denten de meest interessante waren.
Enzo kwamen weop het idee de 'cours
métis' te organiseren. "

Mesties
Met de cours métis ging men dus

niet alleen het universitair onderwijs
op zich in vraag stellen, maar werd
het tevens in een bredere, interkul-
turele kontekst geplaatst, een aspekt
dat ook al gedeeltelijk aanwezig was
tijdens de cours méta. De Métis-Iessen
behandelen zo een dubbel tema:
enerzijds Noord-Zuidrelaties en an-
derzijds onze omgang met kennis bin-
nen de universiteit en de kennisuit-
wisseling tussen Noord en Zuid. De
basisidee is dat Noord-Zuidrelaties en
onze omgang met kennis samen in
vraag gesteld moeten worden aange-
zien beiden grondig verweven zijn.
Kennis, technische vaardigheid en
kompetentie bepalen volgens de ini-
tiatiefnemers zowel de uitwisseling

tussen Noord en Zuid als de deelname
aan de internationale maatschappij.
Vaak beperkt uitwisseling van we-

tenschappelijke kennis zich tot het
uitbouwen van systemen die het Zui-
den toegang verlenen tot de weten-
schappelijke en technische kennis die
in het Noorden wordt geproduceerd.
Het gaat hier dus enkel om eenrich-
tingsverkeer, namelijk overdracht
van het Noorden naar het Zuiden. De
cours métis willen dit kennisimperia-
lisme, dat leidt tot een kritiekloos toe-
passen van procedures en grote in-
vloed heeft op de plaatselijke kultu-
ren, in vraag stellen. Als voorbeeld
van dit kritiekloos toepassen van ken-
nis uit het Noorden haalt men een
geval aan van ingenieurs van de
Kaapverdische eilanden. Dezevoeren
massaal beton en glas in, hoewel er
ter plaatse goedkopere en beter aan-
gepaste materialen te vinden zijn. Re-
den: ze hebben bouwkunde gestu-
deerd aan een westerse universiteit.
Het invoeren van nieuwe materialen
betekent echter een andere (westerse)
manier van bouwen en dus ook een
andere, westerse manier van wonen.
Dit blijft natuurlijk niet altijd zonder
kulturele gevolgen. Bovendien ver-
groot men via deze technologiekeuze
de afhankelijkheid ten opzichte van
het Westen.
Een ander voorbeeld is dat van de

"Chicago-boys" van Pinochet, een ge-
neratie ekonomisten, afgestudeerd
aan de universiteit van Chicago. Zij
hebben snel en efficiënt de westerse
vrije-marktekonomie ingevoerd in
Chili, iets wat trouwens niet alleen in
Chili gebeurde.
De métis-Iessen willen dus tevens

duidelijk maken dat achter de zoge-
naamde universele wetenschap heel
wat (westerse?) kultuurelementen
schuilgaan. Achter de geneeskunde
schuilt bijvoorbeeld een bepaalde vi-
sie op het menselijk lichaam en ach-
ter de fysika een bepaalde houding
tegenover de natuur.

Worteltjes
Het is vooral in dit opzicht dat ook

Student Aid zich volgend jaar bij dit
projekt wil aansluiten. Zij zijn van
plan in de toekomst meer belang te
hechten aan een mentaliteitsveran-
dering in het Noorden - in het bij-
zonder binnen het universitaire mi-
lieu - en meer energie te investeren
in edukatieve projekten en mondiale

vorming in het Westen. Zo willen zij
iets veranderen aan de neo-koloniale
mentaliteit die volgens hen nog diep
geworteld zit in het Noorden.
De métis-Iessen zijn volgens het-

zelfde stramien opgebouwd als de
vroegere cours méta. Men nodigt een
buitenlandse professor, onderzoeker
of doktoraatsstudent uit die vanuit
zijn eigen achtergrond, binnen de les-
uren van een bepaald vak, een andere
kijk geeft op de materie die normaal
binnen dat vak gedoceerd wordt. Zo
wil men de begrippen, metoden of
teorieën die achter dat vak schuil-
gaan in een interkultureel perspektief
in vraag stellen. Demétis-Iessen toon-
den dat een konfrontatie met de kul-
tuur en kontekst van de Derde-We-
reldlanden de manier waarop kennis
in het Noorden tot stand komt en
doorgegeven wordt in vraag stelt,
en omgekeerd.
Zowerden er bijvoorbeeld reeds les-

sen georganiseerd rond 'De Golfoor-
log in de media in Noord en Zuid'
(Kommunikatiemedia), 'Is vanuit de
Latijnsamerikaanse en Afrikaanse er-
varingen een demokratische traditie
een noodzakelijke voorloper van de
demokratie?' (Politieke Wetenschap-
pen), ofnog: 'Hydraulische ontwikke-
ling van de Derde Wereld. Moet men
het westers model overnemen?' in de
fakulteitT oegepaste Wetenschappen.

Beschermen
Na de positieve ervaring van de

laatste twee jaar - er kwam een be-
hoorlijke respons van de studenten,
proffen en buitenlandse onderzoe-
kers - wilmen nu een métis-netwerk
opstarten. Zo'n projekt zou dan een'
interaktie toelaten binnen een net-
werk van vaste gesprekspartners, zo-
wel binnen als buiten België.Het net-
werk zou zo kontakten tussen weten-
schap en kultuur, teorie en praktijk
stimuleren. Een tweede objektief zou
zijn om de plaatsen waarbinnen der-
gelijke initiatieven plaatshebben te
beschermen en uit te breiden. Men wil
hierbij zowel op het nivo van universi-
teiten en ontwikkelingsorganisaties
werken, als op het nivo van de natio-
nale politiek. Tot nu toe zijn er reeds
kontakten met Leuven, Ufsia, ULB,
Namen en de VUB.In september zou
dan een publikatie verschijnen met
de achterliggende ideeën van het mé-
tis-projekt. Hierin zouden bijdragen
verschijnen van de verschillende
Vlaamse en Waalse universiteiten en
mensen die aktief zijn binnen Noord-
Zuidnetwerken. In februari '95 heb-
ben de eerste lessenreeksen plaats
binnen de verschillende universitei-
ten. Tegelijkertijd zal Student Aid dan
een aktieweek rond het tema op touw
zetten.

ElsCornelis
Geïnteresseerden kunnen kontakt opne-
men met Tom DedeUlwaerdere, koördi-
nator métis, 010/45.24.31. Dinsdag om
20.00 u is er bovendien een bijeenkomst
in de vergaderzaal van het Stuc.

Aggregaat
vervolg van pag. 1
aanmerking te nemen. Natuurlijk
zijn andere faktoren moeilijk kwanti-
tatief te meten, maar door enkel stu-
dentenaantallen in aanmerking te
nemen, wordt het beeld van de reële
noden waarschijnlijk vertekend. Niet
alleen werden de faktoren beperkt,
maar ook, en vooral, het aantallekto-
ren. Door de berekening op een strik-
tere manier toe te passen, werd het
door AVLvoorgestelde aantal lekto-
ren met een vijfde verminderd. En dat
terwijl de uniefbeweert dat ze een de-
gelijke lerarenopleiding wil uitbou-
wen.
De strikte toepassing van het regle-

ment met alleen studentenaantallen
als bepalende faktor heeft als gevolg
dat enerzijds het huidige totaal aan-
tallektoren lichtjes stijgt (iets meer
dan een volledig mandaat: nu wor-
den er drieëndertig lektoren voor
twintig procent benoemd, tot nog toe
waren er dat 26,5), maar dat deze mi-
nieme vooruitgang anderzijds enkel
voordelig is voor die aggregatierich-
tingen die tot nog toe niet veel perso-
neel hadden voor de stagebegelei-
ding. Traditioneel sterke aggregatie-

richtingen zoals de aggregaties We-
tenschappen nivelleren door de strik-
te toepassing van het reglement naar
beneden. In totaal verliest de aggre-
gatie Wetenschappen maar liefst der-
tig procent van het huidige lektoren-
bestand.
De aggregaties Wetenschappen

worden op deze manier eigenlijk be-
straft omdat ze zo goed uitgebouwd
zijn. De situatie is des te erger doordat
er juist bij Wetenschappen andere
faktoren voor een berekening in aan-
merking kwamen. De studentenaan-
tallen swingen bij Wetenschappen
elk jaar vrolijk de pan uit en de labo-
ratoriumoefeningen zorgen naar ver-
luidt voor veel ekstra werk voor de lek-
toren.

Pan
Maar de top van de unief heeft daar

dus geen oren naar. Het ergste van de
zaak is eigenlijk de manier waarop
het BuroAkademische Raad (BAR)de
'beslissing' over de eksterne lektoren
getroffen heeft. Het BAR hakte de
knoop namelijk door op een vergade-
ring begin februari, op een moment
dat de diskussie binnen AVLnog lang
niet beëindigd was. AVLheeft dus pro
forma het voorstel moeten afwerken,
omdat het de beslissing van het BAR

nog niet kende. Een manier van wer-
ken die niet getuigt van veel respekt
van het BARvoor het AVL.
Ook Akademische Raad (AR),ver-

antwoordelijk voor onderwijsproble-
matieken, heeft nog niet zijn zegje
mogen doen over het reglement en
toch wordt de 'beslissing' reeds als de-
finitief afgedaan. Een reglement met
een taakbeschrijving goedkeuren, be-
hoort nochtans niet tot de (uitvoeren-
de) taken van het BAR.Niet alleen
AVL,maar ook AR werd dus gepas-
seerd. Demokratische besluitvorming
ten top.
Dat de KU Leuven overal (onder

andere via de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad) blijft verkondigen dat ze
een degelijke aggregatie wil verzor-
gen, is uiteraard positief. Maar op
deze manier het eksterne-Iektoren-
dossier afhandelen, getuigt niet van
veel goede wil om de daad bij het
woord te voegen. Er is natuurlijk het
voordeel voor de aggregatierichtin-
gen die nog geen lektoren hadden,
maar een nivellering naar beneden
van uitgebouwde aggregaties kan
nooit de bedoeling zijn. Als teken van
goede wil om een doeltreffende lera-
renopleiding op te starten, valt deze
minieme stijging van het aantal lek-
toren zeer schraal uit.

Gert Meesters

De avonturen van

KWAKZALVER EN KNETTERGEK
door NIX en ZEN
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Kringverkiezingen bij VTK

Berejagers halen de
'buit binnen
Vorige week had het grasveld voor Alma 3 in Heverlee naar jaar-
lijks terugkerende gewoonte weer even het uitzicht van een gekke
kennis. Deze plaats is traditioneel een strijdveld bij de presidium-
verkiezingen van VTK, de kring van de ingenieursstudenten. Het
verkiezingsreglement maakt een strikt onderscheid tussen serieu-
ze ploegen en lolploegen, zodat het onmogelijk is dat een lolploeg
'per ongeluk' verkozen wordt. Dit jaar konden de burgies kiezen
tussen twee serieuze ploegen en zes lolploegen.

Over de lolploegen kunnen we kort
zijn. Geen enkele 'officiële' lolploeg
slaagde erin om zich duidelijk te profi-
leren. Enkel ploeg 'uitschot' voerde
een sketch op in de jaren, en won dan
ook het lolklassement, met zevenen-
twintig procent van de stemmen.
Tweede werd 'Bel Isobel', die zichzelf
misschien wel als morele winnaar
mogen beschouwen. Zij haalden im-
mers meer stemmen dan 'uitschot',
maar ze kregen vijftig strafstemmen
omdat ze de VTKar (de kamionnet
van VTK)roos hadden geverfd.

De strijd voor het presidium van
volgend jaar werd er een tussen de
'Berejagers', die op zoek gingen naar
de beer in elke student en tevens een
samenwerking hadden met het WWF,
en de 'deHindians', genoemd naar
preses-kandidaat Filip Dehing. Hun
verkiezingskampagne was voor een
groot deel te vergelijken met die van
de vorige jaren. Om de kandidaten
tegen hun eigen over-entoesiasme te
beschermen, is er bij VTKeen strikt
verkiezingsreglement, dat de aktieve
verkiezingskampagne beperkt tot drie
dagen. Ook het toegelaten sponsor-
budget is beperkt, ondermeer om bui-
tensporige, zinloze uitgaven te ver-
mijden. Deze beperkingen zorgen er
wel voor dat de korte kampagne zeer
intensief verloopt.

Mijn
Ploeg 'Dehindians' begon zondag-

nacht om 23.59 uur met een vrij po-
dium, en organiseerde dinsdagmid-
dag een 'Hindiaanse kermis' aan de
Alma. Als attraktie hadden ze onder
andere voor een mechanische stier
gezorgd. 's Avonds vertoonden ze de
films 'My name is nobody' en 'Blue
Velvet'. Woensdagavond zorgde B.J.
Scott voor de nodige sfeer in de Waai-
berg.

De aktiviteiten van de 'Berejagers'
weken enigszins af van het traditione-
le happening-gebeuren, maar kon-
den anderzijds ook gezien worden als
geïnspireerd op de kampagne van de
'Vikings', de ploeg die twee jaar gele-
den enigszins onverwacht de verkie-
zingen won. Maandagmiddag pre-
senteerde Kurt van Eeghem aan Al-
ma 3 'De Drie Wijzen', met in het pa-
nel twee proffen en [anneck Peers-
man, de preseskandidaat van de Be-
rejagers.

Dinsdag gingen de Berejagers de
eksotische toer op. 'sMiddags dienden
ze koeskoes-maaltijden op in Alma 3
en 's avonds deed de Patapoefvoorde
gelegenheid dienst als een beren-
jungle. De volgende dag was het aan
hen om kermis te houden voor Al-
ma 3, met ondermeer een zeephel-
ling waar men om ter snelst moest op-
klimmen. In tegenstelling tot de tradi-
tie hebben de Berejagers geen gratis
bierofnaturaprijzen weggeschonken.
Volgens kandidaat vice-preses Jo
Breesch probeerden ze hiermee het
imago van de verkiezingen "die vaak
terecht als verspillende brood en spe-
len-aktiviteiten beschouwd worden"
wat op te krikken. Het huidig presi-
dium stond zoals steeds in voor een
debat. Nieuwe ideeën waren dit jaar
echter ver te zoeken. Het lijkt erop dat
het debat steeds minder belangrijk
wordt, en dat de ploegen zich vooral
populair maken door hun eigen akti-
viteiten.

Donderdagavond werd in de Harle-
kijn de verkiezingsuitslag bekend ge-
maakt. De Berejagers, die vanaf het
eerste moment favoriet waren, won-
nen de verkiezingen met 60,7 procent
van de stemmen, tegen 38,3 voor de
defîindicns. In vergelijking met an-
dere jaren isdit een ruim verschil. Aan
de andere kant is de opkomst van 908
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kiezers op ongeveer 2500 ook niet echt
overweldigend.

De Berejagers vormen volgend jaar
dus het presidium van VTK. In hun
programma waren slechts enkele
punten geëkspliciteerd, omdat ze het
zinloos vonden een opsomming te
geven van de traditionele aktivitei-
ten. Ze beloven alvast om een poging
te doen om de VTK-infrastruktuur
meer open te stellen voordeorganisa-
tie van reeks- en jaaraktiviteiten. Bin-
nen een grote kring als VTKis er im-
mers nog vaak een kloof tussen presi-
dium en studenten.

Gedacht
Een vernieuwing komt er op kultu-

reel vlak. Beheerder Mike Van Ise-
ghem: "We gaan volgend jaar probe-
ren om voor eerste kan een spring-
halfuur in het lessenrooster te plaat-
sen, en tijdens dat halfuur organise-
ren we dan een of andere kulturele
aktiviteit. Kultuur moet hier wel in
brede zin worden opgevat, en alle
kunstvormen kunnen aan bod ko-
men." Opvallend in het programma
is ook de aandacht voor het milieu-
eigenlijk niet meer dan logisch aan-
gezien de ingenieursstudenten na
hun opleiding zeer vaak te maken
krijgen met belangrijke milieuproble-
men. Mike Van Iseghem: "We willen
de studenten dan ook op zijn minst
een kennismaking met milieu-onder-
werpen aanbieden. Konkreet denken
we eraan een aantal milieuverenigin-
gen uit te nodigen, en hen de kans te
geven zich voor te stellen en hun visie
te geven op de milieuproblematiek.
We hebben op dat vlak reeds positieve
kontakten met het WWF".

Over de eksterne vertegenwoordi-
ging van VTKzegt Jo Breesch dat er
vooral gewerkt zal moeten worden
aan een goede opleiding en onder-
steuning van de mensen die VTKop
een of ander orgaan vertegenwoordi-
gen. "We konstateren te vaak dat bij-
voorbeeld studentenvertegenwoordi-
gers in de POK's te weinig informatie
doorspelen naar hun jaargenoten. De
POK'ers zouden een degelijke hand-
leiding moeten krijgen met alles erin
wat van hen verwacht wordt, en te-
vens een uitleg over hoe de verschil-
lende organen funktioneren."

Verkracht
Voorts onderstreepte hij het belang

van Loko als studentenoverkoepe-
ling. Vooreen grote kring is het niet zo
gemakkelijk om de standpunten van
alle studenten te vertegenwoordigen,
maar de Berejagers willen er toch
werk van maken om zoveel mogelijk
studenten bij de besluitvorming te be-
trekken. Zo zijn ze van plan om de
sociale werkgroep terug uit te bou-
wen, en de onderwerpen waarmee so-
ciale raad bezig is, zouden dan ook
besproken worden op open vergade-
ringen of werklunches met alle geïn-
teresseerden. Over de kwestie of VTK
al dan niet aan politiek mag doen, is
Jo Breesch vrij duidelijk: "Politiek
moet zeker bespreekbaar zijn. Eigen-
lijk is alles waar wijmee bezig zijn een
vorm van politiek. Ikzie dan ook geen
reden waarom er binnen VTKniet
over bijvoorbeeld de oorlog in Bosnië
mag gediskussieerd worden. We moe-
ten deze vorm van politiek wel zeer
duidelijk onderscheiden van partij-
palitiek. Politieke diskussies moeten
kunnen, maar ze mogen in geen ge-
val verengd worden tot partij-politie-
ke diskussies. "Eenverademing na het
sterke a-politisme van de laatste ja-
ren?

Johan Vos
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gekraakt!

HOEWEL KRAKEN IN LEUVENWELVAKER

VOORKOMT DAN WE DENKEN, WAS ER VORIGE WEEK

TOCH EEN KIEM TE BESPEUREN VAN EEN EERSTE ECHTE

KRAAKBEWEGING IN LEUVEN. DE RAVENSTRAAT WAS

VOOR EEN WEEK HET CENTRUM VAN DE ALTERNATIEVE

SCÈNE IN LEUVEN EN DAT GING KLAARBLIJKELIjK

GEPAARD MET HEEL WAT AMBIANCE. EEN IDEALE

GEBEURTENIS OM HET KRAAKFENOMEEN EENS VAN

NADERBIJ TE BEKIJKEN. IN GENT BIJVOORBEELD, WAAR

DE KRAKERSBEWEGING IN BELGIt TOTNOGTOE HET BEST

KON GEDIJEN (DEZE PAGINA). DAARNAAST BELICHTEN

WE EEN VAN HUN AKTIES VAN DE AFGELOPEN MAAND:

DE LAWAAI DEMONSTRATIES AAN DE GEVANGENIS DE

NIEUWE WANDELING IN GENT WAAR SINDS 28 MAART

WIM C.WERD VASTGEHOUDEN IN PURE GUILDFORD-STIJL

(PAGINA 5). OP DEZELFDE BLADZIJDE EEN OVERZICHT

VAN EEN WEEK KRAAK IN LEUVEN. WE SLUITEN ONS MINI-

DOSSIER AF MET ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET

WOONBELEID IN LEUVEN EN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

VOOR HET OPEISEN VAN LEEGSTAANDE HUIZEN DOOR

EEN GEMEENTE, EEN REGELING DIE MET HEEL WAT

KOMPLIKATIES GEPAARD GAAT.

Kroken roakte onlangs sterk in
de belangstelling naar aanlei-
ding van de perikelen rond het
Gentse historisch waardevolle
hotel Van Goethem. Lang heeft
die kraak niet geduurd, maar
door de verkregen publieke be-
langstelling was het politiek re-
ker een sukses. In dezelfde pe-
riode werd er door jongeren ook
nog een ander Gents pand ge-
kroakt, Coupure Unks 73. Dat
moesten ze vorige week echter
ook ontruimen. Wij waren nog
net op tijd om een babbeltje te
slaan met enkele ervarenkroak-
lustigen. Om begrijpelijke rede-
nen blijven zij liever anoniem.
Maar erveren zijn ze zeker. Voordien
slaagden ze er bijvoorbeeld in om
bijna anderhalf jaar een aantal huis-
jes in de Slinkemolenstraat op dezelf-
de onortodokse wijze te betrekken. In
die periode bouwden zedaar een goed
draaiende alternatieve leefgemeen-
schap uit, maar die bleek een doom in
het oog van de autoriteiten. Op bevel
van burgemeester Temmerman wer-
den de woningen eind vorig jaar dan
ook ontruimd. Dat had tot gevolg dat
er een solidariteitskomitee werd op-
gericht. Blijkbaar zijn er behoorlijk
wat organisaties en individuen die de
krakers steunen in hun kritiek op een
overheid die er niet in slaagt enerzijds
spekulatieve leegstand en alsmaar
stijgende huurprijzen een halt toe te
roepen en anderzijds een voldoende
effektiefsoàaal huisvestingsbeleid op
poten te zetten.
"Eénvan onze motieven is zeker het

aanklagen van het soàaal wanbeleid
in Gent, van het OCMW en de huis-
eigenaren, en dan zeker van de zoge-

De Gentse voortrekkers

Zonder geld, geen woning,
zonder woning, geen geld

naamde huisjesmelkers. Zijlaten hun
panden leeg staan omdat dat voor
hen goedkoper is. Wij vinden dat on-
aanvaardbaar. De daklozenwerking
spreekt bijvoorbeeld van tweehon-
derd daklozen. In de jaren '80 stond
Gent trouwens aangeschreven als de
stad met het slechtste woonbeleid van
heel België. Op enkele jaren tijd was
het aantal inwoners van een 250.000
naar een 220.000 gezakt. Toen is er
gestart met een aantal grote projekten
zoals het Zuid en het Begijnhof. Voor
die restauraties werden mensen ont-
eigend en op straat gezet. In het beste
geval werden ze verplicht in een an-
dere woning geplaatst, waar zemees-
tal meer moeten betalen."
"Nadien krijgen die huurders wel

de kans om een nieuwe woning te
betrekken op de plaats van hun oude,
maar die kost dan meestal wel meer-
aangezien er meer lukse is. Dat kan
dan een grotere keuken, centrale ver-
warming of warm water zijn. De
meeste huizen die gesloopt worden,
zijn op dat moment trouwens nog in
goede staat."

Barbecues
"Gent komt van een leegstand-
in het midden van de jaren tach-
tig - van negen- à tienduizend wo-
ningen. Ik denk dat er nu nog twee- à
drieduizend zijn. De manier waarop
dat aangepakt werd, is echter totaal
onverantwoord. Men legt bijvoor-
beeld veertig goedkope woningen
neer en in de plaats zet men dertien
sociale woningen, die dan ook nog
veel duurder zijn. Aan de Brugsepoort

gaat men een honderdvijftigtal wo-
ningen - waar het grootste deel al
van onteigend is - afbreken om er
een veertig- à vijftigtal in de plaats te
zetten. De lagere klassen zijn in de ja-
ren '70 en '80 al uit het centrum ver-
dreven. En nu begint men ginds ook
in te grijpen."
"Op die manier maak je ook de 50-

dale kontakten tussen de mensen ka-
pot. Ze komen terecht in betonnen
blokken waar soàaal kontakt vrijwel
onmogelijk is. In de volksbuurten had
je daarentegen in de zomer bijvoor-
beeld barbecues, kwamen de mensen
.biieen op straat ofbij elkaarthuis. Dat
kontakt probeert men bewust te door-
breken."
Die laatste zin wijst al enigszins op

een achterliggende filosofie bij ver-
scheidene krakers. De staat wordt be-
schouwd als een instantie die de veel-
zijdigheid van de maatschappij
tracht in te dijken. "Kraken is een
manier om iets op te bouwen zonder
allerlei regels en wetten die wij on-
aanvaardbaar vinden. Die wetten
hebben wij niet gemaakt, die zijn ge-
maakt zonder onze inspraak. Kraken
kan bijvoorbeeld de mogelijkheid ge-
ven een autonoom centrum op te
richten zonder tussenkomst van ho-
gerhand. Via een huurovereenkomst
lukt dat vaak niet. Zo kan de ver-
huurder bijvoorbeeld bezwaren heb-
ben tegen het feit dat je met meer dan
vier mensen in een woning trekt. De
staat is repressief tegenover iedereen
die niet in haar lijn ligt, linkse groe-
peringen, kansarmen, andersden-
kenden. Als de staat zo handelt, vin-
den wij dat we haar mogen viseren."

In schril kontrast met de politionele
aanpak staat de relatie die de krakers
telkens met de buren trachten op te
bouwen. In de Slinkemolenstraat was
er een redelijk goed kontakt. "Er zijn
pamfletten verstuurd. We hadden de
buren ook uitgenodigd voor een
maaltijd en voor het eenjarig feest.
Sommige mensen kwamen ook uit
eigen beweging langs, gewoon om
eens rond te kijken of om met hun
bezoek steun te betuigen. Bepaalde

Vadertje staat - of stad - kan buren hebben water aangeboden
daar echter niet mee lachen. Dat zonder dat daar een vergoeding voor
bleek maar al te d,uidelijk toen twee gevraagd werd. Het is ook verschil-
jaar geleden Coupure Links 73 een lende malen voorgevallen dat er elek-
eerste keer gekraakt werd. HetOCMW tridteit mocht afgetapt worden. Veel
en de burgemeester zorgden ervoor spullen die zij niet meer gebruikten,
dat het pand een goede week nadat de maar die nog in redelijke staat waren,
krakers erin waren getrokken op een kregen we. In eerste instantie hebben
behoorlijk onbeschofte wijze door de de mensen meestal wel een afwach-
politie ontruimd werd. Van het recht tende houding, maar na verloop van
op privacy en onschendbaarheid van tijd zien zijweldat wijgeen bandieten
de woning, beiden ingeschreven in de zijn."
grondwet en ook van toepassing op Kris Iocobs
gekraakte huizen, trokken de orde- Peter Van Rompaey
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De anti-staathouding gaat bij de
krakers trouwens veel verder dan wat
anarchistische dooddoeners. Verhel-
derend in dat verband zijn een aantal
bijdragen uit het eerste nummer van
Gekrakel (oktober 1992), een op on-
regelmatige tijdstippen uitgegeven
tijdschrift van mensen uit het kro-
kersmilieu. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
het idee van een "volxkuche" (sic)als
een kollektief gebeuren niet zo mak-
kelijk te realiseren is: "Ook hier wer-
den we met het tiepiese konsumsie-
sfeertje (sic) (waar we juist vanaf wil-
den) gekonfronteerd: voor sommigen
bleek het gewoon een goedkoop res-
taurant, en van. eigen inbreng kwam
weinig in huis. Op een bewuste, niet-
hiërarchische manier samenleven
loopt blijkbaar niet altijd van een
leien dakje. Voor politiek aktieve kra-
kers is dat bovendien een eerste voor-
waarde om tot zinvolle aktie te ko-
men, de hele groep moet zich erin
kunnen herkennen."

Slinkemolenstraat

(foto Steven Van Garsse)
handhavers zich niet veel aan. Vol-
gens Gekrakei konden de krakers in
beslag genomen spullen na veel aan-
dringen terughalen in een gerech-
telijke opslagplaats, maar waren "al-
le meubels kompleet vernield en al
onze kleren en ons slcupqeriefzeiknct

. en op een hoop gegooid." Bovendien,
stelt het blad, waren een aantal din-
gen verdwenen zoals keukengerief,
enkele radios, persoonlijke papieren,
dagboeken, tijdschriftenen boeken.
Sinds er steunbetuigingen in bre-

dere kring op gang kwamen, lijkt de
stad het welwat taktischerte spelen-
via eenzijdige verzoekschriften van de
eigenaars, wat alleen kan in gevallen
van hoogdringendheid, bijvoorbeeld
verkoop. Het blijft echter opvallend
dat men er als de kippen bij is om een
nieuwe bestemming voor een huis te
vinden, zodra dit betrokken wordt
door een groep krakers.

Aftappen



Krakers verlaten Ravenstraat 33

Eigendomsrecht eerst
Vorige week donderdag, 21 april, deed de rechtbank van eerste
aanleg inkortgeding uitspraak over de krakers inde Ravenstraat
33. Deze uitspraak kan beschouwd worden als een verheerlijking
van het absolute eigendomsrecht. De eigenaars hadden genoeg
aan het eigendomsargument om de rechter te overtuigen de
krukers buiten te zetten.
De krakers waren gelast het pand te
verlaten, ten laatste zondag om
0.00 u. Als dit niet gebeurde, zou de
politie moeten ingrijpen. Bovendien
kan van iedere kraker die zich vanaf
zondag nog in het kraakpand bevindt
een dwangsom van tot vijftig duizend
frank geëistworden. De krakers beslo-
ten om het pand zaterdag vreedzaam
te verlaten.
Het huis in de Ravenstraat stond

reeds zeventien jaar leeg. De eige-
naars, Julien en Bertha Devroey, be-
jaarde middenstanders, hadden er
gedurende die tijd nauwelijks naar
gekeken. De toestand van het gebouw
was dus niet optimaal toen het door
de krakers maandag 18 april in ge-
bruik genomen werd. Gezien de lange
periode van leegstand en de verwaar-
loosde toestand van het pand, dach-
ten de krakers dat de eigenaars zich
niet teveel zouden aantrekken van
wat er met hunpond gebeurde. Dat
was naast de gezonde eigendoms-
moraal van de eigenaars gerekend.
Vol diepe-verontwaardiging werd on-
middellijk een advokaat ingescha-
keld. Deze kreeg de opdracht het pand
zo snel mogelijk in de oorspronkelijk
staat terug te brengen, leeg dus.

Etmaal
De advokaat, Nicolas Vandebroek,

nam via sociale raad kontakt op met
de krakers. Uit het gesprek bleek dat er

totaal geen bereidheid was vanwege
de eigenaars om te onderhandelen.
De krakers konden kiezen, ofwel on-
middellijk ontruimen, ofwel een ge-
rechtelijke procedure. De advokaat
liet zich in het gesprek trouwens ook
ontvallen dat de eigenaars helemaal
niet willen verhuren. Wat de eige-
naars dan wel met het pand van plan
zijn weet niemand. De krakers stelden
tegenover het ultimatum dat voor
hen het woonrecht primeert boven
het eigendomsrecht en dat zij het
pand dus niet zouden ontruimen zon-
der bevel daartoe van de rechter. De
eigenaars startten de dag daarop,
woensdag 20 april, een procedure in
kortgeding. Binnen de 24 uur was er
een uitspraak, gericht tegen alle kra-
kers en in het bijzonder tegen hun
woordvoerders.
In het verzoekschrift staan boven-

dien een aantal ergerlijke fouten. Zo
wordt gesteld dat de jongeren zich toe-
gang verschaften door het openbre-
ken van de voordeur, hoewel de kra-
kers gewoon door een openstaande
deur binnengingen. Vervolgens
wordt kraken een schoolvoorbeeld
van aantasting van het eigendoms-
recht genoemd. De rechter stemde
hiermee in en gaf enkel op basis van
deze vaststelling de toestemming om
het pand te laten ontruimen en
dwangsommen te eisen van degenen
die zich zouden verzetten.
De krakers zijn het el mee eens dat

zij het eigendomsrecht aantasten,
maar stellen dat deze vorm van aan-
tasting gerechtvaardigd is en eisen
dat deze ook wettelijk erkend wordt.
Momenteel bestaat er reeds een wette-
lijke regeling rond het gebruik van
landbouwgrond. Als een stuk land-
bouwgrond een bepaald aantal jaren
braak ligt, krijgt de eerste die er iets op
verbouwt het pachtrecht voor een pe-
riode van zevenentwintig jaar. Een
gelijkaardige wet, stellen de krakers,
zou er met heel weinig inspanningen
voor woningen ook kunnen komen.
Als een woning bijvoorbeeld een jaar
leeg staat, zou men kunnen stellen
dat eenieder die erin trekt automa-
tisch recht heeft op een klassiek 3-6-9-
huurkontrakt.

Stoof
Naast de teoretische diskussies is er

voor de krakers nu ook een nijpende
praktische vraag. Waar nu heen? De
kraak was voor een deel symbolisch,
de wantoestanden in het sociaal
woonbeleid en de leegstand werden
aangeklaagd. Voor enkele krakers
was het echter ook de bedoeling te
blijven wonen in het kraakpand. In
de Ravenstraat 33 was het voor hen
best fijn om wonen. Het huis was ver-
waarloosd, maar nog leefbaar. Alle
ramen en deuren waren nog aanwe-
zig en konden gesloten worden. Op
het gelijkvloers stond een houtkachel
en de krakers hadden ook al een in-
spanning gedaan het pand een beetje
op te knappen door het een grote
kuisbeurt te geven. De sfeer was opti-
maal in het pand. Vooral 's avonds
werd de deur platqelopenjioor sym-
puttsenten. Zij kwamen een pintje
drinken, genieten van de volkskeu-
ken, muziek maken, koffie en spa-
ghetti brengen, uit hun nek kletsen of
loodzwaar diskussiëren. De krakers
konden slechts melding maken van
één spijtig inddent. In de nacht van
vrijdag op donderdag kwamen enkele-
leden van het NSV amok maken. Zij
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GUILDFORD IN BELGIË?
WIM C. NA EEN KLEINE MAAND EIN-
DELIjK VRij UIT VOORARRFST

gooiden onder andere een steen door
de ruit van de voordeur,

81akke
Voor sociale raad is de aktie zeer

positief verlopen. De doelstelling, sen-
sibilisering, is volgens hen bereikt. Er
waren veel spontane sympatie-betui-
gingen, onder andere van de buurt-
werkers, De persaandacht was rede-
lijk groot. Er is dus blijkbaar ruimte
voor een publieke diskussie over de
woningproblematiek. Sora betreurt
wel dat, in vergelijking met de kraak-
aktie van vorig jaar, de KU Leuven
studenten veel minder bereikt wer-
den. Dit is waarschijnlijk te wijten

aan het feit dat de aktie dit jaar op een
ruimere maatschappelijke problema-
tiek gericht is en niet op een konkreet
studentenprobleem. Ook het ontbre-
ken van een aantal inhoudelijke akti-
viteiten kan hiervoor verantwoorde-
lijk zijn.
Sociale raad houdt voorlopig op

met zelf te kraken. Gezien de zeer gro-
te nabijheid van de eksamens is het
voor studenten bijna onmogelijk om
nog verantwoordelijkheid op te ne-
men voor een kraakpand. Sora blijft
wel de krakersbeweging en in het bij-
zonder de Leuvense krakers steunen
en helpen waar mogelijk is.

Wim De Rop

In de marge van de kraakakties wer-
den er door de krakers van Gent en-
kele weken lang 'lawaaidemonstra-
ties' gehouden aan de gevangenis
De Nieuwe Wandeling in Gent. Daar
werd tot voor kort Wim C. vastge-
houden in verband met het onder-
zoek naar de aanslag op het Deens
konsulaat van vorig jaar. Geheel ten
onrechte, volgens de Steungroep
voor Politieke Gevangenen. Hij zou
het slachtoffer zijn van een politiek
geïnspireerde aanhouding die als
enig doel heeft de krakers te intimi-
deren en te kriminaliseren.
Wat is er gebeurd? Het verhaal be-

gint in het voorjaar van 1993 in Ko-
penhagen. Tijdens een betoging die
het tweede Maastricht-referendum
in Denemarken aan de kaak stelde,
worden elf mensen gewond. Een
maand later, in de nacht van 22 op
23 juni, wordt het Deens konsulaat
in Gent bewerkt met leuzen, worden
de sloten dichtgelijmd en de ramen
ingesmeten. Bovendien wordt er een
boterzuurbom (een soort stinkbom)
naar binnen gegooid. De aktie wordt
dezelfde dag nog opgeëist door de
solidariteitsgroep 18mei, met de vol-
gende motivatie: "Wij verklaren ons
solidair met de mensen die inDene-
marken verzet bieden tegen de bouw
van het Fort Europa. Nee aan het Eu-
ropa van het kapitaal. Achter het
fasdsme staat het kapitaal. De strijd
voor bevrijding is internationaal."
Eind mei 1993 was het Deense
konsulaat in Gent al het mikpunt
van een eerste aktie. Erwerd toen een
molotovcocktail tegen de deur ge-
gooid, met sporen van brand als ge-
volg. Die aktie werd echter niet op-
geëist.'
Een half jaar later worden er in het

kader van het onderzoek naar de
aanslag door de rijkswacht een acht-
tal huiszoekingen bij 'linksen' ver-
richt, echter zonder resultaat. Vol-
gens de Steungroep is de link tussen
de aanslag en de anarchistische be-
weging dan ook totaal uit de lucht
gegrepen. Het persbericht waarin de
aanslag wordt opgeëist, verwijst ner-
gens impliciet of eksplidet naar het
anarchistisch ideeëngoed. De Steun-
groep wijst er verder op dat er sinds
die huiszoekingen een ware klop-
jacht wordt gehouden op anarchis-
ten. Ze zouden systematisch tijdens
akties geviseerd worden, bijvoor-
beeld bij de fietsakties en diverse
kraaks. De arrestatie van twee 'anar-
chisten' op 28 maart van dit jaar in
het kader van het onderzoek naar de
aanslag op het Deens konsulaat,
moet volgens hen dan ook in dezelf-
de repressieve sfeer te zoeken zijn.
Op die dag om 7.00 uur 's och-

tends worden Wim in Gent en 'een
tweede persoon in Leuven na een
korte huiszoeking door de BOB voor
ondervraging meegenomen. Deze
laatste wordt de volgende dag vrijge-
laten, maar Wim zal uiteindelijk een
kleine maand worden vastgehou-
den en kan binnenkort gedagvaard
worden. Zijn voorarrest werd enkele
malen verlengd waarbij hij in de eer-
ste week zelfs 'op sekreet' werd ge-
steld: dat is een vrij uitzonderlijke
maatregel die bepaalt dat de gedeti-
neerde enkel bezoek mag ontvangen
van zijn advokaat. Bovendien wordt
hij diezelfde week ook onderworpen
aan een streng penitentiair regime:
dag en nacht wordt elk uur het licht
aangestoken en wordt hij gewekt.
Gedurende zijn gehele voorarrest
mag hij enkel bezoekers achter glas
ontvangen, mag hij niet naar buiten
telefoneren en wordt het hem tevens
lastig gemaakt door hem bij de

maaltijden enkel vlees aan te bieden,
hoewel hij daar etische bezwaren te-
gen heeft.
Volgens professor Lieven Dupant,

die strafrecht en penitentiair recht
doceert aan de KU Leuven, heeft der-
gelijke behandeling in feite allemaal
te maken met de zeer summiere rege-
lingen van het statuut van de gedeti-
neerde. Dupont: "Dergelijke maatre-
gelen komen eigenlijk voort uit het
feit er geen specifieke regeling is. Veel
zaken die worden toegestaan aan de
gedetineerde zijn eerder een gunst
dan een juridisch afdwingbaar iets.
In ieder geval is de verhoogde kontro-
le (elk uur van de dag de gedetineer-
de inspekteren) vrij uitzonderlijk. Het
wordt toegepast bij bijvoorbeeld
drugsverslaafden of mensen van wie
men denkt dat ze een gevaar voor
zichzelf zijn, die bijvoorbeeld suïcide-
Ie neigingen vertonen."
Het parket schijnt het dus te me-

nen. De prokureur-generaal spreekt
over Wim in termen van 'staatsge-
vaarlijk' en het zou geleden zijn van
bij de ontvoering van Anthony De
Clerck dat er in Gent nog zoveel rijks-
wachters op de been werden ge-
bracht bij de overbrenging van een
gearresteerde (in dit geval Wim)
naar de gevangenis. Het absurde is
dat het parket naar de buitenwereld
toe gedurende de hele periode van
zijn voorarrest beweerd heeft over
genoeg materiële bewijzen te be-
schikken. Bij huiszoekingen zou het
recept voor boterzuur gevonden zijn
en de persoon uit Leuven zou de man
geweest zijn die het boterzuur aan
hem zou hebben geleverd. Maar de
bewijzen waren al van in den begin-
ne achterhaald. Het boterzuur werd
voor een andere aktie gebruikt, dat
konden andere mensen getuigen.
Ondertussen is Wim terug vrij. Het

is niet helemaal duidelijk hoe dat is
gebeurd, het parket had immers ge-
eist dat hij vast zou blijven totvrijdog-
29 april. Op aandringen van de ad-
vokaat van Wim en de onderzoeks-
rechter heeft het parket toch inge-
stemd met een invrijheidsstelling.
Op middellange termijn zal de Ka-
mer van Inbeschuldigingsstelling
moeten beslissen of Wim nu gedag-
vaard kan worden.
De aangekondigde betoging van

de Steungroep voor Politieke Gevan-
genen van woensdag 27 april voorde
vrijlating van Wim gaat in ieder ge-
val door, omdat, aldus de organisa-
toren, de aanleiding voor de beto-
ging niet alleen het repressief optre-
den tegen Wim is, maar evengoed
het optreden tegen heel de anarchis-
tische beweging. In het kader van
een wijziging in de wet op de jeugd-
bescherming die zou toelaten dat
minderjarige jongeren in penitenti-
ële inrichtingen kunnen worden
vastgehouden, werd er donderdag
trouwens nog een mondelinge vraag
gesteld door Agalev-senator Michiel
Maertens aan minister van Justitie
Wathelet. Deze vraag handelde over
het vasthouden van een aantal men-
sen van de organisatie Bleekbuster
en van Wim zelf. Maertens stelde
vragen bij het politioneel optreden
ten aanzien van (politiek geënga-
geerde) jongeren. "En zie, lacht sena-
tor Maertens, een uur later was Wim
vrij."

Steven Van Garsse
Debetoging gaat door op woensdag 27
april en begint om 19.00 u aan de Vrij-
dagmarkt in Gent. Om juridische en
ondersteuningskosten te dekken is een
steunronds opgericht met volgend reke-
ningnummer: 001-2295745-25 met
venTJe/ding 'steungroep'.



in de kou te staan die het voor hun
levensonderhoud en huisvesting met
weinig of niets moeten stellen. Ook
voor hen iser nood aan zeer goedkope
sociale woningen. Nachtegaele
meent tevens dat ook het stijgend
aantal echtscheidingen, waardoor
een groot aantal mensen op één inko-
men terugvallen, de laatste jaren de
groeiende vraag naar goedkope
wooneenheden heeft bewerkstelligd.
Het stadsbestuur is dan van start

gegaan met een beleid dat de sociale
woningbouw moet stimuleren. "Men
mag echter niet vergeten dat het bij-
bouwen van een dergelijke hoeveel-
heid aan sociale woningen niet op
een, twee, drie gebeurd is", zegt Dirk
Nachtegaele. "Men dient over de no-
dige gronden te beschikken, de plan-

maar hij vindt dat dit in een ruimere
kontekst dient te worden bekeken. De
verhuur aan hogere inkomensgroe-
pen, die dan ook een hogere huurprijs
moeten betalen, maakt het mogelijk
dat men ook aan lagere inkomens-
groepen kan verhuren. Het zou hier
gaan om het vinden van een delikaat
evenwicht, dat moet voorkomen dat
de sociale woningmaatschappijen
failliet gaan. Het aantal beschikbare
wooneenheden voor lagere inko-
mensgroepen zou dan ook in evenre-
digheid met het totaal aantal sociale
wooneenheden moeten stijgen.
Bovendien moeten de hoger ver-

melde goedkope leningen eveneens
een handje helpen. Bijhet vaststellen
van de basishuurprijs speelt de afbe-
talingskost namelijk een belangrijke
rol. Op het eerste gezicht klinkt deze
redenering heel mooi en rechtvaar-
digt de verplichting voor de sociale
woningmaatschappijen om een slui-
tend financieel beleid te voeren, dit
zoeken naar een dergelijk evenwicht.
Maar er blijft dan natuurlijk de vraag

Sociale woningnood en leegstand

Krakers en gemeente op één lijn?
Het 'Magistrale Krekerssyndtkoer' dat sinds vorige zondag aktie
voert inde Ravenstraat 33,wil met deze kraak ook druk uitoefenen
op de overheden om de leegstand daadwerkelijk aan te pakken. De
gemeentelijke overheid van haar kant laat een veel positiever ge-
luid horen.

Dirk Nachtegaele, huisvestingsamb- derdaad te hoge prijzen worden ge-
tenaar en speciaal aangeworven in - vraagd en anderzijds om mensen met
het kader van de kansarmoedebe- een zeer laag inkomen, een inkomen
strijding, beweert "de morele verent- dat bij langdurige werkloosheid trou-
waardiging die leeft bij de krakers en wens steeds lager wordt.
die aanleiding vormde voor de kon-
krete aktie" zeer goed te begrijpen.
Toch vraagt hij, uitgaande van een
studie die hij rond de leegstandspro-
blematiek en het beleid terzake in
Leuven uitvoerde, dit alles in een rui-
mer kader te plaatsen. Sociale wo-
ningnood en leegstaand zijn volgens
hem "twee problemen die, alhoewel
ze natuurlijk een bepaalde samen-
hang vertonen, afzonderlijk dienen te
worden bekeken."
Vooreerst is er de nood aan sociale

woningen. Een gegeven dat men in
Leuven nooit heeft ontkend. De laat-
ste drie jaren doet het gemeentebe-
stuur dan ook verwoede pogingen om
hieraan tegemoet te komen. Die nood
aan betaalbare sociale woningen
vindt zijn grondslag in meerdere rede-
nen. Zo iser onder andere het gegeven
dat steeds meer jonge mensen het
ouderlijk dak veel vroeger verlaten en
zelfstandig gaan wonen. Vaak doen
ze dat dan in de stad waar ze hun stu-
dies hebben gelopen en waar zich een
ruime waaier aan rekreatieve en an-
dere mogelijkheden aandient.
"Het aanbod op de partikuliere wo-

ningmarkt kan aan deze vraag echter
ruimschoots voldoen", aldus Nachte-
gaele. Het probleem ligt volgens hem
eerder in de stijgende werkloosheid
die vooral de jongeren treft. Daardoor
komt een deel van deze jonge huur-
ders niet aan hun trekken op de par-
tikuliere markt. Degoedkopere woon-
gelegenheden zijn immers heel snel
verhuurd en de anderen zijn voor een
uitkeringsgerechtigde onbetaalbaar.
Het gaat hier dus enerzijds-omwon~- Hotel chez La Craque
gen en appartementen waarvoor in-

Gratis
Een ander gegeven isde afschaffing

van dewet op de landloperij. Hierdoor
kwam er plotseling een groep mensen

(foto KristofWoutters)

Opeising van leegstaande woningen
In Veto nummer 27 werd reeds aan-
gehaald dat de krakers van het pand
in de Ravensiraat 33 met hun aktie
ook de gemeentelijke overheden tot
daden wilden aanzetten. Zij eisen
onder andere de strikte toepassing
van artikel 134bis van de nieuwe ge-
meentewet.
.Artikel 134bis houdt een opel-
singsrecht in, in Veto nummer 27
verkeerdelijk een onteigeningsrecht
genoemd, van leegstaande wonin-
gen door de burgemeester. Elders op
deze pagina verklaart huisvestings-
ambtenaar Dirk Nachtegaele dat
het stadsbestuur deze opeisingsmo-
gelijkheid voor een aantal panden
onderzoekt. Een nadere lezing van
de wet toont echter aan dat dit op
zich niet zo evident is.
Artikel 134bis is van zeer recente

datum. Dewetwerd goedgekeurd op
12 januari 1993 en verscheen in het
Belgisch Staatsblad op 4 februari
1993. Voor de daadwerkelijke in-
werkingtreding was het echter
wachten op de uitvoeringsbesluiten.
Die zijn er intussen en het is precies
daar dat het schoentje knelt.
De invoering van het artikel ge-

beurde door een kaderwet die naar
de welluidende naam Wet houden-
de een urgentieprogramma voor
een meer solidaire samenleving' lui-
stert. Het is in dezelfde kaderwet dat
de landloperij werd afgeschaft. In
die geest moet het nieuwe wetsarti-
kel dan ook gelezen worden. Vol-
gens artikel 134bis beschikt een bur-
gemeester over het recht om, op ge-
motiveerd verzoek van de voorzitter
van het OCMW, elk leegstaand ge-
bouw op te eisen ten einde het ter
beschikking te stellen van dakloze
personen.
Deze opeising kan echter slechts

gebeuren na zesmaanden etfektieve
leegstand en dan dient de burge-
meester de eigenaar eerst nog op de
hoogte te stellen. Na deze in kennis-
stelling krijgt de eigenaar zesmaan-
den om iets aan de leegstand te
doen, alvorens de burgemeester ook

werkelijk tot opeising kan' overgaan.
De totale procedure neemt dus al
snel makkelijk een jaar in beslag.
Bovendien dient de burgemeester de
eigenaar ook nog een billijke vergoe-
ding te geven voor het opgeëiste
pand en kan .de opeising ten allen
tijd ongedaan worden gemaakt
wanneer' de eigenaar beslist zelf iets
met de woning aan te vangen.
Alsof dat alles nog niet voldoende

zou zijn, schrijft het uitvoeringsbe-
sluit ook nog eens een aantal ver-
schoningsgronden in, die de eige-
naar kan inroepen voor de leeg-
stand. Door het inroepen van een
dergelijke verschoningsgrond ligt de
ganse procedure opnieuw voor min-
stens zes maanden stil.
Een aantal juristen had trouwens

al onmiddellijk bij het verschijnen
van de nieuwe wet gewaarschuwd
voor deze diskrepantie tussen de
geest en de letter van dewet. Aan een
aantal van de verschoningsgronden
is namelijk vrij eenvoudig te vol-
doen. Zo is het kunnen voorleggen
_vaneen huurkontmkt, zonder enige
mogelijkheid van kontrole of dit ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd,
reeds voldoende, evenals 'het in uit-
voering zijn van verbouwingswer-
ken' .Helemaal mooi wordt het wan-
neer ook overmacht als verscho-
ningsgrond kan worden ingeroepen.
Het gaat hier om een leeg begrip, dat
uiteindelijk van de beoordeling van
de rechter zal afhangen.
Momenteel werd er nog geen en-

kele uitspraak gedaan over een be-
twisting rondom het opeisingsrecht,
ingeschreven in artikel 134bis. Het
blijft dan ook wachten op een prece-
dent om te zien of de rechterlijke
macht de ware geest van de wet zal
volgen. Met andere woorden: men
erkent het woonrecht als minstens
gelijkwaardig aan het eigendoms-
recht maar het is de vraag of men
misbruiken van dit laatste recht ook
daadwerkelijk zal beteugelen.

(bk)

nen moeten uitgetekend worden, er of hierdoor bepaalde groepen niet in
moet een openbare aanbesteding uit- de kou blijven staan. En of er dus niet
geschreven worden en voor dit alles is moet worden gezocht naar andere
er nood aan voldoende financiële strukturele maatregelen om hieraan-
middelen." tegemoet te komen. Niet onbelangrijk
In het kader van het sociale wo- hierbij is dat voor deze groep huisves-

ningbouwbeleid van minister DeBat- ting meestal slechts één van de vele
selier is dat geld er nu. Daarnaast problemen is waar zij mee kampen.
heeft het stadsbestuur zelf een aantal Bovendien beschikken zij in vele ge-
inspanningen gedaan die een stimu- vallen over te weinig kennis omtrent
lans moeten betekenen' naar de soda- de te volgen kanalen om hun rechten
Ie woningmaatschappijen toe. Zo ook daadwerkelijk op te eisen ..
werden er gemeentegronden aan Ook het probleem van de leegstand
spotprijzen ter beschikking 'gesteld wordt door de gemeentelijke overheid
aan sociale woningmaatschappijen, erkend, maar weer gerelativeerd. Op
in bepaalde gevallen werden de gron- een totaal van vierenveertig duizend
den zelfs gratis weggeven, - onder woningen zouden er volgens de ge-
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de meente in Leuven slechts honderd en
maatschappijen onmiddellijk met de tien panden effektief langdurig leeg-
bouw van sociale woongelegenheden staan - een betwistbaar cijfer, aan-
begonnen. Hetzelfde gebeurde trou- . gezien de vaststellingsprocedure nog-
wens met een aantal gemeentelijke al oppervlakkig is (zieVeto 12). In de
gebouwen die leeg stonden. Daar- praktijk ligt dit aantal waarschijnlijk
naast konden de maatschappijen bij veel hoger. Zo'n driehonderdveertig
de gemeente goedkope leningen krij- andere panden zouden voor kortere
gen, met een aflossingsrente van drie tijd leegstaan ofwel ten gevolge van
procent. Als gevolg van dit alles zou er een erfeniskwestie die blijft uansle-
nu op verschillende plaatsen in de pen, ofwelomdat een nieuwe huurder
stad gewerkt worden aan de bouw enkele maanden op zich laat wach-
van zo'n zevenhonderd wooneenhe- ten. .
den. De aandacht gaat bij dezewoon- Toch beweert de gemeente er zich
eenheden vooral uit naar alleen- van bewust te zijn dat dezewoningen,
staanden, maar ook voor gezinnen die trouwens in handen zijn van een
zullen er een aantal woningen bijko- beperkt aantal eigenaars, verent-
men. Een werkelijk opvallend effekt waardiging oproepen. Daarom heeft
zal pas merkbaar zijn in het najaar. het stadsbestuur een leegstandsbelas-

ting ingevoerd. Het gaat hierbij om
vrij hoge sommen van soms enkele
honderduizenden franken. Een aan-
tal eigenaars beschikt dus blijkbaar
over de financiële middelen om deze
kost over zich heen te laten gaan en
opnieuw dringt de vraag naar struk-
turele maatregelen zich op. Andere

Kanaal
Het gegeven dat sociale woning-

maatschappijen liever hogere inko-
mensgroepen als huurders aantrek-
ken, ontkent Dirk Nachtegaele niet,
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• Niet cumuleerbaar met andere kortingen

eigenaars proberen dan weer met alle
mogelijke middelen aan deze belas-
ting te ontsnappen. De laatste jaren
heeft zich een daling van het aantal
belaste woningen gemanifesteerd,
maar dit viel niet samen met een
gelijkaardige daling van het aantal
leegstaande of verkrotte huizen. De
meeste leegstaande woningen vallen
immers om uiteenlopende redenen
buiten die belasting.
Verder werd er door het gemeente-

bestuur aan deze eigenaars ook een
saneringssubsidie aangeboden wan-
neer zij hun panden zouden renove-
ren met de uiteindelijke bedoeling ze
te verhuren. Slechts een beperkt aan-
tal is daar op ingegaan. De hoop is
echter dat een stijging van het aantal
sociale woningen, gekombineerd met
de leegstandsbelasting en de sane-
ringssubsidies, uiteindelijk een groter
aantal eigenaars over de brug zal ha-
len. Tenslotte verwacht men ook dat
het verruimde aanbod van goedkope
wooneenheden een positieve weer-
slag zal hebben op de huurprijzen.
Wat betreft het opeisingsrecht, in-

geschreven in artikel 134bis van de
nieuwe gemeentewet (ziekader), wou
DirkNachtegaele niet al te veel kwijt.
Dezewet isnog van vrij recente datum
en houdt in zich al een aantal moei-
lijk te overbruggen beperkingen in.
Toch zou volgens hem voor een aan-
tal panden die mogelijkheid onder-
zocht worden. Voorbeelden wou hij
echter niet geven.

Psycho
De vzw Spit, die een ruime kans-

armenwerking voert in het Leuvense,
erkent dat het stadsbestuur om de
huisvestingsproblematiek bekom-
merd is.Demening omtrent het hoger
vermeld finanàeel beleid van de so-
cia Ie woningmaatschappijen del~
zij echter niet. Het blijft namelijk een
gegeven dat de maksimale huurprijs
die sociale huurders uit de hogere
inkomensgroep moeten betalen
slechts twee maal de basis huurprijs
bedraagt. Wanneer de basishuur-
prijs, ten gevolge van de hoger ver-
melde lage aflossingskost, inderdaad
vrij laag blijft, vormt de daaraan ge-
koppelde lage maksimum huurprijs
geen stimulans om te verhuizen en
baan te ruimen voor meerbehoef-
tigden. "Men mag niet vergeten dat
een aantal sociale huurders na ver-
loop van tijd wel in een inkomens-
kategorie terechtkomt die toelaat om
op de partikuliere woningmarkt te
gaan huren. De op dat moment voor
hen bespottelijk lage meksimurn-
huurprijs zet daar echter niet toe aan.
Wij pleiten dan ook voor een optrek-
ken van dit plafond", aldus de huis-
vestingsverantwoordelijke van het
Spit. De kans is trouwens groot dat in
die hypotese van een lage basishuur-
prijs meer hoge inkomens-huurders
nodig zullen zijn om een sluitend fi-
nancieel evenwicht te vinden ..
Het Spit zelf is in samenwerking

met het OCMW vooral werkzaam
rond huisvestingsbegeleiding. Voor
een aantal van de mensen met wie zij
werken' is een psycho-sociaal samen-
. leven met buren en medehuurders
namelijk niet altijd even eenvoudig.
Zij komen nog al eens in konflikt met
'de verhuurder. "Wij (het Spit, nvdr)
proberen hier enerzijds als buffer te
dienen en, anderzijds, een psycho-so-
ciaal begeleidingsprogramma voor
deze mensen op te zetten". Daarnaast
probeert deze vzw op beleidsnivo een
aantal strukturele veranderingen te-
weeg te brengen. Zo pleiten zij bij De
Batselier onder andere voor een stren-
gere kontrole op het politiek dienstbe-
toon dat speelt bij de toewijzing van
sociale woningen. Die kontrole is nu
groter geworden door de aanstelling
van regeringskommissarissen. De
Batselier zelfwerkt trouwens aan het
opstellen van een nieuwe huurko-
deks. Deze nieuwe wetgeving zou on-
der andere een reglementering van de
prijs-kwaliteitsverhouding inhouden.
Benieuwd hoe het eigenaarssyndi-
kaat daar zal op reageren.

Bart Kaesemans

Bondgenotenlaan,145-149
Diestsestraat,186-190

Leuven
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Film- en videoparty in het Stuc

justify your love: the Herman
Asselberghs Experience
Op vrijdag 29 april is er in het Stuc opnieuw een fuif. En niet zo-
maar eentje: de gasten worden deze keer acht uur aan een stuk
ondergedompeld in een stroom van films en video's uit het
eksperimentele cirkuit, waarna de beentjes worden uitgezwaaid
op de dansvloer op maat van house muziek en videobeelden. Dit
alles helaas voor een prijs die heel wat hoger ligt dan we van het
Stuc gewend zijn.

Wie een goed geheugen heeft en al
wat langer op deze aardkloot rond-
loopt, herinnert zich waarschijnlijk
dat het Stuc al eerder een filmparty
heeft georganiseerd. Tot driemaal toe
zelfs: dat was in 1980, 1981 en 1982.
"I want to show you different emo-
tions" zei Dirk Lauwaert, en hij stelde
een programma samen met zeer uit-
eenlopende eksperimentele en under-
groundfilms. De enige gemeenschap-
pelijke noemer was de 'experience',
de waarneming en/of de gewaarwor-
ding.

Experience
Niet zozeer de inhoud of het ver-

haal was van belang, wel de akt van
het kijken. Of met de woorden van
Lauwaert himself: "Het getoonde ver-
doezelt het kijken niet achter een ge-
raffineerd vertellen, maar toont ons
het kijken zelf." Daarmee bedoelde
hij dat de eksperimentele filmmakers
ons de werkelijkheid laten zien op een
heel eigenzinnige, vaak direkte, soms
brutale wijze, waardoor wij gedwon-
gen worden om meer bewust te kij-
ken, te voelen, te beleven - en dit in
tegenstelling tot de meeste bioskoop-
films, waar de emoties gedragen wor-
den door het verhaal en de narratieve
kodes.

Terwijl bij de filmparties van Dirk
Lauwaert de gasten getrakteerd wer-

den op twaalf uur eksperimentele en
undergroundfilms, gevolgd door een
fuif, is bij de filmparty van dit jaar de
muziek van meet af aan geïntegreerd
in de projekties. Enerzijds omvat het
aanbod van films een aantal video-
clips (ondermeer van Vanessa Para-
dis, Madonna, en R.E.M.),anderzijds
zal tijdens de fuif een kompilatie van
video's op monitoren te zien zijn.
Idem voor het kaffee.

Eigenlijk heeft Herman Assel-
berghs, programma-samensteller van
1994, de oorspronkelijke opzet van
Dirk Lauwaert vertaald naar het he-
dendaagse klimaat. Tien jaar gele-
den was de projektie van dit soort
films een unieke gebeurtenis. Nu kan
men ze gaan bekijken in verschillen-
de zalen, zoals Eldorado, het Brussels
Filmmuseum, of het Stuc. Er bestaan
tevens diverse festivals en tijdschriften
die informeren over underground-
film. Bovendien kan, sinds de komst
van MTV, iedereen dagelijks, en 24
uur op 24, staaltjes van avantgarde-
videokunst bewonderen op zijn eigen
tv-scherm. Video heeft zo uiteindelijk
een evenwaardige plaats verworven
naast film, en de video-estetiek heeft
duidelijk invloed geheld - en nu nog
steeds - op de filmmakers.

Een ander verschil met de film-
parties van zo'n tien jaar geleden is de
nadruk op de kombinatie tussen li-
chaam en muziek. Zie de videoclips,
zieook de onderwerpen die de films en

Bert Van Gorps nieuwe dansvoorstelling kreeg de naam 6x8 mee en gaat
volgende week inpremière in het Stuc. Van Gorp iszowat dehuiskoreograaf
van het Stuc, in opdracht waarvan hij samen met Carine Peetersenkele
jaren geleden zijn debuut 'Oe Martins Trilogie', een bundeling van drie
korte koreografieën, maakte. lijn eerste avondvullende voorstelling,
'Contre-coeur', trok de uitgezette lijnen van frivole dans met bubbeltjes
door. Van Gorp tekent telkens weerduidelijker dan anderen eenverhaallijn
uit in zijn stukken. Het zal dan ook wel niet toevallig zijn dat 6x8 aangekon-
digd wordt als een koreografie met teatrale schamierstukken.
Naast vier dansers staan dan ook tweeakteuts op de loonlijst. Uniet, maar
umag wel gaan kijken. We zouden haast durven zeggen dat u moet. Van
dinsdag 26 tot zaterdag 30 april, telkens om 20.30 u in de Vlamingen-
straat 83, het overbekende adres waar de stevige kuitspieren thuis zijn.
Reserverenop 20.81.33.
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video's behandelen: liefde, seks, aids
en dergelijke meer. Trouwens, een
aantal werd reeds eerder vertoond in
het Stuc: 'It Wasn't Love' van Sadie
Benning, 'Shred of Sex' van Greta
Snider, 'Vinyl' van Andy Warhol, en
'Backyard Movie' van Bruce Weber.
Reden hiervoor is dat men ook een
historische lijn in het programma
wou leggen: naast klassiekers uit het
eksperimentele filmgenre, zoals het
werk van Kenneth Anger of jack
Smith, wordt eveneens getoond waar
de hedendaagse filmmakers zoal mee
bezig zijn. Asselberghs legt uit: "Be-
doeling is de offstream-films uit dat
getto te halen van duistere, ontoegan-
kelijke films. Vroeger hadden de un-
dergroundfilms ook meer een anti-
karakter (bijvoorbeeld tegen de Holly-
woodiaanse dnemo): nu is dat veel
minder uitgesproken."

Factory
Het hele opzet doet een beetje den-

ken aan de eksperimenten van Andy
Warhol en The Velvet Underground
in The Factory, waar de projektionist
met de verschillende filmbanden kon
doen wat hij wou, waar mensen vrij in
en uit en rondliepen; met muziek op
de achtergrond. Dat is"Watjonas Me-
kas - zelf ook kineast - 'interme-
dia art' noemde: beeld en muziek
vloeien door elkaar. "Inderdaad,"
zegt Asselberghs, "Warhol is een in-
spiratiebron - zoals hij dat trouwens
voor nog zovele anderen is geweest.
Hij was tegelijk een kommerdeel ar-
tiest en eksperimenteel filmmaker. In
de programmatie van de filmparty is
ook die link aanwezig tussen kom-
merciële en offstream-films." Ook de
videokompilatie tijdens de fuif wordt
gekoppeld aan de hedendaagse po-
pulaire kultuur: de deejay zal naast

material en house ook kommerciële
plaatjes draaien.

Ofde mensen acht uur lang op hun
stoel zullen blijven zitten? "Zij kun-
nen vrij naar binnen of naar buiten.
Het programma is immers ingedeeld
in blokken die kwa sfeer variëren van
grimmig naar prettig. Er zal dus vol-
doende afwisseling zijn", aldus Assel-
berghs. Enwaarom zijn de kaarten zo
duur? (zo maar even 750 frank voor

niet-leden, 500 voor leden) "Dat heeft
te maken met het feit dat wij een heel
aantal films hebben samen gebun-
deld in een programma, en verschei-
dene onder hen moesten uit verschil-
lende landen naar hier getranspor-
teerd worden."

Benieuwd of deze vierde mm~rty
weer zo'n sukses wordt.

Mieke Deceuninck

'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' in het Stuc.

OVer koetjes en kalfjeS
Het is er de tijd en het weer voor. 'L'arbre, Ie maire et la média-
thèque (ou les sept hasards)' van Eric Rohmer in het Stuc, voor wie
zich echt op vakantie in Frankrijk wil voelen. Maar deze keer
maakt Rohmer het zijn publiékniet zo gemakkelijk: een film die in
het kader van de Franse parlementaire verkiezingen van vorig
jaar moet worden gedacht, maar die het hier niet slechter doet,
met het oog op de komende verkiezingstijd.
St.-juire in de Vendée. Een dorp in
Frankrijk. Rohmerpresenteert ons een
zonnige lentedag in een plaatselijk
kader: de kinderen op de dorpsschool
leren wat de voorwaardelijke wijs is,
terwijl een jonge ambitieuze burge-
meester in datzelfde dorp zijn krea-
tiviteit op het gebied van ruimtelijke
ordening de vrije loop laat. Hijwil, los
van elke voorwaardelijke wijs, in de
dorpskern met subsidies van het Fran-
se kultuurministerie, een kultureel
centrum inplanten. Daarvoor zal een
weide met een oude boom moeten
wijken, wat niet naar de zin is van de
plaatselijke schoolmeester. Een her-
kenbare situatie dus. Er valt altijd wel
ergens een park en een boom te vin-
den die moeten wijken voor de bouw-
koorts van hogere instanties.

Niets lijkt de bouwplannen van de
burgemeester in de weg te staan, was
het niet zo dat er zich geen toevallig-
heden mee bemoeien - zeven toe-
valligheden die we terugvinden op
het schoolbord, als voorbeelden van
de voorwaardelijke wijs. Het zijn die
toevalligheden die alle personages in
de film samenbrengen, en hen in de
(dorps-)politiek betrekken: de burge-
meester zelf, een schoolmeester, hun
beide dochtertjes, een schrijfster en
een joernaliste. De een na de ander
neemt deel aan de diskussie van pro
en kontra's. in een konstant voort-
klaterende woordenstroom.

Babbelen
Typisch Rohmer: weinig aktie en

veelpraten. Maar een slecht verstaan-
der die zich daaraan stoort. Rohmer
legt in 'L'arbre, Ie maire et la médla-
thèque' immers het politieke debat,

zoals dat vandaag de dag wordt ge-
voerd, op de rooster. Door het in de
mond te leggen van politici, pers-
mensen, leraars, schrijvers en zelfs
schoolkinderen. Geen moreel liefdes-
discours dus zoals we het gewend zijn
in andere films van Rohmer, maar
het politieke discours wordt in de film
aan een grondig onderzoek onder-
worpen. De toon blijft echter luchtig,
de vertelstijl varieert regelmatig, en de
woordenvloed dompelt de toeschou-
wer helemaal onder in de Franse ko-
kette sfeer.

Gaandeweg legt 'L'arbre, Ie maire
et la médiathèque' een tegenstelling
bloot tussen stad en platteland (Parijs
en de Vendée), verandering en stag-
natie, onrust en kalmte. De schrijfster
en de joernaliste stimuleren en be-
kommentariëren als het ware de pole-
miek die zich tussen de burgervader
en de schoolmeester ontwikkelt. De
dochtertjes van de twee spelen echter
samen, en hebben hun eigen idee
over het hele gebeuren. De school-
meestersdochter weet de burgemees-
ter met haar geredeneer zelfs klem te
zetten, en toont zich misschien nog
het verstandigst van allemaal met
haar 'petites théories'.

Uiteindelijk maakt Rohmer, een
van de grondleggers van de Franse
Nouvelle Vague, zich weer waar als
meester van het kleine genre. 'L'arbre,
Ie maire et la médlathèque' koestert
geen pretentie, maar beschouwt in al
zijn eenvoud toch ook het medium
film. Al lijkt het hier op een kursus
'hoe maak ik een goedkope film in
tien lessen', toch koppelt Rohmer aan
alle personages verschillende genres,
zoals de dokumentaire en de muzika-
le komedie, en slaagt erin om dat hele

mengsel van stijlen en genres te ver-
smelten.

Grond
In deze film dompelt Eric Rohmer

de toeschouwer onder in sfeer en kon-
versatie, maar konfronteert hij deze
tegelijk toch met een aantal wezenlij-
ke eigenheden van het politieke dis-
cours, en van het medium waarmee
hij dat discours ontleedt. Het is een
zonnig en licht verhaal, met een einde
waarin - zoals in een fabel - ieder-
een zijn les uit het gebeuren trekt.
'L'arbre, Ie maire et la médiathèque'
is de politieke fabel van de zeven toe-
valligheden, een fabel die het ver-
dient om te worden gezien.

Plet Maris
'L'arbre, Ie maire et la médiathèque (ou
les sept basards)' van Eric Rohmer wordt
gedraaid in het Stuc op maandag 25
april om 22.30 u, van dinsdag 26 tot en
met donderdag 28 april om 20.00 u en
om 22.30 u in het Stuc (150/100 frank
voor Stuc-leden).

Eksamenvragen
gevraagd

Fritsv.: Toen ik bij een eksamen een F
ging vragen, antwoordde de prof dat
dat niet kon en dat ik het eksamen
toch moest afleggen. Klopt dat?
Chris J.: Mijn vriendin zegt dat ik nu
vanaf een B een vrijstelling krijg. Is
dat wel juist?
Op deze en andere vragen die noch in
het Eenzame Hartenburo noch in
Nachtvlindersaan bod komen enwaar-
mee zelfs Goedele Liekens u niet kan
helpen zoekt Vetowel een antwoord.
Volgende week verzamelen we alle
prangende vragen over eksamens
waar studenten mee zitten en leggen
we ze voor aan de bevoegde instan-
ties.Heeftu ook zoietswaarop u graag
een antwoord wil? Tot woensdag 27/
5, 14.00 u kan u al uw vragen bin-
nensmijten bij Veto, 's Meiersstraat 5.
Volgende week maandag krijgt u de
antwoorden. Doen!



Een andere kijk op migranten en vluchtelingen

Vreemd volk ofeigen volk?
De Hand in Hand betoging is nog maar pas achter de rug of er
verschijnt al een boek van Guido Demeck over integratie en uit-
sluiting van migmnten en vluchtelingen. In 'Vreemd Volk?' pleit
Deraeck voor een duurzame multikulturele samenleving. Hij laat
de lezer kennis maken met de verschillende bevolkingsgroepen,
hun kulturele achtergrond en hun levenssituatie in België.

Het vraagteken achter de titel geeft al
aan wat de auteur met het boek wil
aantonen. Hij pleit voor een samenle-
ving waarin iedereen die hier woont
als 'eigen volk' wordt beschouwd.
Deraeck wijst er in zijn inleiding op
dat diskussies over een multikulturele
samenleving in zijn. Die worden vol-
gens hem echter overwegend negatief
ingevuld: "Meestal heeft men het over
allerhande gevoelens van wrevel en
frikties die het samenleven schijnen te
bemoeilijken. Weinigen wijzen op de
positieve elementen en de wederzijdse
verrijking die van het samen-mogen-
leven kunnen uitgaan."
Volgens de auteur maakt de domi-

nante kultuur het de allochtonen
door het voortdurende onderscheid
tussen 'buiten'- en 'binnen'landers zo
goed als onmogelijk om zich volledig
in te passen. '''Wij, autochtonen' her-
leiden de anderen dan tot 'zij, buiten-
staanderslbuitenlanders', waardoor
ze hun lotsverbondenheid nog meer
gaan zien op basis van hun gezamen-
lijk gediskrimineerd zijn. Via het eti-
ket etniciteit dwingen we de 'anderen'
tot een gedwongen in de marge
staan. " Tegen deze visie verzet De-
raeck zich. Hij stelt dat het hoog tijd
wordt dat Europa in zijn geheel gaat
inzien dat zijn tien miljoen migranten
- Deraeck verkiest de term 'binnen-
landers' - ook volwaardige burgers
zijn, die er evenzeer als alle anderen
het hunne toe bijdragen om de sa-
menleving mee positief uit te bouwen.

Fort
Dit is natuurlijk niet echt een nieu-

we visie. Demeeste migrantenorgani-
saties pleiten bijvoorbeeld al geruime
tijd voor stemrecht voor migranten en
dat was ook een van de eisen van het

"Kan het een
beetje

opvallender dan
vorige week?"
vroeg ons het
buro van

Kringraad-
"Daar doen we
iets aan", zo
dachten wij.

Kringraad zoekt nog studenten
voor de opvulling van haar wer-
king voor de onderstaande funk-
ties. De verkiezingen van die funk-
ties gaan door op vrijdag 6 mei om
19.00 u
- twee vertegenwoordigers voor
Akademische Raad (één uiteksakte
en één uit biomedische weten-
schappen)
- een vertegenwoordiger Raad van
Beheer Alfaset
- vier vertegenwoordigers Onder-
wijsraad (één uit humane A,één uit
humane B, één uit biomedische,
één uit eksakte)
- twee vertegenwoordigers Raad
voor Internationale Relaties
- drie vertegenwoordigers voor het
Akademische Vormingsinstituut
voor Leraren (AVL).
De kandidaten moeten een cv en
motivatiebrief 48 uur voor de ver-
kiezingen op het Kringraadkantoor
('S Meiersstraat 5) binnenbrengen.
Deze moeten ze ook op de verga-
dering zelf komen toelichten. De
kandidaturen moeten dus uiterlijk
binnen zijn om 18.00 u op woens-
dag 4 mei. Voor meer inlichtingen
kan je steeds terecht op het kantoor,
elke weekdag van 14.00 u tot
18.00 u.

'Hand in Hand' -platform. Deraeck
beperkt zich echter niet tot de mi-
granten die hier nu al zijn. Hij vindt
ook dat Europa eindelijk maar eens
moet erkennen een 'immigratiekon-
tin en!' te zijn waar plaats is voor
migrerenden uit andere landen, of ze
hier nu komen als gastarbeiders,
asielzoekers of vluchtelingen.
Het is inderdaad vrij hypokriet om

racisme en diskriminatie in eigen
land te bestrijden maar anderzijds de
poorten te sluiten voor buitenlanders
die een graantje willen meepikken
van de welvaart van het rijkeWesten.
Volgens Deraeck negeert Europa hier-
mee zijn eigen geschiedenis. Onze ei-
gen welvaart is immers grotendeels te
danken aan de sociale, kulturele en
ekonomische bijdragen van migran-
ten. Deraeck wijst bovendien op het
feit dat Europa's fortstelling niet al-
leen vluchtelingen tot direkte slacht-
offers maakt. Ook migranten die hier
vaak al meerdere generaties lang ver-
blijven, worden er het slachtoffer van.
De auteur stelt dat uitsluiting op die
manier verheven wordt tot politieke
deugd, waardoor ekstreem-rechts zijn
aanhang kan vergroten.
In tien hoofdstukken probeert hij

samen met de 'nieuwe binnenlan-
ders' te schetsen hoe zo'n multikul-
turele samenleving er moet uitzien.
Elk hoofdstuk begint met het verhaal
van een nieuwe binnenlander. Het
onderwerp dat hierin aangesneden
wordt, werkt Deraeck dan verder uit
met komplementaire informatie, ei-
gen belevenissen en zijn persoonlijke
visie op het tema. Deraeck koos men-
sen van vrij uiteenlopende origine:
Roemenië, Turkije, Marokko, Peru,
Indië, de Balkan. Sommigen zijn
Belg, anderen wonen nog maar sinds
kort in dit land. Op die manier komt
hij telkens bij een ander type buiten-
lander terecht, ieder met zijn eigen
gelaat en kenmerken. Dit geeft hem
bovendien de kans om aan te sluiten
bij de aktualiteit: de Koerden, Joego-
slavië of de Sikhs die tewerk gesteld
zijn in de Limburgse fruitteelt.
Soms lijkt de band met het gekozen

verhaal wel eens zoek te raken of pro-
beert Deraeck te veel ternn's's aan
één onderwerp te koppelen. Na het
verhaal van Hassan, een tweede ge-
neratie-migrant van Marokkaanse
origine gaat het bijvoorbeeld achter-
eenvolgens over 'Marokko anders be-
keken', 'Turkije: brug tussen Oost en
West?', 'Kulturen en Kommunikatie'
en 'Eurofobie'. Het boek is dan ook
eerder een bundeling van korte stuk-
jes dan een rechtlijnig betoog.
Het eerste hoofdstuk vormt de kern

van Deraecks essay. Het begint met
het verhaal van Goran, een Belg die
in Nederland woont en iemand gaat
bezoeken in Brussel. Als hij in het
Noordstation aankomt, wordt hij
door rijkswachters met honden opge-
wacht. Tesamen met een vijftal bui-
tenlanders wordt hij gefouilleerd. Als
hij zijn Belgische identiteitskaart
toont, antwoordt men doodsimpel:
"Ha, da's lang geleden dat we nog een
keer een Belg hadden!" Vervolgens
worden ze naar het politiekantoor ge-
voerd waar het volgende gebeurt.
"Eén voor één worden we afgevoerd
naar een aparte cel,waar we ons moe-
ten uitkleden. Ik ben de laatste, met
veel belangstelling worden mijn be-
wegingen gadegeslagen, kleren wor-
den nauwgezet onderzocht, de baga-
ge wordt vakkundig ontleed. Mijn on-
derbroek mag ik zelf binnenstebuiten
keren. Na dit finalenummer ver-
dwijnt opeens alle aandacht van mijn
tot dan toe dankbaar publiek. "Umag
gaan" en ik mag inderdaad gaan."
Vertrekkend van deze tekst bouwt

Deraeck zijn betoog op. Hij stelt dat
niet alleen rechts-ekstremistische
groeperingen of partijen schuld heb-
ben aan dit negatieve klimaat. Vol-
gens Deraeck zijn ook de politici en de
media hieraan schuldig doorveelvul-
dige uitspraken zoals" de boot is vol",
"we worden overspoeld", "onze gren-
zen moeten worden afgesloten". Hij
beschouwt die vloedgolfteorie veeleer

als een regelrecht georkestreerde in-
formatie en geeft hiervoor een tweetal
argumenten. Ten eerste hebben in
Vlaanderen negen op tien Vlaamse
gemeenten minder dan twee procent
migranten op hun grondgebied. Bo-
vendien schatten sociologen en statis-
tici ongeveer twee decennia geleden
dat er tegen de eeuwwisseling in Bel-
gië ruim tien miljoen mensen zouden
leven. Toen gaf er niemand een
krimp. Uit recente cijfersblijkt nu dat
er een duidelijke afname van de be-
volking te verwachten valt. Deraeck
stelt dan ook dat het absurd is om nu
te stellen dat de boot vol is.

Onderbroek
Die redenering druist rechtstreeks

in tegen de huidige vluchtelingen-
politiek van de regering. Asielzoekers
worden steeds strenger aangepakt. Zo
lietminister Tobback de Zuidlimburg-
se burgemeesters twee weken geleden
nog weten dat er strengere kontroles
komen op de tewerkstelling van ille-
gale vreemdelingen in de fruitsektor.
Werkgevers in overtreding wachten
strenge straffen, rniljoenenboetes in-
kluis. De minister stelde bovendien
dat burgemeesters die weigeren hun
politiediensten te laten meewerken
aan kontroles een schorsing riskeren.
'Vreemd volk' behandelt erg veel

aspekten van het vreemdelirrqen-
debat. Dit heeft als nadeel dat het
nogal onoverzichtelijk overkomt en
weinig pasklare oplossingen aan-
reikt. De diversiteit is anderzijds ook
de rijkdom van het boek. Verschillen-
de kulturen kunnen immers onmoge-
lijk in eenzelfde hokje geduwd wor-
den. De verscheidenheid toont boven-
dien dat een multikulturele samenle-
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ving kompleks en gevarieerd is. Ofdit
soort boek veel zal veranderen aan de
houding van de regering en een groot
deel van de bevolking valt sterk te be-
twijfelen. Het is nochtans erg geschikt

om het migranten- en vluchtelingen-
beleid nieuw leven in te blazen.

PeterVan Rompaey
Vreemd Volk? van Guido Deraeck is uit-
gegeven bij Acco en kost 680 frank.
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Filosoof Ludo Abicht over de
toekomst van het kommunisme
Er zit meer in Marx
Volgende zondag vieren linkse groeperingen allerhande hun één
mei feest, een ode aan de arbeid maar eveneens een herinnering
aan hun betere dagen. Na de val van het kommunisme inOost-
Europa en de recente overwinningen van rechts in Frankrijk en
Italië worden achter de toekomst van links heel wat vraagtekens
geplaatst. Is het "goed dat er nog echte kommunisten zijn" zoals
de PvdA in haar één mei-brochure stelt of heeft het systeem zijn
ongelijk bewezen? Wij praatten met Ludo Abicht, filosoof en
voormalig lid van de Kommunistische Partij.

Ludo Abicht studeerde filosofie en
Germaanse filologie en doceerde later
lange tijd in de Verenigde Staten. Hij
publiceerde boeken en essays over
onder andere de filosofie van Ernst
Bloch, het Marxisme en de Joden van
Antwerpen. In de jaren '70werd hij lid
van de Kommunistische Partij (KP),
op het moment dat de KPafstand had
genomen van de inval in Praag en
dus van de Sovjetpolitiek.
Abicht "Dat was voor mij het teken
om lid te worden. Voordien nam ik al
deel aan aktiviteiten van de KP,maar
hun band met Oost-Europa vond ik te
dubbelzinnig. Ik werd dan gedurende
twee jaar verantwoordelijke van Ima-
vo, het Instituut voor Marxistische
Vorming en was verder medewerker
van de Rode Vaan en redakteur van
het Vlaams Marxistisch tijdschrift.»
"Ik ben uit de KPgestapt in '91 op

het vierde kongres van de Vlaamse
KP.Een aantal leden van het Kongres
- waaronder ikzelf -dedenhetvol-
gende voorstel: laat ons de KPopdoe-
ken als partij, omdat het voortbe-
staan toch zinloos is. Laat ons de
energie en inzet dan gebruiken in
vredesbewegingen, anti-racisme,
groene bewegingen. De KP zou dan
een 'beweging' worden, een denk-
tank. Weverloren dat kongres op twee
stemmen na. Diezelfdedag nog ben ik
lid geworden van Agalev. Gewoon
omdat ik vond dat ik aktief moest
blijven.»

Wormen
Veto: Als we nu het kommunisme be-
kijken zoals het zich in Oost-Europa heeft
ontwikkeld, vanaf welk moment is het
dan volgens u misgegaan?
Abicht «Men heeft een regime willen
oprichten op basis van gelijkheid in
principe, meer toegang voor arbeiders
en boerenkinderen enzovoort, mqar
men heeft dat willen doen met een
gebrek aan politieke demokratie. Na-

tuurlijk, als je ziet dat Rossern en
ekstreem-rechtse partijen in het par-
lement geraken, dan stel je je vragen
over demokratische verkiezingen.
Maar dat is geen reden om ze af te
schaffen. Rosa Luxemburg zei in
1918: het alternatief voor een slecht
draaiende demokratie is niet de af-
schaffing ervan maar een betere
vorm. Maar wat men dus in Oost-
Europa gedaan heeft, is gewoon een
afschaffing van persvrijheid, vrije me-
ningsuiting, vrij onderzoek, vrije par-
tijvorming.»
«Essentieelisvolgens mij dat de drie

machten gescheiden blijven, in Oost-
Europa hebben ze die gewoon in me-
kaar geschoven. Iedereen die enige
macht wil verwerven zal lid worden
van een groepering. Maar in de Sov-
jetunie waren ze allemaal lid van één
en dezelfde groepering. Een korrupte
bedrijfsleider werd dus gedekt door
het hele systeem. Het model van Le-
nin klopte niet."
Veto: Nochtans hoort men kommunis-
ten vaak beweren dat het systeem pas
onder Stalin ontspoorde?
Abicht «Erzijn er zelfs die zeggen dat
het goed was onder Stalin en dat het
pas ontspoord is onder Chroesjtsjov,
dat is dan de PvdA. Dat vind ik on-
verantwoord. Dan moet je een kleine
tien miljoen lijken gewoon vergeten.
Dat vind ik misdadig."
«Ikvind dat Lenin wat betreft over-

name van de macht interessante idee-
en had, maar hij was geen demo-
kraat. En ik ken Lenin goed, kijk maar
naar mijn boekenkast. Hij zegt dat de
arbeiders van nature niet ontwikkeld
genoeg zijn om zelf de leiding te ne-
men. Dat moet gebeuren door de in-
tellektuelen. Dat vind ik niet demo-
kratisch, maar elitair. Natuurlijk
moet je ervoor zorgen dat ze een be-
tere scholing hebben zodat ze beter
kunnen participeren en meeregeren.
Maar Lenin heeft vanaf het begin
geregeerd over de arbeidersklasse

Ludo Abicht: «Ik geloof dat het anarchisme een einddoel moet zijn. Ik geloof ook dat men zoveel mogelijk
anarchistische elementen moet inbouwen en nooit vertrouwen op een apparaat op zich. Maar ik geloof niet in de
anarchistische stijl zoals ik die rond mij zie.» (foto Frank Viaene)
heen. Ik twijfel niet aan Lenins goede «Daarbij komt ook dat er sinds moet van de basis komen, en 'basis' is
bedoelingen, net zoals ik niet twijfel Marx al heel wat in de samenleving voormij dan geen mystiek woord. Het
aan die van de paus bijvoorbeeld, veranderd is. Hoe kan je nu Marx toe- betekent gewoon dat het begint bij je
maar er zaten wormen in zijn sys- passen zonder dat jeer ook Einstein en eigen huis, wijk, school. Toen ik in
teern.» Freud en Jung en anderen bijneemt. Amerika ging werken aan een pro-

Alles wat er ondertussen aan inzicht gressieve universiteit woonden vele
gekomen is, moeten we in zijn mensen daar in kommunes. Er waren
teorieën inbrengen, anders loop je de heel idealistische kommunes
honderd jaar ochter.» waarin alles gedeeld werd. De mees-

. h t ten daarvan zijn mislukt. Ik heb het
Veto. f!at an~oord moet dan oo~ e geluk dat ik terechtkwam in een meer
hoofd zien~ebIeden a~n he~s~men even pragmatische. We vertrokken van het
van verschIllende. natIonalIteIten, wa~t idee dat het veel praktischer was sa-
het nege~!! van die ~tur:n - zoals.m men in één huis te wonen, een aantal
loegoslaVie en de Sovjetunie - heeft met dingen samen aan te kopen, zonder
be~ald v1Ucht~n afgeworpen. al te veel ideologie daarrond. En die
A~lch~ «Het IS vanzelfsprekend dat kommunes hebben ook overleefd."
zoiets Zichzal wreken. Wanneer men- «Ik geloof dat het anarchisme een
~en eerst naamlo~.s gemaakt worden, einddoel moet zijn. Ik geloof ook dat
IS er a0teraf altiJ~ een ~vertrokken men zoveel mogelijk anarchistische
n;>mantische reaktie van terug naar elementen moet inbouwen en nooit
eigen kultuur'." vertrouwen op een apparaat op zich.
Veto: Maar hoe moet men er dan mee Maar ik geloof niet in de anarchls-
omspringen? Omeen huidig kommunis- tische stijl zoals ik die rond mij zie...
tisch standpunt aan te halen: volgens de
PvdA moet men iedereen die wil de Bel-
gische nationaliteit geven zodat het be-
grip nationaliteit eigenlijk zijn betekenis
verliest.
Abicht «Ikvind dat verkeerd. Ik heb
namelijk te lang geleefd in Amerika
waar met heel wat van die zaken
geëksperimenteerd werd. Ik geloof
wel heel erg in internationalisme. Ik
geloof dat de inbreng van de Joodse,
Marokkaanse of Turkse kulturen en
nationaliteiten bijzonder boeiend en
belangrijk zijn in samenwerking met
de eigen kultuur. Maar we zijn nu
eenmaal geboren met een bepaalde
nationaliteit. Ik ben Vlaams en heb
daar geen enkel probleem mee. Ik
vind dat men niet multikultureel kan
zijn als men zijn eigen kultuur niet
waardeert. Ik heb de grootste moeite
met linksen die bijvoorbeeld heel ont-
roerd zijn door volksliedjes uit Bolivië,
maar die onze eigen Vlaamse liedjes
belachelijk vinden. Nochtans is dat
evengoed 'op de purperen heide', al-
leen in het Spaans."

liedjes
Veto: Maar wat met de vrijheid in het
kapitalistische systeemi"Iemand die am-
per genoeg te eten heeft, is ook niet vrij te
doen en te laten wat hij wil. En er is de
invloed van het groot geld en de media
die bepaalt wat we te zien en te horen
krijgen.
Abicht «Inderdaad, het geld in han-
den van een kleine kapitalistische
klasse is geen vrijheid. Het kapita-
lisme blijft voor mij dan ook een zieke-
lijke situatie. Laat ons het vergelijken
met Aids. Het feit dat een huidig ge-
neesmiddel niet echt werkt, betekent
dat we het moeten vervangen door
een ander. Het betekent niet dat Aids
nu plots iets goeds is geworden. Het
betekent ook niet dat we de ziekte
zomaar over ons heen moeten laten
gaan.»
«Maar we moeten echt gaan zoe-

ken naar een nieuw antwoord. En dat
is zeker niet het herhalen van het
model van Lenin. Want laat ons eer-
lijk zijn: het kommunisme is mislukt.
Daarom heb ik ook problemen met de
Rode Khmer, het Lichtend Pad en de
PKK.Met alle sympatie voor de Koer-
den, maar ik wil geen stalinistische
partij steunen.»

Sorteren - Wie dacht dat de kontrole op het sorteren van afval een dode letter zou blijven komt bedrogen uit. Zoals
uit deze foto (genomen in de Maria- Tneresiastraat) blijkt zijn de eerste stappen al gezet bij de kontrole van
vuilniszakken. Of ze de 'eigenaar' van deze vuilniszakken ooit zullen vinden is zeer onwaarschijnlijk, de zakken
stonden niet recht voor een deur, het is niet eens zeker dat ze door iemand uit de Maria- Tneresiastraat gedeponeerd
zijn. Wij belden even met de milieudienst en vroegen hoe ze te werk gaan bij de identifikatie van de zakken.
"Waarschijnlijk heeft iemand van de reinigingsdienst die zakken daar aangetroffen. Normaal worden de zakken
dan opengemaakt en wordt ergezocht naar sporen van de eigenaar van de zak, zoals bijvoorbeeld briefomslagen."
De kontrole blijkt overigens aardig te lukken want de milieudienst had al een heel pakket met adressen van mensen
die hun afval ongesorteerd achterlieten. "Waarschijnlijk krijgen die mensen nu een eerste verwittiging. Pas als ze
in tweede instantie nog eens tegen de lamp lopen, worden ze beboet." (svg)
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Maaien
Veto: Maar de mislukking van het
kommunistische systeem heeft velen wel
vragen doen stellen over de mogelijkheid
van een harmonische samenleving. Meer
vanuit de psychologie dan, de idee dat de
mens gewoon 'te egoïstisch is', dat zo'n
solidariteit dan ook altijd van bovenaf
moet opgelegd worden.
Abicht «Dat is ook mijn probleem.
De idee van 'moet het niet scheef
gaan', 'is de mens niet te zwak'? Zijn
de mensen niet eerder gelukkig als ze
hun natje en droogje hebben? Zijn de
mensen niet kollektief egoïstisch? In-
dien echte solidariteit met de Derde
Wereld vereist dat wij eerlijk voor
produkten gaan betalen wat zij
waard zijn, dan zouden wij protes-
teren. Moeten we dan anderzijds zeg-
gen dat de mens slecht is van nature
en dat we hem moeten dwingen om
goed en solidair te zijn? Dat is de
vraag en ik heb daar geen antwoord
op. Maar mijn idee is dan het vol-
gende: ikweet niet of de mens goed of
slecht is, maar ik denk dat het de
moeite waard is te gokken dat men-
sen misschien toch anders kunnen
reageren."
"Toch geloof ik niet in een systeem

dat van bovenaf wordt opgelegd. Het

Veto: Met de recente overwinningen van
(ekstreem)-rechts lijkt dat niet de goede
kant op tegaan?
Abicht «Zelf zie ik dat nog niet zo
pessimistisch. In Oost-Europa zien we
dat voormalige kommunisten nu op-
nieuw verkozen worden. Ik vind het
nog niet zo verschrikkelijk erg dat
Berlusconi een tijdje de lakens uitdeelt
in Italië. De mensen hebben hem nu
eenmaal een mandaat gegeven.,.
Veto: Het volk heeft ooit ook Hitier een
mandaat gegeven.
Abicht «Ja,maar nu mogen we toch
niet te vlug van stapellopen. Ikgeloof
niet dat Berlusconi Hitler is. Ik geloof
ook niet dat de toestand van Italië nu
te vergelijken ismet die van Duitsland
in de jaren '30. Hitler heeft trouwens
daarna het hele demokratische ap-
paraat buiten spel gezet. Zo ver zijn
we nog niet met Berlusconi en ik ge-
loof ook niet dat dat zal gebeuren. Ik.
ben altijd een beetje bang van pa-
niekreakties. Ook in België wat het
Vlaams Blokbetreft. Ik vind het Blok
zeer gevaarlijk, maarwe mogen nooit
demokratische verworvenheden op-
geven om de demokratie te redden.
Als we de leden van het Blok ver-
bieden om te zetelen in de kommissies
waarin zij mogen zetelen, dan maai-
en we onze eigen demokratie weg.
Dat is niet de manier om hen te be-
stnjden.»
Veto: Om even terug te keren naar de
kommunisten in België: knikt u instem-
mend bij het horen van de slogan van de
PvdA "goed dat er nog echte kommu-
nisten zijn7
Abicht: «Ja zeker, ik vind het fan-
tastisch dat er nog echte komrnunis-
ten zijn. Wat het kommunisme zegt,
is heel kristelijk: je leeft niet geïsoleerd
in de maatschappij. Wat je doet heeft
effekt op anderen. Er is een verband
tussen de mensen. Iedereen heeft de
plicht tegen foutieve zaken te reage-
ren en aan iedereen gelijke kansen te
geven."
«Ik vind het dus goed dat er nog

echte kommunisten zijn, maar de
PvdA hoort daar niet bij, want echte
kommunisten zijn demokraten. Ik
vind het dan ook spijtig dat zij het
beeld uitmaken dat vandaag over-
heerst van het kommunisme in Bel-
gië. Ik vind het spijtig voor Marx,
want er zit heel wat meer in Mnrx.»

Karen De Pooter



Zoekertjes • Hansje, van harte een héél gelukkige ver-
jaardag! je teergeliefde zusje.
• Een zekere Ferguson zei: een man wordt oud
wanneer hij om een plas heen loopt, in plaats
van er doorheen. VOOf u zie ik het eeuwig le-
ven wel zitten.
• Verloren op het trajekt Stadspark - Oude
Markt - Predikherenstraat • Koningin Astrid·
laan· Bondgenotenlaan • Lepelstraat koperen,
achthoekige haarspeld, op dinsdag 12/04.
Beloning voorde vinder. Marijke, Lepelstraat 9,
20.73.56.
• Venus Vliegenvanger aangehaald: "Next
week, 1'11 have a friend for dinner."

• The 'What's in a name'·party, fuif voor men-
sen: zaterdag 30 april, Nieuw Bleekhof (Veke·
straat IS, Antwerpen). Org. Enig verschil,
homojongerengroep.
• Lieverd, zoals Hans Kudszus het al schreef:
oud worden is zichzelf leren verdragen.
• Ouden van dagen, zegt men, maar men ver-
geet hun nachten. Georges Gilbert. Gelukkige
verjaarnacht, lieverd. How about Ladeuze?

3 4 52 6 7 8 9 10

Horizontaal-1 Zodiak 2 Profeet- Zangnoot- Lelieachtig gewas 3 Suf,
traag persoon - Eendagsvlieg 4 VooIbij - Wapen 5 Mineraal- Bijbelse
reus 6 Europeaan - Griekse letter 7 Ongestoord kalm - Lengtemaat
8 Wijnsoort - Boom 9 Van geringe dichtheid - Frieswatertje - Boom-
scheut 10 Frisseplaats.

Vertikaal - 1 Blind ijveraar voor religieuze denkbeelden - 8eddestof
2 Hoogste berg van Griekenland - Belgisch plaatsje 3 Muurholte -
Oorlogsgod 4 Voorzetsel- Trekvis 5 Hoge en ruime vestibule - Eekhoorn
6 Kist van open latwerk - Deel van een wedstrijd 7 Telkens herhaalde
versregels - 575 meter 8 Boosaardige vrouw - Familielid 9 Griekse letter
- Kostbaar, oosters weefsel 10 Zwarte delfstof - Voortdurende toestand
van rust.
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Door FilipDe Keukeleere

MAANDAG
19.45 u FILOSOfiE Denkgroep rond Filosofie derVrijheid, met aangename en
uitdagende meditatieve denkoefeningen, in Blijde Inkomststraat 109, org.
Dialoog.

20.00 u VIDEO 'The times of Harvey Milk', over het eerste openlijk homosek·
suele gemeenteraadslid van de VS, in Maria-Theresiastraat 114, toeg. gratis,
org. Homojongeren Het Goede Spoor.

20.00 u VIDEO Werk van drie jonge film· en videomakers, Philippe Van
Damme, Ann Smol ar en johan Van Roy, in Stuc, toeg. 100/150.

22.30 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/150.

DINSDAG
20.00 u BIJEENKOMST Bijeenkomst van Objektief ivm het organiseren van
alternatieve verkiezingen voor migranten, in Mala Ibrahim (Damiaanpleinl,
org. Objektief.

20.00 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/150.

EKONOMIKA
Ii28/04 om 20.30 u; Bestuursvergadering.

EOOS
I!l. 25/04 om 2~.30 u; Kantus, in Ambiorix.1!I26/04om 2.1.,00 u; gratis TD ('tje),
iO permanentje,

mSTORIA
1i2T/04 om 20.00 u; Krin9vefgader~ng, in permit.

KATECHETIKA
1!f27;04 om 15,00 U~Koördlnatitoverfeg, in KD,

• A.B., de toestand in mijn portefeuille is te·
genwoordig echt zielig. Heb je soms geen 250
frank voor mij? (vanwege de twee volgende
letters van het alfabet).
• Nimfen, onthul uw identiteit en een chococ·
cino op mijn kosten zal de last van het blokken
zoet maken. Dirk(ske).
• Edwin Kinderhans, Nobelstraat 11/41, teu-
ven, zoekt mensen om tijdens de maand juli
naar Spanje te gaan. Ik ben fysisch gehandi·
kapt. Vooral om te helpen bij heen- en teruq-
reis.
• KristofVermeire, Nirvana goes underground
but I won't do that! Een feministe.
• jürgen Van der Haegen (2e lic indo-iranls-
tiek), Peter Verhamme (1e doc) en Magdalena
Lievens (2e lic indo-lranlstlek) kunnen hun
studentenkaart afhalen in GBIB.
• Aan de semies van Leo 13: gelieve de leken
niet te voeden.
• De dag van de tweede komst van Kristus zal
niet komen, tenzij eerst de afval Oohannes
Paulus 11) gekomen is! (2 Thessalon: cenzen
2:3) Sorteer en recykleer!
• Als de paus een munt opgooit, valt die altijd
op zijn kop. Cirkus Tommie over de onfeilbaar-
heid van de heilige man.
• Aan de leken van Leo 13: Cake van de semies
is lekker. Zeker als ze over tijd is.
• Merci voor uw wasla Isabelle.lk zal ze boven
mijn bed hangen.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130, 3000 Leuven,
20.70.77.
.Veto doet de groeten aan de prof van Els.

• Als de paus wil dat er op hem geschoten
wordt, dan is het altijd raak. Cirkus Tommie
over de onfeilbaarheid van de heilige man .
• Ik kan uw eindwerk intikken (op word for
windows). Prijs overeen te komen. 015/
20.78.58. Gedurende de dag meestal aanwe·
zig, en altijd na 19.30 u.
• Dringend over te nemen: woongelegenheid:
grote leefruimte, keuken, slaapkamer, terrasje
en tuin. Volledig ingericht; planten, stereo,
kook· en eetgerei, 2 bedden. Gemeenschappe·
lijke douche, telefoon. Periode 1 april tot en
met 30 juni. +/- 13.000 frank. Geldenaakse·
vest 76, 011/31.40.17, Els.
• Vzw Labyrint organiseert twee info-avonden
rond fotografie. Wanneer heb je een goede
foto, waar moet je op letten, enkele tips en
besprekingen van je eigen werk, dit alles kun
je meemaken op donderdag 5/5 en 19/5, tel-
kens om 20 u in 't Stuc. Voor inl. 23.27.58.
• Blijf niet zitten met vragen over homosek-
sualiteit. Praat erover! Elke dinsdagavond van
20 00 tot 23 u, onthaal van de Roze Drempel.
jP Minckelerstraat 47c, 20.06.06.
• De paus zegt.dat Cirkus Tommie zal schitte-
ren op het Block 'n Ruesfestival op woensdag
27 april in de Van Evenstraat.
• Mecenas zoekt en vindt zijn nieuwe presi·
dium ... Zet'm op Fré en Kompagnie - een
sympatisant... -.
• Veilig vrijen hoeft niet saai te zijn. Integen-
deel! Maandag 2 mei om 20 u vertoont de Roze
Drempel de veilig vrijen video-show. 'n Must
voor alle jongens en mannen die van plan zijn
ooit met een jongen of man te vrijen. Maria-
Theresiastraat 114.
• Kris, ja, ja, volgend jaar mogelijks geen snor.

Reizen 2000
Lic. A,S061

voor al uw vakantie- en
zakenreizen 'j

tickets (vluchten) aan de ~
beste prijzen 1

brochures alle touroperators
beschikbaar

SunsnacksiSunair/Jetair/AIl AirlBosphorus/Besl Tours!
Omniumlours/SuccesloursITranseurope/USA Travel

Diestsestraat 136, tr 20.54;64

JO MEUWISSEN .~
~

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TD's
LCD - VIDEOPROJEKTt>REN

DISCOBAR

]i 016/201.301

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Wie wil een prachtig gemeubeld apparte·
ment (gelegen in het Begijnhof) huren gedu·
rende de maand mei voor 10.000 frank. Geïn·
teresseerd: 40.18.69, ('s avonds) of 28.58.46
(overdag).
• De lieve zus zegt: Elke heeft een mooie kont.
• Voor al·uw tikwerk: bel 25.61.17 of ook
20.56.26.
• Houdt u van garlick? Kom dan woensdag naar
het Block 'n Ruesfestlva!.
• Nathalie for president!

I~~~
..,,~Het "groene" copy-center van Leuven.

\ Gerecycleerd en 100°'" chloorvrij papier
~ Thesissen - Cursussen - Folders

T Formaat A5 tot A2Cr.·""\: ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
.. Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

Een goede mop vult elk gat.

't was geen goede (mop).

Vetozoekt voor volgend jaar nog
DTP'ers.

Voor een eventuele opleiding
zorgen wij wel...

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
informatie (datum, uur, plaats en ptijs).

20.00 u LEZING Gilbert Huybens over 'De Duitse klokkenroof in Leuven', in
Geertruihof (Halfmaartstraat), toeg. 100, org. Campanae Lovanienses.

20.00 u POEZIE HC ten Berge en Frank Despriet over Mark Strand en het
vertalen van Amerikaanse poëzie, in P. Coutereelstraat 76, toeg. 70/150,
org. Europees poëziecentrum.

20.00 u TEATER Les Founambules spelen 'Caramba', in Minnepoort.
20.30 u DANS Bert Van Gorp danst '6 x 8', een koreagrafie met 4 dansers en
2 akteurs, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

20.30 u KONCERT Orgelkoncert Duo all' Armi:). Van Landeghem (orgel) en A.
Roelant (trompet), in St-lan-de- Doperkerk, Groot Begijnhof.

22.30 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/1 SO.

WOENSDAG
19.30 u DANS Alexander Baervoets toont 'Onderzoek voor blauw', een
koreagrafie voor drie danseressen, in Klapstukstudia, toeg. 100/150, org.
Stuc.

20.00 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/150.

KilO
~ 26!040l112{}.OO u; presf(!fumvergadering, in 's Meiersstraat S.1!l1l/04 om
20.00 u: Herman DeConinèk. in MSI 00.28, ink. 100/150.

LBK
l!I27j04 om 22.00 u: Top )O'aVond, in Gnorgl.l!l2B/04 om JO.OO· 20.00 u;
LBK-tennistoHlool, in Sportkot. 1!I,28/04 om 2'2.00 u; Boerekot-TD, in Albatros,

POLITIKA
1!J25/04 om 19_00 u; Evalua.tievergaderiÓ9, daarna etentje.

VfI(
0029104 om l7 ,00 u: MfloteSis moet binnen.

WINA :>. ' ....

~25/04 om.i.}:().O u; pfesidiumver9ade~i~g,inwinakelder.,

VERKIEZINGEN

HISTORIA
~ 25/04 om 20.00 u: Verkiezingsdebat, in MS!. 11'l26/04 om 10.00 - 16.30 u:
Verkiezingen en kursusuitverkoop, in Hal Erasmushuis.11'l26/04 om 22.00 u:
Verkiezingsshow, in Praatkamer fak L&W.

KATECHETIKA
@27/040m19.oou: Debat met preseskandidaten, in Mandelalokaal (naast KD,
St-Michielsstraat 6).11'l28/04 om 10.00 -18.00 u: Stembusgang, in lokaal A (bij
KV). 11'l28/04 om 19.30 u: Bekendmaking van de verkiezingsuitslag, in het
kieslokaal.

PSYCHOLOGISCHE KRING
@26/04: Kringverkiezingen.

WINA
11'l26/040m20.00u: Verkiezingsdebat, in WAAG (woonwijk Arenberg admini-
stratiefgebouw). ~27/040m 10.00-19.00 u: Winastemt,in Winabar.@27/04
om 22.00 u: Verkiezingsbar met rond 24.00 u verkiezingsuitslag, in Winabar. @
02/05 om 20.00 u: Overdrachtskantus, in zaal Toewip (Diestsestraat).

Vice-Versa
I ~ 25/04 om 11.30 -14.00 u: Drumworkshop met Michael Shack (ex-drummer
Blue Blot). Ook gratis dessertbuffet. in A1ma 3. l1'l 25/04 om 22.00 u: Special-
atmosphere-bar met cocktails en barbecuehapjes tegen ondemokratisch lage
prijzen, en gratis vat, in Cité-bar. l1'l 26/04 om 11.30- 14.00 u: Bungee Run
(opblaasbare attraktie) en gratis dessertbuffet, in voor A1ma 3.

20.15 u INFO AVOND Oikonde (organisatie voor opvang en begeleiding van
thuisloze mensen) organiseert een info-avond over hun vrijwilligers·
werking, in 't Stuc, org. Oikonde (inl. 016/22.96.13).

20.30 u DANS Bert Van Gorp danst '6 x 8', een koreografie met 4 dansers en
2 akteurs, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.00 u OPPTREDEN Fatty Ointment in de Clockwork, toeg. 50.
22.30 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque'. van Eric Roh'mer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/1 SO.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.00 u GESPREKSAVOND gespreksavond over een multi·kuiturele samenle-
ving, in Bloomsbury koffieshop, Arendstraat 11, toeg. 50, org. Baha'is
Leuven.

20.00 u LITERAIR WELKOM met oa poezie en kortverhaal en uitreiking van de
WEL·prijzen (voor essay en prozagedicht), in Stadhuis, toeg. gratis, org.
Universitaire Werkgroep Literatuur en Media/Stadsbestuur Leuven.

20.00 u TEATER 'De dienstlift' door het NTG, in Minnepoort.
20.30 u DANS Bert Van Gorp danst '6 x 8', een koreagrafie met 4 dansers en
2 akteurs, in Vlamingenstraat 83, toeq. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'L'arbre, Ie maire et la médiathèque' van Eric Rohmer over de
politieke perikelen rond een kultuurcentrum in een klein dorpje, in Stuc,
toeg. 100/150.

VRIJDAG
vanaf 17.00 u tot's ochtends FILM PARTY 'justify your love" acht uur non-stop
film en video met aansluitend een fuif, in Stuc, toeg. 500/750.

20.30 u DANS Bert Van Gorp danst '6 x 8', een koreografie met 4 dansers en
2 akteurs, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

ZATERDAG
20.00 u KONCERT Free Podium met jF-Buysse Band en Portie Nootjes, in
jeugdhuis Sojo, Een Meilaan 35, Kessel-La, toeg. gratis, org. Soja.

20.30 tot 22.00 u KONCERT Tweede nacht van de beiaard, op de klokken van
de Centrale Biblioteek, de St- Pieterskerk en de St-Geertruibeiaard, org.
Campanae Lovanienses.

20.30 u DANS Bert Van Gorp dans! '6 x 8', een koreografie met 4 dansers en
2 akteurs, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

20.30 u KONCERT LSP-Band met PP Michiels, Tom Van Landuyt, Big Bill en
Sofie, in Tent Oratoriënhof (Mechelsestraat 111), toeg. 100, org. SP/ABW.

ZONDAG
10.30 u OPTOCHT 1 mei optocht, met toespraken van Frank Vandenbroucke
en Mia De Vits, in Craenendonck, Leuven, org. SP/ABW.

15.00 u KULTURELE NAMIDDAG Geleid bezoek aan de kapel van het Iers
Kollege en een koncert met huismuziek uit de Lage Landen van de 16e en
17e eeuw, in Iers Kollege, toeg. 1SO, org. Leuvense Gidsenbond.

MAANDAG
20.30 u TEATER Maatschappij Discordia speelt 'En/Of .. .' vanjudith Herzberg,
in Stuc. toeg. 200/300.

Veto, jaargang ZOnr. Z8 dd. ZS aprUll



Veto: De VLD claimt een beter alternatief aan de
burger te kunnen aanbieden dan de huidige rege-
ring. Toch krijgen we de indruk dat het veeleer om
een wedstrijdje oppositiepartij spelen gaat. Inzake
het Hobu-dekreet heeft de VLD - onder leiding van
Andre Denys - bijvoorbeeld serieuze flaters be-
gaan door een studie van professor Nonneman fou-
tiette interpreteren. In hoeverre is dat ook niet zomet
de sociale zekerheid: anders doen om anders te kun-
nen doen?
Chevalier: «Ik vind ten eerste dat de vergelij-
king nogal mank loopt. Bij het Hobu-dekreet
had de VLD kritiek op een voorstel van de
Vlaamse regering. Wij zijn daar niet zelf met
een voorstel op de proppen gekomen. Dus moes-
ten we enigszins achter de feiten aanlopen. Wat
de sociale zekerheid betreft, is het zeker niet op-
positiepartijtje spelen. Integendeel. Toen de
VLD werd opgericht en ikzelf ben overgelopen,
had ik in een voorafgaande faze gesprekken
gehad met Verhofstadt. Hoe moet die nieuwe
partij er gaan uitzien? Wat zal het programma
van die nieuwe. pertijzijn? Enzovoort. Ik heb
hem toen gezegd: "Je kunt het je niet permitte-
ren een partij te maken die mikt op dertig pro-
cent van de kiezers - die dus een volkspartij wil
zijn - en daarbij de sociale zekerheid onge-
moeid te laten.?»

Fakturen
«Als je je dus wil opstellen als een bredere par-

tij die een bredere visie heeft dan de eng budget-
taire visie die de PW altijd heeft gehad, zeker in
het recente verleden, zul je de sociale zekerheid
moeten aanpakken. Het eerste tematisch in-
houdelijke kongres moest dus over de sodale
zekerheid gaan. Dat heeft niets te maken met
oppositiepartij spelen. Dat betekent dat we een
plan moeten maken over misschien wel het
meest fundamentele in een samenleving, na-
melijk de sociale zekerheid. Het is dus zeker niet
okkasioneel. Hadden we werkelijk voor een
spelletje oppositie-meerderheid gekozen dan
zouden we ons beperkt hebben tot kritiek op het
huidige systeem en niet zoveel oplossingen heb-
ben voorgesteld."

Veto: Is zo'n drastische verandering wel nodig? De
andere partijen. hebben toch ook een visie op de
sociale zekerheid?
Chevalier: «Ja, maar ik vind het eigenaardig
dat de visie van bijvoorbeeld de SP op sodaIe
zekerheid zich beperkt tot "We behouden wat
we hebben". Iedereen weet dat we niet kunnen
houden wat we hebben. De ziekteverzekering
bijvoorbeeld is aan het kapotgaan. We hebben
een goede gezondheidszorg in dit land die kwa-
liteit biedt en tamelijk toegankelijk is. Dit kan zo
niet blijven. Ten eerste omdat wij een technolo-
gische eksplosie kennen in de geneeskunde. Ge-
neeskundige technieken worden steeds duur-
der. Het tweede grote probleem is de vergrijzing
van de bevolking. Iedereen weet dat de grootste
geneeskundige zorgen zullen vallen in die
groep. Er komt een steeds grotere vraag tegen
steeds minder bijdragen."

«Er moeten dus aansporingen komen opdat
men zich verantwoordelijk gaat gedragen. Dan
bekijken we het huidige systeem. Daar zijn
grosso modo drie aktoren in de gezondheids-
zorg: de patiënt, de artsen - de zorgenverstrek-
kers in het algemeen - en de ziekenfondsen.
Wij stellen vast dat er in het huidige systeem
niemand verantwoordelijk is. De patiënt kan
niet beoordelen of hij een behandeling werkelijk
nodig heeft. Hij wordt bovendien niet aange-
spoord om minder te konsumeren. De arts of de
zorgenverstrekker heeft ook geen reden om te
besparen. Hij wordt immers betaald per presta-
tie. De ziekenfondsen zijn al helemaal niet ver-
antwoordelijk. Die kunnen de fakturen gewoon
doorsturen naar de overheid waardoor het komt
dat bijvoorbeeld de sodalistische mutualiteiten
een tekort van 51 miljard hebben opgebouwd
op twaalf jaar. Er moeten dus aanmoedigingen
komen om die drie groepen verantwoordelijk-
heid te laten dragen."

Rechts
"Door onze hervormingen van de ziekteverze-

kering worden de artsen en de verzekerings-
fondsen verplicht hun verantwoordelijkheid op
te nemen en een beter beleid te voeren. Er moet
'managed competition' komen.»

Veto: Moet u daarvoor echt de ziekteverzekering
privatiseren?
Chevalier: «Wij privatiseren godverdomme
niks. In feite zijn de mutualiteiten ook privee-
instellingen, maar die aan iedere kontrole van
de overheid ontsnappen en die dus geen verant-
woordinq moeten afleggen. De verzekerings-
maatschappijen worden zo verplicht een goed
beleid te voeren."

"Wij gaan bovendien duidelijk maken hoe-
veel de sodaIe zekerheid kost. Men is de mensen
totaal aan het onthechten van de sociale zeker-
heid. Ze weten niet meer waarvoor ze betalen.
Ze betalen te veel voor kinderbijslag, veel te wei-
nig voor werkloosheid, te weinig voor de ziekte-
verzekering. Ze weten niet meer waar ze solidair
zijn en waarvoor ze zichzelfverzekeren. En dat is

Veto sprak met Pierre Chevalier (VLD)

11Jegeneesheer is een
medicijnman"

(foto Thomas Lambert)

van zullen we misschien pas zien binnen vijf-
tien, twintig jaar en zolang kan men niet wach-
ten. Wat moet men dan wel doen? Een selektie-
eksamen op basis van kennis bij het begin van
de studies. Zodat men vóór de studies van ge-
neesheer een eksamen aflegt zoals bij de burgies.

Aanbod
Veto: Wat is het dan nog het verschil met numerus
clausus?
Chevalier: «Bij numerus clausus neemt men
slechts een aantal studenten aan, niet op basis
van kennis of een eksamen"

Veto: Uw voorstel is toch even ondemokratisch. Dan
krijg je bovendien scholen die zich veel te veel gaan
richten naar dat ingangseksamen wat dan ten koste
gaat van de algemene vonning. Bovendien worden
diegimen die om de een of andere reden een oplei-
ding hebben gevolgd die niet geschikt is als voorbe-
reiding op zo'n selektie-eksamen dan niet geselek-
teerd. In studies is trouwens bewezen dat mensen die
nu wel slagen op het einde van het jaar, misschien
niet zouden slagen in zo'n ingangseksamen.
Chevalier: "Je moet toch ergens een kriterium
stellen. Je moet de voor- en de nadelen afwegen.
Er zijn immers geen tien manieren om het
overaanbod aan geneesheren een stop toe te
roepen. We pleiten voor een afschaffing van de
vestigingswet. Dat is ook ondemokratisch. Een
overoenbod aan geneesheren is bedreigend
voor de volksgezondheid. Het leidt tot over-
konsumptie. Een andere mogelijkheid dan een
ingangseksamen is er ntet.»
Veto: Ie zou daar als overheid toch evengoed niets
aan kunnen doen. Laat ook de geneesheren zich
omscholen, net als in andere bedrijfstakken.»

Chevalier: "Dan kom je op het vlak van de so-
dale psychologie. Je moet niet alleen naar de
omscholing kijken, maar ook naar de status. De
geneesheer, dat is nog altijd iets hé. De meisjes
kijken nog altijd op naar de geneesheer, denk ik.
Dat was toch zo in onze tijd. Er schijnt daar een
aureool aan vastte hangen. Hetis een medidjn-
man. Je kunt toch niet per dekreet laten uitvaar-
digen dat een geneesheer ook maar een sukke-
laar is?"

Veto: De overheid moet daar toch niet voor ingrij-
pen. Dat doet de ekonomie toch? Er komt een
overaanbod aan geneesheren. Zij verdienen niet ge-
noeg geld meer en moeten van job veranderen. Zo
werkt de 'vrije marktekonomie' toch?
Chevalier: «Ik ben blij dat u ook de vrije markt-
ekonomie hebt ontdekt. Wie is er nu liberaal? U
of ik?

Veto: Wij zijn tegen een ingangseksamen. Maar
laten we het eensovereen ander aspekt van desocia-
le zekerheid hebben. De werkloosheid bijvoorbeeld.
Privee·verzekeringen moeten dit opvangen. Dat is
een systeem dat nergens bestaat. Paul DeGrauwe-
professor ekonomie aan de KU Leuven en VLD-se-
nator - heeft het nog snel "bij voorkeur" in de
kongrestekst laten opnemen. Bewijst dit niet dat uw
systeem waarschijnlijk gewoon niet werkt?
Chevalier: «Het systeem als dusdanig volledig
privatiseren lukt inderdaad nooit. Wat wel kan
is enkel de eerste periode privee verzekeren en er
zo in een eerste faze voor zorgen dat iemand die
werkloos wordt een vergoeding krijgt die nau-
wer aansluit bij zijn vroeger loon.»

De VLDhield onlangs een kongres waaruit bleek dat ze een groot deel van de sociale
zekerheid wil privatiseren. Het VLD-alternatief wil een ~euwe sociale zekerheid
met drie peilers: een beroepsverzekering, een gezondheidsverzekering en tenslotte
een volksverzekering om iedereen die over onvoldoende bestaansmiddelen be-
schikt een gewaarborgd minimuminkomen te geven. De eerste twee delen wil de
VLDvolledig privatiseren. De volksverzekering moet met belastingen betaald wor-
den. Veto ging op bezoek bij Pierre Chevalier, een van de architekten van het VLD-
plan en vroeg de ex-socialist uit over die nieuwe sociale zekerheid.

•

Vrouw

De Veto privatiseren? Ho maar

toch de essentie van sodale zekerheid: solidari-
teit en verzekering. Daar krijg je de kloof tussen
de burger en de politiek. Dan krijg je de kritiek
van "wij betalen voor die werklozen, profiteurs".
Dus onthechten de mensen zich van die sodale
zekerheid want ze zijn niet meer zeker of ze wel
pensioen zullen krijgen, of ze een werkloos-
heidsvergoeding zullen krijgen, enzovoort. Dus
proberen de mensen aan de belastingen en de
sociale zekerheidsbijdragen te ontsnappen.»
Veto: Wat is dan nog de rol van de overheid?
Chevalier: «In onze visiè moet de overheid ge-
woon het kader aangeven en kontrole uitoefe-
nen op de verzekeringsmaatschappijen en de
kwaliteit ervan. De overheid moet zichzelf niet
bezighouden met het organiseren ervan. Er was
een tijd waarin men dacht dat de overheid alles
moest doen, ook ekonomische aktiviteiten.
Moest ik in de periode dat ik in het partijburo
van de SP zat, gezegd hebben dat we Sabena
moesten privatiseren, of de ASLK of Belgacom,
dan zouden ze me ter plekke gefusilleerd heb-
ben. Of uitgemaakt voor liberaal, wat toen on-
geveer hetzelfde wos.»

Veto: Maar u privatiseert de ziekteverzekering toch
niet?
Chevalier: «Inderdoad, ~

Veto: De artsensyndikaten leggen vaak de band
tussen de steeds maaroplopende ziektekosten en het
zogenaamde overaanbod aan geneesheren die elk
hun dagelijks brood moeten verdienen. Wat zegt de
VLD daarover?
Chevalier: «In ons sociaal kongres hebben wij
daarover een stellingname ingenomen. Wij
hebben gesteld dat wij tegen een numerus dau-
sus zijn omdat dat ondemokratisch is. Ons voor-
naamste argument tegen numerus clausus is
dat dat geen bal oplevert. Het eerste effekt daar-

Veto: Mensen die al langer werkloos zijn krijgen dus
veel minder. Dat lijkt mij toch niet erg sociaal.
Chevalier: "Is dat niet sociaal? U vindt het dus
sociaal dat iemand die nooit bijgedragen heeft
aan het systeem en die eigenlijk in vele gevallen
niet bereid is om werk te zoeken, maar wel aan
de minimumvoorwaarden voldoet en bijvoor-
beeld van het vrouwelijke geslacht met twee
kinderen is, evenveel krijgt als iemand van vijf-
tig jaar die pas werkloos geworden is en geen
werk meer kan vinden? Dan vraag ik u: "Wie is
nu sociaal?"~

Veto: Bent u nu niet aan het overdrijven? U lijkt een
klein percentage sterk uit te vergroten.
Chevalier: «Nee, ik ben niet aan het overdrij-
ven. Je kan niet stellen dat de werkloosheid geen
serieus probleem is.»

« Jekunt toch niet per de-
kreet laten uitvaardigen
dat een geneesheer ook
maar een sukkelaar is?».....-
Veto: Ik bedoel die groep mensim die niet willen
werken. Ik ken er genoeg die werk zoeken maar er
geen vinden.
Chevalier: «Ons systeem is niet asociaal maar
is gebaseerd op het verzekeringsprindpe. Je ver-
zekert je tegen werkloosheid en je krijgt zes
maanden bijdragen die een serieus percentage
zijn van je vroeger loon. Als je dat kurrikulum
doorlopen hebt, kom je terecht in het systeem
van het gewaarborgd inkomen voor werklozen.
In de volksverzekering dus die u een inkomen
van een negenentwintigduizend frank per jaar
garandeert. We weten dat dat een enorme meer-
uitgave zal zijn. Dat zal de overheid een 50 mil-
jard kosten op jaarbasis. Dus dat zullen we el-
ders moeten gaan zoeken.»

Veto: Is niet een van de grote kritieken op uw sys-
teem dat men dan twee keer moet bijdragen? Een
maal privee en een maal uit solidariteit om de
belastingskas te spijzen.
Chevalier: «Het gaat inderdaad meer kosten.
Dat geldt ook voor ons pensioenstelsel. Maar
daar hebben de mensen geen bezwaar tegen.
Als het maar helpt.»

Veto: Is het toeval dat de VLD een ex-socialist heef!
gekozen om de sociale zekerheid te behandelen?
Chevalier: «Ja. Omdat ze mijn achtergrond
kenden. Nu komt waarschijnlijk de vraag of dat
een verkoopsargument moet zijn. Wel dat is
handig meegenomen. Vorige week heb ik trou-
wens nog met een aantal vrienden van de socia-
listische beweging een avond in privee-kring
doorgebracht en we hebben samen de Interna-
tionale gezongen ... en Onze üeve Vrouw van
Vlaanderen.» .

Veto: Is dat een verkoopsargument?

Dirk Delmartino
Peter Van Rompaey


