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Nachtergaele nieuwe rektor Kulak

Erwaren eens
twee jagers
Zaterdag 16 november verkozen 151 stemgerechtigde leden van de

Kulak-gemeenschap een nieuwe rektor. In de tweede ronde
haalde Victor Nachtergaele (56, Romaanse ftlologie) het vlot van

Georges Macours (Rechten) en Herman Verresen (Geneeskunde). De
verkiezing was er gekomen omdat de Interfakultaire Raad (IFR) - het
ekwivalent van de Leuvense Akademische Raad (AR) - niet tot een
/konsensus kon komen over een rektorkandidaat. Informateur en .
oud-rektor Maertens moest op die raad uit zijn informatieronde
konkluderen dat men op de kampus veel verschillende opvolgers voor
wijlen Frans Van Cauwelaert voor ogen had.

Het. plotse wegvallen van Frans Van
Cauwelaert, sinds I augustus laatstleden
de opvolger van monseigneur Guido
Maertens, was voor de Kulak niet alleen

. een zware schok, maar zadelde de
kampus tegelijk op met een juridisch
probleem. De bepalingen in het Gewoon
Reglement Struktuur (GRS) van de
KU Leuven omtrent de opvolging van
een overleden rektor zijn immers alles-
behalve duidelijk. Er is enkel bepaald dat
de IFR een kandidaat 'voordraagt' aan
de Leuvense AR: hoe dat moet gebeuren
- met of zonder verkiezingen - is niet
gepreciseerd. Aan de Kulak zat men dan
ook begin oktober enigszins met de
handen in het haar.
Op de tweede vergadering van de IFR

(!regin .oktober) had men daarom een
specialist ter zake uitgenodigd: professor
en 'huisjurist' Paul Vanarshoven moest
toelichting geven bij het bewuste artikel

uit het GRS. Naar verluidt had men er
vanuit de top van de unief op aangedron-
gen dat het artikel letterlijk geïnterpre-
teerd zou worden en dat er dus geen
verkiezingen moesten komen. Het was
immers de eerste keer dat deze zeer
uitzonderlijke situatie zich voordeed en
men wenste de kracht van het artikel niet
meteen te ondergraven door er een
ruime interpretatie aan te geven.
Op advies van Vanorshoven werd dan

ook besloten om geen rektorverkiezing
te houden, officieel wegens het tijdge-
brek - de nieuwe rektorkandidaat moet
binnen de maand bekend gemaakt
worden. Er werd een 'informateur'
aangesteld, in de persoon van oud-rektor
Maertens, die bij alle leden van de
Kulak-gemeenschap informatie moest
inwinnen over (het profiel van) een
nieuwe rektor. Tot zaterdag 26 oktober
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De Islam begint in de aktualiteit een steeds belangrijkere plaats in te nemen. We
voelden professor Vermeulen; Islamkundige, aan de tand' over het hoe en
waarom vanfundamentalisme en integrisme en over de relatie tussen godsdienst
en staat. Pagina 4. ~ . (Foto Karel De Weerdt)
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soevereiniteit
of mensenrechten
Inhet kader van de Amnesty-Internationaldag aan de rechtsfakulteit
had Veto een gesprek met professor Erik Suy, gewezen
Direkteur-Generaal van de UNO (tot 1987). Suy onderhandelde

begin dit jaar als 'persoonlijk gezant van UNO-Sekretaris-Generaal Perez
de Cuellar met de Iraakse autoriteiten. De konkrete aanleiding hiertoe
was het verzoek van enkele internationale humanitaire organisaties om
bijstand te mogen verlenen aan de Iraakse bevolking in nood. Aan de
basis van' deze onderhandelingen lag de UNO-resolutie 688, waarin
werd geëist dat Irak met de UNO-Sekretaris-Generaal zou samenwerken
om alle humanitaire assistentie op haar grondgebied toe te laten. We
vroegen Prof. Suy naar zijn opvattingen over de bescherming van de
mensenrechten en het recht op inmenging. .
Veto: Resolutie 688 van de Verenigde
Naties heeft als algemeen beginsel de
niet-inmenging in binnenlandse aangele-
genheden. Hierdoor is humanitaire inter-
ventie slechts mogelijk wanneer Irak zijn
toestemming verleent. In welke mate
weegt de soevereiniteit van Irak door
indien de mensenrechten van een be-
paalde bevolkingsgroep geschonden wor-
dim?
Suy: «Kijk eens, over interventie be-
staan er enorm veel misverstanden. Men
maakt daarom een onderscheid tussen
enerzijds het recht op interventie, en
anderzijds de plicht tot interventie.
Sommige mensen spreken ook nog over
humanitaire interventie. De resolutie
688 zoals ik die zie, bevat nergens een
klausule die een humanitaire interventie
toelaat. Ze begint met een duidelijke
verwijzing naar het artikel 2 paragraaf 7
van het Handvest van de VN, dat de .
soevereiniteit van de staat regelt en geen
inmenging in haar binnenlandse aange-
legenheden toelaat.»

Veto: Is een grove schending van de
mensenrechten dan nog een binnen-
landse aangelegenheid?

Met succes getest
door 40 studenten
Zie pagina 5.

Suy: «In het begin, onmiddellijk bij het
onstaan van de Verenigde Naties, heb-
ben sommige staten artikel 2 geïnterpre-
teerd alsof ook deze zaak een binnen-
landse aangelegenheid is. Vandaag de
dag aanvaardt men echter over het
algemeen dat een grove, permanente
schending van de fundamentele mensen-
rechten .-geen interne - aangelegenheid
meer is.»

Veto: Impliceert dit OOn oot andere
staten of internationale organisaties het
recht hebben om tussenbeide te komen?

Suy: «In de eerste plaats moeten we het
begrip 'tussenkomst' interpreteren: som-
migen zien dat werkelijk als een gewa-
pende tussenkomst, anderen interprete-
ren de termals 'inmenging'. In het Frans
maakt men een onderscheid tussen
ingérance en intervention. Met dat laat-
ste, het recht op inmenging, ga ik
akkoord. Het is inderdaad zo dat wordt
geprotesteerd bij grove schendingen van
de mensenrechten, zowel op bilateraal
vlak als door internationale organisaties.
Dit protest kan bestaan uit een diploma-
tieke tussenkomst of uit een officiële
beschuldiging tegen de betreffende staat
in de Kommissie voor Mensenrechten en
in de Algemene Vergadering.»
«Wie beweert dat ook een materiële,

inklusief militaire, tussenkomst moet
mogelijk zijn, dient toch een zekere
voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Wanneer men de geschiedenis van de
internationale betrekkingen van de acht-
tiende tot zelfs een heel stuk in de
twintigste eeuw bekijkt, stelt men vast
dat er onder het mom van humanitaire
interventie in feite vreemde landen zijn
veroverd en bezet, en' regeringen ZÜn
omvergeworpen. Omdat precies van dat
zogenaamde recht op humanitaire inter-
ventie zoveel misbruik is gemaakt,
wordt gewapende interventie in het
huidige internationale recht niet toegela-
ten. Artikel 2, paragraaf 4 van het
Handvest bepaalt duidelijk dat dreiging
-met en gebruik van geweld in de
internationale betrekkingen verboden is.
Daaruit leidt men af dat gewapende
interventie ook voor humanitaire doel-
einden niet mogelijk is,» ,

Veto: Heeft men sinds het ontstaan van
de Verenigde Naties niet vaak op deze
regel een uitzondering gemaakt?
Suy: «Er zijn inderdaad wals steeds
uitzonderingen op deze regel. België
heeft in 1964 in<, Zaïre tijdens een
plaatselijke revolutie para's geïnstal-
leerd. Het leven van een groot aantal
Belgen en andere vreemdelingen werd
toen direkt bedreigd. De para's waren
dan ook enkel bevoegd om die mensen
te ontzetten, en dus niet .om de regering
omver te werpen. Het ging om een louter
humanitaire aktie. Dit bewijst dat in
strikt bepaalde gevallen, wanneer de
eigen onderdanen zich in levensgevaar
bevinden, men een punktuele interventie
wél kan 'doorvoeren om deze mensen te
ontzetten.»

advertentie ------------'

Veto: Hoe ruim interpreteert u OOnde
marge voor het toelaten van snelle
militaire interventies?

Suy: «Een permanente schending van de
mensenrechten, zoals onder andere in
Zaïre, kan men niet als ekskuus voor een
militaire interventie gebruiken. Indien
zich vandaag de dag echter feiten zouden
voordoen, vergelijkbaar met' deze die
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R S _Hulpaktie voor Kroaten

I IDe tol van het
nationalisme

L E Z E
E VENB R I

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden' in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Precies vijf maand geleden, op 25 juni van dit jaar, waagden twee
deelstaten van Joegoslavië zich aan een onafhankelijkheidsver-
klaring. Het nationalisme van Slovenië en Kroatië leidde tot een

burgeroorlog die een dramatische omvang aanneemt. Zoals altijd is de
gewone bevolking daar de dupe van. Waren het kortgeleden de
wantoestanden van de Koerden en de Albanezen die de wereld met
verstomming sloegen, nu zullen de Kroatische of Sloveense ontheemden
de aandacht van de pers opeisen. Een eerste groep Kroaten is intussen al
in Hongarije aangekomen. De eerste humanitaire privee-hulpaktie
begint eveneens vaste vorm te krijgen.
Het blijft een vaststaand gegeven dat de Kroaten en Slovenen nog meer doen
eeuwenoude vetes worden bovenge- oplaaien. Binnen de Joegoslavische fe-
haald in krisismomenten. Sinds een klein deratie moet hun rijkdom ook de minder
halfjaar kan ook Joegoslavië dit aan den begoede delen ten goede komen via een
lijve ondervinden. De ekonomische kri- solidariteitsfonds. Ondanks de voorde-
sis heeft de regionale verschillen ekstra in len die dergelijke ekonomische machts-
de verf gezet en twee strijdende kampen positie kan bieden, hebben de twee
doen ontstaan. • deelstaten het er toch danig moeilijk

Etnische tegenstellingen bestaan al mee. De onderhuids levende verdeeld-
lang in Joegoslavië. Slovenië en Kroatië heid kwam aan de oppervlakte en gaf
behoorden in een ver verleden tot het hen redenen genoeg om onafhankelijk-
Westromeinse Rijk. Deze deelstaten heid als de beste oplossing naar voor te
hanteren nu het Latijnse schrift en zijn schuiven.
katoliek waardoor ze zichzelf bij Cen-
traal-Europa rekenen. Het zuidelijk deel
van Joegoslavië, waaro~der Servië,
maakte achtereenvolgens deel uit van
van Byzantium en van het Habsburgse
en. Ottomaanse Rijk. Getuigen daarvan
zijn het cyrillisch schrift en de ortodokse
godsdienst. Het zijn de zogenaamde
Balkan-staten.

Deze etnische scheur werd recentelijk
ekonomisch bevestigd. De zuidelijke
staten hebben het in tegenstelling tot, de
noordelijke tot nu toe ronder toerisme
en bijna zonder industrie moeten stellen.
Dit verschil in ekonomische rijkdom
heeft de nationalistische gevoelens van
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NSV gen van Politika en Rode Jeugd en ook
een militant van de SAP lastig gevallen. '
Daarom vragen wij aan de KUL om het
NSV te verbieden nog van haar facilitei-
ten gebruik te maken. Op die manier rou

. de universiteit een ondubbelzinnig stand-
punt innemen tegen het fascistische
geweld.

Pablo Verbeke, Tom Van de Sande,
Bart Thomis, Kurt Peeters

Naïef

Vorige week heeft het NSV weer eens
haar ware gelaat laten zien. Naar aanlei-
ding van het verkiezingsdebat met G.
Armemans (Vlaams Blok) op dinsdag-
middag 19 november (zie vorig Veto p.2
'Vergast') hadden wij de kampus Sociale
Wetenschappen vol geplakt met affiches
tegen het fascisme en het Vlaams Blok.
Net toen we klaar waren met plakken,
kwamen enkele NSV-ers aangestormd.
Zij begonnen onmiddellijk onze affiches
van de muur te sleuren en probeerden
ons de overblijvende eksemplaren af te
nemen. Bovendien uitten de NSV-ers
bedreigingen tegen ons: als ze een van
ons alleen zouden tegenkomen zouden
we wat meemaken. Om hun woorden
kracht bij te zetten, probeerden ze
enkelen van ons met trekken en duwen
te intimideren.

Het is niet bij dit ene feit gebleven. De
volgende dag bracht Angel Parra een
koncert in de Grote Aula. Angel Parra is
een Chileen die gevangen heeft gezeten
tijdens de diktatuur van Pinochet. Dit
optreden werd georganiseerd door AIB
en de Koördinatie voor steun aan de
Volkeren van de Derde Wereld. Nog
voor het optreden begon, kwamen
NSV-ers vanuit de toiletten de ingang
van de Grote Aula binnengestormd.
Enkele leden van AIB en de Koördinatie
konden hen nög net tegenhouden. Daar-
bij viel er een lichtgewonde. Terug
buiten viel het NSV koncertgangers
lastig. Uiteindelijk heeft de rijkswacht
moeten ingrijpen vooraleer de NSV-
agressoren zich terugtrokken.

Met haar akties heeft het NSV eens te
meer haar ware politieke aard getoond:
het is een racistische en fascistische
organisatie met sterke bindingen met het
Vlaams Blok, wat haar leden ook mogen
beweren. Deze voorvallen staan overi-
gens niet alleen. Zo werden er plakploe-

Ik vind het prijzenswaardig dat het
'Studentenweekblad van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie' wat
politieke duiding probeert te geven.
Toch denk ik dat jullie langzamerhand in
ekstremen beginnen te vallen, overigens
nog altijd stukken positiever dan 'de
andere kant'.

Fascisme en ander rechts ekstremisme
zullen helaas steeds een probleem blij-
ven, in onze goede poging tot demokra-
tie. Maar hoe meer je je fikseert op
enkele, tijdelijk in aantal gegroeide,
marginalen, hoe verder je je' verwijdert
van de essentie van het politiek bedrijf:
het kreëren van een betere samenleving
(naïef, hè?).

Enige toelichting bij het Vlaams Blok
is nodig, maar drie pagina's is te gortig.
Daar voelen die heren zich uiteindelijk
gevleid mee. Veto is te mooi om een
doorslag te worden van Solidair, dat
eigenlijk al even sloganesk en dogma-
tisch geschreven is als VB pamfletten.
Laat naast het rechts ekstremisme alsje-
blief toch nog andere problemep aan
bod komen.

Tijdens deze verkiezingskampanje van
het Niets voelen volgens mij, vele
studenten zich in de kou gezet. Neutraal,
objektief en tegelijk radikaal kritisch zijn
is inderdaad niet gemakkelijk. Met
waardering voor jullie wekelijks werk.

Bart Noels

Met deze tribune willenwijreageren op het interviewmet Marc
Bossuyt, Kommissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen, inVeto8.

De vluchtelingenproblematiek is de laatste maanden niet uit
ons nieuws geweest. De nationalistische refleks van een
gedeelte van de Lintsebevolkingen de uitvalvan Tobbackop het
spreldlnqsplan van MietSmet zijn hier maar twee voorbeelden
van. Ook in Veto 8 krijgt de Kommissaris-Generaal voor de
vluchtelingen,Marc Bossuyt, de kans om het stereotiep liberaal
denken over deze materie voor de zoveelste keer in de verf te
zetten. Ook hij vervalt in het klichee vele van deze politieke
vluchtelingen als 'niet echt' en dus als profiteursaf te schilderen
(cfr. "Hoe wil men "echter dat wij hier geloven dat kapsters,
stiksters en strijkersallemaal staatsgrepen hebben gepleegd, die
spijtig genoeg mislukt zijn?"). Dit wordt dan als goedkoop
ekskuus gebruikt om niet tot op de kern van de zaak te moeten
doordringen: de steeds wijdergapende Noord-Zuidkloof. _

Wij, Agalev-studenten, zijn ervan ovsrfulqd dat het de
verantwoordelijkeoverheid (waartoe het Kommissariaat-Gene-
raal voor de Vluchtelingen ongetwijfeld behoort) vooral aan
politiekemoed ontbreèkt om deze problemen inhun samenhang
te zien. Alhoewel de meeste politici, en ook Marc Bossuyt,
erkennen dat vele vluchtelingen door de miserabele ekonomi-
sche toestand gedwongen worden om hun thuislanden te

,verlaten, weigert men de fundamentele en strukturele proble-
men, die de Noord-Zuidkloofinstand houden, aan te pakken. De
roofbouw op grondstoffen (vb koper) en op de landbouw
(koffie,tropischhout, palmolie, soya, tapioca) blijftbestaan Ook
de terugbetalingen op de Derde-Wereldschuldenlast, die ons elk
jaar een stukje rijkermaken - er stroomt immers geld van het
arme Zuiden naar het rijkeNoorden - en onze (militaire)steun
aan korrupte regimes dragen bij tot het uitblijvenvan echte
strukturele oplossingen.

Integenstelling totwat MarcBossuyt in het interviewmet Veto
suggereert, situeren de echt massale volksverhuizingen"van
ganse etnische bevolkingsgroepen als gevolg van natuurram-

Vluchtelingen

Een groene
kijk
pen (bv.Filippijnen),oorlogen (Liberia),honger (bv,Ethiopiê)en
genoeides (Koerden in Iraken Turkije),zich niet inWest-Europa
maar wel inde DerdeWereld.Vanuitwereldperspektief is het dan
'ook beschamend om te moeten zien hoe wijin het Westen ons
uitsloven om onze grenzen'zo hermetisch mogelijkte sluiten.

Ditneemt nietweg dat ookwijbeseffen dat het openstellen van
onze grenzen geen strukturele oplossing biedt voor het pro-
bleem van de totaal'misgroeide Noord-Zuidverhoudingen. Wij
zijn er echter wel van overtuigd dat dit probleem uiteindelijk2
slechts kanworden verholpen door een grondige mentaliteitswij-
ziginginhet Noorden, zowel bijde bevolkingals bijde politici.Dit
houdt eveneens in dat er moet worden gestreefd naar een
duurzame en menselijke ontwikkeling.Een ontwikkelingsmodel
voorde DerdeWerelddat rekeninghoudtmet de beperkingen die
de natuur ons opleg~ en dat voorziet in de behoefte van de
huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige
generaties aan te tasten.

Ditontwikkelingsmodelkan enkel maar slagen als ook wij in
het Westen werk gaan maken van het ombouwen van onze
ekonomie in een ekologische vredesekonomie. Het idee dat
onze produktieen konsumptiepatronen kunnen worden veralge-
meend voor alle vijfmiljardbewoners van onze planeet is een
illusie. Onze opvattingen over ekonomische groei durft men
echter nog steeds niet in vraag stellen. In de plaats daarvan
konstateert men een toenemend en gestimuleerd materialistisch
egoïsme van personen en volkeren.

Het is daarom spijtigdat iemand als Marc Bossuyt niet dieper
durft graven en blijft steken in een oppervlakkig juridisch ~
discours. Maarmisschien is nu net een gebrek aan globale visie
zo eigen aan onze tijd,dat het utopisch zou zijn te veronderstel-
len deze globale visie terug te vinden bijiemand die een ernstige
verantwoordelijkheiddraagt in ons land, '

Namens Agalev Studenten Leuven, <

Francis 00.0'.'11, StiJn Smismans, Krlstlne Verachtert,
Dlmltrl Van den Berge, Geert Borremans, Wim De Rop

Tegen-nationalisme
Daarmee hadden ze echter buiten de

waard gerekend. Het federale leger
probeerde het streven naar autonomie
van de noordelijken te onderdrukken.
Dit is een eerder logische gang van zaken
vooral als men weet dat dit Volksleger in
handen van de Serviërs is. Strijdend voor
het behoud van één staat, proberen ze
tegelijk hun bron van inkomsten te
behouden. Dezelfde zelfstandigheidsge-
dachte heeft echter velen tot desertie
bewogen waardoor het federale leger
een bijna uitsluitend Servische aangele-
genheid geworden is. De daaropvol-
gende nederlaag tegen de Slovenen
bracht een strategische verandering met
zich mee.

Op dit moment rukt het volksleger op
in Kroatië. Indien Slovenië en Kroatië
dan toch hun eis van een konfederatie of
gemeenschap van soevereine staten er-
door krijgen, kan Servië ook de vero-
verde gebieden claimen en zijn macht
via het leger behouden. De aanwezig-
heid van een Servische meerderheid in
bepaalde streken impliceert voor de
Serven immers het recht dat gebied te
annekseren. Deze Groot-Servische ge-
dachte uitte zich vroeger al, toen Servië
samen met Montenegro, een andere
deelstaat, Serboslavië vormde. Dit feit
en de verdrukking van de Albanezen in
het zuiden van Joegoslavië, wakkerde
slechts .het nationalisme in de andere
deelstaten aan.

Onbewoonbaar
Hèt rechts nationalisme en racisme

van beide kanten eist zijn tol.Steden en
gebieden worden kompleet vernield. De
bevolking van de grensdorpen is ge-
vlucht voor het oprukkende federale
leger. De Slovenen trekken naar Oosten-
rijk omdat dit het enige land is dat hef
onlangs verkregen Sloveense paspoort
erkent. Hongarije is als buurland voor de
Kroaten aantrekkelijker doordat er zich
in die streek al een Servo-Kroatische
minderheid bevindt. Die mensen spre-

_..ken' hun taal en beschikken over eigen
faciliteiten zoals een Servo-Kroatische
televisiezender.

Het aantal vluchtelingen dat momen-
teel in Hongarije verblijft, bedraagt al
meer dan 100.000. De Hongaarse rege-
ringbiedt hen _spoedhulp die ongeveer
2000 forint - 1000 Belgische frank - per <,

, maand per persoon bedraagt. Door zijn
eigen ekonomische en andere proble-
men kan Hongarije dergelijke hulp vanaf
januari '92 niet meer garanderen. Ook
als de gemoederen intussen gekalmeerd
zijn en er een eventuele oplossing
gevonden is, lijkt hun terugkeer prak-
tisch onmogelijk. De dorpen en steden
zijn door het aangroeiende geweld zo
goed als onbewoonbaar geworden. Voed-
sel en andere levensnoodzakelijke voor-
zieningen zijn niet meer aanwezig. Ter-
wijl de volwassenen aan de heropbouw
werken, zullen de kinderen in de scholen
moeten achterblijven.

De doelgroep van de hulpaktie wordt
gevormd door 800 kinderen die nu in die
scholen in het stad Silkos verblijven. Het
Hongaarse Rode kruis heeft reeds een
volmacht gegeven om de hulpaktie te
laten doorgaan. Het heeft ook gezorgd
voor een lijst van de meest ontbrekende
benodigdheden. Ongeveer 200.000 fr. is
nodig om dekens, winterkledij, vitami-
nes, pampers, zeep, enz. bij de kinderen
te brengen. De aankoop ervan evenals
eventuele giften in natura (van firma's)
staan onder toezicht van een gerechte-
lijke deurwaarder. Het is niet de bedoe-
ling geld in handen van de Kroaten te
stoppen. De toeristische hotels in Hon-
garije zitten propvol Kroatische vluchte-
lingen die echter de volle prijs moeten
betalen. Het uitdelen van goederen moet
Hongaars misbruik vermijden.

Initiatief
De organisatoren doen bewust een

beroep op de studenten om de aktie te
financieren. Het gaat hen immers niet
alleen om de financiële bijdrage, maar'
ook om sensibilisatie, De startvergade-
ring van het projekt gaat door op
woensdag 27 november om 19.00 u in
de 's Meiersstraat. Bedoeling is dat
zoveel mogelijk kringen een vertegen-
woordiger sturen: kringen die niet op de
laatste vergadering van Sociale Raad
aanwezig waren, worden hierbij ook
met aandrang uitgenodigd. Er zullen
praktische afspraken gemaakt worden
om de steun kaarten van 100 fr. aan de
man te brengen. Die kaarten zulten
waarschijnlijk ook te koop zijn in
verschillende kafees op de Oude Markt.
Bovendien kan er gestort worden op het
rekeningnummer 431-0611821-12 ten
voordele van operatie Silkos '91. Deze
hulpaktie is een initiatief van de Hongaar
Roby Méchansky in naam van Eco-Bel
& Hun Corporation (gehuisvest in het-
zelfde gebouw als Dialoog vzw) en de
Leuvense Fakulteitskringen via Sociale
Raad.

Frederik Depoortere
Ilse Steen
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De partijen over onderwijs huldigen, ook meer mislukkingen tellen.
Minister Coens pikte gretig in op die
opmerking van Vanderhoeven, en ver-
wees uitvoerig naar zijn berucht voorstel
van vorig jaar: de oriënteringsproef.
Toen Coens vorig jaar rond deze tijd
tientallen ontwerpversies liet rondcirku-
leren van zijn beruchte dekreet over de
Vlaamse universiteiten, lanceerde hij in
de eerste eksemplaren het idee van de
oriënteringstest. Die test zou verplicht
maar vrijblijvend zijn voor alle studen-
ten eerste kandidatuur. Zo zouden zij
volgens Coens hun kapaciteiten realisti-
scher leren inschatten, waardoor zij
uiteindelijk een betere keuze ("oriënte-
ring") maken.

CVP kiest voor
oriënteringsproef
Het CVP-verkiezingsprogramma kan in globo dan nogal voor-

spelbaar overkomen - overigens een kenmerk van zowat alle
partijprogramma's - toch konden ook enige interessante details

genoteerd worden. Zo gaf hun onderwijsprogramma aan dat de CVP
geen enkele vorm van Numerus Clausus zou aanvaarden. Vorige week
wees dit blad op het intrigerende van die uitspraak: voordien was die
stellingname nooit zo ekspliciet gehoord vanuit kristen-demokratische
hoek. Navraag wees echter uit dat die CVP-slogan niet zo revolutionair
is. Integendeel, Katja Offeciers van het Centrum voor Ekonomische,
Politieke en Sociale Studiën (Cepess), de studiedienst van de CVp,
bevestigde wat recente uitspraken van minister Coens al deden
vermoeden: de kristendemokraten zoeken alle heil in een oriënterings-
proef Het debat is meteen heropend.

Vorig jaar werd Coens' oriënterings-
proef echter teruggefloten. Niet alleen
werd de intrekking van de proef een van
de voornaamste eisen van de proteste-
rende studenten, maar ook de socialisti-
sche koalitiepartner weigerde zo'n vorm
van selektie te onderschrijven. Als Coens
vandaag konstateert dat "de geesten in
Vlaanderen nog niet rijp waren voor een
vrijblijvende oriënteringsproef in het
hoger onderwijs", dan is dat niet meer
dan een vriendelijk understatement.
Toch drukt Coens de wens uit dat "de
diskussie vroeg of laat hervat wordt":
"We moeten rustig en fundamenteel
deze diskussie hernemen. De vrije keuze
moet behouden blijven, maar de student
moet zijn eigen verantwoordelijkheid
opnemen, Hij moet zijn eigeit'talenten
goed onderkennen en weten wat de
studierichting inhoudt." Waarmee
Coens meteen zijn oude voorstel - de
oriënteringsproef dus - opnieuw in de
aktualiteit brengt.

De meeste partijen besteden nogal wat
aandacht aan de zorgvuldige verwoor-
ding van hun verkiezingsprogramma.
Hoewel het officiële partijstandpunt
vlak voor de verkiezingen natuurlijk
ferm en stevig moet klinken, mag het
toch niet al te bar geformuleerd worden.
De partijen houden liever een flinke slag
om de arm: men geeft achteraf niet graag
toe dat men heeft moeten inbinden of
'een bocht moeten maken'. Het was dan
ook zondermeer opvallend dat de CVP -
een partij die toch de reputatie heeft de
vleesgeworden behoedzaamheid te zijn
- als een van haar onderwijsstandpunten
vermeldde: "N umerus-clausus-systemen
moeten worden afgewezen." Die formu-
lering laat weinig ruimte voor interpreta-
tie: de kristen-demokraten moeten niet
weten' van welke vorm van beperking
van de studentenaantallen dan ook.

derwijs volgen. Per duizend jongeren
van 20-2l jaar studeren er in België 184
af aan het Hoger Onderwijs van het
Korte Type, terwijl er dat in bijvoorbeeld
Frankrijk 152 en in Groot-Brittannië
134 zijn. Voor het hoger onderwijs van
het lange type (richtingen van vier jaar of
meer, binnen of buiten de universiteit)
heeft België weliswaar nog een achter-
stand tegenover andere Europese lan-
den, maar zou ons land zijn achterstand
snel goedmaken.

Understatement
DiskriminerenVolgens Verhoeven heeft- deze hoge

onderwijsparticipatie ook uitgesproken
negatieve aspekten. België kent een van
de hoogste aantallen zittenblijvers. In
Vlaanderen heeft 40% van de achttien-
jarigen minstens een jaar achterstand
opgelopen, in Wallonië stijgt dat tot
60%. Ook het hoger onderwijs kent
bijzonder lage slaagcijfers. Ongetwijfeld

Althans, dat zou hun standpunt zijn is een belangrijke reden hiervoor dat
als het CVP-verkiezingsprogramma naar België als enige Europese land' een
de letter zou geïnterpreteerd worden. volledig vrije schoolkeuze heeft. Naast
Vorige week echter - dus nog vóór de , traditionele oriënteringssystemen zoals
verkiezingen - legde 'minister Coens het PMS, wordt in het Belgische trialand
enkele verklaringen af die doen twijfelen error-systeem het onderwijs zelf als
aan de konkrete invulling van dat 'oriëntering' gebruikt. Met die organisa-
programma. Toen vorige maandag de tie is mislukken en zittenblijven inherent
nieuwe Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) aan het Belgische onderwijs.
geïnstalleerd werd, lichtte Johan Van-
derhoeven, assistent bij pedagogische
wetenschappen (KUL), een voorrapport
toe- van de Oeso over het Belgisch
onderwijs. Vanderhoeven, de auteur van
dat Oeso-rapport, stelde- vast dat in
België relatief veel jongeren hoger on-

Maar hoe valt dat standpunt van
Coens te rijmen met het verkiezingspro-
gramma van zijn eigen partij, dat stelt
dat numerus-clausussystemen moeten
worden afgewezen? Katia Offeciers,
werkzaam op de CVP-studiedienst Ce-
pess, verduidelijkte het partijstandpunt.Geesten

Offeciers: «Natuurlijk staan wij achter
ons partijprogramma. Als wij zeggen
"numerus-clausussystemen moeten wor-
den afgewezen", dan bedoelen wij daar-
mee selektiemetoden die zich baseren op
vaste aantallen: zoveel studenten mogen
aan de universiteit studeren, en niet
meer. Dat kan niet voor de CVp, daarvan
zijn wij geen voorstander,»

«Anderzijds is er natuurlijk een pro-
bleem van oriëntering. De slaagcijfers
zijn zeer laag, er is het probleem van de
Nederlanders. In Antwerpen zijn er op
dit moment bijna twee derde van de
eerstejaars geneeskunde afkomstig uit
Nederland. Let wel, die mensen studeren
daar op kosten van de Vlaamse Gemeen-
schap, en wij kunnen daar niets aan
doen. De Europese richtlijn verbiedt in
dit geval iedere diskriminatie tussen
Belgen en andere EG-burgers. Boven-
dien maken sommige Nederlanders nog
winst: ze krijgen ginds een basisbeurs
van zo'n 12.000 frank, met daarboven
dikwijls nog een ekstra huurvergoeding.
In België kosten hogere studies minder
dan in Nederland - onze inschrijvings-
gelden liggen bijvoorbeeld lager. Kor-

Vanderhoeven vindt echter dat het
onderwijs "ten onrechte" zo'n selektie-
funktie krijgt. Impliciet pleit Vanderhoe-
ven voor een steisel met een strengere
selektie, als hij argumenteert dat onder-
wijsonderzoek aantoont dat landen die
een grotere vrijheid van studiekeuze

Als proffen
spreken

In de aula voeren ze het 'hoge
woord. En op het examen be-

denken zij de vragen. Maar
dan trekken ze zich terug in

hun ivoren toren. Hoe ziet
zo'n toren er van binnen uit?
En wat als wij nu eens
de vragen zouden stel-
len? Zonder angst (ons

kunnen ze niet meer
buizen l) en zonder

toga-schroom gingen

we aan tafel zitten met de
slimste geesten van Vlaande-
ren. En ja, ze wilden praten.
Over abortus en euthanasie,
over genetische manipulatie
en misbruiken in de psychia-

trie, kortom: over alles
waarover ze tot nog toe
zo angstvallig hadden
gezwegen. Elke week,
in onze reeks "ONDER
PROFESSOREN" .

LEES EN BELEEF
WATWLJ BELEVEN.

Met de CVP geen oriënteringsproblemen?

tom, in Europees verband stelt zich een
probleem, dat valt moeilijk te ontken-
nen,»

«Zonder dus naar numerus-clausus
over te hellen, zouden wij toch willen
pleiten voor een of andere vorm van
oriënteringstesten, zoals minister Coens
opnieuw voorgesteld heeft. In principe
zijn deze oriënteringstesten vrijblijvend.
Toch worden er soms teoretische denk-
schema's opgezet waarin bijvoorbeeld
het verkrijgen van een beurs samenhangt
met het slagen .op die oriëntenngstests»

Veto: Dat lijkt ons een erg ondemokrati-
sche maatregel U stelt voor om te
selekteren op sociale kriteria, door
studiebeurzen in te houden. .
Offeciers: «Ik wil beklemtonen dat mijn
opmerkingen slechts teoretische denk-
schema's zijn. Er zijn nog tal van andere
scenario's mogelijk. Anderzijds is het
niet zo dat ingangseksamens per se
sociaal diskrimineren. Het beste voor-
beeld is wellicht het ingangseksamen
burgerlijk ingenieur. De arbeiderskinde-
ren zijn in Toegepaste Wetenschappen
beter vertegenwoordigd dan in de
meeste andere universitaire richtingen»

Veto: Een andere traditionele oplossing
bestaat erin om studenten die niet
geslaagd zijn in hun oriënteringstest, niet
meer te betoelagen. Op die manier
worden de universiteiten aangespoord
hen niet meer op te nemen.
Offeciers: «Dat zou een mogelijkheid
kunnen zijn. Toch blijf ik herhalen dat er
nog niets definitief is, er worden nog
verschillende denkrichtingen gevolgd»
De teneur van het 'oriënteringsdebat' is
duidelijk. Men kan zich afvragen of de
'neen' van de CVP tegen numerus

. clausus geen handige verkiezingstruk
was. Men spreekt zich principieel uit
tegen een vorm van studentenbeperking
die zó rigied is (zie kader 'de draak. ..'),
dat ze op dit moment eigenlijk niet ter
diskussie staat. Zo ontwijkt de'CVP op
een handige wijze een heet politiek
hangijzer, in casu de oriënteringsproef.
Integendeel, men kan de oriënterings-
proef zelfs als een 'toegift' bovenhalen:
kijk eens jongens, als CVP verzetten wij
ons principieel tegen iedere vorm van
numerus clausus. Dat laten wij nooit toe.

. Maar u begrijpt dat we iéts moeten doen
aan het probleem. Daarom lijkt ons de
oriënteringsproef de beste oplossing.

Dergelijke redeneringen hebben hun
efficiëntie reeds herhaaldelijk bewezen.
Ook in het onderwijsdebat bedienen
kristendemokratische prominenten zich
ervan. Nog vorig jaar beweerde rektor
Dillemans het in zijn openingstoespraak:
"Dus moet een eventueel ingangseksa-
men alleen de niet-kanshebbers uitscha-
kelen, en dat heeft niets te maken met
numerus clausus, waar de Vlaamse
Rektoren tegen zijn." De Vlaamse rekto-
ren zijn helemaal niet tegen iedere VOQIl

van numerus clausus. De Vlaamse rekto-
ren, en daarin worden ze gesteund door
de minister van onderwijs, proberen de
publieke opinie een of andere aanvaard-
bare vorm van selektie aan te praten -
een selektie, die alles te maken heeft met
numerus clausus, waar de Vlaamse
studenten tegen zijn.

Walter Pauli

(Foto Karel De Weerdt)

DRAAK MET
ELF KOPPEN

Numerus Clausus kan heel wat
vormen aannemen. Verantwoordelij-
ken schermen vaak met een Babelse
spraakverwarring: re spreken zich uit
tegen 'numerusclausus', maardistan-
tiëren zich in de praktijk slechts van
enkele vormen daarvan. U vindt ze in
onderstaand lijstje, alle varianten op
hetzelfde tema: numerus clausus.
WIE EERST KOMT, EERST MAALT
Gehanteerd bij de taallrursussen van
het Centrum voor Levende Talen.
Men bepaalt vooraf een aantal, en
gegadigden mogen zich inschrijven
zolang "de voorraad beschikbare
plaatsen strekt." Wie te laat is, heeft
pech.
LOTERIJ Een systeem dat in Neder-
land gehanteerd wordt in 'overbe-
volkte' richtingen, zoals geneeskun-
de. De studenten worden in poules
verdeeld, volgens hun skore in het
middelbaar onderwijs. Iedere poule
levert bij loting een aantal studenten.
De loterij is gewogen: er worden
meer goede dan slechte studenten
uitgeloot.
NUMERUS FIXIS Zoals de eksamens
van het Vast Wervingssekretariaat.
Na een 'objektief eksamen worden
de geslaagden gerangschikt volgens
resultaat. Slechts een vast aantal,
bijvoorbeeld de eerste honderd, ma-

. gen studeren. Hiertegen (en tegen de
twee voorgaande systemen) neemt
het CVP-partijprogramma ekspliciet
stelling.
INGANGSEKSAMEN Ons systeem
'burgerlijk ingenieur'. Door de voor-
standers geroemd omwille van de
'eerlijkheid': wie slaagt in het eksa-
men, mag studeren. Men kan het
aantal gegadigden beperken door
moeilijkere vragen.
ORIENTEAINGSPAOEF Een 'ingangs-
eksamen',' maar zonder dwingend
gevolg en enkel bedoeld om de
deelnemers te helpen in hun oriënta-
tie. Die proef kan snel een heus
ingangseksamen worden.
ORIENTERINGSSEMESTER Na een
semester (of een maand, twee we-
ken) worden de studenten. getest.
Wie onvoldoende presteert, krijgt de
mogelijldleid over te schakelen, even-
tueel ook naar het Hobu. De menta-
liteit is typisch akademisch: hoe kan
in godsnaam een student genees-
kunde na een semester. zijn achter-
stand bij verpleegkunde goedmaken,
of een student sociale wetenschappen
de lest van de sociale hogeschool
bijbenen?
PROPEDEUSE Zoals in Nedetland.
Na het eerste jaar (de 'propedeuse')
volgt een bindend advies, en worden
de zwakste student wandelen ge-
stuurd.
MIDDELBAAR ONDERWIJS Vóór de
wet op de omnivalentie van de
diploma's (midden jaren zestig)
mocht men bepaalde universitaire
studies slechts volgen na een welbe-
paald middelbaar onderwijs: enkel
Latijn-Wiskunde en Wetenschappe-
lijke A leidden tot ingenieursstudies.
De beslissende selektie gebeurde
vlak na de lagere school...
BACCALAUREAT Het Franse sys-
teem: een nationale eksamenregeling
na het middelbaar onderwijs. Dik-
wijls een variant op het ingangseksa-
men, vóór in plaats van na of tijdens
de zomervakantie, .
BEPERKING BISRECHT In 1986
voorgesteld voor geneeskunde: in de
kandidaturen mocht slechts twee-
maal gebist worden, daarna volgt
uitsluiting. Een dwaas systeem, doch
slechts nipt verijdeld.
FORFAITAIRE BETOELAGING Als
de studentenaantallen dalen (de be-
staansreden van numerus clausus),
daalt normaal gezien de toelage voor
de universiteit. Slechts door de uni-
versitaire gelden op een voldoende
hoog nivo te bevriezen - en dus min
of meer los te koppelen van de
studentenaantallen - wordt numerus
clausus mogelijk. Het dekreet van
Coens heeft zo'n financiering inge-
voerd. Toen al (3/12/1990) schreef
Veto: "Onze prognose; tussen 1993
en 2000 is in Vlaanderen een vorm
van numerus clausus ingevoerd.
Wedden?" Die uitspraak geldt nog
steeds. (WP)



4 Veto, jaargang 18 nr. 9 dd. 25 november 1991

de adel zich zogenaamd diende te
beschermen tegen 'de luizen van het
plebs', met alle minachting die dat
inhield tegenover doodgewone hard-
werkende mensen die zich bovendien
niet konden verdedigen." Zoals we in
ons vorige nummer vermeldden, werd
Het Volk omwille van dergelijke
standpunten op het Blokkongres van
17' november nog over de hekel
gehaald door Frank Vanhecke, lijst-
trekker in Brugge. De redaktie laat
bovendien weten dat Het Volk als
enige Vlaamse krant konsekwent ad-
vertenties van het Blok weigert op te
nemen. Als 'krypto-kommunisten',
zoals Leo Marynissen ons aan de
telefoon omschreef, hebben wij er
uiteraard geen moeite mee bij deze
Het Volk in ere te herstellen en zijn
redakteurs onze welgemeende eksku-
ses aan te bieden. (PDG)

Over de oude Indianenkulturen van Mexiko en Midden-Ame-
rika weet de gemiddelde student meer te vertellen dan over de

. Arabische kultuur. Op de middelbare school, en voor
sommigen onder ons aan de universiteit, wordt de Islam en zijn
geschiedenis even aangeraakt. Bijvoorbeeld in de lessen over de oorlogen
die de Habsburgse keizer voerde tegen de Ottomaanse sultan, Of
wanneer de Franse kolonisatie in Algerije en Tunesië ter sprake komt.
Nochtans is de geschiedenis van het Avondland diepgaand getekend
door kontakten met de Arabische kultuur. Ook de aktualiteit wordt in
grote mate beheerst door de Islamproblematiek. Voor Arabisten is het al
lang een- uitgemaakte zaak dat in onze eurocentristische onderwijskurri-
kula veel te weinig aandacht wordt besteed aan de islamitische
wereld.

Nationalisme en fundamentalisme in de Islamwereld

traditie waaraan vanaf de tweede de
helft van de tiende eeuw niets meer
mocht worden toegevoegd. Sindsdien is
de poort van de persoonlijke interpreta-
tie, de Idjtihad, gesloten»

Ortodoksie
«In de negentiende en de twintigste

eeuw zijn er, onder invloed van het
westen, nieuwe pogingen ondernomen
om de islamitische wetten te sekularise-
ren en de Islam in een historisch-kritisch
kader te plaatsen. Dergelijke opvattin-
gen kwamen wel vooral voor bij de
intellektuele kringen. Ze hebben echter
nooit navolging gekregen en werden de
kop ingedrukt. Zo is bijvoorbeeld tijdens
het interbellum Abd Ar-Raziq, professor
aan de Azhar-universiteit van Kaïro, uit
zijn funktie ontslagen nadat hij een
brochure had geschreven over de grond-
slagen van het bewind in de Islam. Hij
verdedigde daarin fel de scheiding tussen
godsdienst en staat. Op dit moment is er
zeker geen verbetering zichtbaar, hoewel
een kleine groep sekularisten nog altijd
invloed probeert uit te oefenen.»

Veto: Is het niet inherent aan de Islam
dat het religieuze karakter van de wetten
behouden blijft? De Koran bepoolt
immers dat alleen God wetten kan
uitvaardigen.

Vermeulen: «Indien men afwijkt van de
wetten die opgesteld zijn tussen 612 en
632, de periode waarin de profeet
Mohammed aktief optrad, wijkt men
inderdaad af van de ortodoksie, en is
men in feite geen moslim meer. Het
klinkt ongelooflijk, maar het erfrecht of
de rechtspraak inzake de vrouw bijvoor-
beeld is nog altijd gebaseerd op het
koranisch recht uit de zevende eeuw.
Bourguiba, oud-president van Tunesië,
heeft tot drie maal toe geprobeerd om
het erfrecht te aktualiseren. Telkens
werden zijn voorstellen afgewezen door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
omdat ze in strijd waren met de
Koran.»

Veto: Kan men dan eigenlijk uit dat
systeem geraken? Is het mogelijk om
sommige negatieve aspekten om te bui-
gen?

Vermeulen: «Ik ben absoluut geen
voorstander van de teorie dat de Islam
tot immobilisme of tot onderontwikke-
ling leidt.' Dat kan men van elke
ideologie zeggen. De problemen die er,
bestaan moeten trouwens binnen dë
Islam zelf opgelost worden. Anderzijds
heeft Europa wel de morele plicht om de
mensen in de Islam wereld die de lijn van
het sekularisme willen volgen, te steu-
nen.»

Kopt
Veto: De sekularisten zijn in feite een
intellektuele bovenmassa. Is er nooit een
beweging gekomen vanuit het gewone
volk?

Vermeulen: «De reaktie van het volk is
nu juist het integrisme. In de negentiende
eeuw heeft het westen een aantal kollek-
tieve houdingen ingevoerd in de Islam-
wereld. In een eerste aanpassingsfase
heeft een groep islamitische intellektue-
len dan getracht om de Islamwereld
politiek te laten evolueren op een
gelijkaardige manier als in het westen .•
Maar zoiets was gedoemd tot mislukken,
eenvoudigweg omdat het volk te ver af

Broederschap in de Koran

In het kader van de Universitaire Konfe-
renties die traditioneel plaatsvinden op
donderdag van 19.00 tot 20.00 u, werd
professor Vermeulen uitgenodigd om in
twee lezingen enkele topics uit de
Islamkunde te behandelen. Afgelopen
donderdag sprak hij over 'Godsdienst en
Wet in de Islam'. Deze week zal hij het
hebben over de evolutie van gemeen-
schap van de gelovigen tot hedendaagse
staat. Het is geen sinekure om in enkele
woorden een zo komplekse materie voor
te stellen. Toch volgt hier alvast een
voorproefje, We spraken met professor
Vermeulen over integrisme en funda-
mentalisme, over de relatie tussen gods-
dienst en staat en over het ideaal van de
Umma, de islamitische gemeenschap.

(Foto Karel De Weerdt)

Veto: Een van de karakteristieken van
de Islam is de vaak:onlosmakelijke band
tussen godsdienst en staat: In de westerse
wereld werd de godsdienst vanaf de
Verlichting meer en meer naar de
privee-sfeer gedrongen. Is er nooit een
soort van Arabische Aufklärung ge-
weest?

Vermeulen: «In de vroege Islam en in de
negende en zelfs tiende eeuw stelden
sommige strekkingen een doorgedreven
sekularistische visie voorop. Het Mutazi-
lisme is daarvan een voorbeeld. Deze
stroming ging er van uit dat een
scheiding tussen godsdienst en staat een
noodzaak was. Dergelijke bewegingen
zijn echter altijd moeten zwichten voor
.de traditionalistische opvatting van het
volk en vooral van de kaliefen, die de
macbt zoveel mogelijk naar zich toe
trokken. Nu zijn er moslims die stellen
dat, indien het Mutazilisme zijn weg had
gevonden en indien de beweging niet
onderdrukt was geworden door het
kalifaat, de Islam een soort verlichting
had gekend, een hele tijd vóór het
Europees rationalisme. Op dit moment
is de Islam echter gebaseerd op een een

016/26.03.01
Platte Lostraat 243 3010 Kessel-Lo

P.A. verhuur. publiciteit
geluidsregistraties .

stond van een dergelijk ideaal. Het
reageerde door in paniek terug te grijpen
naar de zekerheden en de waarden die de
islamitische voorschriften bieden,»

Veto: Tegelijk met de poging om een op
westers model gestoelde demokratie in te
voeren, voerde men in de negentiende
eeuw een soort van nationalisme in,
woordoor de grenzen tussen de Arabie-
ren zich duidelijker begonnen af te
tekenen. Heeft deze evolutie niet het
ideaal van de Umma; namelijk de
vereniging van alle moslims, terug aan-
gezwengeld?

Vermeulen: «In eerste instantie moet
men rekening houden met het feit dat de
Urn ma eigenlijk een geestesgesteldheid
is, gebaseerd op wat de Koran 'de
broederschap' noemt. Dat gevoel is heel
sterk aanwezig in de Islam. Een Egypti-
sche moslim voelt zich bijvoorbeeld
meer verwant met een moslim uit
I~donesië dan met de kristelijke Kopt,
zelfs al is dat zijn buur. De Umma heeft
in zijn politieke betekenis, namelijk de
vereniging van alle moslims, nooit effek-
tief bestaan. Het is altijd een ideaal
geweest, gebaseerd op de wil. van Allah
dat alle moslims verenigd moeten wor-
den in een gemeenschap. Het is dus
geenszins een streven naar een vroegere
situatie, omdat de Umma historisch
gezien nooit verwezenlijkt is.»

Eigenheid
«Men kan in die zin de vergelijking

doortrekken tot de problematiek van het
strafrecht. Konservatieve moslims die
ijveren voor de oprichting van de
islamitische staat, ijveren voor de weder-
invoering van het strafrecht volgens de
letter van de Koran. Welnu, reeds ten
tijde van het kalifaat van de Abbassiden,
in de negende eeuw, is dit rechtsgebied
als eerste aan de bevoegdheid van de
religieuze rechters onttrokken. Dat is dus

HET VOLK
Vorige week schreven we in het
artikel 'Doodzwijgen waarover we
schrijven. Het Vlaams Blok in de
pers': "Kranten als Het Volk en Gazet
van Antwerpen doen hun uiterste best
om alle kritiek op het Blok uit hun
kolommen te weren." Een woedende
politieke redaktie van Het Volk liet
ons telefonisch en schriftelijk weten
dat ze niet echt opgezet was met deze
berichtgeving. Het blijkt inderdaad
dat ten minste één eksemplaar met
redaktioneel van Leo Marynissen
ontbrak in de kollektie kranten die wij
konden inzien. In Het Volk van
6 november schrijft de hoofdredak-
teur (onder andere). "De haatcarn-
pagries van het Vlaams Blok tegen
vreemdelingen zijn intussen al bekend
genoeg ook al worden ze gevoerd
onder het mom van bescherming van
het eigen volk; zoals in vroegere tijden

organisatie die de politieke eenheid van
de Arabische wereld nastreeft, kan men
de Arabische wereld onderverdelen in
vier geopolitieke regio's: de Magreb, de
Nijlvallei, de vruchtbare maansikkel
(Syrië en Irak) en bet Arabisch schier-
eiland. Het Arabertum, een Arabische
identiteit en mentaliteit, bestaat wel,
maar er zijn wel degelijk onderlinge
verschillen merkbaar. Zo willen Tunesië,
Algerije, Egypte, Syrië en zelfs Irak hun
land politiek op een westerse manier
besturen, terwijl het Arabisch schier-
eiland een moderne ekonomie opbouwt,
maar juridisch en politiek bestuurd
wordt naar middeleeuwse normen. Er is
bovendien een enorme décalage tussen
wat men in principe wil, namelijk een
demokratie, en wat men in praktijk doet
om die demokratie tot stand te brengen.
Eigenlijk wordt er vaak maar wat
gespeeld met idealen. Zolang daarin
geen verandering optreedt, zie ik ook
geen verbetering komen in de toe-
stand,»

ook weer een ideaal. Men helpt de
wereld niet vooruit met een idealistische
visie op het verleden.»
«Als men weet dat de Umma nooit

bestaan heeft als een politieke entiteit,
kan men dus ook niet beweren, zoals
sommige moslims doen, dat het westen
de verbrokkeling van de islamitische
eenheid heeft veroorzaakt, door de
invoering van het nationalisme in de
negentiende eeuw. Na de val van het
Ottomaanse Rijk kwamen vele gebieden
onder westers mandaat te staan en de
westerse landen hebben daar nationale
staten opgericht. Maar, en hier schuilt
het grote gevaar voor verkeerde interpre-
tatie, die staten hadden eigenlijk al een
eigen identiteit. Egypte bijvoorbeeld
vaarde al sinds de farao's een autonome
koers. Marokko en Tunesië hebben al
van bij het begin van de overheersing
van de Islam een eigen identiteit en
Perzië ook»
Veto: Dergelijke regionale verschillen
bemoeilijken toch wel enorm de verwe-
zenlijking van die Umma?

Venneulen: «Uiteraard. Volgens een
direkteur van de Arabische Liga, een

Dirk Boeckx
Steven Van Garsse

REKONVERSIE - Vorige week dinsdag vond het
Studentenzangfeest van het KVHV plaats: een jaarlijkse
overweldiging van petten en lintjes, wooroon de klubs die
verenigd zijn in de provinciale gilden deelnamen. De vijf
Vlaamse provincies namen elk een blok van de Grote Aula
in. Om ter hardst werd gezwaaid met vlaggen. Van enige
discipline w~ niet veel te merken. Het herhoolde 'silentium'
van de senior en de prokantor bracht weinig effekt teweeg.
Het leek wel of bepaalde klubs de organiserende vereniging
een hak wilden zetten door zeer luidruchtige tussenkomsten.
Of wilden ze hun eigen grootheid dik in de verf zetten? De
Limburgse en Westvlaamse gilde spanden de kroon.
Wanneer enkele strooibezopen Westvlamingen wat teveel
kabaal maakten, werd er luid 'boeren' geschreeuwd: De
Limburgers kregen geregeld 'rekonversie' en 'Limburg go
home' te horen. En wimneer de meisjes - sommige klubs
bestoon uitsluitend uit meisjes - zich wat nadrukkelijk
opstelden, waren ze 'hoeren: De mooiste slogan was echter

bestemd voor 'Hollandia', Nederlandse klub. Wanneer zij
hun lied inzetten, klonk het luid.' 'Eigen volk eerst:

Naar jaarlijkse traditie vond er ook een gastoptreden
plaats. Bart Van Den Bossche slaagde erin het publiek
enkele nieuwe liedjes aan te leren.' 'Ik heb een vrouw, zij
blijft mij trouw, ... ze is zo lelijk, ze zal me nooit bedriegen' en
'Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me
mee. 'fop of the bill was de censuur van het 'vendellied', een
wijsje over de honderdjarige oorlog dat bekend stoot als vrij
konservatief Hoewel het weinig wordt gezongen in de klubs,
is het wel populair in het KVHV. De Senior Seniorum (SS)
of de preses van het Senioren kon vent (SK) censureerde het
lied. zowaar zonder op voorhand met het KVHV te hebben
afgesproken. Het Studentenzangfeest was een frisse, leuke,
boertige boel Voor drie studenten bleek de kommotie teveel'
zij moesten worden afgevoerd met een ziekenwagen. Te veel
'gezongen: (DB/SVG)

(Foto Karel De Weerdt)

INGENIEURS MET VISIE

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput . Vuurkruisenlaan 4·3000 Leuven· Telefoon 016 230850· Telefax 016 228343
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Campustoneel - Campustoneel (Cato), het universitaire amateur-toneelgezelschap van personeelsleden en
studenten, brengt 'Het ultieme uitstel: Het stuk handelt over de Duitse keizer Frederik IJ, zoon van de legendarische
Frederik I (samen met Bismarck de stichter van het Duitse Rijk) en vader van Willem J, bekend van de Eerste
Wereldoorlog. Frederik IJ, de meest verlichte van het stel; wist bij zijn troonsbestijging dat hij nog slechts een paar
maanden te leven had. Campustoneel voert in een regie van Marc De Marée jo mans leven op, donderdag om 20.00 u
in Auditorium Minnepoort. Gaat zien, want alleen dan kan u volgende week het interview met Cato-bezieler Jan De
Vuyst (de man met baard op defoto) écht smaken. (Foto Hielke Grootendorst)

ORGANISEER NU ZELF KULTUUR
HOU UW TEKORT ALSNOG BINNEN DE PERKEN
Budget - Stel dat u door een samenloop
van omstandigheden in of rond Leuven
bent terechtgekomen. V ontdekt er een
bruisend en interessant kultuuraanbod.
Aangestoken door het entoesiasme en de
werklust van de organisatoren ervan, wil
u ook-een steentje bijdragen: u organi-
seert zelf een Aktiviteit. Vanzelfsprekend
wil u kwaliteit brengen. Helaas, kwali-
teit kost geld, veel geld. Toch wil u de
toegangsprijzen laag houden, want uw
publiek bestaat in de eerste plaats uit
weinig kapitaalkrachtige studenten. Zo
kampt u dus ondanks uw.ongeëvenaard
organisatietalent met een tekort op uw
begroting. V zit met de handen in het
haar.
Gelukkig kunnen kultuurorganisato-

ren beroep doen op de tussenkomst van
de FKK-Kura. Dat staat voor Financiële
Kontrole Kommissie, die werkt binnen
Kultuurraad. Elk jaar draagt zij een deel
van het verlies van tientallen kultuurini-
tiatjeven. Om van een tussenkomst te

kunnen genieten, moet aan verschillende
voorwaarden voldaan worden. De aan-
vraag voor een tussenkomst moet ten
laatste drie dagen vóór de aktiviteit
binnengebracht worden op de kantoren
van Kultuurraad. Bij deze aanvraag
moeten een onkostenraming, een in-
komstenraming en een aktiviteitenver-
slag ingesloten zijn.
De afrekening dient zo snel mogelijk

te gebeuren. Als die uiterlijk twee
maanden na de aktiviteit nog niet werd
binnengebracht, vervalt de aanvraag. De
afrekening moet zo gedetailleerd moge-
lijk zijn en voorzien van de nodige
bewijzen (fakturen, ontvangstbewijzen
enzovoort). Op de kantoren van Kul-
tuurraad liggen hiervoor standaardfor-
mulieren ter beschikking. Deze formele
vereisten zijn bindend. Er kan niet van
worden afgeweken. Kultuurraad finan-
ciert niet het volledige tekort. Bij de
berekening van het percentage is inge-
bouwd dat enerzijds de goede beheer-

ders met een klein tekort en anderzijds
de minder kapitaalkrachtige organisato-
ren bevoordeeld worgen.
De kommissie komt elke maand

samen en beoordeelt dan geval per geval.
Ze gaat daarbij uit van de haalbaarheid
en het doel van het projekt. De besluiten
. worden meegedeeld op de (eveneens
maandelijkse) bijeenkomsten van de
Algemene Vergadering van Kultuur-
raad. Bij de AV kan beroep worden
.aangetekend tegen de beslissingen. .

Wat een kultuurorganisator hieruit
best onthoudt, is"datbinnen een Kultuur-
raad een budget bestaat om hem of haar
te helpen het tekort binnen de perken te
houden. Het is slechts een kwestie van er
effektief een beroep op te doen. Meer
informatie en het gedetailleerde regle-
ment van FKK-Kura zijn te verkrijgen
op de kantoren van Kultuurraad op het
Stuc, Van Evenstraat 20, 'fjf] 23.67.73 of
22.95.50. Kontaktpersonen zijn Stefan
Van Overbeke en Bert Goossens. (BG)

advertentie

Deze unieke audio-
visuele cursus gaat door
in Leuven en Diest. We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 2500 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten.

UiIgebreid demonslraliepakkel
gralis beschikbaar
(waarborg 100 fr.)

De cursus gaal door Ie
LEUVEN - Brusselse
slraal51A (016)23.05.56
(10121 uur)
DlEST - K. Albertslr. 33
(013)31.40.61 (tol
19 uur)

Kulak
-4 vervolg van p.1

ontving Maertens zo'n 95 à 100 profes-
soren, ZAP's en AAP'~ en studenten, die
hem elk hun specifieke voorkeur om-
trent de opvolging van Van Cauwelaert
kenbaar maakten. Het bleek dat die
wensen allesbehalve eenduidig waren:
Maertens kreeg niet minder dan veertien
namen van mogelijke opvolgers te ho-
ren. Vijf van die veertien werden door
minstens tien personen vernoemd.
Op de IFR van 30 oktober, waar

Maertens verslag moest uitbrengen over
zijn informatieronde, suggereerde 'mon-
seigneur' dan ook dat het moeilijk was
om op basis van de huidige informatie
tot een beslissing te komen. Hij beperkte
zich tot het schetsen van een algemeen
profiel waaraan de nieuwe rektor vol-
gens het merendeel van de ondervraag-
den moest beantwoorden. Zelfs dat
profiel was redelijk vaag: de nieuwe
rektor moest in Kortrijk resideren en hij
moest bereid zijn de grote beleidslijnen
die door Van Cauwelaert waren uitges-
tippeld, te volgen. Vanuit eksakt-weten-
schappelijke hoek werd er bovendien op
aangedrongen dat de stimulans die de
aanstelling van chemikus Van Cauwe-
laert ongetwijfeld voor die tak van het
universitaire onderzoek zou betekend
hebben, ook van de nieuwe rektorkandi-
daat kon verwacht worden. .

STUDENTEN, TEKS1VERWERKING & COMPUTERS

RlUiktevident,nnaar
)

is niet altijd zo eenvoudig.

Volg daarom onze kursus in het Apple Education Center Leuven. Voor 500 fr. leren wij U de
algemene mogelijkheden, maar ook de fijne kneepjes om uw scripties en verhandelingen van een
verzorgde layout te voorzien.

Deze cursus gaat door op :
- woensdag 27 november van 14.00 tot 17.00 uur,
- dinsdag 3 december van 18.00 tot 21.00 uur of
- woensdag 4 december van 14.00 tot 17.00 uur.

U schrijft zich in door onderstaande strook ingevuld aan ons terug te sturen.

A.E.e.Leuven
Tiensestraat 178
3000 Leuven
Tel. 016 - 290 390

1,----------------,
I Naam: . : I
I Adres: ~................................... I
I : I
I Telefoon: .....•.. I
I Datum: •.................... , :.. IL ~Verkoop en verhuur van Apple-apparatuur,

Print -, tik - en scanfaciliteiten.

advertentie

Leer typen in
een week

U leest het juist: op 15 uur,
gespreid over één week leert U
perfekt blind typen (26 letters +
hoofdletters + leestekens)

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen

Doe vandaag nog Uw gratis
proefles en morgen typt U zelf

brieven en papers.

Na zijn verslag - dat op de raad
schriftelijk was verspreid maar onmid-
dellijk terug werd opgehaald - stelde
Maertens zelf voor om zo snel mogelijk
een verkiezing te organiseren. De namen
van de vijf mensen die tijdens de
informatieronde het vaakst waren ge-
noemd, wenste hij niet prijs te geven,
.volgens onze zegsman omdat hij waar-
schijnlijk zelf tot die vijf behoorde.
Maertens had immers al lang bekend
gemaakt dat hij zelf geen ambities meer.
had voor een nieuw mandaat en rou zich
nu enigszins tegen zijn zin hebben
teruggetrokken. Voor het organiseren
van de verkiezingen werd aan Leuven
uitstel gevraagd, vermits de nieuwe
rektorkandidaat normaal vóór 4 novem-
ber aan de AR moest worden voorge-
steld. Tegelijk werd er een informatie-
stop afgekondigd, die eveneens door de
studenten op de IFR werd gerespek-
teerd.
In de daaropvolgende dagen en we-

ken werden de namen van de grootste
kanshebbers langzaam duidelijk. De
twee kandidaten van de verkiezingen
van mei laatstleden, Victor Nachtergaele
en Georges Macours, werden aangevuld
met interirn-rektor Verresen en met
filosoof Paul Cruysberghs. Die laatste
kondigde in de.week vóór de verkiezing
plots met luide trom aan dat hij kanur.._
daat was. Hoewel men bij een dergelijke
gebeurtenis nauwelijks kan spreken van
een 'kampagne', waren er toch opval-
lende verschillen iµ het gedrag van de
mensen die als kanshebbers naar voren
geschoven geschoven. Zo was Vic Nach.·
tergaele weinig te zien op de kampus,
terwijl Georges Macours in de laatste
week vaak in de docentenkamer terug te
_vinden was.

Op zaterdag 16 november ging de
verkiezing van de nieuwe rektor door, in
aanwezigheid van 151 stemgerechtigde
leden. De procedure was ongeveer
dezelfde als die bij dekaan verkiezingen
in Leuven. Via de negatieve kandidaat-
stelling - wie zich niet ekspliciet terug-
trekt, is kandidaat - hield men de dag
zelf nog 34 kandidaten over. Studenten
noch wetenschappelijk personeel had-:
.den afgesproken om in blok te stemmen,
zoals bij dekaanverkiezingen wel dik-
wijls het geval is. In de eerste ronde
gingen de meeste stemmen naar Nach-
tergaele (in de vijftig), gevolgd door
Verresen (bijna 40) en Macours (iets
meer dan 30). Niemand haalde dus een
meerderheid en er kwam' 'een tweede
ronde. Daarin haalde Nachtergaele het
opnieuw, dit keer met ongeveer 85
stemmen.
Vic Nachtergaele is sinds 1968 aan de

Kulak verbonden. Eerst als assistent,
later als docent (1973) en als gewoon
hoogleraar (1979) Romaanse filologie.
Aan de KV Leuven is hij afdelingsvoor-
zitter van Romaanse literatuur. Sinds
een aantal jaren zetelt Nachtergaele ook
jn het Komitee van Beheer van de Kulak.
Hij staat trouwens bekend als een
persoonlijke vriend van de voorzitter
van dat Komitee, Jozef De Jaegere,
'oud-burgemeester van Kortrijk. Wat een
prof uit Letteren en Wijsbegeerte, die
minder gelukkig was met de keuze van
de nieuwe rektor, meteen de opmerking
ontlokte: "Hopelijk leven we hier bin-
nenkort niet in een jachtslot."

Pieter De Gryse
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Mensen'rechten en amnestie
• vervolg van p.l ,

zich vijftien jaar geleden ten tijde van Pol
Pot in Cambodja hebben voorgedaan,
denk ik dat er wél een gewapende
interventie mogelijk zou zijn, precies om
die volkerenmoord tegen te gaan. En ik
denk zelfs dat de internationale gemeen-
schap, in casu de UNO - met inbegrip
van de Veiligheidsraad -, er in dit geval
niets over zou zeggen. Maar men kan
bijvoorbeeld niet zeggen dat men om-
wille van het incident op de kampus in
Lubumbashi zou kunnen intervenië-
ren,»

Veto: Zou u een onderscheid maken in
de voorwaarden voor een tussenkomst
naargelang de initiatiefnemer een staat is
of een humanitaire organisatie?

Suy: «Het probleem van de humanitaire
interventie zoals het tegenwoordig wordt
gesteld, is precies ontstaan door het
belemmeren yan de aktiviteiten van
niet-goevernementele organisaties zoals
Artsen ronder Grenzen. Deze organisa-:
ties hebben inderdaad vastgesteld hoe
problematisch het is in geval van een
lokaal konflikt, zoals een burgeroorlog,
waar er enorme materiële en fysische
noden zijn, telkens opnieuw aan de staat
toestemming te moeten vragen om
goederen, medicijnen, voedsel, hulp,
tenten enzovoort te droppen en zelfs om
er persoonlijk naar toe te mogen gaan.
Soms kregen zij die toestemming wel,
soms niet,»
«Verleden jaar, evenals drie jaar gele-

den, heeft de Algemene-Vergadering van
de UNO in twee resoluties iets gezegd
over de verplichting van een staat om
humanitaire korridors te openen. Maar
als men die tekst goed leest, dan staat
daarin dat aan de staat wordt gevraagd
om dit alstublieft toe te laten, hetgeen
impliceert dat er nog altijd problemen
van soevereiniteit bestaan. De NGO's
daarentegen kan het niet meer schelen of
de staat akkoord gaat of niet, zij willen
hoe dan ook verder gaan. Dit probleem
van de NGO's, dat al dertig jaar bestaat,
is de laatste maanden op internationaal
politiek vlak vertaald. Nu eisen de staten
voor zichzelf op wat de NGO's doen,
maar met een militair tintje: het mag niet
alleen om zuivere hulpverlening gaan,
het moet ook bescherming zijn.»

Veto: Is dat uiteindelijk. niet wat de
'geallieerden' hebben gedaan, toen ze
delen van Irak hebben bezet om be-
paalde minderheden te 'beschermen '?

Suy: «Toen de koalitie rond de Verenig-
de Staten op 11 april besloot in Noord-
Irak 'safe havens' op te richten, had ze
duidelijk niet als bedoeling het regime
omver te werpen. Men wou namelijk
hulp verschaffen aan de honderdduizen-
den mensen die daar in de bergen lagen
te kreperen. Natuurlijk gebeurde dat met
behulp van militairen omdat er nooit
andere 'vrijwilligers' gevonden worden.
Men kan nu eenmaal geen honderden

, 'Artsen ronder Grenzen' droppen: daar-
voor moet men parachutist zijn en een

militaire training gehad hebben. Volgens
mij was het dus inderdaad een inbreuk
op de soevereiniteit van de staat, alhoe-
wel we hier misschien met een randgeval
te maken hebben»
Veto: Vindt u niet dat de resolutie 688 te
ver gaat wanneer de Veiligheidsraad eist
dat Irak met de Sekretaris-Generaal zou
samenwerken? Voorniet-juristen lijkt het
immers gewoon een ingewikkelde kon-
struktie om van het basisprincipe van de
niet- inmenging af te wijken.

Suy: «De Sekretaris-Generaal heeft
geen troepen gestuurd, enkel een paar
honderd veiligheidsagenten. Zij moeten.
niet als vredestroepen, als Blauwhelmen
beschouwd worden, maar louter als
ambtenaren van de UNO. Bovendien is
die tussenkomst enkel gebeurd op basis
van een akkoord tussen Irak en de
Sekretaris-Generaal. Ik heb zelf over het
eerste akkoord, over de oprichting van
humanitaire centra van de Verenigde
Naties in Irak, waarvoor het land in
kwestie zijn toestemming moest geven,
begin april met Irak genegocieerd. Na-
dien wilde men die UNO-troepen stu-
ren, maar daarover bestond geen over-
eenkomst in de Veiligheidsraad, en er
stonden reeds enkele staten klaar om dat
met hun veto te blokkeren. Op dat
moment hebben ze de finesse van 'de
Veiligheidsagenten' uitgevonden en om
die te kunnen toelaten is er een aanvul-
lend akkoord gesloten. Dat akkoord
loopt op 31 december ten einde en dan
moeten die vijfhonderd veiligheidsagen-
ten weg.»

Veto: Met andere woorden, indien Irak
zijn toestemming niet had gegeven dan
zou de internationale gemeenschap geen
recht hebben om daar humanitaire hulp
te verlenen?

Suy: «Neen, op dit ogenblik nog niet.
Men moet afwachten wat· er gaat
gebeuren. De Verenigde Naties hebben
Saddam Hoessein om een verlenging
van het akkoord verzocht. Indien Hoes-
sein weigert, en die humanitaire centra
en veiligheidsagenten op 31 december
weg moeten, is het niet uitgesloten dat de
Veiligheidsraad zal beslissen om Irak tot
een verlenging te dwingen. Dat rou een
precedent vormen.»

Veto: In hoeverre dreigt daarmee het
gevaar dat de UNO politiek wordt
gepatroneerd, met andere woorden dat
het interventierecht op verzoek van·
bepaalde staten wordt toegepast wanneer
het hen goed uitkomt?

Suy: «Bij alle internationale betrekkin-
gen en organisaties is er een vorm van
politieke patronage. Dat is inherent aan
ons systeem. Maar met twee maten en
twee gewichten werken bedreigt inder-
daad de geloofwaardigheid van de orga-
nisatie. Tegenover Irak heeft men het op
dit ogenblik gemakkelijk - iedereen is
tegen Irak - en men heeft van in het
begin reeds het kader geschapen waarin,
onder hoofdstuk' 7 van het Handvest,

:"~~~i:.I~.::p'~p'~:r;:·:s.~~:i~~~~~~~r.~::~n~:s.i:s.:::~t.~r.~:~~~:~:.:<>.P.:)~s.~!.p.r.~~~~~::.
:.:~~?r.::~~~':~r.~~:~~~(~~:.:f:r.~:ä.(r.~:s.~~i:~ä.!~:.~~:~~g_j~:·~is.·~~.t!~::~i:~~ë..~:.~:iL
::.~i:f~~·~(~y;:#.~.:~:p~~:i~iis.(.i~::·M.~.:~<>.r.~..~~w.~r.~~.~~~~:~~:::~:ë.·~..s.~~~ië.:.:
..:~·~:r.~i~ë.·)~:·~~g~r.~~~·~~r.~::~~:.~?~!..~~::p.r.i,s.:.:"~.~.:t.r.~~~:.P.~r.::p.ä.~i~.ä.>-~:
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alle akties vanuit de Veiligheidsraad
tegen Irak mogelijk zijn. Het betreft hier
echter een zeer uitzonderlijk geval. Een
volgend probleem zal zich waarschijn-
lijk heel binnenkort stellen met het
optreden van de UNO in Joegoslavië.
Normaal gezien kunnen die troepen
alleen gestuurd worden - ik herhaal -
met toestemming van de staat, maar hier
zal men profiteren van het feit dat men
niet weet wie de staat is of.wie er voor de
staat spreekt. En de man die in New
Vork Joegoslavië vertegenwoordigt is
een Kroaat, dus die vraagt niet liever dan
dat de UNO-troepen komen. De toe-
stemming zal gegeven worden, maar de
opdracht van de UNO-troepen zal er
waarschijnlijk in bestaan de strijdende
partijen uit elkaar te houden. Het zal dus
niet gaan om een humanitaire interven-
tie, maar om een interventie van UNO-
troepen op basis van hoofdstuk 7, omdat
de situatie in Joegoslavië de internatio-
nale vrede in het gedrang brengt-

Veto: Als u de huidige toestand in Israël
vergelijkt met de situatie in Irak in het
begin van het jaar, zouden er dan
voldoende voorwaarden aanwezig zijn
opdat de UNO zou overgaan tot wat ze in
Irak heeft gedaan?
Suy: «Neen. Objektief bekeken rou de
Veiligheidsraad dit kunnen indien ze tot
de bevinding komt dat er een perma-
nente en zeer ernstige schending plaats-
heeft van de meest elementaire mensen-
rechten, en dat die situatie een bedrei-
ging voor de vrede en de veiligheid
inhoudt. Maar er zijn genoeg partijen in'
de Veiligheidsraad die deze vaststelling
met hun veto kunnen blokkeren. Dit
heeft opnieuw met de politieke kontekst
te maken. Persoonlijk vind ik dat de
toestand in de bezette gebieden kwa
ernstigheidsgraad niet in het minst kan
worden vergeleken met de toestand die
in maart of april in Koerdistan is
ontstaan.»

Horizontaal - 1 Zenuwziekte als gevolg van gehorigheid in gebouwen
2 Eiland van Kirke - Vlug, vaardig 3 Zeewier - Nietig 4 Ontsteking van
de iris - Deel van de bijbel 5 Flinke trap - Voegwoord - Klein mensje
6 Sportevenement - Europees schiereiland 7 Werkplaats 8 Zuidita-
liaanse volksdans 9 Voorzetsel - Nuttigde - Japans drama - Belgisch
stadje 10 Maakt een kunstwerk - Denkbeeldige 11 Persoon ter ere van
wie een feest wordt gevierd.

Vertikaal - 1 Niet verplicht 2 Geliefd persoon - Familielid 3 Aalschaar
- Selenium 4 Tent van bizon huiden - Oord 5 Voorzetsel- Meer dan goed
is - Beurt 6 Eindig - In voce 7 Zoogdier - Meisjesnaam 8 Knaagdier -
Lidwoord - Kunstprooi 9 Oudnoorse hoofdgod - Schuw - Maanstand
10 Foedraal - Elke 11 Bier - Wig - Onbenullig persoon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

International wordt gerekend - die
regelmatig over bepaalde landen en
situaties verslagen opstellen, allemaal erg
hoog worden ingeschat. Hun verslagen
worden naar alle 166 Parlementaire
Vertegenwoordigers in New Vork ge-
stuurd, waar ze worden gelezen, bestu-
deerd en eventueel goedgekeurd. Kijk
trouwens maar naar de Verenigde Staten
waar het Kongres jaarlijks een lijst
opstelt van de landen waar de mensen-
rechten geschonden worden. Die lijst
zuigen ze niet uit hun duim. Die
informatie komt hoofdzakelijk van Am-
nesty International. Humanitaire organi-
saties hebben op internationaal-politiek
vlak een enorme impakt.»

Pieter Vandekerckhove
Maud Vermeire

De beste garantie voor
het beste leesvoer: het

Veto-
abonnement

Studenten: 250 fr
niet-studenten: 300 fr

steunabonnement reeds
vanaf 600 fr.
(deze week laatste kans
om te herabonneren)

Veto: Welke rol kan een organisatie
zoals Amnesty International spelen bij
het vaststellen van de schending van de
mensenrechten en in welke mate wordt
er geloof aan gehecht?
Suy: «U mag van mij aannemen dat
ernstige organisaties - waartoe Amnesty

DE BRULLENDE BERG - Het zilverenjubileum van go-cart parkoers dat met kwistaksen moet worden
Sportraad valt samen met het tienjarig bestaan van een genomen. Daarna gaat het in parastijl over het
van de kleine broertjes uit het k/assiekersgeslacht: de kamoeflagenet tot aan de fietsenstalling en al fietsend
Gasthuisbergtrophy. Zeven keer werd de berg 'gewoon' naar de centrale inkomhal. waar men zelf de eindbel
al lopend beklommen, twee keer gingen de deelnemers in moet luiden.
groepjes van drie een parkoers te lijf dat op de helling De deelnemende groepjes worden in drie katego-
was aangebracht. Dit jaar zal het niet anders zijn, al is de rieën ingedeeld' uitsluitend mannelijke, uitsluitend vrou-
omloop licht gewijzigd Door werken op de Mgr. welijke en gemengde trio's. Voor elke kategorie zijn er
Waevenberglaan is men gedwongen het grootste deel van drie prijzen voorzien. Bovendien wordt nog een prijzen-
de proeven op het universitair domein te laten plaatsvin- pakket verloot onder alle deelnemers. Van 18.00 tot
den. Bovendien gaat het niet meer rechtlijnig bergop, 23.00 u vertrekt om de twee minuten een trio, zodat de
maar kunnen de deelnemers genieten van twee korte ....toeschouwers zich geen sekonde hoeven te vervelen.
. afdalingen. Inschrijven kan deze week op het sekretariaat van

Tijdens het eerste deel van het parkoers moeten de Sportraad (Tervuursevest 101, 'lil' 20.62.03) of de dag
trio's over de ondertussen traditionele hindernissen: met zelf (ook nog tijdens de wedstrijd) in Doc's bar
de katrol van de brug, over de autowrakken, in het (Brusse/sestraat 246, ~ 20.68.69). Het uur van vertrek
GB-karretje en over de kontainers. Op de grote parking kan je zelf bepalen.
van het ziekenhuis wacht hen vervolgens een lus vormig (PDG)

\.
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ZOEKERTJES zullen we lachen!
• Vlaamse Rockgroep, niet kommercieel,
geeft promotieoptredens, Nederlandstalig re-
pertoire, gedurende anderhalf uur, ambiance
verzekerd. 'î: 23.12.11
• Wil de kameraad-onverlaat die op 11/11
mijn pet "leende" op de afbraak-fuif, deze
terugbezorgen aan de kameraad-eigenaar?
a. Metseysplein 3. Siberië lonkt!
• Homo & lesbiënnejongerengroep Het Goe-
de Spoor herleeft. Elke maandag om 20.30 u
in het JAC, Amerikalaan 3. Volgende aktiviteit
op 2 december: Hoe staan. je ouders tegen-
over jouw homoseksualiteit.
• Aan koningin Victorina: Westvlaamse prins
wenst kontakt op ~enemen.
• Veerie, ik heb u niet gezien aan Alma 2.
Maar ik zal donderdag tussen 19.30 u en
20.30 u op u wachten in l<afee De Bierkar
(Naamsestraat).
•. Video-opname van de BRT-l reeks (7-de-
lig): Geheim van de Sahara. Tegen vergoe-
ding 'Mi' 20.7B.29. Maandag-donderdag na
1B.OOu. Tervuursevest 27B, José Soetaerts.
• Nike B. van Psycho! Er ligt een dikke
verrassing op je te wachten in de Blijde
Inkomststraat. Kom hem snel halen. Lies-
beth.
• Wie wil helpen brainstormen over vor-
mingsprojekt i.v.m. Belgische hedendaagse
kunst. Eerste ronde op maandagavorid 2
december om 20.30 u in Arenberginstituut
lokaal 03.06. Kunst!
• We zoeken enkele mensen om samen
eventjes stil te staan en iets op te bouwen.
Een gespreksgroep voor jonge mensen. Ma
2/12, 20.30 u. F. Lintstr. B7.
• Volledig ingerichte & gemeubelde studio
over te nemen vanaf 01/01/1992. Tijdens
kantooruren 053/76.35.53 of kom 's avonds
langs: Vanderkelenstr. 6 (P. Sanders).
• Aan fr. fr.: bedankt voor de heerlijke panne-
koeken en het recept. Onze dank zal blijken
met 1 exemplaar van je-we et-wel-wat. Vol-
gende keer lezen we de Veto iets aandachti-
ger. De appeljammertjes.
• Een harde maatregel is nodig om uit de
impasse te geraken, BB. Ik hak de knoop door
met De5xe2. Bok.
• Euprint bvba: alle tikwerk; desktop; scan-
nen; uitprinten van teksten; figurén uit quattro,
lotus. Wij zetten ook muziek!! Hertogstraat
110. ~ 22.97.49.
• Peti, let's fret spaghetti!
• Folteraars aller landen, verenigt u! En leg
ze op de rooster, die gasten van Amnesty
International. Het kan op do 2B/ll aan hun

• "Whafs in a name": is de vergoeding als
muurbloempje omgekeerd evenredig met de
hoeveelheid stof rond mijn slanke leest? PS
moet ik ook 70 fr. inkom betalen? MlD-je.
• Help! Zoek voor 1/12 een lief! Het kot gaat
mij uitlachen! Een net geen 20-jarige.
• Verloren broche in liJjelie-vorm op dinsdag
10/11 (grote emotionele waarde). Goede
beloning voor vinder. Veerle Vermeulen, Bo-
gaardenstr. 59.
• Gezocht! Niet-officiële of alternatieve stu-
dentenklubs te Leuven (z.z.z Aphrodite, Che-
valiers, Stieren, Vader Brugse, Knolselder
enz.) voor reportage Radio Sinjaal (city-
lights). Johan Tuyaerts, Tiensestr. 10 (311).
23.49.23

• Kot te huur, Diestsestraat 4B. December tot
september. 5800 pe~maand. m 20.76.29 (na
lB.OOu). '
• Kot te huur, Naamsevest. Voor' inlichtingen
03/844.20.71, vragen naar Liesbet.

• Is XII + I de burgieversie van de Roze
Drempel? De Begijnen van de Clementijnen.
• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestraat
177.m 29.22.77, 10-12 u, 14-16 u.
• Abonneer u nu op het nieuwe Ndl (Btot 20
pp.) tijdschrift: de Homo- en lesbiennejonge-
renkrant : 200 fr. (open omslag) of 500 fr.
(gesloten omslag) op rek. nr.001-2063737 -41
van HLJK vzw.
• Johan, heb je mijn uurwerk nog steeds niet
gevonden? Ruim eindelijk je kot eens op!
Groetjes. Een Dagmens.

~KAFEETEORIEEN~EXT
LARGE
VIDEO

GROOTBEELD
VIDEOPROJECTOREN

EIKIVISION

• Feilloos vertalen van en naar Nederlands,
Frans en Spaans. Ook tekstver,.verking. Tel.
02/230.72.67 vragen naar Sophie.
• Kot te huur: Diestsestraat 4B. Decembertot
september, 5.BOOfr per maand. 'Ii:' 20.76.29
(na 1B.OOu).
• Pati-Pati-ers van de dinsdagavond. Dins-
dag 26/11 is het weer zo ver. Echt waar. En
deze keer in Jan Stasstraat 2, van 20.00 u tot
22.00 u.
• Maak ook eens positief gebruik van je stem:
komdinsdag om 20.00 u zingen met Pati-Pati.
Twee uur strijdliederen van over heel de
wereld.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Chris Rosselle, 'Ir' 20.70.77.
• Te kp.: elektron. schrijfmachine Brother
AX 35 (7K geheugen) + IF 20 interface +
printerkabel + 4 schrijflinten. Prijs otk. F. Lint-
stro23. (3x lang), ~ 29.23.B3.
• Dinsdagavond slaat de totale waanzin_toe
in Jazz-kafee 't Kersouwke (Naamsestraat)
met Bart (knettergek), Bastiaan (geschift) en
Biem (Hollander).
• Hollander zoekt lief meisje om dinsdag te
versieren tijdens jazzoptreden in 't Ker-
souwke. (Toegang helemaal gratis!). Hoed
strekt tot aanbeveling.
• Stoppeltje, stoppeltje aan de wand, wie prikt
er 't meeste in dit land? Dames als u kiezen
mocht, wie had udan liefst een zoen verkocht:
een zachtfluwelen snoet of wat vies behaard
gebroed.
• Reinig uw bevlekte zielen, de advent is
nabij (allernieuwste testament 1,6),XII + I
• JAN, de vrije marktekonomie zal deze
wereld nog helemaal om zeep helpen! Endàn

videoprojectie op gewoon scherm
tot 4,5 m schermdiagonaal

compact en handig
verhuur 3500 frank

~ BFL VideoVision vzw
~ BOGAARDENSTRAAT 68
~. 3000 LEUVEN
'" 016/23.29.35

info- en aktiestand en op hun debatavond
(Auditorium Van Hee, Tiensestr. 41). Doen!
• Aan alle SMJK'ers (en aan andere Ieperlin-
gen ook wel): hallo! P.S.Sehr geehrte Frau A.
sind Sie jetzt zufrieden ?
• Beste J&M, vertrouw voor het blussen van
liefdesvuren op echte vaklui. Net terug uit
Koeweit, fris gewassen en net geschoren
staan wij paraat! Vol verwachting groeten wij
T&T.
• Te koop: 2 toffe zetels voor dat lege hoekje
op je kot. Eén met metalen frame en witte
bekleding (300 fr.), de andere houten frame,
bruine bekleding (500 fr.).Patriciá, Parijsstraat
43,m 22.65.06
• Het Universele Duistere Pata-Syndroom
stemde vrouw(achiig): dame dB-f6. En nu
Joseph-Désiré M.
• Twee dito heren geïnteresseerd in warmte-
overdracht-eksperiment. Schrijf naar Tuur
Bulent, Groenveldstraat 60 3001 Heverlee.
• Zit Rudy nu echt in 1ste licentie Rechten?
Dat gaat weer jaren en jaren duren vooraleer
hij dat gewoon is. PS: zet mijn fiets ne keer
binnen?
• Eén Betty meèr of minder, dat zou nog
gaan. Maar 3? Dal is mijne stijl toch nie. Het
rijmt dat het steft.
• Funky Monks Give it Away at the Final
Scorpio Party in Belgisch Congo on Wednes-
day. Be there!

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaaladvenenli~ VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES

MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

voor seminaries, evene-
.~ menten, optredens
~ en fuiven...,
.. BARCOVISION:
DISCOBAR:

5000 fr.
4000 fr.

tojp<:

• ...hallo fr. fr.Zelfs nu je niet bij me bent, weet
je ze aan te wakkeren. Alles is zo kleurrijk en
betoverend mooi. Ik hou van je. Liefs.
• Bende potapen, wanneer ontwaken jullie uit
de Middeleeuwen: de 'U' als aanspreektitel
wordt al twintig jaar vervangen door het
leukere ·je'. TOK.

tel. 016/201.301
• J&M, twee dito heren willen jullie broodjes
wel warm houden. Afspraakje: woensdag,
Bierkelder, 20.00 u.

instituut, Erasmusplein 2, toeg. 300, org. Leuvens Instituut voor Centraal- en
Oosteuropese studies.

20.00 u FILM 'Valstrik voor een eenzaam meisje' (1973), psychodrama van M.
Pliester en T. Baert, in Vlaamse Leergangen.

20.00 u STARTVERGADERING van het hulpprojekt voor BOOKroatische
vluchtelingenkinderen in Hongarije, in 's Meiersstraat 5, org. Ecobelhun en
Sociale Raad.

20.00 u TEATER 'Het Zwanenmeer' door Ballet Classique de paris, in
Stadsschouwburg, org. Teaterburo Pimpernel.

I B-eo€l>, ........ 20.30 u TEATER Jan Decorte + Cie brengt 'Meneer, de zot en het kind', in 't
Stuc, toeg. 1BO/250.

DONDERDAG

WOENSDAG
'13.00 u LEZING door Michel van der Plas, dit jaar genomineerd voor de
AKO-prijs met zijn boek 'Mijnheer GezeIIe', in Promotiezaal Universiteitshal,
Naamsestr., toeg. gratis, org. Kultuurkommissie KU Leuven.

14.00 u FILM 'Pal Zuid' (1960), van A. Careis, in Vlaamse Leergangen.
15.00 u LEZING in het kader van 'Bouwen aan een nieuw Europa' over 'Het
Marxisme-Leninisme voorbij ?', door Prof. J. Kruithof (RUG), in Sencie-DOOR ANN VANDERMAESEN

"MAANDAG
ALFA ~ 21./110111'21.00 u: PreaidiUmlJerg., In praabrner Fak.1II
2B/l1 om 21 ,00 u: Film: 'Hol)' Grall' yan Man!)' PyJhco, in MSI 00.18,
lP~ gratIS.

EI(ONOMIKA 1126'~1 om 1$.00~: pro1l",-pr~dlllm.

'tG..~balm.~.Çh.. I«J. n.~~1 in..SIXI.11~' 2E!~~..1;~~..i.)1IIi' O~Ci•.m..·~ ..~~f;1. (I 1J,,~lkU~II'~.," ,,~h~~ J' , J
~' RM)i~IA.~ ~m~~_bQnn.~.,t:,,~1!I1'1n ilcIag 1,

1kl~e4$~i>0r Ja" O.cQ~ ~.Co ~Ilal.fln~ ~ci' .

Hl STO RI~ 111 28/11 cm. 2,0,00u: Pl'efikiuJl'lY8f9., in iS Meiers"
$traaf 5. lil 27/11 0ITi 22.00 u: VoII8)'baU-kcmP""" In RIJschoolstraal
:m 28111 om 21.00 u; Kanlus, In Olub 51 (Jo en Gerrnaille!, toeg. 250
Ileden).1!1 29/11 om 17.00 u: I<onltralltie owr ni.1Ift wereldO(de, in
lIroE!rili:aan$ Kullureel CenlrUm, !Brusaelf.

KATECHETIKA 111 2S/H om 20.00 u: ProII'en-avcod.lfI
t~ba.I 2P.K .' ,~str •. ~ 211. a.: 1<.... ~. -Id, ~" '~e ~."~bO~·
~~;,U!1$~~J..II~~. 5O~"Î:~N1~ Om 2Q~~: ,'l$ld~~, i.,

11 ~ br1:1r1dl r'~ '.è ~IIIII~,,~ . W.'IIII 11 )~IJ' !III M'" II!II~, ~I: "~,'III.. il'.. ~ ~'11 . l~. nJI "'®!Ii, . , ~ ~. . ....~ ~ ~ ,I,~I
II ,-*~a$, inMb~s~ . ~1a:S1"I·N!~~, ~ . lr1 IIiIIO li'n. .
"BK l!J 2!iJH om :20,00 IJ; QIOQI dllb~ over dlillrlll'1welZljnJn d."
veehouderij, in QrOle AUla (zie agenda)~

L L K lil 28i~1 om 22.00 u: 'WhlM'sln I name', In ~aa1Rumba & Co
IKiekenstraall·

l& W 11128/j t van" 21.00 u: Sml,lffllntllOnd, In Fak. SmurteJ'llcI8-
111109 Is Qé""n$I~

~
" 'a I J:j' ~1!11~IP~~~r~.,O~~ . 'I' , ~~~.,~~~~

I'~I:I~I~~-lil!!1~,~',I ~11' ~M~~~~
I~~" II1 0'1, III" JiJ... ...).I, .. l ". I.. '. .. . "il 11: ~~ulA~O(JhE I_ ~d'21Qm M.®~:'ktll'igWr~r)iJ,I"
TlépS$SÏr. 1~~ ·lèdel'a ped~otlg vanharm ~é~m: '
PSYCHOLOGIE 11.1 25/11 DJ!') 00.30 IJ: vergadering (IK,
In Psyéh, Inst 00.1-4;11 26111 om 22.00 u: Optreden val) Fones SVéges,
H<1 SMnk, loeg. gratis. lil 2B111 om 21.00 IJ:Nuh deS: temme8 lalales, lil
Shnnk. Ii 2/12 om 21,00 IJ: Klas$leke avond, 10SMok.

20.00 u OPTREDEN Jacques Vermeire verzorgt samen met Luk Verschueren
een avond vol met kolder en sketches, in Stadsschouwburg, toeg. 450, org.
Red Star Leuven.

20.00 u POEZIEAVOND met.Eftim Kletnikov,Antoni Pawlak,..., in Coutereelstr.
76, org. dertiende Europees Poëziefestival.

20.30 u ~ILlEURAAD Tweede vergadering over de oprichting en de doelen
van de milieuraad, in 't Stuc, org. Milieuraad.

20.30 u TEATER De Parade brengt 'De Lederman spreekt met Hubert Fichte',
. een neerslag van drie lange gesprekken van H. Fichte met Eppendorfer, een

jonge moordenaar van 17, die na 10 jaar gevangenis zich opnieuw probeert
aan te passen aan het leven, in Vlamingenstr. B3, toeg. 180/250,' org.
Stuc. ..

21.00 u FILM In het kader van het lied in de film: 'Sansho Dayu' (1954), een
poêtisch drama dat zich afspeelt in het Japan van de 11de eeuwen waarin
de lotgevallen van een familie centraal staan. in t Stuc, toeg. 100/130.

23.15 u FILM In het kader van het lied in de film: 'Sansho Dayu' (1954), een
poëtisch drama dat zich afspeelt in het Japan van de 11de eeuwen waarin
de lotgevallen van een familie centraal staan, in 't Stuc, toeg. 100/130.

19.00 u UNIVERSITAIRE KONFERENTIE door Prof. U. Vermeulen over 'De
Islam: van gemeenschap der gelovigen tot hedendaagse staaf, in Grote
aula, Maria-Theresiakollege. •

20.00 u DEBATAVOND over mensenrechten en internationale betrekkingen,
met Mia Doornaert, Stefan Parmentier, Matthias Nyonzima en Linda DeWin
(moderator). in Aud. Zeger Van Hee (De Valk; Tiensestr. 41), org. Amnesty
International BeroepsGroep Juristen.

20.00 u KONCERT Herdenkingskoncert (1891-1991) met de uitvoering van
Marinus de Jongs Requiem 'Kerkhofblommen', opus lOB door het koor en
het orkest van het Lemmensinst., in Koncertzaal Lemmensinst., Herestr. 53,
toeg. 300-200, org. Musika Sacra ism Radio-3.

20.00 u OPERA 'Riemannper' van T. Johnson door vzw Transparant, in
Stadsschouwburg, toeg. 350, org. Jeugd en Muziek Leuven en CC
Leuven.

20.00 u OPTREDEN Jack Van Poll (jazz-pianist). in De Spuye.
20.00 u TEATER 'Het Ultieme Uitstel' door Campustoneel, in Aud. Minnepoort,
org. CC Leuven.

20.00 u VIDEO-AVOND, in Blijde Inkomststraat 106, toeg. gratis, org. Liberaal
Vlaams Studentenverbond.

20.30 u PRAATAVOND over lesbische relaties, olv Majo Van Ryckeghem
(therapeute), in 't Stuc, org. vzw Labyrint.

20.30 u TEATER Jan Decorte + Cie brengt 'Meneer, de zot en het kind', in 't
Stuc, toeg. 180/250.

21.00 u FUIF Europese fuif, in zaal Albatros, org. .Europakring.

DINSDAG

09.30 u LEZING van Dimitri Analis, Umberto Piersanti,... in het kader van het
dertiende Europees Poëziefestival, in Europees Poëziehuis, Coutereel-
str.76.

19.30 u STARTVERGADERING Vredeseilanden, in Ruelensvest 127.
20.00 u DEBAT Groot debat over 'Dierenwelzijn in de veehouëerii', met Prof.
Decuypere (moderator), Dr. Geers (huisvesting huisdieren), Prof. Odberg
(zoölogie en psychologie, VU~ en RUG), Dr. Tijskens (Boerenbond), Dhr.
Van den Bosch (Veeweyde, Gaia), Dr. Zayan (dierenpsycholoog, UCL), in
Grote Aula (MT). .

20.00 u DIALEZING Inleiding tot de kulturen van Meso-Amerika (Olmeken,
Maya's, Azteken....). in MSI (lokaal 00.2B),org. Instituut voor Amerikanistiek
en KUL.Permanente Vorming.

20.00 u POEZIE-AVOND met Dimitri Analis, Robert Schaack .... in het kader
van het dertiende Europees Poëziefestival, in Europees Poëziehuis,
Coutereelstr. :'6.

20.00 u TEATER 'Heldendeugd' door De Vieze Gasten, in Stadsschouwburg,
org. CC Leuven.

20.30 u KONCERT Kollegium Instrumentale Brugense olv Patrick Peire brengt
in het kader van Musiqua Antiqua Leuven 1991 werken van Mozart, Händel
en Telemann, in Pieter de Somer Aula, toeg. 600, org. Musiqua Antiqua
Leuven.

20.30 u ORGELKONCERT door Dorothy de Rooij met Portugese orgelmuziek
(Europalia), in St.-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof.

20.30 u TEATER De Parade brengt 'De Lederman spreekt met Hubert Fichte',
een neerslag van drie lange gesprekken van H. Fichte met Eppendorfer, een
jonge moordenaar van 17, die na 10 jaar gevangenis zich opnieuw probeert
aan te passen aan het leven, in Vlamingenstr. B3, toeg. 1BO/250, org.
Stuc.

21.30 u OPTREDEN Modern Jazz met Bart Zegers, Biem Van Hoften en
Sebastiaan de Krom in 't Kersouwke, Hallengang (Naamsestraat tegenover
de Hallen), toeg. gratis.

VRIJDAG
20.00 u KONCERT The Glenn Miller Orchestra, in Stadsschouwburg, org. CC
Leuven.

20.00 u TEATER 'Het Ultieme Uitstel' door Campustoneel, in Aud. Minnepoort,
org. CC Leuvën.

20.30 u TEATER Jan Decorte + Cie brengt 'Meneer, de zot en het kind', in
't Stuc, toeg. 1BO/250.

ZATERDAG
16.30 u POEZIE 'Tenebrae/Donkerheid', een evokatie van de poëzie van
Jotie 't Hooft door Jos Stroobants en Jan Reynaerts, in Psycho-sociaal
Centrum, Mechelsestr. 84, toeg. 100.

20.00 u POEZIE 'Tenebrae/Donkerheid', een evokatie van de poëzie van
Jotie 't Hooft door Jos Stroobants en Jan Reynaerts, in "Psycho-sociaal
Centrum, Mechelsestr. B4, toeg. 100.

MAANDAG

....

20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Frits Cel is brengt
samen met Adriano Jordoa (piano) werken van Mozart, Celis en Ravel, in
Pieter de Somer Aula, de Beriotstr. 24, toeg. 250- 550, org. Het Nieuw
Belgisch Kamerorkest ism Europalia Portugal 1991.

20.00 u TEATER 'Alles 'voelen op alle wijzen', een programma over Fernando
Pessoa (Portugais grootste dichter). voorgedragen door Leen Vermeiren en
begeleid door Anne-Lies Sturm aan de harp, in Aud. Minnepoort, toeg. 200,
org. CC Leuven ism De Andere Film.



Leuven kijkt film (deel 2)

De belangen van gigant Rastelli

J os Rastelli, de eigenaar en uitbater
van het Leuvense Studio-filmzalen-
kompleks, is een kleine vijf jaren

alleenheerser geweest op de Leuvense
bioskoopmarkt. Daarvoor heeft hij wel
de handen uit de mouwen moeten steken.
Zijn konkurrenten uit de jaren '60 en '70
heeft hij stuk voor stuk achter zich
gelaten, en zijn zalenaanbod heeft hij
geleidelijk uitgebreid.
De Studio's zijn een verhaal apart binnen de
Leuvense bioskoopwereld. Het Studio-impe-
rium in Leuven startte in 1966. Studio 1 in de
Brabançonnestraat (vlak bij de fakulteit Ekono-
mie) opende zijn deuren op 1 oktober '67 en
bood plaats aan 264 toeschouwers. Zaal 2 werd
in '78 geopend. De zaal was de vroegere
bioskoop 'Vita', die Rastelli had overgekocht,
en telde ongeveer driehonderd zitplaatsen.
Tussen de twee zalen bestond er één groot
verschil: in Studio 2 werden in het begin vooral
minder goede films gedraaid, oudere films en
diegene waarvoor geen plaats was in Studio 1.
Bijna alle grote suksesfilms werden ofwel
uitsluitend in Studio 1 vertoond, ofwel begon-
nen ze in Studio 1 en gingen ze daarna over naar
Studio 2. Voor de nieuwe films die enkel in
Studio 2 terechtkwamen, waren de verwachtin-
gen laag gespannen.

Pretentieus
Maar rond 1980 bestond het filmaanbod van

Studio ook uit tenminste 30% hernemingen:
meestal populaire films die een ruim publiek
bereikten, en waarvoor Jos Rastelli een kon-
trakt had met de distributeur. Daarin werd'
gestipuleerd dat hij die rJms (jaarlijks} kon
terug krijgen. Aangezien Studio zich vanaf de
beginperiode op studenten richtte, deed Rastelli
hiermee geen slechte zaak: in Leuven komt elk
jaar een nieuwe generatie studenten aan, en
films als 'Clockwork Orange' blijven gewoon
een massa kijkers lokken. In tegenstelling met
de Rex werden in de Studio's relatief weinig
seksfilms vertoond. Het ging dan nog hoofdza-
kelijk om soft-seksfilms: pretentieuze artistieke
produkties met veel bloot. Volgens Rastelli
vond het ontbreken van echt schunnige films
zijn oorsprong in de samenstelling en de
mentaliteit van de Leuvense studenten. In '84
verklaarde hij. in een interview: "We hebben
hier geen studentikoos publiek dat naar eroti-
sche films komt kijken, om eens gezellig op de
dijen te kletsen, zoals we dat wel meer
meemaken in Louvain-la-Neuve, nee, ze zijn
vrij ernstig."
Over het algemeen programmeerde Studio

de 'betere film. Rastelli slaagde erin de meeste
grote produkties op zijn affiche te krijgen. De
Studio was de enige bioskoop waar een
degelijke administratie gevoerd werd, gekop-
peld aan een doordachte investeringspolitiek,
zowel met betrekking tot de uitbouw van de
zaal, als met betrekking tot de vertoonde films.
Wat betreft de programmatie hoefde Rastelli
zich soms niet veel moeite te geven. In '79
besliste de uitbater van de Rex (Bondgenoten-
laan, nu Wibra), die toen nog als een serieuze
potentiële konkurrent gold, kaskrakers als 'The
Deer Hunter' en 'Apocalyps now' niet te'
vertonen, niet omdat hij ze niet kon krijgen,
maar wel "omdat ze te elitair waren" .

.Bijltje
In het begin yan de jaren '80 deden zich grote

verschuivingen voor op de Leuvense filmmarkt.
De meeste bioskopen bloedden dood, terwijl
Jos Rastelli zijn Studio-imperium uitbouwde,
De verdwijning van verschillende Leuvense
bioskopen was te wijten aan het gebrek aan'
konkurrentiekracht, inspiratie, vernieuwing en
investeringen, en natuurlijk ook aan de pro-
grammatiepolitiek, Vanaf de jaren '80 zette de
tendens naar schaalvergroting en monopolise-
ring zich overal door, overigens niet alleen in de
filmsektor ..Eden en Forum (zie vorige week)
gingen overkop; hun sluiting werd ongetwijfeld
bevorderd door de sterk verouderde inrichting,
en door het feit dat zij niet of nauwelijks
brandveilig waren. Ook de Lovanium gaf in '81
zijn laatste voorstelling. Naast de Studio's bleef
Rex als enige over. Maar het aanbod van Rex

verschraalde, en de bioskoop kon enkel over-
eind blijven door de seksfilms.
Uiteindelijk bleek dat alleen uitbaters die ook

in andere steden aanwezig waren, en die ruime
kontakten onderhielden met de distributeurs,
zich konden handhaven. Rastelli kon van de
distnbuteurs betere voorwaarden afdwingen,
omdat hij de films in verschillende zalen kon (en
kan) draaien. Op het moment dat de andere
uitbaters het bijltie erbij neerlegden, runde de
familie Rastelli 2 zalen in Leuven, 3 zalen in
Louvain-la-Neuve, 3 in Turnhout, 1 in Tienen,
1 in Tervuren, en 2 in Herentals.
De Studio's namen nu ook het aandeel van

de Lovanium over: goede oude films werden nu
gedraaid in een aangepast formule, geschikt
voor een relatief klein publiek. Daarvoor
opende Rastelli in oktober 1982 een 'Studioke',
naast Studio 1 (Brabançonnestraat 30), dat
plaats biedt aan 100 mensen. In dit Studioke
draaiden nu ook de animatiefilms, die daarvoor
vooral door de Lovanium werden geprogram-
meerd.
Na Studio 2 (eks-Vita), Studio 1 en

't Studioke (Brabançonnestraat 30, 1982)
bouwde Rastelli in 1983 ook nog Studio 3,
eveneens in de Burgemeesterstraat 46. Na enige
tijd deed de reklame zijn intrede in de zalen, en
de kwaliteit van de films zakte behoorlijk.
Franstalige films kreeg men haast nooit te zien.
Rastelli wist gewoon dat hij haast een monopo-
liepositie bekleedde. Zoals iemand die in
Leuven een kafee wil oprichten, rekening moet
houden met de belangen van de Stella, zo moest
iedereen op filmgebied rekening houden met
gigant Rastelli, Bovendien luchtten veel cinefie-
len hun ongenoegen over de programmatie van
uitstekende, niet-populaire 'films op een onmo-
gelijk uur. Voor de kaskrakers behield men acht,
en vooral tien uur 's avonds voor.

Cinefiel
In 1985 blies de Rex definitief de laatste

adem uit. Op de plaats van de .inmiddels
verdwenen Studio 2, rees kort daarna een
kompleks op met drie vrij grote zalen: Studio 2,
3, 4. 't Studioke werd oorspronkelijk niet
buiten het normale cirkuit gehouden, maar na
de bouw van het nieuwe kompleks ging Rastelli
zich permitteren om er ook cinefiele of
'marginale' films te vertonen, die elders weinig
kans maakten. Dat heeft hij tot op de dag van

vandaag volgehouden. Het zaaltie wordt nu
gebruikt voor onder andere samenwerkingsver-
banden met Stuc en DAF.
Een aparte politiek, die Rastelli al vanaf het

begin van de jaren '80 volhoudt, bestaat uit de
vertoning van een 'speciale' film op donderdag-
avond om middernacht. De sneak previews
zijn voor Rastelli een soort screentests, waarin
de verdeler erg geïnteresseerd is om de reakties
van het publiek te weten. Ook dienen deze
vertoningen voor de mondreklame, die onder
studenten de beste promotie vormt. De publika-
tie van de kwoteringen in het programmatie-
blaadje van Studio is dus niet zomaar een
Spielerei. Toch heeft Rastelli het vaak erg
moeilijk om op het laatste moment een
splinternieuwe - of toch zeker: een onbekende-
film in handen te krijgen. Het komt nogal eens
voor dat Studio zich lelijk vergist in een
bepaalde sneak, omdat de medewerkers hem
zelf nog nauwelijks hebben kunnen bekijken.
Maar, aldus Rastelli in 1987 nog, een sneak kan
een film maken: "Het is al verschillende keren
gebeurd dat een film nergens marcheert, maar
het door de goede reakties Vanhet sneakpubliek
in Leuven wel heel goed doet."

......

Urbanus
Als gevolg van de Studiopolitiek behoorde

Leuven vanaf de tweede helft van de jaren '80
meer en meer tot het selekte klubje van
premièresteden Antwerpen, Gent en Brussel,
terwijl men voor die tijd soms twee maanden
moest wachten op een 'nieuwe' film, die
'geblokkeerd' bleef in de grote steden. Dat
fenomeen heeft echter ook te maken met het feit
dat van een film steeds meer kopieën tegelijk
worden gemaakt door de verdeler: de films
moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld
opbrengen, en ze mogen de reklamekampagne
in de schrijvende pers niet achternahinken.
Sinds 1986 had Rastelli het monopolie van

de bioskoopeksploitaue in handen. Wanneer hij
een kommerciële film niet aankocht, werd de
film eenvoudigweg niet vertoond in Leuven.
Die situatie leidde tot grote beroering in
november 1987, naar aanleiding van 'Hector',
de eerste film van en met Urbanus. Rastelli
wilde niet dat 'Hector' in Aarschot werd
vertoond wanneer de film nog in Leuven liep.
De man eiste dus niet slechts alleenheerschappij
op in Leuven, hij aasde indirekt ook op een

Het is al verschillende keren gebeurd dat een film nergens 'marcheert:

Afzakken

monopoliepositie in Leuven en omstreken. Hij
kreeg grote ruzie met de distributiemaatschap-
pij, Independent Films, die zomaar eventjes 39
kopieën uitbracht, en dreigde ermee alle films
van deze maatschappij in Leuven te schrappen.
De baas van Independent Films had echter
nauwe banden met de NV Superclub, en de
ruzie met Rastelli moest hoogstwaarschijnlijk
gezien worden in het kader van de plannen voor
de bouw van de Supercity, die in 1987 al in een
vergevorderd stadium verkeerden.

Supercity kwam er uiteindelijk in oktober
vorig jaar, strategisch gelegen op de Bondgeno-
tenlaan, een van de slagaders van Leuven.
Sindsdien is er nogal wat veranderd. "Er zijn
veel te veel zalen in Leuven, en de verdeling van
de films is veel te ruim," aldus een medewerk-
ster van Rastelli. Bijgevolg kunnen toeschou-
wers vlugger een keuze maken. Vaak ziet
Rastelli bepaalde films aan zijn neus voorbij-
gaan, soms ook wordt dezelfde film geprogram-
meerd door Studio en Supercity (zie deel 4). De
resultaten voor Studio zijn vanzelfsprekend niet
meer wat ze geweest zijn. Niet alleen in Leuven
voelt Studio de hete adem van de konkurrentie
in zijn nek. Na de opening van het Kinepolis-
kompleks in Brussel, twee jaar geleden, verko-
zen vele toeschouwers, die in het weekend al
eens een avondje naar het gezellige Leuven
afzakten, dichter bij huis te blijven.

Voorlopig zit het management van de
Studio's er veeleer gelaten bij. Het lijkt erop
alsof men de kat uit de boom wil kijken.
Vernieuwingen staan niet op til: Studio 1 werd
twee jaar geleden nog voorzien van volledig
nieuwe klank- en beeldapparatuur, en van
nieuwe zetels. Het nabijgelegen kompleks van
drie filmzalen bestaat ook nog maar vijf jaar.
Studio 3 is de grootste zaal met 504 plaatsen.
Dan volgen Studio 2 en 4 met respektievelijk
384 en 270 plaatsen. Bovendien heeft RasteUi
wals reeds vermeld ook nog wat anders dan
Leuven aan zijn hoofd. Al bij al isStudio er toch
wel in geslaagd behoorlijk weerstand te bieden
aan de druk van Supercity. Nu deze laatste in
andere handen is overgegaan, wordt echter
nieuwsgierig uitgekeken naar verdere ontwik-
kelingen in het Leuvense bioskooplandschap.

Dirk Boeckx

. .
(Foto Hielke Grootendorst)


