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Kiekeboe amuseert ook Leuven
De stripfiguur Kiekeboe mag dan bij sommigen al wat
naïef overkomen, de verkoopcijfers liegen er niet om: de
serie is populairder dan ooit. Volgens eksperts zou dat
niet zozeer liggen aan de hoofdfiguur als wel aan zijn
bevallige dochter Fanny. Zij wordt in elk geval het
hoofdpersonage in de Franseversie van de reeks, zo weet
schepper en geestelijke vader Merho ons te vertellen op
pagina 15.

.Dito'Oito: een enige gezelschap
De meeste teatergroepen werken' met een vaste kern van
akteurs, en met een regisseur die in mindere of meerdere
mate aangeeft wat die akteurs moeten doen. Op
Dito'Dito is dit 'koncept' - een lelijk woord, volgens
akteur Bart Meuleman - helemaal niet van toepassing.
Een gesprek over losvaste strukturen en over menselijke
verhoudingen in teater en politiek op pagina 6.

Overdosis autostrades en leefbare steden
De Internationale Verkeersaktiedag van 15 mei ging dit
jaar ook in Leuven niet onopgemerkt voorbij. Bange en
minder Bange Fietsersblokkeerden donderdagnamiddag
het stadscentrum voor een half uur. Zij eisten en kregen
wat adempauze in een door het verkeer verstikte stad. In
Brussel gingen milieuaktivisten frontaal in de aanval
tegen de hypokrisie van Karel Van Miert en zijn 'groen'
verkeersbeleid. Op pagina 4. .

Graag tot volgend jaar
De laatste VetQ hebt u nu in handen. De hele ploeg van
schrijvers, fotografen en zetters heeft naar best vermogen
geprobeerd haar lezers op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen in het universitaire wereldje en ver
daarbuiten. Een tentatief overzicht van de aandachts-
punten 'in het afgelopen akademiejaar? Op pagina's 16
en 17.
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'Wegwijs Gezondheid' dwaalt

Zijn homo's
ziek i
Afgelopen vrijdag was het

een drukke voormiddag op
Gasthuisberg. Een twintig-

tal bedrukte homo's en lesbiennes
boden zich aan op het spreekuur
van professor Omer Steeno om
zich door hem te laten behandelen.
Hun ziekte: homoseksualiteit. De
symptomen: vastgeroeste puber-
teitsgewoonten, angst voor hetero-
seks, dwangmasturbatie.
Zo staat het tenminste te lezen in de
laatste uitgave van 'Wegwijs Gezond-
heid', een handleiding in de verschil-
lende aspekten van de geneeskunde,
uitgegeven door het Davidsfonds. Het
geheel staat onder leiding van niemand
minder dan rektor Dillemans. Het boek,
u: blijkt uit de inleiding, wil "op een
eenvoudige manier wetenschap en erva-
ring ter beschikking stellen van iedereen
(...) waarbij de moeilijke kwesties niet uit
de weg werden gegaan en standpunten
werden ingenomen als dat gepast was".
Dat laatste is inderdaad het geval. Zo

wordt homoseksualiteit gerangschikt on-
der de "seksuele afwijkingen", samen
met ekshibitionisme, voyeurisme, sa-
disme, incest,... (p. 348). Dergelijke
afwijkingen worden omschreven als
gevaarlijk "voorhet individu en zijn/haar
seksuele relatie, onaanvaardbaar voor de
maatschappij en problematisch vanuit
moreel standpunt (p. 347). Als ze
"overheersend voorkomen bij een indi-
vidu" (en voor homoseksualiteit is dat
bij homo's nu eenmaal het geval) zijn ze
bovendien "patologisch" (lees: zieke-
lijk). Bij jongeren is een eventuele
homoseksuele drang meestal voorbij-
gaand, maar als dat niet zo is kan het "de
heteroseksuele gerichtheid blokkeren"
(p.332). .
De stukken in 'Wegwijs Gezondheid'

zijn niet ondertekend: dat wekt de
indruk dat de tekst ondersteund wordt
door de volledige redaktie, waaronder
meer dan vijftig KU Leuven-professo-
ren, de rektor op kop. Professor Jacque-
line Knops, eveneens hoofdredaktrice
van het boek, wou aan Veto trouwens als
enige kommentaar kwijt dat ze volledig
achter de hele tekst staat. De redaktie-
sekretaris, professor Hertnan Nys, wilde

dan weer niet geciteerd worden. De
auteur van het bewuste hoofdstuk was
niet bereikbaar. Het gaat om endokrino-
loog Omer Steeno, hoofd Inwendige
Geneeskunde in Gasthuisberg en lid van
de Ondernemingsraad van de KU Leu-
ven.
De Federatie Werkgroepen Homo-

seksualiteit (FWH) ging de auteur afge-
lopen vrijdag, beladen met vlaggen en
protestbordjes, opzoeken. Steeno bleek
dan weer wel, dan weer niet aanwezig te
zijn, en uiteindelijk werd het gezelschap
ontvangen door de sekretaris van Jan
Peers, algemeen koördinator van de
universitaire ziekenhuizen. Daar over-
harrdigdedr. John Vincke, hoofd van het
Aids-centrum van de Universiteit Gent,
een overzicht van dertig jaar onderzoek
inzake homoseksualiteit. Kwestie van
Steeno een beetje up to date te brengen.
Vincke stelt de voorstelling van ho-

moseksualiteit in 'Wegwijs Gezondheid'
op één lijn met de revisionistische
geschiedschrijving, omdat ze decennia
van wetenschappelijk onderzoek negeert
om een opvatting uit de negentiende
eeuw te propageren. Uit die tijd dateert
immers het idee dat het individuele
gedrag (medisch) gekontroleerd moet
worden om te voorkomen dat 'afwijkin-
gen' de populatie als geheel (lees: het
dominante deel daarvan) 'bedreigen'.
Deze houding leidde onder andere tot
'wetenschappelijke' stellingnamen over
de inferioriteit van vrouwen en zwarten.
Nochtans is een patologische definië-

ring van homoseksualiteit al jaren door
de wetenschap achterhaald. Zelfs tradi-
tioneel traag reagerende organisaties als
de Wereldgezondheidsorganisatie en de
American Psychiatrie Association heb-
ben hun standpunt al een tijdlang
aangepast. Een dergelijke visie op homo-
seksualiteit, stelt Vincke, tref je vandaag
enkel nog bij het Vlaams Blok aan. Het
doel ervan is de voortschrijdende 'bur-
gerlijke integratie' van homo's en les-
biennes onmogelijk maken: wanneer
homo's steeds meer uit de marginaliteit
treden om hun leefwijze officieel te laten
erkennen (huwelijk, erfrecht, adoptie ...)
is hen ziek verklaren de beste manier om
hen weer in de hoek te duwen.

vervolg op p.6 ..

OPUS DEI,
OOK AAN DE KU LEUVEN

Vorige rondag heeft paus Johannes-Paulus II in de Sint-Pietersbasiliek de in
'75 gestorven Josemaria Escrivá de Balaguer y Albas zaligverklaard. Escrivá
bundelde een aantal van zijn spreuken in het boekje 'El Camino' ('De Weg') en
stichtte in 1928 het Opus Dei, een gesloten en invloedrijke katolieke
organisatie. Zowel de persoon van Escrivá als zijn organisatie worden heftig
bestreden door tal van gelovigen, kloosterordes en bisschoppen. Zij noemen
het Opus Dei een rechts-konservatieve, niet te onderschatten en zelfs
gevaarlijke katolieke loge.
Omdat die organisatie ook aktief is aan de KU Leuven, brengt Veto een

uitgebreide reportage over Escrivá en zijn organisatie. Achtereenvolgens
belichten we de ongewoon snelle zaligverklaring van de stichter, de
merkwaardige geheimhouding waarin de organisatie zich hult, haar invloed
aan de KU Leuven, laten we studenten aan het woord die enige tijd in de
huizen van het Opus Dei gewoond hebben, en geven we toelichting bij rol die
Johannes-Paulus II speelde bij de uitbouw van de organisatie. Van pagina 7 tot
pagina 12. 0

'f

InGroepT is blijkbaar een en ander losgekomen na onthullingen in
Veto over de ekstreem-rechtse sympatieën van de voormalige preses
van Industria, Patriek Nijs, en de twijfelachtige houding van het

nieuwe presidium ('Preses voor allen, ook voor racisten', Veto 27). Wat
een drietal weken geleden begon met het systematisch wegnemen van de
Veto's uit de bakken van Groep T - een praktijk waaraan dit jaar enkel
.Rektor Dillemans en het NSV zich bezondigden -, bereikte enkele dagen
geleden zijn hoogtepunt met het bekladden van binnenmuren en vensters
in Groep T door onbekenden die eisten dat de 'Nazi-preses' zou
oprotten.
Veto 27 zal waarschijnlijk vele Industria-
nen ontgaan zijn. Nochtans bevatte deze
Veto een artikel over 'hun' presesverkie-
zingen. Maar blijkbaar vonden bepaalde
mensen het niet interessant dat deze Veto
in de handen van de studenten van
Groep T terecht zou komen, aangezien
het nummer al na enkele uren 'verdwe-
nen' was. Hiertegen kwam echter al-
gauw reaktie van een anonieme affiche-
ontwerper die' deze 'diefstal' aan-
kloeg:"Waar isonze Veto?Vraag het aan
de Preses of andere NSV-instanties. Lees
Veto pag. 7". De Industrianen werden
ook opgeroepen hun Veto in de Alma te
gaan halen om zo het artikel zeker niet te
missen. Deze affiche was echter evenmin
een lang leven beschoren zodat de
diefstal relatief ongemerkt voorbijging.
Voor een aantal Industrianen ging de

passiviteit iets te ver, en ze besloten een
aktiekomitee op te richten, de 'Fraktie
van de Aktie'. Diezelfde mensen waren
hiermee niet aan hun proefstuk toe.
Tijdens de Nationale verkiezingskam-
pagne rond 24 november, hadden zij
reeds aktie gevoerd tegen het Vlaams
Blok met de slogan 'Stop Nazi Blok, Eet
Nazi Goreng'.
Vorige week dook de Fraktie van .de

Aktie plots op in Veto. Aandachtige
lezers hebben ongetwijfeld ook het
volgende 'Zoekertje' teruggevonden:
"Industria's Nazi-preses eraus, De Frak-
tie van de Aktie." In diezelfde periode
plakte de Fraktie een veertigtal affiches
in Groep T,waarop naast uittreksels van
de lezersbrief van Patriek Nijs uit Veto
van 24 november 1988 en uitspraken

van hem op het verkiezingsdebat ook de
slogan 'Trickyeraus' voorkwam (een
zinspeling op de ploeg 'Lucky Tricky'
waarmee Patriek Nijs vorig jaar de
Industria-verkiezingen - nipt - won).
Met deze affiches en zoekertjes werd
blijkbaar het startsein gegeven voor een
ware kladkampagne die donderdag zijn
hoogte- of beter dieptepunt bereikte, en
waarbij de oud-preses het nu volledig
moest ontgelden.
Op een informatiebord boven de

ingang van 'Kampus Blauwput' kon
donderdagmorgen iedereen 'Nazi Tricky,
Fuck Offl' lezen - ook al een woord-
speling op een nummer van de Dead
Kennedys 'Nazi Punks Fuck Offl'. Deze
slogan werd opnieuw ondertekend door
'Fraktie van de Aktie'. Daarnaast had-
den onbekenden op enkele binnenmuren
en op vensters van Groep T met verf
diezelfde slogan gespoten. Alhoewel
men donderdagvoormiddag muren en
vensters grondig heeft proberen reinigen
- naar verluidt werd zo goed geschrobd
dat hier en daar zelfs de kalk van de
muur is verdwenen - blijken de slogans
niet zo gemakkelijk te verwijderen. Aan
de overkant van Groep T kon iedereen
op grote reklamepanelen de slogan 'Nazi
eraus' lezen. Andere individuen brach-
ten in het toilet slogans aan zoals 'Tricky
is Nazi, Tricky is Veto-verstopper'. Vol-
gens verschillende bronnen die wij
gekontakteerd hebben zijn al deze verf-
'partijen niet het werk van de .'Fraktie
van de Aktie', wat meteen impliceert dat
er binnen Groep T meerdere groepen
aan het werk zijn. Daarmee heeft de

LEEUWEN - Op het binnenplein van het .Pauscollege staan sinds vorige donderdag twee gigantische bronzen
leeuwenskulpturen van de Belgische kunstenaar Olivier Strebelle. De Like a Lion s zijn meer dan 4 meter lang en
1In 60 hoog en werden ontworpen om de boorden van de trap te sieren. Strebelle. een persoonlijke vriend van Maurice
Sabbe; oud-direkteur van het Kollege, raakte jaren geleden onder de indruk van het statige binnenplein van architekt Louis
Montoyer; die ook het Koninklijk Paleis in Laken bouwde. In de hal zijn nog een aantal kleinere leeuwen te bewonderen,
alles tot 21 juni (/oto Karel De WeertiJ)

Onverschilligheid bij Industrianen doorbroken

.erstoppertje spelen
Fraktie dan ook haar hoofddoel bereikt,
namelijk het doorbreken van de onver-
schilligheid bij de Industrianen.
In een gesprek met Veto bestempelt

Patriek Nijs de kampagne als "laag bij de
gronds, degoutant en gded.koop,... een
aktie waarmee hooguit 10 studenten
akkoord gaan". De aanleiding voor de
hele lasterkampagne schuift Nijs in de
schoenen van Veto, door het publiceren
van een artikel met een aantal leugens. In
tegenstelling tot wat een drietal mensen
Veto bevestigden zou hij op het verkie-
zingsdebat helemaal niet gezegd hebben
dat de vraag rond het anti-racisme beter
niet beantwoord kon worden: "Ik heb
enkel gezegd dat de tijd drong, de laatste
tien minuten van het debat gingen toen
in, en dat er daarom niet voldoende tijd
was om alle vragen te beantwoorden.
Die vraag over de racisme-problematiek
was bovendien niet echt vooraf inge-
diend." De uittreksels uit de lezersbrief
van Patriek Nijs van 24 oktober 1988,
zijn volgens hem ook "helemaal uit hun
kontekst gerukt". Die lezersbrief was
volgens Nijs immers een reaktie op een
artikel dat pleitte voor stemrecht voor
migranten, en had dan ook enkel de
bedoeling het 'bewijs' te leveren dat een
aantal van deze 'gastarbeiders' zich piet
willen integreren.
De direktie van Groep T zit verveeld

met het voorval. Toch houdt zij voorlo-
pig het hoofd koel, ook al benaderde
Patriek Nijs de direktie met het voorstel
om klacht in te dienen tegen onbekenden
(een van onze informanten beweerde
overigens dat de oud-preses via Groep T
een aanklacht tegen ~to wou indienen,
iets wat Nijs formeel öntkent).
Op het einde van vorige week bena-

derden enkele studenten Vetomet klach-
ten over de ekstreem-rechtse sympatieën
van de oud-preses en met hun twijfels
over het nieuwe presidium. Wij namen
vervolgens kontakt op met een aantal
andere studenten van Groep T en gaven

vervolg op p.4 ..
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Had dat wat eerder in het jaar ontdekt

"Studie is in
wezen 'erotisch"'A lhoewel dat niet nieuw is, steekt kritiek op de school en het

onderwijs vandaag opnieuw de kop op. Het onderwijs dreigt
beschuldigd te worden van zowat alles wat misgaat in deze

samenleving: de huidige verrechtsing; de toenemende individualisering,
de ekonomische krisis, ... Vanuit konservatieve hoek krijgt het onderwijs-
bestel vooral de kritiek dat het nivo van het onderwijs ineenstuikt, en zo
de hele samenleving in haar val zou meetrekken. Vanuit progressieve
hoek viseert men dan weer onder andere de archaïsche inhouden van de
lessen en duidt men op het groot aantal mislukkingen.

Rond de vragen die recentelijk over
onderwijs en de plaats van het onderwijs
in de maatschappij rezen, organiseerde
het 'Centrum voor fundamentele peda-
gogiek' een reeks lezingen op vier
opeenvolgende donderdagen. De eerste
zes lezingen, ondertussen voorbij, be-
handelden tema's zoals de 'verzakelij-
king van het onderwijs', 'de school in een
turbulente beleidsomgeving' of 'De
school: efficiënte organisatie of maat-
schappelijk instituut?' Paul Smeyers,
hoogleraar aan de fakulteit Psychologi-
sche en Pedagogische Wetenschappen,
besprak het vormingsprojekt van het
onderwijs. De centrale vraag die Smeyers
stelt in zijn lezing 'Vorming of misver-
ming? Het verlies van het individu
voorbij' en ten dele ook beantwoordt, is
of het onderwijs de waarde-dimensie
onaangeroerd kan laten.

De school heeft traditioneel een aan-
tal taken in een maatschappij. Een
hiervan ishet aanleren van vaardigheden
om mensen later een beroep te kunnen
laten uitoefenen. Ook instrumentele
vaardigheden wals het leren' rekenen en
schrijven en het leren werken met een
komputer of een brief leren schrijven,
horen tot het takenpakket van het
onderwijs. De diskussie die de laatste tijd
over onderwijs en haar takenpakket de
kop opsteekt, koncentreert zich echter
niet zozeer op de nuttige vakken, maar
op de zogenaamde 'kulturele vakken'.
De polemiek komt pas goed op gang
wanneer het opvoedingsprojekt van de
school zelf ter sprake komt.
Smeyers meent in dit verband dat "het

onderwijs zich niet kan beperken tot
kennis van een aantal disciplines, het
dient ook voor te bereiden op het

Op de zeventiende en laatste vergadering van
dit akademiejaar behandelde Sportraad vol-
gende onderwerpen:

De verkiezing van de vrijgestelden ge-
beurde voor de zes kandidaten op een

uniforme en een neutrale wijze. In een eerste
fazewerden twee kandidaten weggestemd op
basis van hun Cv, de anderen werden
uitvoerig getoetst aan het profiel. Na geheime
stemming werden Josiane Piron en Peter Van
Wauwe verkozen.

Naar aanleiding van de stemming werd
opgemerkt dat het spijtig is dat losse

medewerkers geen stemrecht hebben terwijl
zij de werking van zeer nabij volgen. Enkel
de kringafgevaardigden mogen volgens de
statuten een stem uitbrengen. Ter informatie:
op deze AV waren 21 losse medewerkers en
19 kringafgevaardigden aanwezig. Een merk-
waardig grote hoeveelheid in deze drukke
tijden.

Om de uitgebreide werking van dit jaar
voort te zetten, moesten de funkties van

voorzitter, ondervoorzitter en financieel be-
heerder opnieuw ingevuld worden. Twee
charmante dames van Medika stelden zich
onder het motto 'vrouwen aan de macht'
kandidaat als voorzitster en ondervoorzitster.
Ze waren een verdienstelijke nep-ploeg met
een uitgewerkt maar lachwekkend pro-
gramma. Een andere nep-kandidaat wou de
verkiezingen ook wat opfleuren door de
echte ondervoorzitter in spe het vuur aan de
schenen te leggen. Uiteindelijk werden vol-
gende serieuze kandidaten verkozen: Hans
De Sterck als voorzitter, Ben Van Elst als
ondervoorzitter en Peter Willems als finan-
cieel beheerder.

Er werd geopteerd voor de aankoop van
een nieuwe komputer (rond 70.000 fr).

Het doorslaggevend argument was dat de
oude te veel fatal errors maakt en dat
herstelling te veel rou kosten.

Naeen overzicht van de stand van zaken
in de diskussie rond de verdeelsleutel

van Loko werd het volgende genoteerd. In de
eerste plaats blijft Sportraad nog steeds bij
haar standpunt dat het niet kan om de
wetking van één raad diepgaand af te
bouwen in een krisissituatie ten voordele van
de taakverruiming van de andere raden, zelfs
al zou ook Sportraad erop vooruitgaan.
Sportraad kan wel instemmen met de

volgende beslissingen die 9P de vorige OAV
van 4 mei met kringstandpunten en volgens
de juiste procedure gestemd werden: de zero
budgetling-metode zal gevolgd worden, de
Algemeen Sekretaris wordt afgeschaft,Kring-
raad krijgt een tweede vrijgestelde, het geld
dat over, is wordt doorgestort naar Kultuur-
raad en het bedrag voor het FKK wordt

Vorige vergadering hadden we de mara-
ton vastgelegd op woensdag 11 novem-

ber vanuit de gedachte dat velen dan kunnen
deelnemen omdat niemand les heeft en de
meesten de brug zullen maken. Bij nader
inzien blijken de praktische nadelige gevol-
gen op te wegen tegen een groter aantal
deelnemers. We zijn teveel afhankelijk van
de steun van het ILO, de Technische dienst
van de KU Leuven en anderen. Daarom zal
de maraton één dag vroeger doorgaan, met
name op dinsdag 10 november. Vermits de
kwartmaraton een betrekkelijk groot sukses
kende vorig jaar, zullen we volgend jaar ook
een 10,5 km inlassen.

Subsidies voor vrije verenigingen. De
subsidies voor de kringen werden vorige

AVal uitgekeerd. WAK: de alpinisten
krijgen 15.000 fr toegekend ter promotie van
de studentensport. LUAC: de zweefvliegers
krijgen na stemming eveneens het maksi-
mumbedrag van 15.000 fr subsidie.

samenleven in de maatschappij, waarbij
de aandacht op een aantal problemen
die nu aan de orde zijn, niet uit de weg
kan worden gegaan." De algemeen
maatschappelijke waarden die via de
schoolse vorming meegegeven worden,
zijn volgens Smeyers zodanig in vraag
gesteld dat er bijna sprake kan zijn van
een waardenverval. Door het groeiend
individualisme, kan ieder individu als
het ware zijn eigen waardenpakket
samenstellen. Men lijkt te kunnen kiezen
als bij een koud buffet, aldus Smeyers.
Hierdoor ontstaat een soort brikolage-
kultuur.

Loodgieters
.Als oorzaken van dit waarden verval

duidt hij het wegvallen van een aantal
gezagsstrukturen aan, het minder aan-
spreken van de vroegere - omvattende -
religieuze dimensie en het afnemen van
het belang van kultuur, gezien als
datgene wat mensen belangrijk vinden
om te behouden. Niet meer de gemeen-
schap, het gemeen goed, maar het
individu wordt de maatstaf van waar-
den. Logischerwijze mondt het verval
van gemeenschappelijke waarden uit in
een kultuur van onmiddellijke en zo
groot mogelijke bevrediging. Om
Smeyers' woorden te gebruiken: "De
kultuur van MacDonald's en instant
pret, alles dient in een geruststellende
overvloed beschikbaar te zijn,..steedsen
zo het mocht ontbreken, onmiddellijk."
Vermits rond de waarden in de

maatschappij op dit ogenblik geen kon-
sensus bestaat, is het voor het onderwijs
moeilijk om leerlingen waarden mee te
geven, menen sommige pedagogen.
Aangezien de tijdsgeest niet direkt mee-
zit, lijkt het alsof de school moet
oproeien tegen de stroom om haar
leerlingen nog waarden mee te geven.
Maar zoals in vele gedachtenwisselingen
rond dit tema kan ook hier een begrips-
verwarring onderkend worden. 'Waar-
den' is een delikate term. Wanneer de
school volgens sommigen 'geen waar-
den' meer overdraagt, geeft ze juist wel
een waarde mee, net wals het onmoge-
lijk is om 'apolitiek' of 'politiek neutraal'
te zijn. Het verlies van positieve, duide-
lijk afgelijnde waarden is niet 'waarde-
loos'. Daarom is het waarschijnlijk meer
zinvol om te konstateren dat het onder-
wijs het moeilijk heeft om nog te kiezen
welke waarden het de leerlingen mee-
geeft. Onderwijs wordt meer en meer
bekeken door een ekonomische bril,
waarbij gedacht wordt in termen van in-
en output en kostprijs. Vanuit ekono-
misch .standpunt kan gepleit worden
voor een louter instrumentele vorming.
"Laten we goede loodgieters, boekhou-
ders en artsen opleiden, wat waardevól is
maakt iedereen wel voor zichzelf uit."

Wegcijferen
Een aantal analyses uit het buitenland

tonen dat dit proces reeds ver gevorderd
is en belangrijke gevolgen heeft. Uit een
analyse van Jonathan blijkt dat het
onderwijs in Schotland verantwoorde-
lijk geacht wordt voor de ekonomische
malaise en de sociale onrust. Het onder-
wijs moet er in de toekomst voor zorgen
dat de Schotse ondernemingen kompeti-
tief blijven met buitenlandse bedrijven.
Het onderwijs moet en kan waardenvrij
zijn. Een selektie van de vakken en de
vakinhouden is slechts een technische
kwestie. Kortom, de Schotse leerlingen
moeten worden uitgerust met die vaar-
digheden die nodig zijn om hen in staat
te stellen in de samenleving een job uit te
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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 verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

oefenen en ook niet meer dan dat.
Leraren moeten worden gekontroleerd
of ze zich wel genoeg op deze taak
toeleggen.
In Wales en in Engeland werd boven-

dien in het hoger onderwijs gestart met
het performance related pay. Dit bete-
kent dat de wedde gekoppeld wordt aan
de prestaties die een docent levert. Een
van de toetsstenen van prestaties is het
schrijven van artikels. Naarmate er
bovendien meer naar een artikel gerefe-
reerd wordt, krijgt de betrokkene een
hogere skore. Smeyers beschrijft het
volgende geval: "Nu gebeurde het dat
een van de lecturers een bijzonder slecht
artikel toch in een bekend tijdschrift
gepubliceerd kreeg. En jawel, het ontke-
tende vele reakties, waarin, u kon het al
vermoeden, veel gerefereerd werd naar
dat artikel. De betrokken lecturer hield
er aardig wat aan over en was dankbaar
tegenover zijn nijdige kollega's."
Alhoewel de situatie in België niet w

. erg is, wijzen hier toch ook enkele
signalen in de richting van een toename
van ekonomische invloeden op het
onderwijs en een wegcijferen van een
'opvoedingsprojekt'. Uit een telling van
de pedagogische mededelingen in het
katoliek onderwijs van 1986 tot 1991,
bleek dat 400 pagina's besteed werden
aan informatika, 39 aan migranten, 38
aan het Bijzonder Sekundair Onderwijs,
18 aan pedagogische studiedagen en nul
aan een pedagogisch projekt.

Verleiding
Om een antwoord te formuleren op

de vraag wat nu de taak van het
onderwijs is, trekt Smeyers een analogie
tussen de opvoeding van de ouders en
deze van de school. "Ouders hebben
misschien lang niet altijd vastomlijnde
ideeën over wat van hun kinderen moet
worden, maar in de praktijk van het
opvoeden zullen ze waarden overdra-
gen, of ze dit nu willen of niet." Ouders
hebben dus de taak om aan te duiden
wat goed en slecht is en in die zin op te
voeden. Het verschil met vroeger is dat
het engagement van de individuele
opvoeder nu sterker op de voorgrond
treedt, waar vroeger het maatschappe-
lijk-kollektleve ingebed zijn (jeugdbewe-
gingen, verenigingen, wijkorganisaties)
doorwoog.
Smeyers: "In zoverre het onderwijs

opvoedend moet zijn, en dat kan mijns
inziens niet anders, kan het onderwijs
zichzelf niet ontslaan te antwoorden op
de vragen van de samenleving, op de
vraag welke samenleving wij wensen en
welke verantwoord kan worden." Ook
hier-spelen' dus overwegingen mee van
wat goed en slecht is. Vermits de school
de verantwoordelijkheid draagt voor het
opvoedingsprojekt van jongeren, zal ze
hierover moeten denken en zich hiermee
moeten bezig houden: in wat zij ter

sprake brengt en in wat ze verzwijgt
wordt duidelijk waarvoor ze staat."
Over de manier waarop de school

haar leerlingen een opvoedingsprojekt
moet aanbieden haalt Smeyers Oake-
shott aan. Oakeshott stelt een konversa-
tie voor met de grote denkers uit de
literatuur, de filosofie, de kunst en de
wetenschappen. Oakeshott ziet dit ge-
beuren nogal lyrisch. "Hij wil de studen-
ten aanmoedigen om verliefd te worden
op de intellektuele traditie en om de
prestaties van hun helden te evenaren
door zelf problemen op te lossen. Een
algemene studie is in wezen 'erotisch', w
stelt hij en zou meer te maken moeten
hebben met verleiding dan met instruk-
tie." De grote intellektuele helden zou-
den dus moeten dienen als een schitte-
rende waardenspiegel om de problemen
in onze hedendaagse komplekse samen-
leving het hoofd te bieden. Ongetwijféld
kan een konfrontatie met deze reuzen
heel wat waarden bijbrengen, zij het zeer
uiteenlopende, maar of men hier mag
.spreken van een konkreet opvoedings-
projekt, is een andere vraag.

Ria Vandermaesen
Donderdag 21 mei vinden nog twee
lezingen plaats. Johan Vanderhoeven
spreekt over 'Leraar zijn: pedagogische
onmacht of onmacht om hetpedagogisch
te denken?' en Mariette Hellemans over
'Het wetende niet-weten:
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Sportraad 0-
vastgelegd op 250.000 fr.
Sportraad kan niet instemmen met de

andere beslissingen en stemmingen die er
daarna op de chaotische OAV van 4 mei
genomen werden om de volgende redenen.
Ten eerste omdat de stemmingen omtrent de
voorstellen niet gebaseerd kunnen zijn op
kringstandpunten vermits ze ter plekke ont-
stonden. De meeste kringen hebben boven-
dien in deze periode van het jaar geen
vergaderingen meer om die standpunten vast
te leggen. Daarom lijkt een goede demokrati-
sche werking uitgesloten. Ten tweede omdat
iedereen op de OAV het eenvoudigweg beu
is en de enige motivatie wordt: "Laten we er
zo vlug mogelijk mee ophouden." Ten derde
omdat we met de besprekingen in het slop
zitten en de eenheid binnen Loko dreigt
verloren te gaan doordat enkele partijen
vanuit een kompetitieve visie naar het
overleg komen. Sportraad vindt het belang-
rijk dat Loko een koepel blijft waarbinnen de
raden kunnen samenwerken, indien de pro-
blematiek dat vereist. Tenslotte omdat de
verdeelsleutelbesprekingen te belangrijk zijn
om in de vlucht af te handelen.
Daarom vraagt Sportraad uitstel. Boven-

dien is de afhandeling niet zo dringend als ze
soms wordt voorgesteld. Wanneer de gemoe-
deren tussen de verscheidene partijen be-
daard zijn, is er terug een mogelijkheid om op
een konstruktieve wijze samen te werken. De
vraag naar meer werkingsgeld rou eerst met
een serieuze argumentatie moeten worden
ondersteund. Prioriteit moet gaan naar de
vraag gericht aan de Universitaire Overheid.
De overleving van de studentenbeweging te
Leuven dreigt in gevaar te komen indien de
totale toelagen aan Loko niet verhoogd
worden.
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voor een beurs in aanmerking te
komen). Konkreet betekende dat dat
ze in 1992-93 9000 fr zouden betalen:
een verhoging met 24%. Zo zouden ze
het grootste slachtoffer worden van de
verhoging.
Niet alleen Veto klaagde deze gang

van zaken aan, ook binnen de Vlir-
kommissies rees er protest: KUL-
afgevaardigden Jan De Vuyst en Paul
Vanhoof wezen erop dat mensen met
een laag inkomen de boot van de
tweede diploma's dreigden te missen.
In het definitieve advies is hun stand-
punt blijkbaar gevolgd: de beursge-
rechtigden worden niet bij een hogere
kategorie (de bijna-bursalen) gevoegd,
maar bij de lagere kategorie: de
bursalen. Ze zullen dus in 1992-93
geen 7250 of 9000 fr meer betalen,
maar slechts 3500. Voor hen worden
de inschrijvingsgelden dus meer dan
gehalveerd. Een lichtpunt in duistere
tijden.
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Tussen de verschillende Vlir-voorstel-
len voor verhoging van de inschrij-
vingsgelden is een en ander aangepast
In het definitieve advies aan de Ekse-
kutieve (9 april) is een belangrijke
wijziging opgenomen ten opzichte van
de eerste versie van eind januari. Het
gaat om de inschrijfgelden voor de
kategorie van de 'financieel beursge-
rechtigden': de studenten die in nor-
male omstandigheden een studiebeurs
zouden krijgen, maar er niet van
kunnen genieten omdat ze bissen of
omdat ze inschrijven voor een tweede
diploma (wat zoals bekend steeds
vaker voorkomt). In 1990-91 ging het
voor de KUL om zo'n 1350 studenten.

Deze groep betaalde in 1991-92 een
verminderd tarief van 7250 fr (in
plaats van de normale 16.150). In het
eerste voorstel van de Vlir zou deze
kategorie studenten afgeschaft worden
en gevoegd bij de kategorie van de
net-niet-beursstudenten (studenten van
wie de ouders net te veel verdienen om

Heftig

Verscherping

Een blik in het verleden geeft trou-
wens aanleiding tot kompleet andere
verwachtingspatronen. Tot nog toe heeft
elke hervorming van het studietoelagen-
steisei als enig resultaat gehad dat er
steeds meer mensen uit de boot vielen.
De voorwaarden voor het verkrijgen
van een beurs werden keer op keer
verscherpt. Zogezegd om het profitariaat
tegen te gaan, maar de hervormingen
leidden toevallig bijna altijd tot een
besparing voor de overheid. Het enige
konkrete gevolg was in elk geval een nog
verder scheefgroeien van de verhoudin-
gen. Als men dan bovendien vaststelt dat
ook dit jaar de beurzen weer niet
geïndekseerd worden - naar verluidt
omwille van een vergeten komma in het
regeerakkoord -, dan lijkt deze toekom-

Druk op sociale sektor

Gok van Vlaamse
rektoren?
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) wil het inschrijvings-

geld voor niet-beursstudenten optrekken tot 17.000 frank, maar
heeft ook plannen om op middelkorte termijn een nieuw

systeem van inning in te voeren: iedereen (bursaal of niet) betaalt
hetzelfde bedrag (17.000 ?). Met die ekstra inkomsten zouden de
universiteiten dan hun eigen sociale voorzieningen bekostigen. Als
kompensatie voor de studenten willen de uniefs dat de overheid de
studiebeurzen optrekt in verhouding tot de meerkost bij de inschrijving.
Dit voorstel doet zonder meer afbreuk aan de demokratisering van het
onderwijs.

Als men tegelijk de inschrijvingsgelden
én de beurzen optrekt, komt de hele
hervorming neer op een nuloperatie, zo
meent de Vlir, en dus heeft ze geen
invloed op de demokratisering. Bij die
redenering kunnen echter een paar grote
vraagtekens geplaatst worden. Ten eerste
gaat het optrekken van de inschrijvings-
gelden op zich al in tegen een jarenoude
studenteneis: gratis toegang tot het hoger
onderwijs, de beste garantie voor het
vermijden van een financiële diskrimi-
natie. Hoe hoger het inschrijvingsgeld,
hoe moeilijker het voor velen ook wordt
om de som bij het begin van het
akademiejaar opeens op te hoesten. Niet
iedereen kan even gemakkelijk enkele
duizenden franken uit het maandbudget
van september lichten. Bij een hoog
inschrijvingsgeld ontstaat bovendien een
ernstige psychologische drempel: in veel
gezinnen leeft immers de vrees dat dit
hoge bedrag een voorafspiegeling is van
nog meer kosten voor kursussen, voe-
ding en huisvesting.

ongeloofwaardig klinkt in de oren van
iedereen die het afgelopen decennium de
Vlaamse onderwijsproblematiek heeft
gevolgd. De beurzen werden sinds 1979
welgeteld drie keer verhoogd en lopen
dus ver achter op de indeks. Bovendien
dekt zelfs een maksimumbeurs van
91.000 fr al jarenlang niet meer -de
werkelijke studiekost Dat er nu opeens
een verhoging van 13.500 fr of zo (het
verschil tussen het inschrijvingsgeld voor
bursalen en niet-bursalen) zou inzitten,
klinkt wel erg ongeloofwaardig. Hoeveel
de operatie de overheid precies zou
kosten, is niet helemaal duidelijk, maar
dat het meer dan een half miljard zou
zijn is vrijwel zeker. Om nog maar te
zwijgen van de noodzakelijke inhaal-
bewegingen van de beurzen ten opzichte
van de indeks en de werkelijke leefkost.

Het verhogen van de studiebeurs lost
deze problemen eigenlijk zo goed als niet
op. Aangezien de beurzen pas laat
tijdens het akademie jaar worden uitbe-
taald, zal door dit systeem nog steeds een
grote groep gezinnen in budgettaire
problemen komen. De Vlir stelt voor
hieraan tegemoet te komen door de
inschrijving eventueel in twee schijven te
laten betalen: een in september, een
tweede vóór I februari. Dat laatste
tijdstip valt echter nog steeds vóór de
uitbetaling van de beurzen.
Veel belangrijker is echter dat de

belofte van een beursverhoging nogal

Een week vol
humor, spanning

en erotiek?
Dat kan, me: het meest door- columnisten. Volg onze hard-
tastende weekblad van Vlaan- nekkige verslaggevers achter de
deren! Elk, week een flinke schermen van film, sport, mis-

daad, showbusiness en politiek .
• Professioneler dan ooit, com-

pleter dan een 60-delig
servies, frisser dan een
pilsje, leuker dan de rest.
U hoeft niet meer nissen
de regels te lezen; bij ons

LEES EN BELEEF staat het er allemaal in!

stige verhoging van de studietoelagen
nog meer op een luchtkasteel dan op een
koherent plan. Tenslotte is in het hele
Vlir-voorstel geen spoor van een kom-
pensatie voor de net-niet-beursstudenten
- de grote slachtoffers van de vorige
hervormingen. Ook voor deze groep zal
door het optrekken van de inschrijvings-
gelden de toegang tot het hoger en
universitair onderwijs steeds moeilijker
worden gemaakt.

De Vlir mag dan al beweren dat het
optrekken van beurs en inschrijving een
nuloperatie is voor de student, ze ziet
natuurlijk ook in dat het dat niet is voor
de overheid. Omdat het haar nu irrea1is-
tisch lijkt dat de regering de begroting
voor onderwijs aanzienlijk zou verho-
gen, en omdat de hogescholen tegelijk
steeds sterker vragende partij zijn voor
de uitbouw van hun sociale sektor, stelt
de Vlir zelf voor om de overheidstoela-
gen voor de sociale voorzieningen af te
bouwen, evenredig met het optrekken
van de studietoelagen. Dit zou een
fundamentele wijziging in de Belgische
onderwijspolitiek betekenen. Het betoe-
lagen van de sociale sektor (aan de
KU Leuven Alma, Huisvesting, diensten
Van Dalekollege) was tot op dit ogenblik
de enige manier waarop de overheid nog
inspanningen deed om studeren aan de
universiteit op een min of meer betaal-
baar peil te houden. Alle belastingbeta-
lers werkten mee aan het toegankelijk
maken van de universiteit - eA- niet
alleen de mensen die van de universiteit
gebruik maakten.

Patrimonium

Nadat de toelagen in 1986 (Sint-
Anna) al sterk waren verlaagd, stelt men
dus nu voor om de overgebleven som op
termijn nog verder af te bouwen. De
universiteiten zouden dan deze verant-
woordelijkheid op zich nemen, en de
sociale sektor bekostigen met de inschrij-
vingsgelden. Daarmee gaan de uniefs
overigens lijnrecht in tegen het recente
arrest van het Arbitragehof (7 mei, zie
vorige Veto). Het Hof aanvaardt dat het
garanderen van het recht op onderwijs
en het streven naar kosteloosheid een
taak van de overheid is die ze niet mag
delegeren. De Vlir stelt de overheid voor
om de toegang tot de universiteit duur-
der te maken en de verantwoordelijk-
heid op het vlak van sociale voorzienin-
gen volledig naast zich neer te leggen.

Ook deze verschuiving wordt voor-
gesteld als een nuloperatie: de overheids-
subsidies aan de sociale sektoren zouden
net zoveel teruggeschroefd worden als
nodig voor de verhoging van de toela-
gen. Ook hier zijn er echter een paar
'opmerkingen' te maken. Het geld dat
eerst rechtstreeks van de Staat naar de
universiteiten vloeide, maakt nu een
omweg via de studenten. In een dergelijk
denkschema valt de financiering van de
sociale sektor enkel nog de ouders van de
studerenden ten laste. Het LUC (Die-
penbeek), de grootste voorstander van al

HALVE RING INSCHRIJVING

't is te zeggen

(PDG)

deze hervormingen, verklaarde dan ook geen bezwaar hebben tegen de meerkost
onomwonden op een Vlir-kommissie die de vrije markt hen zal aanrekenen
dat "kollektieve sociale sektoren niet voor huisvesting, eten, studiebegeleiding
meer prioritair zijn". We gaan met en dergelijke.
andere woorde~ naar individ.uele sociale Het is natuurlijk zeer de vraag of de
sektoren, waarm de gebruiker zoveel universiteit zoveel over zou hebben voor
mogelijk zelf moet betalen voor zijn haar sociaie sektor. Met andere woor-
voeding, z!jn huisvesting,... den: de Vlir rekent er waarschijnlijk op
In de nieuwe situatie zal de druk op de dat de overhei~ubsidie.aan de sociale

sociale sektoren om meer eigen inkom- sektoren toch met voll~g wordt opge-
steil te verwerven (Alma via de maaltijd- hev.~n...O~. wat ook met echt onwaar-
prijzen, de peda's via de huurprijzen) schijnlijk 1.S, ze rekent erop ..dat de
trouwens veel groter worden. Aan de st~denten zelf ~k een d~1 bIJP~n.
KU Leuven bijvoorbeeld kreeg de so- Dit past natuurlijk pe~ekt l~ de logika
ciale sektor in 1991 155 miljoen recht- dat de student zelf ZIJn SOCIalesektor
streekse overheidstoelagen en 50 mil- moet betalen.
joen toelagen uit de inschrijvingsgelden. De universiteiten rekenen misschien
In totaal ontving de KU Leuven echter ook nog op een andere manier om de
zo'n 300 miljoen aan inschrijvi~ verliezen te dekken. Na jarenlang aan-
gelden. Er ging dus zo'n 250 milj~n "dringen liggen nu eindelijk de - eksperi-
naar haar (niet-geaffekteerd) patrimo- mentele - plannen klaar voor een sociale
nium. Als alle studenten 17.000 fr had- / sektor voor het Hobu. Maar in tegenstel-
den betaald (in '90-'91 ging het om ling tot de verhoopte integratie met de
21.495 studenten, de speciale inschrij- bestaande universitaire voorzieningen
vingen niet meegerekend), zou de schijnen de Hobu-instellingen meer en
KU Leuven zo'n 370 miljoen aan in- meer een eigen weg te willen bewande-
schrijvingsgelden ontvangen hebben. Als len. Of deze eisen gerechtvaardigd of
men daarvan de 50 miljoen aftrekt die realistisch zijn, is zeer de vraag. Nu al
sowieso al naar de sociale sektor vloei- maken in Leuven veel Holt en Hokt-
den en de 155 miljoen die de Staat studenten gebruik van Alrna, huisves-
vroeger subsidieerde, blijft er nog slechts tingsdienst of andere diensten van het
165 miljoen over om naar het patrimo- VandalecolJege.Wanneer de Hobu-scholen
nium te versassen. Verlies voor de straks ook struktureel zouden gaan
KU Leuven: 85 miljoen. samenwerken met de universiteiten, Zou

Met een systeem waarin steeds min- die samenwerking ook voor de universi-
der ouders van studerende kinderen teiten een efficiëntere uitbating van haar
steeds meer lasten moeten dragen, ko- sociale diensten en dus een besparing
men we heel dicht in de buurt van de betekenen. Tegelijkertijd zouden de
elite-universiteit. Op zo'n kampus is Hobu-instellingen de vruchten plukken
inderdaad geen nood aan sociale voor- van deze schaalvergroting.
zieningen, want diegenen die zich kun-
nen permitteren het inschrijvingsgeld en
de hogere kosten te betalen, zullen ook

Pieter De Gryse
Wim Peeters
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Basel, Zürich en Grenoble hebben jaren
geleden al gekozen voor een beleid dat
de auto uit het stadsbeeld doet verdwij-
nen, en waarbij het openbaar vervoer
sterk wordt gestimuleerd. Wat de gevol-
gen van een dergelijk 'ander' beleid
kunnen zijn, wordt mooi geïllustreerd in
het boek van Roei De Jong 'Verdwijnt
de auto?'. De Zwitserse steden Basel en
Zürich worden hierin beschreven als
steden met grasgroen geschilderde trams
die alomtegenwoordig zijn. In Basel
wordt overal prioriteit verleend aan de
tram - w zijn bijvoorbeeld de verkeers-
lichten afgesteld op de tram - zodat deze
klokvast kan rijden. Op de spitsuren
lopen de dertig meter lange trams wel
vol, maar niet zo vol dat men zich
uiteindelijk als een haring in een ton
voelt. Bovendien zijn ook fietsen en
kinderwagens hier welkom op de tram.
Met een duidelijk lijnenplan, dat het
zelfs voor buitenlanders gemakkelijk
maakt om de geschikte verbinding te
zoeken, een heel hoge frekwentie (elke
vijf minuten) en een eenvoudig betaal-
systeem wordt het openbaar vervoer
zelfs voor de meest verstokte autogebrui-
ker aantrekkelijk gemaakt.
In Basel bevinden zich op de stadsring

veel groen, weinig rijstroken en natuur-
lijk een tramspoor. In het stadscentrum
zijn de voetgangers en de tram heer en
meester. Trolley- of dieselbussen zorgen
voor een verbinding met verder gelegen
wijken. In Zürich, stad van bankiers en
ministers, is de dominantie van tram,
trolleybus en gewone bus zo mogelijk
nog zwaarder dan in Base!. Hoe aantrek-
kelijk de oplossing van deze Zwitserse
steden voor hun mobiliteitsprobleem
ook mag zijn, in Vlaanderen kiest men
voorlopig nog altijd voor een korte-
termijnplanning.

Zo werden in Leuven de laatste twee
jaar een aantal grote parkings (Ladeuze-
plein, Supercity, ...) in het stadscentrum
aangelegd, waardoor de stadskern nog
meer auto's naar zich toe zuigt. Hierdoor
zit het verkeer steeds vaker vast, wat
uiteindelijk ook de autobussen ophoudt.
Vertragingen van meer dan een kwartier
voor de bussen zijn dan ook niet meer zo
uitzonderlijk. Het lijnen plan is boven-
dien zo onoverzichtelijk dat zelfs auto-
buschauffeurs er niet wijs meer uit
geraken. Heel wat straten blijven voor
fietsers nog steeds eenrichtingsverkeer,
alhoewel in een aantal van hen, wals in
de Vanderkelenstraat, wel langs beide
kanten met de wagen kan worden
geparkeerd.
De aktie van de 'Bange Fietsers'

vormt slechts het begin van een grote
mobiliteitskampagne die volgend akade-
miejaar zal worden gçhouden, De inzet
is niet gering: Leuven moet worden
teruggegeven aan fietser, voetganger en
openbaar vervoer. De automobilisten
zijn gewaarschuwd.

Pieter Vandekerckhove

15 mei was internationale verkeersaktiedag

30 minuten adem auze in Leuven'

OPvrijdag 15 mei voerden milieu- en mobiliteitsverenigingen uit
heel Europa aktie tegen de steeds verdergaande wegenbouw en
de onhoudbare verkeersdrukte. In minstens 50 steden uit een

veertiental landen werd een oproep gedaan om een halt toe te roepen aan
de nog steeds groeiende verkeerschaos. Voor het eerst was ook Leuven
van de partij. Oonderdagnarniddag slaagden 'De Bange Fietsers' erin
door een blokkade van de Bondgenotenlaan het verkeer in het
stadscentrum gedurende een half uur lam te leggen. Aktievoerders van
Pino, Agalev-studenten, Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieube-
scherming (JNM) en Milieuraad - de vier verenigingen die dit groen
samenwerkingsverband steunden -, eisten een autovrije binnenstad en
meer ruimte voor fietser, wandelaar en gebruiker van het openbaar
vervoer.
De internationale verkeersaktiedag kreeg
dit jaar nog een ekstra gewicht omdat hij
twee weken vóór de Unced-konferentie
in Brazilië plaatsvond. Op deze konfe-
rentie liggen nogal wat van de proble-
men die het verkeer met zich mee brengt
ter tafel: niet zo verwonderlijk wanneer
je weet dat in het Westen het verkeer
verantwoordelijk is voor meer dan 30%
van de uitstoot van CO2• Ook CFK's,
metaan en stikstofoxiden worden voor-
namelijk door gemotoriseerde voert ui-
gen uitgestoten.
Het Westen weigert echter pertinent

om serieus werk te maken van een
reduktie van de uitstoot van broeikasgas-
sen (zie ook 'lege huls'). Integendeel, de
Europese Gemeenschap financiert nog
steeds de verdere uitbouw van een
snelwegen-netwerk in Europa, en pleit
voor verregaande liberalisering van het
luchtverkeer. Dit alles staat in nogal
schril kontrast met de groene verklarin-
gen die Europa aflegt met betrekking tot
haar milieupolitiek. In het 'Groenboek
over Transport en Milieu' van 19
februari spreekt EG-kommissaris Karel
Van Miert zonder skrupules over 'een

Frakties in Industria
.. vervolg van p.1

ook Patriek Nijs de kans op de beschul-
. digingen te reageren.

Op de laatste kantus van lndustria, ter
gelegenheid van het dertigjarig bestaan
van de kring, zou Patriek Nijs geëist
hebben dat de kantus beëindigd werd
met het zingen van de Vlaamse Leeuw.
Een aantal mensen gingen daarmee niet
akkoord en smeten ostentatief hun
glazen op de grond. Nijs zou die mensen
vervolgens buitengezet hebben en hen
'nikkervriendjes' genoemd hebben. Nijs
beaamt dit verhaal gedeeltelijk (het
woord 'nikkervriendje' beweert hij niet
gebruikt te hebben), maar zegt dat
volgens hem elke traditionele kantus
beëindigd wordt met de Vlaamse Leeuw.
Het was hem trouwens niet opgevallen
dat bepaalde mensen hiertegen protest
aantekenden. Dat hij toch enkele men-
sen buitengezet heeft, heeft alles te
maken met de herrie die ze maakten.
Patriek Nijs zou een drietal jaren

geleden opgepakt zijn tijdens een NSV-
betoging en zelfs in de cel beland zijn.
Nijs beweert dat dit niet klopt. Hij
ontkent niet tussen de NSV-betogers
gestaan te hebben, maar dit was veeleer
toevallig. Op het moment van de
betoging zat hij immers in de Confrater
en zonder het zelf zo bedoeld te hebben
bevond hij zich, toen hij buiten ging
kijken, tussen de NSV-betogers: "Ik
stond niet zozeer bij het NSV, je kan net
zo goed .zeggen dat het NSV bij mij
stond". Hij wijst er bovendien op dat het
bij dergelijke betogingen niet ongewoon

is dat men zich gewoon bij een groep
aansluit om een 'spelletje met de politie
te spelen'. Hij ontkent niet het NSV-
lokaal in de Standonckstraat bezocht te
hebben, maar dit kadert enkel in zijn
brede politieke interesse. "Naast het
NSV heb ik ook kontakt gehad met het
LVSV, CDS, VU-jongeren en zelfs het
MLB; ik had zelfs een abonnement op
Solidair" (hel partijblad van de PVDA,
pvdk).

Ook het nieuwe presidium gaat vol-
gens bepaalde Industrianen niet vrijuit.
Frank Berber (de nieuwe preses) en zijn
groep reageerden ooit als volgt op de
vraag of Industria niet net zoals Loko
kon deelnemen aan de optocht voor
solidariteit en gelijkheid van het Anti-
racistisch Forum: "een optocht van het
ARF? Ideaal moment om te gaan
tegenbetogen". Later kwam hij op deze
uitspraak terug en beweerde hij dat hij
maar racist was tot op een bepaalde
hoogte.
Een misplaatste grap, of lette hij

eventjes niet goed op? Op een foto in de
voorstellingsfolder van de ploeg van
Frank Berber is in elk geval duidelijk te
zien dat Luc Mariën, de verantwoorde-
lijke voor de Studentenraad, poseert
boven een affiche van de betoging voor
demokratie en gelijkheid 'Hand in
Hand'. Het nieuwe presidium krijgt
alvast een gans jaar de tijd om duidelijk
te maken waarvoor het staat.

Pieter Vandekerckhove

STRijD VOOR EEN LEEFBAAR LEUVEN

vast te
(foto Rob Stevens)

politiek gericht op duurzame mobiliteit'.
Terzelfdertijd heeft Van Miert eigenaar-
dig genoeg geen problemen met de
financiering door de EG van een 'voie
rapide' anneks tunnel doorheen de
Aspevallei - een van de laatste wilde' en
beschermde valleien van Pyreneeën.
Jongeren van de Jeugdbond voor

Natuurstudie en Milieubescherming,
waaronder enkele Leuvense studenten,
die in de Paasvakantie naar deze vallei
vertrokken om via een geweldloze blok-
kade de werken te laten stilleggen,
werden zeer hardhandig aangepakt. De
Franse politie reageerde buiten alle
proporties met traangas, matrakken en
rubberkogels, en enkele Belgische aktie-
voerders werden zelfs een tijdlang in de
Franse gevangenis opgesloten. Ze had-
den het echter kunnen weten: de Euro-
pean Round Table of Industrialists, een
lobbygroep van grootindustriëlen waar-
onder André Leysen (Gevaert) en
Etienne Davignon (Société Générale),
en grote verdedigers van deze auto-
snelweg, laten niet zomaar met zich
sollen.
Maar ook milieu-aktivisten laten zich

niet gemakkelijk van hun stuk brengen.
De nationale akties rond de Internatic-
nale Verkeersdag van 15 mei zijn dan
ook voornamelijk gericht tegen de uit-
bouw van dit autosnelweg-netwerk. Op

bang maar meedogenloos
De aktie van de 'Bange fietsers' vormt
in feite maar de zoveelste etappe in de
nu reeds meer dan tien jaar lange strijd
van milieu-aktivisten en anderen voor
een leefbaarder en fietsvriendelijker
Leuven.
In het begin van de jaren '80 werd

een verkeersplan voor Leuven opge-
steld, dat voorzag in een aantal fietsrou-
tes en in een lussenplan. Ook verkeers-
arme en verkeersvrije straten maakten
deel uit van dit voorstel, waarin verder
ook prioriteit werd verleend aan de
uitbouw van het openbaar vervoer. Dit
plan, opgesteld door de ambtenaren
van ruimtelijke ordening van de stad,
werd ter goedkeuring voorgelegd aan
de Leuvense bevolking: meer dan 70%
van de Leuvenaars bleek er uiteindelijk
voor gewonnen. Een deel van de
middenstand was echter minder entoe-
siast, en met medewerking van Sche-
pen Sprockeels (PVV) werd een tegen-
petitie opgestart. Sprockeels liet hij
onder andere via de Liberale Studenten
formulieren tegen deze plannen invul-
len (bijvoorbeeld door studenten die op
de trein naar huis zaten). De Liberale
Studenten werden vervolgens betaald
per ingevuld formulier. Mede door deze
praktijken kwam het volledig uitge-
werkt plan uiteindelijk toch in de lade
terecht.

15 Mei konfronteerden leden van de
Bond Beter Leefmilieu (de nationale
milieukoepel), JNM, Vlaams Overleg-
centrum Duurzame Ontwikkeling, Ko-
mino (overkoepelend komitee van de
milieu- en mobiliteitsbeweging in Vlaan-
deren) en Graffiti, EG-kommissaris Ka-
rel Van Miert met de grove inkonse-
kwenties en de hypokrisie in zijn beleid.
Ze blokkeerden de ingang van het
Komrnissiegebouw symbolisch met speel-
goedautootjes: 'Wegenbouw en CO2-

uitstoot zijn niet om mee te spelen!'.
Ook in Leuven werd in het kader van

deze Internationale Verkeersaktiedag
iets op touw gezet, maar dan wel rond
lokale tema's. De 'Bange Fietsers' zorg-
den voor een half uur adempauze in het
stadscentrum door het verkeer tussen vijf
en halfzes plat te leggen. De aktie was in
alle stilte voorbereid - een verwittigde
politieman is immers een volledig eska-
dron waard. Met slechts een vijftigtal
strooibiljetten en heel wat mond-aan-
mond-reklame slaagden zij er toch in om
vlak voor de eksamens nog 110 aktie-
voerders op te trommelen.

Om eksakt vijf uur werd het kruispunt
van de Bondgenotenlaan met de Vital
Decosterstraat bezet. Na een kleine tien
minuten kwamen de eerste politieman-
nen ter plaatse. Zij konden helemaal niet
lachen met een aktie voor een leefbaar
Leuven. Op een bepaald moment vond
één politieman blijkbaar dat het spelletje
lang genoeg geduurd had. In zijn eentje
begon hij enkele fietsen die rond de
aktievoerders lagen, weg te slepen. Dit
lieten enkele (minder) 'Bange Fietsers'
niet zomaar over zich heen gaan: zij
grepen naar hun fietsen, vastbesloten die
met man en macht bij hen te houden.
Een Leuvense, die blijkbaar doorhad dat
er brokken zouden vallen, repte zich
naar de politieman, die op het punt stond
de studenten dan maar met de vuist te lijf
te gaan. Verontwaardigd spoorde ze de
agent aan "toch geen geweld te gebrui-
ken tegen de studenten". Uiteindelijk
liep de politieman machteloos weg.
Een twintigtal minuten later kwam

politiekommissaris Leenders ter plaatse
die - alhoewel hij benadrukte dat een
dergelijke aktie niet kon - toeliet dat de
aktie wals gepland beëindigd werd, op
voorwaarde dat de studenten na hun
'half uur adempauze' vrijwillig zouden
vertrekken. Om halfzes werd, onder
applaus van de omstaanders, het kruis-
punt ontruimd.
Volgens de 'Bange Fietsers' bewijzen

tal van steden in het buitenland dat de
auto in een stad niet op zijn plaats is.

Ook 'Langzaam Verkeer', een studie-
dienst gelegen aan de Diestsevest die
zich met studieprojekten rond - de.
naam zegt het zelf - langzaam verkeer
bezig houdt, kwam meer dan tien jaar
geleden al met plannen voor een
leefbaarder stad voor de dag. In 1978
hield de dienst (toen nog als 'Werk-
groep Fietspaden Leuven') in haar
boek 'Langzaam verkeer in Leuven'
een pleidooi voor fietsroetes door de
stad, woonerven en wijkontsluitings-
straten. Volgens deze werkgroep moest
'het centrum van de binnenstad geheel
autovrij gemaakt worden, uitgezon-
derd voor brandweer en bevoorra-
ding ... Openbaar vervoer en langzaam
verkeer vullen elkaar aan'.
In een recenter verleden nam 'Leu-

ven Verkeerd-t' de fakkel over voor
akties rond de verkeersproblematiek.
Deze organisatie is een samenwer-
kingsverband tussen onder andere een
aantal buurtwerkingen (zoals buurthuis
'De Straatruus'en Ut. Lampeke') en
'Langzaam Verkeer'. Ze bracht een
nota uit rond de verkeerssituatie in het
Leuvense, waarin een pleidooi werd
gehouden voor een totaal ander par-
keersysteem in de Leuvense binnen-
stad. 'Leuven Verkeerd-t' organiseerde
vorig jaar in september 'de fietseling',
een fietsaktie die nog maar eens de

aandacht op de penibele verkeers-
situatie in het Leuvense moest trekken.
Enkele weken geleden besliste 'Leuven
Verkeerd-t' om van de fietseling een
jaarlijks weerkerende manifestatie te
maken. De tweede fietseling zal de
laatste zondag van september plaats-
vinden.
Tot voor kort was het vooral de

Leuvense middenstand die via gelobby
weerstand bood tegen een autovrij
stadscentrum. De middenstanders wa-
ren bang dat hun klanten zouden
afhaken. Onlangs hebben ze echter hun
opstelling tegenover deze plannen no-
gal drastisch gewijzigd. Het 'Komitee
Grote Markt' vraagt nu samen met de
'Middenstand Groot Leuven (MGL)'
dat de Leuvense stadskern autovrij zou
worden gemaakt.
We moeten ons echter geen illusies

maken bij deze 'groene' bocht van
kommercieel Leuven. Nu blijkt dat de
omzet van de winkeliers in de wandel-
straten van Leuven (Parijsstraat, Diest-
sestraat, Muntstraat. ...) sterk in de lift
zit, heeft vooral de Leuvense horeka de
voordelen van autovrije straten ont-
dekt. De kafee-uitbaters van de Oude
Markt steken dan ook niet onder
stoelen of banken dat zij gewoon hun
terras verder willen uitbreiden.

(PVDK)
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redenering die misschien zou opgaan als
er ooit vanuit RvS een vraag gekomen
was om binnen Loko te rationaliseren.
De Raad heeft echter nog nooit enig
signaal gegeven dat ze besnoeiingen
wenst in een van de geledingen.

dat tenminste drie geledingen (Sport-
raad, Kuhuurraad en Veto) pleitten voor
een uitstel, kon er volgens sommigen
geen uitspraak vallen over het voorstel.
Veto pleitte ook voor uitstel om nog

een andere reden. De huidige diskussie
draait rond het feit dat Loko in de
toekomst een aantal nieuwe funkties zal
moeten vervullen, zoals bijvoorbeeld de
vertegenwoordiging op Vlaams nivo.
Ondertussen wordt de rest van de
werking echter niet afgebouwd, integen-
deel zelfs: de verschillende geledingen
blijven steeds groeien. Als eerste reaktie
op die situatie zou Loko dus moeten
aankloppen voor meer subsidies bij RvS,
in plaats van te proberen de.zaak intern
op te lossen. De Loko-subsidie werd in
1986 met drie miljoen teruggeschroefd,
bleef daarna lange tijd konstant en steeg
de laatste twee jaar weer lichtjes. Was de
subsidie steeds geïndekseerd, dan kreeg
Loko in 1992 niet 10,3 miljoen maar wel
15,8 miljoen (indeksering op basis van
1985) of 11,5 miljoen (op basis van
1986).
Veto vond derhalve dat er eerst een

nota met de behoeften van Loko moest
worden opgesteld voor RvS, alvorens
intern aan de verdeling te sleutelen.
Anderen brachten hiertegen in dat zoiets
perfekt mogelijk is ná een interne
hervorming. Op de vraag hoe RvS zou
reageren indien de studenten tegelijk
zouden afkomen met een oplossing
waarbij ze niet méér geld nodig hebben
én met een vraag voor een ruimere
toelage, antwoordde men dat de studen-
ten dan misschien beloond zouden
worden voor hun goed intern beheer en
zo meer centen zouden krijgen. Een

AI die moeite voor niks

Niets dan overgangsmaatregelen
Ontoereikend
AI deze argumenten werden tenslotte

ter zijde geschoven en men ging over tot
een stemming. De Psychologische Kring
vroeg een stemming met tweederde
meerderheid aan. Dat maneuver bleek
zelfs niet nodig te zijn om het voorstel
tegen te houden: met 7 stemmen voor, 8
tegen en 1 onthouding werd het in elk
geval verworpen. De motivatie van de
tegenstemmers is wellicht niet eendui-
dig: sommigen vonden dat Kultuurraad
te veel moest inleveren, anderen wilden
nu gewoon geen beslissing nemen.
Men besloot dan maar de zaak te

laten rusten tot volgend akademiejaar. In
oktober zal een nieuwe OAV gehouden
worden, waarop opnieuw over een
cijfermatige invulling van het bewuste
scenario zal worden gepraat. Ondertus-
sen zal eveneens een nota voor RvS
worden opgesteld waarin uitgelegd
wordt dat de huidige toelagen verre van
toereikend zijn. Niet alleen omwille van
dit laatste, maar ook omdat er nu weer
de mogelijkheid bestaat om de diskussie
inhoudelijk te gaan voeren, is de beslis-
sing van donderdag helemaal niet onge-
lukkig te noemen. AI is er weer voor
talloze uren nutteloos vergaderwerk
geleverd. .

Het werkingsjaar van Loko
werd vorige week onder
andere afgesloten met een

Open Algemene Vergadering
(OAV) op donderdag. Op het
hoogste beslissingsorgaan van de
studenten koepel moesten de krin-
gen stemmen over een nieuwe
interne verdeelsleutel voor de over-
heidssubsidies. Het voorliggende
scenario werd weggestemd, zodat
men enkel nog kon praten over
ove_rgangsmaatregelen.

De OAV van afgelopen donderdag
moest het sluitstuk worden van een
diskussie waarin vier maanden lang
ettelijke vergaderuurtjes en bladzijden
nota's en cijferwerk zijn gekropen. Het
onderwerp van diskussie was de interne
verdeelsleutel van Loko, die bepaalt
hoeveel procent van de subsidies die de
koepel van de Raad voor Studenten-
voorzieningen (RvS) krijgt, naar de
verschillende geledingen gaan (Isol, Kul-
tuurraad, Kringraad, Sociale Raad,
Sportraad en Veto). De oude verdeel-
sleutel was al acht jaar oud en volgens
velen niet meer aangepast aan de aktuele
werking van Loko.
Na een aantal voorbereidende diskus-

sies op OAV's werd er in maart een
kommissie in het leven geroepen die de
problemen moest inventariseren en die
een aantal konkrete scenario's voor een
nieuwe verdeelsleutel moest opstellen.
Gedurende enkele weken werkte deze
kommissie, waarin alle geledingen verte-
genwoordigd waren, intensief aan die
konkrete voorstellen. Maar al gauw
bleek dat de kommissie intern onmoge-
lijk tot een konsensus kon komen. Men
besloot dan maar om twee verschillende
pakketten scenario's naar de kringen te
sturen. Zij zouden dan op een OAV
moeten beslissen welk scenario gebruikt
zou worden voor de nieuwe verdeel-
sleutel.
Op Paasmaandag werd een OAV

gehouden waarop over de verschillende
scenario's werd gediskussieerd. Over een

meerderheid van de kringen zich hadden
geschaard. De beslissing moest volgens
de raad om verschillende redenen wor-
den uitgesteld: op het einde van een
werkingsjaar zou iedereen redeneren
van "Laat ons er vlug komaf mee
maken", wat een verstandige beslissing
in de weg zou staan. Voorts vond
Sportraad dat bepaalde geledingen in de
hele diskussie enkel een verhoging van
de eigen middelen voor ogen hadden.
Wie hiermee geviseerd werd, was voor
iedereen duidelijk: Kringraad, dat zich
de afgelopen maanden opwierp als dé
vragende partij bij uitstek.

aantal punten konden al konkrete vragen
naar de kringen worden gestuurd: de
vermindering van de subsidiepot voor de
vrije verenigingen, de afschaffing van de
Algemeen Sekretaris van Loko en een
tweede vrijgestelde voor Kringraad. De
scenario's zelf werden allemaal naar de
kringen teruggestuurd: ze moesten zelf
op hun kringvergadering maar een keuze
maken.
Twee weken geleden werd dan over al

deze punten gestemd. De subsidies aan
de verenigingen werden inderdaad ver-
minderd, de Algemeen Sekretaris afge-
schaft en Kringraad kreeg een tweede
vrijgestelde. Men koos ook duidelijk
voor één bepaald scenario. Daarmee
was de kous echter niet af: veel kringen
vonden het voorliggende scenario te
ekstreem en wilden sleutelen aan de
konkrete cijfermatige invulling ervan.
Zo verzandde de OAV al snel' in
getouwtrek tussen de verschillende gele-
dingen, en werden de aanwezigen met
hopen cijfers om de oren geslagen.

Sokken
Tenslotte vond Sportraad dat de

kringen veel te weinig de gelegenheid
hadden gekregen om over de hele zaak
ten gronde te diskussiëren. Vele kringen
traden de raad hierin bij en vonden dat
de procedure 'ondemokratisch' was ver-
lopen. Daarnaast werden nog eea aantal
oproepen gelanceerd om nu eindelijk het
nivo van het eigenbelang van de ver-
schillende geledingen te overstijgen en
rustig na te denken over een oplossing
waarin alle geledingen zich konden
terugvinden. De houding van Sportraad
werd als een voorbeeld naar voren
geschoven: hoewel de geleding zeker
geen reden tot klagen had over de
nieuwe sleutel, probeerde ze toch niet
om die er met alle geweld door te
slepen.
Een aantal kringen en verantwoorde-

lijken van vooral Kringraad gingen
hiertegen in en stelden dat, vermits de
kringen toch een standpunt ingenomen
hadden, er dus ook moest worden
gestemd. Een toch wel eigenaardige
redenering, die gelukkig niet door ieder-
een werd gedeeld: de Psychologische
Kring liet nuchter opmerken dat het'
misschien ook nuttig was om nog wat
denkwerk te verrichten naast de voor
sommigen heilige stemming. Zeker nu
bleek dat er van de konsensus die de
week ervoor rond het voorstel van
Medika gevormd was, niks overbleef en

Kombuis
Naar het einde van de vergadering

kwam Medika op de proppen met een
kompromisvoorstel. Hiertegen rees op
de OAV zelf relatief weinig protest, noch
van de raden noch van de kringen. Het
voorstel kwam grofweg hierop neer:
Kultuurraad leverde een half miljoen in,
het werkingsgeld van Kringraad werd
opgetrokken tot op het nivo van Sociale
Raad (300.000 fr), die zelf moest inleve-
ren, en de subsidies aan Sportraad en
Veto bleven ongeveer status quo. Deze
nieuwe verdeelsleutel zou ingaan met
een overgangsperiode van twee à drie
jaar. Eerst moest hij echter nog voor
diskussie terug naar de kringen.
Afgelopen donderdag moest over dit

voorstel gestemd worden. Niet iedereen
was het echter met deze gang van zaken
eens: vanuit vele hoeken werd gepleit
voor een uitstel van de stemming tot
volgend jaar. Sportraad had hierover een
kollektief standpunt ingenomen, waar-
achter de sportafgevaardigden van een

Pieter De Gryse

Achter residentie 't Park, dus even-
eens aan het Leuvense stadspark, ligt ook
nog de bouwwerf van het Hoge-Heuvel-
projekt. De universiteit laat daar een
nieuwe fakulteit Ekonomie bouwen. De
ruwbouw zal er meer tijd in beslag
nemen. Enkel de laatste week van mei en
de drie laatste weken van juli zal er niet
gewerkt worden. Tot eind mei en
gedurende de hele eksamen periode zal
er dus gevoelige lawaaihinder zijn. Het is
onbegrijpelijk dat de universiteit op dat
vlak zo weinig rekening houdt met haar
studenten.

Renovatiewerken tijdens de eksamens

Studeren op het
ritme van
een cirkelzaag
OP vele plaatsen in de Leuvense binnenstad wordt tijdens de

maanden mei en juni traditioneel hard gewerkt. Niet alleen
door studenten, maar ook door verscheidene aannemers of

werklieden, die zogezegd dringende herstellingen moeten uitvoeren. Het
betreft hier niet enkel privee-initiatieven, zoals de bouw van de
studentenresidentie 't Park aan de Vlamingenstraat of de eeuwigdurende
renovaties aan het studentenhuis van de Lei 25; ook de universiteit zelf
laat zich niet onbetuigd in die bouwwoede: Terbank, het Hoge-Heuvel-
projekt, het Romeroprojekt en Sint-Catharina aan de Sluisstraat. Dat de
eksamens voor de deur staan, belet de verantwoordelijken blijkbaar niet
om de studenten in het stof en het lawaai achter te laten.

Autostrade
Achter de gevel van de Lei 25 kan

niemand de aanwezigheid van een vijf-
tigtal studentenkamers vermoeden. De
huurprijs van die kamers bedraagt tussen
5500 en 7500 frank, afhankelijk van de
grootte. Er is één gemeenschappelijke
keuken, die ondertussen ook fungeert als
rekreatieruimte. De vroegere ontspan-
ningszaal heeft immers plaats moeten
ruimen voor twee nieuwe studentenko-
ten. De huurders die in de omgeving van
die plaats logeren hebben al heel wat
lawaai- en stofhinder moeten ondervin-
den door deze werken.
De studenten van Lei 25 vinden het

vooral jammer dat de werken zolang
blijven aanslepen. Wijns had bij het
opmaken van de kontrakten in juni aan
de huurders beloofd dat de werken tegen
het begin van het akademiejaar afsloten
zouden zijn. In oktober was er echter
nog steeds niets gebeurd. Toen de
werken uiteindelijk in december startten,
luidde de belofte dat alles in maart achter
de rug zou zijn. Tijdens de blok- en
eksamenperiode wordt echter nog steeds
verder gewerkt.
Het spreekt voor zich dat de bewoners

van Lei 25 reeds verschillende pogingen
hebben ondernomen om de werken te

Sint-Catharina: dit jaar écht rust en kalmte? (f010 Karen De POOIer)

werken. Vorig jaar duurden de w~rkl'n
naar verluidt ook nog door tijdens bk.c-
en eksamenperiode. Dit jaar zou er
volgens direkteur Wilfried Laurent piet
meer gewerkt worden vanaf nu. Of dit te
maken heeft met de dreigementen die
sommige residenten geuit hebben ten
aanzien van Laurent is zeer de vraag.
In Heverlee wordt sinds enige maan-

den druk gearbeid aan een nieuwe
studentenresidentie 'Groenveld'. Tot nu
toe zijn er nog geen klachten genoteerd
vanwege de studenten. Het feit dat het
lawaai in hoge mat! gedempt wordt
door de achterliggende autostrade, speelt
hierin zeker mee. Men kan zich echter
afvragen of de lawaai hinder niet sterker
zal worden wanneer de studenten bij dit
schitterende zomerweer met open raam
beginnen blokken. In het stadspark
zullen ze in ieder geval geen rust meer
vinden.

doen stoppen. Na het versturen van een
klachtenbrief aan Wijns, stapten ze ook
naar de juridische dienst en de huisves-
tingsdienst. Volgens de studenten wordt
de 40-dagenregel overtreden. Deze regel
stipuleert dat er enkel dringende werken
aan een huis in funktie van de veiligheid
mogen plaatsgrijpen en dat binnen een
maksimumtermijn van 40 dagen. Vol-
gens Jos Dewinter van de huisvestings-
dienst zouden er wel onderhandelingen
bezig zijn tussen hem en Marcel Wijns.

In het kontrakt van Sint-Catharina
dat onder Camilo Torres valt, staat dat
de rust en de kalmte van de studenten
gewaarborgd wordt. De realiteit is ech-
ter heel anders. Regelmatig worden er
renovatiewerken uitgevoerd in het voor-
malige klooster. Het eigenaardige is dat
die werken niet zozeer in het begin van
het akademiejaar plaatsvinden, maar
wel vanaf de Paasvakantie, net op het
ogenblik dat de studenten hard beginnen

Aan de Vlamingenstraat trekt de nv
Horsalimmo een drie verdiepingen hoog
kompleks op van studio's en dupleksen
voor studenten. Het voortdurend af- en
aanrijden van vrachtwagens, het aanma-
ken en gieten van het beton brengt niet
alleen voor de residenten van Sedes veel
hinder met zich mee. Ook de studenten
die op kot zitten in de Parkstraat worden
regelmatig opgeschrikt door een dave-
rend lawaai. Er wordt elke weekdag
gewerkt van ongeveer 8.00 u tot 16.30 u
à 17.00 u. Tijdens die periode heeft de
Huisvestingsdienst een zaal onder het
Sedesrestaurant ter beschikking gesteld
van zowel Sedesbewoners als studenten
die een privee-kamer huren in de buurt.
Sommige studenten die aan de voorzijde
van Sedes logeren kunnen eveneens
terecht in een aantal achterliggende

kamers. Eén meisje kan overdag stude-
ren in het Van Dalekollege. AI bij al is dit
een magere troost als je bedenkt dat de
studenten hun persoonlijk ingerichte,
vertrouwde ruimte moeten ruilen voor
een volle, sfeerloze zaal.

Rekreatieruimte
Toch is er hoop. De ruwbouw zou op

het einde van de maand mei zeker
voltooid zijn, zodat de grootste lawaai-
hinder bij het begin van de eksamens
achter de rug is. Het beplaasteren van de
muren en het leggen van de vloer zouden
veel minder last moeten veroorzaken.
De enige bekommernis van de aanne-
mers is dat de residentie tegen 15
september klaar moet zijn. Patriek Staudt
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'De natuurlijke dochter' van Goethe

De terugkeer van
politieke teater?
Wanneer de naam van de

Brusselse teatergroep
Dito'Dito valt, zullen

zelfs de trouwste toneelgangers niet
in staat.zijn een sluitende lijst van
akteursnamen te geven. Rond wie
er nu juist deel uitmaakt van dit
gezelschap bestaat enige onduide-
lijkheid. In tegenstelling tot andere
Vlaamse toneelgroepen, waar met
een vaste kern van spelers gewerkt
wordt, kiest Dito'Dito voor een
fleksibeler struktuur. Per projekt
kunnen andere akteurs worden
aangetrokken en kunnen bijgevolg
steeds nieuwe samenwerkingsver-
banden ontstaan.

Teaterkritikus Theo VanRompay gaat in
de Stuc-brochure zelfs zo ver te stipule-
ren dat Dito'Dito een vernieuwd kon-
cept van 'gezelschap' rou lanceren. Over
deze en andere teatervisies had Veto,
naar aanleiding van Dito'Dito's nieuw-
ste produktie, De natuurlijke dochter,
een rustige babbel met akteur Bart
Meuleman.

Meuleman: «Persoonlijk vind ik het
woord 'koncept' een lelijke en niet erg
goed gekozen term. Hij geeft namelijk de
indruk dat wij eerst iets bedenken, dat
wij eerst een bepaald schema voorop-
stellen, om ons vervolgens daarnaar te
schikken en dat ligt geenszins in onze
bedoeling. Wel werken wij inderdaad op
een erg soepele manier. Dito'Dito is
destijds begonnen met twee mensen:
Willy Thomas en Guy Dermul. Enkele
jaren later is Mieke Verdin erbij geko-
men en sinds anderhalf jaar maak ook ik
deel uit van Dito'Dito. Deze vier men-
sen vormen de vaste kern van het
gezelschap. Sinds afgelopen jaar is dan
een hechte samenwerking ontstaan tus-
sen Dito'Dito en de mensen van Stan ..
Ook in deze groep wordt op een meer
fleksibele manier gewerkt. Zo trok Stan
voor zijn laatste produktie de aktrices
Sarah de Roo en Kris van Trier aan. Op
deze manier krijg je een komplekse
los-vaste struktuur, waarbij je voort-

durend nieuwe mensen aantrekt en je
steeds weer met andere akteurs dient te
werken. Wij verzetten ons dus tegen het
halsstarrig weren van mensen van bui-
tenaf. Integendeel, via het voortdurend
zoeken naar nieuwe samenwerkingsver-
banden, trachten wij, net als Stan, de
verstarring tegen te gaan»

Afspiegeling
Veto: Vanuit welk inzicht is deze manier
van toneelmaken gegroeid?
Meuleman: «Vanuit de onvrede met de
metodes van traditionele teatergezel-
schappen. In heel veel groepen bemerk
je bijvoorbeeld nog een erg sterke
hiërarchie. Bovenaan heb je de regisseur
en de dramaturg die achter hun tafel
allerlei dingen bedenken en bediskus-
siëren. Achteraf moeten die ideeën dan
uitgevoerd worden door de akteurs.
Zulke werkwijze heeft vaak tot gevolg
dat mensen niet weten wat ze op het
podium staan te doen en dat ze zich ook
steeds beroepen op het argument: 'Wat
ik doe, is wat de regisseur mij oplegt en
als ik daarin niet slaag, dan is het omdat
ik het niet zo goed begrijp of omdat de
regisseur de opdracht niet helder genoeg
formuleerde'» .
«Dit afschuiven van verantwoorde-

lijkheid op elkaar is iets wat regelmatig
opduikt in de toneelwereld. Eigenlijk is
deze vorm van toneelmaken een afspie-
geling van het funktioneren van onze
samenleving. Ook daar heb je een
duidelijke struktuur, met mensen die
bovenaan staan en alles voor het zeggen
hebben, en de gehoorzamende 'onder-
bouw'»

Veto: Jul/ie teatervisie en VISie op
'gezelschap' gaat dus gepaard met een
progressieve maatschappijvisie?
Meuleman: «Wij proberen inderdaad in
te gaan tegen bepaalde strukturen, zowel
maatschappelijk als op het gebied van
het teater. Het is echter niet zo dat we
met pasklare en zelfzekere antwoorden
voor de dag komen. Wij klagen aan,
willen enkel de mechanismen blootleg-
gen. H~ het dan verder moet weten wij,

Davidsfonds ziek
~ vervolg van p.1

Volgens Jean-Marie Vandeursen van
de FWH zal het hierbij niet blijven. Zo
zijn reeds een aantal politici aangespro-
ken. Mieke Vogels van Agalev en Jan
Decorte van Rossem hebben trouwens
al een parlementaire vraag gesteld over
de steun van de Vlaamse regering aan
deze publikatie. De FWH eist dat de
uitgever, het Davidsfonds, aan alle ek-
semplaren van het boek een rechtzetting
toevoegt. Bovendien zijn Steeno en ko.
meteen genomineerd voor de jaarlijkse
Homofobieprijs van de FWH. Een
aantal individuele homo's gaan zelfs een
proces inspannen tegen de auteurs.
Maurice Craemers van het Aids-team is
een van hen: "We willen niet ingaan
tegen de vrije meningsuiting. Maar
wanneer aangetoond kan worden dat
een dergelijke uiting leidt tot morele en
sociale achterstelling, is er sprake van
objëktieve schade. En vermits het hier
gaat om een wetenschappelijke publika-
tie met een zeer brede verspreiding, is dat
ongetwijfeld het geval."

Peer
Ook aan de KU Leuven heeft de

publikatie veel stof doen opwaaien.
Steven De Batselier, psychopatoloog en
hoogleraar kriminologie, spreekt van
"onwetenschappelijk gezwam" dat en-
kel kan leiden tot verdere diskriminatie
van lesbiennes en homo's. Hij is van plan
om, samen met John Vincke, de onaan-
vaardbaarheid van de visie in 'Wegwijs
Gezondheid' te laten vaststellen volgens
de wetenschappelijke metode van de

peer review. De bewuste tekst zal
bezorgd worden aan een groot aantal
wetenschappers en vakbladen in binnen-
en buitenland, die verzocht zullen wor-
den hem op zijn wetenschappelijke
waarde te beoordelen en dit oordeel
bekend te maken.

De Batselier: "Als ze toch zo zeker zijn
van hun zaak moeten ze ook bereid zijn
hun mening aan de wetenschappelijke
kritiek te onderwerpen." VolgensVincke
rouden dergelijke stellingen door geen
enkel wetenschappelijk tijdschrift ooit
gepubliceerd zijn. Overigens konden we
vernemen dat binnen het redaktiekomi-
tee wel degelijk over deze tekst gediskus-
sieerd is. Dat maakt het feit dat hij
uiteindelijk toch in het boek opgenomen
is alleen maar bedenkelijker.

Kriebelen
Ondertussen doet de hele zaak toch

wel erg veel vragen rijzen over de manier
waarop een aantal onderzoekers van de
KU Leuven hun taak opvatten. De
bewuste passage over homo's is immers
niet de enige betwistbare. Zo wordt over
transseksuelen gezegd dat zij, "door de
hoge behandelingskosten", vaak in de
prostitutiewereld terechtkomen (p. 332).
Aan het einde van de paragraaf over
Aids wordt betreurd dat bij Aids-
preventie vooral de nadruk op het
seksuele' gelegd wordt en dat er al te
weinig aan "volksopvoeding" gedaan
wordt "om te wijzen op de diepere
betekenis van de seksuele intimiteit:
tegelijk teken van en bevorderend voor

ook niet, maar als je er al in slaagt om te
doorgronden hoe bepaalde dingen wer-
ken en alsje dat dan nog op een niet al te
vlakke manier kan laten zien, heb je al
veel bereikt. Het is niet gemakkelijk om
dingen in kaart te brengen. We blijven
echter permanent op zoek.»

Zeep
Veto: Binnen deze teatervisiepast het om
zonder regisseur te werken. Hoe leggen
jullie dat praktisch aan boord?
Meu1eman: «Voor De natuurlijke doch-
ter trokken we iemand aan die niet
meespeelt, namelijk Frank Vercruyssen.
De tekstbewerking, dat wil zeggen de
vertaling, het schrapwerk en dergelijke,
hebben we ineengestoken ronder Frank.
Pas daarna hebben we hem bij het
proces betrokken. Dit is een interessant
uitgangspunt, omdat je dan ziet hoe
iemand, waarmee je iets gemeenschap-
pelijks hebt kwa denken en aanvoelen
van de dingen en die bovendien nog een
frisse kijk heeft op het stuk, staat
tegenover het werk dat je geleverd hebt.
Frank zag vanalles gebeuren op het
toneel en vertelde ons wat hij zag; hij
formuleerde wat hij interessant vond en
wat niet; wat hij begreep én wat niet,»
«Ook voor Moeders werkten we

ronder regisseur, maar voor die voorstel-
ling hebben we geen beroep gedaan op
een 'buitenstaander'. Deze manier van
toneelmaken berust echter op hetzelfde

een hechte interpersoonlijke relatie"
(p. 357). In de .passage over seksuele
'afwijkingen' valt op hoe een beroep
wordt gedaan op politieke en morele
kriteria om een medisch oordeel te
verantwoorden. Overigens staan er ook
een paar echte gillers in de tekst. Volgens
het boek zou bij transseksuele vrouwen
de klitoris door hormonale behandelin-
gen tot een heuse penis kunnen uit-
groeien ... (p. 332).
Dergelijke misstappen hebben een

grotere impakt dan de auteurs zich lijken
te realiseren. 'Wegwijs Gezondheid' is
een standaardwerk dat in alle bibliote-
ken en bij alle hulpverleners op de plank
staat. De Kredietbank schenkt het boek
zelfs aan haar pasgetrouwde klanten.
Door verouderde vooroordelen als we-
tenschappelijke gegevens te presenteren
werkt de KU Leuven dus aktief mee aan
de onderdrukking van seksuele minder-
heden en misbruikt ze de autoriteit die
haar als onderzoeksinstelling toegekend
wordt. Hierdoor brengt de KU Leuven
ook haar eigen naam grote schade toe.
De maatschappelijke funktie van een
universiteit berust immers uitsluitend op
de wetenschappelijkheid van haar akti-
viteit. Wanneer die basis wegvalt, wordt
de positie van de unief in haar geheel
aangetast. Maar ook intern heeft deze
'Wegwijs' nogal wat bittere reakties
losgemaakt. Rektor Dillemans, u: wordt
gezegd, heeft het herhaaldelijk over de
loyauteit tegenover de instelling die hij
van de leden van de "universitaire
gemeenschap" verwacht. Blijkbaar moe-
ten de homoseksuele leden van die
universitaire gemeenschap - honderden
studenten, technische krachten, proffen
en assistenten - zelf niet al te veel
loyauteit van hun instelling verwach-
ten.

Stef Wauters

principe: het blijft gaan om een proces
van argumentatie. Iemand heeft iets zien
gebeuren tijdens de repetitie en wil
daarover iets vertellen. Een ander lid van
het gezelschap kan daarmee dan niet
akkoord gaan of door diskussie tot het
inzicht komen dat de opmerking van de
ander klopt, en een aanpassing invoeren.
Toneelrnaken is dan een konstant zoeken
en stilletjes vooruit bollen»

Veto: Leveren alle akteurs een even
grote bijdrage aan dit proces?
Meuleman: «In principe heeft iedereen
een gelijkwaardige inbreng; iedereen, is
even sterk betrokken bij het ontstaan en
de opbouw van het stuk. Weliswaar
voelen sommigen zich op bepaalde
terreinen beter in hun vel, of zijn ze op
sommige vlakken effektief sterker, maar
dat heeft geen enkele konsekwentie met
betrekking tot inspraak. Dit geeft nie-
mand meer recht tot spreken»

Manipuleren
Veto: Voor jullie nieuwste produktie
vertrokken jullie van een werk van
Goethe. Bij deze dichter staat taal; net als
in de meeste vanjullie stukken, centraal
Verklaart dit de keuze van Goethe?
Meuleman: «Het is in feite vrij toevallig
begonnen. Ik heb op een bepaald
moment, voor heel weinig geld, het
verzamelde werk van Goethe op de kop
kunnen tikken. Uit interesse en omdat ik
de dingen die ik van hem kende graag
gelezen had, ben ik zijn teaterstukken
beginnen doornemen, ronder enige be-
doeling. Zo kwam ik bij De natuurlijke
dochter terecht. Dat vond ik meteen een
sterk stuk, inderdaad vooral omwille
van de taal. Centraal in dit werk en ook

Studiebeunen
en toelagen toegekend

in 124 landen
Deze gids van méér dan 1200 bladzij-
den, geeft in detail een opsommingvan
demeeste studiebeurzen en toelagen in
124 landen, op universitair niveau.
Drietalig: Engels, Frans, Spaans. Hij
wordtvervolledigddoor een tweemaan-
delijkse 'newsletter' die de aktualiteit
volgt. Prijs: 2000,' BEF.Bestel door de
bon op te sturen naar:
EDITIONS ACADEMIQUES INTERNATIONALES

POSTBUS 78
NL-4649 AB OSSENDRECHT-----------Ondergetekende bestelt _ ex van de

gids van studiebeurzen en -toelagen,
evenals een abonnement (inbegrepen
in de prijs) op de tweemaandelijkse
'newsletter' en voegt hierbij een chèque
/ of schrijft over 2000,· BEF op reke-
ning 14.05.06.969 van Editions Acadé-
miques Internat. van de Rabobank te
Ossendrecht (NL).

VOORNAAM EN NAAM

STRAAT EN NA.

POSTCODE EN PLAATS

in onze produktie staat vooral hoe je via
taal kan manipuleren, hoe je via taal
verhoudingen maakt. En dat verwijst
dan weer rechtstreeks naar de manier
waarop politiek bedreven wordt, name-
lijk naar hoe met taal op mensen wordt
ingebeukt»

«Voor ons is de tekst nochtans niet het
belangrijkste. De mensen, de verhoudin-
gen die je speelt staan voorop en 'dat kan
je in principe met gelijk welke tekst
doen. Je kiest natuurlijk wel teksten
waarvan je denkt: 'Over dit soort van
verhoudingen wil ik het graag hebben',
maar die verhoudingen moet je maken
en dat kan met elke tekst die je
interessant vindt. Dus ook met Goethe,
dus ook met teksten die je zelf schrijft of
met teksten die je samenstelt uit verschil-
lende bronnen. De tekst is het uitgangs-
punt, maar de basisgegevens blijven de
mensen en de verhoudingen tussen die
mensen als personage en als akteur,»

Dirk Boeckx
Ann Heyrbaut

L----------advertentie-

TERRAS
films

I juni: opening met The General
(Buster Keaton, met live pianobege-
leiding, op het terras).
De volgende filmsworden vertoond
op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en zaterdag. Precieze data
zijn nog niet bekend, en er ontbreken
nog een aantal films.

in open lucht, gratis,
rond 22.30 uur
Arsenic and old lace (Frank Capra)
The seven year itch (BillyWilder,
met Marilyn Monroe)
Tribulation 99 (C. Baldwin)
MotorcycJe-nigbt met Scorpio Rising
en Wild Angels (R. Corman)
Surf-night met Pajama Party en eks-
perimentele kortfilms
Horror-night met Vampyr (Carl T.
Dreyer) en ?

binnen, toegang 100/130,
om 22.00 uur
The Garden (Derek Jarman)
Ghosts of the Civil Death (J. Mill-
coat, met Nick Cave)
I hired a contract killer (Aki Kauris-
maki)
L'ascenseur de l'écbafaud (Louis
Malle)
Le Mépris (Jean-Luc Godard, met
Brigitte Bardot)
Pickpocket (Robert Bresson)
L'Atalante (Jean Vigo)
Boy meets Girl (L. Carax)
Pervii Etage (I.Minaiev)
4 juli: afsluiting met Steamboat Bill
Jr. (Buster Keaton, met live pianobe-
geleiding, op bet terras)
Elke vrijdagavond wordt er om 22.00
een koncertfilm geprojekteerd in de
zaal.
Tussen de programmatie door wor-
den regelmatig korte filmpjes van
Laurel en Hardy vertoond. Bovendien
komen er zeker een aantal Derde-
Wereldfilmsuit Mexico, Peru, Iran en
Nieuw Guinea.
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Zondag 17 mei ging paus Johannes-Paulus in de Sint-Pietersbasiliek in
Rome over tot de zaligverklaring van de Spaanse priester Josemariá
Escrivá de Balaguer y Albas. Reeds weken vooraf waren in de internationale
pers kommentaren en opinie-artikels verschenen bij deze al bij al louter ..____--,
binnenkerkelijke aangelegenheid. Escri~á'szaligverklaring heeft immers een veel
grotere impakt - ook voor niet-katolieken - dan doorgaans toegeschreven wordt
aan dergelijke plechtigheden. Algemeen neemt men aan dat de paus een
opmerkelijk en ondubbelzinnig signaal heeft willen geven aan alle gelovigen: door
middel van de zaligverklaring van Escrivá toont hij achter welke vorm van
geloofsbeleving en spiritualiteit de katolieke Kerk zich moet scharen.

"Vergee! niet wat je bent: een vuilnisemmer"
. ~eW~5~

luist deze dimensie verontrust een groot deel van de
\lk:erkgemeenschap en de publieke opinie. Monseigneur
Escrivá werd immers gehuldigd als stichter van het
'Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis en Opus
Dei', algemeen bekend als het 'Opus Dei'. De ideologie en
de praktijk van deze kerkelijke vereniging hebben de
afgelopen jaren tot een stroom van publikaties geleid;
soms pro, vaak kontra. Tot de fervente voorstanders van
het Opus Dei behoort alleszins paus Johannes-Paulus 11.
Tijdens een bijeenkomst in augustus '79 van Opus
Dei-leden in het pauselijke buitenverblijf Castel Gandolfo,
stak hij zijn bezoekers een bemoedigend hart onder de
riem: "Uw ideaal is werkelijk groots ... Jullie die in deze
vreugdevolle en pijnlijke mensheid geënt en verenigd zijn,
jullie willen van haar houden, haar verlichten, haar
redden. Ik zegen u en moedig u steeds aan in uw
inspanning."
Ondanks de pauselijke sympatie kan het Opus Dei

helemaal niet op een eensgezinde instemming van de
kerkgemeenschap rekenen. Zo typeerde Frederico Alles-
sandrini, de perschef van Paulus VI, hen als volgt: "Opus
Dei, dat is een soort katolieke vrijmetselarij, dat zijn
mensen die vanuit het verborgene aan de touwtjes der
macht willen trekken. Wij hebben geen hoge dunk van
hen." De Zwitserse socioloog en sociaal-demokratische
politikus prof. Jean Ziegier gaat nog een stap verder, en
heeft het over "een rechtsekstremistische beweging die de
wereld wil redden voor het kommunisme." .
De pauselijke bulle van afgelopen zondag heeft deze

kontroverse voorlopig beslecht in het voordeel van
monseigneur Escrivá en zijn volgelingen. Indien de kritiek
van de tegenstanders van het Opus Dei echter op
waarheid berust, dan is deze zaligverklaring geen reden tot
feest. Alleszins zou enige opheldering veel twijfels kunnen
doen wegnemen - in het midden gelaten of dit uiteindelijk
tot een positief of een negatief verdikt voor het Opus Dei
zal leiden.
Dit opzet ligt aan de basis van de joemalistieke enquête

die Veto op de volgende pagina's presenteert. Omdat het
Opus Dei in een dokument aan Paulus VI uit '79 zelf
verklaarde een werking te ontplooien "aan 479 universi-
teiten en hogescholen op vijf kontinenten", leek het ons
evident dat de KU Leuven hierbij betrokken was. Samen
met het Noordamerikaanse Georgetown staan de 'beide
Leuvens' (KUL en UeL) bekend als de grootste en meest
vooraanstaande katolieke universiteiten. Ook hier laten
akademici, studenten en organisaties zich inspireren door
de geschriften van monseigneur Escrivá. Veto verzamelde
informatie, speurde naar achtergronden, nam kontakt op
met zowel voor- als tegenstanders van het Opus Dei. Wie
zijn ze, hoe werken ze, wat denken ze, welke God
aanbidden ze? - na lezing van volgende pagina's zijn
tenminste enkele mysteries achter het 'Priesterlijk Genoot-
schap van het Hei1ig Kruis en Opus Dei' opgehelderd.

Een VETO-reportage van
Walter Pauli en Stef Wauters
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·REPORTAGE OPUS DEI
"lehebt de plicht heilig te,." J ... k ",woruen. a, 1'1 00 . .(De Weg, 291)

Toen zondag '17 mei paus Johannes-Paulus 11Escrivá de Balaguer y
Alba 'tot de altaren verhief', was dit ongetwijfeld de meest
besproken zaligverklaring van de laatste decennia. Reeds jaren

wijzen tal van vooraanstaande kerkjoemalisten en Vatikaan-watchers op
tal van 'merkwaardigheden' die deze procedure voorafgingen. Hun
ongerustheid is gegrond: de heiligenkultus neemt ook vandaag een
nauwelijks te onderschatten plaats in in de geloofsbeleving van vele
katolieken. De kanonisatie van Escrivá wordt dan ook vaak verklaard als
een vingerwijzing van de paus aan de gelovigen: Escrivá als model voor
de hele kristenheid.

tijd ook zo erkend. Het is wachten tot
Urbanus VIII (zeventiende eeuw) en
Benedictus XIV (achttiende eeuw) een
systematische en algemene procedure
uitwerken, de kanonisatie.

Dat mocht ook wel. Sinds de opkomst
van het protestantisme had de Kerkveel
invloed verloren. Ondermeer de heili-
genverering werd door Luther en Cal-
vijn afgedaan als een nauwelijks ver-
hulde afgoderij. Enkele pausen wilden
dan ook komaf maken met de heersende
janboel, en gaven aan de Bollandisten de
opdracht om de 'Legenda Aurea' van
Jacob de Voragine (1229-1298) te
kuisen. In die 'Legenda Aurea" rouden
alle heiligenlevens opgetekend zijn, maar
eigenlijk stond het boek bol van gruwe-
lijkheden, overdrijvingen en wansmake-
lijke verhalen. Daarom verscheen in
1634 het eerste deel van de 'Acta
Sanctorum', waarin de oude heiligen
meer 'wetenschappelijk' benaderd wer-
den. Toch bleef het erg moeilijk om
'Wahrheit und Dichtung' te scheiden, en
kenden vele volkslegenden, en natuurlijk
vooral de bloederigste en meest ska-
breuze, nog eeuwen een hardnekkig
bestaan (zie kader: 'Gods volk, Goed
volk).

leven) worden getuigen verhoord. Als-
twee derde van de Kongegratie akkoord
gaat, gaat het dossier naar het kollege
van kardinalen en bisschoppen, en uit-
eindelijk naar de paus. Die verleent de
kandidaat dan de titel beatus, 'zalige'. Na
nog een ekstra wonder kan de paus dan
overgaan tot de laatste stap, de erkenning
van de zalige als sanctus, als heilige.

Alhoewel de nieuwe procedure voor
heiligverklaring eerst gewaardeerd werd
als een welkome vermindering van de
burokratie, bleek vrij snel dat de pause-
lijke maatregel vooral uit ideologische
overwegingen was ingegeven. Tijdens
dit pontifikaat is de impakt van de
heiligverk1aringen spektaku1air gestegen.
De cijfers zijn alleszins het overdenken
waard: gedurende de volledige jaren
vijftig heeft men 47 dossiers behandeld.
Alleen al in 1982 waren er dat 53.
Sindsdien is het allemaal eksponentieel
toegenomen: er vonden tijdens dit ene
pontifikaat meer dan 250 heiligverkla-
ringen en 300 zaligverklaringen plaats,
en meer dan 2000 dossiers zijn bij de

De instelling van de heiligen is een van
de fundamenten van de katolieke leer.
Gelovigen worden niet gered als los-
staande individuen, maar door inlijving
in het lichaam van Kristus, in de Kerk.
Volgens het Nieuwe Testament zijn de
heiligen alle volgelingen van Kristus, dus
alle gedoopten. In die zin is 'de gemeen-
schap der heiligen' een erg demokrati-
sche instelling: alle heiligen, zowel leven-
den als doden, zijn volstrekt gelijk in
Gods genade, ongeacht of ze een kerke-
lijk ambt bekleden of niet.

Het aantal werkelijke heiligen over-
treft dus in grote mate het aantal van hen
die deze status ook officieel meekregen.
In die zin kadert de merkwaardige
uitspraak van kardinaal Suenens in
'Humo' van 16 januari, toen hij ver-
klaarde dat hij 'autentieke heiligen' als
zodanig herkende, telkens hij er een was
tegengekomen. Suenens somde op: Moe-
der Teresa, Helder Camara en Frank
Dutf, de in '81 overleden stichter van het
Marialegioen. De gerenommeerde En-
gelse kerkjoemalist Peter Hebblethwaite
getuigt dan ook: "In principe is er niets
buitengewoons aan heiligheid. Het is de
gewone weg van alle kristenen."

Toch kwam er al in de eerste eeuwen
na Kristus een onderscheid tussen de
'officiële' en de 'gewone' heiligen. Rond
het graf van een martelaar of een
bisschop ontwikkelde zich een plaatse-
lijke kultus, vaak ondersteund door
verhalen en legenden. Deze personen
werden spontaan heilig verklaard: men
ging ervan uit dat zij hun plaats in de
hemel bereikt hadden, en men bad voor
hun voorspraak bij God om gunsten te
bekomen. Die volksdevotie leidde dik-
wijls tot aberraties: heiligen die helemaal
niet 'heilig' waren, of legenden die na
enige tijd groteske proporties aanna-
men.

Om greep te krijgen op de totaal
losgeslagen heiligenpraktijk, probeerden
omstreeks het jaar 1000 de pausen een
eenvormige procedure vast te leggen
inzake de heiligenverering. Dat opzet
lukte slechts gedeeltelijk. De pausen
slaagden er weliswaar in om altijd meer
heiligverklaringen te binden aan hun
instemming, maar toch werden er nog
steeds 'volksheiligen' vereerd en na enige

GODS VOLK, GOED VOLK
Christina the astonishing

Burokratie

betrokken Kongregatie ingediend.
Met dit réveil der heiligen beoogt

Johannes-Paulus enkele uiteenlopende
doelstellingen. Enerzijds wil hij de plaat-
selijke kerkgemeenschappen entoesias-
meren door een lokale heilige te benoe-
men. Tegelijk worden die nieuwe heili-
gen skrupuleus ingepast in het kerk- en
geloofsmodel dat Johannes-Paulus voor
ogen heeft: sommigen noemen het 'voor-
zichtig en behoudsgezind', anderen 'kon-
servatief en reaktionair'. Zeer illustratief
is de zaligverklaring van Anuarite Nen-
gapate, die in '85 in de Zaïrese hoofdstad
Kinshasa plaatsvond. In '63 rou Anua-
rite als 23-jarige zuster geweigerd heb-
ben om in te gaan op de seksuele wensen
van Openge Olumbe, een kommandant
van de Simba-opstandelingen. Vervol-
gens rou die Olumbe de standvastige
zuster in stukken gehakt hebben, terwijl
Anuarite's medezusters het 'Magnificat'
aanhieven.

De homilie in Kinshasa van Johannes-
Paulus kwam uiteindelijk neer op een
ononderbroken lofzang op de "funda-
mentele deugd van de maagdelijkheid".

~ Hij situeerde Anuarite op één lijn met de
~ klassieke Romeinse martelaressen, zoals
~ Lucia, Agnes en Cecilia - nota bene in
<u aanwezigheid van Openge Olumbe,'
Q vandaag een brave gelovige. Zo werd
~ niet alleen de Afrikaanse kerk impliciet
~ vastgeklonken aan de Romeinse traditie,
~ maar tegelijk berispte hij ook de pleit-
~ bezorgers van de afschaffing van het

celibaat, die gesteld hadden dat het
celibaat volkomen vreemd is aan de
Afrikaanse kultuur. Anuarite Nengapate
funktioneerde als perfekt tegenvoor-
beeld, als model van het Afrikaanse
celibaat.

Naast de hierboven beschreven funk-
tie als 'model van kristelijk leven', liggen
er nog twee andere, specifieke moti vaties
aan de basis van de zaligverklaring van
Escrivá. Ten eerste: een versterking van
het Opus Dei zélf, als elitekorps van
Karol Woytila (zie elders op deze
pagina's). En hiermee samenhangend:
een door het Opus Dei en haar sympati-
santen grondig voorbereide vraag naar
de heiligverklaring van haar stichter.
Escrivá overleed in 1975. Haast meteen
startte het Opus Dei met een kampagne
rond zijn heiligverklaring, een kam-
pagne die op de welwillendheid kon
rekenen van Karol Woytila, die in '78 tot
paus Johannes-Paulus Il was verkozen.
In de tweede editie van de Nederlandsta-
lige uitgave van Escrivá's werkje 'De
Weg', die dateert uit 1979 - dus amper
drie jaar na zijn dood - werd reeds de

subtiele hint meegegeven dat "hij stierf
op 26 juni 1975, in een geur van
heiligheid." In 1979 bedroeg de termijn
voor heiligverklaring nog steeds vijftig
jaar.

Vanaf het begin van de jaren tachtig
begon men de zaak van Escrivá blijk-
baar op hoog nivo voor te bereiden. In
'80 benoemt de paus kardinaal Palazzini,
een sympatisant van het Opus Dei, tot
prefekt voor de Konkregatie voor Hei-
ligverklaringen. In maart '81 wordt dr.
Javier Echevarria Rodrigues, sekretaris-
generaal van het Opus Dei, consultor
van diezelfde kongregatie. Twee maan-
den later, in mei 1981, werd de proce-
dure voor zaligverklaring van Escrivá
geopend, en wel op uitdrukkelijk ver-
zoek van Johannes-Paulus Il. In 1982
wordt het Opus Dei niet alleen verheven
tot 'persoonlijke prelatuur' van de paus,
maar regent het verklaringen ten gunste
van de heiliging van Escrivá: van Car-
boni, de Vatikaanse nuntius voor Italië,
van Alvaro del PortiIlo, de prefekt van
het Opus Dei, van Quarracino, de
konservatieve Argentijnse aartsbisschop
en voorzitter van de Latijns-Ameri-
kaanse bisschoppen.

De teneur is alvast gezet voor een
spoedige heiligverklaring van Escrivá. In
1983 brengt Johannes-Paulus Il de alge-
mene termijn van heiligverklaringen
terug van vijftig op tien jaar. In 1984
wordt door de Kongregatie voor Zalig-
en Heiligverklaringen de wonderbaar-
lijke genezing erkend van een nonnetje
van het Opus Dei dat aan kanker leed,
een noodzakelijke voorwaarde voor een
zaligverklaring. In 1986 wordt de eerste
faze van het onderzoek afgerond.

Alle kritiek op de persoon van Escrivá
werd door het Opus Dei afgedaan als
"geïnspireerd door de Duivel." En er
konden nogal wat opmerkingen ge-
maakt worden: Escrivá was behoorlijk
ijdel en wilde zich Markies van Peralta
laten noemen, hij was een sympatisant
van het fascistische Franco-regime, ver-
heerlijkte de oorlog, deed uitspraken ten
gunste van Hitler, en liet zich 'Vader'
noemen op een manier die eigenlijk
alleen aan God toekomt. Het was voor
de anders zo strenge Kongregatie alle-
maal geen punt. O~ om Hebblethwaite
te citeren: "Ik wil overigens niet insinue-
ren dat het de tegenwoordige Kongrega-
tie ontbreekt aan integriteit. Zij wordt
alleen uitgenodigd om wat meer in de
ene richting te kijken 'tIan in andere."
Dat heeft ze dus ook gedaan: op 17 mei
1992 werd Escrivá de Balaguer y Albas
tot 'zalige' verheven, amper zeventien
jaar na zijn dood. 0

Op zij~ jongste cd, 'Henry's Dream', navolging van Kristus over het water
heeft Nick Cave een nummer opgedra- van de Maas liep, kreeg men Christina
g~n aa~ de ,heili.g~ Christina v~n te pakken ~n stopte men het meisje in
Sint-Truiden, Christina the astoms- het benediktessenklooster van Sint-
hing'. Niet ronder reden: de geschiede- Katarina bij Sint-Truiden. Daar viel ze
nis van de heilige Christina is zonder op door allerlei stuntjes: ze stak li-
m~er het meest krankjorum verhaal dat chaamsdelen in een oven, huilde dan
OOitw~r~ opgetekend. van de pijn, maar bleef ongedeerd. Of
. Christina werd geboren in Brustem ze stónd in de winter zes dagen tot aan
in 1150. Het merkwaardige aan haar haar hoofd in het bevroren Maaswater.
leve.nsloop is d~t Christina pas aan haar Of, telkens ze voorbij een galgenveld
heiligheid begint te werken ná haar kwam, hing Christina regelmatig zich-

De procedure van Benedictus werd dood. Of beter gezegd: na haar eerste zelf een drietal dagen tussen de veroor-
pas in 1983 door Johannes-Paulus Il dood. Toen zij op haar tweeëndertigste deelden.
gewijzigd. Het proces van heiligverkla- stierf, vloog tijdens de begrafenis plots Om een lang en gruwelijk verhaal te
ring werd niet alleen eenvoudiger, maar' het deksel ~a~ de lijkki.~t. Hierop besluiten: Christina werd uiteindelijk in
ook gemakkelijker. Zo moeten er minder zweefde Christina .op ettelijke meters een krankzinnigengesticht opgenomen.
'wonderen' erkend worden en wordt de hoogte enkele rondjes door het kerkge- Hierop veranderde ze zichzelf in een
termijn van vijftig jaar tussen de dood ?<>uw,om uitei~?elijk helemaal boven vogel en vloog naar buiten, om de
van een kandidaat-heilige en zijn heilig- in de n.ok te bhjv.en han.ge.n. T~n de volgende negen jaar bij een heilige
verklaring, teruggebracht tot tien jaar. ve~h~kte g~l~vlgen uiteindelijk na kluizenaar te wonen in de Luikse
Vandaag bestaat de procedure uit drie enige tijd Christina naar. beneden durf- wouden. Toen ze uiteindelijk in 1224
stappen: eerst wordt men Dienaar van den te halen, ~as dat met meteen om een tweede maal stierf, wilde een
God, dan Zalig, tenslotte Heilig. haar te aanbidden: Integendeel, de meisje, Beatrijs genaamd, haar nog

Eerst wordt een kandidaat-heilige, godsvrezende mem~~e aa.n~g haar enkele vragen stellen. Waarop Chris-
vaak op voorspraak van een kongrega- ~tuntwerk. als hekserij. Christina werd tina, vriendelijk als altijd, prompt voor
tie, door de plaatselijke bisschop aan- m de boelen geslagen, maar kon toch een tweede maal verrees, vervolgens
vaard als servus Dei, dienaar van God~ vluchten naar de bosse~ van Sint- geduldig alle vragen van Beatrijs beant-
Daarna volgt een moeilijk en grondig T:Ulden. Daar ~~de.~ Zichmet melk woordde, om tenslotte voor een derde
proces in Rome voor de Kongregatie die op ~onderhjke WIjze ~.egenweken maal te sterven, definitief. Christina
voor Zalig- en Heiligverklaringen. Ge- lang. Uit haar maagdelijke borsten werd 'zalig' verklaard, maar nooit
schriften van de kandidaat worden vloeide. gekanoniseerd.
onderzocht, wonderen moeten medisch . Uiteindelijk werd Christina toch Het verhaal van Christina kan sterk
nagetrokken worden, en (als ze nog mgerekend. Na een vlucht waarin ze in lijken, maar zij is niet de enige heilige 0

die 'vreemde avonturen' beleefde. De
'Legenda Aurea' en (in veel mindere
mate) de 'Acta Sanctorum' vertellen de
meest onwaarschijnlijke hagiografieën.
Enkelen zijn allerminst bruikbaar in de
hedendaagse devotie. Zo kreeg de
heilige Margaretha-Maria Alacoque
verschillende visioenen van Kristus.
Hierop kerfde ze met een mes de
'Chi-Ro'-monogram in haar borst, om
zich daarop in volle overgave aan de
zieken te wijden: ze slikte zowel braak-
sel als diarree van haar patiënten. Het
verhaal van de zalige Ludovica Alber-
toni is een meer pervers-seksuele va-
riant op het vorige verhaal. Ook aan
haar zou Kristus vaak verschenen zijn,
waarop hij haar telkens zou bespat
hebben met zijn zaad. Het verhaal van
een zekere boer Oelbrecht uit de tiende
eeuw is dan weer eerder aan de
bloederige kant: toen wetsdienaars hem
ten onrechte onthoofdden, zette hij
doodleuk zijn eigen hoofd op zijn
romp. Toen hij daarop een kerk betrad,
nam hij piëteitsvol zijn hoofd weer van
zijn nek en stapte zo naar binnen, het
hoofd onder de arm.

Om maar te zeggen: de zalige
Josemaria Escrivá de Balaguer y Alba
bevindt zich ongetwijfeld in zeer gods-
vruchtig, maar toch enigszins hetero-
geen gezelschap.
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NEngij zult Op aarde niemand
uw Vader noemen, want één
• II ~ "IS uW raUer (Mattheus 33,9)

«De top van Opus Dei bestaat
overigens eksklusief uit Spaanse pries-
ters, zelfs hun studentenhuizen hier in
Leuven worden door Spanjaarden ge-
leid: de direkteur van Arenberg, Ray-
mond Irigaray is een Spanjaard, net als
Montse, de direktrice van Steenberg, en
Esparza, de biechtvader. Serrer, de
ideoloog van het Opus, zegt: "De wereld
zal ooit moeten erkennen dat Spanje
haar iets te bieden heeft". Het Opus Dei
wil het kapitalisme kerstenen, met de
uitbouw van een elite. Die elite wordt op
haar' beurt geleid door Spaanse pries-
ters,»
«Maar ook andere aspekten van de

spiritualiteit zijn nauwelijks in overeen-
stemming met de traditionele kerkelijke
leer. Het Opus Dei gaat er zelf altijd prat
op dat 'El Camino' verslonden wordt, en
beweert dat het om een bovennatuur-
lijke boodschap gaat Persoonlijk vind ik
het als kristen nogal eigenaardig dat men
de bedenkingen van een sterveling als
een bovennatuurlijke boodschap be-
stempelt. Daarmee verlenen ze er het-
zelfde statuut aan als aan de Openbaring.
En je kan toch ook vragen stellen bij het
feit dat Balaguer zich statutair 'Vader'
laat noemen. Op zijn graf inRome staat
er ook in grote letters 'El Padre'.
Nochtans is het Evangelie daarover heel
duidelijk: In hoofdstuk 33, vers 9 van het
Evangelie van Mattheüs lezen we: "En
gij zult op aarde niemand uw vader'
noemen, want één is uw Vader". Dat is
fundamenteel in het Evangelie: het
absolute is niet van deze werelds

kaan wordt vandaag overigens in het
algemeen gekenmerkt door dat konser-
vatisme. Zo benoemde de paus Navarro
Valls, lid van Opus Dei, tot woordvoer-
der van het Vatikaan. Adjunkt-perschef
is daar trouwens Vic van Brantegem,
oud-redakteur van de Gazet van Ant-
werpen en goed bekend in ekstreem-
rechtse kringen. Die man heeft zijn
strepen nog verdiend bij het ultra-
konservatieve katolieke tijdschrift 'Alter-
natief.» (nvdr: Van Braniegem was
ondermeer nog medewerker. "!Ian 't Pal-
lieterke; beheerder van Oostpriester-
hulp-Kerk in Nood, mede-oprichter van
de pro-Zuidafrikaanse lobby Protea en,
samen met Karel Dillen, redakteur bij
het blad Ter Waarheid)

Kruistochtgeest
Veto: Welke is dan die ideologie die
Opus Dei en konservatief-katolieke krin-
gen willen verspreiltn? Verschillende
bronnen verwijzen naar de banden
tussen Opus Dei en ekstreem-rechtse
politieke kringen. Hoe konkreet zijn die
banden, en wat is het gezamenlijk
projekt?
Debroux: «Ik denk dat heel wat uiterst-
rechtse kringen binnen de Kerk dromen
van een herkerstening van de wereld, in
de zin waarin die door Calvo Serrer, de
ideoloog van het Opus Dei, wordt
voorgesteld. Serrer stelt de vraag: wat is
er eigenlijk misgelopen met het nazisme?
En hij komt tot de konklusie dat het
nazisme vooral een grote gedachte miste,
een grote spirituele idee om het te
dragen. Hij voegt eraan toe: "Totalitaire
regimes die dit niet hebben, verworden
snel tot een diktatuur zonder geest". Dat
wekt bij mij de indruk dat het Opus niets
tegen totalitaire regimes heeft, als die
maar gedragen worden door een grote
idee. Het Opus Dei propageert zo'n idee,
wat je zou kunnen noemen een 'Kristus-
Koning' -katolicisme: dat impliceert een
aanbidding van het gezag en is bezield
door een kruistochtgeest De wereld
veroveren en hernieuwen in Krisrus-
Koning, dat is het ideaal van Opus Dei.
Het kommunisme is fundamenteel ver-
keerd, maar ook het kapitalisme ont-
beert die grote idee, een moraal. Zij
willen eigenlijk het kapitalisme door het
wijwater halen. Een kapitalisme dat
luistert naar de vertegenwoordigers van
de kristelijke Europese waarden»
«Het is ook een denken dat je in

verscheidene teksten van de paus kan
terugvinden: het gaat slecht met Europa
- en dus met de wereld - omdat Europa
zijn wortels kwijt is. Europa moet terug
naar de kristenheid: die denkbeeldige
samenleving, die nooit bestaan heeft,
maar een maatschappelijk ideaal was
van sommigen in de middeleeuwen. Een
samenleving die genormeerd werd door
de katolieke kerk. Het is in die kontekst
dat het Opus Dei zich politiek engageert,
en ministers had in de regimes van
Franco, Marcos en Pinochet. Ook me-
. vrouw Kirkpatrick, de ambassadrice van
de VS in de Uno, is lid van het Opus: ook
zij maakte ooit het onderscheid tussen
goede en slechte totalitaire systemen»
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lezen: "Leden van het Opus Dei, of ze nu
individueel handelen of via associaties
die kultureel, artistiek, financieel enzo-
voort kunnen zijn, doen dat via 'auxi-
liaire genootschappen'. In hun aktivitei-
ten zijn deze genootschappen evenzeer
onderworpen aan gehoorzaamheid ten
opzichte van het hiërarchische gezag van
het Instituut". (nvdr: Konstituties van
1950, par. 9)>
«Naar buitenuit zal het Opus Dei zich

dus altijd distantiëren van leden die
bijvoorbeeld gerechtelijk vervolgd wor-
den. De zaak Ruiz-Mateos is daarvan
een goed voorbeeld. Ruiz-Mateos was
een lid dat vervolgd werd voor fraude
ten belope van zowat 200 miljard Belgi-
sche frank. Daarmee heeft het Instituut
dan officieel niets te maken, want het
gaat om het priveeleven van die man. Er
zijn verschillende voorbeelden bekend
van financiële schandalen, waarbij leden
van het Opus Dei betrokken waren. Aan
geld heeft het Instituut in elk geval geen
. gebrek, en men kan dan ook niet
volhouden dat de organisatie zich louter
met spirituele zaken bezighoudt. Zo
heeft het Opus Dei 12 miljard gegeven
aan het Vatikaan, zodat Rome die aan de
Italiaanse staat kon schenken als blijk
van goodwill na het verdachte faillisse-
ment van de Banco Ambrosiano.»

Volgzaamheid
«De God van de BiJbel is voor

kristenen de Gans Andere, zijn wegen
zijn niet de wegen van de mensen, De
wegen van God zijn zelfs door zeer
goede kristenen niet te doorgronden. Ik .
heb dan ook vragen rond een organisatie
die met 'El Camino' afkomt, een boven-
natuurlijke boodschap van 'El Padre' -
niet de Vader uit de Bergrede, of de
zaligprijzingen, maar Josemaria Escrivà.
Een mens die trouwens ook niet aarzelt
om zijn kreatie 'Gods Werk' te noemen.
In de kristelijke traditie is de Kerk geen
doel op zich, het is een middel dat ten
dienste staat van het verlossingsgebeu-
ren. Hier wordt op een niet-kristelijke
manier telkens gesuggereerd dat het
volgen van Opus Dei een rechtstreekse
en absolute garantie is om in de hemel te
geraken»
«Uit andere spreuken van Ei Camino

spreekt dan nog de verheerlijking van de
oorlog, een sterke kultus van de chef, van
het gezag. Een organisatie die dermate
elitair, dogmatisch en autoritair is, waar
de nadruk voortdurend ligt op de
onvoorwaardelijke volgzaamheid aan
de Padre, dat lijkt mij een ongezonde
organisatie. In het wereldbeeld van het
Opus Dei is geen plaats voor kritiek, of
om het met Balaguer te zeggen: «Als je je
kritiek toch niet voor jezelf kan houden,
schrijf het op een blad papier en geef het
aan je overste. Die kan het dan weg-
gooien of opbergen." Daarbij kan je je
na de Franse Revolutie toch vragen
stellen. Het Opus Dei en andere konser-
vatieve krachten in de Kerk willen
eigenlijk terug naar de periode vóór de
Franse Revolutie»

Veto: Dat impliceert bijvoorbeeld ook
het opheffen van de scheiding tussen
Kerk en Staat.
Debroux: «Die scheiding gaat voor veel
konservatieven in de Kerk te ver. Kardi-
naal Ratzinger bijvoorbeeld zegt dat de
Kerk, doordat ze de waarheid heeft, een
eigen pretentie moet hebben. Op het
gebied van waarden staat de Kerk boven
de Staat, en de Staat moet dat aanvaar-
den»

Het Opus Dei is een duistere organisatie. Slechts weinig
onderzoekers ofjoemalisten hebben het gewaagd hun tanden te
zetten in het fenomeen. België doet het al jaren met welgeteld

één uitgebreid joemalistiek onderzoek naar de aard en de aktiviteiten van
Opus Dei. Dat werk, 'Opus Dei in België' van André van Bosbeke, isdus
een standaardwerk bij gebrek aan veel konkurrentie. Toch hebben
anderen zich op bescheidener manier in het fenomeen verdiept. Eén van
hen is Leuvenaar Jul Debroux, filosoof en geëngageerd katoliek.
Debroux publiceerde een aantal jaren geleden al zijn visie op het Opus
Dei in 'Kering', het blad van Kristenen voor het Socialisme. Die visie is
gebaseerd op een grondige kennis van de hedendaagse katolieke kerk, en
van de spiritualiteit en praktijken van het Opus Dei zelf. En hij sprak tot
ons.

naleest, dan lees je bijvoorbeeld dat heel
wat presidenten en ministers die aan-
vraag tot zaligverklaring zouden steu-
nen. Ik wist niet dat presidenten en
ministers een speciale garantie konden
bieden inzake heiligheid. En toch is dat
het eerste wat het Opus Dei zelf
vermeldt. Daarna spreken ze over zowat
1300 bisschoppen die de aanvraag
zouden steunen. Zoveel bisschoppen die
de zaligheid willen van iemand die ze
nooit gekend hebben. Dat is toch wel erg
merkwaardig. Het is duidelijk dat het
Opus Dei al haar gewicht in de schaal
heeft gelegd voor die procedure. Een
zaligverklaring plaatst Balaguer immers
op gelijke voet met Ignatius van Loyola,
en het Opus Dei op dezelfde hoogte als
de Sociëteit van de Jezuïeten. Maar
eigenlijk zijn ze nu al veel machtiger dan
andere orden ooit geweest zijn.»

Veto: Over de gang van zaken bij de
zaligverklaring van Escrivà de Balaguer
is er heel wat te doen. De zaligverklaring
komt er sneller dan ooit tevoren in de
geschiedenis van deKerk en velen stellen
ook vragen bij de manier waarop de
Kongregatie voor de Zaligen en Heiligen
te werk is gegaan.
Debroux: «Zo'n procedure tot heilig-
verklaring is een ernstige zaak binnen de
Kerk, men gaat daarbij niet over ijs van
één nacht. Er is een Advokaat van de
Duivel, die getuigen à charge kan
aanbrengen. Maar wat stellen we hier
vast: men weigert een aantal mensen te
verhoren die een belangrijke funktie
hebben gehad binnen Opus Dei. Zo is er
bijvoorbeeld Maria del Carmen Tapia,
die een tijdlang op wereldvlak direktrice
was van de vrouwelijke tak van Opus
Dei, of professor John Roche van
Oxford, die ook bij het Instituut aange-
sloten is geweest Die mensen hebben
zelf gevraagd om te getuigen, maar dat is
niet toegestaan. De neef van Balaguer
stond erop te getuigen dat Balaguer zijn
eerste adelijke titel betaald heeft, en dat
hij een tweede titel aangevraagd heeft.
Dat kan men trouwens aan de hand van
het Spaanse Staatsblad bewijzen. Al die
getuigen worden zonder meer afge-
voerd»
«Daartegenover staan dan andere

mensen in de Kerk, die veel minder
kontroversieel zijn, zoals Pater Da-
miaan, Johannes XXllI, kardinaal Ro-
mero: die schijnen nog helemaal niet te
kunnen profiteren van die spoedproce-
dure»

Gezagsgetrouw
«Maar het Opus Dei is meer dan een

financieel imperium. Het heeft vandaag
een aanzienlijke macht in het Vatikaan.
De keuze van Johannes-Paulus Il is
trouwens heel sterk gepromoot door
kardinaal König, een van de grote
beschermheren van het Opus Dei. Het is
ook frappant dat, vlak voor de pausver-
kiezingen, het Opus Dei alle toespraken
van Karel Woytila aan alle deelnemers
van het konklaaf bezorgd heeft. De
eerste officiële daad van de paus was dan
ook een bezoek aan het graf van Escrivà,
vlak na zijn verkiezing. Als Johannes-
Paulus een land bezoekt, ontvangt hij
telkens de bisschoppen van het Opus
Dei, en elk jaar heeft hij in Castel
Gandolfo minstens één ontmoeting met
jongeren van de organisatie. Het minste
wat je van hem kan zeggen is wel dat hij
het Opus Dei genegen is. Het kan dan
ook niet verwonderen dat het Opus Dei
vandaag grote invloed heeft op. de
benoeming vim bisschoppen. Sinds Jo-
hannes-Paulus Il zien we voortdurend
benoemingen gebeuren van zeer gezags-
getrouwe en konservatieve mensen met
zeer traditionele teologische opvattin-
gen»
«De benoemingspolitiek van het Vati-

Hiërarchisch
Veto: Hoe is die opvatting dan te rijmen
met de hooggestemde spiruualiteit die het
Opus Dei toeschrijft aan de teksten van
de stichter?
Debroux: «Het Opus Dei beklaagt er
zich vaak over dat het veroordeeld
wordt door mensen die het niet kennen.
Ik heb de moeite genomen om 'El
Camino', hun spirituele handleiding, te
lezen. Zelfs Hans Urs von Balthazar,
toch een zeer belangrijk en konservatief
teoloog, zegt over dat boekje dat er
helemaal geen spiritualiteit inzit: je kan
er hoogstens een of andere spiritualiteit
achter veronderstellen. Als je dat leest
word je getroffen door heel wat banali-
teiten, eigenlijk is dat Spaanse kwezela-
rij, vol verachting en afkeer voor al wat
met het lichamelijke te maken heeft.
Anderzijds getuigt het ook van het
geloof in la Hispanidad, de grootheid
van het katolieke Spanje van weleer dat
over de zeven wereldzeeën heerste. Die
Hispanidad is het ideaal waarnaar het
Op~ Dei streeft»

Veto: Wat is dan die macht van het Opus
Dei? De naam van Opus Dei komt terug
in financiële schandalen, het Instituut
wordt in verband gebracht met ekstreem-
rechtse regimes: is het morele gezag van
het Instituut een middel tot het vestigen of
bestendigen van haar wereldlijke macht?
Debroux: «In feite is het Opus Dei een
bijzonder goed gestruktureerde organi-
satie, die alle middelen zal aanwenden
om macht en prestige te verwerven en op
die manier een bepaalde ideologie te
verspreiden. Het is eigenlijk heel moei-
lijk om daar zicht op te krijgen. Als je
leden vraagt naar de werkelijke impakt
van het Opus Dei, zullen ze je steeds
hetzelfde antwoord geven: het Opus Dei
is een organisatie die met strikt geeste-
lijke dingen bezig is, en met niets anders.
Hun leden bewaren de volledige vrijheid
in hun beroepsleven, dat verklaart de
stichter ook in verschillende interviews.
Maar in de geheime Konstituties kan je

Veto: Er is dus geen plaats voor
andersdenkenden? .

Debroux: «Niet als ~lijkwaardigen. Ze
gaan er in ieder ge.,;hl niet vanuit dat
ieder zijn stukje waarheid kan hebben,
en dat de konfrontatie van opvattingen
tot meer waarheid kan leiden. Ze zijn er
niet van overtuigd dat je als mens de
waarheid niet in pacht kan hebben. Zij
hebben immers de 'Bovennatuurlijke
Waarheid' in pacht» 0

Veto: Kan je zeggen dat het Opus Dei
een echte kampagne heeft gevoerd om
Balaguer zalig te verklaren? En wat is
dan overigens het konkrete belang van
die zaligverklaring voor het Opus Dei?
Debroux: «Ik denk dat je inderdaad van
een kampagne mag spreken. Als je de
publikaties van het Opus Dei erop
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;;Eenuur studie is voor een
moderne apostel een uur
gebed" (De Weg. 335)

De splitsing van de Leuvense universiteit in '68 veroorzaakte niet
enkel een verwijdering tussen de taalgroepen, maar ook een
scheiding tussen de geesten: de Franstalige afdeling stond achter

de bisschoppen, terwijl in de Vlaamse afdeling sorns behoorlijk
anti-klerikale taal gehoord werd. Vandaag zijn die gemoederen al lang

. weer bedaard, en is de relatie tussen de KV Leuven en de bisschoppen
opnieuw opperbest. Sommigen gaan zelfs verder, en dromen van een
'etisch réveil'. Zo komt het wellicht dat er steeds meer geruchten
cirkuleren over een toegenomen invloed vàn het 'Opus Dei' aan de
KV Leuven.
Rektor De Somer heeft nooit in twijfel
willen trekken dat de KU Leuven een
katolieke instelling zou zijn, maar hij
stond wars van iedere bevoogding door
het episkopaat. Onder De Somer had het
Opus Dei niets in de pap te brokken. Die
principiële onafhankelijkheid tegenover
een restriktief-kerkelijke politiek ver-
woordde De Somer voor het laatst in
'85, tijdens het pausbezoek aan Leuven.
Johannes-Paulus 11 kreeg een indruk-
wekkende toespraak te horen, waarin de
Leuvense rektor duidelijk stipuleerde:

··..De KU Leuven beschouwt het als haar
plicht gevestigde waarheden voortdu-
rend ter diskussie te' stellen en W nodig
aan te passen aan de taal en het denken
van de tijd. ( ...) Wetenschappelijke
vorsers (...) dient ook de vrijheid tot
dwalen te worden toegekend." .

De woorden staken schril af tegen de
toespraak van toenmalig UCL-rektor
Massaux. In Louvain-Ia-Neuve, en dat is
nog steeds een erfen~ van de splitsing,
heeft het Opus Dei altijd meer invloed
gehad. De UCL is steeds gepatroneerd
geweest door een konservatief en elitair
Brussels-Franstalig milieu dat graag 'La
Libre Belgique' leest. Precies bij die
groep vindt het Opus Dei veel aanhang.
Ook Massaux stond bekend als sympati-
sant van het Opus Dei. In zijn toespraak
distantieerde hij zich van zijn Leuvense
kollega, en bepleitte: "Wij zijn er ons
uiteraard van bewust dat het laatste
woord aan het leergezag toebehoort!",
en "Wees verzekerd van onze trouwen
kinderlijke eerbied" - woorden die bijna

. identiek zijn aan formuleringen van Del
Portillo, de prelaat van het Opus Dei (zie

. artikel p. 12).

ongeveer dezelfde levensbeschouwelijke
politiek gevoerd als De Somer. Er is wel
een verschil in stijl: De Somer zocht
dikwijls bewust de konfrontatie, terwijl
Dillemans als behendig politikus liever
kiest voor intern overleg. .

Zo heeft Dillemans steeds de onaf-
hankelijkheid van de KU Leuven tegen-
over bet Vatikaan bepleit. In '87-'89
werkte men in Rome aan een nieuwe,
vrij restriktieve kerkelijke opdrachtsver-
klaring voor katolieke universiteiten. Bij
een van die gelegenheden heeft Dille-
mans de strenge kardinaal Ratzinger
toegebeten: "We do not see any need for
a Vatican document on the status and
task of Catholic universities." Onenig-
heid tussen Leuven en Rome omtrent de
Roomse verbodsbepaling op iedere vorm
van In Vitro Fertilisatie ('pl'Detbuisba-
by's), bracht de 'Osservatore Romano'
ertoe deze universiteit té omschrijven als
"gravissima nbellione".

Ook te Leuven organiseerde het Opus
~ei zich tijdens het pausbezoek. Het
Jeugdkomitee voor het Pausbezoek'
voerde oppositie tegen iedereen die
kritiek durfde uiten op de komst van
Johannes-Paulus 11.Vooral de Universi-
taire Parochie werd zwaar aangepakt.
Mentor hierbij was Filip Martens, toen
KVHV-preses, vandaag kabinetschef van
minister Sauwens. 'De Standaard' meldde
op 12 april '85 trouwens dat Martens
samen met andere Opus Dei-leden kort
voor de pausreis naar Rome afgereisd
was en ginds ontvangen werd door
Johannes-Paulus 11. Een ander lid van Afgaand op dergelijke standpunten
dat Jeugdkomitee was Peter Mom- ~an de KU Leuven, hebben konserva-
baerts, indertijd redakteur bij het studen-. neve lobby's wals het Opus Dei tijdens
tenblad 'Faze'. In het oktobernummer . het r~ktoraat van Dillemans nauwelijks

. van 1985 maakte hij zonder schroom ~ invloed gewonnen. Op een vor-
reklame voor de aktiviteiten van het mingsavond van Loko in september '89
Opus pei aan de UCL: "apolitiek, typeerde Dillemans d~ Spaanse universi-
dynamisch, meer pragmatisch in zijn telt v~ het Opus Del als "voor zover je
sociale bewogenheid". zo'n instelling natuurlijk 'universiteit'

Pieter De Somer stierf enkele weken mag noemen." Met die houding zit de
na het pausbezoek. Zijn dood opende rek_tor alleszins op één lijn met de
meteen de weg naar bange spekulaties. Inrichtende Overheid van de KU Leuven,
Zo schreef hogervermelde Mombaerts al ~e Vlaamse ~i~hoppen. Zonder sekta-
in maart '85 in 'Faze': "Uit welingelichte nsche orgarusaties als Opus Dei bij
bron hebben we vernomen dat de naam te noemen, heet het in hun
Inrichtende Overheid van de KU Leuven, 'Gel~fsboe~': '.'Katoliek is daarom hij
de Belgische bisschoppen, graag terug o~ ZIJ ( ... ) die Zich niet laat inkapselen,
een geestelijke als rektor zouden heb- met laat ommuren. Noch sociaal-.kultu-
ben." Voorstanders van de kerkelijke ree~ (...), noch numeriek binnen een
restauratie kregen echter het deksel op kleine gemeen~~ap v!n gelijkgezinden
de neus met de verkiezing van de jurist of een soort minikerk.
Roger Dillemans.

Dillemans stamt uit de groep rond het
blad 'Universitas' van Mgr. Dondeyne,
een voorstander van een open kristen-
dom en een dialoog met andersdenken-
den. Als rektor heeft Dillemans dan ook

Geheim

Dat neemt niet weg dat het Opus Dei
in Leuven een aantal aktiviteiten ont-
wikkelt. Ze baten twee peda's uit (zie p.
11). Twee jaar geleden vermeldde bij-
voorbeeld de anti-abortusgroep 'K.omi-
tee voor Leven' op haar affiches 'Ter-

Hoe het Opus Dei objektief be
Opus Dei is een erg gesloten gemeensc.hap.

Leden van het Opus beweren zelf dat
diskretie essentieel is voor hun apostolaat: stichter
Escrivà de Balaguer spoort ook aan tot geheim-
houding. In de Konstituties van 1950 stelt El Padre
dat een gebrek aan diskretie "een ernstige belemmering
rou kunnen vormen voor het apostolisch dienstwerk,
problemen rou kunnen scheppen binnen het natuurlijke
gezin van een lid of bij de uitoefening van zijn of haar
ambt of beroep" (par. 191). Dat houdt ondermeer in dat
leden van het Opus geen namen mogen noemen van
andere leden; ronder uitdrukkelijke toestemming mogen
zij niet bekendmaken dat zijzelf bij het Instituut horen; er
mogen geen publikaties in naam van het Opus verschij-
nen; de Konstituties van het Opus Dei mogen niet
bekendgemaakt worden: de leden zelf krijgen die niet ter
inzage. Ook in de recentere Konstituties van 1982 stelt de
Balaguer: "Het moet de hoogste glorie van het Opus Dei
zijn dat het ronder menselijke glorie leeft." Die oproep tot
nederigheid - een aspekt van de spiritualiteit waarvan het
Opus Dei anders zelden blijk geeft - wordt door de
Konstituties verder ingevuld als een oproep tot geheim-
houding.

Ook in 'El Camino', de spirituele leidraad voor leden
van het Opus, komt Escrivà uitgebreid terug op die
geheimhouding. Spreuk 639: "Gezwegen te hebben zalje
nooit berouwen, maar gesproken te hebben heel vaak".
Die diskretie impliceert bijvoorbeeld ook dat jongeren
verondersteld worden hun ouders niet in te lichten over
hun betrokkenheid bij het Opus.

De plicht tot geheimhouding wordt door de leden en
sympatisanlen van het Opus Dei strikt in acht genomen.
Het is voor Veto dan ook erg moeilijk gebleken om aan
informatie te geraken over de aktiviteiten van het Opus
Dei in Leuven. Het Opus Dei heeft, bij monde van.
Raymond Irigaray, de direkteur van de studentenresiden-
tie Arenberg, sleeds geweigerd ons te ontvangen.

Vriendelijk maar balsstarrig weigerde Mr. Irigaray ons
een interview toe te staan, een rondleiding te geven in een
van de residenties of enigerlei andere informatie te
bezorgen. "Het Opus Dei heeft niets te verbergen", ro
zegt Mr. Irigaray, maar Veto rou in het verleden nooit
blijk hebben gegeven van enig respekt voor.het Instituut,
of zelfsmaar gepoogd hebben het Werk op een objektieve
manier te benaderen.

Op nog minder medewerking konden we rekenen. bij
professor emeritus Eugène De Jonghe. Professor De
Jonghe was sekretaris-generaal van de KV Leuven in de
jaren zestig, toen het Opus Déi in Leuven neerstreek om
haar apostolaat te beoefenen aan de toen nog unitaire
universiteit Sinds die tijd heeft hij het Opus een helpende
hand toegestoken bij haar inplanting in de Leuvense
universitaire gemeenschap. Op 22 december 1976 liet hij
zich vertegenwoordigen bij notaris Rooman, voor de
stichting van de VOs, de Verenigde Ontmoetings- en
Studiecentra voor de Jeugd, dat instaat voor het beheer
van de studentenresidenties van het Opus in Leuven (zie
elders). De oprichtingsakte verscheen in de 'Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad' van 24 februari 1977. Wij hadden
dan ook graag met professor De Jonghe gesproken over
het Opus Dei in het algemeen en zijn betrokkenheid met
het Instituut Bij ons eerste telefonisch kontakt weigerde
de man elk kommentaar. Een tweede gesprek was toch
iets meer revelerend.

Professor De Jonghe verbaasde zich erover dat we
hem konlakteerden. Hij rou met het Opus Dei hoege-
naamd nooit iets te maken gehad hebben. Alle vroegere
publikaties waarin zijn naam in verband werd gebracht
met de organisatie, bestempelde De Jonghe aIs pogingen
van gauchisten om zijn naam in diskrediet te brengen.
Elke link tussen hem en het Opus Dei, maakte de
professor zich sterk, was ronder meer verzonnen.

Professor De Jonghe kon natuurlijk niet ontkennen dat
hij in 1976 één van de stichtende leden was van de VOS.

DEI

vuursevest 123', het adres van Opus
Dei-huis 'Aren berg'. Bovendien bewe-
ren verschillende van onze gesprekspart-
ners dat ze ooit benaderd werden door

. het Opus Dei, al dan niet om een petitie
te ondertekenen. Dat impliceert waar-
schijnlijk dat niet iedereen aan de
KU Leuven afkerig staat tegenover het
Opus Dei.

Zo zijn 'of waren enkele professoren
. lid van de vzw's van Opus Dei: prof. Jos
Hoogmartens (Geneeskunde), prof. Louis
Albrecht (Toegepaste Wetenschappen),'
prof. em. Eugène De Jonghe (Sociale
Wetenschappen). 'De Morgen' van 18
april vermeldt ook prof. em. Albert
Coppé (Ekonomie) als lid van de vzw
Progressio. Coppé ontkent tegen Veto
dat hij in Progressio zetelt in het kader
van Opus Dei. "Progressio ondersteunt
enkel humanitaire projekten in de Derde
Wereld". Volgens Coppé zou baron de
Villefagne de Vogelsanck (overigens wél
lid en financier van Opus Dei), beheer-
der van An-Hyp, de initiatiefnemer zijn
van Progressio.

Progressio heeft echter niets met de
.KU Leuven te maken, en het ziet er naar
uit dat bij deze beperkte opsomming de
invloed van Opus Dei ongeveer op-
houdt. In de Universitaire Parochie heeft
het Opus Dei alleszins geen enkele voet
in huis - zelf geen teentje - en ook
binnen de fakulteit Teologie is hun
invloed zo goed als onbestaande. Een
eminent hoogleraar uit die fakulteit is

formeel: "In Teologie behoort geen
enkele docent tot het Opus Dei. Enkele
jaren terug werd wel pefluisterd dat een
assistent lid zou zijn van die groepering,
maar die is al een tijdje weg."

Een van onze kontaktpersonen besluit
dan ook: "Het Opus Dei stelt in Leuven
eigenlijk weinig voor. Ik denk dat juist
daarom die organisatie w geheimzinnig
doet. Zo worden ze nooit op hun juiste
waarde getakseerd, en heb je de indruk
dat het Opus Dei meer invloed heeft dan
hun werkelijke grootte rechtvaardigt.
Iedereen die behoudsgezind is, krijgt dan
snel het etiket 'Opus Dei', terwijl dat
meestal niet zo is."

Die redenering kan inderdaad klop-
pen. Zo wordt gefluisterd dat de vorige
vice-rektor, prof. Deruyttere, lid is van
Opus Dei. Bij navraag ontkent Deruyt-
tere dat formeel. Sinds jaar en dag zou
het bovendien 'een publiek geheim' zijn
dat prof. Casteels, groepsvoorzitter van
Bio-Medische Wetenschappen, en prof.
Van Daele, zijn echtgenote, tot het Opus
Dei behoren.

Van Daele: (lacht) «Neen, daar is niets
van aan. Dat gerucht zal wel verspreid
zijn omdat ik ooit éénmaal ben uitgeno-
digd om een lezing te geven in hun
pedagogie 'Steenberg', over studieme-
tode en eksamens. We hebben alleen een
paar keer kontakt gehad met die mensen.
Wél zijn wij overtuigd katoliek, maar- .
daarvoor hoef je je niet aan te sluiten bij
het Opus Dei,» • 0

al n?e
De Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 24 februari
1977 vermeldt De Jonghe niet alleen als stichtend lid van
de vzw, maar ook als voorzitter van de Raad van Beheer.
Zelf legt hij uit dat hem vroeger, als sekretaris-generaal
van de KUL, gevraagd is het Opus Dei bij haar aankomst
in Leuven hulp te verlenen. "AI wat wij van die mensen
wisten was dat het goede kristenen waren. En dus hebben
wij hen geholpen. Meer kan ik daar niet over vertellen.
Ook vandaag weet ik niets af van de aktiviteiten van het
Opus Dei inLeuven, tenzij wat zijzelfl;leweren, namelijk
dat het goede kristenen zijn".

Dat klinkt plausibel. Het Staatsblad vermeldt immers
dat De Jonghe niet bij de oprichting van de VOS
aanwezig was. Hij liet zich door een gevolmachtigde
vertegenwoordigen. Ook professor Louis A1brecht,
eveneens betrokken bij de oprichting van de VOs,
verklaarde ons dat hij alleen op de vraag van zijn vriend
en kollega Didier Van Havre is ingegaan, en zich heeft
laten vertegenwoordigen bij de notaris. Didier Van Havre
was in die tijd een beloftevol jong wetenschapper, die
later de eerste Belgische priester van het Opus Dei is
geworden. A1brecht nam echter geen mandaat waar in de
Raad van Beheer van de vzw. Bovendien is het toch
merkwaardig dat De Jonghe op 2 oktober 1978, de
vijftigste verjaardag van het Opus Dei, de moeite neemt
om in een opiniebijdrage in de Gazet van Antwerpen
uitgebreid te getuigen over de spiritualiteit van een
organisatie waarmee hij hoegenaamd nooit iets te maken
heeft gehad.

De geheimhouding waarop we gestoten zijn, is een
wezenlijk kenmerk van het Opus Dei zelf Ze beant-
woordt, zoals we gezien hebben, aan de Konstituties van
het Instituut, en krijgt daarin ook een funktionele
motivatie. Escrivà de Balaguer schrijft: "Om beter zijn
doel te bereiken, moet het Instituut als zodanig verborgen
blijven. (...) Over de werking en de redenen van onze
roeping zullen we slechts uitwnderlijk met buitenstaan-

ders spreken. Hoe rouden zij ons voor bepaalde gevallen
raad kunnen geven. Het zijn immers mensen die het
Instituut niet kennen of die er vijandig tegenover staan."
Veto wordt geacht vijandig te staan tegenover het
Instituut, en wordt dus in elk geval van kontakt
uitgesloten. Die uitsluiting is echter niet permanent
Direkteur Raymond Irigaray verzekerde ons dal als we
dit keer het Werk met respekt en objektiviteit legemoet
zouden treden, VelO in het vervolg op de bereidwillige
medewerking van het Opus kan rekenen.

Wij van onze kant gaan er in elk geval van uit dat deze
verduidelijkingen bijdragen tot de objektieve beeldvor-
ming rond het Opus Dei.

Maar ook van de andere kant is het niet makkelijk om
mensen over het Opus Dei aan de praat Ie krijgen. Wij
namen kontakt op met verschillende professoren, die zich
in het verleden met het fenomeen Opus Dei hebben
beziggehouden, in publikaties of lezingen. Velen onder
hen stonden ons bereidwillig te woord en bewrgden ons
waardevolle informatie, maar niemand van hen werd
bereid gevonden om openlijk over het Opus Dei te
praten. Men wil liever "geen olie gooien op al smeulende
vuren". Eén van de professoren waarmee we wilden
praten gaf ronduit toe dat hij bang was om te praten. Bang
voor wraak, geen terechtwijzing, voegde hij eraan toe,
maar wraak. Er zijn inderdaad voorbeelden bekend van
mensen die door het Vatikaan gesanktioneerd werden,
omwille van kritische uitlatingen over hel Opus Dei.
Tekenend in dat kader is dat we zelfs brochures en
informatie over het Opus Dei ontvingen van anonieme
~nders. .

T~nsIotte zijn er de oud-studenten van de residenties
van het Opus Dei die we kontakteerden. Ook daar was
het niet makkelijk om mensen te vinden die over hun
ervaringen met de spiritualiteit van hel Instituut wilden
praten. Om die reden heeft Veto er in deze reportage voor
geopteerd - tegen onze gewoonte in - valse namen te
gebruiken bij de getuigenissen van sommigen onder
hen.

Ook Veto kan diskreel zijn. 0



OPUS DEI+
Steenberg opgericht, gevestigd op het
nummer 14 van de Leopold I straat
De beide residenties bestaan nog
steeds, maar vzw Campus verhuisde in
1970, na de splitsing van de Leuvense
universiteit, naar de Floridalaan in
Ukkel, in 1986 naar de A. Gobert,laan.
De vzw Campus houdt zich sindsdien
vooral bezig met de Opus Dei huizen
in Louvain-la-Neuve.
De rol van Campus werd in 1977

voor Leuven overgenomen door de
vzw Verenigde Ontmoetings- en Stu-
diecentra voor deJeugd. Bij de oprich-
ters vinden we de namen van de
KUL-professoren Eugène de Jonghe,
tegelijk ook voorzitter van de Raad
van Beheer, en Louis Albrechts. Onder
de doelstellingen lezen we onder meer:
"voor de jeugd ontmoetings- en studie-
centra in de ruimste zin van het woord
op te richten, te steunen en te beheren,
om aldus vanuit de kristelijke etika de
jeugd, jeugdleiders en jeugdverant-
woordelijken te vormen in een geest
van openheid en ernst, door middel
van alle noodzakelijk geachte kultu-
rele, sociale en sportieve aktiviteiten
(...)"
In die geest van openheid en ernst

zou het Opus Oei sindsdien dus zorgen
voorstudentenhuisvesting in Arenberg
en Steenberg. Het VOS verhuurt
bovendien de panden aan de Naamse-
straat 88 en de Schapenstraat 112 (het
Anciaux-huis)' aan de KUL, die er
sociale huisvesting voorziet - voorna-
melijk voor buitenlandse studenten. In
die twee laatstgenoemde huizen wo-
nen geen leden van Opus Dei zelf.

o

REPORTAGE

Het Opus Dei streek in het midden van
de zestiger jaren in België neer, en
richtte haar aandacht van in het begin
op het rekruteren van universiteitsstu-
denten. Het ligt dus voor de hand dat
we het Werk eerst in Leuven zien
opduiken. De eerste manifestatie in
Leuven is de oprichting van de vzw
'Campus, Culturele vereniging - Cam-
pus, Association culturelIe' te Hever-
. lee. Oprichters van de vzw waren de
Italianen Aurelio Finetti (toen assis-
tent, daarna ambtenaar bij de Euro-
pese gemeenschap), en Antonio Ro-
mano (tegenwoordig verantwoorde-
lijke voor het informatiecentrum van
het Opus Dei in de Floridalaan te
Ukkel), de advokaat Joseph Legrand
en de professoren Guy Malengreau en
Zeger Van Hee (in die tijd dekaan van
de Rechtsfakulteit). Geen van beide
professoren had een funktie binnen de
vzw, die zichzelf een viervoudig doel
stelde: het bijdragen tot de kulturele
vorming van de studenten; het begun-
stigen van kontakten en uitwisselingen
tussen universiteitsstudenten van alle
landen; het stichten en besturen van
residenties en onthaalcentra voor stu-
denten; het beschermen, stichten, aan-
moedigen en steunen van aktiviteiten
die bestemd zijn om de algemene
vorming van de studenten te bevor-
deren. .
De zetel van de vzw was gevestigd

in de Tervuursevest 123 te Heverlee,
woonplaats van Finetti en Romano.
Op hetzelfde adres werd, na de oprich-
ting van de vzw, de residentie Aren-
berg opgericht voor mannelijke stu-
denten. Voor meisjes werd residentie

gehangen. Toen hebben ze mij als
hopeloos geval met rust gelaten. Maar
toen ik op een dag het kruisbeeld boven
mijn deur verwijderd had, hing het er de
volgende dag wel terug."
Het is duidelijk dat het Opus Dei een

grote impakt heeft op het priveeleven
van haar leden. Maar de organisatie
pleegt ook inbreuk op de privacy van de
residenten. Met name kuisheid staat als
deugd hoog aangeschreven, of om het
even anders te stellen: "Schaamte en
zedigheid zijn broertjes van de zuiver-
heid" (De Weg, Spreuk 127).

Greet: «Ik had altijd geweigerd om te
biechten bij Esparza, de biechtvader van
het Opus Dei. Op een dag werd er dan
toch sterk op aangedrongen het te doen.
Ik heb toen een donderpreek gekregen
van drie kwartier: Esparza beweerde dat
hij twee jongens, die mij gezien hadden
op een of andere bijeenkomst, over mij
had horen praten. Hij heeft mij toen de
mantel uitgeveegd over mijn ijdelheid.
De volgende week heeft hij dat nog eens
overgedaan. Toen ik daarna die twee
jongens daarover aansprak, beweerden
zij - en ik geloof hen eerder dan Esparza
- dat zij nooit over mij gesproken
hadden in het bijzijn van Esparza.»

Spanning
Hilde: «Ik heb het ooit meegemaakt dat
onder de douche het licht uitging. Als
een van hen douchte, moest dat immers
in het donker gebeuren. Het eigen
lichaam mag je niet zien, want dat is
onrein. Ook korte rok of jeansbroek is
verboden voor vrouwelijke leden van
het Opus Dei. Alleen lange gewaden
kunnen God behagen»

De konklusie van Greet is redelijk
vernietigend voor de kristelijk etika
waarmee ze kennismaakte op Steenberg,
en voor de geest van openheid die VOS
in haar doelstellingen zegt na te stre-
ven.

Greet: «Volgens mij zijn ze inderdaad
ekstreem-rechts en uitdrukkelijk racis-
tisch. Ooit wandelde ik samen met
Montse, de direktrice van Steenberg
over straat. We kwamen een kleurling
tegen, die ons in het Engels om een of

HET BOEK GEN,ESIS
verhuisbericht

andere inlichting vroeg. Ik moch] die
man van Montse helemaal niet te woord
staan»

"Weest mannen en vrouwen
ven de wereld, -maar weest
geen wereldse mannen en

"vrouwen (De Weg, 939)

Het Opus Dei is voornamelijk aktief in universitaire middens.
Niet omdat het Opus wetenschappelijk onderzoek hoog in het
vaandel rou dragen. Escrivà is ondubbelzinnig: "Hoor me, man

die vol zijt van de wetenschap. Jouw wetenschap zal voor mij nooit de
aktiviteit van de duivel kunnen verbergen". Wel spoort de Balaguer tot
studie aan om het op te nemen tegen de vijanden van Kerk en geloof:
"Tegenwoordig, met de verbreiding en verdieping van de wetenschap-
pen, zullen de apologeten het werk moeten verdelen om op alle terreinen
de Kerk wetenschappelijk te kunnen verdedigen. Jij... kunt je niet
onttrekken aan deze verplichting." (De Weg, spreuk 338)

liefheeft dan Mij, is mij niet waardig."
De mislukte bekering van een van de

meisjes van Steenberg zal El Padre dan
ook hoog zitten.

Hilde: «Er was bij ons op kot een meisje
dat helemaal in dat geloof opging. Ze
werd benaderd op een moment dat ze in
de put zat - haar vriend had het
uitgemaakt. Zij heeft in die periode erg
veel steun gehad aan de gesprekken met
de mensen van het Opus, en geraakte
geleidelijk volledig in hun ban. Haar
ouders waren het daar niet mee eens, en
hebben haar tenslotte uit het huis
gehaald. Psychologisch zat ze helemaal
aan de grond. Het laatste wat ik van haar
gehoord heb is dat het nu be~r met haar
gaat Ze zou ook terug lange broeken
dragen en zo,»
De manier waarop de studente in het

vorige verhaal benaderd werd is niet
gratuit; ze beantwoordt perfekt aan de
strategie die de Balaguer aan zijn volge-
lingen voorschrijft: het vertrouwelijk
gesprek. Spreuk 973 van De Weg luidt
"De woorden, die op het juiste moment
in het oor van een wankelende vriend
worden gefluisterd; het oriënterend ge-
sprek, dat je op passende wijze wist uit te
lokken; en de deskundige raad, die de
studie van je vriend aan de universiteit
zal verbeteren, alsook de discrete indis-
cretie, waardoor je voor hem onver-

, moede horiwnten van ijver ontsluit...
Dit alles vormt het 'apostolaat van het
vertrouwelijke gesprek'."

Banket

Tervuursevest 123 (foto Karen De Pooter)

Het Opus Dei beijvert zich enorm in
het zoeken naar nieuwe apostelen. Zelf
spreken ze daarbij over vissen. De
manieren waarop men zijn apostolaat
kan beoefenen zijn onuitputtelijk, het
enige wat telt, is dat ze bijten. In 'De
Weg' is er naast het apostolaat van het
vertrouwelijk gesprek ondermeer nog
sprake van het apostolaat van de maal-
tijd, van de arbeid en van de vnend-
schap. Vooral daarmee kunnen veel
mensen het wel eens moeilijk hebben:
voor leden van het Opus staat alles, ook
hun vriendschap, in het teken van het
vissen - als middel tot hun eigen heil.

Die eksklusieve gerichtheid op studen-
tenmiddens past natuurlijk ook in het
elitaire karakter van het Opus Dei. Zo
kan men bijvoorbeeld slechts numera-
rius worden (de hoogste graad in het
lidmaatschap van het Opus Dei), als
men een akademische graad bezit. Het
Opus heeft zich voorgenomen de kaders
te vormen van de Westerse maatschappij
van morgen. Prestige en gezag interesse-
ren het Opus daarbij duidelijk meer dan
wetenschap; of wat te denken van de
volgende passage uit 'Cronicas': "We
moeten zo een positie verwerven aan de
universiteiten dat we onze mensen titels
kunnen aanreiken zonder dat ze de
vereiste diploma's bezitten." Om haar
doel te bereiken heeft liet Opus Dei nood
aan hooggeplaatsten in elke sektor van
de maatschappij, de ekonomie, de poli-
tiek, de wetenschappen. Ze komt die
halen waar ze zitten. Aan de universi-
teit.
In de praktijk, zo blijkt uit onze

kontakten met een aantal studentes die
op Steenberg woonden, betekende hun
verblijf in de residentie een onderdom-
peling in 'de geest van Opus Dei'. De
bekeringsdrang van het Opus is groot.
In de huizen leef je natuurlijk strikt

gescheiden. Je komt er niet in als je niet
van het juiste geslacht bent. Alleen de
biechtvader, de Spaanse priester Es-
parza, beweegt zich vrij in en uit het

meisjescentrum. Dat is niet eens zo
ongewoon in peda's. Net wals de strenge
reglementering: geen bezoek op de
kamers, deuren op slot om 23.00 u.
Toch gaat het er bij het Opus Dei

kennelijk nog anders aan toe dan in
pakweg Regina Pacis, waar ongeveer
hetzelfde huisreglement van kracht is.

Els: «Het ergste is dat de priesters niet
zelf naar je toekomen om met je over
geloof te praten. Sommige studentes
zitten er al langer. Ze winnen je vertrou-
wen, knopen vriendschap met je aan.
Pas na een tijdje beginnen ze je dan te
vragen hoe het zit met je geloof. Of je
geen zin hebt om samen met hen daar
eens over na te denken, erover te praten,
er eens met de biechtvader over te
praten. Ik heb meisjes gekend die serieus
geshockeerd waren, toen ze uitvonden
dat hun 'vriendin' alleen in hun bekering
geïnteresseerd was,»
Maar niet iedereen heeft last van het

ongebreidelde zieltjeswinnen. Greet liet
het niet zo aan haar hart komen:
"Wanneer je van in het begin duidelijk
maakte dat je niet op bekering gesteld
was, dan lieten ze je ook al snel met rust.
Ik heb wel een keer een misviering
meegemaakt, en die was nog volgens de
oude ritus. Je mocht bijvoorbeeld de
hostie niet in je hand ontvangen, maar
op je tong."
Hilde ging zelfs in de tegenaanval:

"Het werd niet erg op prijs gesteld dat ik
een poster van American Gigolo tegen
. de muur had. Ze zeggen je dat nooit zelf,
maar studentes die bij het Opus zijn,
komen je daar dan vertrouwelijk over
spreken. De volgende dag heb ik dan een
grote foto van mijn lief tegen de muur

Greet: «Men probeert je volledig van de
buitenwereld af te zonderen. De mensen
van Opus Dei leven ook volledig
wereldvreemd. Ik herinner me dat er een
studente woonde, die zich nogal enga-
geerde in de spiritualiteit van het Opus
Dei. In januari kreeg haar vader een
zwaar verkeersongeval. Men heeft toen
al het mogelijke gedaan om haar te
beletten haar vader te gaan opzoeken»
Dergelijke verhalen zijn schering en

inslag in de publikaties die aan het Opus
Dei gewijd zijn. In haar drang tot
bekering - "Apostelen winnen. Dat is
het onmiskenbare teken van de ware
ijver" ('De Weg', spreuk 793) - onder-
vindt het Opus Dei kennelijk veel hinder
van ouders. Men tracht, zo blijkt uit veel
getuigenissen, tegelijkertijd jongeren van
hun familie te vervreemden, en hun
afhankelijkheid ten opzichte van het
Instituut te vergroten. In Spreuk 907
past Escrivà het Evangelie van Mattheüs
dan ook ontegensprekelijk op zichzelf
toe: "Wie zijn vader of moeder meer

«Ze zijn bovendien verschrikkelijk
elitair. Alleen al door de prijs die je
betaalt voor een kamer in Steenberg, kan
je je publiek natuurlijk al sterk selekte-
ren. Wij betaalden daar toen 90.000
frank voor de periode van begin oktober
tot eind mei. Voor weekends, kerst- en
paasvakantie, eksamenperiode moest je
vijfhonderd frank per dag bijbetalen,
met een maksimum van 12.000 frank
per maand. Daarvoor kreeg je wel vol
pension, en de kamers waren er mooi en'
ruim. Het is ook een oud herenhuis»

«Ik vind niet dat die mensen normaal
zijn, nee. Eigenlijk is het Opus Dei een
sekte. Ze zijn volledig wereldvreemd. Ze
doen de hele dag niets, maar dan ook
niets anders dan bidden. Die mensen
verwezenlijken niets, en leven luksueus
op kosten van ouders die ervoor willen
betalen. Eigenlijk troggelen ze echt geld
van de mensen af: een paar keer per jaar
sturen ze nog overschrijvingsformulieren
naar de ouders, om hun goede werken te
financieren. Maar die mensen doen
helemaal geen goede werken. Ze leiden
het leven van oude aristokraten. Ze
komen niet buiten zonder duur opge-
maakt te zijn. Aan tafel laat de direktrice
zich echt bedienen. Ze schuift haar bord
opzij, dat dan door haar dienstpersoneel
wordt afgeruimd. Daarna wordt de rest
van de tafel afgeruimd. Ook als je zo'n
bezinningsweekend meemaakte op het
kasteel van Opus Dei in Dongelberg. zag
je in welke weelde die mensen eigenlijk
leven. Daar hangen overal kristallen
luchters, het is er buitengewoon chic.
Mij moeten ze niets komen vertellen
over de soberheid van het Opus Dei,»

Het Opus Dei huldigt dan ook een
binnen de Kerk ongebruikelijk visie op
'goede werken'. In Spreuk 979 maakt
Escrivà korte metteÎl met de kristelijke
caritas: "Het is menSelijk weinig waarde
te hechten aan hetgeen weinig kost. Dit
is de reden waarom ik je het 'apostolaat
van het niet-geven' aanbeval. 'Laat nooit
na bij de uitoefening van je beroep, alsje
beroep het instrument van je apostolaat
is, een billijke en redelijke vergoeding te
vragen." 0



REPORTAGE OPUS + DEI
#Dank U, mijn God, voor de
liefde tot de Paus" (De Weg, 573)

In1982 verleende paus Johannes-Paulus 11 aan het Opus Dei het
statuut van Persoonlijke Prelatuur, iets wat een scholkgolf veroor-
zaakte in de hele Kerk. Door deze maatregel werd de werking van

het Opus Dei onttrokken aan het gezag van de plaatselijke bisschoppen
en onder rechtstreeks pauselijk gezag geplaatst. Met deze daad bevestigde
de paus zijn genegenheid voor het Opus Dei. De hartelijke relatie tussen
Karol Woytila en het Opus Dei is immers niet alleen gebaseerd op een
gemeenschappelijke behoudsgezinde visie op Kerk en maatschappij,
maar ook op een oude vriendschapsband: reeds als aartsbisschop van
Krakau kreeg Woytila de volle steun van het Opus Dei. Een steun die
grotendeels verliep via Amerikaanse inlichtingendiensten.

Escrivä de Balaguer heeft zijn roots in
het franquistische Spanje, een fascisti-
sche staat die ontstond na een bittere
strijd tegen de verenigde rode milities,
met het bombardement van Guernica als
triestige apoteose. Dat Escrivá als 'goed
katoliek' achter Franco stond, is niet eens
ro verwonderlijk. Ook paus Pius xn
heeft Franco in een telegram gefelici-
teerd met zijn "kristelijke overwinning".
Het nationaal-katolicisme was toen de
officiële Spaanse staatsdoktrine, en ook
Escrivä en zijn Opus Dei waren door-
drenkt met een primair rechts ideeën-
goed en"een rabiaat anti-socialisme.

,

Geboortebeperking
Tijdens de Koude Oorlog trok een

beweging als Escrivá's Opus Dei, dat al
~ snel internationale vertakkingen had, de
aandacht van de Amerikaanse inlichtin-
gendienst CIA. Het CIA had via het
Opus Dei lange tijd zeer goede kontak-
ten met het Vatikaan. Pius XII (1939-
1958) had in de jaren '50 de Noordame-
rikaanse kardinaal Spellmann als geeste-
lijk adviseur. Die Spellmann was ook
(en vooral) 'Groot Beschermheer en
Geestelijk Raadsman' van de Maltezer
Ridderorde. Volgens de Amerikaanse
joernalist Martin A. Lee (in 'Their will
be done', 1983) ontmoetten Ameri-
kaanse en Vatikaanse prominenten el-
kaar regelmatig in het kader van die
Maltezer Ridderorde - een door vele
persoonlijke banden uiterst nauw met
het Opus Dei verbonden organizatie.

(foto Karel De Weerdt)

Hierdoor was de CIA uitwnderlijk
goed geïnformeerd over de binnen-
Vatikaanse aangelegenheden. Zo voor-
spelden analytici van de CIA na de dood
van Johannes XXIII in 1963 dat kardi-
naal Montini de nieuwe paus rou
worden, nog vóór de officiële bekend-
making. Toch begon de VS vanaf het
begin van de jaren '60 haar greep op de
Kerk volkomen te verliezen. Johan-
nes XXIII had Spellmann al netjes
buitenspel gezet Paulus VI volgde, zeker
in de eerste jaren van zijn pontifikaat, de
politiek van Johannes XXllI: een ont-
spanningspolitiek tegenover Oost-Euro-
pa, een encykliek als 'Populorum Pro-
gressio' (algemeen beschouwd als een
kritiek op het kapitalisme), een milde
houding tegenover de bevrijdingsteolo-
gie, steun aan de oekumenische bewe-
ging.
Vooral 'Populorum Progressio' en de

'Ostpolitik' deden de CIA besluiten dat
het Vatikaan het marxisme in de kaart,
speelde, vooral na de opkomst van de
bevrijdingsteologie in Zuid-Amerika. In
1970 vermeldde het 'rapport-Rocke-
feller' dat de katolieke kerk een bedrei-
ging was geworden voor de VS-belangen
in Zuid-Amerika. Daarom schakelde de
CIA steeds meer binnenkerkelijke groe-
peringen in die zich verzetten tegen die
progressieve stromingen. Toch zag Was-
hington in dat alle pogingen om via
allerlei katolieke organizaties te werken,
gerommel in de marge rouden blijven.
Men konstateerde uiteindelijk dat enkel
een ~uiste' opvolging van Paulus VI het

tij rou kunnen doen keren. Het CIA
stelde een rapport op met het profiel van
de kardinalen die de Amerikaanse belan-
gen het best rouden vrijwaren. Helemaal
bovenaan dit eksklusieve lijstje prijkte
de naam van de aartsbisschop van
Krakau, de Pool Karol Woytila.

Suenens
Met Woytila hadden de VS inderdaad

een gelukkige keuze gemaakt Hoewel
hij zich in zijn jeugd tegen de nazi-
verschrikkingen in Polen had verzet,
heeft Woytila nadien steeds op zeer
gespannen voet geleefd met het kommu-
nistisch regime. Die houding stond
diametraal tegenover het beleid van
kardinaal Wyszynski, de primaat van
Polen. Wyszynski had met de steun van
het Vatikaan een politiek ontwikkeld
van goede verstandhouding met de
nationale - en dus ko~unistische -
overheid.
In 1976 bezocht Opus Dei-kardinaal

Terenee Cooke, opvolger van Spell-
mann als aartsbisschop van New York
en als geestelijk adviseur van de Malte-
zer Ridderorde, en tevens algemeen
proost van de US Anily, Polen om ginds
die Woytila op te zoeken. Later op hèt
jaar werd Woytila naar de VS uitgeno-
digd voor een tegenbezoek. Hij gaf er
lezingen aan de Harvard University en
op andere, door het Opus Dei georgani-
zeerde, bijeenkomsten.
Naar aanleiding hiervan maakte de

'Harvard Crimson' op 30 juli 1976
melding van Woytila als ernstig paus-
kandidaat - volle twee jaar voor de dood
van Paulus VI. Het Opus Dei verwrgde
bovendien de public relations van haar
kandidaat. Zij gaf zijn redevoeringen uit
in een brochure en verspreidde die onder
een groot aantal invloedrijke personen in
het Vatikaan. Niet romaar rou het
Amerikaanse magazine 'US News &
World Report' jaren later Johannes
Paulus 11beschrijven als een "man met
vaste overtuigingen, die zijn ervaringen
in de levendige maar traditionalistische
Poolse kerk beschouwt als een univer-
seel model."
Toen Paulus VI in 1978 stierf, was de

Woytila-kampagne dus al grondig voor-
bereid door het Opus Dei en de Maltezer
Orde. Toch verliep niet alles naar wens.
Volgensde joemalist David Yalop ('Gods
wil of de maffia?', 1984) was het de
Belgische kardinaal Suenens die in
samenspraak met enkele geestesgenoten
ervoor opteerde om de patriarch van
Venetië naar voor te schuiven, Albino
Luciani. Luciani werd Johannes-Pau-
lus I, maar stierf reeds na een pontifikaat
van amper 33 dagen. In de herkansing
lukte de vooropgestelde strategie wel:
Karol Woytila werd verkozen als paus
Johannes-Paulus 11.

Reaganomics
Haast onmiddellijk knoopt Johannes

Paulus 11goede relaties aan met de VS.
Dat lijkt misschien niet uitwnderlijk,
maar het is dat we!. Sinds 1867 hadden
Washington en het Vatikaan geen enkele
diplomatieke band meer, omdat de VS
er de politiek op na hielden van een
strikte scheiding tussen Kerk en Staat.
Onder Johannes-Paulus 11verandert al-
les. Reeds in oktober 1979 bezoekt hij
als eerste paus het Witte Huis, waar hij
Carter ontmoet. Zbigniew Brzezinski, de
uit Polen afkomstige konservatieve vei-
ligheidsadviseur van Carter, ontmoet
hem als "een oude vriend", wat wel erg
letterlijk wijst op eerdere kontakten.
Het is echter pas onder RonaId

Reagan dat Johannes-Paulus 11een ware
liefdesrelatie met de VS opbouwt. Om-
gekeerd is Reagan even entoesiast over
zijn Vatikaanse kollega: Johannes-Pan-
lus verstrakt de politiek tegenover de
Oosteuropese regimes, veroordeelt de
Nicaraguaanse Sandinisten en de hele

bevrijdingsteologie, propageert de waar-
den van de moral majoruy ~n 'verbetert'
bepaalde stellingen van het versakkerde
'Populorum Progressio'. Een van Rea-
gan's meest gekende komplimentjes luidde:
"God stuurt ons sommige mensen op het
juiste tijdstip, wanneer we hen het hardst
nodig hebben. In het geval van Johan-
nes-Paulus 11heeft hij dat gedaan."
De vriendelijkheid was wederzijds.

Op 2 mei 1984, niet lang voor de
Amerikaanse presidentsverkiezingen,ont-
moetten president Reagan en paus
Johannes-Paulus 11elkaar in Fairbanks,
Alaska. Reagan was op terugreis van
China; Woytila vloog richting Zuid-
Korea. De twee wereldleiders spraken
mooie en wollige woorden over een
gemeenschappelijk programma ter be-
strijding van de honger en de bevorde-
ring van de vrede. Hoewel zij beloofden
dat de details nog uitgewerkt rouden
worden, is die toespraak tot vandaàg -
acht jaar later - het enige wat van dat
'Reagan-Woytila'-plan gehoord werd.

Bovendien verbood de paus de Ame-
rikaanse bisschoppenkonferentieom vóór
de verkiezingen uit te pakken met hun
inmiddels beruchte herderlijk schrijven
over het ekonornische, sociale en buiten-
landse-hulpbeleid van de Amerikaanse
regering, een rapport dat geen spaander
heel rou laten van de Reaganomics.Die
'steun' heeft er wellicht toe bijgedragen
dat de katolieken in de VS (traditioneel
eerder 'demokratisch' stemmend) meer
sympatie voor Reagan kregen: hij ver-
wierf 56 procent van de katolieke
kiezersstemmen, terwijl dat in 1980
slechts 47 procent was.

Aanvaring
De wijziging in de eksterne kerkelijke

politiek ging vanzelfsprekend gepaard
met belangrijke binnenkerkelijke veran-
deringen. Voor rover VVoytilatopbenoe-
mingen deed, kwamen de gelukkigen
haast altijd uit de Orde van Malta of het
Opus Dei, of uit financieel sterke kerk-
provincies. Tegelijk voerde de paus een
ware guerrilla tegen de orde die jaren-
lang als de persoonlijke elite van de paus
werd beschouwd: de Societas Jesu of de
jezuïeten. Pedro Arrupe, de generaal van

de jezuïeten, was haast onmiddellijk na
de verkiezing van Johannes-Paulus 11
met hem in aanvaring gekomen: hij
weigerde immers om de 'revolutionaire
jezuïeten', de grote groep die de bevrij-
dingsteologie ontwikkelde, tot de orde te
roepen. Zo schreef Arrupe aan de
Zuidamerikaanse oversten: "Laten we
tegenover de marxisten broederlijk be-
reid zijn tot een dialoog." Dat zinde de
VS niet, dat zinde de paus niet, en de
jezuïeten werden tussen '81 en '83
volkomen uitgerangeerd.
Eigenlijk had de paus de jezuïeten

helemaal niet meer nodig, hij had
nieuwe elitetroepen gekozen. In '82
benoemde Johannes-Paulus 11 immers
het Opus Dei tot Persoonlijke Prelatuur
en Alvaro del Portillo tot haar prelaat.
Del Portillo benadrukte in de jaren
daarop herhaaldelijk de absolute aan-
hankelijkheid van het Opus Dei tegeno-
ver de paus: .....alles wat de paus zegt en
doet met kinderlijke liefde te aksepteren,
kritiekloos en ronder franjes op partij-
politieke kommentaren" ('Osservatore
Romano', 20/7/1984). Wat een kon-
trast met de uitspraken van Escrivá over
Paulus VI: "We moeten van hem hou-
den, wals men van een lief vadertje
houdt, dat héél oud is en héél ziek (...)
We moeten bidden voor de toekomstige
paus."
Alleen al die hondstrouwe discipline

kontrasteert scherp met de traditioneel
rumoerige en zelfbewuste houding van
de jezuïeten, om nog niet te spreken van
het belangrijke links/rechts-debat. Opus
Dei was ronder de minste uitwndering
. 'rechts', een belangrijk deel van de
: jezuïeten was dat niet, en daar ging het
om. De 'Süddeutsche Zeitung' ver-
woordde het in januari '83 zeer treffend:
"Het is geen toeval dat de 'opwaarde-
ring' van Opus Dei door Johannes-
Paulus, de verheffing van de rang tot
persoonlijke prelatuur, in tijd samenvie-
len met het aanzeggen van de wacht aan
de orde der jezuïeten, met het plaatsen
van een pauselijk 'delegaat' aan de hoofd
van de Sociëteit van Jezus. Delen van de
jezuïetenorde waren de paus te politiek,
te 'links', te rekalcitrant geworden."
Johannes-Paulus heeft betere, en alles-
zins gehoorzamere discipelengevonden.
. 0
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eko-taks. Bij de anderen moet de heffing
fiskaal gekompenseerd worden door
bijvoorbeeld een vermindering van de
belasting op arbeid. De opbrengst komt
dus niet ten goede aan het milieu.
De reden voor dit mager voorstel kan

ook in Europa bij het gelobby van de
industrie worden gezocht. Allerlei 'eks-
perten' argumenteerden immers dat een
CO2-taks een bedreiging voor de indus-
trie vormde. Zo wezen in België de
chemische industrie en het VBO een
dergelijke eko-taks kategoriek van de
hand. De chemische nijverheid ging zelf
op zoek naar alternatieven en vond die
in 'vrijwillige programma's om het
energieverbruik te verminderen'. We-
tende dat een bedrijf als Petrochim er in
slaagt om het drievoudige van de
wettelijk toegelaten norm aan benzeen te
lozen en bij het Hof van Beroep toch
vrijgesproken te worden, doen deze
'vrijwillige programma's' wel het ergste
vermoeden.
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achter de rest van de wereld om
uiteindelijk niets te moeten doen. Daar-
naast bepleit de EG in haar voorstel voor
het terugbrengen van de koolstofdioxide
in het jaar 2000 tot op het nivo van
1990, grofweg een stabilisering van de
CO2-emissie. Deze houding in schril
kontrast met de cijfers die door klimato-
logen naar voor worden geschoven.
Volgens het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) is het noodza-
kelijk om de uitstoot van broeikasgassen
onmiddellijk met 60 à 80% te laten
dalen, als men de huidige koncentratie
aan broeikasgassen in de atmosfeer niet
verder wil laten toenemen. Het voorstel
van de EG verbleekt dan ook wanneer
het naast de klimatologische realiteit
wordt gelegd.

Kategoriek
Eigenaardig genoeg worden bij het

voorstel van de kommissie de grote
energieverbruikers (lees: de grote broei-
kasgasvervuilers) vrijgesteld van deze

De Grote Manitoe spreekt

dragen' krijgt de publieke opinie de
indruk dat er eindelijk echt werk wordt
gemaakt van de grote milieuproblemen.
In werkelijkheid zet de klimaat-kata-
strofe zich onverminderd of zelfs in een
verhoogd tempo voort.
De EG heeft - het mag gezegd - meer

inspanningen gedaan dan de VS om met
konkretere plannen en voorstellen voor
de dag te komen. De Europese Kommis-
sie presenteerde verleden week zelfs een
voorstel voor een CO2-taks, in een
poging de uitstoot van kooldioxide te
beperken. Deze heffing zou ingevoerd
worden op fossiele brandstoiien (olie,
aardgas en kolen) en op energie van
waterkrachtcentrales en kernenergie. En-
kel zonne-, wind- en bio-energie zouden
buiten schot blijven. Toch moeten ook
bij dit voorstel enkele serieuze kantteke-
ningen geplaatst worden.

Eerst en vooral is dit akkoord verre
van 'onvoorwaardelijk': de EG eist
ekspliciet dat ook de andere Oeso-
landen meedoen. Zo verschuilt ze zich

Solidariteitstocht dwars door Amerika

....

Naar aanleiding van de SOOsteverjaardag van de ontdekking van
Amerika, vindt in het kultureel centrum 'Romaanse Poort' nog
tot 30 mei de tentoonstelling 'Indianen nu' plaats. Initiatief-

neemster - in samenwerking met Derde Wereldraad Leuven en vzw
Voor Moeder Aarde Regio Leuven - is Els Mertens, die een jaar in een
reservaat in Dakota verbleef en een aantallndianenbewegingen hier
vertegenwoordigt. De tentoonstelling heeft de bedoeling de andere zijde
van Colombus' ontdekking te belichten doorheen de situatie van de
Indianen vandaag, en vormt tevens een oproep om een einde te maken
aan de reeds vijf eeuwen durende genocide vari dit volk. Een deel van de
opbrengsten zal overigens worden geschonken aan de vzw Voor Moeder
Aarde, als bijdrage aan de in februari opgestarte solidariteitsmars 'Walk
Across America For Mother Earth'.

Momenteel leeft het merendeel van de
Indianen teruggetrokken in de 300
Noordamerikaanse en 2200 Canadese
reservaten die hen in de (geschonden)
verdragen met de koloniale regering
werden toegewezen. Konkreet betekent
dit dat ze nu nog slechts een heel klein
aantal van hun oorspronkelijke gronden
- in de meeste gevallen onvruchtbaar
woestijngebied en bijgevolg· ongeschikt
voor landbouw - kunnen gebruiken. De!
werkloosheidscijfers liegen er dan ook
niet om. Sinds de overheden echter
hebben ontdekt dat het Indiaans land
meer dan 60% van alle goud-, uranium-,
olie-, en steenkool reserves bevat, zijn
zelfs de reservaten voor de 'blanke'
ontginniogswoede niet meer veilig, en
wordt de autochtone bevolking in naam
van de hebzucht eens te meer verdreven
uit haar ultieme toevluchtsoord. In 1951
werd bovendien de eerste kernproef op
inheems grondgebied verricht, in de
deelstaat Nevada, waar de Western
Shoshone Indianen vertoeven. Onder-
tussen zijn in opdracht van Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten al
meer dan 700 testen uitgevoerd. Derge-

lijke nukleaire aktiviteiten vormen sa-
men met de grote hoeveelheden giftig
materiaal uit de ontginningen, door
afvalmaatschappijen ver van de blanke
steden lukraak gedumpt, en de wijze van
ontginning (open mining), een van de
voornaamste oorzaken voor de verwoes-
ting van het leefmilieu (zure regen,
verwoestijning, radio-aktieve besmet-
ting van het grond- en rivierwater). Een
gevolg is dat dieren en planten sterven en
verdwijnen, waardoor een schrijnend
gebrek aan voedsel ontstaat.

Rouwig
Dat de aan uitputting en besmetting

onderhevige bevolking zo aan heel wat
ziektes wordt blootgesteld, zou normali-
ter niemand mogen verbazen. Volgens
de statistieken lijdt 60% van de Indianen
in Noord-Amerika aan suikerziekte,
terwijl ook TBC massaal voorkomt.
Door radio-aktieve isotopen komen
daar nog eens kanker, leukemie en
genetische afwijkingen bij. De gemid-
delde levensverwachting onder de India-
nen is dan ook slechts 45 jaar. Om de
eigen status van tweederangsburger en
de uitzichtloosheid van het bestaan
(armoede, werkloosheid, racisme, anal-
fabetisme) wat te vergeten, rest dikwijls
nog slechts een uitweg: de alkohol.
De 4800 km lange solidariteitstocht

'Walk Across America for Mother
Earth' doorheen Amerika kadert in een
groeiend milieubesef en heeft als hoofd-
doel een publieke bewustwording te
kreëren ten aanzien van de leefsituatie
van de Indiaanse bevolking. Hoewel een
Vlaams initiatief, is het idee van de
voettocht in feite afkomstig van de
Western Shoshone Indianen. Het pro-
jekt, dat een achttal maanden zal duren,

Heffing
De milieubewegingen zijn dan ook

ronduit ontgoocheld over het verdrag.
Greenpeace International aarzelt niet te
zeggen dat "geen enkele wereldleider die
het akkoord volgende maand in Rio zal
ondertekenen kan beweren dat dit ver-
drag de wereld van het broeikaseiiekt
helpt redden". Richard Mott van het
Wereld Natuur Fonds (WNF) steekt zijn
ontgoocheling niet onder stoelen of
banken: "Dit broeikasverdrag is een lege

Het levensgevaarlijke broeikasverdrag

Mager voorstel,
lege huls
Vorige week zondag opende

het nieuws met een van de
zeldzame hoera-berichten

over de milieuproblematiek. Na
ellenlange onderhandelingen wa-
ren de afgevaardigden uit 143
landen het eens geworden rond het
'Verdrag ter bestrijding van het
broeikaseffekt' dat begin juni in
Rio De Janeiro zou moeten wor-
den ondertekend. Bovendien zou
President Bush nu toch naar de
Uneed-konferentie afreizen.
Het broeikasverdrag heeft alvast één
verdienste: eindelijk wordt het broeikas-
effekt als mundiaal wereldprobleem
erkend - alhoewel daaraan nauwelijks
nog iemand twijfelde. Toch heeft met
name de VS zich heel lang dankbaar
verschuild achter enkele dissidente we-
tenschappers die de hele zaak minimali-
seerden, om geen stappen te moeten
ondernemen. Het opzet van dit broeikas-
verdrag is dan ook niet gering: de
uitstoot van de broeikasgassen zou op
termijn beperkt moeten worden.
Rond dit opzet rijzen echter reeds de

eerste twijfels. In het verdrag komt geen
enkele (!) norm voor, noch schema's
over de manier waarop en de hoeveel-
heid waarmee de broeikasgassen moeten
worden teruggedrongen. Het verdrag
bevat evenmin bindende regels over het
tijdschema waarbinnen de onderteke-
nende landen hun broeikasemissies moe-
ten terugschroeven. Een ondertekening
verbindt de landen bijgevolg tot niets.
Blijkbaar was dit de enige tekst waarach-
ter de VS - dat zij de grote dwarsliggers
waren in de onderhandelingen rond dit
verdrag is een publiek geheim - zich
konden scharen.

Kontekst
Het is overduidelijk dat president

Bush zijn slag volledig heeft thuis-
gehaald. De VS, verantwoordelijk voor
een kwart van alle koolstof emissies op
aarde, wilden te allen prijze vermijden
dat mogelijke verplichtingen uit deze
klimaatkonventie hun ekonornische groei
negatief zouden beïnvloeden of hun
onderdanen zouden verplichten hun
konsumptiepatroon te veranderen. Bush
had vooraf duidelijk laten verstaan geen
bindende beperkingen van de CO2-

uitstoot te zullen aksepteren. Die fa-
meuze Bad Deal voor de VS is er dan
ook niet gekomen, waardoor hun indus-
triële belangen veilig werden gesteld.
Deze gang van zaken bevestigt nog

maar eens wat reeds langer geweten is:
de VS slagen er steeds meer in om hun
wil op te leggen aan de internationale
gemeenschap. Van alle mooie verklarin-
gen die de laatste tijd gemaakt zijn rond
'het ombuigen van de ekonomische
groei naar een duurzame ontwikkeling'
zal dan ook niet veel in huis komen. De
fel in de media bejubelde komst van
Bush naar Rio, kan in deze kontekst
eerder als een nederlaag voor de Milieu-
top worden gezien. Het Witte Huis was
bang dat "Bush in Rio in een eenzame
positie zou worden gemanoevreerd en
zich als enige zou moeten verzetten tegen
een mondiale aanpak van de milieupro-
blemen"(Volkskrant, 13 mei 1992). Aan-
gezien hij uiteindelijk toch naar Rio
vertrekt, kan dit er enkel maar op wijzen
dat hij bondgenoten gevonden heeft in
zijn verzet tegen de ekologisering van de
wereldekonomie.

huls, die een verdere erosie van de
atmosfeer zal toelaten. De regeringen
hebben de kans laten liggen om een
recept tegen de ernstige bedreiging van
het milieu te formuleren."
Het verdrag is en moest er uiteindelijk

komen omdat iedereen - en niet in het
minst de media - dit broeikasverdrag als
absoluut noodzakelijk zag om Rio tot
een sukses te kunnen bombarderen. Het
moet er de 150 wereldleiders ook voor
behoeden al te veel gezichtsverlies in Rio
te leiden. Dit maakt het verdrag meteen
levensgevaarlijk. Door dergelijke 'ver-

Het werelddeel dat slechts 9 jaar na de
ontdekking door de ándere Italiaanse
zeevaarder Amerigo Vespucci zijn hui-
dige naam kreeg toegekend, vormt het
thuisland voor honderden diverse In-
diaanse volkeren, met elk hun specifieke
taal en kultuur. Vandaar dat de tentoon-
stelling werd opgezet als eer) tweeluik,
waarbij in een eerste deel aan de hand
van kranteartikels en kleurenfoto's hoofd-
zakelijk een beeld wordt geschetst van de
toestand in Noord-Amerika, terwijl in
het tweede deel het zuidelijke deel van
het kontinent - meer bepaald kunstzin-
nig Peru - aan bod komt.
Bij het binnenlopen van de zaal wordt

de bezoeker meteen gekonfronteerd met
een artikel van M.A. Jamies, gespeciali-
seerd in American Indian Studies, waar-
in deze een aantal historische waarheden
weerlegt. Volgens het artikel was CoIom-
bus in feite een voormalig slavenhande-
laar die onder het mom van een
geschikte handelsroete op zoek was naar
Hindoestan (Indië) om er de Islamitische
machten af te schrikken. Hij stierf niet als
een held, zoals men wellicht zou kunnen
denken, maar arm en in diskrediet
gebracht, na gedurende zijn laatste
levensjaren door het Spaanse konings-
paar, zijn vroegere werkgevers, als een
misdadiger te zijn beschouwd.

Reservaten
Columbus' komst in de Nieuwe We-

reld zou voor het kontinent en zijn
inwoners een hoop ellende teweegbren-
gen. In de naam van God en vooral het
goud en de rijkdom, werden de oor-
spronkelijke samenlevingen vernietigd
en werden de meesten van de "bloeddor-
stig-barbaarse" Indianen meedogenloos
afgeslacht. Vandaag de dag is dit moor-
den nog steeds een feit, hoewel door de
subtiele manier waarop dikwijls wordt
tewerkgegaan, vele gevallen het daglicht
niet zien. Voorts blijken de Indiaanse
autochtonen die het land sinds verschil-
lende tienduizenden jaren hebben be-
woond, de armste, meest achtergestelde
en rechteloze bevolkingsgroep te zijn.
Terwijl, ironisch genoeg, de eerste Ame-
rikaanse kolonisten - de Founding Fa-
thers - hun demokratische Us. Consti-
tution en de vroegere Articles of Confe-
deration ontwierpen naar het voorbeeld
van het 'Irokese Verbond', dat onder
bepaalde oostelijke stammen was opge-
richt.

Pieter Vandekerckhove

ging reeds op 31 januari van start.
Symbolisch vertrekpunt was ondermeer
het gebouw van de Verenigde Naties in
New York, waardoor de deelnemers de
noodzaak wensen te onderstrepen van
een Handvest ter verdediging van de
rechten van inheemse volkeren. De
bedoeling is om op de historische datum
12 oktober 1992, precies 500 jaar nadat
Colombus voet op Amerikaanse bodem
zette, op de Nevada Test Site te arrive-
ren. De illegale protestaktie die er wordt
gepland, houdt in dat de deelnemers op
uitnodiging van de Western Shoshone
Indianen - aan wie het gebied volgens
een 19de-eeuws verdrag nog steeds
toebehoort - deze verboden plek zullen
betreden. Waarmee ze ineens duidelijk
willen aangeven dat 1992 als herden-
kingsjaar eigenlijk een jaar van rouw is.
Overigens zal een deel van de opbrengst
van het projekt aan deze Indianenstam
worden geschonken.
Het tweede luik van de tentoonstel-

ling is eerder op het visuele gericht,
gaande van schilderijen over louter
fotomateriaal tot enkele handwerkjes.
Hier wordt Zuid-Amerika aan het
woord gelaten. Het ietwat voor de hand
liggende tema van de kleurrijk-naïeve
schilderijen, het resultaat van een artis-
tieke wedstrijd uitgeschreven in de Pe-
ruaanse stad Cuzco, is de viering van 500
jaar ontdekking van Amerika, gezien
door de ogen van de plaatselijke bevol-
king. De zwart-wit foto's die daarop
volgen, kunnen worden geduid met de
benaming 'volksfotografie' of 'sociale
fotografie': het materiaal geeft een on-
verbloemd beeld van de dagdagelijkse
realiteit in de arme volkswijken van ..
Cuzco, met haar trieste maar ook
vrolijker momenten. De tentoonstelling
eindigt met de 'arpilleras', patchwork-
handwerkjes waarop kleine popjes wer-
den genaaid. De werkjes werden alle-
maal gemaakt door inlandse vrouwen -
ditmaal uit Lima - die hiermee de kost
trachten te verdienen. Ze draaien rond
téma's die hen ook persoonlijk bezig-
houden, zoals prijsstijgingen, woningte-
kort, buitenlandse schuld en geweld in
het huishouden.

Maud Vermeire

Hel ei en de vleesbrokjes van Colombus.
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Wetenschappelijk onderzoek rond het broeikaseffekt

Slechte schaapherders laten
overbegrazen

De aandacht van het CEE voor het broeikaseffekt is niet zo vergezocht

Op de Unced-konferentie van begin juni in Rio De Janeiro zal
het broeikaseffekt ongetwijfeld een van dé belangrijkste
gesprekstema's en diskussieonderwerpen zijn bij de tienduizen-

den kongresgangers. Maar ook aan het universitaire wereldje gaat de
broeikaskoorts niet ongemerkt voorbij. Aan de KV Leuven komen de
dokurnenten rond dit tema uit een toch eerder ongewone hoek. Begin
februari bracht het Centrum voor Ekonomie en Etiek namelijk een
drietal werkdokumenten uit, waarvan twee direkt op het broeikaseffekt
slaan en het derde er veel mee te maken heeft. Verleden week pakte
Professor Stef Proost in 'Leuvense Ekonornische Standpunten' uit met
zijn studie rond de kosten van een CO2-taks, en de effekten ervan op de
inkomensherverdeling.

gezien gratis zijn, kunnen die vervuild
worden zonder dat daarvoor moet wor-
den betaald. Zo kan de oceaan naar
hartelust als afvalreservoir gebruikt wor-
den. Alle negatieve gevolgen van een
dergelijk gedrag worden door een eko-
noom als 'eksternaliteiten' bekeken: de
kost van die vervuiling is immers niet
opgenomen in de marktprijs.
Om dit proces tegen te gaan zal de

overheid moeten ingrijpen en dergelijke
praktijken verbieden, of ze financieel
sterk belasten zodat ze ekonomisch
oninteressant worden. In het geval van
het broeikasprobleem zal een ekonomist
gemakkelijk naar een CO2-taks verwij-
zen. Zo'n overheidsingrijpen botst echter
onvermijdelijk op weerstand bij zowel
-bedrijfsleiders als ekologisten.
Bedrijfsleiders zien een CO2-taks als

een ekstra kost die hun konkurrentie-
positie in gevaar kan brengen. De
ekologisten daarentegen keuren eko-
taksen af omdat die de kans bieden een
'recht op vervuiling' af te kopen. Enkel
een mentaliteitswijziging kan volgens
hen op langere termijn het milieu veilig
stellen, ook al omdat niet op alle
milieuproblemen een prijs kan worden
geplakt (wat is bijvoorbeeld de prijs van
de laatste Panda?).

Het Centrum voor Ekonomie en Etiek
(CEE) is een relatief klein onderzoeks-
centrum dat zich ergens tussen de
departementen zuivere ekonomie en
toegepaste ekonomie situeert. Hierdoor
wordt het nogal vaak over het hoofd
gezien, wat gelet op zijn interessant
onderzoeksterrein - de niet zo evidente
band tussen ekonomie en etiek - een
spijtige zaak is. In totaal zijn zo'n zestal
onderzoekers werkzaam in dit centrum
waarvan Erik Schokkaert direkteur is.
In een gesprek met Veto wijst Johan

Eyckmans, medewerker van het CEE,
erop dat de aandacht van het centrum
voor de broeikasproblematiek in feite
niet zo vergezocht is. Het centrum houdt
zich immers voornamelijk bezig met
'verdelingsproblemen', zoals bijvoor-
beeld de inkomensverdeling in een
bepaald land. Het centrum bracht een
tweetal weken .geleden nog een ophef-
makend rapport uit over het effekt van
de aanpassing van de tarieven voor
BTW en aksijnzen, waaruit bleek dat
vooral de lagere inkomens door deze
maatregelen benadeeld werden. Nu de
internationale bekommernis over grote
milieuproblemen (zoals het broeikas-
effekt of het gat in de ozonlaag) steeds
groter wordt, is het al bij al niet zo
verwonderlijk dat het Centrum voor
Ekonomie en Etiek ook de verdelings-
problemen gaat onderzoeken die zich \
voordoen naar aanleiding van de mun-
diale milieuproblemen.
Een goed jaar geleden startten Erik

Schokkaert en Stef Proost (energie-
ekonomist van het departement ekono-
mie) met een projekt van het FKFO
(Fonds voor Kollektief Fundamenteel
Onderzoek, een onderafdeling van het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek) rond de broeikasproblema-
tiek. In februari verschenen rond dit
projekt een drietal werkdokumenten.
In een eerste paper Business ethics

anti the greenhouse problem, staat Erik
Schokkaert stil bij de bedrijfsetische kant
van dit wereldomvattend probleem.
Zowel lokale milieuproblemen als de
globale mundiale klimaatopwarrning zijn
voorbeelden van marktfalingen. Aange-
zien water, lucht en bodem ekonomisch

Herders
Het invoeren van een CO2-taks zou

echter ook nog op andere moeilijkheden
stuiten. Schokkaert waarschuwt voor
het gevaar dat opduikt indien deze
maatregel niet internationaal gekoördi-
neerd wordt. Een land dat zich onttrekt
aan de CO2-taks kan immers ekono-
misch gezien in het voordeel komen, en
hierdoor nog meer energie gaan verbrui-
ken.
Het dilemma dat Schokkaert in zijn

paper beschrijft, is al bij al niet zo nieuw.
Ook bij het gemeenschappelijk beheren
van een biotoop komt men onvermijde-
lijk met dergelijke dilemma's in aan-
raking. Garret Hardin beschreef het al in
zijn inmiddels beruchte Tragedy of the
Commons (de tragedie van de gemeen-
schappelijke graasweiden). Hierin zet
Hardin uiteen hoe de marktlogika onver-

(foto Karel De Weerdt)

mijdelijk leidt tot de vernietiging van het
openbaar domein. Als voorbeeld ban-
teerde Hardin de middeleeuwse schaap-
herders die tegen beter weten in de
gemeenschappelijke weiden laten over-
begrazen. De herder die beslist wat
minder schapen te houden om die
overbegrazing tegen te gaan, wordt
tegengewerkt door een kollega-schaap-
herder die van de goede intentie profi-
teert om zelf wat meer schapen te
houden.
Schokkaert konstateert diezelfde re-

fleks bij de grote industrielanden rond
het invoeren van de CO2-taks, zoals die
in de Rio-konferentie naar voor wordt
geschoven. Noch Europa, noch Japan of
de VS willen de eerste stap zetten omdat
de andere hieruit een komparatief voor-
deel zou kunnen halen. Alleen interna-
tionale onderhandelingen blijken nu nog
voor een uitweg uit deze patstelling te
kunnen zorgen. In dit verband wijst Erik
Schokkaert op de voortrekkersrol die de
Europese Gemeenschap zou kunnen
spelen. .
Een tweetal weken voor de Rio-kon-

ferentie zijn deze woorden aktueler dan
ooit. Europa heeft nu wel gedeeltelijk
het voortouw genomen, maar durft het
uiteindelijk niet aan om zijn plannen (die
dan nog verschrikkelijk mager uitvallen,
maar dat is een andere 'zaak) onvoor-
waardelijk uit te voeren; opnieuw wordt
als voorwaarde gesteld dat ook 'de
anderen' iets moeten doen.

Emissies
In de paper van Johan Eyckmans On

the nature anti economics of the green-
house effect wordt de emissiereduktie als
een internationaal publieke aangelegen-
heid beschreven waarvan de voorziening
op vrijwillige basis moet worden gere-
geld, aangezien er geen internationaal
orgaan bestaat om deze af te dwingen.
Na een overzicht van de huidige stand
van zaken in het klimaatonderzoek,
toont Eyckmans aan dat er een duidelijk
konflikt ontstaat tussen de individuele en
de kollektieve rationaliteit. Wanneer een
bepaald land de kosten en baten op een
rijtje zet, wordt enkel met de milieu-

SPO RTRAA D IN 1992-93

7 OKTOBER 1992: Sporthappening
In en rond het universitair Sportcentrum kan je een dag lang kennis maken met
niet alledaagse sporten, met speciale aandacht voor de natuursporten.

20-21 OKTOBER 1992: 24-Urenloop
De twintigste editie van de klassieker der klassiekers waarin kringen, peda's en
hogescholen 24 uur lang de ziel uit hun lijf lopen.

10 NOVEMBER 1992: Studenten maraton
Naast de maraton vanuit Antwerpen en de halve maraton vanuit Mechelen komt
er ook in 1992 een kwart maraton voor de niet zo getrainde lopers.

26 NOVEMBER 1992: Gasthoisbergtrophy
Vierde editie van de hindernissen loop met trophykarakter.

9 DECEMBER 1992: Sport zonder Grenzen
Deze opvolger van de Kwistaksraces kende dit jaar voor het eerst het sukses dat
hem toekomt. Een sportief evenement waarin ook het ludieke heel wat aandacht
krijgt.

22-27 FEBRUARI: Lisst
Internationaal studentensporttornooi met ploegen uit heel Europa die het tegen
elkaar opnemen in de kom petities voetbal, volleybal, basketbal en handbal. Voor
Leuven strijden de winnaars van de Interfakultaire Bekerkompetities.

schade in het eigen land rekening
gehouden en niet met die in de buur-
landen.
Voor het broeikasprobleem zal echter

moeten worden gezocht naar een opti-
male oplossing voor de .hele wereld.
Hieruit blijkt dat die landen die op de
goedkoopste manier hun uitstoot verder'
kunnen terugdringen de meeste inspan-
ningen zouden moeten dragen. Dit is het
gevolg van traditionele ekonomische
teorieën die op zoek gaan naar de laagst
mogelijke kosten om een zo groot
mogelijk voordeel uit de reduktie van de
CO2-emissies te halen.
Bepaalde landen zoals China en en

India kunnen tegen een lagere prijs hun
broeikasgasemissie terugdringen: zij ge-
bruiken nogal energieverspillende pro-
cessen in vergelijking met de westerse
landen. Genoemde landen Zijn echter
nog volop in ontwikkeling en het is dan
ook verre van logisch dat de internatio-
nale gemeenschap net aan hen dergelijke
inspanningen zou vragen. Als oplossing
zou het rijke Westen die landen kunnen
'omkopen'. Door de arme landen te
betalen voor een reduktie van hun
CO2-emissies wordt de last voor deze
landen lager, terwijl de rijke landen toch
mee kunnen profiteren van de voor-
delen.

Nutssom
In de derde paper, Ecology and

iniergeneraüanal equity, onderzoekt Luc
Van Liedekerke de band tussen ekologi-
sche problemen (zoals het broeikas-
effekt) en rechtvaardigheid ten over-
staan van toekomstige generaties. Bij
rechtvaardigheidsteorieën is het altijd
een groot probleem geweest om ook de
toekomstige generaties te betrekken.
Klassieke rechtvaardigheidsteorieën gaan
meestal uit van een geval waarbij twee
personen een onderlinge schuld moeten
vereffenen, of een bezit onder elkaar
moeten verdelen. Vanuit louter ekono-
misch oogpunt kunnen de bescherming
van het milieu en het in rekening
brengen van de risiko's van het broei-
kaseffekt beschouwd worden als een
verzekeringspremie. Toekomstige gene-
raties ondervinden hierbij één groot
probleem: zij bestaan nog niet, waardoor
ze hun rechten niet kunnen laten gelden.
Noch de kontraktideeën van Rous-

seau, die het machtsprobleem verdoeze-
len door een onpersoonlijke, niet-egoïs-
tische houding aan te nemen, noch het
utilitarisme, waar de identiteit van de
persoon onbelangrijk is en de totale
nutssom het doel is, bieden houvast in
konkrete maatschappelijke beslissings-
problemen. Dit houvast is echter nodig,
aangezien konkrete beslissingen die een
impakt hebben op de toekomstige gene-
raties vrijwel dagelijks genomen wor-
den. In een louter ekonomische besluit-
vorming (kosten-batenanalyse) worden
toekomstige generaties hierbij vaak het
slachtoffer van een te hoge diskontovoet.
Deze verdiskontering komt eenvoudig
gezien hierop neer: een frank is nu meer
waard dan een frank in de toekomst. Een
toekomstige generatie is bijgevolg min-
der waard, ook al zijn de reële omstan-
digheden dezelfde gebleven. Alle kosten
en baten van de toekomst worden
daardoor sterk gereduceerd zonder dat
men dit kan verantwoorden. Investeren

in milieubeschermingsmaatregelen ren-
deert dus niet. Als lezer vraagje je na een
dergelijke konstatering dan ook af, of er
in feite niet fundamenteel iets scheef zit
met bepaalde basisprincipes en uitgangs-
punten van het ekonomisch wetenschap-
pelijk onderzoek.
In het laatste deel van zijn dokument

staat de auteur stil bij het begrip
duurzame ontwikkeling. Dit begrip rou
volgens hem een leidraad kunnen vor-
men in een meer inhoudelijke bepaling
van de inspanningen die wij toekomstige
generaties verschuldigd zijn. Volgens dit
begrip zijn er grenzen aan een 'eindeloze'
groei van onze ekonomie. Als je deze
teorie toepast op het broeikaseffekt,
blijkt de beperking van de lozing van
broeikasgassen de enige oplossing te zijn.
Hoeveel geld we daar tegenaan moeten
gooien, en wie het meest zal moeten
betalen, zijn vragen die verder ekono-
misch onderzoek vereisen.

Simulatiemodel
Vorige week viel er opnieuw iets

nieuws op te tekenen in de marge van het
ekonomie-projekt rond de broeikaspro-
blematiek. In een studie van professor
Proost, gepubliceerd in 'Leuvense Eko-
nomische Standpunten', werd de kost-
prijs van de COrtaks en zijn invloed op
de inkomensherverdeling berekend. Vol-
gens Stef Proost zou de CO2-taks die de
EG-kommissie voorstelt de Belgische
schatkist ongeveer 100 miljard opbren-
gen en de Belgische ekonomie ongeveer
20 miljard frank per jaar kosten (onge-
veer 0,5% van het BNP). Alhoewel
Proost meent dat de CO2-taks het enige
realistische instrument is om tot een
reduktie van de koolstofemissie te ko-
men, leidt deze wel tot een averechtse
inkomstenherverdeling.
Wanneer de CO2-heffing lineair bere-

kend wordt naargelang de hoeveelheid
koolstof die vrijkomt bij een bepaalde
energiebron, blijken de kleinere inko-
mens relatief zwaarder getroffen te
worden dan de grote inkomens. Uit het
mikro-simulatiemodel dat prof. Proost
in samenwerking met zijn KU Leuven-
kollega's Decoster en Schokkaert ont-
wikkelde, blijkt verder dat deze eko-taks
gemiddeld 4796 fr. aan de Belgische
huisgezinnen zal kosten. Tenslotte on-
derscheidt de auteur vier prioriteiten in
het aanwenden van de opbrengsten van
de' CO2-taks. Een deel zou moeten
worden gebruikt om de omgekeerde
inkomensherverdeling van deze eko-taks
teniet te doen. Daarnaast zouden de
inkomsten moeten gaan naar de bevor-
dering van noodzakelijke aanpassingen
aan de reële lonen, naar een bijdrage tot
een internationaal broeikasfonds en naar
een vermindering van het deficit op de
rijksbegroting. •
Zouden het stimuleren van het zuini-

ger omgaan met energie, het bevorderen
van het wetenschappelijk onderzoek
naar alternatieve en milieuvriendelijkere
energievormen en het stopzetten van de
massale boskap ook geen interessante
prioriteiten zijn?

•

Pieter Vandekerckhove

De drie besproken papers kunnen be-
steld worden via het sekretariaat van het
Centrum voor Ekonomie en Etiek (tel
28.30.74). Ze kosten 100 fr per stuk.

vroem vroem
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Kiekeboe populairder dan ooit

Na Jommeke
komt Fanny
Ineenvorig leven liep Robert
Merhottein, alias Merho, de
deur plat bij bekende Vlaamse

tekenaars die het ongeluk hadden
bij hem in de buurt te wonen. Hij
wou zijn Grote Voorbeelden aan
het werk zien: Jef Nys bijvoor-
beeld, die tot in de eeuwigheid op
de tweede stek in de Vlaamse
striphiërarchie vastgeroest leek. Nu
vormt hij zelf een bedreiging voor
Nys' plaats in die hiërarchie. Ge-
steund door de machtige promotie-
machine van de Standaard Uitge-
verij lijkt stripheld 'Kiekeboe' op
zijn 15de verjaardag begonnen aan
een tweede jeugd.

Veto: U bent al vroeg door strips
gefascineerd geraakt?
Merbottein: «van toen ik een jaar of
twaalf was, had ik het idee opgevat dat ik
strips wou tekenen. Eigenlijk was het een
waanzinnig idee, maar ik heb me er
altijd aan vast gehouden. Al van in mijn
studententijd heb ik strips gemaakt: 'Jos
en Jef', bijvoorbeeld, een van de eerste
dingen van mijn hand, dat verscheen in
een blad van de Broeders van Liefde
waar ik toen naar school ging. Daarvoor
was ik al begonnen met een publicitaire
dagstrip, via de vader van een vriend die
bij een bedrijf van kortingszegels werkte.
Ik heb nog vier jaar tekenschool gelopen
op Sint-Lucas, niet om het tekenen zelf te
leren, maar om strips te kunnen tekenen,
om te leren hoe je de figuren anatomisch
moet benaderen. Daarna zocht ik een
job, om de tijd tot de legerdienst te

Toen Merho 15 jaar geleden wilde
beginnen met 'Kiekeboe', dacht hij aan
een krantestrip naar aloude Vlaamse
traditie. Volgens Merho boden enkel
dit medium en deze formule de fleksi-
biliteit en de mogelijkheden die hij
wenste om zijn kreatieve impulsen
kwijt te raken. Want Merho wilde
verhalen vertellen, véél verhalen.
Doorgaans gaan de meeste krante-

strips flink gebukt onder de tijdsdruk.
Twee stroken per dag, of omgerekend
3 tot 4 albums per jaar, het is niet niks.
Dit komt vooral in de scenario's (of
wat daarvoor moet doorgaan - sla 'De
Standaard' maar eens open) tot uiting:
eenheidsworst alom, armoe troef.
Doordat hij 5 jaar meegedraaid had in
de Studio's Vandersteen, dacht Merho
voldoende ervaring en organisatori-
sche kapaciteiten in huis te hebben om
het fenomeen van de tijdsdruk aan te
kunnen. Merho wist dus zeer goed
waaraan hij begon. Maar ook zijn
geesteskind 'Kiekeboe' gaat niet hele-
maal vrijuit. Iets te veel toevalligheden
om geloofwaardig te blijven en soms
wel erg ver gezochte grappen en
woordspelingen. Nu wil 'Kiekeboe'
wel veel nadrukkelijker dan andere
krantestrips een humoristische reeks
zijn - en met zijn twee stroken per dag
slaagt Merho daarin zeer behoorlijk -
maar als je de opeenvolgende afleve-
ringen in een album doorleest, ont-
breekt naar onze smaak toch wat
pigment.
Eén 'Kiekeboe' -album koesteren

wij al jaren en rekenen wij tot de
verplichte kost voor aspirant-stripo-
fielen: 'Album 26', het 26ste album,
jawel, uit de reeks. Hierin dolt Merhot-
tein onophoudelijk met het eigen
medium: de protagonisten zakken
door de kaders, verbergen zich erach-
ter, botsen tegen de tekstballonnen,
lopen bij Merho zelf binnen om hun
beklag te doen over het erbarmelijke

overbruggen en zo ben ik toevallig bij
Studio Vandersteen beland. Toen heb ik
gemerkt dat ik er nog heel wat kon leren.
Er bestaat gewoon geen opleiding voor
striptekenen. Striptekenen is vertellen in
beelden en dat is iets dat je in je moet
hebben»
«Ik ben trouwens altijd meer aange-

sproken door humoristische en surrealis-
tische strips. Realistische strips heb ik
nooit veel gelezen. Ik vind nog altijd dat
het medium het best past bij grappige
verhalen. Ik ga ervan uit dat de strip een
vrij oppervlakkig medium is, waarin je
moeilijk diepe gevoelens kunt overbren-
gen. Ik vind dat bijvoorbeeld ook niet
terug in de volwassen, realistische strips
die ze nu maken. Het werkt niet echt»

Veto: Is maatschappijkritiek dan iets dat
niet thuishoort in strips?
Merbottein: «Als het mij goed lijkt, stop
ik die er wel in. Maar het enige wat ik
eigenlijk echt nastreef, is mensen te
amuseren. Je wijst af en toe naar
bepaalde dingen die leven, maar echt
maatschappijkritisch... De figuur van
Vanderneffe in Kiekeboe bijvoorbeeld
heeft veel dingen tegen, maar helemaal
slecht mag ik hem niet maken, hij moet
ergens sympatiek blijven ondanks zijn
racistische neigingen of zo, Nu ken ik
ook in de werkelijkheid mensen die op
het Vlaams Blok stemmen, maar voor de
rest valt daar best mee te praten. Soms
past het wel; ik heb nu een album
gemaakt rond het probleem van de
proefdieren. Eigenlijk gebruik ik zulke
zaken enkel omdat ik er een lekker
verhaal mee kan vertellen, want daar
gaat het om»

HET MEDIUM

kiekeboe

scenario, u bedenkt het maar. Een
pareltje, nietwaar Merho?
"Het is ook een van mijn favoriete

albums. Het idee is eigenlijk geïnspi-
reerd op 'Hellzapoppin', een knots-
gekke film die ikjaren daarvoor gezien
had en waarin met alle filrnkonventies
de draak wordt gestoken. Het leek me
leuk eens hetzelfde te doen met de
stripklichees: alles op zijn kop zetten en
aldus zo'n klassieke reeks wat relative-
ren. Dat doet al eens deugd. Trouwens,
het is allemaal niet nieuw, hoor. Hergé,
Vandersteen en Sleen hebben ook zo'n
dingen gedaan. Maar' wat is nieuw?
Als je dat letterlijk opvat, kan je niets
meer doen: alles is al gezegd. Daar
maak ik dan de opmerking bij: maar
nog niet door mij."
"Het 50ste album, 'Afgelast wegens

ziekte', is eveneens zo'n verhaal dat
wat buiten de reeks valt. Het is
ontstaan uit ergernis. Toen in 1980
Peter Sellers overleden is, heeft men
een jaar later nóg een Pink-Pantherfilm
gemaakt, enkel met materiaal dat
weggeknipt was uit vorige films. Puur
lijkenpikkerij. En het deed me denken:
waarom zou ik eens niet hetzelfde
proberen, met scènes die zogezegd
worden weggelaten uit vorige albums?
Ik moet wel opletten met zo'n ideeën,
want mijn traditionele publiek neemt
me dat niet in dank af. Het denkt dan
dat ik kamp met een totaal gebrek aan
inspiratie. Nochtans kruipt in zo'n
album veel meer energie dan in een
gewoon album, omdat er eigenlijk
geen verhaal in zit. Je kan je nergens
achter verstoppen en je valt terug op de
grappen waaraan dus veel intensiever
moet worden gesleuteld. Een kritiek,
terecht trouwens, op 'Album 26' was
dat het in de krant moeilijk te volgen
was. Het las niet vlot. Het ware
misschien inderdaad beter geweest het
meteen in album uit te brengen."

(MK)

Veto: Hoe ben je dan op de figuur van
Kiekeboe gekomen?

Merbottein: «Het is allemaal begonnen
door het poppenspel van mijn broer. Ik
ontwierp een heel karakteristiek hoofd
voor een van zijn poppen, omdat het
vanop afstand duidelijk moest zijn: grote
oren, neus en snor. De Kiekeboe-figuur
bestond dus al vóór de strip. Het
probleem bij het overbrengen naar de
strip was vooral dat hij te oud leek met
zijn kale hoofd. Toen heb ik er wat
nevenfiguren bij gebracht waardoor het
een familie geworden is. Dat is trouwens
een van de sleutels van het sukses:
Kiekeboe heeft een zeer banale familie,
wat de herkenbaarheid maksimaal maakt.
Alleen de dingen die ze meemaken zijn
niet zo normaal»
«De karaktertrekken van Kiekeboe

zelf zijn nooit erg vastgelegd, want
anders blijft hij volgens een bepaald
patroon reageren en dat is niet zo
interessant. Men toe magje de lezer wel
eens verbazen. Voor mij zijn het wel
allemaal bestaande figuren. Nevenfigu-
ren komen terug in een bepaalde situatie
als ze in een verhaal passen; van die
figuren verwacht het publiek wel dit ze
op een bepaalde manier reageren. Als
Sapperdeboere opkomt verwacht men
dat het over eten zal gaan. De cast is
ondertussen wel uitgebreid genoeg»
«Het publiek heeft wêtduidelijk een

voorkeur voor Fanny. Ze is veel popu-
lairder dan Kiekeboe. Dat blijkt ook uit
het marktonderwek dat de Standaard
vorig jaar heeft gedaan. Met Kiekeboe in
de hoofdrol is het zeer moeilijk om een
nieuw publiek aan te boren. Vooreerst
vindt men de naam van de strip dikwijls
kinderachtig en de figuur van Kiekeboe
oubollig. Fanny daarentegen komt wel
pittig en modem over. In die optiek zijn
we voor de Franse en Engelse albums op
Fanny gaan spelen. De Franse reeks heet
'Fariny et co.'. De selektie die zal
gemaakt worden uit de bestaande reeks
om vertaald te worden, zou zich daarop
richten»

Veto: Uhebt ondertussen al een vijftigtal
Kiekeboe-albums gemaakt Lukt het nog
altijd even vlot om een verhaal te
verzinnen? Bent u niet bang om terug te
vallen op stereotiepen?

Merbottein: «Vroeger ging het gewoon
eenvoudiger dan nu omdat ik kritischer
geworden ben wat de konstruktie van
verhalen betreft. Ik probeer zoveel mo-
gelijk het klicheernatige te vermijden,
, maar het lukt niet altijd om intriges ineen
te weven door het hoge tempo. Elke dag
verschijnen er twee stroken in de krant:
per jaar zijn dat vier albums. Intussen
kan ik wel meer tijd in het verhaal
stoppen doordat ik met enkele mensen
werk. Ik doe dit eigenlijk liever dan
tekenen; dekors tekenen wordt op de
duur een roetinewerk.»
«Kwa opbouwen zeker kwa tekenin-

gen zijn de laatste albums beter dan de
eerste. Maar ook de setting: de rnanier
waarop gags worden aangebracht, hoe
de dialogen en het verhaal gezet worden,
vind ik nu beter in mekaar steken dan
vroeger. Ik vind de laatste twintig
albums zelfs beter en minder stereotiep.
Omdat ik nu meer tijd heb, kan ik voor
de verhalen ook hoe langer hoe meer
dokumentatie gebruiken. Ik dokurnen-
teer me zelfs voor heel gewone dingen,
bijvoorbeeld voor het tekenen van een

"Ik kan er alles wat ik wil in kwijtraken. "

straat. Ik loop altijd met papier op zak
om aantekeningen te maken. Die gaan
een map in tot ik er op zeker moment in
teruggrijp om een verhaal te maken.
Soms zijn kleine krantenberichtjes al
genoeg om een denkpiste op te starten.
Dikwijls is het zo dat hoe meer informa-
tie en elementen ik heb, hoe moeilijker
het is om een verhaal in elkaar te steken.
Dan moet je gaan puzzelen en selekteren
wat grappig en goed is»

Veto: Het feit dat u met medewerkers
moet werken, heeft natuurlijk alles te
maken met het hoge tempo dat opgelegd
wordt door een krantestrip. Zou u niet
liever trager en alleen werken?
Merbottein: «Toen ik begon te tekenen,
wou ik per se een krantestrip maken,
omdat het een zeer fleksibele formule is
en je er veel in kwijt kunt. Er was toen
maar één krant waar ik naartoe kon: Het
Laatste Nieuws. Die hadden nog nooit
de politiek gevoerd van eigen stripreek-
sen waar ze albums van maakten. Voor
de krant tekenen betekent natuurlijk dat
je dagelijks moet leveren, zowel voor de
krant zelf als voor de uitgeverij, die graag
regelmatig een album publiceert. Om dit
tempo aan te houden, ben je verplicht
om op studio over te schakelen. De
ideale manier om dit te doen is om
verschillende mensen in te schakelen
voor de verschillende stadia: tekeningen,
dialogen en scenario's. Als je daar een
goede supervisie overhoudt, dan kan
het-
«Als je met verschillende mensen

werkt, ontstaat er natuurlijk ook een
ekonomisch probleem: één album per
jaar is gewoon niet rendabel. Een
produktie van 200 stripplaten per jaar is
wel meer dan genoeg. Voor mij kunnen
die perfekt allemaal in één reeks passen:
het systeem van een tekenaar die begint
aan 5 of 6 reeksen tegelijk werkt niet
meer. Op dit ogenblik een reeks hebben
die goed loopt is heel kostbaar en daar
zou jeal je energie in moeten steken. Ik
heb zelf trouwens nooit de behoefte
gehad om iets buiten Kiekeboe te doen,
ook omdat de reeks zeer invulbaar is en
ik er alles in kan kwijtraken wat ik wil.
Als ik een echte studio zou oprichten,
zou het alleen zijn om de produktie van
Kiekeboe wals we ze nu hebben te
verzekeren»

Veto: Kan iemand die niet zo'n stevige
basis heeft als u dan nog wel aan de bak
komen? Hoe kan men nog debuteren in
de strip?

Merbottein: «Toen ik begon, waren er
al niet zoveel mogelijkheden om zelf te

beginnen, en dat is nu nog veel.minder
het geval in Vlaanderen. Eigenlijk wordt
het pas lukratief vanaf het moment dat je
albums uitgeeft. Kranten zelf betalen
niet zo veel. Na tien verhalen is het
Laatste Nieuws met albums begonnen -
en na vier albums is het echt beginnen
lopen. De oplages liggen intussen rond
de honderdduizend.»
«Dat is een heel behoorlijke oplage

voor Vlaanderen, zeker op een markt die
volop in verval is. Van 1985 tot nu is de
verkoop van albums gedaald met 40%,
en dat geldt voor alle verkopers. De
middenmoot leidt daar het meest onder.
De reeksen die gemaakt worden voor
een stripofiel publiek blijven lopen. Dat
heeft veel te maken met het ander
bestedingspatroon van de mensen. Geld
wordt gegeven aan reizen en andere'
ontspanningsmogelijkheden. Zo is' er
bijvoorbeeld de videomarkt bijgeko-:
men. Prijzen van stripalbums zullen
bovendien nog stijgen omdat de kosten
van papier w groot aan het worden
zijn.»
«Aan de andere kant heb je dan het

probleem van de publikatie. Stripweek-
bladen stellen niets meer voor. Het is een
katalogus van de uitgever voor de strips
die ze maken. De macht van de krant is
niet meer wat ze was, onder andere door
de opkomst van nieuwe media als de
televisie. Op internationale beurzen
merk je dat bijvoorbeeld ook aan de
grote invloed van en vraag naar video's
en animatiefilms»

Veto: Veel hangt natuurlijk ook af van
het doelpubliek: hoe meer potentiële,
kopers, hoe groter het sukses ...
Merbottein: «Al denk je misschien dat
je een overwegend jong publiek bereikt,
toch lezen volwassenen ook altijd de
strips die de jeugd leest, en als ze ze goed
yinden, bezitten ze een alibi om ze,
te kopen. Daarom streef ik naar een strip
in verschillende lagen: een algemeen '
verhaal dat door iedereen te volgen en
dat ingevuld wordt met grappen die ook
voor een volwassener publiek geknipt
zijn. Daarbij moet je wel opletten dat
jonge lezers niet het idee hebben dat ze
iets missen, dat over hun hoofd gaat. Dat
is bijvoorbeeld het probleem van Nero,
die té aktualiteitsgericht is. De karikatu-
ren die je gebruikt moeten door iedereen
gekend zijn, anders heeft de lezer wek.,
door dat het een kandidatuur is, maar
weet hij n' , .lar wie ze verwijst en dat
stoort. Aa .. ~ ; andere kant mag je jonge
kinderen van 9 à 10jaar niet onderschat-
ten»

Michel Kempeneers"
Ilse Steen
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Numerus Clausus
in diskussie

Zij zijn niet zozeer bekommerd om de
'frustraties van de eerstejaars' - trouwens
ook het voornaamste argument van
Daniël Coens om zijn inmiddels afge-
voerde 'oriënteringsproef' voor te stellen
-, maar wel om de afscherming van hun
eigen beroep. Dat is tegelijk het onwe-
zenlijke aan tien jaar NC-diskussie.
Numerus Clausus wijzigt op een ingrij-
pende manier de fundamenten van het
demokratisch onderwijsbestel, namelijk
de vrije toegang en de vrije studiekeuze.
Toch is de invoering van NC nergens of
nooit met pedagogische of onderwijs-
kundige motieven beargumenteerd. (uit
Veto 14 van 13/1)

Inschrijvingsgeld

De opeenvolgende verhogingen van het
inschrijvingsgeld werden door de akade-
mische overheid steeds verdedigd met
het argument dat ze ook de studenten
zelf ten goede kwamen. Maar met,..het
gebruik van het inschrijvingsgeld voor
sociale voorzieningenheeft de KV Leuven
zich in feite akkoord verklaard met de
afbraak van deze sektor.
(...)
Het is inderdaad vreemd dat het inschrij-
vingsgeld niet alleen door de akademi-
sche overheid zelf maar ook door veel
studenten geminimaliseerd wordt in het
licht van de totale studiekost, die tussen
150.000 en 200.000 frank bedraagt.
Men zou veeleer een omgekeerde rede-
nering verwachten. Omdat de studiekost
voor vele mensen zo hoog ligt, zouden de
universiteiten er beter aan doen het
inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te
houden. (uit Veto 23 van 16/3)

Alma

Alma is voor veel studenten de enige
uitweg om in Leuven op een degelijke en
goedkope manier te eten. De laatste
jaren rijzen hierbij echter vragen. Om in
Alma wat gevarieerd te kunnen eten,

"Het gebeurt mij dat ik een pint ga
drinken in 'De Spuye'. Er ligt daar een
tijdschrift, waarin ik dan eens blader
(KV Leuven Sportnieuws, nvdr). Ik ben
niet nieuwsgierig naar de 24-urenloöp,
omdat ik vertrouwd ben met de sfeer
-?ervan. Twee jaar geleden heb ik nog eens
meegelopen met het Rega-instituut. Ik
vind de 24-urenloop voor 10% sportief,
en voor de rest is het...ja, een massale
organisatie." (Marc Lemaitre; stichter
van Sportraad, in Veto 17 van 4/2)

Verdeelsleutel

Er is in de voorbije maanden (door
iedereen) vooral gecijferd. Er werd
geschoven met funkties om het cijfer-
werk te doen kloppen. Men ontdekte
ekonomische principes die - 0, wonder-
de eigen geleding geen windeieren leg-
den. Noch op de kommissie, die voor-
stellen moest uitwerken voor een andere
verdeelsleutel, noch op de voorbije
OAV's, is er een aanzet gegeven om zich
te bezinnen over Loko in een ruimer
perspektief. (uit Veto 27 van 27/4)

Herstrukturering
Kultuurraad ?

Wat Kultuurraad als aparte vzw dan nog
kan betekenen is niet echt duidelijk. Hij
wordt vooral gezien als een komplemen-
taire kultuurwerking naast het Stuc,
waarbij een basiswerking met en door
studenten het belangrijkste is. Die wer-
ing zou zich vooral toespitsen op het
1\V-projekt, tiéketverkoop en op basis-
kursussen, die de gevorderde kursussen
van het Stuc zouden kunnen inleiden.
Daarnaast wil Kultuurraad zich ook
meer naar de universitaire overheid
rjchten, onder de vlag 'ekstern beleid en
sensibilisering. (uit Veto 11 van 9/12)

(foto Christine Capeau)

25 jaar Sportraad

In memoriam

"Zoals ik al zei, was de voornaamste
reden om de Kulak op te richten de
demokratisering. Daarnaast was het ook
de bedoeling om overbevolkte richtin-
gen in Leuven te ontdubbelen. Als er één
opleiding is die daar de laatste jaren voor
in aanmerking kwam, is het toch wel "B'
ekonomie. Dat men daarbij het argu- ~
ment aanhaalt dat in heel West-Vlaan- &:!
deren geen enkele ekonomische oplei- .S
ding aangeboden wordt, lijkt me nogal ~
evident. Dat de vraag daarnaar vanuit de
bedrijfswereld heeft meegespeeld, is voor
mij duidelijk." (uit Veto 1van 27/8)

Frans
Van Cauwelaert

Toegang
tot unief
beperkt

Daniël Coens

Vaakwordt erop gewezen dat de politiek
voor Daniël Coens eigenlijk een soort
'roeping' was, eerder dan een gewone
karrière. Men verwijst dan naar de
revalorisatie van de drie B's (basis-,
buitengewoon en beroepsonderwijs), of
naar de verlenging van de leerplicht tot
18 jaar, hoewel de socialisten (terecht)
beweerden dat dit vooral bedoeld was
om de statistieken van de jeugdwer-
kloosheid op te kuisen. De 'kristelijke
inspiratie' van de talrijke onpopulaire en
alleszins weinig demokratiserende be-
zuinigingen in de jaren tachtig was
alleszins niet evident. Toch hield Coens
vol: "Nochtans geloof ik dat het allemaal
vanuit een grote zin voor rechtvaardig-
heid is geweest." (uit Veto 22 van 9/3)

Alma-fraktie

De andere leden van de raad sloten de
rangen, veegden de studenten voorstellen
van tafel en beslisten voor de dertiende
keer in evenveel jaar om de prijzen te
verhogen, dit keer met 2,8%.'De studen-
ten feliciteerden de andere bestuurders
met deze prestatie en verlieten de
vergadering. (uit Ve!o 12 van 16/12)

LVSV

Momenteel leeft in FKK-kringen de
__ _._ , . .~~., -;:::-.grootste argwaan rond de recente, moge-
,'r.:...... . AI' -. 4a.~~ lijks frauduleuze aanvraag van het Libe-

~ raal Vlaams Studentenverbond (LVSV).
~ C..) Naast de wekelijkse video-vertoning
Q was er nog een waslijst andere opmerke-
~ lijk lange lijsten voor 23 sprekersvergoe-
~ dingen in oktober en 29 in november tot
o subsidieaanvragen voor vergaderingen
~ die doorgingen in Antwerpen, Brussel en

Tielt-Winge. (...) De vereniging gaf toe
dat verschillende aanvragen door hen-
zelf in elkaar geknutseld waren, maar
stelde dit gedaan te hebben omdat men
niet beter wist. (uit Veto 13 van 6/1)Studenten in

beweging
Vlus

Of de oprichting van de Vlus nu een
definitieve breuk betekent met VVs, valt
nog te bezien. Van die kant werd ons
meegedeeld dat men er in de - ondertus-
sen eindelijk - hervormde statuten
rekening mee heeft gehouden dat de
Vlus integraal zou toetreden als universi-
taire geleding, om dan binnen VVS
semi-autonoom verder te werken. (uit
Veto 27 van 27/4)

moet dikwijls meer dan honderd frank
betaald worden. Nu al IS meer dal! de
helft van de in Alma verkochte maaltij-
den 'duurder dan honderd frank. Voor
veel studenten is dat een ernstige finan-
ciële drempel. Toch stelt de Alma-
direktie opnieuw een prijsverhoging van
meer dan drie procent voor. Sociale
Raad vindt dit onaanvaardbaar en roept
alle studenten op om deel te nemen aan
haar akties tegen prijsverhogingen. (uit
Veto 11 van 9/12)

Veto

Wat is het effekt van de publieke
ruchtbaarheid op de faam van de
KV Leuven? Een aantal mensen reage-
ren wellicht instemmend op de inbeslag-
name, een andere groep zal zich distan-
tiëren van de 'rechtsboven', maar zal de
beslissing van de rektor overdreven
vinden. Nog anderen zullen de schou-
ders ophalen bij het lezen van het stukje,
maar zullen zich verontwaardigd voelen
door de beknotting van de persvrijheid.
Een enkeling gewaagde zelfs van een
"goedgeschreven stukje". (uit Veto 16
van 27/1)
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Wetenschap in
verval

Betoging

De omgekeerde redenering - geen kwa-
liteitsonderwijs zonder hoogwaardig on-
derzoek - was blijkbaar bij veel studen-
ten wel doorgedrongen, want ze waren
donderdag vrij talrijk komen opdagen.
Bij de mobilisatie vooraf was de samen-
werking tussen Focus Research en de
Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) trouwens vlot verlopen: de
fakulteitskringen hadden intern gesensi-
biliseerd en geholpen bij het verspreiden
van de pamfletten. (...) Het speciale
transport vanuit Leuven en het opschor-
ten van de lessen misten hun drempel-
verlagend effekt niet: twee bomvolle

Kleur

Vier maanden na de verkiezingsdoor-
braak heeft demokratisch België een
duidelijk antwoord gegeven aan alle
racistische en neo-fascistische demago-
gie. Deelnemers uit alle bevolkingsklas-
sen gaven in een van de grootste
betogingen die ons land ooit gezien
heeft, uiting aan hun geloof in de
multi-kulturele samenleving. De hand-
schoen is opgenomen. (uit Veto 24 van
2313)

Verkiezings-
drukwerk

In de Vlaamse kranten is er de laatste
weken flink wat afgeschreven over de
standpunten en de kampagnes van de
verschillende politieke partijen. Elk dag-
blad besteedde daarbij ook aandacht aan
het Vlaams Blok, dat meestal op dezelfde
manier behandeld wordt als de vijf
grootste partijen. Nochtans liet Vlaams-
Blokvoorzitter Karel Dillen zich begin
oktober nog ontvallen: "Zet alle joerna-
listen voor een kanon en ik zal zeggen:
Vuur! Ze kunnen mij hoogstens van een
misdaad tegen de mensheid beschuldi-
gen." (uit Veto8 van 13111)

ARF en verkie-
zingsnaweeën

De vaststelling dat ekstreem-rechtse
denkschema's meer en meer door tradi-
tionele partijen worden overgenomen,
ligt aan de basis van de betoging die de
talrijke verenigingen binnen en buiten de
universiteit aanstaande woensdag orga-

treinen - één meer dan aanvankelijk was
gepland - met in totaal 2000 man aan
boord vertrokken tussen 13.00 en
14.00 uur uit het Leuvense station. (uit
Veto 18 van 1012)

Wetenschapspark

Een wetenschapspark zou een voorbeeld
zijn van die 'wetenschappelijke dienst-
verlening': de universiteit stelt resultaten
van haar onderzoek ten dienste van
anderen. Een dergelijke redenering is
natuurlijk klinkklare onzin. Tenzij men
gelooft dat die priveebedrijven waar de
universiteit haar 'diensten aan verleent'
zouden handelen 'in het belang van de
samenleving' en niet in hun eigen belang.
De Vlaamse administratie voor ruimte-
lijke ordening (het Arom) zou deze
redenering van de KUL dan ook betwis-
ten. (uit Veto27 van 27/4)

De aarde

De dag van de Aarde is de zoveelste
poging om duidelijk te maken dat de tijd
dringt om de 'aarde te redden', In het
verleden is al gebleken dat daarvoor
meer zal nodig zijn dan enkele nieuwe
waterzuiveringsinstallaties en fosfaatvrije
waspoeders: de milieuproblematiek is
onlosmakelijk verbonden met de ar-
moede in het Zuiden. (uit Veto 26 van
21/4)

(foto Karel De Weerdt)

De kulturele
dimensie

Klapstuk

"Ik stel me trouwens de vraag of je, wat
betreft dans, in deze tijd sowieso nog wel
een interessante estetische ervaring kán
oproepen met klassiek ballet. Wij kiezen
voor de eerlijkheid en de autentieke
kracht waarmee de kreatie en het
menselijk lichaam benaderd wordt, en
kijken naar de betekenis die de kunste-
naar in zijn werk heeft gelegd." (Bruno
Verbergt, direkteur van Klapstuk, editie
'91, in Veto 1 van 2718)

Verdraagzaamheid
rukt op

nizeren. Het pas opgerichte Anti-Racis-
tisch Forum (ARF), dat een pluralisti-
sche koepelorganisatie wil zijn voor
studenten en Leuvenaars koördineert de
betoging. Het ARF gaat ervan uit dat het
Blok eigenlijk geen regeringsdeelname
nodig heeft: als zweeppartij slaagt ze er
immers in om haar analyses en oplossin-
gen voor de 'malaise van de demokratie'
aan de andere partijen op te dringen. (uit
Veto 10 van 2/12)

Koncentratie-
scholen

De leerproblemen waarmee de migran-
tenkinderen af te rekenen krijgen zijn
vergelijkbaar met de problemen van
kinderen van Belgische kansarmen. De
kulturele verschillen zouden veel minder
effekt hebben op de studieresultaten dan

(foto Karel De Weerdt)

de sociaal-ekonomische faktoren. Vol-
gens deze studie kunnen onderwijspro-
blemen waarmee migrantenkinderen kam-
pen dan ook enkel opgelost worden door
werk te maken van een tewerkstellings-,
huisvestings- en minimuminkomenbe-
leid. Dit zou dan niet enkel de migranten
ten goede komen maar ook de Vlaamse
kansarme jongeren. (uit Veto 20 van
2412)

De programmatie van de '19:15'-ers is
een goed zet geweest. Het was een mooi
vervolg op het projekt 'Lijn 9' tijdens de
editie '89, waarbij het publiek uiteinde-
lijk acht kunstenaars kon bezichtigen op
verschillende plaatsen in Leuven. De
programmatie van de '19:l5'-voorstel-
lingen gaf echter meer blijk van diep-
gang en zin voor kontinuïteit dan 'Lijn
9'. Het abonnement werd ook zo
opgevat dat men verplicht was naast
grote namen kennis te maken met jonger,
veeleer onbekend talent. (uit Veto 6 van
4/11)

Teater

Het is misschien een interessant en
origineel eksperiment om de intellek-
tuele enlof BMC-getrouwe teaterganger
eens te konfronteren (te shockeren?) met
het vulgaire, populaire en seksistische
teater dat normaal afteen . voor een
minder verfijnd en lager geschoold
publiek is bedoeld. In die zin is 'Wilde
Lea' een leuk 'objet trouvé'. Het valt
echter te vrezen dat zelfs een talentvolle
en eerbiedwaardige schare akteurs niet
kunnen verhelpen dat flauwe humor
tenslotte flauwe humor blijft en dat
kitsch altijd oppervlakkig en hol is. (uit
Veto8 van 181/1)

Film

Uit telefonische reakties van distribu-
teurs als Concorde, Excelsior en Colurn-
bia-Tristar blijkt immers dat zij nog
steeds over Supercity en Studio denken
in termen van de tegenstelling kommer-
cieel-kwalitatief. Zolang die overtuiging
leeft, is het voor Supercity vaak moeilijk
een bepaalde film los te krijgen bij de
verdeler. Nochtans tekent de evolutie
zich steeds duidelijker af: men evolueert
in Leuven niet naar een opsplitsing
kaskrakerbioskoop versus cinefielenklub,
maar veeleer naar een situatie waarbij er
twee eksploitanten op de markt zijn die
een vrij gelijklopende programmatie
hebben. (uit Veto 15 van 2011)

Visconti portretteert ~e verdwijnende
elite met de grootste mogelijke sympatie.
Hij ontwikkelde zich doorheen zijn
oeuvre van revolutionair tot nostalgisch
marxist. Door te moeten ervaren dat de
arbeiders geen uitweg bieden uit het
onvolmaakte heden, houdt hij dat heden
de spiegel voor van de traditionele
waarden, van het beste uit de aristokrati-
sche en burgerlijke kultuur uit het
verleden. (uit Veto 17 van 412)
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Horizontaal - I Vrijheidsstreven 2 Irrigatietoestel -
Reus die een oogje in het zeil houdt - Oorspronkelijke
bewoners van Lapland - Mikpunt van spot 3 Gemeen
vunzig vrouwmens - Uitroep van smart, schrik of
verrassing - Koud, streng - Brandstof - Engelstalig
schrijver 4 Aromatisch aftreksel - Gedenkwaardig -
Toevoeg 5 Muzieknoot - Rede - Voeren - Brede weg
- Japans drama 6 Verberg - Rimpel - Vervoermiddel
7 Noordfrans riviertje - Fatsoenlijk - Raad - Lange
tijdseenheid - Konstruktie die grote hoeveelheden
informatie ter beschikking stelt - Rivier 8 Pluis -
Fluweel - Hoogvlakte - Lichaamsdeel 9 Muziekin-
strument> Staartloos amfibie - Amusement - Latente
vijandschap 10 Zedenleer - Vervoermiddel - Opschik
-~ Afsplitsing van een kerkgemeenschap 11 Muziek-
noot - Klein, lief kind - Okuleert - Privaat - Wig -
Bijwoord 12 Onoverzichtelijke massa - Tussenwerp-
sel - Stof gebruikt in kopieermachines 13 Alarmsig-
naal - Showprogramma - Beheerder 14 Lengtemaat-
Kartonnen houder voor 5x6 eieren - Doorschijnende
steen 15 Muzieknoot - Deel van een algebraïsche
vergelijking - Hoffelijk - Serum - Voorzetsel - Bevel
16 Boerderij met de erbij horende landerijen - Tech-
niek om voorwerpen te lokaliseren - Dwaze vertoning
- Kultusgebruiken 17 Heldendichten - Lelijk opbre-
ken - Vloeistoffen - Zwemvogel 18 Sportterm -
Vastleggen - Toebrengen van slagen met een dik eind
touw - Vod 19 Public relations - Voormalig keizerlijk
paleis in Moskou - Zelfbouwpakket - Aanwijzend
nwo - Japanse parelduikster - Opkomend' water
20 Schoonmoeder van Ruth - Stekjes - Hymne
21 Ambtshalve - Wiskundige die een aksiomastelsel
voor de natuurlijke getallen opstelde - Stuwende
krachten - Voordelig - Duizendste van een meter
22 Te hard gebakken - Aksent - Weglating van
woorden of klanken 23 Vervallen huis - Offerte -
Telwoord - Groep dieren met ekonomisch nut -
Jongensnaam 24 Verlangen - Broer van Mozes -
Krijgsgewoel - Muze van de lyrische poëzie 25 Stu-
dent Nederlands taal- en letterkunde - Plaats gelijk-
vloers

Kettingraadsel
De eindletters van het ene woord zijn de beginletters van het
volgende woord De gemeenschappelijke letters zijn in het
rooster aangegeven met een stipje, zo kent u dus de /engte van de
te zoeken woorden.
Ubegint links bovenaan en werkt volgens de richting van de klok
zodat u een opgerolde slang krijgt. Als u allesjuist ingevuld hebt,
leest u in de vette vakjes een uitdrukking.
Race - Boven water komen - Dierenverblijf - Made - Godin van de
dageraad - Oosterse titel - Rijwiel - Ongerepte jonge vrouw - Vertrek
om foto's te ontwikkelen - Lucht als ievensbeginsel - Handelsmerk -
Bijbelse naam - Grootmacht - Dwangmiddel - Elk - Zich oprichten,
omhoog komen - Bovenmatig.

Vertikaal - 1 Praatjes om tot een overeenkomst te
geraken 2 Onvriendelijke - Lichaamsdeel - Belgische
stad - Lichaamsopening 3 Oorlogsgod - Bordes -
Familielid - Europeaan - Wijnsoort 4 Een kaart
wegmoffelen - Doen vernemen - Beroep voor vrou-
wen 5 10.000·vierkante meter - Uitvoeriger - Met een
harde rand - Betuiging van beleefdheid - Kenteken
van een buurland 6 Muziekgezelschap - Wollen
weefsel - Brandverf 7 Voorzetsel - Boom - Maak
kleingeestige aanmerkingen - Iemands afstammelin-
gen in de rechte lijn - Psychische belemmering -
Meisjesnaam 8 Nederlandse omroep - Zacht klagend
geluid - Praat onzin - Oplossing waarin men een
lichaam dompelt 9 Plaats in West-Vlaanderen - Rij-
zend en dalend - Zonder ophouden - Halfaap
10 Kledingstuk - Sluit op - Huisgoden - Bordeaux-
wijn 11 Vaste stof - Slag - Recipiënt - Besproeien -
Amerikaans schrijver - Tijdstip 12 Huishoudelijke
toestellen - Grote broeikas - Vomere 13 Kaal - Graag
gezien - Retorische figuur met een schijnbare verklei-
ning of ontkenning 14 Edelgas - Werk dooreen - De
stempel van zijn tijd dragen 15 Bestaat - Turkse
eretitel - Onhandig geknoei - Broeder - Lichaamsdeel
- Pers. vnw. 16 Duidelijk worden - Onvruchtbare -
Horekaffer - Familieleden 17 Mager - Aanvulling op
het O.T. - Belangrijkste zin van een betoog - Meisjes-
naam 18 Vrucht - Kleurt vaalgeel - Balspel - Plech-
tige belofte 19 Voegwoord - Jaarboekje - Kabel om
een boot vast te leggen - Telwoord - Dier met de
prachtige ogen - Fries watertje 20 Zijn haar verliezen
- Harde oppervlakte - Bloem 21 Bijwoord - Luize-
eieren - Politieker - Deklaag voor potten en pannen -
Maanstand 22 Mansnaam - Plantenleven - Onder-
deel van de wiskunde 23 Duitse rivier - Veerkracht -
Cilinder - Kort moment - Ploeg 24 Vastpakken -
Plaats in België - Wellust - Symbool van de liefde in de
oudheid 25 Gehypnotiseerd - Toestel waardoor iets in
beweging wordt gebracht

Doorloper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
4

5
6
7
11
9
10

Zandloper
1 Beleid 2 Werkneem-
stèr in de zware indus-
trie 3 Aanlegplaats
4 Ambtsuitoefening
5 Straatje 6 Droog-
oven 7 Sportterm
8 Voorzetsel 9 Grond-
getal van het natuur-
lijke logaritmenstelsel
10 Frans eiland
11 Voorzetsel 12 Delf-
stof 13 Zeezwaluw
14 Ineengedraaide
bundel 15 Vonk
16 Vlecht 17 Strale
ongestadig.

VETOverschotEN

Plaats tussen de 2 gegeven woor-
den een derde woord, om 2 nieuwe
woorden te bekomen, bijvoorbeeld:

VETO + verschot = vetoverschot
en verschot + en = verschoten.

Zand ier
Arm loop
Las ..os
Inge ....aad
Gel. ..deren
Pa...iel
Alt. ..den
Spil ....bed
Ent.. ..aam
Nat...werk

Samenstelling puzzelpagina :
Filip De Keukeleere

Horizontaal - 1 Vervoermiddel 2 Denkbeeldig - Zangstuk
3 Nobel - Opstootje - Ovaal vat 4 Jong dier - Familielid -
Vervoermiddel 5 Zoogdier - Voorzetsel - Slotwoord 6 Ber-
gruimtes - Begeerte 7 Verfsoort - Insekt - Sterk ijzerhou-
dende grond 8 Afgod - Vlug, vaardig - Van de wind
afgekeerde zijde 9 Samendrukbaar bolletje - Muziekinstru-
ment - Telwoord 10 Muziekteken in de psalmen -
Zwemvogel - Schutsluis.

Vertikaal - 1 Lichaamsdeel - Meetkundige figuur 2 Oud-
noors prozawerk - Teelvocht - Muzieknoot 3 Kleiachtige
grondsoort - Mansnaam - Zwarte stof 4 Mager, flets -
Belgisch dorp - Familielid 5 Plaatselijk volksfeest - Verban-
ningsoord van Napoleon 6 Sierplant met rode of witte
roosachtige bloemen - 69 cm 7 Onwrikbaar - Bloeiwijze -
Strooi poeder voor de huid 8 Kwetsing van de psyche -
Gedichten wwarin mensen opgehemeld worden 9 Levens-
kiem - Nuttigden - Lengtemaat - Watergod 10 Radioaktief
gas - Spottende gelaatsuitdrukking.
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ZOEKERTJES
• Urgent: je cherche quelqu'un(e) pour corri-
ger un texte (thesis) déjà dactylographié sur
ordinateur (WP). Je propose 150 fr/ho Le
travail peut être fait sur mon ordinateur.
Contacter Didace, '5 Meiersstraat 5, ou Veto
(22.04.66).
• Wie heeft mijn jeans-jas (merk Edwin)
vorige week gevonden? Waarschijnlijk verlo-
ren in de stedelijke bib. rond 13/5. Eén adres:
Eikstraat 12, Steven (1KR). 't Zal niet voor nix
zijn.
• Katleen Creemers kan post voor haar
afhalen in Brabançonnestr. 5.
• Het Universele Duistere Pata Syndroom
wenst JDM een frivole leeddynamiek : Pe5.
• Gevonden na afzuip Fak L&W: horloge met
gebroken metalen bandje. Af te halen bij Els
Matthijs, Tiensestr. 125.
• Kirsten, Ann, David, Freek, Bianca en de
rest van 1E SHH: laat de moed niet zakken,
we zullen Soens en de rest wel pakken. Blokt
goed voor den Tuur, dan kunnen we in 't groot
verlof allemaal naar de COte d'Azur! Tsjoko.
• Bedankt allemaal, het was een toffe avond
om dit eksplosief jaar te besluiten. Nog veel
sukses verder, en hopelijk tot volgend jaar ...
Croc!

JO MEUWISSE"N
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
J menten, optredens
~ en fuiven
~

LCD - VIDEOPROlEKTOR: 3.900 FR

tel. 016/201.301

• En plots kon het Heilige Raster de gezwinde
Tijd niet meer bijbenen. Met de moed der
wanhoop stortte de dappere Pé zich over
haar kursussen, in de hoop de kloof weer wat
te dichten.
• Pienluk' affaire, peist Leentje, en ze kiekt eki
meeliewekkend nor den Juul, die nog ebitje
eenig kiend go moeten bluuven.
• Aan het isimo-ventje van 9407: nu het deze
lente eens goed gesneeuwd heeft, kunnen we
met een nieuwe fase in onze strijd van start
gaan. Ik hoop dat je een sportieve verliezer
ben!.
• En, Bruno, al een beetje getraind in het
ping-pongen ? Denken jullie soms dat ik van
plan ben om heel mijn leven aan het lekstok-
lekken te wijden?
• Tegen dit rekord kan je toch niet op. Cité
schreeuwt om een beetje kindervreugde.

DINSDAG

• Overbergh, what about another poem?
Thema: "Berouw hebben is prettiger dan
weerstaan aan de verleiding". Voorwaarden:
min. 10 regels, omarmend rijm en liefst niet té
moeilijk.
• Volgende keer zorg ik voor een clochard-
achtig bruggetje in Heverlee-bos, jij voor een
goeie fles Wodka. En hopelijk regent het die
nacht pijpestelen.

STAVAN Publishing
Verzorgt al uw teksten,
thesissen, rapporten,

boeken, tijdschriften, enz.
Specialisatie: tabellen, ~
grafieken, formules, ~

wiskunde !
Gemeentestraat I, Kessel-lo,
~ 016/35.06.01
Na 18 uur: Langedaallaan
26, Heverlee
... 016/23.54.76

• Kalefoat, je weet dat ik een gloeiende hekel
heb aan kitscherige zwart-wit babyprentjes.
Maar ik heb wel een zwak voor gedichten van
Goethe.
• Kotte huur: in de maanden juli, augustus en
september. 3900 fr, Tiensestwg 107, vraag
naar Ann of thuis. 013/66.57.44.
• Bedankt voor de rekkertjes.lk kan mijn haar
nu weer naar hartelust laten groeien. Als. de
viant nu heel netjes het wachtwoord zegt,
krijgt hij misschien ook wel eentje in afwach-
ting van zijn Kafka-postertje en zijn haar dat
weer op nivo moet komen ...
• Emmeke, je hoort nog van mij. Je bent nog
niet van mij af. De vian!.
• Apricot Brandy moet je ook leren waarde-
ren. Maar met een paar gesalamanderde
Steila Artoises, Tourtels en enkele flessen
wijn erachter kan dat geen probleem zijn.
• En, Jürgen, dinsdagmorgen nog thuisge-
raakt vóór het klaar werd?
• Wie doet mee met de K.G.B. (= Kloeke
Globetrotters Bende)?
• Vrank, vrij vooral vlug! Tip: lachende
mondjes worden graag volgestopt in de
Coimbra. Servet gebruiken natuurlijk (en een
glaasje water). Dus: V-day: wanneer? Veile &
Volle.
• Euprint bvba: alle tikwerk; desktop; scan-
nen; uitprinten van teksten; figuren uit quattro,
lotus. Wij zetten ook muziek!!! Hertogstr. 110,
t 22.97.49.
• Pascale, proficiat met de veertiende, maar
drie maand vind ik al wat veel. Tijd voor een
volgend lief! Die sukkels, hé.
• Lieve Tom, heel veel moed en sterkte en
sukses in de komende 'spannende' maand
en een 2e kan als eindresultaat! Je metertje.
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo- en
lesbiennecentrum, Tiensevest 58 te Leuven.
'&' 23.63.27. Jongerenkafee op woensdag
vanaf 21U. Elke dinsdag: gore fuif!

20.00 u VORMINGS/INFOAVOND In de reeks over Zuidelijk Afrika: diarepor-
tage Zuid-Afrika April 1992, in STUC, gratis, org. Stichting Nieuwe
Wereld.

20.15 u KONCERT't Haegh Landt Consort, o.l.v. Marnix De Cat. Koormuziek
uit de 17de eeuwen consortmuziek u~ de 15de en 16de eeuw, in
St.-Geertruikerk, gratis.

20.30 u TEATER Dito'Dito: 'De Natuurlijke Dochter', in Vlamingenstraat 38,
toeg. 220/300, org. STUC.

WOENSDAG
20.00 u LEZING 'Thuiskomen. Scènes uit een lesbisch bestaan' door Majo
Van Rijckeghem, in Oratoriënhof, gratis, org. Labyrint vzw.

20.30 u TEATER Dito'Dito: 'De Natuurlijke Dochter', in Vlamingenstraat 38,
toeg. 220/300, org. STUC.

21.30 u KONCERT Ludo Mariman, in Libertad, gratis, org. Libertad (11-jaar
viering).

DONDERDAG
20.00 u LEZING 'Leraar zijn: pedagogische onmacht of onmacht om het

pedagogisch denken?' door Johan Vanderhoeven en 'Het wetende
niet-weten' door Mariette Hellemans, in Michotte, gratis, org. Centrum voor
Fundamentele Pedagogiek.

20.30 u TEATER Dito'Dito: 'De Natuurlijke Dochter', in Vlamingenstraat 38,
toeg. 220/300, org. STUC

21.00 u ORA-JAZZ Patricia Beysens Kwarte~ in Oratoriënhof, gratis, org. CC
Oratoriënhof.

VRIJDAG
20.00 u VOORDRACHTAVOND Gerdan Berckmoes, Germain Droogen-

broadt, Mark Meekers, Annie Reniers, Johan van Cauwenberghe en
Eugène van Itterbeek leszen voor uit eigen werk, in Europees Poëziecen-
trum, P. Coutereelstr. 76, toeg. 50, org. Point en Leuvense Schrijversaktie.

ZONDAG
15.00 u WANDELING Het maaswerk in onze Gotische Kerkramen, vertrek
aan het westportaal Begijnhofkerk, gratis, org. Leuvense Gidsenbond.

MAANDAG
20.00 u ANTIPODIUM 'Waarheen met zedenleer?' Met prof. Etienne Ver-

meersch (RUG) en Luc Devuyst (voorzitter UVV). Moderator Willy
Courteaux, in Oratoriënhof, gratis, org. CC Oratoriënhof.

• Aan de lieve typist(e) van de Veto-zoeker-
tjes: een dikke mercie voor het geduldige
ontcijferen en overtypen van al onze zever.
Als je ons eens laat weten wanneer je
bereikbaar bent, krijg jij eens gezinsuitbrei-
ding. Wij.
• Sorry, wij zijn reeds verloofd met jullie. Zij.
• AI uw typwerk (tabellen, formules, Griekse
en wisk. karakters). Jaren ervaring .• 011/
43.28.56 vóór 18u.
• Rebecca, was 1 fles H20 nu echt niet
genoeg?
• Volgens mij slaat de T-terapie op: "toffe
trode !sokjes Ivoor toffe tgele tkarategordel-
meisjes".
• Marianne u~Zaïre (of Kapelle ?), ik wil meer
weten over de negertjes. Kom nog eens u~
Namen (naar Kroeg) of neem kontakt op met
waterman. Hoe? Tja ...
• Gemeubelde grote kamer te huur, 6000 fr,
vanaf 1 juni, gemeensch. keuken, douche en
tuin. Populierstraat 12, Leuven, buurt filmzaal
Studio.
• Stan, ik ben toch kontent dat je niet kwaad
bent op mij. Voor altijd vrienden? Van Soera-
tes.
• Wim, wanneer mag ik nu eens komen
eten? Je mag zelf kiezen tussen lasagne of
spaghetti ...
• Sylvie, ik schreef op 12 mei om 15.45 u in
mijn all-round-schriftje: 'ik heb je graag' met
komplimenljes. Ikke.
• Aan al mijn aanbidders: er zijn nog 27
wachtendim vóór u. Maar kom toch maar af,
misschien ben jij wel dé ware. (Adres te
verkrijgen op aanvraag.) Ikke (V)xxx.
• B. Je bent een verlangen of je was een
verlangen, nee, je bent een verlangen en je
blijft een verlangen ....Tot volgend akademie-
jaar. Groeljes en kusjes. •...
• Olivier S. is net als de Belgische Staat: hij
denkt dat ie tweetalig is, vindt zichzelf gewel-
dig en blijft maar geld lenen.
• Te krijg: Olivier S. Goede eigenschappen:
geen. Wel ideaal als geduldoefening.
• Pino hoezee, Olivier S. nee!
• Wat moet ik nu in godsnaam met al die
ongeëmancipeerde Jupiler-bucht aanvan-
gen? De vloer mee dweilen misschien?
• En tank oe foor ploemen.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Chris Rosselle • 20.70.77.
• Zoetje, als je nog één keer zeurt in het
tandestokervechten, laat ik het in de Veto
zetten!

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng . ':".
Boeken, tijdschriften, '1
cursussen, thesisseh... ~
G iali d i ]espeet seer m -.;:.

wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

• NCOS West-Vlaanderen zoekt dringend
een gewetensbezwaarde om te helpen met
de organisatie van de 11.11.11-aktie en om
de Derde-Wereldproblematiek bij een ruimer
publiek bekend te maken. Een fijne job in een
entoesiast team. Info bij Koen Degrande,
Riddersstraat 72, Leuven, .20.73.81. of
NCOS 051/24.06.13.
• OK, de introduktie tot de rekordpoging is
afgelopen. Vanaf nu gaan we serieus begin-
nen. Same conditions, zelfde inzet.
• Joepie! Nu kunnen we met mijn jeep naar
de Ardennen. Begin maar 20-frankstukken te
sparen.
• I'm truely sorry for the errors the time betore.
From now on, my life wisdom will be written in
english. The man who couldn't resist separa-
ting signais.

• Aan mijn toekomstig metertje: wanneer
houden we kontaktavond ?
• Drummer gevraagd: repetities Dilbeek,
genre Cowboy Junkies, Fairground Attrac-
tion, • 02/378.05.03. K. DebilIe, Elke en
Stefaan, Schapen straat 16.
• Aan ál m'n metekindjes, behalve dat ver-
wende snotjong, dat van me verloren is:
héééle goeie blok & eksamens. Leen.
• Liefste Beer, kom je ook na het 'grote werk'
nog eens af, zodat ik nog eens aan je oren kan
trekken! Breng snoep mee... Kusjes, Ka-
meel!
• Koopje: nieuwe matras vr. 2-persoonsbed.
Blijde Inkomststr. 12, S.S.
• Euzebio schat, merci voor de nieuwe
dekorering mijner chambre.
• Nilisoma kiswahili kwa muda wa mwaka
mmoja. Ninataka kuendelea, kwa sababu
ninapenda sana kuisoma lugha hii. Nani
anaweza kunisaidia? Stef, Wetstraat 7, 2060
A'pen.
• I am an angel-killer. The devil.
• Kaarten voor Dire Straits, Werchter 27/5.
Louis, Leopold I-straat 38. Ma. 18{5: 22.00-
23.00 u; di. 19/5: 14.00-16.00 u.
• Master, wanneer komt je kursus uit? Je
toegewijde Peerling.
• Hoi hoi! Hier een Germaniestje dat dol-
graag ook een keertje in de Veto wil staan
(hopelijk is er nog een plaatsje vrij). Krijg ik
daar nu een prijs voor? Petra.

• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestr. 177.
.29.22.77 van 10.00 u tot 12.00 u en van
14.00 u tot 16.00 u.
• Waaww! Nu heb ik zelfs de teerlingen erbij.
Geen angst dat dat hier in één of ander
bachantesk orgietje zal uitmonden met al die
flessen wijn die fullie niet meer opgedronken
hebben?
• Typen van eindwerken inkl. wiskundige
formules, grafieken, e.d. Afhaling en zelf typen
zijn mogelijk. t 26.19.77., 's avonds.
• Beren brengen nooit snoep mee op bevel of
verzoek. Ook geen lekstokken.
• Gevonden: 4 flesjes Jupiler, 2 mét alcohol,
2 zonder. Geïnteresseerde macho's die, in de
hoop hun viriliteit hiermee wat op te krikken,
het lef hebben zich aan te melden voor dit
seksistische zeepsop, krijgen garantie een
mep van mijn gele gordel of een slabbetje
naar hun kop.
• Help - mijn nota's gerechtelijk R werden in
de Copy in de Vaartstraat aan de verkeerde
persoon meegegeven. Beloning voor wie ze
terugbezorgt. W 056/60.85.82. of op het se-
kretariaat van de Afac.
• Fronier-Boy: another kiss in your direction.
It's bevond my control!
• KOPOP, Vlaamse niet-kommerciële rock-
groep geeft promotie-optreden, eigen reper-
toire gedurende meer dan een uur, echte
rock-ambiance verzekerd .• 23.12.11.
• Wij zijn 5 laatstejaarsstudenten die volgend
jaar in de omgeving van Kortrijk gaan werken.
Samen hebben we een gemeenschapshuis
gehuurd. Er is nog 1 kamer vrij. Wil ook jij het
kot- en studentenleven nog niet definitief
vaarwel zeggen? Info: Inge of Koen, Rid-
dersstr. 72, t 20.73.81, of Koen Van Eygen,
t 056/23.45.04 ot 056/23.42.11.
• "Waarom word ik van alkohol altijd zo
vrolijk?" vroeg het blonde krullebolletje zich
verwonderd af, en ze nipte nog eens aan haar
glaasje Tourtel.

'~ KAFEETEORIEEN ~
NO\)I M 'ol rus I>IE IjI>EFr
'Z.O',.) 'ItESE'I-'II(E

"Z.lelCn' ...

• Moa~ je moet je in het vervolg niet meer zo
laten beïnvloeden om in-slechte kontraktjes in
kamer 5311 te ondertekenen. Kafka, je neef
(Bram v.) en Guido Belcanto zien alles.
• Vzw Spit werft aan: gewetensbezwaarde
voor het aktief mee willen dragen en verder
uitbouwen van kansarmoedeprojekten. Geen
specifieke opleiding vereist. Wel handig, 'dy-
namisch en sociaal voelend zijn. Begindatum
overeen te komen. Kandidatuur schrijven
naar: vzw Spit, Flor Orij, Diestsestwg 115,
3010 Kessel-Lo,. 26.09.21.
• Poppemieke, van 't jaar 3 nachten door-
doen, of gewoon even lekker fonduen? Je
medikament je.
• 'Open your heart'. En jij die dacht Madonna
te zijn? Mijn beste Tom, laat deze Vogue niet
aan mij voorbijgaan. Je bent immers veel te
schattig. Mark.
• Veto verkoopt zijn fotozetmachine (Varity-
per 6710) anneks zetkomputer (met Maxx
3100-software). Kom langs in 's.Meiersstr. 5,
.22.44.38. .
• Kamer 01.30 (in huis 63) zoekt sponsoring
om veel te dure telefoonrekening te kunnen
betalen.
• En ik zou graag de groetjes doen aan mijn
mama en papa en "grote" broer en nonkel
JÜrgen. Jullie liefste schat uit Amerika.
• Aan mijn 'Optimist-Idealist-Humorist'-T-shirt
die nu ergens door Leuven dwaalt: wees
"zacht" voor het meisje dat je draagt (maar
verzet je hardnekkig tegen alle ongezonde
alkoholluchljes !)

• Er valt in dit verband ook te wijzen op het
bedenken en propageren van internationale
kunsttalen als bijv. Esperanto. (Uit 'Histori-
sche Taalkunde' van Prof. Dr. Cor van Bree.)

• Liefste schoolvriendjes, het betuigen uwer
solidariteit heeft deugd gedaan. De bananen,
snickers, champignons, rozijnen, etc. ook.
• Nieuw: omg. St.-Hubert. Vakantiehuis voor
groepen. Van 10 tot 80 pers., vanaf 250 fr. Inl.
t 44.89.27 en 061/61.30.89.

Van achttien naar negentien

Hieronder volgen de namen van alle 76 medewerkers van jaargang 18 van Veto. Veto is voor volgend jaar op
zoek naar medewerkers, in de eerste plaats naar schrijvers. Iedereen die voorstellen heeft voor een artikel, is
welkom op de redaktievergadering, elke vrijdagmiddag om 15.00 u.
Interesse om mee te werken volgend jaar? Loop dan zo vlug mogelijk eens langs op ons redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, of laat op hetzelfde adres een berichtje achter met je naam, studierichting en adres.
Altijd welkom!

Arnulph, Ben Bellefroid, Dirk Boeckx, Johan Bruyninckx, Valérie Bruynseraede, Bart Capéau, Christine Capeau, Pelf!r Cauwenberg,
Luc Christiaensen, Sylvie Cleymans, Sofie Cloostermans, Petra Cock, ElsCornelis, Mich Crols, Krista De Mey, Dorinda De Keyser,
Filip De Keukeleere, Karel De Weerdt, Karen De Pooter, Pieter De Gryse, Vincent Defleur, Frederik Depoortere, Peter Dequidt, Rudi
Deroo, Annia Desuere, Aleidis Devillé, Jan Eeckhout, Leen Eelen, G-Galg, Karine Geukens, Pieter Ghijsels, Wim Glorieux, Hielke
Grootendorst, Koen Hendrickx, Kris Hendrickx, Maarten Hens, Ann Heyrbaut, Nathalie Homblé, Huib Huyse, Kris lacobs, Herlinde
Janssens, Koen Kempenaers, Michel Kempeneers, Benoit Lannoo, Karel Maesen, Pascal Mareels, Dimitri Masyn, Koen Michiels,
Stefan Moens, Nix, Ieroen Dry, Walter Pauli, Wim Peeters, losiane Piron, Véronique Rubens, Paul Sas, Piet Schreurs, Renaat
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Veto sprak met Abd uI Alkal imat

Rap en Los Angeles: het politieke denke
van een nieuwe generatie
Derecente onlusten in Los Angeles veroorzaakten een schokgolf in de VS en

de rest van de wereld. Iedereen was via televisie getuige van de niets
ontziende woede die uitbrak na het verdikt van de blanke jury in de zaak

Rodney King. De beelden van het politiegeweld tegen de zwarte man, die om de
haverklap uitgezonden en geanalyseerd werden, veroorzaakten overal verontwaardi-
gingen ongeloof. Men kon' begrip opbrengen voor de zwarten, die de racistische
uitspraak van de jury niet pikten. Toch hield niet iedereen het bij die analyse.
BRTN-korrespondent Benno Groeneveld nam ongegeneerd het woord klassenstrijd
in de mond. Hij moet de eerste westerse joemalist sinds jaren zijn, die zich daaraan
waagde. Nochtans wordt hij volmondig bijgetreden door Abdul Alkalimat, professor
sociologie aan de North Eastem University of Boston. Alkalimat is sinds de jaren
zestig aktief in de zwarte bevrijdingsbeweging, en was ondermeer auteur van het
boek 'Malcolm X voor beginners'. Veto sprak met hem over de rellen in LA en de
opstand van Watts in de jaren zestig, over rapkultuur en Spike Lee.
AIkalimat: «Het gaat bij de rellen in Los
Angeles wel degelijk om een klassenstrijd, die
revolutionair potentieel heeft. Om dat te
begrijpen moet je de evenementen van de
voorbije dagen in LA - en in andere grote
steden in heel de Verenigde Staten ~ in hun
juiste kontekst inschatten. Eerst en vooral moet
je weten dat zich in de VS en in de rest van de
wereld een ekonomische revolutie voltrekt: de
nieuwe technologieën, komputers, robotten en
dergelijke hebben een kwalitatieve transforma-
tie van de produktiemiddelen met zich meege-
bracht. Nu is het een gegeven in de geschiedenis

.' , van de mens en de maatschappij, dat een
ekonomische revolutie een sociale revolutie
impliceert. De ekonomie blijft toch nog altijd
een van de organisatieprincipes van een maat-
schappij.»

Middenklasse
«We zijn vandaag getuige van het einde van

het zogenaamde industriële ontwikkelingssta-
dium. Dat heeft verregaande gevolgen: men
schat dat vijftig procent van de werklozen in de
VS op dit moment niet zomaar hun job verloren
hebben: die jobs bestáán gewoon niet meer. Dat
betekent voor die mensen een kwalitatieve
verschuiving naaf' permanente werkloosheid.
Het gaat hier niet om een van de cyklische
krisissen van het kapitalisme: boom, bust, boom,
bust, you know. Het is een fundamentele
verschuiving: een groot deel van de arbeiders-
klasse vecht nu echt om te overleven. Die
mensen vallen uit de boot van de cash-flow van .
de mensen die nog werk en loon hebben. Hun
gevecht om te overleven is dan ook geen
konfrontatie met de werkgevers. Het heeft niets
te maken met traditionele sociale konflikten
waarbij georganiseerde vakbonden opkomen
voor een beter loon of voor betere veiligheids-
voorwaarden op het werk. Het betreft hier een
direkte konfrontatie met de regering: werkloze
mensen komen op straat en moeten vechten
voor huisvesting en voedsel,-
",Dàt is de ekonomische achtergrond, maar in

Los Angeles speelt nog een tweede faktor mee:
de meerderheid van de huidige inwoners van
LA zijn niet in de VS geboren. Ze zijn precies in
Amerika terechtgekomen als gevolg van de
revolutionaire situatie in hun land van her-
komst: El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panama of Peru. Dat kreëert een uiterst
eksplosieve situatie. Die mensen komen met
hun 'ervaring' terecht in een maatschappij die
gekenmerkt wordt door een nog grotere sociale
polariteit: het ene procent allerrijksten van de
VS bezit meer rijkdom dan negentig procent
van de rest van de bevolking» ,t;~

hervormingen via de parlementaire weg. Macht
betekende stemmen»
«Tegelijkertijd onderdrukte het militaire ap-

paraat de revolutionaire groepen. Tegen het
eind van de jaren zestig waren alle kopstukken
van de revolutionaire aktie uit de weg geruimd.
De moorden op Fred Hampton en Marc Clarke
in Chicago zijn een goed voorbeeld van de
onderdrukking van de Panthers. De militaire
likwidatie van het revolutionaire leiderschap
ging gepaard met het kreëren van een middle-
class leiderschap»
«Maar vandaag, na 27 jaar van elektorale

strijd, is de situatie heel anders. De ekonomie
breidt niet meer uit, ze krimpt in. Bovendien
bestaat er geen brede beweging zoals in de
sixties.We leven nu in een erg repressief politiek
klimaat, vooral sinds Reagan en Bush, maar
ook al onder Nixon en Carter. De tijd van de
Kennedy's of de Johnsons is voorbij, er geldt nu
een andere aanpak. En ten laatste: er worden
geen overheidsgelden meer vrijgemaakt om de

.........
middenklasse aan zich te binden. Eigenlijk kan
je stellen dat de sociale rust vroeger werd
afgekocht doordat mensen terecht konden in
programma's voor sociaal welzijn, projekten
voor de gemeenschap en dergelijke. Vandaag
komen die inensen rechtstreeks in het repres-
sieve apparaat terecht: politie, leger, gevange-
nissen. De laatste twaalf jaar zijn de overheids-
fondsen voor huisvesting met liefst tachtig
procent ingekrompen, terwijl die voor het
bouwen van gevangenissen met meer dan
tweehonderd procent zijn toegenomen»

Veto: E; wordt nu in de media voor1durend R kruteri
verwezen naar de onlusten in Watts in de jaren e ru erlng
zestig. Kan men, gezien de achtergrond die u Alkalim Anderziids zi t LA
schetst wel parallellen trekken tussen de at: « .. enIJ ZIJner ussen en

he ~. toen en nu? Watts natuurlijk ook parallellen te trekken. Je
ge u emssen oen en nu. kan stellen dat zowel Watts als LA spontane
Alkalimat: «De opstand in Watts vond plaats in opstanden waren, die niet gedragen werden
'(i:;. We zijn nu 27 jaar later. In '65 had je een door een of andere organisatie. Maar toch zieje
ekonomie in volle uitbreiding, en bovendien daarbinnen groepen die ageren op basis van hun
ontstond er een brede zwarte beweging. Wat politieke overtuiging. Zo kwam het tijdens de
gebeurde er eigenlijk: Maleolm X werd ver- opstand in Watts tot een aantal zeer ernstige
moord in februari '65, in augustus brak de incidenten, toen er ingebroken werd in een
opstand in Watts uit. Vanaf '66 zien we in wapendepot, en er zware vuurgevechten los-
Mississippi het ontstaan van Black Power als barstten met de politie. Dat zagen we ook dit
een ideologisch, politiek begrip, dat zich keer gebeuren. Je moet weten dat LA eigenlijk
verspreidde over heel de VS. Een reeks verschillende steden omvat: er zouden nu twee
gebeurtenissen die de politieke agenda onder, stadhuizen uitgebrand zijn, een politiekantoor,
druk zetten, volgden elkaar op. Welnu, omdat de hoofdzetef van het Department of motorve-
de maatschappij een surplus kende, de ekono- hicles. Dat zijn overheidsgebouwen, duidelijke--
mie in volle ekspansie was, kon de Amerikaanse doelwitten, Het gaat dan niet zomaar om het in
regering toen geld investeren in de uitbouw van brand steken van huizen van gewone mensen of
een zwarte middenklasse, die rou opteren voor het plunderen van kleine winkels, wat natuur-

Alkalimat: «Tot nu toe hebben we het gehad verhaal op een zaterdag, zodat je niet weet wie
over de objektieve situatie van zwarten in de er werkt en wie niet. Je weet niets over de
VS. ~u heb je het over subjeKtieve gegevens. klasse~erho~ding~~, ied~.reen in de gemeen-
Als Je naar het hele gamma aan rapartiesten schap ISgelijk, HIJ vermijdt op die manier het
luistert, dan hoor je eigenlijk het verhaal in al ?ele klassenprobleem, en het enige dat overblijft
zijn facetten: sommige groepen vertegenwoor- IS Sal, want die bezit een pizza-tent»
digen d~bo~rgeois-ideologie, anderen zijn meer «En dan .krijg je de sleutelscène: drie
revolutionair, de meesten zijn een beetje van personages zitten op straat en maken een
alles. Belangrijk is het feit dat, in het repressieve analyse van hun situatie. Een van hen zegt: "Als
antikommunistische klimaat- dat in de VS we toc~ maar eigenaar waren van de zaken in
heerst, Maleolm X, de strijd van de Derde onze eigen gemeenschap": de moraal van het
Wereld, en het revolutionaire potentieel daar- verhaal. Maar dat is helemaal niet de macht
van, in die hele rapkultuur doorklinkt. Want die w~rtegen we moeten vechten. Het bezit van
rapkultuur beperkt zich niet tot de zwarte k~e1Ohandelszaken in de eigen gemeenschap
~emeenschap. Ze draagt bij tot de huidige biedt de zwarten toch geen enkele mogelijkheid
Jeugdkultuur over heel de wereld ze is daarin om deze fundamentele maatschappelijke krisis
zelfs toonaangevend. People are r~pping every- te overleven. D~t is dus de vraag die Spike Lee
whe~e: En als je rapt, betekent dat dat je opwerpt. Maar 10 de film konfronteert hij ons
participeert aan een kultuur die uit de Bronx en op geen enkel moment met de moeilijkheden
uit Brooklyn komt, uit South-Central LA. waarmee zwarten in werkelijkheid te maken
Daarmee staat de zwarte gemeenschap een stuk hebben» .
ve!der dan met de politieke kultuur van het «~~t probleem IS dat we in Amerika geen
midden van de jaren zestig» traditie meer kennen van grote publieke debat-
«De vraag is of met de politieke evoluties ten o~er dit soort van onderwerpen. De

waartoe. d~.~ellen aanleiding zullen geven, er polemieken ~ver d~ zwarte bevrijdingsstrijd in
ook duidelijke stemmen zullen doorklinken kranten, en hJdschnften, zoals we die kenden in
vanuit die rapkultuur. Stemmen die kunnen de sixties, zijn er niet meer. Die kranten en
bijdragen tot het ontstaan van een breed sociaal - tijdschriften bestaan trouwens niet meer. But
bewustzijn. Dat zal bepalen of rap ook een now, thepeace is ?v~r. En ik hoop ~ maar ik ben
K.ene~atlOnalmarker kan worden, De laatste dan ook een optmust -:-dat LA ertoe bijdraagt
tien J,aa: of la?ger nog is de zwarte jeugd dat dat debat ,!,eer g~s~lmuleer~wordt, zodat er
gesocialiseerd vla de elektorale politiek. Dat is ook meer radikale kritiek dan die van Spike Lee
de generatie die van zichzelf denkt dat ze gehoord kan worden»
effektiefde kampagne voor de presidentsverkie- S f tI Tte wauters

lijk ook massaal gebeurd is. Bovendien kwam
het opnieuw tot echte vuurgevechten met de
politie. Je kan stellen dat er een grote kans
bestaat dat de rellen, niettegenstaande hun
spontane karakter, zich verder politiek zullen
ontwikkelen.»
«Ik denk dat die ontwikkeling binnen de

zwarte gemeenschap zelf zal leiden tot een
debat 0Jl twee nivo's. Ten eerste de politieke
strijd omtrent de definitie van wat er nu
eigenlijk gebeurde in LA. Bovendien zal het tot
een tweestrijd komen omtrent de opvang van de
individuen die zich nu gemanifesteerd hebben.
Er zijn mensen die op individuele basis, of in
.kleine groepen, vuurgevechten aangegaan zijn
met de politie. Pas op, het gaat hier niet zomaar
om de gangs. Je moet van het bendefenomeen
in LA een goede analyse maken. Zelf beweren
ze dat er in Los Angeles 90.000 bendeleden zijn.
Je moet dat getal waarschijnlijk door vier delen.
In meerderheid gaat het daarbij om opportunis-
ten en drugdealers. Maar er is ook een kern van
jonge leden die niet 'gedegenereerd' zijn. De
rekrutering van die mensen zal erg belangrijk
zijn. Zij hebben hun fysieke moed al bewezen
en hebb~n zich bij de onlusten zeker laten leiden
door een vorm van politiek bewustzijn. Maar
toch kan dat nog vele kanten uit. Diezelfde
mensen zouden zelfs door de politie kunnen
worden gerekruteerd»

Veto: U zegt oot er "J dejaren zestig een zwarte
beweging groeide die niet zozeer op de traditio-
nele organisaties, partijen of vakbonden geba-
seerd was, maar eerder op een soort van
generatiegevoelen. Kan je stellen oot de heden-
daagse zwarte subkultuur, de Rap bijvoorbeeld,
ootzelfde mobiliserende potentieel heeft?

zingen helpt organizeren, met Jesse Jackson.
Dat zijn de jaren tachtig. Rap, in kombinatie
met Los Angeles, kreëert nu de mogelijkheid
om daarmee te breken, en het politieke denken
van een nieuwe generatie te bepalen»

Veto: En wordt oot nieuwe denken dan
noodzakelijk meer militant? Is de heropleving
van Maleolm X wel meer dan een mediafeno-
meen of een stijlfiguur in de jongerenkultuur?
Alkalimat: «Er woedt inderdaad een felle
ideologische strijd rond de manier waarop
Maleolm X voorgesteld wordt. De film van
Spike Lee bijvoorbeeld zal deels de bourgeois-
interpretatie van Maleolm X weergeven. (nvdr:
eind ditjaar wordt 'MalcolmX' van Spike Lee in
roelatie gebracht) Nu al is er een vinnig debat
aan de gang om een meer strijdbare, revolutio-
naire interpretatie aan te reiken»
«Spike Lee zelf draagt vaak een T-shirt met

daarop een grote X, in de kleuren van de
Amerikaanse vlag. Dat kan.je natuurlijk op
verschillende manieren lezen. Maar uit zijn
films kunje zijn analyse distilleren.Do the Right
Thing is een perfekte illustratie van heel het
debat waarover ik het had. De film begint met
muziek van Public Enemy, die het probleem
van de macht aan de orde stelt. We gotta fight
the power, we gotta fight the power that beo
Maar de film handelt over Sal, de eigenaar van
een pizza-tent. Het gaat niet over RockefelIer,
Chase Manhattan Bank, Wall Street; dat is niet
de macht waarover Spike Lee het heeft. Hij
heeft het over een Italiaan die eigenaar is van
een pizza-tent die hijzelf heeft gebouwd en
waarin zijn zoons werken. Klassiek kleinbur-
gerlijk, het domein van de middenklasse. En
Lee is natuurlijk geslepen: hij situeert het


