
Landbouw wint eigen. songfestival

Abba in de Corso
Vorigeweek dinsdag ging in zaal Corso het elfde Interfakultair
Songfestival van de Landbouwkring door. Voor het eerst sinds
enkele jaren werd opnieuw voor een zaal geopteerd, met alle
bijhorende problemen. Muzikaal waren er echter minder ver-
nieuwingen te ontdekken, behalve dan de deelname van het
balorkest van het Lemmensinstituut
Van de elf groepen die zich bij de
preselektiesaanboden, mochten eruit-
eindelijk acht zich laten horen in de
Corso. VoorEoos, Ekonomika en Klio,
eindigde het sprookje reeds in het lo-
kaal van de duivenbond in Heverlee.
Presentatorvan dienst was paarden-

kenner laak Pijpen, Dat laak popu-
lair is bij de studenten, werd duidelijk
toen het publiek zelfs na minder ge-
slaagde interventies zijn naam bleef
skanderen.

Eenzaat
Hetgrootste slachtoffer van de volg-

orde van de optredens was ongetwij-
feld de psychologische eenzaat Ste-
ven. Hetbegon allemaal veelbelovend
met een erotische videoklip, maar de
bastaardzoon van TomWaits en [ohn
Cale had het toch moeilijk om de sfeer
er meteen in te brengen. Hij bracht
wel verdienstelijke versies van 'Heart-
break Hotel' en 'Closewatch', en zijn
eigen versie van het verplichte '505'-
nummer getuigde van enige orlgina-
Utelt. Oot Steven niet echt een opwin-
dende openingsakt werd kon hij ei-
genlijk zelf niet aan verhelpen.

Germania maakte met haar eerste
nummer - 'I don't want a lover' -
al meteen duidelijk in welke richting
de groep wou gaan: voorspelbaar en
een beetje verve1end.Nochtans was er
wel kwaliteit aanwezig in de groep, de
zangeres kon wel een aardig stukje
zingen, en ook hetgitaargeluid mocht
er best zijn. Door de flauwe nummer-
keuze delfde Germania echter haar
eigen graf.
Na Germania kwam VTKaan de

beurt. "Ikvraag mij afwaarde bwgies
de naam vandaan halen de saaiste
mensen van heel Leuven te zijn," zei
de beheerder van VTKna het optreden
van 'Savage Blue'. Veel zal het optre-
den aan het imago niet veranderd
hebben. De groep produceerde een
begin-jaren-80-geluid à la TCMatic,
maar de zang was niet echt overtui-
gend. Veel groepen kloegen wel over
de monitorboksen, wat een ekskuus
kan zijn voor de veelvuldige valse
noten. De bassist en de toetsenist lie-
ten flarden van talent blijken, maar
de samenzang ging grotendeels de
mist in. De eigen versie van 'SOS'
begon zoals het origineel, maar mond-
de uit in een onstuimige rap.
Het gebeuren werd voortgezet door

ApoUonia. laak Pijpen kondigde hen
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Sport - Deze
(Leuven Intemational Students Sports Toumament). Sporters uit tien landen (polen, Roemenië, Tjechië, Oekraine,
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Groot-Brittannië) en twintig universiteiten meten zich met
de beste Leuvense teams. Voor Leuven treden de volgende ploegen aan: voetbal heren (Ekonomika, VTK), basket
heren (Chemika, Vlaamse Monniken), basket dames (Apolloon, LBK), volley heren (Apolloon, VTK) volley dames
(Apolloon, Terbank). Programma op pagina S. . - (fot~Karel De Weercit)

aan met "Het is net alsof je een cd
oplegt." En dit is nu net wat niet de
bedoeling kan zijn van een song-
festival. Hun blues-pop deed ons bij-
wijlen aan 'Blue Blot'denken. Detech-
niek stond ook al niet aan hun kant,
de balans tussen solo en slaggitaar
was nogal onevenwichtig en de groep
had duidelijk liever een ander ver-
plicht nummer dan 'SOS'gespeeld, zo
bleekuit hun pseudo-blues versie.

Infodagen humàne en medische wetenschappen

Hoe kleine kringen
groot kunnen zijn
Vorigeweek woensdag en de zaterdag daarvoor kon u alweer de ren. Enerzijds ligt het aantal achttien-

• • . • • jarigen sowieso elk jaar iets lager. De
eerste rueuwelingen met een plannetje m de hand hun weg Zien doorstroming uit het middelbaar on-
zoeken door deze stad Alle aspirant-studenten voor humane of de~js verbetert ~venwel, en .d.itnog

. altiJd voornemelijk voor meisjesstu-
medische wetenschappen konden het terrein verkennen op de den ten. Een tWeedefeit Isdct men ook

• •. • •. minder laatstejaars acnqeschreven
eerste twee inf~gen. Aan de hand van de CIJfersvan mschriJ- heeft. Vorig jaar waren dit er een

. 21.000, nu zo'n drieduizend minder.
Eenaantal scholen zou immers verge-
ten zijn de betreffende adressen door
te zenden.
Ook Psychologiè kent een achter-

uitgang. De eksplosie van de vorige
twee jaar, waarin het aantal geïnteres-
seerden met meer dan de helft geste-
gen was, lijkt daarmee voorbij. Toch
blijft het, na Rechten, de sterkste stu-
dierichting' binnen de Humane We-
tenschappen. Ekonomie valt ook
terug, een tendens diemeestal samen-
valt met ekonomische krisissen. Veel
beginnende studenten verbinden hun
studiekeuze dus nog steeds direkt met
de situatie op de arbeidsmarkt, alhoe-
wel die situatie als ze na vier of vijf
jaar afgestudeerd zijn, best totaal ver-
anderd kan zijn.
De 'zachte' richtingen keren daar-

entegen terug bij de stijgers. Meest
opvallend daarbij is de spektakulaire
stijging voor Godsdienstwetenschap-
pen: bJjna een verdubbeling van het
aantal belangstellenden. De repor-
tage op BRTNzal daar welmetvreemd
aan zijn, en de toekomstperspektieven
liggen er meestal ook goed. Ook
Kriminologie kent een grote belang-
stelling. Romaanse filologie, Arabi-
stiek en Moderne Geschiedenis gaan
eveneens vooruit, iets wat mogelijk
wijstop een grotere belangstelling voor
wat buiten ons kleine Vlaanderlandje
reilt en zeilt. Romanisten zouden ove-
rigens nodig blijven door het stijgende
belang van het Frans en vooral het
Spaans door nauwer aangehaalde

vingen en toestroom van studenten tracht de KU Leuven een
algemeen beeld te krijgen van de inschrijvingen volgend jaar.. .
De infodagen zijn voor de universiteit gemaakt heeft. De funktie van die
vrij belangrijk. De opkomst voor de dagen ziet men dan ook veeleer als
verschillende richtingen vormt name- keuzebevestigend (of het tegendeel)
lijk een eerste aanwijzing voor moge- in plaats van louter informatief. Daar-
lijkeverschuivingenbinnendestuden- vpor heeft men immers de infobro-
tenaantallen voor elke fakulteit en chures van de Dienst voor Studie-ad-
. het blijft altijd handig dit op voor- vies, terwijl de mensen van de Dienst
hand tekunnen inschatten. Tochmoet zelf nogal wat voordrachten geven in
men met die gegevens omzichtig om- verschillende middelbare scholen. Ook
springen: zo heeft maar dertig pro- op de infobeurzen van die scholen
cent van de aspirant-studenten op de probeert men aanwezig te zijn. De
infodagen vorig jaar zich effektief in-, infodag isdus duidelijk niet altijd door-
ges9ueven voor die richting waarvan slaggevend - zelfs tot in de grote
ze de voorstelling gevolgd hadden, .vakantie blijven er hoegenaamd nog
terwijl 28% een àndere richting koos, heel wat keuzetwijfelaars en komen er
en de resterende 39% gewoon niet nog zo'n twintig tot veertig mensen
naar Leuven gekomen is. per dag aankloppen op de Dienst in

het Atrechtkollege voor een lang of
minder lang persoonlijk gesprek.
De opkomst is in Humane en Bto-

medische wetenschappen is in ieder
geval opmerkelijk. Drie richtingen lij-
ken nu al sterk achteruit te gaan.
Zowel voor Rechten, Sociale Weten-
schappen als voor Ekonomie was de
.belangstelling beduidend minder dan
vorig jaar. Waarschijnlijk heeft dit
veel te maken met de minder goeie
perspektieven voor werkgelegenheid
in deze richtingen. Maar over het al-
gemeen, voor gelijk welke richting,
waren erminder geïnteresseerden naar
Leuven gekomen dan vorig jaar.
Volgens Iohon Hoornaert, direkteur

van de Dienst voor Studie-advies, heeft
dit te maken met een tweetal fakto-

Bevestigend
Heel wat mensen zouden boven-

dien naar de infodagen van de
I(;U Leuven komen omwille van de
gedegen en objektieve informatie die
er gegeven wordt - en dan naar een
andere unief trekken. Of anderen ko-
men nu al kijken voor studies die ze
later zouden doen, na hun huidige of
eigenlijke studie. Alleen deKU Leuven
en de RU Gent voeren elke vijf jaar
een onderzoek uit naar de arbeids-
markt; in Antwerpen gebeurt dit om
de tien jaar.
Bijde organis atie van de infodagen

gaat men er overigens van uit dat de
aspir ant-student al een zekere keuze •...,...,Ig op pag. 2

Met 'Mister Monk and His Mean
Machine' kwam er eeneinde aan de
neerwaartse lijn in het songfestival.
.De groep van de organiserende kring
stond er van bij de eerste noot, en
hebben bewezen dat hun overwin-
ning van vorig jaar terecht was. Van-
daar misschien de overbodigheid om
nog eens deel te nemen. Dit jaar kwa-
men ze wel met een volledig nieuw
repertoire. De groepsleden waren dui-
delijk op mekaaringespeeld, en-hun
muziek klonk ook professioneel. Hun
volledig instrumentale uitvoering van
'SOS:was best geslaagd. Zonder pre-
tentieus te zijn, zette de groep een
sterke podiumakt neer, wat niet van
de andere groepen kan gezegd wor-
den.
Pedagogie had de zware taak om

na deze dinosaurussen op te treden.
Muzikaal hadden ze inderdaad min-
der te bieden, maar ze konden de sfeer
die de vorige groep had gemaakt wel
voortzetten. Bijhun uitgeklede versie
van 'SOS' - vokaal met drumbe-
geleiding in de stijl van 'Böw Wow
Wow' - ging het publiek voor de
eerste maal uit de bol, en bij hun eigen
nummergingen er zowaar aanstekers
de lucht in. Dit eigen nummer leek
verdacht veel op iets van Sinéad
O'Connor. Opvallend was wel het
mooie samenspel tussen de slidegitaar
en de akoestische gitaar - die jam-
mer genoeg niet voldoende doorkwam.
Hoewel de zangeres er af en toe even
naastzat, charmeerde de groep vooral
door hun entoesiasme.

Franjes .
Het meest kontroversiële optreden

van de avond werd gebracht door het
Lemmensinstituut. laak Pijpengooide
nog wat olie op het vuur door de
optredens van de vorige kringen het
voorprogramma te noemen. Ze·be-
vestigden alleszins hun groepsimago
door het feit dat ze met ongeveer
vijfenveertigman op het podium ston-
den - voor één iemand was er zelfs
geen plaats maar, en die mocht dan
naast het podium staan. 'SOS' werd
volledig vokaal gebracht. De samen-
zang was zeer mooi, maar overladen
met klassieke franjes. Het boe-geroep
van het publiek veranderde in wild
entoesiasme, toen het nummer wat
meer swingend werd. De zanger, die
zich mtssenten iets teveel als een
reïnkarnotie van Glenn Medeiros pro-
fileerde, slaagde erin om datzelfde
publiek tussen de nummers door
'zeepsmoel' te laten roepen. Hij.had
misschien beter gezwegen, want. de
groep benaderde het nivo van The
Mean Machine. Alles was perfekt,
maar we hadden liever iets onver-

wacht gezien. 'You Can Call Me Al', ,
bijvoorbeeld, was 'af, met perkussie
en al, maar bracht niet echt iets
nieuws. Heteigen nummer leekeerder
geschikt voor het Europese song-
festival.

Lef
Als afsluiter kwam Politika. Hun

videoklip was bijzonder grappig, met
Monty Python-allures: vliegende pin-
guins en overreden kippen. Het kon-
digde trouwens ook al aan in welke
richting hun optreden zou uitgaan:
een totaal andere dan de andere groe-
pen. Rock'n' roll zonder kompleksen.
De zanger, nochtans een man uit één
stuk, was te zenuwachtig, en de groep
kwam soms niet echt over, maar ze
hadden tenminste het lef om iets an-
ders te proberen.

...,...,Ig op'!"g.IO

Desinformatie
Loko I. vorige w_k het .I.chtof-
fer geweest ven een regelrechte
de.lnform_tlek_mp_gne ven het
NSVover de subsidiepolItiek ven
de Fln.nclile Kontrole Kommls-
.Ie. Het NSV heeft tus.en de
Veto'. p.mfletten gestopt en hield
donderd.g· een bezetting v.n d.'. M.,.,..tr ••t,het hul. v.n Loko,
de repre.. nt.tleve .tudentenbe-
weging. Bulten het feit d.t Veto
er helem•• 1niet mee gediend I.
d.t v.n h•• rdl.trlbutlekan •• 1mis-
bruik wordt gem•• kt en d.t h•• r
lezer. worden ml.leld, blijken bo-
vendien Inhet p.mflet een •• nt.1
fl.gr.nte onw•• rheden te st•• n.
AI.of d.t nog niet genoeg w.s
hebben een _.nt.1 men.. n v.n
Ekonomlk. Veto'. uit de verdeel-
b.kken geh•• ld, .Is re.ktle op
een .nlkel over het Ekonomlk.-
g.l.b.l.
Dergelijke pr.ktlJken beschouwt
Veto .Is een •• nt.stlng v.n h•• r
recht op Inform.tlespreldlng die
zij .1. bl.d v.n de Leuven.. Over-
koepelende Krlngorg.nl •• tle
heeft. (Zieook p.gln. 41
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De b'rieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-

pen; dit komt overeen met ± l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

RECHTZETTING
Inhet artikel over het KVHVvan vorige week werd ten ~nrechte de naam
van Steven Meyerverwisseld met die van Stijn Calle. Meyerwenst zich niet
te identificeren met de uitspraak die Calle op de FKK-vergadering had
gedaan over het KVHVdat zij niet als rechtse organisatie mochten
bestempeld worden. Daarvoor onze welgemeende ekskuses.

Fietsen aan voor en achterlicht (en geld?). Ter
bevestiging: ongeveer twee jaar gele-
den kontroleerde de rijkswacht de fiet-
sen rond 18 u. Resultaat: in minder
dan geen tijd stonden er een vijftigtal
bekeurden aan de kombi aan te schui-
ven. Maar dit is ... alweer lang gele-
den.

E.Moerman

Aan boze fietsers,
Na lezing van het artikel' Auto's en

Joints' in de Vetovan IS februari, heb
ik een paar bedenkingen, of liever,
een uitnodiging om Heverleesefietstoe-
standen te komen bestuderen. Fiet-
sers rijden (1) in alle mogelijke rich-
tingen, toelaatbare en ontoelaatbare
, links en rechts, (2)op voetpaden, (3)
vooral niet op fietspaden, wel tussen
de terroriserende auto's, (4)duiken op
van achter geparkeerde auto's en uit
eenrichtingsstraten (zonder fadlitei-
ten). Het is nog erger op de kampus
zelf. lk·raad u aan gedurende de dag
te komen, want in het donker zijn er
heel wat onzichtbaar wegens gebrek

Lenin
De voorbije week werd ik aangenaam
verrast toen ik in één van de Alma's
een pamflet toegestopt kreeg over de
fakkeltocht van donderdagavond. Ik
zeg aangenaam verrast want het leek
me wel een gefundeerde aanklacht
van het vluchtelingenbeleid ter dis-

kussie, In de veronderstelling dat het
aangehaalde djfermateriaal korrekt
was, kwam het over als een plausibel
protest ten bate van een, voor mij
althans, nobele zaak. Kortom, de aan-
kondiging sloeg aan.

Nu werd ik op de bewuste avond bij
mijn aankomst op het Ladeuzeplein
minderpositiefverrast.Nauwelijks was
ik daar aangekomen of ik werd aan-
geklampt door de vrij agressieve pr-
dienst van de PVDA.De reaktionaire
stijl in de ideologische betutteling kon
gerust de vergelijking doorstaan met
'kapitalistische handelsreizigers'. Ont-
goocheld ais ik toen was, besloot ikmij
derhalve niet aan te sluiten bij de
aangekondigde fakkeltocht. De onder-
liggende motivatie ligt voor mij even
waardevol als voorheen, maar doe
mij alstublieft niet met een ikoon van
Marx of Lenin op straat komen.

Wanneer gaan die mensen van het
MLBen de PVDAeindelijk eens hun
marginale positie inzien. Ter verdui-
delijking, mijn houding tegenover een
partij als het Vlaams Blok dekt volle-
dig de lading van het woord 'dégout'.
Maar deze groep mensen zijn ten min-
ste nog zo verstandig om althans in
publiek niet te dwepen met de naam
en leer van hun ideologische voorva-
deren. Derhalve vind ik dat de vluch-
telingen, om wie het hen aanvanke-
lijk leek te gaan en gezien hun onge-
lukkig verleden, beter verdienen dan
als alibi te dienen voor het ophemelen
van Marx en Lenin. Figuren in wiens
naam in het verleden en ook vandaag
nog tenminste evenveel menselijk leed
wordt berokkend als in naam van
onze dierbare vrije dè'tnokratie of het
ekonomisch systeem dat het minst
vierkant draait, de vrije markteko-
nomie. Karel Godderis

Hoelang
nogNSV?
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Met MLBwilden we graag een woordje kwijt over de
wansmakelijke klucht, die de Nationalistische Studen-
ten Vereniging (NSV),de studentenorganisatie van het
Vlaams Blok,vorige week ten berde bracht. In Leuven
hebben zesinds lang elke kredibiliteit verloren, zodat ze
hetnu blijkbaar zelfsniet meer aandurven om openlijk
een pamflet te verdelen. De heren van NSVhebben er
dan maar niks beter op gevonden om maandag hun
pamfletjes in de Veto te stoppen. Vroeger pikten ze de
Veto's uit de rekken, nu proberen ze het studentenblad
op deze manier te verminken. En verminken is het: in
hun schrijfselworden zowelde FKK(Finandële Kontrole
Kommissie) als Loko uitgescholden voor 'Rode Fascis-
ten': de Duitse adelaar, met kommunistisch symbool en
het woordje 'Loko' erop laten aan duidelijkheid niets te
wEtnsenover. Niet alleen proberen ze daarmee verwar-
ring te zaaien en hun eigen fascistisch karakter te
verdoezelen - iets waar ze overigens niet in slagen.
Sinds meer dan tien jaar worden ze niet erkend door de
kringen. In honderden diskussies werd hun geweldda-
dig en racistisch karakter steeds weer ontmaskerd. Deze
demagogische stunt betekent echter ook een regel-
rechte aanval op de Leuvense Overkoepelende Kring
Organisatie en op alle vrije verenigingen, erkend door
de FKK.Om hun haat tegen Lokoen de demokratische
studentenverenigingen nog eens te bekrachtigen, moes-
ten zedonderdag per sede gebouwen van Sociale Raad,
Kringraad en Vetogedurende één uur bezetten.

Het goede voorbeeld van nazi-propaganda, chef
Goebbels volgend, bekladden ze MLB en andere
studentenverenigingen met allerlei leugens: de insi-
nuatie bijvoorbeeld dal MLB niet in hoofdzaak op
studenten draait is volledig fout, We nodigen elke
demokraat en progressief uit om dit met eigen ogen te
komen vaststellen. De leugen dat MLBsamen met AFF
en Pino honderdduizenden franken wegsluist is lach-
wekkend: Pino en AFFzijn <ijtjaar voor het eerst erkend,
dus hebben ze nog geen enkele frank van het FKK
ontvangen. Devereniging die vorig jaar het meeste geld
ontvangen heeft was het LVSV- niet bepaald een
'rood fascistische' vereniging. Deverdeling van het geld
gebeurt korrekt op basis van de uitgaven van de ver-
schillende verenigingen. Ten alle tijde heeft Loko daar
kontrole op. Diegenen die de leugen van NSVmisschien
toch nog geloven, kontroleer dan eventjes de boekhou-
ding van de FKK.

We hebben vorig jaar de demokratische en progres-
sieve krachten inderdaad opgeroepen om te manifeste-
ren tegen de optocht van NSVin Leuven. Dit omdat we
niet willen dat Leuven verandert in een stad, waar
migranten, kommunisten en progressieven omde ha-
verklap in elkaar geslagen worden door NSV-kom-
mando's, zoals dit nu reeds in Antwerpen gebeurt. Dat
NSVeen fascistische vereniging is kun je lezen in hun
teksten: "Wij zijn aanhangers van een dissidente stro-
ming binnen het nationaal-socialisme (...)" (Edwin
Truyens, eks-preses NSV,medestichter Vlaams Blok en
lid van de studiedienst van het Vlaams Blok). In 1989
nog herdacht NSVde honderdste verjaardag van Hitler
in kafee het Kroegskeop de Ossenmarkt in Antwerpen.
Dat NSVterreur zaait kun je zien aan hun daden: op 9

november 1992 voerden een veertigtal NSV'ers uit
Antwerpen, maar ook een aantal uit Leuven en Gent
een raid uit op de Blandijn in Gent. Daarbij sloegen ze
een student in het ziekenhuis. Op 26 oktober sloeg
Robberecht Verreycken, zoon van Vlaams Blok-sena-
toren vice-presesvan NSVAntwerpen PVDA-militant
Kris Merckx in volle gezicht. Het proces dat Kris
Mercloc tegen deze geweldenaar ingespand heeft,
werd al enkele malen verdaagd, omdat steeds meer
belastend materiaal aangevoerd wordt. Zo lopen er
nog vier andere klachten tegen Verreycken wegens
slagen en verwondingen. Eén van deze klachten
betreft de moordaanslag tegen Kris Berden. Deze
ACOD-militant werd op 17 november om 22u30
aangevallen in Berchem en de schedel ingeslagen
waarvoor hij geopereerd diende te worden!

Op 9 maart 1993 betoogt NSVin Antwerpen. Met
MLB roepen we opnieuw op om tegen te betogen
omdat het niet kàn dat Antwerpen, de kulturele
hoofdstad van Europa, geterroriseerd wordt door der-
gelijke organisatie. Er bestaat een wet op het racisme
in ons land, evenals een wet die fasdstische propa-
ganda en organisaties verbiedt. Wij eisen dat deze
wetten toegepast worden en dat NSVverboden wordt,
te beginnen op de universlteitskampussen. Aan de
universiteit van Gent zijn ze overigens al verboden.

Met MLBbeseffen we echter dat radsme en fas-
cisme niet alleen gestopt kunnen worden door
tegenakties. Het racisme wordt ook aktief gepropa-
geerd door de traditionele, burgerlijke partijen, die
onderekstreem-rechtsedruk meer en meer naar rechts
opschuiven. Door in de voetsporen te treden van het
fasdsme, spreiden ze tevens haar bedje, ondanks alle
mooie woorden over 'verdraagzaamheid' en 'demo-
kratie'. Het repressief asielbeleid, uitgewerkt door de
SP'erTobback toont duidelijk hetverschil tussen woord
en daad van dezepartij, De beslissing van het Leuvense
OCMWom slechts een limiet van zeshonderd vluchte-
lingen toe te laten, is eveneens koren op de molen van
het Vlaams Blok. En nog altijd weigeren de traditio-
nele partijen aan migranten, die al jaren in België
wonen, de gelijke rechten toe te kennen. Gelijke
rechten tussen Belgen en Migranten, door de automa-
tische toekenning van de Belgische nationaliteit na
vijf jaar wettig verblijf in België, is een dringende
noodzaak. De petitiekampagne Objektief 479.917
haalde tot nog toe 600.000 handtekeningen op ter
ondersteuning van deze eis. Tegen november 1994
moeten dit er één miljoen zijn. MLB steunt de
kampagne ten volle en daarom roepen wij alle oude
en nieuwe medewerkers op zich blijvend in te zetten
voor het slagen ervan. Op 21 maart 1993 gaat er in
Brusseleen nationale manifestatie doorterondersteu-
ning van de petitiekampagne. We vragen hierbij alle
demokratische verenigingen en in het bijzonder Loko
mee voor deze manifestatie te mobiliseren. Zodat we
samen, hand in hand voor gelijke rechten, tegen
racisme en fascisme kunnen stappen.

VoorMLB,Geert Goderis,
Naamsestraat 178, Leuven.

2 Veto, Jaargang 19 nr. 6 21d. 22 februari

Zonnekamp
Een gevoel van ongemak en onwen-
nigheid dringt zich steeds op als men
gekontronteerd wordt met een vooraf
onbekend gegeven dat indruist tegen
heersende verwachtingspatronen. Het
zijn uitzonderingen die zich dan kun-
nen onttrekken aan de wetmatigheid
te redeneren volgens een a-priori
gestruktureerde denkrichting. De me-
dewerkervan Vetowaarin vorige week
de bijdrage 'Ekonomie en Filantropie'
verscheen, behoort niet tot deze groep.
Integendeel zelfs.Viaeen aantal foute
veronderstellingen probeert hij het feit
dat de opbrengsten van het galabal
van Ekonomika naar een goed doel
gaat (i.c.Zonnekamp) toe te schrijven
aan een (ekonomisch) opportunisme.

Het gaat onder meer om de bewe-
ring van een 'woordvoerder' dat het
goede doel gechanteerd wordt, want
als ze geen dertig mensen twaalf uur
lang ter beschikking stellen, zou het
bedrag (geschat op 150.000 frank)
niet gestort worden.

Teneerste valt noch bij Zonnekamp
(waar men eveneens verontwaardigd
was over het artikel), noch bij ons een
woordvoerder te bespeuren die dat
zou gezegd hebben. Zijn of haar des-
betreffende stelling is dan ook fout.
Op onze bestuursvergadering van ja-
nuari waar vijf kandidaatprojekten
zich voorstelden werd gevraagd of het
mogelijk is een aantal mensen vrij te
houden om op de avond van het
galabal een handje toe te steken. Er
werd echter duidelijk gesteld dat het
antwoord op die vraag geen rolmocht
spelen bij de uiteindelijke stemming.
Het winstbedrag wordt bijgevolg on-
voorwaardelijk gestort, los van het
aantal medewerkers van het goede
doel. .

Terecht merkt Jan Deltour van
Zonnekamp op dat hun mensen, in-
dien ze zich gechanteerd zouden voe-
len, zich beter bij een interImkantoor
hadden laten inschrijven om een dagje
in het weekend te werken. Een ander
staaltje van demagogie is de wel zeer
rudimentaire weergave van een tele-
foongesprek met onze vice-presesont-
spanning, waarin hij ondermeerstelde
dat het in vergelijking met een ge-
wone fuif moeilijker is om op een

Infodagen
_19 Wlnpog. I

handelsbanden met latijns-Amerika.
Slavistiek zakt lichtjes maar de an-
dere richtingen in Letteren en Wijsbe-
geerte lijken eerder stabiel te blijven.

Op de tweede infodag, woensdag,
konden de Medische Wetenschappen
zichzelf voorstellen. Het numerus
clausus-debat, dat de laatste tijd sterk
op de voorgrond komt, blijkt echter
veel invloed te hebben op eenieder die
gedacht had Geneeskunde te stude-
ren. Sodale Raad en Kringraad deel-
den bovendien een pamflet uit waarin
zij het Loko-stendpunt tegen een
Numerus Clausus verduidelijkten. Zij
werden vriendelijk doch onverbidde-
lijk uit de aula's gezet. Op de Dienst
voor Studie-advies had men echter
"begrip voor het studentikoze karak-
ter van de aktie". De forse daling in
het aantal belangstellenden heeft zich
echter niet vertaald in een stijging
voor de direkt verwante richtingen.
Tandheelkunde stijgt wel enigszins,
maar Medisch-Sodale Wetenschap-
pen, Logopedie,Voedings-en Dieetleer
en Formade blijven gelijk. Diegenen
die door de sombere vooropgestelde
perspektieven afgestapt zijn van een
keuze voor Geneeskunde, hebben zich
blijkbaar gelijkmatig over de andere
fakulteiten verdeeld.

De praktische organisatie van de
infodagen, waarvoor men de kom-
puter inschakelt en die volgens een
vast draaiboek gebeurt, verliep vrij
vlot De grote richtingen zoals Rech-
ten of Ekonomie waren ontdubbeld
(men kon zes voormiddags of's na-
middags volgen), maar sommige
kleine richtingen gingen door op het
zelfde ogenblik zodat men gedwon-
gen was een keuze te maken. Dit was
bijvoorbeeld het geval voor de duo's
Kunstwetenschappen-Archeologie of
Oude tegenover Moderne geschiede-
nis. Volgens Hoornaert echter stelt dit
weinig problemen of zijn die "oplos-
baar uit ervaring». Na de eigenlijke
voorstellingen was er telkens moge-
lijkheid tot persoonlijke gesprekken
met professoren, maar meestal werd
dit niet echt benut. De drempel lag bij
veel aspiranten blijkbaarnog te hoog.

Serge Franchoo

/ •
galabal mensen te vinden die een
paar uurtjes willen meewerken. Dit
laatste wordt in het artikel vrij ver-
taald als: "Onze studenten, wanneer
ze in galakostuum gekleed zijn, verto-
nen niet de bereidheid om twee uur-
tjes te komen tappen." Dat op de
avond zelfmeerdan honderd ekonomi-
kamensen meehelpen, staat natuur-
lijk niet vermeld, om dan nog niet te
spreken over het galabalkomitee dat
er zich sinds eind oktober tuil-time en
belangeloos mee bezig houdt.

Het galabal goede doel afwimpelen
als een "alibi om op nivo te kunnen
zuipen en vreten" is dus het gevolg
van een ondoorgrondelijke redene-
ringswijze. Maar zoals veelal is de
ontgoochelende vaststelling niet zo-
zeer de ongegronde kritiek zelf, maar
veeleer de bevooroordeelde geest van
waaruit ze ontsproten is.

Peter Schelstraete, preses Ekonomika

nvelr: De bedoeling van het artikel was
helemaal niet de kringwerldng van Ekono-
mika te bekritiseren. Als Ekonomika zich
wil inzetten voor het goede doel, kan dat
alleen maar onze goedkeuring meedra-
gen. Op pagina 2 van de vorige Veto
stond trouwens een artikel over de beker-
kompetitie met als titel 'Ekonomika Triom-
feert'. Vooringenomenheid kunt u ons
derhalve moeilijk verwijten. Wat ons wel
verbolgde, was dat, zoals Bossuyt het ons
wel degelijk gezegd heeft, veel ekonomie-
studenten geen zin hebben om te werken
als ze in galakleding rondlopen. U wijst
er nu bovendien op dat die 150.000
frank niet vasthangt aan het al dan niet
mobiliseren van dertig mensen. Een brief
van Zonnekamp, die bevestigd werd door
de organisatie, zegt echter duidelijk dat
de gift vasthangt aan het ter beschikking
stellen van dertig personen. In ons ge-
sprek heeft Bossuyt, die het wel degelijk
had over enkel dertig leden van het presi-
dium die zouden meewerken, dat ook
niet ontkend. Toenwe Bossuyt vroegen of
het goede doel zo geen alibi werd om op
nivo te kunnen zuipen en vreten, heeft hij
ook dit niet ontkend maar er eerder op
gewezen dat hij door de situatie er werd
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Kwaliteitsbewaking en artsenbeperking niet
noodzakelijk gekorreleerd

Patiëntenbinding als alternatief
Naast de beheersing van de gezondheidsuitgaven hanteren de
artsenorganisaties nogal eens het argument dat een te groot
aantal artsen de kwaliteit van de gezondheidszorg in het ge-
drang zou brengen. Dergelijke stelling die te pas en te onpas in

de numerus clausus-diskussie wordt gebruikt, moet nochtans
met een korreltje zout worden genomen.

Aantal Inwoners per arts met medische praktijk
1975 1980 1985 1990

Duitsland 519 442 384 322
Belglê 558 432 353 312
Denemarken 548 449 389 375
Spanje 651 433 323 315
Frankrijk 652 498 432 353
Nederland 627 526 451 420
Groot-Brlttanlê 789 718 669 ±610
Ierland 789 718 669 591
Ministerie van Sociale zaken

Volgens de artsenorganisaties zorgt
een te groot aantal artsen ervoor dat
de artsen niet genoeg patiënten on-
derzoeken, waardoor zijniet voldoende
ervaring opstapelen om bepaalde ziek-
tebeelden te herkennen. Dit zou ertoe
leiden dat de artsen steeds vaker zelf
gezondheidsproblemen veroorzaken
in plaats van hen op te lossen. Hoewel
tegen dit argument op zich niets aan
te brengen is, heeft geen enkel weten-
schappelijk onderzoek op basis van
echt verantwoorde medische kriteria
kunnen aanwijzen hoeveel het aan-
tal artsen zou moeten zijn om tot de
beste kwaliteit in de gezondheidszorg
te komen. Zo stelt althans Rohaert
van het Planburo.
Aan de éne kant stelt men inderdaad
vast dat heel wat beginnende jonge
(huis)artsen heel wat moeilijkheden
ondervinden om hun praktijk uit te
bouwen. Maar aan de andere kant
verklaren heel wat artsen zelf overbe-
last te zijn en te weinig tijd te hebben
voor bijscholing, het bestuderen en
bijhouden van de medische dossiers
van hun patiënten, en zelfs voor hun
patiënten en voor de familie daarvan.
Patiëntenenquêtes bevestigen dit.

Deorem stelt Rohaert dat men be-
ter aan een evenwichtigere spreiding
van het totale verzorgingsvolume en'
dus van de totale werkbelasting over
alle artsen zou moeten denken dan
aan een beperking van het aantal
artsen. Uiteindelijk zijn er bij de hui-
dige gigantische scheeftrekkingen in
het verzorgingsvolume per arts enkel
veel verliezers en geen winnaars, zo-
welbij de artsen, als voorde patiënten

Enkele landen hebben trouwens
reeds maatregelen in die zin geno-
men. In Nederland en Ierland bijvoor-
beeld, - waar iedereen zich bij een
huisarts moet inschrijven en de huis-
arts niet per konsultatie wordt be-
taald, maar een jaarbudget per inge-
schreven persoon krijgt -, wordt dit
jaarbudget verlaagd als het aantal
ingeschreven personen bij een be-
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paalde huisarts boven een bepaalde
grens uitstijgt. Dergelijke maatrege-
len zetten de artsen aan om niet meer
personen dan de vastgelegde limiet
bij zich te laten inschrijven.

In Québec (Canada) waar de huis-
artsen wel per konsultatie worden be-
taald, worden de konsultaties minder
terugbetaald aan de patiënten wan-
neer een bepaalde huisarts over een
bepaalde periode meer dan een be-
paald aantal konsultaties heeft gege-
ven. Dit zet de patiënten aan om van
huisarts te veranderen wanneer zijn
of haar huisarts de vastgelegde limiet
overschreden heeft.

Wat zou daarnaast zinvol zijn om
de kwaliteit van de gezondheidszorg
te verbeteren? België kent in vergelij-
king met omringende landen een
nogal anarchistisch gezondheidssys-
teem. Oe patiënten kunnen voor elk
gezondheidsprobleem zelfkiezenwelke
arts zijgaan raadplegen. Hoewel deze
volledige keuzevrijheid door heel wat
mensen hoog gewaardeerd wordt,
brengt zij ongetwijfeld ook een aantal
problemen met zich mee.

Doorsluisrol
Een van grootste tekortkomingen

van het Belgisch gezondheidssysteem
is namelijk dat het veel te veel de
nadruk legt op het kuratieve aspekt
van de gezondheidszorg en dat het de
preventieve aspekten nogal sterk ver-
waarloost. Dit is gedeeltelijk het ge-
volg van een gebrekkige aandacht
van de politieke overheid hiervoor,
maar het is voornamelijk te wijten
aan het systeem van de onbeperkte
keuzevrijheid.

Om maar één voorbeeld te geven.
Als een arts iemand schrijft om hem
aan te raden bepaalde preventieve
onderzoeken te doen, dan wordt dit
door de Orde van de Geneesheren
beschouwd als een zware deontolo-
gische fout. Zoiets wordt namelijk ge-
zien als publiciteit, en dat kan in de
gezondheidssektor niet aanvaard wor-
den. Deze argumentatie kan even-
tueel nog aanvaard worden in een
systeem waar geen enkele (huis)arts
de verantwoordelijkheid draagt voor
bepaalde personen, maar niet in een
systeem waar elke huisarts verant-
woordelijk isvoor een aantal mensen.

Het gebrek aan een stabiele relatie
tussen patiënt en huisarts zorgt er
bovendien voor dat de medische in-
formatie over een bepaalde persoon
meestal verspreid is over tal van art-
sen. Dit zorgt ervoor dat geen enkele
arts echt goed geïnformeerd is over de
gezondheidstoestand van zijn patiën-
ten, en dat artsen zich enkel verant-
woordelijk voelen voor de specifieke
gezondheidsproblemen van hun pa-
tiënten, maar niet voor hun globale
gezondheidstoestand.

Daarom werd in heel wat landen de
relatie tussen patiënt en huisarts in
zekere mate geïnstitutionaliseerd. De
huisartsen kunnen dan veel beter
waken over de globale gezondheids-
toestand van hun patiënten. Zij die-
nen dan ook veel meer aandacht te
besteden aan het centraliseren en bij-
houden van alle medische informatie

over hun patiënten (medisch dossier).
Andere artsen, zoals specialisten en
ziekenhuisarsten,kunnendangemak-
kelijk aan de huisarts van een be-
paalde patiënt bijkomende informa-
tie over zijn gezondheidstoestand vra-
gen. Huisartsen kunnen ook veel ge-
makkelijker meer preventieve taken
toevertrouwd krijgen.

In sommige landen krijgt de huis-
arts daarbij een doorsluisrol in het
gezondheidssysteem (echelonnering).
Wie naar bepaalde specialisten (be-
halve bijvoorbeeld gynekoloog, oog-
arts en dergelijke) of naar een zieken-
huis wilt, dient eerst zijn huisarts te
raadplegen. Wie dit niet doet, wordt
dan door de ziekteverzekering minder
of helemaal niet terugbetaald. Daar-
bij wordt geargumenteerd dat de
meeste mensen niet echt weten welke
specialist zij voor bepaalde gezond-
heidsproblemen moeten raadplegen.
Dit zou echter diepgaander onder-
zocht moeten worden: als Iemand niet
weet naar welke speàalist hij moet
gaan, raadpleegt hij nual vanzelfeen
huisarts, en als hij het wel weet, dan
kan echelonnering hem verplichten
om twee artsen te raadplegen in plaats
van één. Echelonnering zou er daar-
naast voor zorgen dat de gezond-
heidsuitgaven dalen: behOltdelingen
bij specialisten en ziekenhuizen val-
len veel duurder uit voor de ziektever-
zekering en dienen daarom in de mate
van het mogelijke vermeden worden.

Om de band tussen arts en patiënt
te institutionaliseren, vragen demeeste
landen met dit systeem dat iedereen
zich bij een bepaalde huisarts in-
schrijft. Meestal kan men zelf zijn
huisarts kiezen en kan men van huis-
arts veranderen mits het uitvoeren
van enkele administratieve formali-
teiten. Wie dan een andere dan de
uitgekozen huisarts raadpleegt, wordt
dan minder en soms helemaal niet
door de ziekteverzekering terugbe-
taald. De keuzevrijheid van de pa-
tiënt wordt op deze manier beperkt.

In Belgiëvinden de artsenorganisa-
ties dergelijk systeem totaal onaan-
vaardbaar, omwille van de aanslag
op onbeperkte keuzevrijheid van de'
patiënt. In Denemarken hebben ze
hiervoor een oplossing gevonden.
Daar kan iedereen kiezen tussen een
systeem van onbeperkte vrijheid en
een systeem van beperkte vrijheid (met
echelonnering) zoals hierboven be-
schreven. Aangezien het systeem van
onbeperkte vrijheid voor de ziektever-
zekering duurder uitvalt, moeten de
personen die ervoor kiezen ook de
prijs van de keuzevrijheid betalen.
O1teindefijkkiest meer dan negentig
procent van de Oenen voor het sys-
teem van de beperkte keuzevrijheid.

Een derde maatregel om de kwali-
teit van de gezondheidszorg te verbe-
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Deze tabel geeft de verdeling van het aantal konsultaties voor de algemene
regeling (loontrekkenden en hun families, 85% van de Belgische bevolking)
over alle huisartsen weer. Hierin vallen twee zaken op: het groot aantal
huisartsen met een gering aantal konsultanes per dag en de enonne
scheeftrekkingen van het aantal konsultaties per dag tussen de huisartsen.
Men moet wel voorzichtig blijven met deze gegevens. Het is namelijk zo
dat het Riziv geen onderscheid maakt tussen specialisten-in-opleiding en
echte huisartsen. Het is waarschijnlijk zo dat beide groepen in deze tabel
opgenomen zijn. Deze tabel zegt ook niets over de jonge huisartsen die
hun praktijk juist hebben gestart, over de oude huisartsen die hun praktijk
aan het afbouwen zijn (om een idee te geven: er zij zowat 150a huisartsen
die ouder zijn dan 65) en over de huisartsen die slechts deeltijds werken.
Het is bovendien niet mogelijk deze cijfers met voorgaande jaren te
vergelijken. (fp)

.

Perina1aJe monaJiteit van enkele Europese landen als een percentage van deze van B6tgi6

'9E!O 1970 1980 1985
Anland 67 63 63 67
Zweden 53 52 1J1 72
Nederiand 1J1 60 71 73
Denemarken 69 67 69 83
Frankrijk 88 es 83 86
Noorwegen 61 60 67 90
Ierland 94 92 92 95
Duitsland 108 111 .105 95
Spanje 140 133 102 96
Groot-Brittaniê 72 88 100 100
Belgiê 100 100 100 100
ItaJiê 141 140 118 112
Oostenrijk 120 123 118 119 ,~
Bron: OESO 1987 I,

Het sterftecijfer in de periode rond de geboorte is één van de intemationale
maatstaven om de kwaliteit van de gezondheidszorg te meten. Dergelijke
maatstaven dienen voorzichtig te worden geïnterpreteerd, zij kunnen
namelijk sterk beïnvloed worden door allerlei faktoren zoals eetgewoonten
of teetmiueu. We zien hier duidelijk dat die 'perinatale mortaliteit' in alle
landen lang-zaamaan konvergeert. Hierin neemt België geen briljante
positie in, maar dat is ook nooit het geval geweest.
Op basis van deze simplistische maatstaven kan bezwaarlijk worden
gezegd dat landen met een groot aantal artsen per inwoner nu (Duitsland,
Spanje, België en Italië) slechter presteren dan andere landen: zij zijn
namelijk in de jaren '60 vanuit een slechtere uitgangspositie vertrokken,
en toen was het weinig waarschijnlijk dat het aantal per inwoner een grote
rol speelde. (fp)

teren zou erin bestaan dat er langza-
merhand een systeem van medische
kwaliteitsbewaking wordt opgezet. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt
namelijk dat medische praktijken zon-
der verklaarbare redenen van streek
tot streek zeer sterk van elkaar kun-
nen verschillen. Met een goed uitge-
bouwd systeem van medische kwali-
teitsbewaking zou men veel beter dan
nu kunnen nagaan welke medische

praktijken de beste resultaten geven,
zowel vanuit het oogpunt van de
gezondheidsuitgaven als vanuit het
oogpunt van de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg. Maar het isalgemeen
bekend dat de politici niet echt ge-. '
woon zijn om enigszins op lange ter-
mijn te denken.

François Poullet
Rohaert, De zorg om de gezondheid,
Planningpapers Planbureau Brussel 90.
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Kringraad erkent nieuwe vriie verenigingen

KVHV nog ter diskussie
Sinds 1972 wordt er door de Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie (Loko) subsidies toegekend aan een aantal vrije
verenigingen. Dit zijn kringongebonden verenigingen die een
maatschappelijk of politiek ideeëngoed naar buiten willen
brengen. Vrijdag werd het advies van de Fmanciële Kontrole
Kommissie door Kringraad gestemd Op alle punten werd dit
advies gevolgd Alleen het KVHV staat nog ter diskussie.
Vóór dat de definitieve erkenning op
de agenda van Kringraad komt te
staan, wordt er eerst door de vereni-
gingen die het vorige jaar erkend wer-
den, op basis van een aantal kriteria
een voorlopig advies gestemd. De
diskussie werd dit jaar overschaduwd
door een links-rechts polarisatie en
daar zat de Nationalistische Studen-
ten Vereniging (NSV)voor een groot
deel tussen (zie kader).
Op de erkenningsvergadering van

21 januari dienden tien nieuwe vere-
nigingen een aanvraag in: Pino,Anti-
Fascistisch Front, Navo kring, Vereni-
ging voor Samenwerking in Europa,
Thomas Morus studentengenoot-
schap,StudentAJd,Milieuraad,Leu-
venseWetenschapswinkel, University
Action en Anti-Imperialistische Bond.
Dat is duidelijk meer dan de vier
nieuwe verenigingen van vorig jaar.
Negen erkende verenigingen dienden
opnieuw een aanvraag in, terwijl een
vroeger al erkende vereniging (Roze
Drempel) geen aanvraag had inge-
diend.
Om erkend te worden dienen de

verenigingen te voldoen aan een aan-
tal voornamelijk formele kriteria. Die
zijn door de jaren heen opgesteld om
zoveel mogelijk een proliferatie van
nepverenigingen en mantelorgani-
saties tegen te gaan. Belangrijkste
kriteria zijn dat de vereniging hoofd-
zakelijk uit studenten moet bestaan,
een adres moet hebben en het jaar
voor de erkenning minstens één pu-
blieke aktiviteit moet georganiseerd

hebben. Twee inhoudelijke kriteria
worden daaraan toegevoegd: de vere-
niging mag geen offensief geweld ple-
gen of propageren en moet zich aan
de wet op racisme en de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens houden.
De erkenningen verliepen vrij vlot-

jes, behalve voor een aantal dossiers.
Zowerd Student-Aid erkend, ondanks
een poging van Stijn Calle van het
KVHVom de diskussie wat te onder-
mijnen met de toch wel van weinig
inzicht getuigende vraag: "Student-
AJd, bestaat dat uit studenten". In
ieder geval konden de meeste vereni-
gingen zonder problemen erkend wor-
den.
Toen het KVHVzelf aan de beurt

kwam, werd algauw een bezwaar aan-
gevoerd door iemand van Studenten
TegenRoeismedie argumenteerde dat
het KVHVzich bezondigd had aan het
"volkludden van de gevel van 's
Meiersstraat". Onlangs werd inder-
daad op een avond de gevel van het
huis van de studentenbeweging met
affiches van het KVHV volgeplakt,
waardoor toch wel aanzienlijk wat
schade Is aangebracht Deze gevel is
immers een beschermd monument
Het KVHVontkende dit gedaan te
hebben en verwees naar het feit dat
die affiches ooit verkocht waren ge-
weest en dat gelijk wie dus de dader
kon zijn. Het is wel de vraag welke
andere vereniging er baat bij zou heb-
ben affiches van het KVHVop te han-
gen. In ieder geval is er een proces

verbaal aangetekend en is het onder-
zoek in behandeling.
Wat er ook van zij, het KVHVwerd

door FKKerkend maar Politika zou
later op Kringraad beroep aanteke-
nen tegen deze beslissing, onder an-
dere wegens het ekspliciet seksisme in
de Editorialen van het KVHV-Ieden-
blad 'Ons Leven' van december en
januari. Tom Priem, hoofdredakteur
en zelf schrijver van het Editoriaal,
argumenteerde op de laatste Alge-
mene Vergadering van Kringraad dat
het hier ging om een persoonlijke
mening en niet om die van het KVHV.
Het VRGzou bovendien argumen-

teren dat zich bezondigen aan sek-
sisme geen kriterium is om de erken-
ning niet te laten doorgaan. Daarop
werden een aantal juridische argu-
menten aangehaald die volkomen
voorbijgingen aan de geest van de
kriteria, die men kan beschouwen als
surplus op de bestaande wetgeving en
niet als juridische gegevens. Het ad-
vies werd na de diskussie terug naar
de kringen gestuurd.
Zowel bij Pino als bij het AFFwerd ... ~ ~

door het LVSVgereageerd op het feit .. .
dat beide verenigingen geweld zou- Ze zqn zo lIef, meneer (foto Steven Van Garsse)
den gebruikt hebben. Daarvoor voer- meerderheid van de aanwezigen en vermeld in hun dossier (zie kader).
den zij een pamflet aan als bewijs- de vereniging werd erkend. UniversityAction en deAnti-Imperia-
materiaal. Uiteindelijk werden na de Vier verenigingen werden afge- listische Bond werden niet goed ge-
diskussiePino en AFFerkend.Deerken- keurd, het WSE omdat ze in hun keurd wegens hun onvolledig dossier.
ningvanhetAFFwerdnogevenbemoei- dossier niet eksplldet tegen geweld Behalve voor het KVHVwerd het ad-
lijkt door het het feit 4at men zich af- hadden gepleit en de Navökring om- vies van FKKdoor Kringraad hele-
vroeg ofhun blokkade van een LVSV- dat ze hun inkomsten niet hadden maal gevolgd. Steven Van Garsse
debat nu offensief geweld was of niet.
Ook bij het MLBwerden door het

KVHVvragen gesteld over hun ge-
weldloos karakter. Naast het traditio-
nele argument dat de PVDA,moeder-
partij van het MLB,zich aan de kant
van het Chinese legeringrijpen op Tien
an men had geschaard, werd er door
Stijn Calle van het KVHVnog even
opgeworpen dat Marx zelf in zijn ge-
schriften oproept tot een klassenstrijd,
wat het offensief geweld zou aanto-
nen van het MLB.Dit werd evenwel
niet echt serieus genomen door de

theater
Stadsschouwburg Leuven

wo. 24 febr. 20 u.
'tGebroed 'OchMengs'

regie: Stany Crets
Wat eerst leek als een hitsige jeuk was achteraf vulgaire schurft (Paul Arias - BRr 1

Radio). De akteurs beheersen de rol voortreffelijk, en de komische platitudes werken!
(Fred Six -De Standaard) • "Och Mengs" isvrijwel doorlopend schrijnend-komisch maar

in flarden ook gevoelig en ontroerend. (Wnn van Gansbeke -De Morgen)

di. 2maart 20 u.
W.A.c.K.O.

Manu Kersring & Chiel Van Berkel
Passie, emotie en hard gelach (Karel Miehels - De Morgen) • Een progrcUIlIlla met de

vaart van een SST dat u geen moment rust gunt! (Bo Mandeville - Nieuwe Gazet) • Door
een mooie afwisselingvan diverse soorten gags en stunts maken zij er een heerlijk feest
van. (Eddy Vaes - Het Laatste Nieuws) ,. WA.C.KO. is denderend en onbekommerd
visueel amusant, geserveerd met aanstekelijk spelplezier! (Edward Van Heer -Knack)

do. 4 maart 20 u.
De Tyd 'Groot en Klein' van Botho Strauss

regie:johan VanAssche ,
"Groot en klein" is een voorstelling die maar net de absolute top niet haalt! (Wnn van
Gansbeke - De Morgen) • De lach en de briljante acteursprestaties doen deze voorstel-
ling gr.aag uitzitten. (Ingrid Van der Veken - Het Laatste Nieuws) • Het zijn schitterende

akteurs en het is heel amusant hen bezig te zien. (Fred Six - De Standaard)

11,12,13 en 15maart 20 u.
Blauwe Maandag Cie 'All for love'

regie: Luk Perceval, met o.a. Els Dottermans,jan Decleir, Gilda De Bal, Peter Van den
Begin, Victor Löw, Michel Van Dousselaere ...

ma. 29maart 20 u.
Theater Stap 'MAW'

Uit vorige produkties: Stap schittert inGriekse tragedie. (Paul Gebruers -Het Nieuwsblad
n.a.v. Antigrme) • Tango is een grappige produktie met veel muzikale inbreng. (Het

Nieuwsblad n.a.v. Tango)

wo. 31 maart 20 u.
TheaterTeater'CeJibaat'

naar Cerard Walschap, bewerking: Tom Lanoye, regie:jappe Claes en Pol Dehert

reservatie: 016/222.113

inlichtingen en tourneeplanning: 'Ibassos 03/235.04.90
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afgekeurd op louter formele basis.
Die vereniging was 'vergeten' om in
haar eksploitatie de inkomsten te
vermelden, een niet onbelangrijk cij-
fer, aangezien de FKKin feite alleen
verlieslatende aktivitelten subsidieert.
Het MLS daarentegen was formeel
wel in orde.
4 '(Gewelddadige onderdrukking

van het recht op vrije meningsuiting
heet zoiets". Het NSVwerkt met twee
maten en gewichten: tegenbètogen
isblijkbaar alleen voorbehouden voor
henzelf. Veto'swegnemen uit de ver-
deelbakken is bovendien in tegen-
spraak met hun eigen eisen van het
recht op vrije meningsuiting, waar
het NSV,met het Vlaams Blok, zich
altijd zo graag op beroepen om hun
racistische ideeëngoed te verspreiden.
Dat is gewoon diefstal.
5 "Ook met andere kriteria wordt

de vloer aangeveegd. (...) zo draait
de werking van bepaalde verenigin-
gen niet in hoofdzaak op studenten.
Het zijn vooral de verenigingen met
politieke bindingen die zich daar
schuldig aan maken (bvb. MLS)"
Zoals reeds gesteld was het MLBfor-
meel helemaal met haar dossier in
orde; waarom alleen MLS vermeld
wordt bij de politieke partijen en niet
al de andere (LVSV,COS,Vujo,Aga-
lev-jongeren), daar heeft de lezer het
raden naar.
6 "...maarnatuurlijk enkel als het

gaat om 'bevriende' (lees: linkse tot
ekstreem linkse) verenigingen." Be-
vriend met wie? Links tot ekstreem
links? Onder de erkende verenigin-
gen bevinden zich LVSV(VLD-jonge-
ren), COS (CVP-jongeren), KVHV,
Thomas Morus-studentengenoot-
schap (een konservatief-katolieke
vereniging) maar ook Studenten Te-
gen Racisme, 11.11.11, Milieuraad,
Agalev-jongeren, StichtingDerdeWe-
reld.
7 "Dat dit mogelijk is, bewijst het

NSV!nu al 13 jaar". Dat het NSV
geen subsidies nodig heeft moeten ze
zelfmaar uitmaken. Maar dat is nog
geen reden om subsidies te ontzeg-
gen aan verenigingen die niet zelf-
bedruipend kunnen zijn. (svg)

DeNationalistische Studentenvereni-
ging heeft deze week aktie gevoerd
tegen de werking van de Financiële
Kontrole Kommissie. Ze brachten
daartoe een pamflet uit en stopten
die in de Veto's.Om hun aktie kracht
bij te zetten hielden ze met een veer-
tigtal personen donderdag tussen
14.00 u en 15.00 u de lokalen van
wat ze zelf "het Rode Paleis" noemen
(de gebouwen van Loko) bezet, sa-
men met NSV'ers van andere afde-
ling.
Het bewuste pamflet geeft een ver-
slag van de laatste vergadering van
de Financiële Kontrole Kommissie
(FKK) en daarin staan een aantal
flagrante leugens. Dat isin feitemerk-
waardig aangezien één van de aan-
wezigen AxelVanDam (Navo-kring)
zelfeen NSV'eris(ziefoto).Hijhad zijn
vrienden op zijn minst beter kunnen
informeren.
We konfronteren 7 uitspraken in het
pamflet met de feiten.
1 "Eén der kriteria stelt, dat de

aanvraag indienende vereniging
geen geweld mag propageren (iets
waar NSV trouwens voor 100% mee
akkoord gaat)" (onze kursivering).
Woorden zijn woorden, maar feiten
zijn feiten. Vorige maand nog werd
duidelijk dat het NSV Leuven niet
vies is van geweld toen een aantal
NSV'ersin de fakbarvan Letteren en
Wijsbegeerte een rel uitlokte. Ex-
preses Wim Van Dijck gaf toen een
van de fakgangers een schop en sloeg
een van de ruiten van de tussendeur
in. Het NSVstaat bovendien al jaren
bekend voor hun gewelddadige uk-
ties.
2 "Voorstanders van een defensief

Navo-ingrijpen in ex-Joegoeslavië
werden op de laatste erkennings-
vergadering als agitatoren bestem-
peld, terwijl de Tien an Men-opstand
niet als geweld werd aanzien." Nie-
mand op de vergadering heeft gezegd
dat de voorzitter van de Vereniging
voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (WSE) een agitator zou zijn.
Aanvankelijk zou die vereniging zelfs
erkend worden! Het is pas toen er op
gewezen werd dat de vereniging for-
meel niet in orde was, dat ze bij een
herstemming door FKKniet erkend
werd. De WSE had in haar dossier
het kriterium 7 "De vereniging heeft
in het voorbije burgerlijke jaar geen
offensief geweld gebruikt, gepropa-
geerd of anderen ertoe aangezet."
straal genegeerd. Na de uitleg over
kriterium 6, sprong ze in haar dossier
zonder reden naar kriterium 8.
3 "Het eerste was een argument

om de Navo-kring niet te erkennen,
het tweede één om de Marxistisch-
Leninistische Beweging (MLB)wèl te
erkennen". Net zoals de WSE werd
haar zustervereniging deNavo-kring



Boek over interkulturele kommunikatie

De rapporten van Deraeck
"Een racist is iemand die angst heeft voor de toekomst en zich
vergist van woede." Met dat citaat van Anouit geeft Guido
Deraeck in zijn nieuw boek 'Inkleuren: perspektieven voor
interkulturele kommunikatie' aan dat wij hoe dan ook in een
multikulturele samenleving wonen. Endat webeter leren leven
met verschillen.
Guido Deraeck, doktor in de sociale
wetenschappen en in de kriminologie,
doceert aan de Sociale Hogeschool in
Heverlee, aan de Universiteit van Til-
burg en aan het Centrum voor Gezins-
wetenschappen te Brussel. Daarnaast
engageert hij zich ook in migranten-
en vluchtelingenwerk. Het is dan ook
niet toevallig dat 'Inkleuren' zich in de
eersteplaats richtop personen diewerk-
zaam zijn in de socio-kulturele sektor.
Deraeck pleit ervoor gebruik te ma-

ken van de term 'interkultureel' in
plaats van 'multikultureel'. Zo wor-
den kulturen minder naast elkaar ge-
plaatst, en heeft men meer oog voor
relaties tussen individuen en kulturen.
.Het lijkt er inderdaad op dat kulturen.
die zich afschermen van andere al-
leen maar kunnen verarmen.
'Inkleuren' is ondermeer opgedra-

gen aan Paula D'Hondt en Wivina

Demeester (én hun Nederlandse
ambtsgenoten). Dat staat letterlijk in
het voorwoord, maar blijkt bovendien
doorheen het hele boek te zinderen.
Naast een schets van de migratiege-
schiedenis formuleert Deraeck een
aantal aanbevelingen die haast woor-
delijkovereenkomen met de beroemde
nooit gelezen rapporten van het Ko-
ninklijk Komrnissariaatvoor Migran-
tenbeleid, gepubliceerd in november
'89.

Fabel
Zo hanteert de auteur 'integratie/

inpassing' als kernwoorden. Deze
dubbel term wordt dan gezien als gul-
den middenweg tussen enerzijds assi-
milatie (volledige aanpassing aan de
dominante kultuur) en anderzijds se-
gregatie (gescheidenontwikkeling van

kulturen), Preciesdezelfde redenering
volgt D'Hondt in haar publikaties
vanaf drie jaar geleden. Tochverwijst
Deraeck pas bij de praktische uitwer-
king van dit koncept naar het Konink-
lijk Kommissariaat.
Bij de uitwerking van aanbevelin-

gen worden vooral volgende probleem-
gebieden aangekaart: huisvesting,
werk, gezondheid, zelforganisaties en
interkulturele werking in de socio-
kulturele sektor. Inspiratie hiervoor
vond Deraeck niet alleen bij D'Hondt,
maar ook bij een aantal andere
Belgische en Nederlandse organisa-
ties. Vooral het rapport 'Kultureel be-
leid voor migranten' van de Hoge
Raad voor Volksontwikkeling ('92)
komt aan bod.
Het is dan ook opvallend dat De-

raeck er haast trots op is wanneer hij
(sporadisch) afstand neemt van de
ideeën van het Koninklijk Kommis-
sariaat voor Migrantenbeleid. Zo
schrijft hij dat het "noodzakelijk is het
debat omtrent het gemeentelijk stem-
recht weer te openen, zelfs in tegen-
stelling tot de voorstellen van het
Migrantenkommissariaat, dat hiervan
geen puntmaakt" (onze kursivering).
Elders in het boek pleit hij ekspliciet
vóór stemrecht op gemeentelijk vlak.

De Internationale Nieuwe Scène in de Minnepoort

Op het ritme van Afrika
In de lijn van de nieuwe diskussie rond ontwikkelingssamen-
werking - waarbij bewustwording eerder dan geldinzameling
centraal staat - haalt Vredeseilanden de Internationale Nieuwe
Scènenaar Leuven, met' Abo, een vrouw in Kpngo'. Deze vertel-
ling dompelt de luisteraar onder in een belangrijk stuk van de
Zaïrese geschiedenis en kultuur, gezien vanuit het oogpunt van
een vrouw.
De Zaïrese vrijheidsstrijd is momen-
teel erg aktueel. Het volk tracht zich te
ontdoen van Mobutu's juk en schaart
zich nu klaarblijkelijk volledig achter
de oppositie in de persoon van Etienne
Tshisekede. De 'Chef wendt echter al
zijn middelen aan - dreigementen,
aanslagen en andere listige truuks -
om zijn positie te beschermen. Deze
situatie iszeker niet nieuw maar krijgt
nu pas de media-aandacht die ze ver-
dient. De recente gewelduitbarstingen
die ook de veiligheid van de aanwe-
zige Belgen in gevaar brachten zijn
hier zeker niet vreemd aan.
Oppositie tegen Mobutu is er echter

al sinds zijn bedenkelijke machtsover-
name. Door een belangrijk deel van
het Zaïrese volk werd hij beschouwd
als de vriend van het Westen, van de
kolonisator waarvan men zich juist
wilde bevrijden. Mobutu kreeg inder-
daad ook van bij zijn eerste politieke
stappen steun van het Westen, uit
angst voor een versterking van kom-
munistische invloeden. Vele verzets-
strijders waren namelijk geïnspireerd
door de kommunistische doktrine. Zo
ook PierreMulele. Hij had zelf China
bezocht om daar het Maoïstische re-

gime tebestuderen en droomde luidop
van een gelijkaardige Zaïrese revolu-
tie van het volk.
Abo, een vrouw in Kongo, geba-

seerd op het gelijknamige boek van
Ludo Martens, vertelt de geschiedenis
van de Zaïreseontvoogdingsstrijd van-
uit het standpunt van Abo, de vrouw
van Mulele. Het is dan ook geen
abstrakte geschiedenis die zich ver
boven onze hoofden lijkt af te spelen,
maar een verhaal waarin Abo's eigen
bewustwording als vrouw gelijk loopt
met die van de Zaïrese plattelandsbe-
volking.
De geschiedenis zoals uiteengezet

in het boek omvat een komplekse
materie: het verhaal begint bij Abc's
geboorte en eindigt bij Mulele's dood,
het speelt zich af in verschillende dor-
pen en kampen en vernoemt honder-
den namen waarvan een groot deel
ook werkelijk een belangrijke rol spe-
len - het begrip' familie' omvat in de
Afrikaanse traditie namelijk ook zeer
verre aanverwanten.
Regisseur Dirk Celis heeft dan ook

wijselijk geopteerd het verhaal om te
vormen tot een monoloog, verteld door
een (blanke) vrouw, de aktrice Hilde

Uitterlinden. De oude vorm van de
'vertelling' past ook uitstekend bij de
Afrikaanse kultuur die in het verhaal
toch wel centraal staat. Het verhaal,
van mond tot mond overgebracht,
was eeuwenlang het enige kommu-
nikatiemiddel om de traditie en het
leven van de voorouders over te dra-
gen op de jongeren. Abo getuigt zelf
van de verhalen die s'avonds rond het
vuur verteld werden en haar angstig
tegen de moederschoot deden aan-
kruipen.

Identiteit
Eveneens fundamenteel in het

Afrikaanse leven is demuziek die spon-
taan wordt vertolkt onder andere bij
ontmoetingen, feesten en rouw-
perioden. Zo werd in het verzet een
ontmoeting tussen Mulele en één van
de traditionele Chefs altijd geopend
met gezongen verwelkomingen. Ook
ontstonden bepaalde liederen en dan-
sen tijdens en naar aanleiding van de
verzetsstrijd.
Multi-instrumentalist Chris Joris

stelde de muziek samen en vertolkt
hem met Rifi Kythonka op originele
Afrikaanse instrumenten zoals de
Senegalese djèmbe en de likembes of
lingafonen, kleine duimharpjes die
met metalen staafjes op een klank-
kast bevestigd zijn. De Rwandese
zangeres Cecile Kayirebwa zorgt sa-
men met Kythonka voor de vokale
ondersteuning. Demuziek is enerzijds
een welkome adempauze die tijd in-
last om de woorden van de verteller te
laten bezinken, maar anderzijds ook
een onontbeerlijke aanvulling. Mu-

ziek en vertelling verhouden zich dan
ook in mooie harmonie.
In de vertelling wordt het boek van

Martens vrijnauwkeurig gevolgd.Men
tracht dat ook niet onder stoelen of
banken te steken. In de eerste scène
leest Uitterlinden een passage voor uit
het boek. Daarna legt ze haar eksem-
plaar neer aan de rand van de speel-
ruimte waar het heel de tijd blijft
liggen. Welworden sommige periodes
sterker ingekort dan andere: zo wordt
de hele tijdsspanne in het maquis
meer aangepast en ingekort dan haar
eerste levensjaren. De optie van Celis
is hier §erechtvaardigd: zo kan hij het
grootste deel van de personages waar-
mee de lezerin het boekgekonfronteerd
wordt achterwege laten.
Ook de politieke - kommunisti-

sche - teorieën van Mulele worden
in het stuk Vrij kort uiteengezet. Dit
bedekt misschien wel een beetje de
aard van Mulele's revolutie maar staat
toe de aandacht te vestigen op Abc's
persoonlijke beleving van het gebeu-
ren. Zijevolueert van een vanzelfspre-
kende aanvaarding van wat de blan-
ken haar bijbrengen tot het in vraag
stellen van deze ideeën - het kristen-
dom, de zwarte onderdanigheid -
en de ontdekking van de eigen identi-
teit.
Mulele zelf en de Afrikaanse tradi-

tie worden gelukkig ook niet onvoor-
waardelijk verheerlijkt. Zo roept de
onfortuinlijke situatie van de vrouw
bij Abo heel wat vragen op: "het is
ongelukkig om als vrouw geboren te
worden". 'Abo, een vrouw in Kongo' is
een verademing. Een harmonisch sa-
mengaan van verschillende kulturen
en toneeltradities, van vertelling en
muziek.

Karen De Pooter
De Internationale Nieuwe Scène brengt
'Abo, eenvrouw in Kongo' op maandag 1
maart om 20.00 u in de Minnepoort.
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Opmerkelijk is dat Deraeck in derge-
lijke gevallen duidelijk, en soms weer
haast letterlijk, de standpunten van
de kristelijke werknemersbeweging
(ACW) volgt. Deze worden bijvoor-
beeld geëkspliciteerd in de ACW-
beleidsoriëntaties 'Naar een visie op
migrantenbeleid', uit '89.
Gelukkig komen in 'Inkleuren' ook

andere dan Vlaamse kristendemo-
kratische visies aan bod. Zo vermeldt
Deraeck verscheidene malen het Cen-
tre forContemporary Cultural Studies
(CCCS)van de universiteit van Bir-
mingham. Het CCCS voert al jaren
studies uit op het gebied van jeugd-
(sub)kulturen, migranten(sub)kul-
turen en beeldvorming daarover. De
onderzoekers van het Centrum gaan
uit van de idee dat het een fabel is dat
onze samenleving berust op een zoge-
naamde waardenkonsensus. Zij plei-
ten er dan ook voor subkulturen niet
te behandelen als afwijkende pro-
bleemgevallen.

Zwaar
Toch blijken deze passages slechts

te wijzen op wat geflirt met het CCCS.
Wanneer Deraeck verderop zijn (door
de kriminologie geïnspireerde) visie
op migrantenjongeren geeft, grijpt hij
terug naar een begrippenkader dat
aan het CCCSde haren ten berge zou
doen rijzen. Zo zegt de auteur dat "de
tweede en derde generaties, globaal
gesteld, sociaal-ekonomischontwricht
zijn, en terechtkomen in een anomi-
schesituatie". Bovendien gaat Deraeck
ervan uit dat "de normatieve regule-
ring in de groep doorgaans niet of
slecht werkt" en dat "misdaad dan
steeds geldt als gevolg van onvol-
doende socialisatie, gevoel van uit-
sluiting ofaanpassingsmoeilijkheden
aan de dominante samenleving". Het
hele boek is gekonstrueerd rond de
mening dat migranten hier leven in
ànomie en in "een vakuüm tussen
twee kulturen" .
Deze visie botst frontaal met het

nochtans uitgebreid aangehaalde
werk van Stuart Hall, hoofd van het
CCCS,en zelfJamaïcaan van afkomst.
In zijn boek 'Policing the crisis' analy-
seert Hall haarscherp de wijzewaarop
'de migrantenproblematiek' gekreëerd
wordt, en dan vooral via de politie-
aanpak van de 'straathoekkultuur'
van de Caraibische migranten in
London. Ook Deraeck zelf zegt dat
"van alle overtredingen en misdrijven
er maar een deel doordringen tot
strafrechterlijke mechanismen".
Hij pleit voor een struktureel-pre-

ventieve aanpak van de kriminaliteit.
Maar, aldus de auteur, "migran-
tenjongeren die thans een delinkwente
karrière hebben ingezet, vragen een
direkte benadering". Naast alterna-

tieve straffen lijkt Deraeck echter ge-
wonnen voor het voorstel van Minis-
ter van Justitie Wathelet (pSC) om
snelrecht in te voeren voor 'stads-
boeven '. Hoewel de auteur niet ekspli-
ciet vóór pleit, neemt hij toch de argu-
menten van Wathelet over, en besluit
hij met de retorische vraag: "Hoeveel
kleine delikten blijven niet zonder enig
gevolg voor de dader en zonder enige
schadeloosstelling voor het slachtof-
fer?" Tja, hoeveel zware delikten blij-
ven niet zonder enig gevolg enzo-
voort ... Migranten zijn in elk geval
niet oververtegenwoordigd in witte-
boord-kriminaliteit, maar die wordt
in België dan ook niet serieus geno- .
men.

Zijsprongetje
Een vijftigtal bladzijden van 'In-

kleuren' wordt gewijd aan interkul-
tureel jongerenwerk, dat gezien wordt
als hefboom voor een multikulturele
samenleving. Daarbij gaatrelatiefveel
aandacht naar de beschrijving van
een Nederlands projekt in die zin.
Terecht wijst Deraeck op het feit dat
kultuur hoe langer hoe meer een
keuzeproces wordt, dat sowieso tot
onzekere resultaten leidt: een bri-
kolage-kultuurmaatschappij.
Wanneer de achterflap van 'In-

kleuren' vooral mensen uit de socio-
kulturele sektorals doelgroepvermeldt,
had Deraeck misschien meer' aan-
dacht aan de specificiteit van dat jon-
gerenwerkmoeten schenken. Tenkoste
daarvan vindt men nu algemene
(overgenomen) aanbevelingen en twij-
felachtige teoretische zijsprongetjes.
Het grootste deel van 'Inkleuren'

zegt daarom weinig nieuws. Hiermee
is natuurlijk niet gezegd dat Deraeck
alles gepikt heeft van D'Hondt en haar
kollega 's. Op zich is het uiteraard zeer
waardevol dat een auteur gebruik
maakt van bestaande studies. Al te
vaak wordt (ook in de migranten-
problematiek) naast elkaar gewerkt.
Wanneer echter zowel inhoudelijk als
vormelijk (bv. volgorde) kwasi iden-
tieke gedachtenlijnen gehanteerd
worden als in de aangehaalde wer-
ken, brengt dit weinig zoden aan de
dijk, en wordt 'Inkleuren' een vrijover-
bodigwerk.

StefJansen

Programma
lisst

Ma 22/2 om 22.00u: openingsshow
Lisst in het Gymnasium Sport-
kot • Di 23/2 tussen 10.00 u-
20.00 u: voorrondes tornooi in het
Sportkot • Di 23/2 om ,20.30 u:
'Vlaamse avond' (volksdans en
volksspelen) in Alma 3 • Wo24/2
tussen 10.00 u-20.00 u: voorron-
des tornooi in het Sportkot • 24/2
om 21.00u Usst-kroegentocht ver-
trek aan het RC • Do 25/2 tussen
10.00 u-17.30 u: eindronde tor-
nooi in Sportkot • 17.30 u-
20.00 u: finales • 22.00 u Lisst-
IDin de Thier

)

Uw konkurrent
inde ogen
gekeken?

Reserveer vandaag nog
een plaats voor uw ad-
vertentie
016/22.04.66

HET VADEMEKUM
VOOR STUDENTEN KU LEUVEN



't Isweer van dattem bij Kultuurraad. Heel de
dag feest op 25 februari want weer een hele
hoop kultuur wordt in plastische vonn en op
meest originele wijze het Leuvense levensruim
ingeschoten. Het vijfde Avee-projekt gaat onder
de noemer Ithaka donderdag het stadsbeeld er
wat interessanter op maken door de
ontdekkingstocht van Odysseus kunstgewijs na
te spelen. Met schildersezel en alpinopet op
respektievelijk rug en hoofd deed Veto u de
tocht voor.

kunst naar buiten brengen. De opzet
van het projekt is er op gericht de
drempels die mensen vaak ondervin-
den bij de kennismaking met kunst
weg te werken, of toch in elk geval te
verlagen. Een gratis evenement als
Ithaka zal in elk geval sneller uitnodi-
gen om een eerste stap in de heden-
daagse kunstbeleving te zetten dan
een ofandere dure en eksklusteve ten-
toonstelling.
Bovendien worden studenten ook

gemobiliseerd, door.deelname aan de
workshops, door zelfeen kunstwerk te
maken, of door te helpen bij de prak-
tische organisatie. Door zich te enga-
geren zal de kloof tussen hedendaagse
kunst en toeschouwer gemakkelijker
overbrugd worden, al blijft hierbij de
vraag of de mensen die zich engage-
ren niet juist diegenen zijn waarbij er
van zo'n kloofgeen sprake meer is.De
meer passieve toeschouwer wordt
nochtans niet aan zijn lot overgela-
ten. Onder meer de katalogus en het
logboek moeten juist die toeschouwer
aanzetten tot het kijken naar kunst.
De grote vereiste voor een toch wel

prestigieus projekt als Ithaka, en ei-
genlijkdevoomaamste bestaansreden
ervan, is het grote studentenpubliek
bereiken en mobiliseren. Of dat lukt,
en of de studenten gesensibiliseerd
kunnen worden, en niet afgestoten
door de door Ithaka voorgeschotelde
kunst, zal donderdagavond moeten
blijken.

aan een wat ruimer publiek willen
kenbaar maken.
Op deze manier probeert Ithaka

een soort forum te vormen, waar kun-
stenaars, kunst en studenten met el-
kaar in dialoog kunnen treden. Een
nadeel van deze aanpak is wel dat er
op zeer verscheiden nivo's gewerkt zal
worden, en dat het gevaar voor ver-
snippering en het kreëren van een
onoverzichtelijk allegaartje niet denk-
beeldîg is.Om de overzichtelijkheid te
bevorderen, zijn de erkende kunste-
naars gekoncentreerd rond bepaalde
punten op de zwerftocht, terwijl de
kunstwerken van de studenten meer
verspreid zullen worden. -
Ook de praktische uitwerking van

het projekt is erg studentgericht. Net
als bij 'Leuven Wellicht' opteerde men
ervoor de kunst ook letterlijk tot bij de
student te brengen, en dit door deze te
plaatsen op een parkoers doorheen
Leuven gekoncentreerd rond de uni-
versitaire gebouwen. Zokomt het par-
koers onder meer voorbij de Universi-
teitshallen, de gebouwen van de
rechtsfakulteit, langs L&:Wen het Psy-
chologisch Instituut. Ookde katalogus,
die centraal staat in het opzet studen-
ten te begeleiden, werd om die reden
goedkoop gehouden. Het hele projekt
wordt tenslotte afgesloten met een
fuif, met daarvoor optreden van de
Ragga Muffin's Sound System in het
Stuc.
Met dit projekt wil Kultuurraad hun

visie op de demokratisering van de

Ithaka-team zijn voornaamste op-
dracht. Het hele projekt is vertrokken
van de vooronderstelling dat er bij
veel studenten een sterk vooroordeel
bestaat tegenover hedendaagse kunst,
een gevoel van 'dat kan ik zelfook, en
beter'. Met het Ithaka-projekt wil
Kultuurraad de studenten een impuls
geven om aktief over kunst na te
denken. Hiervoor werden enkele op-
merkelijke metodes uitgewerkt. .

Kultuurraad doopte haar nieuwe Avee-projekt 'Ithaka'. De Bij elk tentoongesteld werk komt
. . d d 'kul 1 ~ h d ' een logboek, waarin de toeschouwersbedoeling IS estu enten een ture e zwernoc t oor Leuven hun bedenkingen met betrekking tot

aantebieden enhenzoinkontakttebrengenmethedendaagse dat werk kunnen uiten. Ook in de
, katalogus wordt dat systeem gebruikt.

kunst in al haar facetten. Of re erin slagen de studenten hier- Naast de gewone informatie over de
kunstenaars en foto's van hun werk,
wordt er telkens een dtaat over de
kunstenaar afgedrukt en een lege ka-
der waarin dan een persoonlijke

representatief pakket van beeldende reaktie kan genoteerd worden. De ei-
kunst aan te bieden. taten zijn bedoeld om studenten die

totaal niet vertrouwd zijn met heden-
daagse kunst een zeker houvast te
geven, in de vorm van een mening
waarmee ze het eens of oneens kun-
nen zijn. Tenslotte wordt er in het Stuc
een openbaar debat georganiseerd,
waar reakties uit de logboeken en
eventueel vragen uit het publiek zul-
len bediskussieerd worden.
Om dit alles te bereiken, probeert

Ithaka zich als een projekt van, voor
en door studenten te profileren. In de
week die aan het projekt voorafgaat
worden reeds workshops voor studen-
tengeorganiseerd, begeleid door deel-
nemende kunstenaars. De resultaten
van die workshops zullen op de dag 0 . ht k t
van het projekt zelf aan het publiek verzie van uns enaars en

Zo willen ze via Ithaka aan de toe- voorgesteld worden. Ook het Student
schouwer, de student, "een staalkaart &: Kunst-projekt, dat de dag voor lokaties
geven van hedendaagse Belgische Ithaka afloopt, wordt in het Ithaka-
kunst in al haar vormen". De kunste- .projekt ingeschakeld. Sommige krin- K ·
naars werden dan ook, in samenwer- gen zullen eveneens deelnemen en
kingmetdeSint-Lukass.tichting,gese-. een'kollektiefkunstwerk'ontwerpen. Unstenaars In
lekteerd met dat doel in het achter- Tenslotte wordt er ruimte gemaakt
hoofd. voor individuele kreaties van studen- lb.
Juist in het mobiliseren en sen- ten die hunallerindividueelste ekspres-

sibiliseren van de studenten ziet het sies van allerindividueelste emoties. a ~I nt

Ithaka: wat erachter zit

Griekse helden zijn
•weer m

voor te doen warmlopen, is een vraag die op donderdag 25
februari pas zal beantwoord worden.
De naam 'Ithaka', die verwijst naar
de zwerftocht van de Griekse held
Odysseus, drukt veel minder een vast-
omlijnd tema uit dan de Avee-projek-
ten van de vorige jaren, zoals 'Leuven
VolMuziek' en 'Leuven Wellicht'. In
plaats daarvan wil het projekt het
verschijnsel kunst zelf centraal stel-
len. In die zin zijn de ideeën achter het
projekt enigszins vergelijkbaar met
die van Jan Hoet, die bij de voorbije
Documenta ook weigerde een vast-
omlijnd selektiekriterium te hanteren
en een breder debat belangrijker
achtte.
Door zichzelf niet te beperken tot

een vast tema hebben de organisato-
ren van het projekt zichzelf in zekere
zin vrij spel gegeven bij het inpassen
van verschillende kunstvormen in hun
visie. Zo zullen er installaties zijn,
evenals 'gewone' schilderijen, 'art
performances' en dans. Langs de an-
dere kant hebben ze het zich echter
ook moeilijk gemaakt.
Het is immers niet zo simpel een

relevant beeld te geven van wat er
heden ten dage op kunstgebied alle-
maal bestaat. Tochhebben de organi-
satoren geprobeerd een min of meer

TomDams

Het Ithaka-parkoers wil een konfrontatie uitlokken tussen het
kunstwerk of kunstgebeuren enerzijds en de kijker anderzijds. .
Het lijstje van de kunstenaars die elke zwerver op zijn route zal
ontmoeten, bevat bekende en genomineerde maar ook jonge
beginnende kunstenaars. Enkele kunstenaars realiseren spe-
ciaal voor Ithakcr een nieuw kunstwerk of installatie, anderen
tonen één of meerdere van hun bestaande werken. Terwijl de
meesten plastisch kunstenaar zijn, presenteren ook drie
videokunstenaars recent werk.
Walter Daems, Lut Lenoir,Anne Hey-
man en Dieter Machielsen zijn de
kunstenaars die een nieuw werk bren-
gen. Daems brengt in de Oude Kapel
een groot assemblage-kunstwerk met
ready-made materialen (aarde, ap-
pels en 'lampaderrekes'): 'Er is toch
aarde genoeg.' Lenoir bewerkt de drie-
honderd houten banken van deAren-
bergaula in een installatie met essen-
tiële materialen, papier en olie. Ze
noemt haar werk 'De twijfel van het
weten'. Anne Heyrnan, één van de
jonge kunstenaars, voelt Zich aange-
trokken tot de nostalgie van het ver-
val, van dat wat eens centrum van
denken was. In de oude laboratorium-
ruimte van Arenberg bouwt ze een
eigenzinnig rariteitenkabinet - na-
tuurlijke, felgekleurde mutanten in
potten op sterk water.

man die bang isvoor water. Méérweet
niemand.
lthaka toont echter niet alleen

nieuwe kreaties. Het merendeel van
de uitgenodigde kunstenaars komt
met een reeds bestaand werk naar
Ithaka. Jean De Coster toont in het
ZoölogischInstituut zijn 'Nature Morte
in spiegelbeeld', waar het afgebeelde
voorwerp, zoals Duchamps het voor
het eerst deed, door zichzelf wordt
voorgesteld. Decosterzoektinzijn werk
naar sporen van de oorspronkelijke
mens, naar de relatie natuur-kultuur
in eigen beleven.
Philippe Van Isacker, een ander

prominent vertegenwoordiger van het
kunstgebeuren in Vlaanderen, komt
in de Stuczaal met sober skulptuur:
'Nomadische Tafel'. In hout en me-
taal tekenen rechthoekige tafels zich
in de ruimte af. De skulpturen van
Jean-Marc Navez zoeken een zelfde
vormstrengheid. Zijn metalen skulp-
tuur 'Les lieux-dits de l'exposition'
komt in de Zuilenzaal van Arenberg.
Het tast de grenzen tussen de ruimte
van de tentoonstelling en de funk-
tionele ruimte af.

Om zoeen Ithaka-manifestatie heelhuids mee te maken
is het in het achterhoofd hebben van de volgende
gegevens behoorlijk onontbeerlijk. Het hele parfoers,
dat begint aan het Stuc,wordt voor het publiek geopend
om 17uur en dat blijft het tot 22 uur. Wiewaar zit, wordt
u duidelijk gemaakt door middel van een plan, bakste-
nen en nog allerhande vreemde dingen. Vanaf 21 uur
vindt in het Stuc-kafee een debat plaats. Een optreden
van de Ragga Muffin's Sound System om 23 uur leidt de

fuifin, in de Stuczaal. Het enige dat u moet doen is dus
het Stuc te vinden alwaar hopelijk allercharmantste
hostessen plannetjes zullen uitdelen om u daarna met
een flinke bilgerichte trap richting parkoers te sturen.
Daarna kan de metamorfose zich voltrekken. Ieder-
een zal denken dat hij of zij Regine Clauwaert heet en
kursussen kunstfllosoûe zullen hogere oplagen halen
dan lef Geeraertspulp. Kom later niet klagen dat we u
niet gewaarschuwd hebben. (foto Rob Stevens) Go)

Skulptuur
Machielsen, jong 'videast', projek-

teert in de Aula Maria Theresia de pas
gemonteerde video 'Mind the Mind',
een opgezette studie over ganzelever
en het verhaal van een onwetend wnoolg op pdg. 1
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Jean Decoster over Ithaka

"Kunst is geen oplossoep",
wat dan wel? -
Eén van de vijftien kunstenaars die in de kijker staan tijdens het
Ithaka-projekt is Jean Decoster, een artiest die om een krasse
uitspraak niet verlegen zit. In de hal van het Zoölogisch Insti-
tuut inde Naamsestraat krijgt de toeschouwer 'Nature morte in

spiegelbeeld' te zien.

Tot in 1978 werkte Decoster met zeer
minimale gegevens: een drager -
het doek -, papier en verf. Stilaan
komt hij, zo zegt hij zelf, tot het besef
dat dit een steriele bedoening werd en
dat hij als stadsmens een heleboel
dingen uit het oog verloren was. In de
natuur vindt hij dan zijn nieuw
werkmateriaal. Zoverwerkt hijde laat-
ste jaren heel wat natuurelementen
in zijn werk (grassen, varens, blade-
ren ofzaden) die hij dan op een eigen-
aardige manierweet te kombineren.

Veto: TIjdens de week van het lthaka-
projekt verzorgt u ook één van de work-
shops die op het programma staan. Die
is ook weer sterk natuuryebonden.
Decoster: ..Gedurende twee namid-
dagen ga ik inderdaad met een tien-
tal studenten werken rond 'papier
scheppen': we maken papier van ver-
schillende diktes, met watermerken
enzomeer. Eendiskussiemoment over
de milieuwaarde van papier zal zeker
niet ontbreken. Papier is een enorm
interessant materiaal omwille van dr
vezelstruktuur die je kan mantpuk
ren. Je kan ook helemaal van nul
beginnen. Ik maak heel nieuwe pro-
dukten door de papiervezels te men-
gen met distels, met paardehaar of
met varens."

Assimilatie
"Zo kom je als artiest ook in een

schril kontrast te staan met de door-
snee kunstenaar van onze konsump-
tiemaatschappij. Die trekt naar de
winkel en koopt er zoveel meter doek
en een aantal kilo's verf, terwijl ik bij
de essentiële dingen begin ...
Veto: lthaka heeft - in tegenstelling
tot vorige Kultuurraadprojekten - geen
welomschreven inhoudelijke lijn aan de
kunstenaars meegegeven. In plaats daar-

het moeilijk om zich daar nu bewust
van te zijn. Men grijpt altijd terug
omdat het gemakkelijker is."
..Het promoten van avant-garde

houdt ook enkele risiko's in omdat die
de bestaande orde aanvalt. Gelukkig
zijn er in Belgiëeen aantal mensen die
hun verantwoordelijkheid weldurven
opnemen, zoals bijvoorbeeld Jan Hoet.
Er bestaan vandaag ook de zoge-
naamde thinktanks die van op afstand
het fenomeen hedendaagse kunst be-
studeren en de recentste tendenzen op
de voet volgen en analyseren. Ook
mijn werkwordt door zo'n lui geobser-
veerd. Zo'n studie is erg belangrijk:
kunst is voor mij de beste barometer
van deze tijd."

Onbevooroordeeld
"Het valt mij ook op dat in het

kultuuraanbod voorstudenten debeel-
dende kunsten schromelijk onderver-
tegenwoordigd zijn. Er zou naast to-
neel, film en dans ook hierrond een
permanente programmatie moeten
bestoon.»
"Als kunstenaar moet je ook kon-

sekwent zijn. Ikgeloofin een persoon-
lijke totaalkunst. De moater waarop
je eet, waarop je je kleedt heeft te
maken met de kunst die je voort-·
brengt, wars van iedere imagovor-
ming. Je staat er mee op en je gaat er
mee slapen. En dat is niet benau-
wend, mteqendeel.»
Veto: Wat raadt u de studenten aan
wanneer ze op ~5 februari tijdens hun
tocht bij uw werk aanbelanden?
Decoster: "Het doet er niet toe of ze er
helemaal in slagen om de werken te
assimileren. Ik vind het belangrijker
dat ze er onbevooroordeeld naar kij-
ken en dat het reaktie bij hen los-
weekt. De diskussie die daaruit voort-
vloeit helpt je op weg. Kunst is geen
oplossoep. Jemoet geen pasklare ant- Véronique Rubens

bewegen zonder beweging of geluid.
Lindemans voorziet ook nog een
verrassingsakt in de seminqrielo-
kaaltjes van Psychologie. Huybrechts
brengt in de gekleurde gang van
Arenberg 'Elektronisch beeld': "het
beeld van een gelaat met door dewind
gemoduleerde waterdruppels" zegthij
zelf. Men spreekt over het werk van
Huybrechts terecht van een 'asceti-
sche beeldentcol' die opmerkt wat de
dagelijkse blik uit het oog verliest en
terugkeert naar de primaire verwon-
dering.

Spanning
De keuze voor deze kunstenaars is

ingegeven door de opdracht van
Kultuurraad om niet dat te brengen
dat zoal genoeg aandacht krijgtmaar
wel de dingen die vernieuwend zijn en
daardoor nog niet de kans krijgen in

isperformancekunstenaar.ln Alma II
realiseert hij zijn projekt 'Dessert /
Desert' dat de toeschouwer een aantal
vragen over kunst en werkelijkheid in
het gezicht gooit. Vandewijer, geno-
digde op het KULtUurtjevan woens-
dag 24 februari, laat zijn Installatte
ter bewondering staan in één van de
gangen van Arenberg.
Ann Dieltjens tenslotte, eveneens

een der jonge kunstenaars, plaatst
een monumentaal werk. 'Uitde hand'
bestaat uit drie delen die ineen haken.
Elk deel bevat twee lepelvormen in
polyester, verbonden door een ijzeren
stang waarvan de bocht bij alle drie
verschillend is.
Ook twee videokunstenaars, Gorik

•Lindemans en JoHuybrechts, nemen
deel door op vaste intervallen hun
werken te projekteren. In de Kardi-
naal Mercierzaal (HIW) wordt 'Die
'Ks zijn niet die 'Ks' van Lindemans
geprojekteerd, beelden die spreken en

Op de zevende dag schepte god papier (foto Karel De Weèrdt)
woorden verwachten. Het iseen voort- in een faze van dematerialisatie. De
durendeinvraagstelling. Zoals [oseph predeze betekenis moet je zelf invul-
Beuys zegt in ieder mens zit een kun- len. Elke taal heeft zijn beperkingen
stencon kunst is het leven." en zo ook de mijne. Hetwerk staat ook
..Wat 'Nature morte in spiegelbeeld' in kontrast met de funktionele en kli-

betreft moet je weten dat het terug- nische sfeer van het instituut. Mis-
gaat naar mijn kindertijd waarin na- schien kan de kunst de wetenschaps-
tuur alomtegenwoordig was. De VÏS- beoefening die hier plaatsvindt enigs-
sen die ik heb geprepareerd kijken zins aanvullen."
ieder een andere richting uit. Ze heb-
ben ook geen lichaam meer: ze zijn al

Paniek Vandewijer/in een Uur Kultuur

Labyrint
wnoolg van pag. 6

Hilde Overbergh manipuleert vor-
men en kleuren om de wisselwerking
tussen het natuurlijke en het mecha-
nische uit te drukken. Zij toont in het
Pauscollegedrie van haar schilderijen
en een tiental monotypes die samen
met studenten in haar atelier tot stand
zijn gebracht. Deze kunstenares ziet
haar werk als het resultaat van een
persoonlijke konfrontatie met de wer-
kelijkheid en wilgeen voorafbepaalde
betekenis opdringen.

Ascetisch
Moreel Radernakers hangt zijn pa-

nelen van licht en kleur in de vier-
kante hal voor Michotte. Jonas Wille

Het lijkt wel of alles wat er deze week op kunstgebied gebeurt binnen de
KU Leuven draait rond het Ithaka-projekt. Ook de wekelijkse kultuurmani-
festatie van de Kultuurkomrnissle, een Uur KUltUur, nodigt in semenwet-
king met de Ithaka-organisatoren een beeldend kunstenaar uit, Patriek
Vandewijer.
Patriek Vandewijer, geboren te Tienen in 1957, nam al aan verscheidene

belangrijke nationale en internationale festivals deel. In het kader van
Antwerpen '93 zal hij op diverse plaatsen in Antwerpen, geselekteerd in
funktie van ideeën rond fysika en optika, optische toestellen plaatsen, die
het hele jaar door in de stad opgesteld blijven. Bijeen ruimer publiek heeft
Vandewijer al bekendheid verworven door zijn' werkzaamheden als
teatervormgever bij onder meer Dito Dito, Walter Verdin en Wim
Vandekeybus.
Vandewijer onderzoekt in zijn kunst waar de nauwe grens tussen de

weerstand en het breekpunt van verschillende materialen ligt. Het
breekproces, spanningsvelden, het verlies van potentiële energie en de
overgang van evenwicht naar onevenwicht, daarrond draait het allemaal

van proberen zijmeer aandacht te schen-
ken aan de vrijheid van de interpretatie
van hedendaagse kunst. Deze interpreta-
tie ligt echter voor de toeschouwer niet
altijd voor de hand, zodat men al te vaak
naar pasklare en opgedrongen verklarin-
gen grijpt. Is de boodschap bij uenigszins
te achterha/en?
Decoster: ..Kunstzonder inhoud isveor
mij niets anders dan dekoratie. In een
kunstwerk verpak je steeds bepaalde
koncepten. Het tonen van die objekten
houdt altijd een zekere pretentie in:
kijk mensen, dit kan Ik. Mijn werk
vloeit ook voort uit de maatschappij
die mij omringt en waarin kunst ei-
genlijk funktieloos isgeworden. Ikkan
mij hiertegen dus niet echt afzetten,
hoogstens kritiek leveren. Meer dan
ooit bestaat kunst voor die mensen die
er echt om vragen. Het elitaire kan
men hierbij niet uitsluiten. Kijkmaar
naar de mislukking van de kunst ven

LA-'.... _ het socialistisch realisme. Neen, kunst
voor het volk bestaat niet."
Veto: Over welk soort elitarisme hebt u
het eigenlijk? Wie zijn de ingewijden?
Decoster: "Ik bedoel daarmee dat je
moeite moet doen om er in te komen.
Stilaan kom je er meer over te weten.
Dat heeft te maken met de historische
bagage die je bij jezelf ontwikkelt.
Hedendaagse kunst kampt wel met
enige problemen. Niemand weet bij-
voorbeeld nog wie in 1745 minister
van finanàën was, maar iedereen kent
de schilderijen van Ingres of Vermeer
nog. Kunst is het enige wat de mens
van zijn verleden overhoudt. Alleen is

bij Vandewijer. Door te balanceren op die breekpunten zoekt Vandewijer de
spanning op. Aan de rand van de breuk, wanneer alles op springen staat,
kan immers het minste toeval het proces in de war sturen. Het gebeurde in
het verleden dan ook wel eens dat er bij Vandewijers projekten iets misliep.
Voorhet Uur KULtUur brengt Vandewijerwoensdag een aantal projekten

mee die perfekt in dit kader passen. Zo is er het projekt' Arch', waarbij een
glazen plaat opgespannen wordt en blootgesteld aan termische schokken,
waterdruppels en vuur, en zo tot op het-breekpunt gebracht wordt. Bijhet
'Tumuli' -projekt dat hij daarna voorstelt, werkt hij met parabolische
suikerstrengen, en tenslotte presenteert hij op een groot scherm een video
over de Tacoma-brug, een brug die instortte door haar eigen trillingen.
Zo beschouwd lijken de installaties van Vandewijer wel wat op fysika-

eksperimenten, en hij stelt ze dan ook heel toepasselijk voor in het
Arenberginstituut in de Naamsestraat. In dat gebouw bevindt zich name-
lijk, naast de bekende door het Stucgebruikte zalen, ook een oud in onbruik
geraakt chemie-laboratorium. De lege woensdagmiddag zal er in elk geval
een stuk spannender op worden. td
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het normale cirkuit. Het plaatsen van
deze beginnende artiesten tussen ener-
zijds het studentenwerk en anderzijds
toch ook gevestigde namen, zorgt voor
een interessante spanningsverhou-
ding.

ElkeClompen

Eksistentiële
Dans'

Ithaka laat ook ruimte voor men-
sen die wat betreft kunst iets min-
der ervaren zijn. Zo komen er twee
groepen 'bewegende performances'
die dezelfde ruimte als overkoe-
pelend element hebben. Letterlijk
dan, het Arenberginstituut.
Werkend rond eksistentiële on-

zekerheid, moreel drijfzand en li-
chamelijke fragiliteit groeide de
workshop rond Duldnee uit tot
een koreoqmfie die een bevreem-
dend beeld van onze maatschap-
pijwiloproepen. Deworkshop richt
zich niet tot ervaren dansers maar
bewust tot amateurs om zogebruik
te maken van hun spontane on-
wennigheid op de scène. Body-
painting als abstraktie van het
lichaam en een spiegel als des-
formatie van de realiteit om zo een
dialoog met de werkelijkheid en
publiek aan te gaan.
Vertrekkendvanuit de overmoed

van Odysseus, zocht de tweede
groep naar een verhaal in de dans
om de kweeste van deze held op te
roepen. Het bleek echter moeilijk
om bij het narratieve te blijven.
Toen Octavio Campus zichzelf en
met hem enkele nieuwe ideeën bij
het projekt voegde, evolueerde het
stuk meer naar improvisaties waar-
bij de vertelling een persoonlijke
aangelegenheid werd, zowel voor
het publiek als voor de dansers zelf.
Dit resulteert in een stuk dat bij de
opvoering zelf nog sterk evolueert.

An van Dienderen
Verschillende voorstellingen op 2S fe-
bruari, Arenberyinstituut, Naamse-
straat 96, tweede verdieping, vanaf
17 uur.



ten geleerel. Ze grijpen regelmatig te-
rug naar hun tekstboek. Daarnaast
spoken de vervreemdingsideeën die
Brecht heeft geïntroduceerd in de stuk-
ken rond in de vorm van stotteren,
moedwillig zwak artikuleren - zodat
hele zinnen onverstaanbaar wor-
den - en voorlezen en dus niet uit-
voeren van de regieaanwijzingen ('He-
vige bijval. Felle beweging.'). Lamers opvatten als een opentrekkeri van mogelijkheid om de tekst uit elkaar te
geeft eerst een inleiding waarin hij zijn' verstarde teatervormen. Bepaalde ken- halen, te 'dekonstrueren' waardoor
tekstkeuze motiveert en waarin hij het merken van toneel die vroeger als bepaalde betekenissen naar boven
heeft over de achtergrondmuziek die fundamenteel en daarom als a priori komen en alles wat vastlag in de tekst
veel te hard staat en het Franse karak- onmisbaar werden beschouwd voor op losse schroeven komt te staan. In
ter van het stuk. Waarna de rest van een voorstelling, blijken ineens hele- plaats van psychologizering van de
de akteurs allen hun alpinopetje een maal niet meer zo essentieel. karakters hanteren de akteurs een
beetje rechter zetten en achter het Zo is het wezenskenmeh van de meer evaluerende akteerstijl, waarbij
doek verdwijnen. akteur niet meer het organisch - dit ze .zïch niet in de plaats van, maar

Volgens Tom Lanoye betekent dit wil zeggen zoals een teaterteksttradi- eerder tegenover hun personage plaat-
alles dat je een "slappe try-out" krijgt. tioneel vraagt - vormgeven van een sen.
Dat is misschien al te ongenuanceerd vooraf gegeven tekst. De akteur bena- In dit stuk worden bijna dertig rol-
maar toch zit in deze uitspraak mis- dert de tekst op een ondernivo. Waar len verdeeld over zes akteurs, som-
~en wel een grond van waarheid. een Jan Decleir bijvoorbeeld zich uit- mige figuren worden zelfs over ver-
In die betekenis dan dat je inderdaad bundig met een personage identifi- . schillende spelers uitgesplitst. Het Is
geen voorstelling krijgt in "detraditio- ceert en op die manier de tekst inter- dan ook onbegonnen werk om de oor-
nele zin van het woord. Het is niet preteert. behandelt het gezelschap van spronkelijke plot terug uit het werk te
allemaal geschaafd en geschilderd Discordia een stuk vanop afstand. distilleren als je de tekst niet door en
maatwerk. Maar evenzeer kun je het Dat objektiever standpunt geeft ze de door kent. Maar dat verwacht Discor-

dia dan ook helemaal niet van haar
publiek, Door de tekst als tekst te
presenteren, en niet als verhaal, zou-
den er nieuwe dimensies uit de woor-
den moeten vloeien.

'Dantons Dood' in het Stuc
Maatschappij
Deconstructia
Maatschappij Discordia brengt 'Dantons Dood' van Georg
Büchner, Dat hun generaal, Jan Joris Lamers, drie jaar geleden
zijn haar had laten knippen, was voor de première in Amster-
dam aanleiding tot een inside-joke. In Antwerpen van hetzelfde
laken een broek. Alleen de vrienden en de would-be's lachten. Je
kan je wel afvragen of zoiets gewenst is. Ongewild misschien
raakt Discordia daarmee het probleem aan dat Veto met
Discordia heeft. Maar misschien ook niet heeft.

Discordia staat voor tekstteater. De
vereniging die de onenigheid in haar
vaandel voert, daar mag je iets inno-
verend van verwachten. Tien jaar
geleden werd Discordia opgericht en
de tekst zou nooit meer zijn wat hij
geweest was. Hetgetelschapwilde het
belang van die tekst weer in ere her-
stellen zonder die ondergeschikt te
maken aan regisseurstruuks of over-
heersende dekers. Daarmee waren ze
de aanvoerders van de nieuwe gene-
ratie teatermakers die later ook Stan
en Dito'Dito met zich meebracht.

Brecht
Discordia heeft een vaste vorm ont-

wikkeld in die tien jaar. Elkevoorstel-
ling heeft de vorm van een stuk dat
nog volledig in opbouw lijkt, een soort
'work-in-progress'.Hetdekormoet aan
het begin van de voorstelling nog
worden uitgepakt, het doekwordt door
één van de akteurs ostentatief tot
boven de hoofden van de toeschou-
wersgetrokken. Bovendien hebben de
akteurs bewust de tekst niet van bui-

Zielig zijn met lan-ioris Lamers

Dora 1943-1945
De hel heeft echt bestaan
Dora, Wereldoorlog Twee, - een arbeidskommando dichtbij
de Duitse stad Nordhausen, aan de rand van het Harzgebergte.
60.000politieke gevangenen moeten er ongeveer dertig kilome-
ter tunnels uitgraven. Het geheel zou het grootste ondergrondse
fabriekenkomple.ks ter wereld vormen. 20.000 van hen over-
leefden deze nachtmerie met, van de 2500 Belgen kwamen er
amper 1100 terug. Het verslag ervan is een geschiedkundig
werk van nivo, geschreven door de htstortka's Brigitte D'hainaut
en Christien Somerhausen.

.. In de nacht van 17 op 18 augustus De werkomstandigheden worden
1943 wordt het Duitse proefstation vanaf 1944 een beetje beter. Het werk

. voor geheime wapens met de grond is meer gevarieerd. Het monteren van
gelijk gemaakt. Hitler wil kost wat V2-onderdelen en vliegtuigmotoren
kost de produktie van V1's en V2's houdt echter tegelijk een rechtstreekse
verder laten gaan. Zijn plan is om mogelijkheid tot sabotage in. Sabo-
ondergrondse fabrieken te maken die tage in Dora is een individuele bezig-

-=- ditrnaal absolute geheimhouding kun- heid die zich eerder toevallig ontwik-
nen waarborgen. Het enige wat nog kelt. De vrees voor verklikkers weegt
ontbreekt zijn arbeiders. zwaar door. Alle mogelijke vormen

Op 27 augustus al komen de eerste van kollektiefverzetworden in de kiem
gevangenen over vanuit het distribu- gesmoord. Kollektiefverzetis trouwens
tiekamp in Buchenwalt. In deze eerste bijna niet mogelijk door de grote na-
fase moesten de 1024 gedeporteerden tionale spanningen tussen de dwang-
onder de meest erbarmelijke omstan- arbeiders onderling, iets waar de SS-

, digheden werken. Ze graaf den gale- politiek handig op in speelt. De Bel-
rijen en voorzien de tunnels van elek- 'gische gevangenen bevinden zich ver-
trische installaties, spoorwegen en spreid over de verschillende kampen.
montagékettingen. Na hun werk sla- Eenechte organisatie yoorwederzijdse
pen ze in de tunnels zelf. De bedden hulpofweerstandkomtdqardoorniet
zijn uitgekapte holten in de wand, van degrond De Belgenzijnrelatiefook
vier boven elkaar en dat over een veel te beperkt in aantal. Ze vormen
lengte van ongeveer 120meter. Om te amper 6% van de totale bevolking

.r overleven moet men tot elke prijs uit van hetkampenkompleks van DORA.
die vreselijke tunnels zien te ontsnap- Februari 1945 Is het begin van het
pen. Pas in 1944 worden de eerste einde. Duitsland verkeert in staat van
barakken gebouwd. totale desorganisatie. De Führer en.

zijn gevolg voelen de naderende drei-
ging van de geallieerden. Het steeds
dichterbij komen van de frontlijn, de

De levensomstandigheden in Dora bombardementen en het alarm ma-
en haar bijkampen (het Dora-Mittel- ken ook slachtoffers onder de gevan-
bau-kompleks) zijnpenibel. Van enige genen. Hun levens-en werkomstandig-
sanitaire toestand is zelfsgeen sprake heden verslechteren erdoor. In,aller ijl
meer. Mensen sterven van honger, wortlengevangenen van het ene kamp
uitputting, koude, angst en ziektes. naar het andere gedeporteerd, per trein
Vooral oedemen, dysenterie en long- ofte voet. DeSSweet niet meer waar ze
ontstekingen komen vaak voor. De de konvooien heen moeten sturen. De

- gevangenen zitten onder de vlooien resterende kampen raken overbevolkt
en luizen, de typische patologie van en er heerst een onvoorstelbare wan-
het koncentratiekamp-milieu. Want, orde. Het sterftecijfer stijgt dramatisch
ook al zijn Dom en haar overeenkom - ten gevolge van de evakuaties. Nutte-
stige kampen in de eerste plaats werk- loze monden worden afgeschaft en de
kampen, de repressieveen uitroeiings- overige vergaat het nauwelijks beter.
funkties blijven evenwel bestaan. Dora en haar kommando's beginnen
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Vlooien

op 4 en 5 april '45 met grootscheepse
transportkonvooien.

Dora 1943-1945isin de eersteplaats
een historisch boek. De verschillende
evakuaties vanuit Dora en de bij-
kampen worden heel gedetailleerd
beschreven, van het kleinste station
waar de transportkonvooien passeer-
den tot de predeze weergave van de
routes van de evakuatietochten. Daar-
na een volledig overzicht van de op-
bouw van het Dora-Mittelbau-kom-
pleks (dus alle bijkampen die afhan-
gen van Dora) en tenslotte nog een
lijst van de 'Belgischegedeporteerden
die in vier konvooien in Dora-Mittel-
bau aankwamen.

Objektief
Dat is mogelijk interessant voor de

mensen die de oorlog hebben meege-
maakt en zeker dan voor diegenen die
in een van deze kampen hebben geze-
ten. De getuigenissen die erin voorko-
men maken het geheel echter ook
voor jonge mensen boeiend en vlot
leesbaar. Deze passages zijn vaak
angstaanjagend' en gruwelijk. Het is
geen boek om zomaar in één ruk uit te
lezen, wel een objektief memorial dat
aanzet tot nadenken. Naar het einde
toe verliest het werk echter iets van die
objektiviteit. Met name het hoofdstuk
over de bevrijding, "getuigenissen van
Amerikaanse offiàeren" .De geallieer-
den bevrijden de gevangenen, bren-
gen vrede en hoop. Zijzijn de overwin-
naars.

Maar diezelfde helden pasten vroe-
ger precies dezelfde praktijken toe.
Werkkampen in tsaristisch Rusland,
Franse en Engelse deportaties naar
respektievelijk Guyana en Australië.
In hun strijd tegen de boeren van
Zuid-Afrika sloten de Britten vrouwen
en kinderen op in hongerkampen om
zo de tegenstander tot overgave te
dwingen. Na de oorlog bleven de
nrbeidskumpen in de Sovjet-Unie ge-
woon verder bestaan. Bondgenoot
wordt zovijand en vijand wordt bond-
genoot. Wie zijn er dan eigenlijk de
helden?

Krista Eersels

'Dora 1943-1945', Brigitte D'hainaut en
Christien Somerhausen, uitgeverij CPO.

Bastille
Dit alles kun je over alle (meer dan

vijftig) stukken van Diseerdia vertel-
len. Maar wat doet Discordia met deze
tekst?Büchnerschreef'Dantons Dood'
toen hij ondergedoken zat in zijn
ouderlijk huis, angstig voor represail-
les die zouden kunnen volgen op een
door hem gepubliceerd socialistisch
vlugschrift. Het stuk speelt in Parijs,
na de val van de Bastille.Danton, een
van de kopstukken van de revolutie,
wordtomwillevanzijnmeergematig-
de houding vervolgd door het terreur-
bewind van de radikale Robespierre
(Annet Kouwenhoven, die niet toeval-
lig een soort Russische beremuts
draagt). De ukteurs snijden het pu-
bliek de weg naar deze plot echter af

door de snelheid waarmee ze de tekst
de zaal In werpen.

Teksteksperiment
Als toeschouwer blijf je toch met de

vraag zitten of er niet meer met deze
tekst kan gebeuren. Als grote delen
van het stuk door de snelle artikulatie
opzettelijk onverstaanbaar worden,
gaat elke boeiende teksteksploratie de
mist in. Interessant is wel dat op die
manier de nadruk komt te liggen op
een aantal los van elkaar staande
tema's. Zo is er het gevaar van de
zichzelf verterende revolutie en een
aan spmozo geliëerde diskussie rond
het bestaan van God die in de voor-
stelling verwerkt zitten. Maar die
tema's zitten sowieso in de tekst, en de
vraag is dan of het een voldoende
verdienste is van de bewerking om ze
alleen maar te isoleren.

De zijdelingse belichting, de okteer-
prestaties en het gebruik van het so-
bere dekor getuigen dan weer van een
sterke originaliteit waar de toeschou-
wer niet buiten kan. Maar ze zijn voor
Discordia onderqescbrkt aan hettekst-
eksperiment. Lamerszei een paar jaar
geleden in Vetote willen werken voor
een "vast publiek, dat alles begrijpt".
Dat is op zich geen probleem. Maar
het is wel gevaarlijk in die zin dat je
snel in een doodlopend straatje te-
recht komt omdat geen nieuwe kijkers
meer aanknopen. Wat ons wel.stoorde
waren de grapjes die alleen door de
Lamersgezellen beqrepen mochten
worden. Wat zij dan ook luidruchtig
toonden.

Ieroen Overstijns
RafUten

'Danton's Dood' van Maatschappij Dis-
cordia, Stuc, 26 en 27 februari, 200/300

Kunst van 'Vijf voor Twaalf
inde Centrale Bib

Nog tot drie april loopt in de Centrale Biblioteek de tentoonstelling 'Vijfvoor
Twaalf, georganiseerd rond twaalf hedendaagse kunstenaars. Het projekt is
geïntegreerd in het Ithaka-projekt en zal dus deel uitmaken van het parkoers
van de kultuurraadaktlvitieit.

Initiatiefnemer Vincent Fierens, die de tentoonstelling organiseert als
stageprojekt, zocht vijf bedrijven bij elkaar die twaalf hedendaagse kunste-
naars finanàeel ondersteunen. Het zijn allemaal relatief jonge kunstenaars
diewelstuk voor stuk laureaat zijn geworden van een Vlaamse kunstakademie.
Zewerden geselekteerd op basis van een wedstrijd waaruit naast het selekteren
van die twaalf artiesten ook twee kunstenaars werden gekozen die de
aanmoedigingsprijs krijgen van een grote bank. Debedoeling van de tentoon-
stelling is om het debat rond hedendaagse kunst open te trekken naar een
breder publiek. Al te vaak blijkt inderdaad de drempel naar moderne kunst
helemaal niet zo hoog als gedacht indien er wordt afgestapt van het
intellektualistisch diskoers waar een deel van de kunstwereld zich maar al te
graag in wentelt. Zo is ook de inhoudelijke band met Ithaka gelegd, dat
eveneens zich tot taak heeft gesteld om bepaalde vooroordelen rond heden-
daagse kunst onderuit te halen. 'VijfvoorTwaalf wijstdaarbij ook op de enorm
moeilijke situatie waarin jonge kunstenaars moeten werken. Het blijkt dat
enorm veel jonge kunstenaars moeite hebben om het hoofd finanàeel boven
water te houden. Ook veel galerijen zijn nog te weinig bereid om een nieuwe
generatie van kunstenaars te steunen, eerder dan het kleine groepje van
gekonsolideerde kunstenaars in hun galerij op te nemen. Projekten als 'Vijf
voor Twaalf en Ithaka verzekeren een bepaalde doorstroming en zo een
kotinuïteit in het Belgische kunstleven.

Opvallend aan dit projekt is de enorme inbreng van het bedrijfsleven.
Vanuit het gehanteerde koncept van vijf bedrijven voor twaalf kunstenaars
valt of staat de tentoonstelling met de kunstsponsoring. Dat dit gevaarlijk zou
kunnen zijn voor de kunst, is iets waar bij deze tentoonstelling wel iets teveel
aan is voorbij gegaan. (jo)
Vijfvoor Twaalf, nog tot 3 april in de Centrale Biblioteek, op 26 februari en 12 en 26
maart praatkafee in de 'Commerce' om 20 uur.



Vijftien jaar na de inval

Tweevisies
Het is deze maand vijftien jaar geleden dat de Passage 144-
affaire inLeuven een golfvan verontwaardiging ontketende. De
zoektocht naar een kleinschalig alternatief voor de klassieke
psychiatrie van Passage 144 ontlokte harde reakties van het
rektoraat en de Orde Van Geneesheren.
Dit feit, samen met enkele recente
evoluties binnen de geneeskunde, zette
Veto aan om de huidige stand van
zaken op te maken bij het onlangs tot
Huize Sarah herdoopte Passage 144,
samen met Stefan Bogaerts, koör-
dinator van het projekt.
In het voorjaar van 1978 werd het

terapeutisch opvanghuis Passage 144
door politie en gerechtelijke eksperten
doorzocht. Men was op zoek naar een
onrechtmatig gebruik van geneeskun-
dige metodes en sporen van immo-
reel gedrag (zoals drugs en seksuele
misbruiken).
De direkte aanleiding daartoe was

een artikel in Humo waarinitiatiefne-
mer Steven De Batselier zeer bezield
sprak over de noodzaak van diep-
gang in de relatie tussen begeleiders
en geestesgestoorden - een taboe
binnen de klassieke psychiatrie. Het
rektoraat zette professor De Batselier
voor de keuze: ofwel zijn ideaal van
een kleinschalige geestelijke hulp uit
bouwen ofwel zijn akademische kar-
rière verder zetten. De Batselier wei-
gerde de. opgedrongen keuze te ma-
ken. Hij werd hlerbi] gesteund door
een tegenbeweging van studenten die
tot stand kwam in de vorm van
protestakties en benefieten.
Toen nadien ook het gerechtelijk

onderzoek helemaal geen bezwarende
elementen kon vinden, had het rekto-
raat nog maar weinig akseptabele
dwang mogelijkheden over. Het argu-
ment van de tijdsbesteding van de
akademikus kon men uiteraard op
een massa professoren toepassen die
buiten de universiteit mandaten be-
kleedden. Wegens gebrek aan dege-
lijke argumenten vanuit de akademi-
sche overheid en de Orde Van Genees-
kunde liet men de zaak dan maar rus-
ten.
De grond van het konflikt ligt uiter-

aard ook veel dieper dan de tema's
van het gerechteÜjk onderzoek. De
Passage was een konstruktieve uiting
van ongenoegen ten opzichte van de
gevestigde psychiatrie en uiteindelijk
ook ten opzichte van de kwantitatieve
evolutie in de geneeskunde.

Piewie

meer betekent dan 'repareren' en in
welke mate men de geneeskundige
speàalisten (psychiaters) en de ge-
neesheren daarop kan en moet voor-
bereiden. Deze diskussie is op dit ogen-
blik echter merendeels verdrongen.
Toch zijn er hier en daar enkele kleine
openingen gegroeid tussen de Karte-
siaans georiënteerde geneeskunde en
voornamelijk de psychologie en de
sociologie (zie kader).

Kris Ceustermans

Artsen en het psychosociale aspekt
Hier en daar klinken stemmen in

de geneeskundige praktijk om het
eng kwantitatief paradigma open te
trekken naar een meer psychoso-
dale analyse van bepaalde ziekte-
beelden. In Louvain-La-Neuve ijvert
Gengoux voor deoprichting vaneen
Europese vereniging voor psyche-
dermatologie, zodat het onderzoek
naar de relatie tussen de beide op
een ruime schaal kan worden aan-
gevangen.
Recent onderzoek toont de aanwe-
zigheid van neurotransmitters in de
huid aan. De huid is voorzien van
kleine elementen van het menselijk
brein. Dit maakt het irrelevant om
de huid alleen te behandelen ware

het een omhulsel. De professor be-
klaagt in het Nieuwsblad van 2 fe-
bruari het feit dat zij in haar oplei-
ding geen enkele les psychologie heeft
gehad ondanks het feit dat ze voor de
behandeling van haar patiënten
voortdurend aan psychologische ana-
lyse moet doen. Via haar recent werk
wil zij duidelijk maken dat men in
haar vak meer en meer met de psy-
chologische oorzaken van een aan-
doening zal moeten rekening hou-
den. .
Ook bij Medica weerklinken er gelui-
den naar meer openheid en verbre-
ding naar een sterkere kwalitatieve
invalshoek. In het januarinummer
van het Medicatijdschrift Palfijn pleit-

te een redaktielid in een uitgebreid
en kritisch artikel ervoor om de ge-
neeskunde als veredeld ambacht met
het knip- en plakwerk achter te laten
en op weg te gaan naar een oplei-
ding die ook het menselijke gevoels-
leven en gedrag omvat. "Wie vooral
heeft geleerd te denken in termen
van orgaananatomie, -fysiologie en
-biochemie, kan met deze eenzijdige
mensbeschouwing onmogelijk syn-
dromen onderkennen en behande-
len waaroij niet alleen een orgaan,
doch de gehele mens in zijn bestaan
onvolledig funktioneert." De dis-
kussie ls geopend.

Over Huize Sarah

Passage 144 is dood,
leve passage 144

(kc)

Intussen zijn er ook inde anti-psychiatrie belangrijke verschui-
vingen gebeurd. Deze verschuivingen zijn zo fundamenteel dat
men in feite nog moeilijk van een anti-psychiatrie kanspreken.
De nadruk ligt nu meer op het komplementaire dan op het
aanvallende naar de klassieke psychiatrie. Opvallend is ook de
parallelle evolutie in vergelijking met de kleinschalige radio-
projekten die uit dezelfde periode stammen. Veto polste bij
Stefan Bogaerts over.deze veranderingen.

sfeer trachten we hen in het normale
leven terug op te nemen. Voor alle
duidelijkheid: Huize Sarah richt zich
zeker niet eksklusief naar deze doel-
groep. Wij zijn ervan overtuigd dat
het werken met een heterogeen sa-
mengestelde kliëntengroep beter is en
tevens een blauwdruk is van de maat-
schcppi].»

Veto: In welke mate symboliseert de
naa.rruverandering van Passage 144 naar
Huize Sarah een nieuw terapeutisch
koncept?
Bogaerts: -De naamsverandering
naar Huize Sarah betekent uiteraard
niet louter een andere naam, maar
draagt een vernieuwd koncept en wer-
king in zich mee. Passage 144 richtte
zich gedurende heel wat jaren naar
mensen die e , wanneer we ze volgens
de klassieke klassifikatieschalen be-
kijken, 'lijden' aan schizofrenie. Huize
Sarah daarentegen richt zich naar die
mensen die in een ernstige geestelijke
nood verkeren en in hun dagelijks
leven psychisch vastgelopen zijn. Dit
dekt heel wat spedfieke problematie-
ken zoals ernstige neurotische stoor-
nissen, 'borderliners', narcistische
stoornissen of verwaarlozingsproble-
matieken. Deze types hebben gemeen
dat er ernstige stoornissen zijn in de
ik-funkties, wat uiteraard een grote
invloed heeft op het dagdagelijks
funktioneren."
"Een bijkomende doelgroep voor

Huize Sereh zijn die mensen die op
een of andere manier slachtoffer zijn
geworden van seksueel misbruik. In
het jaar dat we nu bestaan zijn het
aantal meldingen schrijnend toege-
nomen, zelfs in die mate dat we onze
ogen niet meer kunnen blijven slui-
ten. Wij ervaren de noodzaak naar
een werking met volwassenen die eens
slachtoffer waren en omwille van het
trauma alle basisvertrouwen missen.
In een menselijke en vertrouwelijke

Sar ah
"Ook op het vlak van de struktuur

en de konkrete werking is er veel ver-
anderd. Ons centrum kent meerstruk-
tuur dan Passage 144 hoewel we die
toch beperken tot een minimum.

Net als Steven Bogaerts zijn wij er-
van overtuigd dat menselijke warmte
en kracht zich moeilijk in vormen
laten gieten. In de praktijk wil dit
zeggen dat een vijftiental uren per
week worden ingevuld met dageva-
luaties, wekelijkse huisvergaderingen,
enzovoort."
"Van de kliënten wordt nu ook ge-

vraagd dat ze individueet in psychote-
rapie gaan, buitenshuis. De rest van
de tijd wordt vooral door de kliënten
zelf ingevuld samen met de medebe-
woners. Daar waar vroeger professor
De Batselier de bezieler van Passage
was, ligt nu de verantwoordelijkheid
meer bij de groep en het team."
«Ook dat team is grondig gewij-

zigd. Daar waar vroeger elk perso-
neelslid medebewoner was in de Pas-
sage, los van de opleiding, hebben we

nu gekozen voor een dubbelsporig
team. Er is de groep van sociotera-
peuten, die eerder een bevragende-
konfronterende funktie hebben. Daar-
naast zijn er de medebewoners die het
socioterapeutische dagelijks toepas-
sen en konkreet omzetten in samen-
spraak met de kliënten. Soàoterapeut
en medebewoner zijn beide funda-
menteel belangrijk inonze levensvizie
die zich richt op het geheel van alles
wat levend is, eerder dan personalis-
tisch te denken.»
Veto: Speelt het prenatale denken nog
een rol in Huize Sarah?
Bogoert «In Passage 144 hechtte men
veel belang aan het prenatale be-
wustzijn en prenatale energieën, als
eerste beschreven door Jung. Deze vi-
sie zat verankerd in de teorie van
PeeIbolte, een Nederlands zenuwarts
die zelf enkele jaren in de Passage
heeft gewoond. De prenatale psycho-
dynamiek, zoals PeeIbolte zijn visie
noemde, ging ervan uit dat prenatale
komplikaties zoals verstoting, medi-
katiegebruik door de moeder, en bloe-
dingen grote gevolgen hebben voor
het evenwicht later."
«In Huize Sarah is het prenatale

denken als werkinstrument weggeëbd.
Wij werken nu op de eerste plaats
vanuit het psycho-analytisch ideeën-
goed. Wij beperken ons echter niet tot
de psychoanalyse, maar gaan in de
eerste plaats op zoek naar wat de
kliënt nodig heeft. De systeem terapie,
gestalt-terapie en andere stromingen
zijn zeker geen taboe in Huize Sarah,
maar eerder verruimend en aanvul-
lend. Het wegebben van het prenatale
denken is ook in zekere zin een gevolg
van het feit dat deze kwalitatieve be-
nadering van het geschonden prena-
tale leven geen doorstroming heeft
gevonden naar de klassieke psychia-
trie en de daaraan verbonden oplei-
ding. Het prenatale bewustzijn wordt
in deze monoliet geheel niet erkend.
De prenatale moeder-kindrelatie kan
immers moeilijk in kwnntificeerbare
begrippen worden gevat.»

In dergelijke anti-psychiatrie (af-
wijzing van de traditionele psychia-
trische aanpak) weigert men de
geestesstoornissen als een ziekte te
aanvaarden. Een lichamelijk ziekte-
model - de somatische aanpak -
wordt verworpen omdat zo'n techni-
sche aanpak de op zich al neurotische
maatschappelijke kontekst als bron
van geestesstoornissen totaal negeert.
Het geestelijk afwijkende krijgt in de
anti-psychiatrie een veel positievere
interpretatie, namelijk als een min of
meer normale reaktie op een steeds
meer overspannen samenleving. In
deze optiek heeft het in grote en meer
afstandelijke instellingen behandelen
van patiënten, vaak met behulp van
geneesmiddelen, helemaal geen zin.
Het alternatief dat Passage aan-

bood was een behandeling in een
kleine leefgemeenschap met medebe-
woners, waar men ondermeer met
prenatale analyse en groepsdynamika
werkte. Voor het toepassen van deze
prenatale analyse werd er met een
nagebouwde baarmoeder geëksperi-
menteerd. Dit laatste hangt samen
met het geloof in het bewustzijn voor
de geboorte. Gevoelens van verstoting
in deze periode zouden tot geestelijke
problemen kunnen leiden in latere
levensfazen.
De inzet van de diskussie die de

universitaire en geneeskundige over-
heden in de kiem wilden smoren, was
in feite de vraag of de kwaliteit van de
welzijns- en gezondheidszorg samen-
hangt met de graad van speàalisatie
en technisch kunnen ervan. Zowel bij
de psychiater als bij de geneesheer
wordt kwaliteit meestal gezien als tech- --..
nische kapadteiten. Zo wordt het op- iS
waarderen van de huisarts nogal eens .ti
als synoniem beschouwd van het ver- ~
strekken van allerlei weekend- en ~
avondkursussen rond nieuwe vindin- l!
gen in de medische wetenschappen. ~
De vraag is in welke mate genezen .9

~ ..-..~~------------------..~.

Veto: Hoe waren de resultaten van Pas-
sage 144 ?Staan de verschuivin9fn in de
werking daarmee eventueel in verband?
Bogoerts: «De herintegratie na een
verbliiftn de Passage verliep vrij goed.
Alleen al van de laatste vijf jaren ken
ik verschillende mensen die zich terug
in de maatschappij hebben weten te
integreren. Wanneer men dit aantal
stelt tegenover het kleine aantal
kliënten is zo'n resultaat prachtig.
Zeker wanneer men weet dat dit men-
sen waren die soms enorme krisissen
kenden die in de klassieke psychiatrie
vooral met mediàjnen zouden wor-
den aangepakt. Wij daarentegen ge-
bruiken slechts medidjnen in het ge-
val van absolute noodsituaties." ,
«Dit wil niet zeggen dat wij een

steen werpen naar de klassieke psy-
chiatrische instellingen. Wij zijn er-
van overtuigd dat een aantal van
deze instellingen goed werk leveren
en voor bepaalde kliënten zelfs beter
geschikt zijn dan een kleinschalig
projekt. Omgekeerd geldt uiteraard
ook. Er zijn mensen die een opname
in een grote instelling omwille van
allerhande redenen niet aankunnen.
De eigenheid van ons centrum is in de
eerste plaats de autentiàteit, de ge-
borgenheid, de veiligheid. Dit zijn
waardebegrippen die in de psychia-
trie moeilijk te bewerkstelligen zijn
omwille van hun grootschaligheid en
de nadruk op het verzorgende. Het
menselijk aspekt komt hierdoor vaak
op de tweede plcots.»

Sensibilisering
Veto: Is met het duidelijk stroktureren
van jullie werkwijze ook de relatie met de
gevestigde psychiatrie veranderd ?
Bogaerts: "Ja, het schoppen naar el-
kaar behoort definitief tot een ver-
gane tijdsgeest. Sinds vorig jaar zijn er
konstruktieve openingen gemaakt en
is er ruimte voor dialoog. Het alterna-
tief-kontrasterend karakter van de TG's
midden de zeventiger jaren, moet nu
eerder gezien worden als alternatief-
komplementair. Wij erkennen dat bij
ons niet iedereen kan worden gehol-
pen, terwijl zij de noodzaak van ons
bestaan inzien. Deze zoektocht is in
volle beweging."
"Er zijn reeds enkele kontakten ge-

weest met psychiaters van de Univer-
sitaire Ziekenhuizen. Deze kontakten
zullen zeker worden verdergezet. Wij
hopen binnen afzienbare tijd een sa-
menwerking tot stand te kunnen bren-
gen met enkele psychiatrische instel-
lingen in de streek. Of er bovendien
ideeën van ons altematiefkleinscha-
lig projekt binnen afzienbare tijd ook
tot in de kursussen van geneeskunde
zullen doordringen is niet zo evident.
Het is wel zo dat in de Leuvense So-
dale Hogeschool volgend jaar enkele
werkkolleges rond Huize Samh zullen
gegeven worden."
"Momenteel zitten we nog in een

sensibiliserende faze naar andere en
residentiële centra in de omgeving.
Samen met De Purperen Deur, Ovaal
en Oasis beogen we momenteel een ."
gereglementeerde erkenningsvorm als
kleinschalige, autonome, niet-drug-
vrije TG's. De kontakten met het mi-
nisterie zijn op dit moment reeds ver
gevorderd. Ook zij zijn nu overtuigd
van ons bestaansrecht. Na jaren te
hebben geijverd voor een degelijke
regelmentering heb ik het gevoel dat
we op de vooravond staan van een
erkenning."

Chris Ceustermans
Jeltje van Dijk
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Songfestival
vmtOlg van pag. J

Na 2.00 u 's nachts werd de uitslag
bekend gemaakt. Erwaren twee jury's:
een studentenjury en een vakjury,
met ondermeer Robert Mosuse en een
aantal Studio Brussel-mensen. Tradi-
tioneel is er een groot verschil in de
oordelen van beide jury's, maar dit
jaar was het wel ekstreem. Daarom
ook de vraag of er geen beter systeem
bestaat; wie is er nu de echte winnaar?

Voor de studenten was dat onge-
twijfeld Pedagogie, die bij de vakjury
echter pas vijfde werd. De vakjury
riep de Landbouwgroep als winnaar
uit, terwijl de studenten LBKals derde
kwoteerden, met slechts één punt meer
dan Germania, dat van de vakjury
dan weer geen enkel punt kreeg. De
studentenjury- samengesteld uit de
presessen van de deelnemende krin-
gen - vond het jammer dat Land-
bouw geen nieuwe groep had ge-
stuurd, en was daarom minder gui
met de punten. De tweede opeenvol-
gende overwinning van de Land-
bouwkring is echter geen unikum. In
'86 en '87 won VTK het songfestival
mettelkens 'ManchesterConyChain',
tegenwoordig een veelgevraagde co-
vergroep, die onder andere reeds het
Marktrock podium mochten betreden.
Het Lemmensinstituut eindigde twee-
maal op de tweede plaats, wat weer
op gejuich en boe-geroep onthaald
werd.

Marktrock
Naast de prijzen voor de groepen

waren er ook nog prijzen voor de
individuele prestaties. De beste drum-
mer werd beloond met een cymbaal,
en het was de perkussionist van het
Lemmensinstituut, die met een T-shirt
van een ander merk cymbalen het
kleinood in ontvangst mocht nemen.
De uitreiking van een gitaar voor de

VRG KRijGT BABY
WATI1EFDEEN
MACHT WEL EENS
GEMEEN HEBBEN
Toneel - De tweejaarlijkse revue van
het VRG krijgt een tegenhanger. Dit-
maal geen parodie op proffen, maar
een toneelstuk over de duivel en God,
menselijke problemen en spiegels.
Na zes weken repeteren in een lo-

kaal naast de Grote Aula, wordt
maandag in de Leuvense schouw-
burg gespeeld. Met een verlengstuk

_ op dinsdag krijgt de belofte van de
verkiezingskampagne van vorig jaar
meteen gehalte. De vemntwoorde-
lijken kozen voor een eigen kreatie en
lieten dus een adaptatie van een be-
staande tekst achterwege.
Het centrale tema is de strijd tussen

het kwade, geïnkarneerd in de per-
soon van de duivel, en God. Het zwarte
addergebroed, zoals hij smalend door
zijn tegenspeler genoemd wordt, be-
gint een zoektocht naar de heerschap-
pij op aarde. Een jong meisje, Valerie,
valt in zijn handen. Haar ouders die
verzinken in eigen narcistische buien,

_ zich te buiten gaan aan vunzige op-
- merkingen en het gamma van dag-

dagelijkse klis jees opentrekken, mer-
ken nauwelijks dat ze de inzet vormt
van een genadeloze strijd op leven en
dood. Een kleine groep studenten pro-
beert het meisje uit de greep van de
twee antagonisten te krijgen. Het stuk

'" mondt uit op een moderne versie van
Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
Zelfs het overbekende tema van The
Beauty and the Beast is niet ver weg.
De regie is in handen van Sandra

Van Kelst, bijgestaan door Ludwig
Coelst, die zelf een van de hoofdrol-
len voor zich neemt. Om het stuk een

r- grotere realiteitswaarde te geven, pas-
seren een aantal piepjonge akteurs
de revue. Een specialist in het vak,
Rene Verreth, las het stuk door. Met
zijn suggesties achter de hand, goten
de scenarioschrijvers het begingege-
ven in zijn definitieve vorm. Kos-
tuums komen via hetzelfde kanaal,
met name het Mechels Miniatuur
Theater. Bart D'haene

beste gitarist, was waarschijnlijk een
inside-joke van de jury, omdat juist
niet de lead-gitarist van Apollonia,
maar wel hun tweede gitarist met de
prijs ging lopen. Misschien was zijn
ego minder groot, hij moest toch niet
onderdoen voor zijn kollega met het
uit zijn openstaand hemd opkrullend
borsthaar. Deze kon echter met een
nagespeelde solo - van 'Sultans of
Swing' - zijn talent niet bewijzen,
wat de gitarist van het Lemmens-
instituut in vijftien sekonden wel deed.

De beste vertolking van 'SOS' kwam
volgens de jury van pedagogie, waar-

schijnlijk alweer door toedoen van de
drummer. Voor de tweede opeenvol-
gende keer ging de prijs voor de beste
zanger - terecht - naar Pieter Ver-
boven van Landbouw, die zich onge-
veer de [ohnny Logan van het Inter-
fakultair Songfestival mag noemen.
In '91 en '92 was hij immers ook al de
beste gitarist.

Voor een amateuristisch festival
hebben we enkele aardige dingen ge-
hoord, die in ieder geval van meer
kwaliteit getuigen dan wat er mo-
menteel te horen is op de preselekties
van het Eurovisie Songfestival. Mis-
schien moet 'Mister Monk' zijn kans
hier eens wagen ...
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Johan Vos
Frederik Depoortere

Horizontaal- 1 Vrouwelijk beroep 2 Gekheid - Bijdehand 3 Voorbij
- Oplegsel van gevlochten goud- of zilverdraad - Aartsbisschop
4 Weinig vloeibaar - Offertafel 5 Europeaan - Delfstof 6 Fruit,
boomvruchten - Voorkeur 7 Intrede - Groente 8 Een edelgas -
Typisch vrouwelijk lichaamsdeel- Universitair ziekenhuis 9 Een keer
- Groen land 10 Onderlinge afstanden van de assen van een voertuig.
Vertikaal-l Weinig waardevol argument 2 Jongensnaam - Lasten,
belastingen 3 Reeds - Maakt een dierlijk geluid - Mansnaam
4 Voorzetsel - Kloek, kmchtig 5 Zoogdier - Verlangt 6 Chinees ge-
wicht - Wortel 7 Streek in Noord-Ierland - Dierenverblijf 8 Fmns
eiland - Oorlogsgod - Idem 9 Visbeentje - Muziekinstrument uit de
tijd van onze voorouders 10 Lui die veel eten.

Door Filip De Keukeleere

BETOGING TEGEN OCMW-MAATREGEL
LEUVEN VLAAMS, HERNEMING
Vluchtelingenbeleid «Donderdcqcvond kwamen zo'n vijfhonderd man op
straat voor de fakkeltocht 'voor een open en gastvrij vluchtelingenbeleid' en
'tegen de diskriminerende maatregel van de Leuvense OCMW-mad'.

Het asielbeleid in Vlaanderen, met dan vooml het recente wetsvoorstel van
Louis Tobback, werd in de vorige Veto al serieus op de korrel genomen. De
betoging zelf was echter vooral ingegeven door de recente OCMW-beslissing.
De CVP-VLD- meerderheid besliste de steunverlening aan asielzoekers die zich
te Leuven vestigen te staken en dat tot hun aantal opnieuw tot onder de
zeshonderd gezakt is.

Van deze beslissing zijn intussen trouwens een aantal vluchtelingen het
slachtoffer geworden. Met deze maatregel wordt nogmaals het negatieve
klimaat rond asielzoekers versterkt - het racistische vooroordeel dat
asieizoekers profiteurs zijn wordt hierdoor immers nogmaals aangewakkerd.
Bovendien is deze maatregel een overtreding van de wet op het OCMW art. 1
en art. v57 waarin de fundamentele rechten op steun van ieder die in een
gemeente verblijft wettelijk werden vastgelegd. Deze maatregel treft dan ook
de vluchtelingen in hun asielrecht.

De argumentatie van de stad Leuven is klassiek. De maatregel zou ingege-
ven zijn door budgettaire beperkingen. Het OCMW heeft een begroting van
ongeveer één miljard frank. Daarvan wordt momenteel 150 miljoen besteed
aan steunverlening voor vluchtelingen. Die steun wordt echter volledig
terugbetaald door de nationale overheid. Deze terugbetaling gebeurt wel
laattijdig en daarom kosten asielzoekers aan het OCMW toch naar schatting
4 miljoen per jaar, te weten de rente op het geleende bedrag om die periode te
overbruggen. Het is echter nogal evident dat die problemen van de laattijdige
terugbetalingen politiek moeten geregeld worden met de nationale overheid
en niet afgewenteld mogen worden op de rug van de asielzoekers. Bovendien
zou men er de vemntwoordelijke politici van de omliggende gemeenten erop
kunnen wijzen dat ze hun in het spreidingsplan voorziene opdracht niet
vervullen.

De fakkeltocht voor een gastvrij Leuven kon rekenen op de steun van een
vijftigtal Leuvense Verenigingen. Ook binnen de studentenbeweging werd
voor de fakkeltocht opgeroepen. Een massale mobilisatie binnen het
studentenmilieu - zoals dit vorig jaar het geval was voor de betogingen van
het Anti-Racistisch Forum naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 24
november - was echter niet het geval. De studenten waren dan ook jammer 'J.;;{ .." "'".'ft:, 12& .. - r.:' "),, r'"'' , .•'=: ":;~:)l
genoeg t~ weinig aanwezig op deze manifestatie. Het asielbeleid heeft immers '. , ~ "I'" '.~' - ,
akuut maatschappelijke relevantie, Pieter Vandekerckhove . -

VERWENT ZIJN KLANTEN
'S AVONDS LEKKERUIT ETENVANAF 125 FR.

Gehaktsteak 125 fr. (.) 'I
Volau Vent 135 fr. (.) ~
Dagschotels 135 fr. (.)
Paardesteak 145 fr. (.)

(.) 'nbeS'epen: vI-, a.a~Ien. vene sroenlen en V1'iendelilb en direlcte bedlenins-
Avondpromolle enkel SeldlS nn ma.a~S lol donderdaS: van 17.30 lot 21.00 u

VRG-toneel maandag 22 februari, dins-
dag 23 februari Stadsschouwburg 20.30
kaarten: 100 tot 250 fr.
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.Diestestraat 70 - Leuven - Open alle dagen van 8.00 tot ~1.00 ~



Zoekertjes
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsestwg 130, 016/20.70.77.
• Drie 1e-lic'ers Psycho zoeken voor vol-
gendjaar drie toffe kamers opeen kot ofln
een gemeenschapshuis. Kan iemand hel-
pen? Ida, Brabançonnestr. 1
• Op zoek naar een boeiend onderwerp
voor je tesis, paper of seminariewerk ivm
milieu, huisvesting, feminisme, ruimtelijke
ordening ofwelzijnswerk? Misschien heeft
de leuvense Wetenschapswinkel iets voor
jou! Naamsestr. 96, 10k.03.06, 20.54.41.

JO MEUWISSEN
ovba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

=voor seminaries, evene-
.~menten, optredens, fui-
l:~ ven en 1D's
~
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• Thierry Helderweirt, Populierstr. 16, looft
een beloning uit van 2000fr voor wie hem
zijn rode jas, merk Tenson, donderdag ver-
dwenen op de 50-vaten-fuif in Den Thier,
terugbezorgt.
• Homo-Iesbo-hetero-fuifopwo. 24 februari
vanaf 22.00u in Rumba& co. Iedereen wel-
kom
• De meisjes van de 15 kondooms mogen
dezegratis komen uittesten bij RadioEstavoy
(wo. 22-24u, 103.3FM). Ze mogen ons ook
gewoon hun adres bezorgen. liefdevolle
groetjes, vanwege het ganse Estavoy-team

• Vzw labyrint, lesbienne-organisatie (Mar-
telarenlaan 109, Kessel-lo/25.55.67.) geeft
tweemaandelijks een krantje uit met infor-
matieve artikels en aankondigingen van
aktiviteiten in leuven en Vlaanderen. Elke
tweede za. vd maand: fuifin Shrink. Elkedi.
kun je via het onthaal met labyrint/Roze
Drempel praten over je gevoelens en pro-
blemen rond lesbisch-zijn (i/d gebouwen
vhjAC, Minckelersstr.)
• Owerg gezocht voor het openen van deu-
ren. Maksimaall 0 cm. Romero 1
• Aandacht Aandacht. De demo van jaune
Toujours, aangekondigd meteen speelduur
van 20 minuten is uitgekomen (Niet ver-
krijgbaar bij de betere platenhandel).
• M.M., you make me an absolutelyconvin-
ced libra. M. too
• lijst groepen onder 10.000 wordt samen-
gesteld door RockFabriek,Werkhuizenstraat
3, 1080 Brussel. Naam groep (1 woord),
omschrijving (3 lijnen, om 't even wat),
kontaktadres & tel., prijs & met of zonder
p.a.
• Ik ga het zeggen Bok: loper Cl-D2. (BB)
(Het is maar een spel)
• Gevonden opde multikulturele fuif(18/2)
in Isol: groene trui, veelkleurige sjaal en
paarse paraplu. Alles afte halen op kantoor
van Veto, 's Meiersstraat 5
• UDPS, lB, voor het overige blijft Ciske
Keediontslagen! Moboetoe
• Homo- en lesbiennecentrum Pieter Cou-
tereelstichting vzw, TIensevest58, 23.63.27.
Onthaal: ma. (18-20u) en za. (15-18u), of na
telefonische afspraak. Klub el.kedag vanaf
21u. Elke dinsdag: grote fuif! Info voor
vereniging, klub of school: schrijf of telefo-
neerons. Ooen!
• Wanted: native speaker English for con-
versation. H.B.016/23.34.97. All dav
• Hej, Ririe, leef je nog? Kassiopea
• Zeer ruime, luksueus gem~belde studen-
tenkamer te huur. Blijde Inkomststr. 64,
3000 leuven. Gemeenschappelijke keuken
(met mikrogolf) en douche. 7500fr álles
inbegrepen
• Afdrukken op Postscript laserprinter, lay-
out van dokumenten en tesis, inlezen van

• Maar Karen, ik bèn toch de gigolo van de
Vlaamse letterkunde, Karen kan getuigen.
• 3 meisjes lBK zoeken 2 à 3 jongens om
samen half september trektocht te maken
in Fr. Schrijven naar J. Delvaux, De Bouck-
straat 17, 1090 jette
• lieve kikker zoekt lieve eend
• Verloren horlogewaarsch. rond Eagles3-
4 febr. Schapenstr. 16
• DeleuvenseWetenschapSWinkelhelptgra-
tis non-profit verenigingen die nood heb-
ben aan degel~jk wetenschappelijk onder- -,---;=,,::o:::e:=L=IK=M==.!J=:~='=N=O=OI)=Z="=A=II:=T"==O"':::'
zoek door hen 10 kontakt te brengen met de 'Ó 'l/OORTl>vRENb I'" He, ROND
juiste onderzoekers en studenten binnen r(~ TIE lllAPPEN ...
de universiteit. Bereid een handje toe te
steken?Kontakteerons! Naamsestr. 96, 10k.

L- __' 03.06, tel. 20.54.41.
• Dan De Proost, uw Winneke komt maan-
dag.naar leuven om alles uitte praten. Veel ,/' y.
kusjes, Veto. ~
• Wie is die nep-Armand-Pien? De echte (Tt.N EINDE ELI(i~?
Armand Pien.Groetjes aan Kris.
• Wie is die echte Armand Pien? De nep-
Armand-Pien. Groetjes aan Kris.
• Kris heeft sneeuw tussen zijn benen,
Armand Pien.

gedrukte tekst naar tekstverwerker via
skanner: Abax, Gezellelaan 17, Heverlee
(nabij de Parkpoort), 20.73.61. - ook na de
kantooruren

TEKSTVERWERKING
Telefoon 016126.06.58
Fax-Modem 016/25.17.60

• Wie vond op 3 februari in Fak l&W een
zilveren armband metfiligraanbewerking?
Wil de eerlijke vinder hem terugbezorgen
aan Goeie Van Roy, lei 41
• Heeft iemand een rood/roze oorbel (klip)
gevonden (omgeving/in Studio's)?Schrijn-
makersstr. 18 (beloning). Inge
• Reginald, installeer die bel en lul niet.
• Stel dateralleen maar 3G.D.w.'-ers opde
wereld waren, wat zou er gebeuren?
• Je zou erwaarschijnlijk altijd 2 bij elkaar
zien staan, terwijl ze over de derde aan het
roddelen zijn.
• Vragen over homo-/biseksualiteit of over
de RozeDrempel-werking ofwilje gewoon
vriend(inn)en maken? Wij staan voor jou
klaar, elke dinsdag, 20-23u, Minckelersstr.
47C (JAq. 20.06.06. Babbelkroeg: elke do.
21u Ierse Predikherenstr. 25
• AI uw typwerk met tekstverwerker (tek-
sten, formules, tabellen, ...)jaren ervaring.
011/43.28.56, tot 19u. Maria Sanders
• OchWaldra, you don 't knowwhat it's like
• Bok, uw verklaring is een.~chending van
onze nationale soevereiniteit en een bru-
tale inmenging in binnenlandse aangele-
genheden,je proteste! Moboetoe
• Tony, wanneer heb je weer Porto? Dan
kan Ikje nog eens komen bezoeken. PS:de
tempeliers waren schuldig aan sodomie,
die vuilaards

MAANDAG
20.00 u VERGADERING Bijeenkomst fietsakties, in '5 Meiersstr. 5.
20.00 u FILM 'In de naam van de Führer' over kinderen tijdens het
nazisme. De film werd samengesteld aan de hand van autentiek materi-
aal uit de periode '33-'45. Nabespreking door Lydia Chagoll, in MSI
00.28, org. STeR.

20.00 u LEZING 'Are you a prejudist?', in Stuc, 1ste verdieping, org. The
Bahai-group leuven.

'20.00 u PRAATGROEP Rudy Bleys over homoseksualiteit doorheen de
geschiedenis, in Maria Theresiastraat 114, org. De Roze Drempel/Het
GoedeSpoor.

20.00 u TEATER VRG-toneel, in Stadsschouwburg, org. cc Romaanse
Poort, zie artikel.

20.30 u DANS 'How to approach a dog?' door les Ballets C de la B. D~
voorstelling vormt een grillige schets rond het tema Goed en Kwaad: is
dezemytische tegenstelling ook van toepassing op dieren?, in Naarnsestr.
96, toeg. 300/200.

20.30 u FILM 'Dagen van duisternis' (1988) van de Russische kineast
Aleksander Sokourov. Verschillende kulturen worden tegenover elkaar
geplaatst, in Stuc, toeg. 150/100.

20.30 u FILM In het kader van de 'Tweedaagse Oostblok': 'Time of the
gypsies'. Met inleiding over de zigeunerproblematiek, in aud. AZK,
Minderbroedersstr. 17, toeg. gratis, org. WerkgroepAzG (Medika).

DINSDAG
20.00 u LEZING/KONCERT In het kader dertig jaar Universitair
Symfonisch Orkest: voordracht over muziekterapie en optreden door het
kamermuziekensemble Arioso, In MT, Grote Aula. .

20.00 u LEZING 'Is there life after death?', in Stuc (I ste verdieping), org.
The Bahai-group.

20.00 u LEZING 'Het wezen van het boze', door Francesco Moscaover de
weerstrevende krachten van de mens belicht vanuit de antroposofie, in
UP,jan Stasstr. 2, org. Antroposofischjongerenwerk leuven.

20.00 u TEATER VRG-toneel, in Stadsschouwburg, org. cc Romaanse
Poort, zie artikel.

20.30 u DANS 'How to approach a dog?' door les Ballets C de la B. De
voorstelling vormt een grillige schets rond het tema Goed en Kwaad: is
deze mytische tegenstelling ook van toepassing op dieren?, in Naamsestr.
96, toeg. 300/200.

20.30 u INFO Info-avond Artsen zonder Grenzen overde projekten in het
Oostblok, in Aud. AZK, Minderbroedersstr. 17, toeg. gratis, org. Werk-
groep AzG(Medika).

20.30 uVIDEOWalterVerdin presenteert eigen werk, met oa 'Grasgroen',

LBK

·uu ..arc 141 U·, 'Hotel solo Montreàl' en 'Goldberg Variations 16-30', in
Stuc, toeg. 150/100.

21.00 u KONCERT jazz-optreden van Peter Hens (Frivole Framboos),
begeleid door Tony Bauwens (piano), Kris Mentens (kontrabas) en Tony
Gyselinck (drums), in Oratoriënhof 1ste verdieping, org. ccOratoriënhof.

WOENSDAG I

13.00 u KUNST Een uur KUltUur: Ithaka, ontmoeting met hedendaags
Vlaams kunstenaar, in kelder Arenberginstituut, Naamsestr. 98, org.
Kultuurkommissie KU leuven, zie artikels.

15.00 uTEATER'Geheimevrienden'doorhetTeater42, inaud.Minnepoort,
org. cc RomaansePoort.

20.00 u FILM'Minderdood dan de anderen' (1992), psychodrama van F.
Buyens, in Boekhandelstr. 9, org. Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u LEZING 'Can world peacebe achieved?', in Stuc (1ste verdieping),
org. The Bahai-group.

20.00 u TEATER 'Och Mengs' door Het Gebroed, in Stadsschouwburg,
org. cc RomaansePoort.

DONDERD~G
17.00 u KUNST Ithaka, een kulturele zwerftocht door leuven, in en rond
de universitaire gebouwen in centrum leuven, zie artikels.

20.00 u BIJEENKOMST International dinner. Aan de deelnemers wordt
gevraagd zo mogelijk zelf hun maal mee te brengen, in Stuc (1ste
verdieping), org. The Bahai-group.

20.00 u KONCERTHet Kamerorkest lemmenslnstituutolvWim DeMoor,
en met Nooi Strynckx (viool) en Hans De Volder (altviool) vertolken
Hindemith, Schuermans, Schostakowitsch en Vaughan-Williams, in
Koncertzaallemmensinstituut, toeg. 200/1 50, org. Koncertvereniging
lemmensinstituut.

20.30 u KONCERT In de reeks '6 x Eeuwig', Franse Barok (Couperin,
Hotteterre, Philldor) doorjan DeWinne en Philippe Malfait, in O.LVrouw-
ter-Koorts kerk van het KADOC,org. De Naamloze Vlakte vzw/KADOC.

VRIJDAG
20.00 u TEATER 'De Spin weeft haar Web' door De Margriet, In Stads-
schouwburg, org. cc RomaansePoort.

20.30 uTEATER 'Dantons dood' (1835) door George Büchner. Revolutio-
nairdrama tegen de rechteloosheid van de feodale samenleving., in Stuc,
toeg. 300/200, zie artikel.

ZATERDAG
20.00 u INFO Kaas-en wijnavond met gastspreker ludo loose, in Ierse
Predikherenstr. 25, toeg. 150, org. Masereelklub.

20.00 u TEATER 'De Spin weeft haar Web' door De Margriet, in Stads-
schouwburg, org. cc RomaansePoort.

20.30 uTEATER 'Dantons dood' (1835) door George Büchner. Revolutio-
nairdrama tegen de rechteloosheid van de feodale samenleving., in Stuc,
toeg. 300/200, zie artikel.

20.30 uVOORDRACHT 'De fabels vanjean De la Fontaine', voorgedragen
en toegelicht door hun vertaler jan van den Berg, in Tervuursevest 101,
Heverlee, toeg. 120, org. DeSpuye.

ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Die SchöneMüllerin', liedcyklus van Franz Schubert in
een vertolking van tenorjan Caalsen pianiste Catherine Mertens, in aud.
Minnepoort, toeg. ISO, org. Kultureel Centrum leuven mmv jeugd en
Muziek leuven enABB-verzekeringen.

12.30 u MUZIEKMAAL Heidi Rakels, Wito De Meulder en Christiaan
Matheve kombineren een japanse maaltijd met licht- klassieke muziek
en interviews, in Kultureel Ontmoetingscentrum, toeg. 600, org. De
Spuye.

21.00 u TEATER Uit de studio: teaterworkshop werkvoorstellIng. Dito
Dito (met G. Dermul en B.Meuleman) start een nieuw toneel projekt op
waarbij geïnteresseerden worden uitgenodigd om samen op korte tijd
een stuk te maken en te spelen, in Naamsestr. 96, toeg. gratis.

MAANDAG
20.00 u LEZING 'Boeken voor een wereldmarkt: Vlaamse miniatuurkunst
vóór JanVan Eyck' met Prof. Dr. Maurits Smeyers, in MSI,org. Departe-
ment Kunstwetenschappen enArcheologie KU leuven.

20.30 u PRAATGROEPCocktailavond, org. GoedeSpoort RozeDrempel,
in UP,jan Stasstraat 2.

.:
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Religieuze bewegingen in Leuven
IZen is alledaags en gewoon,
geen sensationeel vuurwerk"

De hiervoor vernoemde oefening heet Zazen.
"Mensen zijn soms geschokt wanneer hen ver-
teld wordt dat Zen in feite voornamelijk Zazen
is. BijZen komt inderdaad de praktijk, de Zazen
dus, op de eerste plaats. Deze praktijk door-
dringt het dagelijks leven en dit kan sekundair
tot een filosofie of een etiek leiden. In de eerste
plaats is Zen een kwaliteit van 'zijn' of een
geestesgesteldheid, die subtiel alle aspekten van
het leven veranderingen laat ondergaan", al-
dus Dirk Horlait.
De nadruk die in Zazen op de houding en het

fysische ligt, blijkt voor de westerlingen erg
belangrijk. De interesse voor fystscheqrondslo-
qen van het oppstp!iik funktioneren bliikt hier
groot te zijn. Hersenonderzoek heeft een relatie
aangetoond tussen het lichamelijk en het gees-
telijk: Zazen beoefenaars blijken tijdens hun
oefeningen andere hersengolven te produceren.
Normaal komen deze hersengolven enkel voor
tijdens de diepe droomloze slaap. Zazen-oefe-
ningen geven die golven terwijl je in feite klaar-
wakker bent. "Via de lotushouding ben je tege-
lijk alert en ontspannen. Een ontspannen en
toch waakzame geest is niet per se gebonden
aan die houding. Maar via de lotushouding
wordt hiervoor een soort ideale situatie gescha-
pen. Lichaam, ademhaling en geest funk-
tioneren optimaal in deze houding."

"Als u echt wenst te beseffen wat Zen is, moet u
zich niet tevreden stellen met het lezen van dit
artikel", stelt de brochure voor beginnende Zen-
beoefenaars van de hand van Roland Rech,
voorzitter van de 'Internationale Zenvereniging' .
"Neem veeleer een kussen van twintig tot dertig
centimeter hoogte, plaats dit op ongeveer een
meter afstand van de muur van uw kamer en ga
erop zitten met het gezicht naar de muur. Kruis
de benen voor u zodanig dat uw knieën op de
grond drukken."
Zen beoefenen betekent in de eerste plaats via

de lotushouding een bepaald soort koncentratie
of meditatie bereiken. Het tot rust komen via de
ademhaling is hierbij zeer belangrijk. Vooral de
uitademing krijgt binnen Zen veel aandacht.
Deze moet tijdens de oefening traag, diep en
onmerkbaar gebeuren. •
Het is niet de bedoeling om tijdens de in stilte

gehouden oefening aan specifieke dingen te
denken (bij sommige ontspanningstechnieken
wordt de gedachte van bijvoorbeeld een ba-
naan opgeroepen en vastgehouden), noch om
een komplete leegte te krijgen. Roland Rech
raadt aan om de gedachten te beperken tot wat
van moment tot moment verschijnt. "Wordt
door niets verstoord. Laat uw gedachten langs-
drijven en wees even onbeweeglijk als een berg."

Handleiding

Kalligrafie
De Zen-beoefening gebeurt meestal in groep

met een 'meester'. In het Leuvense zijn er op dit
ogenblik twee Zen-groepen met een tiental per-
sonen aktief. Ze komen elk éénmaal per week
samen. "Een massabeweging zal Zazen waar-
schijnlijk nooit worden. We willen ook niet
meteen mensen gaan bekeren. Vele mensen
denken trouwens dat Zen iets typisch oosters is.
Westerlingen hebben vaak moeite met de lotus-
houding en denken dat oosterlingen deze veel

• makkelijker kunnen aannemen. De Japanners
zitten echter sinds de Tweede Wereldoorlog op
stoelen en hebben evenzeer moeite met de lotus-
houding als wij. Zij hebben in verhouding zelfs
kortere beenspieren."
"Op dit ogenblik is Zen in Japan, ondanks de

duizenden Zen-tempels, op sterven na dood.

De oefening van Zen vindt zijn oor-
sprong in Boeddha Shakyamuni, een
prins uit het zuiden van Indië. Hij

leefde zowat 2.500 jaar geleden. Zijn ouders
sloten hem op in hun waarschijnlijk prach-
tige paleis. Hier werd hij verwend, en mocht
hij proeven van alle geneugten en genietin-
gen des levens. Op die manier ging zijn jeugd
voorbij als een soort gouden droom. De enigs-
zinsbizarre drijfverenvan de prinselijke ouders
betroffen een, noem het, levensangst. Wan-
neer zoonlief met het lijden in de wereld
gekonfronteerd zou worden, zou het wel eens
fout met hem kunnen lopen. Oog in oog met
ziekte, ouderdom en dood zou er Immers een
redelijke kans zijn dat de Jongeling het besluit
zou nemen om monnik te worden.

•

"Zen is geen filosofie, geen etiek en geen religie". Met deze woorden nuanceert
Dirk Horkdt, een van de Leuvense Zen-beoefenaars meteen het tweede deel van
de serie 'Religieuze bewegingen'. Rest ons enkel uit te vissen wat Zen dan wel is.

o ruisen van het ranke riet

Zen is nu naar Europa en Amerika overge-
waaid. De Japanse samenleving ademt op dit
ogenblik nog wel sterk de geest van Zen uit,
bijvoorbeeld hun zin voor detail, hun bloem-
sierkunst of hun kalligrafie zijn hiervan getui-
gen." Ook de Japanse ekonomie blijkt invloe-
den vanuit de Zen te hebben. Rech stelt dat "de
Zen-mentaliteit de liefde voor het werk omwille
van het gedane werk en de koncentratie op de
taak die men zogoed mogelijk moet volbrengen
bevordert, waarbij het resultaat als toemaat
verkregen wordt, zonder dat dit hartstochtelijk
nagestreefd wordt."
Naast de beoefening in groep, blijken er ook

handleidingen voor beginners te bestaan, die
hen moeten toelaten alleen Zen te beoefenen.
Het samenzitten met anderen in stilte heeft
echter een enorm effekt, stelt Horlait. "Alleen
beginnen is moeilijk. Het is niet. de bedoeling

Wanneer de jonge man dan uiteindehik
voor het eerst het paleis verlaat en de kon
frontatie met de harde werkelijkheid aangaat,
laat zich raden wat er met hem gebeurt. DE
prins wil het probleem van het lijden en de
dood oplossen, en dit wil hij niet enkel voo
zichzelf maar voor alle wezens met gevoel. DE
prins besluit zijn leven te wijden aan ascese en
yoga-oefeningen. Ook in het toenmalige Indië
blijken deze zelfkastijdingen niet zonder ge
volg te zijn. De prins balanceert op de grens
van wanhoop en dood. Wanneer hij onder een
boom in lotushouding (Zazen) zit, komt de
dan toch de 'ontwaking'. Deze ervaring breng
hem ertoe zijn verdere leven te wijden aan he
onderrichten van deze houding en zijn ont
houdingen achterwege te laten. (rv)

(foto Karel De WeerrJt)

dat er in groep een soort indoktrinatie is. Wel
kunnen mensen met een slechte houding
gekorrigeerd worden, bijvoorbeeld door een
meester. Dit is iemand waar de groepsleden
hspekt voor hebben, waar ze raad aan vragen.
Jewordt er dus niet voor verkozen, er is binnen
Zen zeker geen hiërarchie."

Verantwoordelijkheid
"Een Zen-meester kan trouwens geen bewust

leven geven. Zen is geen kwestie van ascese of
versterving die je in een bepaalde mate kan
beheersen. Zazen is sowieso niet speciaal, een
soort inwendig vuurwerk. Het is gewoon en
alledaags. Een Zen-meester kan wel iemand op
weg zetten, zorgen dat een persoon geen omwe-
gen maakt. Het isaangenaam om iemand in de
buurt te hebben, die Zazen door en door kent."
Het idee als zou Zen een variant van het

Boeddhisme zijn, blijkt een - weliswaar zeer
verspreide - misvatting. De Zen-houding is
vijfduizend jaar oud. Stellen dat Zen Boed-
dhisme is, is dus in feite een omkering van de
feiten. Zen gaat echter wel terug op de Boeddha-
figuur. "Boeddha is trouwens geen uniek figuur.
Boeddha is een historisch figuur. Wanneer je
Boeddhisten vertelt dat Boeddha nooit bestaan
heeft, halen zij waarschijnlijk nauwelijks hun

schouders op. Binnen de traditie van het Boed-
dhisme is het bestaan van een god totaal irrele-
vant. Zijn al dan niet bestaan verandert niets
aan de verantwoordelijkheid van de mens."
"Te vaak proberen westerlingen deze gods-

dienst in onze godsdienstige schema's te gieten.
Boeddha is dan God en de Dalai Lama is de
paus. Enkel hoe Boeddha de mensen voorleefde
is echter belangrijk. Het verhaal wordt trouwens
verteld dat toen een gelovige Boeddha vroeg of
god bestond, deze antwoordde van niet. Toen
later een ateïst dezelfdevraag stelde,antwoordde
hij 'ja, natuurlijk'."

Rituelen
Vermits Zen noch als een variant van het

Boeddhisme, noch als een godsdienst op zich
beschouwd wordt, kunnen gelovigen uit andere
godsdiensten Zen beoefenen. Heelwat kristenen
blijken dit te doen. Roland Rech schrijft dat
Zazen inderdaad geen voorwaarden stelt. "Men
kan Zazen beoefenen, ofmen nu oteïst, kristen,
moslim of agnostikus is, of men tot een ideolo-
gie behoort die bijvoorbeeld materialistisch is,
of eenvoudig wetenschappelijk gericht is, en
enkel gelooft wat de wetenschap aantoont."
Dirk Horlait heeft hier toch wel zijn vragen

bij. Hij stelt dat kristenen of andere gelovigen
via Zen vaak opnieuw kontakt zoeken met hun
eigen godsdienst. Er zijn bijvoorbeeld aan de
kristenen heel wat tradities en rituelen overgele-
verd, voor sommigen is het ervaringselement er
echter uit. Zij willen via lazen de ervaringen
terug in hun godsdienst brengen. "Zij maken
als het ware hun geest leeg via Zazen om hem
open te maken voor JezusKristus. Vaak gaan ze
echter zover afwijken van deVatikaanse leerdat
in de ogen van andere kristenen zij geen echte
kristenen meer zijn. Tot op een bepaald punt
verloopt de Zen-beoefening zonder problemen,
dan worden een aantal beoefenaars voor de
keuze gesteld. Ofwelprimeert Zen en stoppen ze
met de andere godsdienstbeleving, ofwel hou-
den ze Zen voor bekeken. Ik ken geen mensen
die konsekwent diepgaand Zazen doen en tege-
lijk een of andere godsciienstige leer volgen. "

Wereld
Zazen blijkt voornamelijk gericht te zijn op

het individu. De bewering als zou Zazen geen
maatschappelijke relevantie hebben, of zich
niet om het wereldse gebeuren bekommeren,
wordt echter heftig tegengesproken. "Via Zazen
bereikt men een andere wijze van in de wereld
staan, men krijgt een andere geestesgesteld-,
heid. Er kan volgens mij maar maatschappe-
lijke verandering ontstaan, als er een menta-
liteitsverandering in de mens komt. Wanneer
een mens in harmonie met zichzelfleeft, kan hij
kreatief funktioneren. Uiteindelijk is martelen
of oorlog voeren mensenwerk. De schuld ligt
niet in de natuur, in God of in anderen. Zazen
komt onder meer voort uit de etische vraagstel-
ling 'waar zijn we mee bezig'. Wanneer deze
vraag aan de orde is, zet ikmij neer, ga ik mezelf
onderzoeken en bekijken wat mijn plaats in de
wereld is. Noem het een fysisch en geestelijk
terugkeren naar de oorspronkelijke natuur.
Wanneer je dit regelmatig doet, komt daar een
ander gedrag uit voort."

Spitten
Ook de opmerking dat lazen op die manier

wel sterk àan bepaalde soorten terapie herin-
nert, wordt tegengesproken. Hetblijkt geen vorm
van zelfànalyse of zelfterapie. "Zazen is niet
bedoeld als navelstaarderij. Zazen vertrekt van-
uit een zeker evenwicht. Aan Zazen-tempels
worden mensen met geestesstoornissen niet toe-
gelaten-. Serieus labiele mensen kunnen trou-
wens niet via Zazen geholpen worden. Het is
geen terapie om het ego te herstellen, maar kan
wel bepaalde terapeutische effekten hebben.
Zazen heeft ook niet de bedoeling eindeloos in
de denkwereld te zitten spitten."

Ria Vandermaesen

Fn de boom stond op de berg


