
Betoging voor volwaardige sociale
sektor
Hobu
is diskriminatie moe
Sinds 1960ontvangen de universiteiten toelagen voor de uitbouw
van een sociale sektor, die inLeuven beheerd wordt door de dienst
Studentenvoorzieningen. Het hoger onderwijs buiten de universi-
teit (Hobu) krijgt echter nog steeds niets - uitgezonderd de vijf
proefprojekten die de laatste twee akademiejaren in een aantal
regio's werden opgezet. Het Leuvens Netwerk Sociale Voorzienin-
gen (Lens), waarin de zes katolieke hogescholen uit Leuven en
omstreken verenigd zijn, isdie ongelijke situatie grondig beu. Lens
komt woensdag - samen met Loko, de dienst Studentenvoor-
zieningen van de KU Leuven en Groep T - op straat om haar
eisen kracht bij te zetten.

Het Hobu is allang behoorlijk onge-
lukkig met de bestaande ongelijkheid
in sociale voorzieningen voor éner-
zijds universitairen en anderzijds
haar eigen studenten. Zowaren enke-
le jaren geleden dergelijke voorzie-
ningen een van de belangrijkste eisen
van het Hobu tijdens de studenten-
betogingen tegen het dekreet Coens.
Twee jaar geleden startte Coens' op-
volger minister Luc Van den Bossche
dan met een vijftal proefprojekten.
Die hielden in dat een aantal hoge-
scholen uit dezelfde regio met een
budget van drieduizend frank per stu-
dent in een netwerk een sociale sektor
voor hun studenten konden opzetten.
Leuven, dat toen als proefprojekt

een positief advies kreeg, werd echter
niet geselekteerd. Anderzijds viel Gent
wel in de prijzen, ondanks een nega-
tief advies. De onderwijsminister -
die zelfvan Gent afkomstig is - had
met andere woorden een duidelijke
politieke keuze gemaakt. Belangrijker
is echter dat de beloofde veralgeme-
ning van de subsidiëring voor dit aka-
demiejaar er niet kwam. Men stelde
zich tevreden met een voortzetting
van de subsidiëring van dezelfde vijf
netwerken als vorig jaar. Ook in het

Servotte (deel 2) 9

Ook over literatuur kon deze emi-
nente man niet zwijgen. Alleswat
u vorige week verwachtte en niet
kreeg.

Vrouwen politiek 6-7

De lente is in 't land en de ge-
meenteraadsverkiezingen komen
er aan. I<ombineer de twee en lees
de katern over vrouwen in de poli-
tiek.

Ambient 8

Vreemde wezens strijken van de
week neer in de Corso. Ze hebben
hun eigen muziek, drankjes en
vloeistofdia's bij.

Nolens 8

Hobu-dekreet stonden sociale voor-
zieningen ingeschreven, maar door
de oppositiepolitiek van de VLDkomt
dat er dus voorlopig niet.

Klak
In de netwerkprojekten die vanuit

Leuven ingediend werden, zaten zo-
wel de zes katolieke hogescholen als
de drie andere uit de regio. Ondertus-
sen waren die zes instituten - de
Regaschool en het Sint-Elisabeth-
instituut voor Verpleegkunde in Leu-
ven, het Hoger Instituut Heilig Hart,
het Pedagogisch Hoger Onderwijs
Heilig Hart en de Sociale School in
Heverlee en het Katoliek Pedagogisch
Hoger Onderwijs Diest-Tienen - ook
al rond de tafel gaan zitten in verband
met een mogelijke fusie. Uit die ge-
sprekken ontstond Lens. Voorzitster
Anne-Mie Meers van het Sint-Elisa-
bethinstituut: "Die zes scholen heb-
ben een werkgroep opgericht, een
embryo van een netwerkje zeg maar.
Ze hebben ieder een mandaat gege-
ven aan een vertegenwoordiger van
de school - een docent of iemand
van de administratie - enrëen stu-
dent - iemand van de studentenbe-
weging of een vertegenwoordiger van
het presidium of hoe dat ook heet in
de diverse scholen. In eerste instantie
hebben we gepoogd bij de studenten
een soort bewustmakingskampagne
op te zetten." ~-
Dat er - voorlopig - geen subsi-

dies zijn wil echter niet zeggen dat er
verder niets gebeurt: "In elke school is
er wel een aanbod, maar dat is heel
divers. In onze school is er bijvoor-
beeld een uitgebreide restaurantvoor-
ziening, wat wel noodzakelijk is van-
wege de vele stage-uren die studenten
in instituten als het onze moeten
kloppen. In de Rega-school weet ik
dat er dan weer een vrij uitgebreide
studiebegeleiding bestaat." Meers be-
nadrukt dat dit alles natuurlijk ten
koste gaat van het normale budget
van de scholen. Uit een behoeften-
onderzoek dat Lens opzette, bleek
trouwens dat er regelmatig gevraagd
wordt naar een regeling in verband
metverplaatsingsonkosten, dit allicht
in verband met de uitgebreide stages
die veel Hobu-studenten moeten vol-
gen. Datwijst er ook op dat een sociale
sektor voor het Hobu niet zomaar een
klakkeloze kopie kan zijn van de grote
broer aan de universiteit.

Ujk
Dat de zes scholen die in Lensvere-

nigd zijn het serieus menen, blijkt ook
uit het feit dat zij ondanks hun gerin-
ge speelruimte er toch in slaagden een
budget van vijftig frank per student
vrij te maken. Met dat geld kunnen ze
bijvoorbeeld op beperkte schaal in
een finandële tussenkomst voorzien
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Aktie - Met het mooie weerkomt iedereenweerop straat, ook overdrachtelijk. Naast de betoging van vorige week
maandag, was er ook de briefaktie van Loko (pagina 4) en dezeweek kan u nog de beentjes strekken op de Hobµ-
betoging (elders op dezepagina) en de Hand-in-Handmanifestatie (pagina 4). Gooi los, die beenspieren.

(foto Karel De Wee~t)

Wijziging eksamenreglement, maar niet drastisch' 1"

Zeg niet meer 'ik heb een trippel A"t
maar 'ik heb een achttien'

INGENIEURS MET VISIE
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Vorige 'Yeekmaandag waren er voor de studentenbeweging nog
andere belangrijke dingen aan de orde dan aktie voeren tegen
Oillemans' verdeeldheidspolitiek (ziekader pagina 4).Op de agen-
da van Akademische Raad (AR) stond een herziening van het
eksamenreglement zoals voorgesteld door de werkgroep Eksa-
menreglement. Echt veel inhoudelijke vernieuwingen kwamen er
niet ter sprake, toch werden er enkele harde diskussies gevoerd.
Onder andere over de loskoppeling tesis en eksamens.

Het isnog niet zo gek lang geleden dat
laatstejaarsstudenten hun eindeksa-
mens konden afleggen zonder dat de
tesis al was ingediend. Omdat dat
nogal eens tot problemen leidde -
studenten stapelden hun tesisjaren
op - werd dan ook besloten om tesis
en ek5amens aan elkaar te koppelen:
geen eksamen als de tesis niet klaar is.
Voor de studentenbeweging was dat
een stap in de goede richting. Zij ver-
zette zich immers al langer tegen een
loskoppeling van tesis en eksamens
die - vanwege de mogelijke verlen-
ging van de studieduur - volgens
haar antidemokratiserend werkt.

met een jaar te verlengen. Tegen die
suggestie werd ondermeer ingebracht
dat dat om verschillende redenen wet-
telijk onmogelijk is: het gaat in tegen
de richtlijnen die het universiteits-
dekreet geeft en volgens rektor Dille-
mans zou het een negatief effekt heb-
ben op de sociale zekerheid.
In ieder geval werd er voor geop-

teerd om te stipuleren in het eksamen-
reglement dat inprincipe tesis en eksa-
mens aan elkaar gekoppeld moeten
blijven. Wel zouden er uitzonderin-
gen kunnen worden gemaakt voor
individuele gevallen. Dat zou de weg
kunnen openen voor een kollektieve
ontkoppeling van tesis en eksamens
binnen bijvoorbeeld Flok - hoewel
dat tegen de geest van het reglement
is. Zover lijkt het in eerste instantie
niet te komen. Het protest tegen de
gang van zaken binnen Flok is daar-
voor vooralsnog te groot.
In het kader van dewetgeving op de

privacy, kwam ook het punt over de
kodering van de punten op AR ter
sprake. De wet bepaalt dat elk indivi-
du eenmaal per jaar de gegevens mag
opvragen die dooreen publieke instel-
ling worden bijgehouden. Oe univer-
siteit vreest nu dat dezewet zou leiden
tot een administratieve overrompe-
ling van studenten die hun punten te
weten willen komen. Daarom zullen
voortaan de eksakte punten op het
formulier staan dat men na de delibe-
ratie krijgt. Om de studenten voldoen-

Romp
Vorig jaar laaide de diskussie echter

weer hoog op, toen de Fakulteit Lichc-
melijke Opvoeding en I<inesiterapie
(Flok) - toen nog Instituut voor U-·
chamelijke Opvoeding (Ilo) - een
uitzondering vroeg voor haar studen-
ten op dit punt van het eksamen-
reglement. Apolloon, de kring van de
sportkotters, trachtte toen nog om
rechtstreeks haar standpunt door te
drukken en I<ringraad te passeren. Nu
vroeg Flok aan AR weer om een uit-
zondering op de algemene regel voor
ditakademiejaar. Erwerd vorige week
op de vergadering van AR gesugge-
reerd om ofwel de tesis af te schaffen,
ofwel de opleiding van de sportkotters

GROEPr

de te beschermen zouden deze punten
wel gekodeerd worden op het diplo-
masuppIement.
Tegen dit voorstel werd nogal wat

verzet aangetekend door een aantal
proffen. Zovreest Carlos Steel van het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte dat
de deliberatie een eenvoudige kalku-
lus zal worden van punten. Het effekt
zou voor de studenten ook wel eens
negatief kunnen uitvallen. Het risiko
bestaat immers dat studenten punten
gaan vergelijken en dat men strenger
gaat delibereren. Ondanks tegen-
voorstellen besliste men toch het
voorstel te handhaven.

Del
Tot slot werd er nogal wat gedis-

kussieerd over het principe van het
vragen van een F.In de huidige situa-
tie is het zo dat een student die admi-
nistratief in ordewil zijn, zich naar het
eksamen moet begeven, zelfs als hij
niet wil meedoen aan het eksamen.
Hij moet dan een F vragen, dat wil
zeggen: hij dient een blanko blad in of
hij zegt aan de eksaminator dat hij
niet wenst te antwoorden op de vra-
gen. Doet hij dit niet en kan hij zijn
afwezigheid niet motiveren dan is hij
'ongewettigd afwezig' en komt hij niet
in aanmerking voor vrijstellingen. In
het nieuwe voorstel zou dit eenvoudi-
ger zijn: de student dient de ombuds-
man te waarschuwen net voor het
eksamen. Dat heeft het voordeel dat
de ombudsman een student met faal-
angst nog zou kunnen overtuigen om
toch nog deel te nemen aan het eksa-
men. Om de sanktie ('ongewettigd af-
wezig') niet te streng te maken, wordt
er voorts nog de kans .geven om tot
twee dagen voor de deliberatie de
ombudsman te waarschuwen dat

vervolg op pag. 3
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
Ken.Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

Studieloon
Het artikel over studieloon en basis-
inkomen in vorige Veto, heeft mij met
verstomming geslagen. Dat men teo-
rieën bedenkt om de hedendaagse
ekonomische en sociale problemen
op te lossen, is op zich lovenswaardig,
zelfs al kunnen ze tot de utopieën ge-
rekend worden en zijn ze praktisch
onhaalbaar. Het wordt echter schrij-
nend als de auteur in kwestie zelfsniet
beschikt over een absoluut minimum
aan makro-ekonomisch inzicht.

Het is immers zeer lachwekkend om
te lezen dat door de invoering van een
basisinkomen voor iedereen - losge-
koppeld van loonarbeid - iedereen
kan beslissen of en hoeveel hij/zij nog
ekstra wenst te verdienen met loonar-
beid. Bovendien zou men mensen die
niet meer gaan werken, moeilijk kun-
nen verwijten dat ze op de kap leven
van de werkenden, aangezien ieder-
een een basisinkomen krijgt.
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In zo'n simplistische visie wordt ge-
makshalve vergeten dat elke vorm
van inkomen maar kan gegenereerd
worden door een even grote produktie
van goederen en diensten (om de tra-
ditionele ekonomische terminologie
te gebruiken). Ons totale inkomen is
uiteraard gelijk aan onze totale pro-
duktie (wiewilmiereneuken, telt daar
nog even de effekten van de buiten-
landse handel bij op; de mogelijkheid
om tijdelijk meer te produceren dan
men verdient, door schulden aan te
gaan, laten we buiten beschouwing).
Een individueel inkomen bestaat nu
predes in de toewijzing (via het loon,
de werkloosheids- of sociale uitke-
ring) van een stukje van deze produk-
tie. Als niemand nog zou gaan wer-
ken, zouden we niets meer produce-
ren, en valt er ook geen inkomen te
verdelen. Een basisinkomen krijgen
zonder dat daar enige vorm van inko-
men tegenover staat, is dus per defini-
tie leven op kosten van diegenen die
wel uit werken gaan. Zonder daar
enig waardeoordeel over uit te spre-
ken, hoop ik dat Veto tegen een vol-
gend artikel zijn huiswerk wat beter
maakt.

Namens de Agalevstudenten
KU Leuven

Zondag 27 maart zullen weer dui-
zenden mensen deelnemen aan de
Hand-in-Handbetoging. Daarbij zal
ook een groot aantal Leuvense stu-
denten opkomen voor meer jobs,
voor rechtvaardige handelsrelaties
met de derde wereld, tegen radsme
en voor gemeentelijk stemrecht voor
vreemdelingen die al vijf jaar wette-
lijk in België wonen. Solidariteit met
en integratie van migranten in onze
maatschappij zijn trouwens al jaren-
lang het streefdoel van een heleboel
organisaties aan de universiteit,
maar de KU Leuven wordt blijkbaar
niet beschouwd als een essentieel
onderdeel van die maatschappij. We
moeten immers konstateren dat ver-
houdingsgewijs de migranten aan
de universiteit sterk ondervertegen-
woordigd zijn. Het 'Eindrapport van
de werkgroep Migranten en Studie'
van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad spreekt zelf over 157 migran-
tenkinderen aan de Vlaamse univer-
siteiten. Men kan zich dan ook de
vroag stellen of de KUL(en de andere
universiteiten) soms migranton-
vriendelijk is of althQ(lSzich zo profi-
leert.

Het is ondertussen al twee jaar ge-
leden dat het Vlir-rapport verscheen.
Een schrijnende vaststelling in dit
onderzoek is dat men zich niet heeft
kunnen baseren op statistisch mate-
riaal wegens gebrek aan onderzoek.
Uit groepsgesprekken met migran-
ten is men toch te weten gekomen
dat een belangrijk aantal oorzaken
van de ondervertegenwoordiging
van migranten, buiten de universi-
teit ligt.

Ten eerste zijn migrantenkinderen
hoofdzakelijk arbeiderskinderen,
waarvan het bewezen is dat ze meer
hindernissen moeten overbruggen
op weg naar de universiteit. Ten
tweede zorgt hun vreemde oriqine
ervoor dat zij door leerkrachten en

Waar zijn de migranten
aan de KU Leuven?

Kurt Lambrechts
Michel Luycks

finandën doet, en niemand dus nood
heeft aan deze boodschap.

Laat ik dus maar veronderstellen
dat onze nationalisten hun taal niet
beheersen, en eigenlijk 'Pino rot op' of
'Pino de pot op' bedoelden. In dat ge-
val zal ik de auteurs aanraden om -
naast hun kennis van het Neder-
lands - ook hun kennis van de Leu-
vense organisaties bij te schaven. De
leuze ging immers gepaard met een
paar hamer-en-sikkels. Nochtans
heeft geen enkele Genoeg-vereniging
sympatieën voor het kommunisme,
integendeel. Diktatoriale regimes zijn
zowat tegengesteld aan de idee van
een autonome maatschappij, hét
streefdoel van Pino.

De auteur van deze verfpartij lijdt
dus blijkbaar aan een kommunisten-
fobie en kan geen onderscheid maken
tussen wat marxistisch of trotskistisch
en wat niet-rechts is. En ik maar den-
ken dat zulke mensen allang de we-
reld uit waren.

Naam en adres
bekend bij de redaktie

TEKSTVERWEIUGNG

Op het ogenblik waarop ik dit schrijf,
is de betoging 'Thuis in Leuven' waar-

~--------------------~
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Robbie Tas, preses VRG

Betoging (1)
Hoewel ik achter enkele van de vele
aandachtspunten, die op het pamflet
van de betoging van maandag terug
te vinden waren, stond, ben ik ten
zeerste ontgoocheld.

Over de opkomst zal ik mit niet uit-
laten. Als er op een betoging, waarbij
het de bedoeling was dat de verschil-
lende fakulteiten volk zouden mobili-
seren, maar achthonderd man is, ...
het zij zo. Erger vind ik dat slechts één
punt in de media-belangstelling
kwam. Endat dit 'stemrecht' een punt
was waar vele studenten niet achter
staan, maakt het er niet beter op.

Het meest maak ik me echter zor-
gen over de kwaliteit van sommige
van onze studentenvertegenwoordi-
gers. Van iemand die als representa-
tief persoon in Kringraad en waar-
schijnlijk in nog enkele andere repre-
sentatieve organen meedraait zou
men toch een minimum aan mensen-
kennis mogen verwachten. Deze per-
soon had dan ook moeten weten dat
hij door bij de start van een betoging
"laat ons kafee 'Den Oriënt' bezetten"
te roepen deze betoging kompleet in
het honderd stuurde. Hoe krijgt men
immers alle mensen terug verzameld.
Ook was dat jammer voor onze 'dele-
gatie' die bij het buitenkomen haar
achterban voor het stadhuis kwijt was
en door de media in het gezelschap
van enkele oudjes moest worden geïn-
terviewd. Heeft meneer Vyncke niet
gedacht aan eventuele finandële ge-
volgen voor Loko, dat door de schade
aan het kafee, behoorlijk failliet kan
gaan?

Neen, als er ooit nog een betoging
wordt georganiseerd hoop ik dat de
megafoon niet meer wordt afgestaan
aan demagogische bazelaars, maar
aan mensen die het publiek op een
minder ludieke manier kunnen boei-
en en zo in de hand houden! Och ja ...
Een pluim nog voor de studenten die
in plaats van te betogen twee uur
naar een waarschijnlijk spektakulair
waterkanon hebben zitten kijken en
een hele avond verstoppertje met de
politie hebben zitten spelen.

Wim Van der Meusen,
tweede kan sodologie

Betoging (2)

schijnlijk volop aan de gang. Graag
zou ik, als student, even wat kantteke-
ningen plaatsen bij dit (volgens mij
nogal ridikuIe) initiatief, waarmee ik
het al te eenzijdige ballonnetje, dat
Loko hier oplaat, wil doorprikken.
Vooreerst zegt Loko dat studenten
jaarlijks indirekt en direkt de stadskas
spijzigen. Daarom willen ze (gemeen-
telijk) stemrecht voor studenten. Als
men zo'n redenering gebruikt, kan
men ook alle gevangenen van Leu-
ven-Centraal hier stemrecht geven,
omdat die hier ook permanentverblij-
ven. Dan zouden ook toeristen, die
's zomers hun vege lijf aan een ofan-
dere 'costa' neervlijen, op die plaats
sternrecht kunnen eisen, omdat ze
daar in aanzienlijke mate de kas spij-
zen.

Ten tweede weet ik dat de stad Leu-
ven, studenten die zich hier willen
domidliëren, wel degelijk toelaat dat
te doen (zelfgevraagd).

Vervolgens lijkt mij het repressief
optreden dat de politie zou tentoon-
spreiden, lichtelijk overdreven. In vier
en een half jaar verblijf in Leuven, is
mij dat nog niet opgevallen (tenzij
men een parkeerboete repressief
vindt).

De 'oorlog' tegen de fakbars wordt
eveneens zeer eenzijdig bekeken. Ver-
re van mij om de plaatselijke horeka
stroop aan de baard te smeren, maar
in de diskussie vergeet men gemaks-
halve dat fakbars fors gesubsidieerd
worden en gewone kafees niet. De
aanklacht tegen de immobiliënsektor
lijkt me ook nogal ongenuanceerd. In
de hele stad zijn er studentenkoten en
-studio's te vinden, waar ieders beurs
zijn gading kan vinden. Hieraan kan
worden toegevoegd dat het nogal wie-
des is dat zowel horeka, middenstand
als vastgoedsektor een graantje wil-
len meepikken van de koek.

Toppunt in al de eisen iswel het feit
dat Loko vindt dat bij evenementen
en openbaar verkeer geen rekening
wordt gehouden met die arme studen-
ten. Dit standpunt getuigt van een ei-
genwaan, die in bepaalde studenten-
milieus nog altijd aanwezig is. Jekan

PMS-centra in de humaniora vaak doende op toegezien worden dat mi
naar technische afdelingen geloodst grantenstudenten hun deel van de
worden. Zehebben het trouwens door materiële voorzieningen uit de so-
hun gebrekkige talenkennis dubbel dale sektor toegewezen krijgen, zo-
zo moeilijk wanneer ze gekonfron- als kamers in universitaire residen-
teerd worden met wetenschappelijke ties. Omdat islamitische feestdagen
taal. Een betere begeleiding in het niet erkend zijn, moeten de prak-
sekundair onderwijs door het PMSen tiserende moslimstudenten op die
gespecialiseerde leerkrachten zou dagen brossen. Eksamens tijdens de
hieraan kunnen verhelpen (een taak rprncdon zijn ekstra stresserend
voorde aggregatie-opleidingen). Ook voor moslim-studenten. Is het niet
buitenschoolse socio-kulturele aktivi- mogelijk dat onze universiteit hier-
teiten zouden voor een verbetering. mee rekening gaat houden?
van de doorstroming moeten zorgen.· Maar ook de studentenbeweging

Ook de universiteit kan bijdragen zou haar verantwoordelijkheid
tot een betere integratie. Veel ouders moeten opnemen. Zo zou er werk
van migranten zijn niet vertrouwd moeten gemaakt worden van een
met het hoger onderwijs wegens hun 'Internationale Raad', moeten ei-
eigen laag nivo. De informatie zal dus gen studentenverenigingen voor
moeten komen van de weinige mi- migrantenstudenten aangemoe-
granten die een akademische oplei- digd worden, en moet er meer aan-
ding hebben genoten, van het PMSof dacht komen voor buitenlandse stu-
van de universiteit zelf. denten binnen de kringwerking. Ek-

Daarnaast zijn er nog een hele streem-rechtse studentenverenigin-
reeks konkrete stappen die ook onze gen komen volgens het Vlir-rapport
universiteit zou kunnen nemen om de bedreigend over bij de vreemde stu-
doorstroming van migranten naar de denten en moeten dan ook geweerd
universiteit te bevorderen. Zo zouden worden van onze universiteit. Gast-
neerbuigende en ronduit racistische proffen uit Maghreblanden en ere-
handelingen van sommige professo- doktoraten aan Turkse of Marok-
ren moeten tegengegaan worden. Er kaanse personen kunnen het stre-
zou een gedragskode kunnen inge- ven naar een multikulturele samen-
voerd worden die vooral aandacht leving onderstrepen.
schenkt aan het onderkennen van Het probleem dat migranten de
onbedoelde implidete vooroordelen. weg naar het hoger onderwijs niet
Het Vlir-rapport zelfvernoemt het ge- vinden beschouwt men aan onze
val waarbij bepaalde professoren - universiteit blijkbaar niet als haar
na een geslaagd eksamen - migran- zorg. Volgens ons ismet de drempel-
tenjongeren de opmerking meege- verlaging voor meisjesstudenten en
ven: "Gij zijt precies niet dom." arbeiderskinderen de drempelverla-

Daarnaast moet er ook meer aan- ging van het onderwijs nog nietten
dacht gaan naar randvoorzieningen. einde, ofwel soms Loko-Veto?
Op de menu's van onze studenten-
resto staan over het algemeen veel
varkensvleesgerechten. Kan dit niet
beter aangeduid en gekommuniceerd
worden naar de islam-studenten zo-
dat Alma ook hun sodaal restaurant
kan worden? Verder moet er ook vol-

toch moeilijk verwachten dat, omdat
die arme stakkers eksamens hebben,
de rest van de Leuvense populatie op
kousevoeten door straten en steegjes
sluipt.

Om te besluiten zou ik willen zeg-
gen dat deze eisen uitgaan van Loko
en andere kringen, die blijkbaar voe-
ling verloren hebben met wat eronder
de meeste studenten leeft. De grote
meerderheid wil hier namelijk niet
gedomicilieerd zijn (en stemrecht krij-
gen), om zodoende ook gemeente-
belasting te betalen. De eisen gaan uit
van een soort 'happy few', die niet de
gevoelens van de meerderheid van de
studenten vertolkt en die zich boven
de bevolking van Leuven verheven
voelt. Blijkbaar willen deze zoge-
naamde 'representatieve kringen' de
zeer bevoorrechte positie die studen-
ten innemen in een samenleving, nog
meer aksentueren, onder het motto
'we hebben nooit genoeg'.

Steven Vermeylen,
tweede lic Rechten

Genoeg
In de nacht van acht op negen maart
werd de gevel van het Genoeg-pro-
jekthuis in de Vlamingenstraat be-
klad door Vlaams-fascistische studen-
ten. Diezelfde nacht zijn immers nog
wat Leuvense muren 'versierd' met
leuzen als 'België barst' en we weten
allemaal vanuit welke hoek die ko-
men.

In de Vlamingenstraat luidde het:
'Pino pot op'. Pino is een organisatie
die strijdt voor zelJbeheer van basis-
groepen in een agressieloze maat-
schappij, en maakt deel uit van Ge-
noeg Leuven. Volgens deze slogan
zou Pino dus ofwelaan het sparen zijn
(derde persoon enkelvoud van de te-
genwoordige tijd van oppotten), of-
wel dringend moeten gaan sparen
(imperatief). Ik vermoed dat Pino zelf
wel kan uitmaken wat ze met haar

FEREMANS
-Anne-
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Betoging voor gastvrij Leuven van vorige week
maandag

Vage belofte van overleg
Vorige week maandag kwamen zo'n achthonderd studenten op
straat om te betogen voor een studentvriendelijker Leuven. Het
werd een betoging met tamelijk veel animo, maar op inhoudelijk
gebied lijkt het er op dat ze haar doel voorbijgeschoten is. Een
onderhoud met burgemeester Vansina bleek in elk geval weinig
zoden aan de dijk te brengen.

Aan de basis van de betoging lag de
vaststelling van de organisatoren dat
er hoognodig iets gedaan moest wor-
den om de mentaliteit die er in Leuven
tegenover studenten zou heersen te
veranderen. Leuven zou een student-
onvriendelijke stad zijn waar de stu-
denten wel plichten hebben en veel
geld in het laatje van de middenstand
brengen, maar verder niets in de pap
te brokken hebben. Omdat deze eis
nogal vaag en abstrakt was, werden
er een aantal konkrete punten bij be-
trokken. Men haalde de problemen
met domiciliëringsaanvragen van
studenten aan, de negatieve houding
van de stad tegenover de fakbars en
de zogezegd repressieve houding van
de politie. En er werd (gewoon princi-
pieel) gemeentelijk stemrecht voor
studenten geëist.
Een achthonderdtal studenten ver-

scheen uiteindelijk op het Ladeuze-
plein. Uit sympatie, maar wel na eni-
ge aarzeling, hadden de fakbars on-
dertussen hun deuren dicht gedaan.
Na een korte zitpauze op het Foch-
plein trok de luidruchtige optocht
naar het stadhuis op de Grote Markt
waar rond die tijd de zitting van de
gemeenteraad moest beginnen. Er
werd een onderhoud met de burge-
meester geëist, dat er na enige onder-
handeling ook kwam. Niet voor tien
studenten zoals eerst gevraagd werd,
om zowel kringen als raden een stem
te kunnen geven, maar slechts 'VOOr
vier studenten bleek ruimte te zijn in
de spreekkamer van de burgemeester.
Er was wel nog plaats genoeg om
twaalf mensen van de pers binnen te
laten.

Waterkanon
De afgevaardigde van Kringraad,

de presessen van Psychologie en Poli-
tiko, vergezeld van een Vetomedewer-
ker werden door burgemeester Vansi-
na met een flinke dosis politiek rond-
de-pot-gedraai ontvangen. De eisen
van de betogers werden nogal zwak-
jes en warrig naar voor gebracht en de
burgemeester was maar tot één toege-
ving bereid. Hij wou kontakt opne-
men met de universitaire overheid om
een eventueel blijvend overleg tussen
studenten en het stadsbestuur moge-
lijk te maken. Een direkt overleg met
Loko (waarde burgemeester blijkbaar
nog niet veel van gehoord had) was
echter niet mogelijk.
Toen de afgevaardigden terug op

de pui van het stadhuis verschenen
om het schamele resultaat bekend te
maken, bleken de betogers al vertrok-
ken te zijn om zich met veel leukere

Eksamen
vervolg van pag. 1

men niet aan alle eksamens heeft
meegedaan.
Er is momenteel dus een konsensus

over het eksamenreglement en het zal
vanaf volgend jaar in werking treden.
Het werk voor de werkgroep Eksa-
menreglement zit er echter nog niet
op. Op AR werd even gediskussieerd
over de studentenaantallen aan de
verschillende universiteiten. Volgens
Rektor Dillemans zou de Universiteit
Gent zich bezondigen aan het over-
dreven attraktief maken van de oplei-
dingen onder andere door reeds vrij-
stellingen te verlenen voor de tweede
zit vanaf tien op twintig.
De werkgroep werd terug naar huis

gestuurd met de opdracht de normen
voor vrijstellingen aan de verschillen-
de universiteiten te onderzoeken. Dat
kan in een later stadium leiden tot de
opdracht een voorstel uit te werken
voor een vrijstellingenregeling aan de
KU Leuven.

Steven Van Garsse

dingen bezig te houden: de bezetting
van het stationsplein. Het plein was
echter vakkundig afgesloten door de
rijkswacht en haar provocerend wa-
terkanon. Het kwam tot enkele kleine
schermutselingen toen een paar slim-
merikken het via de winkelgalerij van
Super City wilden proberen, maar de
eigen ordedienst van de betogers kon
verhinderen dat het tot echte relletjes
kwam.
De organisatoren hadden echter de

kontrole verloren over een aantal
'leukerds' die op veel meer belust wa-
ren. Ze konden niet verhinderen dat
de betoging uiteenviel en enkele
groepjes via de Tiensestraat toch in de
richting van de ring trokken. Een
tweetal minuten slaagden ze erin om
de ring te bezetten. Totdat de rijks-
wacht kwam aanzetten en erin slaag-
de iemand van de ordedienst van de
betoging - die de bezetters aan het
aansporen was ermee op te hou-
den - een entoesiaste slag met de
wapenstok op het hoofd te verkopen.

Bloktijd
De organisatoren waren tevreden

over de opkomst, maar bleven be-
hoedzaam voor de woorden van de
burgemeester die beweerde bereid te
zijn via professor Masschelein, voor-
zitter van Studentenaangelegenhe-
den, tot overleg te komen. Een belofte
is inderdaad vlug gemaakt. Op de
konkrete eisen werd niet ingegaan,
maar die konden dan ook heel moei-
lijk gestaafd worden. Hoe maak je
duidelijk dat je vindt dat de politie de
studenten viseert ofdat de fakbars het
harder te verduren krijgen dan andere
kafees? En eisen dat Leuven tijdens de
bloktijd stil zou worden, is ook nogal
moeilijk. Wat de domiciliëringspro-
blematiek betreft, bleek dat het stads-
bestuur zich beroept op Binnenlandse
Zaken die studenten als tijdelijkafwe-
zigen (in hun wettelijke verblijfplaats)
beschouwt.
Het blijft ondertussen wel zo dat er

iets niet klopt in de relatie tussen
stadsbestuur en studenten. Een be-
paalde vorm van inspraak, of min-
stens van overleg, lijkt wel nodig in
een stad waarin de studenten een
groot deel van het jaar verblijven. De
betoging was in die zin wel een teken
aan de wand. Dat ze weinig bereikt
lijkt te hebben, heeft misschien ook te
maken met de manier waarop ze ge-
voerd werd. Misschien was het beter
geweest ofwel gewoon voor een men-
taliteitsverandering op te komen of-
wel voor één konkrete eis te betogen.
Dit neemt niet weg dat in de toekomst
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zeker nog iets mag gebeuren om stu-
den ten een betere plaats in de stad toe
te kennen.
Opvallend was wel dat de pers en-

kel aandacht had voor slechts één eis
van de betogers: het gemeentelijk
stemrecht. Het aantal eisen lag inder-
daad hoog en de basisidee van een
mentaliteitsverandering is nogal
vaag zodat in de media blijkbaar en-
kel ruimte gemaakt kon worden voor
een eis die nogal spektakulair over-
komt. De rest bleek te weinig aan te
slaan om nieuwswaarde in de pers te
verkrijgen. En dat is natuurlijk heel
jammer, want 800 betogers krijg je in
Leuven de laatste jaren nu ook niet
elke dag op straat.

Henk Dheedene

Lotjes - Het 33 hektare grote landbouwgebied Termunck aan de westrand van Leuven waar de universiteit haar
hoogtechnologische zinnen op heeft gezet, ligt de buurtbewoners nauw aan het hart. Na een optocht op 6 maart
laatstleden waarvoor maar liefst 250 mensen de stap- ottietsschoenen aantrokken, heeft het Buurtkomttee Groen
en Landelijk Terbank vorige maandag de gemeenteraad bijgewoond.
Reden hiervoor was de motie die de Volksunie indiende voor het vrijwaren van dit waardevolle landbouw- en
watetwinningsgebied, een van de laatste groene buffers rond Leuven. Alleen Agalev steunde de motie, de SP
onthield zich en CVP (de CVP-jongeren verklaarden op 6 maart wel tegen een wijziging van het gewestplan te zijn
en pleitten voor 'inbreiding' in plaats van 'uitbreiding') en VLD stemden tegen. De buurtbewoners wilden ook hun
stem op de gemeenteraad laten horen en deden dit door burgemeester Vansina 'hoogtechnologisch' - op
Tetmunckveld gekweekt - witlof te overhandigen. Deze toch wel beschaafde aanbieding lokte echter een bizar
tafereeltje uit: Vansina reageerde uitermate onbeheerst en gooide het hem aangeboden pareltje witlofweg. Waar-
na een buurtbewoner het witlofopving en weer teruggooide. Schepen van maatschappelijk welzijn Yanautqaerden-
Vanneck reageerde op dezelfde manier. De reaktie van burgemeester en kompanen was met andere woorden nogaf
primitief en bewijst dat het Termunckdossier ook bij de stad gevoelig ligt.
Vansina's voornaamste argument dat een wetenschapspark voor de broodnodige werkgelegenheid zou zorgen in
Leuven, wordt door anderen als niet terzake afgedaan. De buurtbewoners en andere tegenstanders pleiten immers
niet voor een afschaffing van de universitaire droom omtrent een wetenschapspark met Europese dimensie maar
stellen dat er genoeg alternatieven in Leuven aanwezig zijn - de voormalige Philips gebouwen, de Vaartkom, de
gebouwen in de omgeving van het station, ... - die het verkrachten van maagdelijk en waardevol gebied kunnen
vermijden. 'Liever een jager dan de KUL als belager, zei een levensgroot konijn dat op een traktor bevestigd was, bij
de optocht. Dat begrijpen wij maar al te goed. En ondertussen kent Leuven een nieuwe sport: het witlotwerpen.

(jo) (foto Karel De Weerdt)

PATER DAMlAANPLEIN - SCHAPENSTRAAT 1, 3000 LEUVEN, TEL. 23.21.15
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Zondag tweede nationale manifestatie

Hand in Hand voor
verdraagzaamheid en demokratie
De mobilisatiemachine voor de Hand-in-Handmanifestatie van
27maart 1994te Brussel draait op volle toeren: de reklamespots op
radio en tv, de kleine affiches aan de ramen, de grote affiches op
reklamepanelen. Bedoeling is het sukses van twee jaar geleden
- honderdtwintig- à honderdvijftigduizend betogers volgens de
organisatoren, goed de helft daarvan volgens de rijkswacht -
minstens te evenaren. Ook de Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie (Loko) heeft het platform ondertekend. U wordt dus
verwacht.

Hand in Hand is een van de vele orga-
nisaties die ontstonden na de beruch-
te verkiezingsuitslag van 24 novem-
ber 1991. De tien procent van het
Vlaams Blok en het sukses van Ros-
sem brachten een golf van véront-
waardiging teweeg, ook in de mid-
dens van het Vlaams Aktie Komitee
tegen Atoomwapens (Vaka), dat de
vredesbetogingen van de jaren tach-
tig organiseerde. Hugo Ongena, het
gezicht van Vaka, polste in de week
na 24 november reeds bij verscheide-
ne organisaties naar de mogelijkheid
tot het organiseren van een grote ma-
nifestatie voor verdraagzaamheid, dit
in de traditie van de grote anti-raket-
tenbetogingen. Voor deze massama-
nifestatie werd een koepel van ver-
scheidene organisaties opgericht, en
die kreeg de ondertussen bekende
naam Hand in Hand. Belangrijkste
invloeden in deze koepel zijn onder
andere de twee grote vakbonden, de
vredesbeweging, de Bond Beter Leef-
milieu (BBL),en het Vlaams Centrum
voor Integratie van Migranten
(VCIM).
Gelijktijdig trok men toen ook naar

de 'burger' - Verhofstadt had in die
tijden nog geen patent op dit be-
grip - en probeerde men uit de
plaatselijke Vaka-kernen van de ja-
ren tachtig Hand-in-Handgroepen te
vormen. Met de ervaringen van de
vredesbetogingen in het achterhoofd
startte men toen een mobilisatiema-
chine die er voor zorgde dat op 22
maart 1992 één van de grootste beto-
gingen die ons land ooit kende door
Brussel trok. Na de manifestatie be-
sliste Hand in Hand om pas in 1994

Loko en Hand in
Hand

Zowel de Vereniging voor Vlaamse
Studenten (VVS)als de Leuvense
Overkoepelende Krlngorganisatie
(Loko)ondertekenden de platform-
tekst van de Hand-in-Handbeto-
ging nu zondag in Brussel. Beide
verenigingen besloten ook om mee
te mobiliseren voor deze manifesta-
tie. De kringen worden zoveel mo-
gelijk bij deze mobilisatie betrok-
ken.
Tijdens een bijeenkomst van Stu-
denten Tegen Racisme (Ster)en Lo-
ko enkele weken terug werden de
volgende afspraken gemaakt. Elke
kring staat in voor de verspreiding
van de Hand-in-Handaffiches in
zijn fakulteit. Deze affiches kunnen
afgehaald worden in de 's Meiers-
straat 5. Ook andere geïnteresseer-
den kunnen hier natuurlijk affiches
afhalen. De kringen staan verder in
voor de aankondiging en de voor-
stelling in de verschillende jaren. Ze
kunnen hierbij gebruik maken van
de Hand-In-Handspotjes die reeds
op de BRTNte zien waren.
Op donderdag 24 maart wordt dan
een 'schmink-happening' in Leu-
ven georganiseerd. Verschillende
kringen en verenigingen zullen in
hun eigen fakulteit en op een aan-
tal belangrijke plaatsen - onde-
rmeer de Alma's en het Ladeuze-
plein - een standje met affiches
en schminkgerief opstellen. Alle
studenten die dat wensen kunnen
zich dan zwart-wit laten schmin-
ken (enkele zwarte en witte vegen
in het gezicht zullen wel vol-
staan ...). Op die manier moet dui-
delijk worden dat volgende zondag
verder gebouwd wordt aan een
multi-kulturele samenleving. Om
uwqoede wil te tonen mag u alvast
de schmink tot zondag laten zitten.

(pvdk)
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een tweede uitgave te organiseren, dit
om een 'inflatie' van hun aktie te
voorkomen.

Orgaan
In vier maand tijd meer dan hon-

derdduizend betogers op de been krij-
gen is natuurlijk een niet te onder-
schatten prestatie en Hand in Hand
kan men dan ook beschouwen als een
van de meest geslaagde reakties op de
verkiezingsuitslag van november
1991. Toch werd snel duidelijk dat
binnen de organisatie verscheidene
zaken scheef liepen. De grote ver-
scheidenheid van de organisaties bin-
nen de koepel had tot gevolg dat het
platform voor de manifestatie van 22
maart 1992 een konsensus was van
de verschillende visies die in die koe-
pel aanwezig zijn. Het platform was
dan ook zeer vaag en het Vlaams Blok
verklaarde dat het achter minstens
zeventig procent van de eisen van
Hand in Hand stond. Vooral de vak-
bonden waren - en zijn - een rem-
mende faktor bij het innemen van
ondubbelzinnige standpunten door
Hand in Hand. Toch zijn zeanderzijds
een belangrijke schakel in de koepel,
in die zin dat zijwellicht meer racisme
in hun rangen kennen dan bijvoor-
beeld de vredesbeweging.
In oktober 1993 werden de stand-

punten van Hand in Hand geradi-
kaliseerd. Dat kwam vooral omdat de
invloed van de plaatselijke groepen,
in vergelijking met de eerste maan-
den, een stuk groter was geworden. De
beweging is opgestart door de top van
de verschillende organisaties. Het zijn
ook deze organisaties die lid zijn van
de stuurgroep die de beslissingen
neemt. De basis had, en dit in tegen-
stelling met de werkwijze binnen Va-
ka indertijd, voor oktober 1993 hele-
maal geen rechtstreekse inspraak. Zij
waren in feite enkel een onderdeeltje
van de mobilisatiemachine. De ma-
chine stokte echter voor het Muziek-
festival tegen Racisme van 9 mei
1993. Het festival was kwa opkomst
een regelrechte flop en klasse-arties-
ten als Billy Bragg en Leonard Cohen
deden hun ding voor een half lege
Flanders Expo. Na 9 mei werd de
struktuur van Hand in Hand daarom
aangepast en kregen de plaatselijke
organisaties twee vertegenwoordigers
in het beslissingsorgaan van de koe-
pel.

zonder daarom de vreemdelingen de
Belgisch nationaliteit te geven.
Ten tweede eist Hand in Hand van

de overheid effektieve maatregelen
tegen de stijgende werkloosheid en de
daarmee gepaard gaande armoede.
Dezeoproep blijft echter beperkt tot de
vraag om bestaanszekerheid voor ie-
dereen, gelijke kansen voor risiko-
groepen en ekstra maatregelen voor
het bestrijden van langdurige werk-
loosheid. Zogaat men niet verder dan
het traditionele geleuter van de geves-
tigde politieke akteurs. Het is ook dui-
delijk dat het vluchtelingenprobleem
geen Belgischprobleem is en daarom
pleit Hand in Hand tenslotte voor een
Europees migrantenbeleid. De rijke
westerse landen moeten de vluchte-
ling een menswaardig onderdak ge-
ven en de organisatie eist dan ook dat
de Konventie van Genève in verband
met het asielrecht wordt toegepast.
Eveneens is het, aldus Hand in Hand,
de taak van het Westen om de vluch-
telingstroom te beperken door finan-
ciële steun te verlenen aan de landen
waar die vluchtelingen vandaan ko-
men.

Tabel
De opkomst van ekstft!~m-rechts is

volgens Hand in Hand enkel het ge-
volg van een falend beleid op de drie
hierboven aangehaalde domeinen.
Daarenboven eist de organisatie dat
de wet op het racisme wordt uitge-
breid naar huisvesting en arbeid en
eindelijk eens strikt wordt toegepast.
Het is duidelijk dat het platform, op

gelijke rechten voor vreemdelingen
na, al bij al nog vaag blijft. De sterkte
van Hand in Hand - de grote slag-
kracht - is meteen ook haar zwakte
in die zin dat het onmogelijk is harde-
re standpunten in te nemen. Toch
mag men de kracht van een massa-
manifestatie niet onderschatten als
signaal naar de politieke klasse. Het
blijft belangrijk te laten zien dat, in
een tijd waar ekstreem-rechtse ideeën
steeds 'respektabeler' worden, velen
er een andere mening op nahouden.

Pinokkio - Vorige week maandag werd op meer dan één front a~ie
gevoerd. Ook de akademische overheid in de persoon van rektor Dillemans
werd met een aktie 'verrast'. Om de ongeoorloofde inmengingen van de
uniefmet interne Loko-aangelegenheden aan te klagen werd overgegÖan
tot een korte, ludieke aktie. Net voor de aanvang van de vergadering van
Akademische Raad (AR) werd ter plekke door een dertigtal studenten een
briefvan vijfmeterop twee uitgespreid waarop uitgebreid te lezen stond. ((Ik
zal nooit meer liegen ". Hiermee wilde men het gedrag van de rektor in deze.
affaire op een luchtige wijze aan de kaak stellen (zie ook Veto 24). Rektor
Dillemans ontkende echter dat hij zich zou hebben beroepen op een
onbestaande brief om de studentenbeweging onder druk te zetten, en ver-
weet Veto de leugenaar te zijn. Veto steunde haar verslaggeving op de
beweringen van Kringraadvoorzitter Steven Leemans, die ook later op de
AR-vergadering voet bij stuk hield. De rektor bedankte voor het hem aange-
boden Pinokkiobeeldje.

(kj) (foto Frank Viaene)

Francis Devisch Hand voorverdraagzaamheiden demo- fonnatie kan je ondenneer terechtop de
kratie gaat door op zondag 27 maart telefOOnnummers03/281.15.05 (natio-

De nationale manifèstatie van Hand in vanaf 14.00 u in Brussel.Voormeer in- naal) of22.29.97 (Leuven).

Onderwijs aan migranten

Nederlands als tweede taal
hoeft het tweede-teelonderwijs zich
niet tot onderdompeling te beperken.
Een tweede opvatting in verband met
tweede-taalonderwijs stelt namelijk
dat er een duidelijk onderscheid moet
gemaakt worden tussen onderwijs in
het Nederlands als moedertaal be-
stemd voor Nederlandstalige leerlin-
gen en Nederlands als tweede taal
(NT2) voor migranten. Dat onder-
scheid moet dan ook doorgetrokken
worden in het lessenpakket. Het NT2-
onderwijs moet er als apart vak in
opgenomen worden en indien moge-
lijk gegeven door iemand die zich ge-
spedaliseerd heeft in tweede-taalon-
derwijs. De funktie van dit aparte
NT2-onderwijs is om de deelname
aan het 'gewone' onderwijs mogelijk
te maken en te verbeteren, zodat uit-
val uit of achterstand in het onderwijs
niet meer veroorzaakt worden door
gebrekkige beheersing van de Neder-
landse taal.

Migranten vormen in het onderwijs een groep die gebukt gaat
onder zowel achterstand als achterstelling. Doordat migranten
deelnemen aan onderwijs dat gevoerd wordt in een taal die veelal
niet hun moedertaal is - zij leren dus in een tweede taal -, ver-
trekken ze vanuit een duidelijke achterstand ten opzichte van de
modale Vlaamse leerling. Daar kan echter iets aan verholpen
worden.

gebracht op het nivo vnn leerstof-
keuze.
Deze opvatting lijkt te stroken met

een aantal punten van de 'Gemeen-
schappelijke verklaring inzake een
non-diskriminatiebeleid in het onder-
wijs' die op 15 juli 1993 ondertekend
werd door de fnrichtende machten en
de Vlaamse minister van onderwijs.
Uit de verklaring blijkt dat men van
plan is migrantenleerlingen over de
Vlaamse scholen te spreiden. De be-
doeling is om een maksimumgrens te
zetten op het aantal migrantenleer-
lingen per school. De achterliggende
filosofielijkt de volgende te zijn: als de
migrantenleerlingen voldoende ge-
spreid zijn, komen ze tussen vooral Voorlopig is er in Vlaanderen voor
Vlaamse leeftijdsgenoten te zitten en nog geen enkelonderwijsnivo een
worden aldus verplicht om Neder- kurrikulum NT2 ontwikkeld. Zelfs
lands te leren. Deze beleidsoptie lijkt voor de aktiviteiten waarvoor al ge-
strijdig te zijn met de wet op vrijheid ruime tijd een wettelijk kader bestaat,
van onderwijs. Iedere migrantenleer- is er geen duidelijke omschrijving van
ling moet het recht hebben om naar wat in die lessen moet gebeuren. Het
de school te gaan waar hij of zij wil. gevolg is dat NT2 als remediërings-
Ook als dat er op neerkomt dat men onderwijs zich veelal beperkt tot een
dan scholen krijgt met bijna uitslui- herhaling van wat ook in het gewone
tend migranten. In een aantal 'kon- onderwijs Nederlands gebeurt. Het
centratiescholen' zijn de mogelijkhe- wordt dus tijd dat de onderwijsnetten
den om.migrantenIeeriingen een goe- werkmaken van een effidënt migran-
de vorming te geven trouwens groter . tenbeleid. Een degelijke migranten-
dan in andere scholen. politiek gaat immers veel verder dan
In scholen met een grotere kon- het bestrijden van' racisme.

centratie aan migrantenleerlingen PeterVan Rompaey

NT2

Perk
De radikalisering van de standpun-

ten kwam er ook voor een stuk onder
druk van het nationaal sekretariaat,
dat erin slaagde het groeiende onge-
noegen van de basis te vertolken en de
invloed van de vakbonden te omzei-
len. Hetplatform voor demanifestatie
van volgende zondag is breed en richt
zich op de drie faktoren die volgens
Hand in Hand het opkomend radsme
veroorzaken. In de eerste plaats moet
volgens Hand in Hand de wettelijke
diskriminatie van de vreemdelingen
opgeheven worden door alle buiten-
landers die vijf jaar wettelijk in België
verblijven politieke rechten te geven,
inklusief stemrecht. Alhoewel er op
het eerste gezicht veel overeenkomst
is, verschilt deze eis van Hand in
Hand van het wetsvoorstel Harnie,
dat door Objektief 479.917 verdedigd
wordt. Dat voorstel wil dat alle vreem-
delingen die vijf jaar in ons land ver-
blijven automatisch de Belgische na-
tionaliteit krijgen - tenzij ze weige-
ren - en op die manier alle politieke
en sodale rechten verkrijgen die aan
die nationaliteit verbonden zijn.
Hand in Hand eist toekenning van
gelijke rechten.p.o"vijf jaar verblijf

Uit verscheidene studies blijkt nu dat
die initiële achterstand in het onder-
wijs niet afneemt, maar integendeel
groter wordt. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat migranten verhou-
dingsgewijs aan de universiteiten
sterk ondervertegenwoordigd zijn.
Een efficiënte onderwijspolitiek ten
aanzien van migranten dringt zich
dan ook op.

Vrijheid
Over Nederlandstalig onderwijs

aan migranten bestaan er twee stand-
punten. Het ene pleit voor onderdom-
peling. Door de tweede-taalleerders
gewoon te laten deelnemen aan het
onderwijs, zouden ze vanzelf Neder-
lands leren. De voorstanders van dit
.standpunt gaan er vanuit dat tweede-
taalleerders min of meer spontaan
het Nederlands verwerven door vanaf
het begin gewoon mee te doen aan
het normale kurnkulum. De eind-
termen worden niet aangepast ten
behoeve van tweede-taalleerders en
er wordt geen speciale deskundigheid
verwacht van de onderwijsgevenden.
In het beste geval wordt het monde-
ling en schriftelijk taalaanbod aange-
past aan de migrantenkinderen,
maar dit betekent niet dat er diep-
gaande veranderingen worden aan-



Hobu-plannen ...
De herstrukturering van het Hobu
houdt Vlaams onderwijsminister
Luc Van den Bossche reeds ander-
half jaar bezig. Bovendien lopen al
een tweetal jaren proefprojekten in
een vijftal Hobu-netwerken, om de
uitbouw van een sociale sektor voor
te bereiden. De laatste maanden
leek Van den Bossche vastbesloten
om een grondige Hobu-hervorming
door te zetten. Zoals het er nu naar
uit ziet, zal er van die grote plannen
weinig in huis komen
Het verhaal is ondertussen be-

kend. Voor het deel van zijn Hobu-
hervormingen over het gemeen-
schapsonderwijs had Van den Bos-
sche een tweederde-meerderheid
nodig in het parlement. Deminister
had dus de steun van een deel van
de oppositie nodig, en zocht eerst
kontakt met de VLD. Deze onder-
handelingen sprongen echter nogal
vlug af, waarna de onderwijsmi-
nis ter zijn toevlucht zocht tot de
Vlaamse Groenen. Die waren wel
bereid om mee te werken aan het
Hobu-dekreet, maar dan enkel on-
der welbepaalde voorwaarden.
Agalev kontakteerde diverse studen-
tenbewegingen en sociale sektoren
van hogescholen en universiteiten,
en formuleerde aan de hand van de
vernomen bezwaren en suggesties
een aantal eisen. Van den Bossche
kwam tegemoet aan deze eisen die
onder meer een sociale sektor voor
het Hobu inhielden, en verkreeg op
die manier de steun van Agalev.
Van den Bossche realiseerde zich
echter te laat dat hij zelfs met de
steun van de Groenen nog twee
stemmen tekort kwam om de Hobu-
hervorming door het parlement te
krijgen.
De hoop van de minister dat een

aantal VLD'ers wel met de nodige
stemmen over de brug zouden ko-
men bleek al vlug zeer ijdel. VLD-
fraktieleider Andre Denys maakte
vorige week bekend dat zijn fraktie
'en bloc' tegen dit dekreet zou stem-

men. De inhoudelijke motieven van
de VLDom dit dekreet te kelderen
zijn alvast niet overtuigend. Zoblijft
Denys hameren op het feitdat hoge-
scholen van 600 studenten optima-
le financiering moeten krijgen.
Hiervoor grijpt hij terug naar een
studie van deAntwerpse hoogleraar
Nonneman die de stelling verdedigt
dat het haalbaar is leetbare hoge-
scholen uitte bouwen rond vestigin-
gen van 600 studenten. Het lijkt er
dus op dat Denys het begrip 'hoge-
school' en 'vestiging' door elkaar
haalt. Het blijft in elk geval een feit
dat voor het eerst een dekreet voor-
ligt dat in zeer verregaande mate
tegemoet komt aan heel wat ver-
zuchtingen van direkties en studen-
tenbeweging.
Men kan zich dan serieuze vra-

gen stellen over hoe de VLDin haar
nieuwe politiek het kontrakt met de
burger invult. De partij van de bur-
ger deed tot op heden niet de moeite
om op een brede basis de verschil-
lende studentenkoepels te kontak-
teren. Ook de mening en de ervarin -
gen van bijvoorbeeld de dienst Stu-
dentenvoorzieningen van de KU
Leuven - toch de grootste
Vlaamse universiteit, met een pro-
fessioneel werkende sociale sek-
tor - werd nooit gevraagd. De
houding van de VLD in deze zaak
lijkt dan ook verdacht veel op kin-
derachtige stijfkoppigheid: on-
danks het feit dat in de gewijzigde
versie van het dekreet een aantal
VLD-eisenin min of meerdere mate
terug te vinden waren, bleef de par-
tij van de burger halsstarrig weige-
ren. Met die houding profileert de
VLDzich ongetwijfeld als een harde
oppositiepartij, maar in hoeverre
een dergelijke houding getuigt van
een 'nieuwe politieke kultuur', is
een andere vraag. .

... '" "
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Hobu school - nog niet in het 'embryo-
naal' sociaal netwerk opgenomen.
Zoals reeds vermeld heeft dat veel te
maken met het feit dat Lens ontstond
in het kader van de fusiebesprekin-
gen. Dat wil niet zeggen dat samen-
werking met die drie instellingen niet
gewenst is, integendeel. Zowel De
Vuyst als Meers zien wel brood in het
idee van één netwerk per regio -
waarin dus zowel de offidële als de
vrije scholen in die streek zijn opgeno-
men.
De vraag IS ook hoe de finandering

moet verlopen, want daarin zitten
vooralsnog duidelijke verschillen tus-
sen unief en Hobu. Het uitgangsprin-
cipe dient natuurlijk te zijn dat ieder-
een gelijk behandeld wordt, maar het
ligt toch iets gekompliceerder. Jan De
Vuyst merkt op dat er vooreerst al een
verschil in betoelaging is: "Het Hobu
zou drieduizend frank per student
krijgen. De universiteiten krijgen mo-
menteel negenduizend frank per stu-
dent voor de eerste vijfduizend stu-
denten. Per bijkomende student krijgt
men vervolgens vijfduizend frank.
Bovendien is er een verschil in in-
schrijvingsgeld. Ikmerk op dat aan de
universiteiten van die inschrijvings-
gelden jaarlijks een belangrijk bedrag
in de sociale sektor wordt geïnves-
teerd. Dat is ook een herverdelings-
mechanisme, waarmee ik niet wil
zeggen dat ik pleit voor een hoger
inschrijvingsgeld in het Hobu." Loko
pleit trouwens al jaren voor het af-
bouwen van het inschrijvingsgelden,
mits er natuurlijk meer overheidsgeld
naar de sodale sektor gaat.
Duidelijk is in elk geval dat het

Hobu, zelfsals het subsidies krijgt, het
in eerste instantie wellicht met een
pak minder moet doen dan de univer-
sitaire sociale sektor. De diskriminatie
van het Hobu zou dus blijven be-
staan? De Vuyst meent dat dit niet
noodzakelijk waar is: "Ik vind dat
men dan een drogredenering maakt.
Mijn inziens zit er een logika in het
.verschillend betoelagen van kotstu-
denten, pendelstudenten en agglo-
meratiestudenten, kijk bijvoorbeeld
naar het systeem van studiebeurzen
waarin de eerste het meeste krijgen.
Analoog kan je stellen dat het logisch
is dat de behoeften van een instelling
die meer kotstudenten telt groter zijn.

Standaard Boekhandel

I etenschappelijke boeken
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voor studenten die binnen de univer-
sitaire diensten een faalangstterapie
volgen. Jan De Vuyst, direkteur van
de dienst Studentenvoorzieningen
aan de KU Leuven en als waarnemer
betrokken bij Lens: "We hebben een
rekening gemaakt waarin de student
een bijdrage betaalt van 250 frank per
sessie en Lens nog eens 250 frank bij-
legt. Op die manier is het voor de stu-
denten van het Lens een pak goedko-
per dan in de privee."
De universiteit kan echter niet zo

maar haar diensten openstellen voor
de Hobu-studenten. Volgens de gel-
dende bepalingen dienaangaande
mag er geen geldstroom van de uni-
versiteiten naar de hogescholen
gaan. De samenwerking tussen unief
en Lens moet dus noodgedwongen
beperkt blijven. De wil tot samenwer-
king is echter duidelijk aan beide zij-
den aanwezig. Vorig jaar werd er
reeds een model van samenwerking
gemaakt (dat vanzelfsprekend niet
gerealiseerd kan worden zolang de
overheid geen geld op tafel legt), Jan
De Vuyst: "Er werd een pakket voor-
zieningen vooropgesteld aan de ne-
gen regionale hogescholen (dit raam-
akkoord werd opgesteld in het kader
van de netwerkeksperimenten, van-
daar dat de drie niet-Lensscholen er
ook inzitten, nvdr). Als zij drieduizend
frank per student krijgen zou er een
budget vrijkomen van vijftien mil-
joen frank. Daarvan zou elf miljoen
naar de universiteit gaaI)..;.In ruil
daarvoor zouden Alma en de verschil-
lende diensten opengesteld worden
voor de Hobu-studenten. Huisvesting
en studiefinanciering blijven voorbe-
houden voor de KUL-studenten, maar
met de resterende vier miljoen zouden
de hogescholen natuurlijk hun eigen
studiefinandering kunnen opzetten. "

Ijver
Vooralsnog zijn drie Leuvense ho-

gescholen - het Lemmensinstituut,
Groep T en de Provinciale Normaal-
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Voormij moet een Hobu-student niet
meer of minder krijgen dan een uni-
versiteitsstudent, maar een kotstu-
dent - die veel zelfstandiger is -
moet meer krijgen dan een pendel- of
een agglomeratiestudent."

Ketel
Tenslotte blijft nog de vraag hoe de

studenteninspraak in zo'n sociale sek-
tor voor het Hobu georganiseerd zal
worden. Alhoewel Lens 'slechts' een
werkgroep is, maakt men blijkbaar
werk van een dègelijke uitbouw.
Anne-Mie Meers stelt dat er in elk ge-
val reeds een soort statuut is opge-
maakt: "Ze moeten natuurlijk ook
wat materiële middelen krijgen en
voor vergaderingen de toelating krij-
gen om niet in de les te zijn. In onze
school is er bijvoorbeeld 32 uur les per
week, In de stageperiode zijn de stu-
denten tot 35 à 38 uur aktief per week.
Participeren en sociaal aktief zijn is
allemaal niet zo evident. Ik vind ook
dat ze een stuk bescherming moeten
krijgen van hun mandaat. Ik verge-
lijk dat met de veJ,tegenwoordiging
van de vakbond in een onderne-
mingsraad. "
Of de achterban van vertegenwoor-

digers ook mobiliseerbaar is, zal
woensdag moeten blijken. Loko (de
overkoepeling van de Leuvense uni-
versiteitsstudenten), de dienst Studen-
tenvoorzieningen van de KV Leuven
en Groep Tdoen in elk geval ook mee.
Vorige week stelde minister Van den
Bossche ook dat hij volgend akade-
miejaar de sociale voorzieningen
voor het Hobu wil veralgemenen en
daarvoor al de minister van begroting
had gevraagd bijkomende kredieten
voor het najaar van 1994 te voorzien.
De kans bestaat natuurlijk dat Begro-
ting, net zoals vorig jaar, besluit die
kredieten niet toe te kennen. Eenbeet-
je druk op de ketel kan dus nooit
kwaad.

Kris [ccobs
Pieter Vandekerckhove

De betoging vooreen volwaardige sociale
sektor voor hogescholen en universiteit
vertrekt woensdag 23 maart om 14.30 u"
op het Ladeuzeplein. Nadien is er een
'Hobu-festival' en een fuifin de Lido.
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De politieke partijen en hun vrouwen
Vrouwen populair
bij de Leuvense bevolking
De politieke partijen voelen blijkbaar de hete adem van Miet Smet
in hun nek en zijn allemaal naarstig op zoek naar vrouwen voor
hun verkiezingslijsten. Dat geldt ook voor de Leuvense gemeente-
raad, waar de vrouwen al behoorlijk vertegenwoordigd zijn. Een
blik op het heden en de toekomst van vrouwen in de Leuvense
politiek.

Momenteel zijn vier van de acht Leu-
vense schepenen vrouwen. Onder de
vierendertig gemeenteraadsleden teI-
len we twaalf vrouwen. Behoorlijke
cijfers als je dat vergelijkt met andere
gemeenten, waar de vrouwen gemid-
deld tien procent van de schepenen
uitmaken en veertien procent van de
raadsleden.
Wel zijn er grote verschillen tussen

de verschillende partijen. Zo voert
Agalev duidelijk het meest vrouw-
vriendelijke beleid, net zoals bij de
laatste parlementsverkiezingen trou-
wens. Bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen hadden zij een verkie-
zingslijst met bijna de helft vrouwen.
De vrouwen stonden ook op verkies-
bare plaatsen, onder andere op de
tweede en vierde plaats. Het gevolg
daarvan is dat van de vier verkozen
Agalev-leden in de gemeenteraad de
helft vrouwen zijn. Dit jaar wilAgalev

nog verder gaan. De eigenlijke verkie-
zingslijst is nog niet bekend, maar zal
zeker opgesteld worden volgens het
ritssluitingssysteem. Deze verregaan-
de vorm van evenwichtige verdeling
bepaalt dat afwisselend een man en
een vrouw op de lijst gezet worden.

Vijftien
De Volksunie deed het ook behoor-

lijk: zij presenteerden eerder reeds een
derde vrouwen op hun verkiezingslijst
voor de gemeenteraad, ook op rede-
lijk verkiesbare plaatsen. Op natio-
naal vlak is de VUop dit aspekt echter
minder duidelijk geprofileerd. Een
van de twee VU-gemeenteraadsleden
in Leuven is een vrouw. Volgens dit
raadslid, Gerda Raskin, zit men ook
voor de volgende verkiezingen nu al
zeker aan een derde vrouwen, maar er
wordt gestreefd naar meer. Agalev en

(foto Dieter Telemans)
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de Volksunie zullen in Leuven dan
ook de minste probttmen hebben zich
aan het wetsvoorstel van de ministers
Smet en Tobback aan te passen.
De andere partijen doen het heel

wat minder goed. Zo stonden op de
lijsten voor de vorige gemeenteraads-
verkiezingen van de SP en de VLD
- toen nog PW - nog niet een vijf-
de vrouwen (allebei 8 op 43). Vooral
bij de VLD stonden die vrouwen op
twee na dan ook nog eens allemaal
achteraan op de lijst. Het resultaat is
een beetje dubbelzinnig. In de VLD-
fraktie die bestaat uit achtverkozenen
zitten slechts twee vrouwen, maar dat
zijn dan wel net twee schepenen: Na-
dine Ponsaerts die vierde op de lijst
stond en Chris Kindekens die slechts
achtentwintigste op de lijst stond. Die
laatste kreeg dus erg veel voorkeur-
stemmen en werd later, toen een van
de schepenen parlementariër werd,
tot schepen benoemd. Op de nieuwe
verkiezingslijst voor oktober zal Na-
dine Ponsaerts lijsttrekster zijn. Verder
bevinden zich bij de eerste vijftien
kandidaten de helft vrouwen. Vol- Het blijkt niet altijd eenvoudig te
gens schepen Chris Kindekens raken zijn voldoende vrouwen te vinden om
stilaan meer vrouwen in politiek geïn- deel te nemen aan de Leuvense poli-
teresseerd en is het zeker een bewuste tiek, Volgens Annie Ackermans is dat
politiek van de VLDom dit te stimule- bij de SPgeen probleem, maar zijhou-
ren. Toch stemde de VLD tegen het den het dan ook maar bij een derde.
wetsvoorstel van Miet Smet en dus te- Agalev, dat naar vijftig procent streeft
gen een positieve-diskriminatiemaat- en ook de VUondervinden wel moei-
regel. De partij werpt het afschaffen lijkheden. Volgens Lieve Snellings
van de lijststem op als alternatief. Dat van Agalev mag dit geen reden zijn
zou namelijk betekenen dat vrouwen om het streven naar de helft vrouwen
(en natuurlijk ook mannen) niet meer - afte wimpelen. Men moet juist de oor-
afhankelijk zijn van de plaats die zij zaken hiervan aanpakken. Zo speelt
op de lijst krijgen. Dat is een maatre- het feit dat vrouwen al vaak een job
gel die ook door een aantal vrouwen- en kinderen/huishouden moeten
bewegingen positief wordt ontvan- kombineren hier een belangrijke rol.
gen. Hij biedt evenwel nog geen ga- "Ook staan vrouwen volgens mij kri-
rantie dat er veel vrouwen op de lijst tischer tegenover zichzelf, ze twijfelen
zullen staan. nog steeds meer of ze het wel zullen

aankunnen, of ze wel in staat zullen
zijn hun ideeën op een sterke manier
te verwoorden en te verdedigen", al-
dus Gerda Raskin van de Volksunie.
Toch wordt door de verschillende par-
tijen nogal snel aangehaald dat 'er
niet voldoende geschikte vrouwen te
vinden zijn', om alzo het gebrek aan
vrouwen op hun lijsten goed te pra-
ten. En ondanks de mooie beloften
lijkt alleen Agalev echt werk te maken
van een evenredige vertegenwoordi-
ging.
Anderzijds kan je niet om de vast-

stelling heen dat er bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen een be-
hoorlijk groot aantal vrouwen verko-
zen is. Het percentage vrouwen in de
gemeenteraad ligt hoger dan dat per-
centage op de verkiezingslijsten.
Daarnaast stonden de vrouwen dan
nog vaak op niet-verkiesbare plaat-
sen. Schepen van emandpatie Van-
autgaerden- Vanneck beaam t dat ook
zij het door voorkeurstemmen ge-
haaid heeft: "Ik stond als vijfde op de
lijsten bij de vierde was de 'pot' al op."
Ook zij blijft daarvoor een verklaring
schuldig. "Misschien stemmen veel
vrouwen toch al vaak speciaal op een
vrouw?"

Ouders
Bijde SPhebben de vrouwen het bij

de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen behoorlijk goed gedaan. Alhoe-
wel ze slechts een vijfde van de ver-
kiezingslijst uitmaakten, zorgden ze
toch voor een derde van de verkozen
SP-leden. Volgens SPgemeenteraads-
lid Annie Ackermnns zal de verkie-
zingslijst van oktober een derde vrou-
wen bevatten. Dan is er de CVP, de
grootste Leuvense partij, die op haar
verkiezingslijst zes jaar geleden een
vierde vrouwen had. Ook hier eenzelf-
de fenomeen als bij SPen VLD:slechts
een vierde vrouwen op de verkiezings-
lijst en toch een derde in de gemeente-
raad. Blijkbaar hebben de vrouwen
ook hier weer veel voorkeurstemmen
gekregen. Van de verkiezingslijst voor
oktober zijn alleen de vierentwintig
eerste namen bekend en daar zitten
slechts vijf vrouwen bij.
We signaleren ook nog twee opval-

lende lijsten van de voorbije verkie-
zingen waarvan echter niemand ver-
kozen werd. De koalitie SAP-KPB(So-
cialistische Arbeiderspartij en Kom-
munistische Partij van België)was de
enige die echt aan vijftig procent
vrouwen kwam. Het Vlaams Blokzet-

te slechts één vrouw naast acht man-
nen op haar lijst. Zij keren zich dan
ook tegen het wetsvoorstel van Miet
Smet. "Volgens ons is de filosofie
daarachter verkeerd. Iedereen moet
beoordeeld worden op zijn kapadtei-
ten en niet op geslacht of andere ken-
merken. Op die manier kunnen we
binnenkort ook kwota gaan opstellen
voor het aantal jongeren of gehan-
dikapten bijvoorbeeld", aldus de
woordvoerder op het Vlaams Blok-
sekretariaat. Op onze stelling dat het
er toch net om gaat mensen die tot
hiertoe weinig kansen kregen (omdat
ze juist wel vaak beoordeeld werden
op hun geslacht) positief te stimule-
ren werd enkel gereplikeerd dat dit
volgens hen toch niet de beste manier
is en dat zezich afvragen of dit op lan-
ge termijn wel de gewenste resultaten
zal opleveren. Dat vrouwen aan poli-
tiek doen beschouwt het Vlaams Blok
niet in strijd met de beginselen van de
partij: "Wij vinden gewoon dat een
van de ouders een soort opvoeders-
loon zou moeten krijgen om voor het
gezin te zorgen, dat kan zowel de man
als de vrouw zijn. In de praktijk zal het
er natuurlijk meestal op neerkomen
dat vrouwen dit doen." Of vrouwen
deze plaats aan de haard wel willen
lijkt niet de bekommernis van de par-
tij.

Toog

Karen De Pooter

Vrouwen in de
Belgische

politiek: cijfers
en feiten

Vrouwen maken iets meer dan de
helft uit van de Belgische bevol-
king. Zeblijven echter sterk onder-
vertegenwoordigd in de politiek.
Gemiddeld zijn niet meer dan
15 % van de politieke funkties in
handen van vrouwen. Onze Bel-
gische regering telt op dit moment
twee vrouwen. Sedert 1991 zetelen
er 10 % vrouwen in het parle-
ment. In de provincieraad heeft
15 % zitting. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 1988werden
14% vrouwen verkozen.
Opvallend is dat hoe hoger je de

hiërarchische ladder beklimt, hoe
minder vrouwen je vindt. Op ge-
meentelijk nivo vinden we 14 %
vrouwelijke gemeenteraadsleden,
10 % schepenen, en slechts 4 %
van de burqemeesters.zijn vrou-
wen. Daartegenover staàt dat de
werking van het OCMWvoor 21%
steunt op vrouwen. Hethogere per-
centage vrouwelijke Europarle-
mentsleden in België (17%), wordt
wel eens geweten aan hèt (eit dat
deze funktie politiek minder be-
langrijk is en weinig macht in-
houdt (op dit moment).
Daarnaast is het zo dat er in'het

parlement slechts 8,5 % vrouwen
rechtstreeks verkozen zijn. Bij de
gekoöpteerde Senatoren bedraagt
dat percentage 17%. Dat betekent
dat de mogelijkheid tot koöptatie
gebruikt wordt om de onderverte-
genwoordiging van vrouwen
enigszins te milderen. Door de
staatshervorming van 1993- het
zogenoemde Sint-Michielsak-
koord - zullen er na de volgende
parlementsverkiezingen nog
slechts 10 in plaats van 78 Senato-
ren gekoöpteerd kunnen worden.
Hoe positief deze demokratische
maatregel ook is, waarschijnlijk
brengt hij met *h mee dat er nog
minder vrouwen in het parlement
zullen zetelen. . .
Ook het aantal vrouwen op de

kieslijsten geeft belangrijke infor-
matie. Voor de parlementsverkie-
zingen waren er bijna drie maal
meer vrouwelijke kandidaten dan
verkozenen, namelijk 27 %, het-
geen nog steeds een onderverte-
genwoordiging is. Er zijn echter
grote verschillen tussen de par-
tijen. Met 45 % vrouwen op de
kieslijsten blijkt Agalev de enige
partij te zijn die ernstig werk
maakt van een gelijke vertegen-
woordiging van mannen en vrou-
wen. Deandere partijen- opRos-
sem na - komen niet eens aan
een vierde vrouwen. De CVPen de
toenmalige PW halen zelfs niet
een vijfde. Dat er driemaal meer
kandidaten zijn dan parlementsle-
den betekent dat de schaarse vrou-
wen die op deze lijsten staan,
meestal onverkiesbare plaatsen
krijgen. Ook hier vinden we grote
verschillen tussen de partijen. Op-
nieuw blijkt Agalev vrouwelijke
kandidaten relatief de best verkies-
bare plaatsen aan te bieden. En
alhoewel de CVPhet minste vrou-
wen op de lijsten plaatst, krijgen zij
toch (relatief) interessante plaat-
sen. De minst vrouw-vriendelijke
partij is het Vlaams Blok, samen
met Rossem. Enkel streven naar
meer vrouwen op de kieslijsten is
op zich zeker onvoldoende om iets
aan de situatie te veranderen; vol-
doende vrouwen op verkiesbare
plaatsen zetten is van fundamen-
teel belang.

(pg)



Waarom vrouwen zo langzaam de machtsladder
beklimmen

Waar komt die kloo(vandaan
In de diskussie over de lage JXlI1V:ipatievan vrouwen in de poli-
tiek, hoor je vaak de volgende bemerking: "Niets houdt vrouwen
tegen om zich verkiesbaar te stellen, er zijn geen inperkende wet-
ten, we leven in een demokratie. Als ze er niet zijn, is dat hun eigen
keuze." Het nemen van wettelijke maatregelen voor meer vrou-
wen in de politiek, bijvoorbeeld het wetsvoorstel Smet-Tobback,
wordt echter gerechtvaardigd door de kloof tussen principes en
realiteit.

Het gelijkheidsbeginsel waarop de
demokratie steunt komt in het ge-
drang wanneer enkel de formele ge-
lijkheid, dat wil zeggen de mogelijk-
heid om te stemmen en om verkozen
te worden, wordt gerealiseerd. En pre-
cies omdat het over demokratie gaat,
zo is de redenering, dienen ook wette-
lijke maatregelen genomen om een
meer fundamentele gelijkheid te rea-
liseren. Vanwaar komt die kloof dan
tussen wettelijke gelijkheid en reële
ondervertegenwoordiging?
Het antwoord hierop is te vinden in

de historische, sociologische en psy-
chologische faktoren die vrouwen er-
van weerhouden om politiek aktiefte
worden. We laten hierover weten-
schappelijke onderzoekers, politika
en een joernaliste aan het woord.
In 1920 kregen alle Belgischevrou-

wen, met uitzondering van prosti-
tuées en overspelige (!) vrouwen,
stemrecht voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Pas in 1948 kregen de
vrouwen stemrecht voor de parle-
mentsverkiezingen. Professor Alison
_Woodward van de VUB haalt een
elektorale reden aan voor de late in-
stelling van dezewettelijke gelijkheid.
In het begin van deze eeuw vochten
de socialisten wel voor het algemeen
stemrecht (1920) maar niet voor
stemrecht voor vrouwen. Ze waren
bang daardoor stemmen te verliezen
omdat vrouwen konservatiever zou-
den stemmen. Ten onrechte zo bleek,
want hun stemgedrag was gelijk aan
dat van de mannen en de CVPmaak-
te er geen winst mee.
Deze late wettelijke gelijkheid ver-

taalt zich logischerwijs in een late reë-
le participatie. Dat heeft ook als ge-
volg dat er weinig vrouwelijke voor-
beelden zijn in de politiek. Een model
om zich aan te spiegelen, om naar op
te kijken, is een belangrijke stimulans
om een politiek mandaat na te stre-
ven, of om zelfs maar op het idee te
komen dat te doen. Zo was dan toch
een voordeel van Thatchers bewind
dat sommige kleine meisjes in Enge-
land 'premier' antwoordden wanneer

hen gevraagd werd wat ze later wil-
den worden.

Koken
Wat waarschijnlijk veruit de be-

langrijkste belemmering is die vrou-
wen vinden op hun weg naar een po-
litieke loopbaan, is hun huishoudelij-
ke rol. Naast hun professionele bezig-
heid behouden ze meestal de hoofd-
verantwoordelijkheid voor, en doen
ze de grootste brok van het koken,
schoonmaken en opvoeden van kin-
deren. Ze hebben dus veel minder tijd
dan mannen om zich met politieke
aktiviteiten bezig te houden. Struk-

turele maatregelen en sociale voorzie-
ningen zouden vrouwen gedeeltelijk
kunnen ontlasten van hun zware
huishoudelijke taak. Met de huidige
ekonomische krisis wordt het toene-
mend aantal vrouwen op de arbeids-
markt echter vaak als problematisch
ervaren. In de rijke landen is de eko-
nomische teruggang een belemme-
rende faktor in het kreëren van sociale
voorzieningen die de vrouwen gedeel-
telijk zouden ontlasten van hun huis-
houdelijke taak. In de arme landen
voeren de regeringen aan dat de krisis
hen noopt zich in de eerste plaats te
koncentreren op de algemene ont-
wikkelingspolitiek zodat ze de gelijk-
berechtiging van de vrouw niet met
voorrang kunnen behandelen.

Vergelijking met het buitenland:
het Skandinavisch model

Reeds in de negentiende eeuw ken-
den de Skandinavische landen een
eerste feministische golf. Die leidde
in het begin van de twintigste eeuw
reeds tot stemrecht voor vrouwen -
in België pas in 1948. Terwijl het
Belgische parlement anno 1994
voor amper 10 % uit vrouwen be-
staat, werd dat peil in Finland reeds
in 1907 bereikt, in Denemarken in
1947, in Zweden in 1955 en in Noor-
wegen in 1965. In de jaren 1970
werd een echte doorbraak bereikt.
Op Ijsland na zijn alle Skandina-
vische parlementen nu voor een der-
de of meer door vrouwelijke verte-
genwoordigers bevolkt. Bovendien
gaan deze landen er nog steeds op
vooruit, terwijl de Belgische situatie
zich sinds eind de jaren zeventig na-
genoeg heeft gestabiliseerd.
De resultaten in Skandinavië zijn

het gevolg van een vroege en inten-
sieve aandacht voor de politieke
participatie van de vrouw, aldus
Catherina Officiers, onderzoekster
van het Centrum voor Politieke,
Ekonomische en Sociale Studies in
Brussel. In Noorwegen waren er in
1967 al grootscheepse informatie-
en bewustwordingskampagnes. De
vrouwen zelf waren de drijvende
kracht achter de kampagnes, maar
zij kregen daaIbij de aktieve steun
van de leidende mannelijke politici.
Er werd vooral gewerkt via de mas-
samedia en de scholen. Halfweg de
jaren zeventig voerden twee partijen
een kwota-systeem in (60-40 %).

Belangrijkste strategie hierbij was
het gebruik van pragmatische argu-
menten aangepast aan de politieke
kultuur. Zo werd gezegd dat vrou-
wen nu eenmaal anders zijn, dat
vrouwen voor vrouwen zullen stem-
men en dat als een partij een verkie-
zing wil winnen zij vrouwen nodig
heeft. Op welke manier vrouwen
precies anders waren was in vage
termen gehuld, om niet in konflikt
te komen met gevestigde politieke
platformen. Het uitgangspunt was
dat vrouwelijke kandidaten vrouwe-
lijke kiezers zouden aantrekken zon-
der al te veel mannen af te schrik-
ken. Geslacht werd daarmee als po-
litiek relevant erkend. De andere
partijen namen dit systeem later
over, ten dele onder elektorale druk.
In 1988waren er in totaal tien Skan-
dinavische partijen die een kwota-
stelsel hadden ingevoerd, vaak met
een minimum van 40 %.
Een laatste belangrijk verschil

met België is dat er in de Skandina-
vische landen een sterke en konti-
nue aanwezigheid is van vrouwen-
bewegingen, die zowel binnen als
buiten de politieke partijen aktief
zijn. In een aantal gevallen - in
Denemarken en Ilsland - groeide
daaruit zelfs een eigen suksesvolle
politieke partij. In België heeft de
vrouwenbeweging jammer genoeg
pas laat interesse getoond voor par-
lementaire participatie.

(pg)

Men kan zich de vraag stellen of
strukturele maatregelen wel nodig
zijn. De laatste decennia is de hou-
ding tegenover taakverdeling veran-
derd: mannen zijn te vinden voor ge-
lijke hoeveelheid werk en verant-
woordelijkheid in het gezin. Dus er
beweegt van alles... Of toch niet zo
veel? Recent onderzoek wijst uit dat de
aandacht van mannen voor zorgende
en huishoudelijke taken per vijf jaar
toeneemt met gemiddeld tien minu-
ten per dag. Aan dit tempo evenaren
ze de vrouwen over driehonderd jaar.
Waarschijnlijk of hopelijk versnelt

deze evolutie, bijvoorbeeld doordat
steeds meer vrouwen een universitai-
re opleiding genieten en een loop-
baan ambiëren. Maar ook vrouwen
gaan hier niet altijd vrijuit. Bang voor
maatschappelijke veroordeling zijn
ze geneigd altijd alles te (blijven)
doen. "Want", aldus professor Alison
Woodward van de VUB,"vrouwen die
hun traditionele rol verwerpen heb-
ben geen vaste identiteit meer. Zezijn
geen 'traditionele' vrouw meer, en
ook geen volwaardige kollega van de
mannen, ze lijden onder schuldge-
voelens dat zij hun gezin tekort doen."
Daarnaast, vervolgt professor

Woodward, bevinden vrouwen zich
niet in de beroepen die de traditionele
rekruteringsgronden zijn voor politi-
ci, namelijk de vrije beroepën, of be-
roepen met een hoog inkomen: "Zij
hebben niet de nodige hoge socio-po-
litieke status om mee te spelen in de
'pool'. Zij moeten meer tijd aan vrij-
willigerswerk en in de partij spende-
ren om aandacht te trekken, beschik-
ken niet over de maatschappelijke
kontakten (netwerken, lobbyen) die
hun kandidaatstelling ten goede kun-
nen komen." Ook de onderwijsach-
terstand van vrouwen bemoeilijkt
hun toegang tot de politiek. Akade-
mische opleiding is vandaag bijna
een voorwaarde om in aanmerking te
komen voor een vertegenwoordigen-
de funktie. Deze faktoren zullen lang-
zaam verdwijnen aangezien meer
vrouwen hun onderwijsachterstand
ten opzichte van mannen inhalen en

steeds meer vrouwen hun intrede
doen in het arbeidsproces.
In deze kontekst wordt ookwel eens

gezegd dat vrouwen niet de eigen-
schappen hebben om aan politiek te
doen op de traditionele, mannelijke
manier. Over of vrouwen op een an-
dere manier politiek bedrijven, ver-
schillen de meningen. Maar het ge-
vaar bij deze redenering is dat men
vertrekt van de vastgestelde normen
in de politiek en daaruit besluit dat
vrouwen daar niet zouden in passen.
Men zou zich evengoed kunnen af-
vragen of de manier waarop politiek
bedreven wordt niet fout is.Misschien
is dat juist de reden waarom vooral
vrouwen, maar ook mannen zich af-
wenden van de politiek.

Lobby
Sommige politika zijn de mening

toegedaan dat meer vrouwen in de
politiek de politieke kultuur zou ver-
anderen en de kloof tussen burger en
politiek kleiner maken. Een reden
waarom dit nu nog niet mogelijk is,
verklaart professorWoodward vanuit
een sociologisch bekend gegeven: een
minderheidsgroep kan pas haar ei-
gen stem suksesvollaten horen in de
groep en au serieux genomen worden
wanneer ze voldoende groot is. Bui-
tenlands onderzoek geeft 30 % aan
als de kruciale drempel. Die is in de
Skandinavische landen ruimschoots
bereikt, ondermeer door kwota-maat-
regelen en een sterke vrouwenbewe-
ging (zie kader). Als vrouwen met te
weinig zijn belemmert dat hen om
zichzelf te zijn: "Eén vrouw wordt ver-
anderd door de politiek, vele vrouwen
zullen de politiek veranderen." Een
cnderjispekt is dat vrouwen, volgens
sommigen, veel relationeler ingesteld
zijn, wat in strijd zou zijn met het stre-
ven naar macht. Macht is ietswaar je
moet voor vechten (desnoods over lij-
ken gaan) en door zijn negatieve la-
ding schrikt dat vrouwen af. "Maar",
aldus senator mevrouw Tyberghien-
Vandenbussche, "het lustaspekt van
macht wordt verzwegen. Ook daar
moeten vrouwen leren van genieten."
Daarnaast ondersteunt stereotype-

ring vaak bepaalde vooroordelen ten
aanzien van vrouwen. Hierin spelen
de media een belangrijke rol. "Vrou-
welijke politici komen doorgaans
minder en op een andere manier in de
media dan hun mannelijke kolle-
ga's", aldus Sabine Vandeputte, een

joernaliste van Knack. "Via al dan
niet verholen taalgebruik wordt meer
nadruk gelegd op hun vrouw-zijn, ter-
wijl mannen meer benaderd worden
als mens." Vrouwen kakelen en kib-
belen in plaats van diskussiëren, eta-
leren venijnige afgunst in plaats van
gezonde konkurrentie. Op deze ma-
nier worden politika sociaal anders en
lager gewaardeerd dan hun manne-
lijke kollega's, zodat een politieke
loopbaan voor vrouwen geen aan-
trekkelijk perspektief biedt.

Lullen vrouwen echt minder dan
mannen?
Een nieuwe wind in de
politiek

Stereotypes
Vrouwelijke politici zeggen ook dat

ze zwaarder beoordeeld worden, dat
ze zich langer moeten bewijzen en dat
ze minder gewichtig gevonden wor-
den. Er gaat meer aandacht naar hun
politieke stijl en familiaal leven ten
koste van de feitelijke informatie die
een politika wil overbrengen. Vrou-
welijke ..kandidaten moeten zijn: niet
te jong, niet te oud, niet te dik, niet te
dun, niet te ambitieus, niet te veel op
de achtergrond staan, niette zelfstan-
dig, niet te mooi, niet te lelijk, niet te
slim en niet te dom (onderzoek van
Leijenaar, '90). Alhoewel dit door
joemalisten ontkend wordt zijn deze
klachten identiek voor alle vrouwen
in mannelijke beroepen en groepen.
Sociologe Ann Carton maakt in

verband met het onderzoek naar de
politieke houdingen van de Vlaamse
vrouwen en mannen volgende be-
denking: "Er bestaat inderdaad een
groep vrouwen met een hoge scho-
ling, een goed betaalde, interessante
baan. Daarenboven is er eveneens
een groep vrouwen aanwezig die vol-
doende interesse betoont voor het po-
litieke reilen en zeilen. Dat impliceert
dat een deel vrouwen in principe
klaar staat voor het opnemen van
politieke verantwoordelijkheden, De-
ze positieve evolutie mag echter.de
realiteit niet uit het oog doen verlie-
zen. Vrouwen met deze kenmerken
vormen nog altijd een kleine minder-
heid. Dat wil zeggen dat wanneer
vrouwen eenmaal een bepaalde post-
tie innemen zij de situatie van de an-
dere vrouwen niet mogen vergeten.
Hetwerk dient immers nog steeds ver-
der te gaan. De wettelijke gelijkheid
mag dan zogoed als een voldongen
feit zijn, de feitelijke gelijkheid dient
zeker nog op de politieke agenda te
blijven staan."

Patsy Goderis

Wat zijn nu eigenlijk de specifieke eigenschappen van vrouwen in
de politiek? Het lijkt een eeuwige diskussie. Wel duidelijk is het, dat
de politiek op een scheef spoor zit. Het streven naar meer vrouwen
in de politiek kan dan ook tegelijkertijd een oproep zijn voor een
'nieuwe politieke kultuur'. Wij lieten hierover - ondermeer -
een aantall..euvense politika's aan het woord.

In een van haar brochures stelt de Ste-
delijke Emancipatieraad van Leuven
dat er naar een vrouwvriendelijke po-
litieke kultuur gestreefd zou moeten
worden, die zowel een beroep doet op
mannelijke als vrouwelijke kwalitei-
ten en eigenschappen. Hiervoor werk-
te zij een gedragskode uit die toege-
past zou kunnen worden door de par-
tijen en op gemeenteraadsvergade-
ringen. Zo is er bijvoorbeeld de vraag
naar een betere begeleiding van vrou-
wen binnen de partij. Nog een doorn
in het oog van de vrouwen is het ver-
loop van vergaderingen, die typisch
volgens mannelijke regels zouden
verlopen: vaak buiten de kantooruren
ofop de spitsuren van het gezin, onge-
kontroleerd, met vaak veel te lange
tussenkomsten.
Lieve Schellens (Agalev): "Het feit

dat vrouwen willen dat vergaderin-
gen efficiënter verlopen klopt echt
wel. De tussenkomsten van mannen
zijn veel langer. Zeherhalen nog eens
een paar keer wat ze al gezegd heb-
ben. Bij Agalev wordt daar nu al op
gelet. De vergaderingen worden meer
in de hand gehouden, er wordt min-
der geluld en bijgevolg duren ze ook
niet meer tot een gat in de nacht.
Vrouwen willen hun tijd niet ver-
doen." Volgens Gerda Raskin van de
Volksunie mag men dat niet veralge-

menen. "Vrouwen willen hun tijd in-
tensief benutten omdat ze nog met
zoveel andere dingen bezig zijn. Als
het ooit zoverkomt dat ook zijmet een
heleboel belemmeringen geen reke-
ning meer moeten houden dan kun-
nen zijook vervallen in ineffidëntver-
gaderen."

Traág
Volgens Raskin is de huidige ma-

nier waarop politiek bedreven wordt
ook de reden waarom weinig vrou-
wen geïnteresseerd zijn om in de poli-
tiek te stappen. "Politiek is een vies
woord geworden, veel jongeren wen-
den zich er van af. Het doorduwen
van de eisen van vrouwen betekent
dus ook dat de politiek moet gezui-
verd worden." Veel politika hebben
het gevoel dat ze echter eerst moeten
konformeren aan de heersende poli-
tieke normen alvorens ze een positie
kunnen bemachtigen waarin ze de
macht hebben iets te veranderen.
"Soms lijkt het alsof je de keuze hebt
tussen drie houdingen", aldus Rita
Mulier (opdrachthoudster voor
emancipatiezaken bij de Vlaamse Ge-
meenschap): "Ofwel je stilhouden, of-
wel protesteren en als een vervelende
feministe bestempeld worden, ofwel
konformeren en een manwijfworden,

of wat ze dan in Engeland noemen
een 'iron lady."
Voor LieveEeklaars, burgemeester

van Londerzeel gaat het dan ook alle-
maal veel te traag: "Eerst hebben we
ergens een vijfde vrouwen en dan is
dat zogezegd fantastisch, tien jaar la-
ter is dat dan bijvoorbeeld een vierde
en dan noemt men dat een enorme
vooruitgang. Dat vindt ik dus flauwe-
kul. Soms heb ik het gevoel dat er een
revolutie nodig is!" Zij ergert zich ook
aan het feit dat vrouwen steeds moe-..
ten opboksen tegen vooroordelen.
"Van mannen vindt men het nor-
maal dat zij geschikt zijn voor de poli-
tiek, vrouwen moeten dat eerst maar
eens bewijzen."
VLD-schepen Chris Kindekens is

ietwat gematigder. Wat nu net de spe-
cifiekebijdrage is van vrouwen is vol-
gens haar ook niet zo belangrijk: "Het
belangrijkste is gewoon dat mannen
en vrouwen tesamen werken, dat er
een goed evenwicht is. Want het is
volgens mij bijvoorbeeld niet zo dat
vrouwelijke politici of zakenvrouwen
zachter zijn, maar op sommige din-
gen kunnen zij wel een andere kijk
hebben en dus het beleid van man-
nen aanvullen of aanpassen. Daar-
om is het niet goed dat er een over-
wicht is van een groep, niet van man-
nen en niet van vrouwen."
In feitepast de eisvan hedendaagse

vrouwengroepen aan de overheid vol-
ledig in het zoeken naar een meer
demokratische en menselijke manier
van politiekvoeren. Voorbeelden
daarvan zouden kunnen zijn: het zoe-
ken naar een minder hiërarchische en
meer demokratische partij struktuur,
ofhet uitdokteren van een doorschuif-
systeem dat voorkomt dat politici in
hun funktie vastgeroest raken en hun
karrière prioriteit krijgt op hun beleid.
Het lijkt dan ook noodzakelijk dat de
praktische eisen van vrouwengroe-
pen gegrond worden in een duidelijk
waardenstelsel. Op die manier hoeft
dit streven dan ook helemaal niet be-
perkt te blijven tot vrouwengroepen
maar opent het eveneens nieuwe per-
spektieven voor mannelijke politici.

Karen De Pooter
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Psychick Warriors ov Gaia en
vriendjes in zaal Corso

Hypnotiserend
avondje uit
Donderdag 24maart organiseert het muziekblad Gonzo Circus in
zaal Corso een 'nmbient-trfbal-tmnce' -avond, Het is geen fuif,
maar een koncert-happening met maar liefst vier groepen of
'projekten' zoals dat in het hippe housetaaltje heet. Voor wie tij-
dens de optredens dorst krijgt, moe wordt of graag eens wat anders
doet dan naar de groepen kijken, staan 'smart drinks', een 'chill-
out room' en 'bram machines' ter beschikking.

Een en ander behoeft wat uitleg.
Smart drinks zijn psycho-aktieve pro-
dukten - kapsules ofpoeders aange-
lengd met water - op basis van vita-
mines, mineralen, aminozuren en
andere onmiddellijk opneembare
voedingsstoffen. Al naargelang hun
samenstelling werken deze drankjes
via de neurotransmittoren in op be-
paalde lichaamsgesteldheden. De
namen van de verschillende drankjes
geven aan wat het beoogde effekt is.
Zo is Rise & Shine een opwekkend
drankje voor tijdens de dag, Fast Blast
is een fuifdrankje met ongeveer het-
zelfde effekt als zeven kopjes koffie.
Memory Fuel - een eksamentip -
verbetert het geheugen en het leer-
vermogen, Power Maker 11veroor-
zaakt een aangroei van de spiermas-
sa en vetverlies, Energy Cycle bevor-
dert het uithoudingsvermogen, Tau-
rine verkort de rekuperatietijd en
Thermogen tenslotte, is een afslank-
middel dat de lichaamstemperatuur
op peil houdt, zodat minder vet moet
opgenomen worden. Al deze drankjes
zijn goedgekeurd door het Ministerie
van Volksgezondheid en zijn volstrekt
legaal verkrijgbaar bij een aantal
apotekers. Smart drinks zijn dus geen
drugs - hoewel ze op sommige
plaatsen 'smart drugs' genoemd wor-
den, een bepaald marktsegment
vindt dat blijkbaar aanlokkelijker. Ze
zijn bovendien ongevaarlijk.

Telefoon
Integendeel, Rise & Shine en Fast

Blast worden op house-porties en in
diskoteken gepromoot als gezonde te-
genhangers van de (illegale) pepmid-
deltjes die daar tot nu toe de dienst
uitmaakten. Rise & Shine en Fast
Blast leveren de energie om een hele
nacht op te blijven en zijn dan ook
bijzonder populair in Engelse en
Amerikaanse dansmilieus. In Ameri-
ka zouden de andere produkten trou-

wens minstens even populair zijn en
op het boodschappenlijstje van me-
nig modaal gezin voorkomen. Smart
drinks worden dus big business. In
zaal Corso zullen Memory Fuel en
Fast Blast geserveerd worden. De
drankjes kosten tachtig frank. Het
mengen van smart drinks met alko-
hol wordt afgeraden.
Licht en geluid, dat is waar het bij

brain machines om draait. De term
brain machine zou visioenen van
kaalgeschoren Frankenstein-hoofden
met daaraan bevestigde elektroden
en een levensgevaarlijk glimmend
apparaat kunnen oproepen. De wer-
kelijkheid is minder spektakulair. Het
gaat- meestal, want er zijn verschil-
lende modellen die variëren in groot-
te - om een doos met een speciale
bril en een hoofdtelefoon. Door de bril
worden stroboskopische lichteffekten
gestuurd, terwijl de hoofdtelefoon een
soundtrack van zich herhalende, rust-
gevende klanken levert. De bedoeling
is om door die licht- en geluidspulsen
de bewustzijnstoestand te beïnvloe-
den en te veranderen.

Trommels
Dat gebeurt door de hersengolven

te manipuleren. Er zijn vier soorten
hersengolven, die samenhangen met
bepaalde bewustzijnstoestanden.
Grossomodo is beta de normale, wak-
kere toestand, alfa ontspanning, the-
ta euforie en dromen en delta diepe
slaap. De geluidspulsen in de hoofd-
telefoon hebben een bepaalde fre-
kwentie en zorgen ervoor datde herse-
nen dezelfde frekwentie aannemen.
Op die manier kan men de hersenen
bijvoorbeeld op de grens van bèta en
theta brengen, zodat men tussen dro-
men en waken zweeft. De lichteffek-
ten zorgen er ondertussen voor dat
men allerhande psychedelische figu-
ren en vormen gaat zien. De moge-
lijkheden die deze machine kreëert

zijn legio. In de centra die op dit mo-
ment in België bestaan, in Gent en
ook in Leuven, voorziet men pro-
gramma's voor ontspanning, stop-
pen met roken, bevorderen van zelf-
vertrouwen, en het behandelen van
migraine. In feite gaat het om een
moderne vorm van meditatie.
Een veelgebruikte vergelijking in

verband met deze machines is die met
primitieve volkeren die zil'hzelf in
trance brengen door in het vuur te sta-
ren en op trommels te slaan. Waar-
schijnlijk zal er donderdag geen tijd
zijn om iedereen een volledig pro-
gramma te laten volgen - er zullen
twee à vier machines beschikbaar
zijn - en zal men zich moeten beper-
ken tot een korte introduktie. De prijs
van een 'ritje' staat nog niet vast.
Goed om weten is dat de lichtflitsen in
het begin soms vrij beangstigend kun-
nen zijn en dat mensen die lijden aan
epilepsie, een pacemaker hebben of
anti-depressiva slikken, zich best kun-
nen onthouden. Voor de rest van het
publiek is het apparaat volstrekt on-
schadelijk.
Wie op het ingeslagen pad van ont-

spanning wil doorgaan, kan zich
naar de chill-out room begeven. De
chilI-out room is een apart kamertje
waar rustgevende video's gedraaid
worden - een soort runeties-versie
van de vloeistofdia en de kaleido-
skoop - en waar men rustig, in de
zetel, kan luisteren naarambient. Dat
is rustgevende muziek zonder 'beat' of
opzwepende ritmes.Gewoon relaksen.

Leonard Nolens in Uur Kultuur

Dichterschap als levenswijze
Woensdag leest Leonord Nolens voor uit eigen werk in het Uur
Kultuur. Nolens is een Vlaamse dichter die na jaren van wachten
op erkenning nu door zowel de kritici als de lezers zeer gewaar-
deerd wordt. Begrippen als 'volstrekte autenticiteit' en 'toalmees-
terschop' duiken regelmatig op in kommentaren op zijn werk.

In het dagelijks leven is Leonard No-
lens (1947) free-lance vertaler. Zo
ging er al werk van onder andere
Pavese en Ferucd door zijn handen.
Zijnmuze is echter zo sterk dat zehem
ondertussen ook al elf dichtbundels
en twee dagboeken heeft geschonken.
De poëzie van Nolens bevat zowel

traditionele als moderne trekjes. Ener-
zijds verwijzen de grote persoonlijke
betrokkenheid en het onophoudelijke
zelfonderzoek in zijn werk naar de tra-
ditie van de romantiek en het eks-
pressionisme. Je kan de gedichten
vaak lezen als een brief, of je hoort de
stem van een sprekende persoon. Zo
wordt ekspliciet een beroep gedaan op
het inlevingsvermogen van de lezer.
Misschien is dit wel een belangrijke
faktor van zijn sukses, namelijk dat
zijn poëzie mensen aanspreekt die
zich niet thuisvoelen, het gebrek aan
houvast dat zo vaak voorkomt in deze
tijden van wantrouwen, metalitera-
tuur, ironie en spel.
Anderzijds zijn enkele kenmerken

van de moderne poëzie Nolens niet
vreemd. Zijn visie op poëzie is sterk
doordrongen van twijfel, en zijn taal-
gebruik is getekend door het besef dat
de woorden hun eigen gang gaan, en

dat er vreemde stemmen in meespre-
ken. Vormelijk kombineert hij de ver-
worvenheden van de moderne lyriek
met de barokke retoriek en taal-
schoonheid van sommige moderne
maniëristen.

Paradoks
In 1991 werden de gedichten van

Leonard Nolens gebundeld in 'Hart
tegen Hart. Gedichten 1975-1991'.
Deze bundel bloemleest de belang-
rijkste tema's in Nolens' poëzie. De
dichter denkt graag na over dingen
als liefde en vriendschap en de ambi-
valente ervaring daarvan. Ook is het
in twijfel trekken van de poëzie als
medium een steeds weerkerend ele-
ment. Dezelfdemotieven vind je terug
in de dagboeken 'Stukken van men-
sen' (1979-1982) en 'Blijvend vertrek'
(1983-1989). Die bevatten overpein-
zingen in proza over liefde, dood en
dichtkunst, op smaak gebracht met
een gezonde dosis zelfironie. Als lezer
sta jezelden zodicht bij het ontstaans-
proces van poëzie en merk je dat de
poëet het dichterschap als levenswijze
ervaart.
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'Hart tegen Hart' biedt ook een
mooi overzicht van de evolutie van
Nolens als dichter. Zijn eerdere werk
verdronk nog in een barokke woeke-
ring van beelden. "Zware muziek zon-
der verfijnde orkestratie", schreef Ad
Zuiderent ooit. In latere bundels komt
Nolens tot ontplooüng. Zijn gedich-
ten evolueren naar een meer sobere
zegging die het vooral moet hebben
van de suggestieve kracht van de pa-
radoks.
Leonard Nolens is lang een van de

best bewaarde geheimen gebleven in
de Nederlandse poëzie. Zijn eerste
werk kreeg nauwelijks kritische aan-
dacht, en werd slechts gewaardeerd
door een beperkt publiek van trouwe
lezers. De grote doorbraak kwam er
met 'De gedroomde figuur' uit 1986.
Sindsdien wordt Nolens door de kri-
tiek beschouwd als één van de krach-
tigste en meest oorspronkelijke neder-
landstalige dichters, en groeide ook
de publieke belangstelling met iedere
nieuwe bundel. Zijn relatieve popula-
riteit werd zeker gevoed door de dag-
boekpublikaties en door het feitdat de
dichter steeds een grote indruk nalaat
bij podiumoptredens. Misschien isdat
wel een genoegen dat we woensdag
tijdens het Uur Kultuur kunnen sma-
ken.

Joris Janssens

Leonard Nolens is woensdag om 13 uur
te gast op een Uur Kultuur (zie ook agen-
da)

En dan is er nog het muzikale pro-
gramma natuurlijk. En dat is binnen
het genre van de ambient-tribal-tmn-
ce niet van het minste. Nu is het defi-
niëren van dat genre - waarvan
Brian Eno en The Orb de meest beken-
de eksponenten zijn - een riskante
aangelegenheid. In ieder geval is het
zo dat het voor de leek onmiddellijk
opvaltdatambient-· in vergelijking
met bijvoorbeeld house en techno ;_
opvallend trager en rustiger is. Het is
minder nerveus, eerder zweverig en
atmosferisch. Door vermenging met
etnische, 'tribal' ritmes en samples die
in golven worden herhaald, verkrijgt
men een hypnotisch, trance-veroor-
zakend effekt dat nog versterkt wordt
door de gemiddelde duur van een
arnbient-nummer - twintig à dertig
minuten is meestal geen probleem.
Stem, zang en stereotiepe housekreet-
jes-of slogans worden in ambient vrij-
wel altijd geweerd. Als er al een stem
aan te pas komt, is het meestal een
soort geprevel. Het sterke punt van
ambient is dat het geen 'oppervlakki-
ge' muziek is: sommige stukken zijn
dansbaar, andere zijn perfekte luister-
muziek. Het zijn spannende komposi-
ties van vreemde geluiden en ritmes.

Primitief
De avond start om half negen met

een uur ambientmuziek van het pla-
tenlabel Staalplaat. Dit toonaange-
vend Nederlands label is al jaren be-
zig met 'industriële' muziek en heeft
zijn aktiviteiten uitgebreid naar am-
bient en zelfsmodem klassiek.
Van half tien tot kwart na tien

speelt Everything Is Slow een 'intro-
duktieset' onder de titel 'Dradger'.
Everything Is Slow is een projekt uit
Brussel met drie perkussionisten, drie
blazers en drie danseressen. De mu-
ziek van dit gezelschap bereikte de
redaktie niet op tijd. Hoe die precies
gaat klinken, weten we dus ook niet.
Om kwart na tien is het de beurt aan
Psychlek Warriors ov Gaia. Psychlek
Warriors iseen tribal-dance-kollektief
uit Nederland. De groep vermengt
een soort new-agefilosofie - maar

dan minder soft - met muzikale en
morele principes die geïnspireerd zijn
door Genesis P Orridge van Psychic
TV.Kort samengevat draait het rond
een soort revolutionair zelfbewustzijn
en dito zelfbevrijding, gekombineerd
met een denken waarin de aarde
- Gaia is de Griekse godin van de
aarde - centraal staat. Muzikaal
vertaalt zich dat in bezwerende, ri-
tueelachtige ritmes, hypermoderne
klanken in harmonie met samples
van eeuwenoude, primitieve instru-
menten. Soms is het geheel dans baar,
dan weer rustgevend.

Kortsluiting
Om middernacht begint RobertLei-

ner aan een twee uur durende selektie
uit zijn platenkast. Robert Leinet
- een Zweed die in Belgiëwoont -
heeft zelf al een aantal platen op zijn
aktief staan. Techno of ambient, het
maakt Oe man niet uit, hij doet alles
zelf, en met een minimum aan sam-
ples - wat hem een stuk 'origineler'
maakt dan de meeste van zijn kol-
lega's. Op donderdag treedt hij dus als
dj aan, maar wellicht speelt hij ook
wat van zijn eigen dingen en laat hij
bij het mixen zijn kreativiteit de vrije
loop.
De laatste set wordt om twee uur

gespeeld door Buddha Building, een
projekt uit Tilburg. Een goede afslui-
ter, want dit gezelschap brengt heel
rustige ambient, sfeervolle stukjes,
trage ritmes met aan- en afrollende
golven van bizarre geluiden.
Wiens hersenen nog geen kortslui-

ting hebben gekregen na al deze mo-
derne psychedelika met hypnotische
muziek, vreemde drankjes, rare ma- ..
chines en video's, kan zijn oog nog
eens laten vallen op de speciale, sur-
realistische inrichting die zaal Corso
zal meekrijgen. En vergeet bij het
buitengaan de gids niet.

Thomas De Mot

Eve1)1hing is Slow, Psychick Waniors ov
Gaia, Buddha Building en dj's Robert
Leiner en Staalplaat, donderdag 24
maart in zaal Corso, 350/400.
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Interview met Herman Servotte (deel 2)

IIHet leven is zo kort. Dan hou ik me
liever met het betere boek bezig"
Als afsluiter van de feestweek rond het honderdjarig bestaan van
Germaanse werd zaterdag in een massaal door oud-studenten bij-
gewoonde akademische zitting hulde gebracht aan Herman
Servotte, een van de schaars gezaaide Ofticers of the Order of the
British Empire, die op het einde van dit jaar de afdeling Engelse
literatuur verlaat. Van de vijfhonderd aanwezigen kreeg de ont-
roerde Servotte een staande ovatie. Vorige week had de gewezen
vice-rektor het over zijn rol in de akademische wereld. Ineen twee-
de en laatste deel komt de literatuur aan bod.
Hennan Servotte: "Die eretitel, Offi-
cer of the Order of the Brttish Empire,
moet je wel relativeren. Het is een ron-
kende titel die inderdaad vooral aan
Engelsen wordt gegeven. Op een ge-
geven moment wou men die titel ook
verlenen aan een Waalse professor.
Maar ze kenden daar België, met zijn
verzuiling en kommunautaire tegen-
stellingen. Als een Waal van een vrij-
zinnige universiteit de titel klijgt, leek
het hun raadzaam ook een Vlaming
van katolieke strekking de eer te verle-
nen. vcndocr.»

Rand
Veto: Met welke beleidslijnen in het ach-
terhoofd heeft u de afdeling Engele litera-
tuur geleid?
Servotte: «Mijn voornaamste bekom-
mernis was het bevorderen van de in-
terne verstandhouding. In mijn leer-
opdracht heb ik geprobeerd voorna-
melijk de intuïtieve tekstbenadering
te beklemtonen. Eerder dan het voor-
schotelen van teorieën, heb ik steeds
geprobeerd te benadrukken wat een
lezer met een tekst kan doen. De eerste
opdracht voor akademisch onderwijs
mag dan kennisoverdracht zijn,
maar daarnaast is er de bredere bij-
drage tot het kultuurleven in Vlaan-
deren, waar spedoltsten in de Engelse
of Amerikaanse literatuur ook verant-
woordelijk voor zijn. Dat is de reden
waarom ik steeds recensies heb ge-
schreven voor De Standaard der Lette-
ren, net om op het bestaan en het be-
lang van die literatuur te wijzen. Ik
zou wensen dat mijn afdeling dat ook
deed.»

Veto: U kiest dus voor vulgarisering van
de wetenschap?
Servotte: «Vulqcriserinq is een ge-
vaarlijk woord. Ik heb een tijdje gele-
den een artikel geschreven over wat
dat nu eigenlijk was, die literatuurwe-
tenschap. Leken zien daar vaak niets
wetenschappelijks aan. Ik heb daar-
over als reaktie gekregen dat het toch
wel vulgariserend was. Anderzijds
kloeg men erover dat het een moeilij-

ke tekst was.Mijn konklusie daaruit is
dat het uitleg geven aan niet-specia-
listen een moeilijke zaak is, die vol-
doende gewaardeerd moet worden.»

Veto: Is het net niet interessant van die
wetenschappelijke achtergrond gebruik
te maken bij het schrijven van recensies?
Het boek wordt dan benaderd vanuit een
ander perspektief. Al te vaak zijn recen-
sies in De Standaard der Letteren immers
storende samenvattingen van korte in-
houden.
Servotte: «Dat is inderdaad irritant,
maar als je dat niet doet, hè, wordt er
geklaagd omdat men niet weet waar
het boek over gaat. Het recenseren is
dus een moeilijke opdracht die behen-
digheid vergt en belang heeft. Ten-
slotte, vaak klijg je te horen van een-
der wie dat hij een artikel van je gele-
zen heeft in De Standaard der Lette-
ren, maar nooit komt er iemand naar
je toe met de mededeling dat hij iets
van je gelezen heeft in Dietsche Wa-
rande en Belfort of een nog gespeàali-
seerder tijdschrift.e

«In 1970, vlak voor ik vice-rektor
werd, heb ik in onder andere Essex en
Kent een aantal pas qesûchte univer-
siteiten bezocht, met de vraag hoe zij
met literatuur omgingen. De vraag
naar een metode werd echter beant-
woord met de mededeling dat het ons
privilege net was dat we geen metode
moesten hebben. Mijn mening is dat
je die teoretische achtergrond zeker
niet opzij moet schuiven in je artikels.
De Engelsen hebben daar een mooie
uitdrukking voor: "He wears his lear-
ning Iightly." De waarde van die be-
nadering is dat je dingen uit de tekst
kunt toveren, die leken misschien
over het hoofd zagen.»

«Daarin ligt het belang van een
letterenstudie. Ik vind het dan ook
zeer belangrijk dat er meer geld komt
om in kleinere groepen les te kunnen
geven. Daar kun je inzichten eerder
dan feiten meegeven. De wetenschap-
pelijke waarde van een eindverhun-
deling, die een belangrijk onderdeel is
binnen de studie Germaanse, is
meestal te verwaarlozen. Maar de
vaardigheden die je voor het schrijven

Een tweede jeugd tegemoet .

Kantus nu ook op al
Het KVHVvan Antwerpen stelde onlangs een cd voor. '10 vivat' is,
zoals de naam al laat vermoeden, een cd vol met studenten-
liederen. Om meer precies te zijn, het is een bonte mengeling van
wat gemeenzaam kantusliederen genoemd worden. Het ismeteen
ook een goede kans om het fenomeen kontus eens onder de loep te
nemen, want kantussen lijken niet alleen populairder te worden,
ze hebben ook steeds minder gemeen met de traditionele zang-
avonden van weleer.
Zowel de klubs als de fokulteitskrin-
gen organiseren vaak een kantus.
Hoe zoiets traditioneel zou moeten ge-
beuren, is vastgelegd in de studen-
tenkodeks van het KVHV. Deze regels
dateren van 1935, toen Mon de
Goeyse ze vastlegde in zijn 'Gedenk-
boek en Klubkodeks'. Ze zijn sinds-
dien nauwelijks aan veranderingen
onderhevig geweest. Het boek be-
schrijft in vrij strenge en strikte arti-
kels het doen en laten van een studen-
tenklub. Een van de aktiviteiten van
de klub is de kantus. Volgens de regels
kunnen vrouwen het gebeuren slechts
gadeslaan als gast van de klub. Bier
speelt een minder belangrijke rol,
want het is slechts "een van de be-
standdelen van de klubavond, niet
het hoofdbestanddeel." Het is dan ook
aan de preses om erop toe te zien dat
er geen overmatig drankgebruik aan
te pas komt. De hoofdbrok van een
kantus zou uit het zangelement moe-

ten bestaan.
Heden ten dage lijkt van die mooi

omschreven regels maar weinig meer
in huis te komen. Elke kantus heeft
zijn eigen regels en zijn eigen straffen.
De preses bepaalt de lijn van de kan-
tus. Naast bier zijn - alhoewel in
mindere mate - ook wijn en jenever
een vaste waarde geworden in het
kantusgebeuren. Dat heeft ervoor ge-
zorgd dat heel wat mensen kantussen
in een slecht daglicht plaatsen. Dik-
wijls worden deze geassocieerd met
dronken, luidzingende studenten.

Water
Dat heeft sommige klingen ertoe

aangezet het element drinken bijna
volledig te schrappen of zich tot het
drinken van water of frisdrank te be-
perken. Want, beweren de verdedi-
gers van zo'n alkoholvrije avond, zin-
gen moet het belangrijkste zijn op een

van die verhandeling nodig hebt, zijn
tevens de vaardigheden die nodig zijn
voor het schrijven van rapporten in de
latere karrière.»
«Ik heb inderdaad vaak mijn twij-

fels geuit over de begeleidingsmoge-
lijkheden van de prof bij dergelijke
verhandelingen. Als een student goed
is, kun je hem niet veel bijleren. Als hij
niet goed is, kun je hem ook niet veel
bijleren. Het enige wat de begeleider
kan doen, is het wegwerken van fla-
grante fouten die de student in kwes-
tie heeft gemaakt, of dingen bijbren-
gen die achteraf een beetje marginaal
blijken te zijn. Als iemand een disser-
tatie schrijft over neem nu de Zuid-
afrikaanse schrijfster Nadine Gordi-
mer, ligt het belang van dat werk niet
bij eventuele lezers maar bij hem zelf.
Daarom betreur ik het ook dat studen-
ten hun dissertatie klaar hebben, net
voor de eerste of tweede zittijd van
start gaat. Ze hebben dan geen tijd
om te herschrijven. Pas bij zo een her-
schrijven, ontdekt de student immers
wat hij geschreven heeft,»

Veto: De student wordt wel voor een zeer
moeilijke opdracht geplaatst. Hij heeft
een al bij al nog zeer beperkte weten-
schappelijke vonning, maar moet wel een
gefundeerd werkstuk kunnen afleveren.
Servotte: «In literaire tes,i,ssen wordt
de student inderdaad gekonfronteerd
met zo een verbazende hoeveelheid
aan benaderingen, dat hij ze onmo-
gelijk allemaal onder de knie kan krij-
gen. Wat moet die arme student

kontus, en daarbij, men hoeft niet zat
te zijn om vrolijk te doen. Daarnaast
zijn er groeperingen die terug naar
het oude willen. Het KVHV bijvoor-
beeld heeft een soort van werkgroep
die zich bezighoudt met de traditie.
Een van de punten die die werkgroep
tracht te verwezenlijken, is het in ere
herstellen van de originele, volgens
de regels gehouden kantus. Men wil
zelfs presides de kans bieden een tra-
ditionele kantus bij te wonen, zodat
die dit op hun beurt verder kunnen
doorgeven.

Maar tegenwoordig denken som-
mige presidia daar anders over. Heel
wat studenten, vooral van de kleinere
klingen, proberen de kantus om te
bouwen tot een soort bijeenkomst
voor het kleinere, beperkte publiek
van hun fakulteit of kling, waar men
samen kan drinken en zingen zonder
zich al te veel te storen aan regels of
zich te veel te buiten te gaan aan over-
matig drankgebruik. Men doet een
beroep op het gezond verstand van de
aanwezigen, zodat er geen luid brul-
lende senior meer aan te pas moet
komen. Dat maakt dat er - kontra-
diktorisch genoeg - een steeds bre-
der publiek op de kantussen afkomt.
Personen die vroeger afgeschrikt wer-
den door het grote alkoholverbruik,
zorgen er nu voor dat het kenrus-
publiek uit een bonte mengeling van
individuen bestaat.
De kantus heeft onlangs trouwens

nog een ander geïnteresseerd publiek
gevonden. Sabam, de vereniging die

de traditionele kantusliederen vast te
leggen op cd. Hun selektie (van zowat
vierendertig liederen, goed voor ze-
ventig minuten muziek) bevat naast
het '10 vivat' en het 'Gaudeamus Igi-
tur' onder andere liederen als 'Filia
Postoris' en 'Die Pappenheimer'.
Helaas is de uitvoering, op zijn

zachtst gezegd, povertjes. Ongetwij-
feld hebben kommerciële motieven
hierin een aandeel. Men had zich op
zijn minst de moeite kunnen getroos-
ten om een heuse fanfare of een heus
orkest onder de arm te nemen. De
syntesizer slaagt er bovendien op
geen enkel moment in sfeer te schep-
pen. Zeker overdreven zijn de talrijke,
soms op Strauss geïnspireerde intro's.
Op een gegeven moment waant men
zich meer op een paardemolen op de
kermis dan op een kantus of zang-
feest. Zelfs het koor slaagt er bij mo-
menten niet in overtuigend over te
komen. Hier en daar hangt zelfs een
valse noot in de lucht.
Voor mensen die houden van een

westernversie van '[ucheidi' of 'Kram-
bambouli', of de Sesamstraatversie
van 'De gilde viert' is het een absolute
aanrader. De traditionele liederen zo-
als 'De oude roldersklacht' of 'Het
zwartbruine bier' zijn echter absoluut
niet geslaagd te noemen. Het idee is
niet slecht maar de uiteindelijke pro-
duktie is allesbehalve een sukses.

Jan Verbrugghe
KVHVAntwerpen heeft, samen met Voor meer info betreffende de 10 Vivat-cd

de Katolieke Industriële Hogeschool kun je terecht bij het KVHV Antwerpen,
Antwerpen, besloten een aantal van telefoon 03/231.33.64.
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doen? Als een student een doktoraat
maakt, zo is mijn ervaring, besteedt
hij een deel van zijn tijd aan het zoe-
ken naar een gefundeerde en werkba-
re metode. Dat alles wil allerminst
zeggen dat het schrijven van een eind-
verhandeling nutteloos is. Het is zeer
belangrijk dat een student minstens
één keer een poging moet doen om
zijn gedachten op een grotere afstand
te formuleren."

Veto: De Nederlandse schrijver en tevens
docent Engelse literatuur Frons Kellen-
donk heeft ooit in een essay uitgehaald
naar de volgens hem veelal overbodige
artikels die zijn vakgenoten publiceerden.
Kellendonk vond dat hun werk in de eer-
ste plaats het maken van goede vertalin-
gen was.
Servotte: «Vertalingen zijn belangrijk
maar niet voldoende. Wanneer je
door die vertaling iets in een tekst ge-
vonden hebt, moet je het ook kunnen
kommuniceren naar de wetenschap-
pelijke wereld. Het doel van het we-
tenschappelijk schrijven over de lite-
ratuur, lijkt mij het aansteken van
lichten in de tekst, die de wandeling
door de tekst verhelderen.»

Hoop
Veto: Er worden nogal veel lichten aan-
gestoken in teksten. Moet er geen eind
komen aan die overvloed aan publika-
ties?
Servotte: «De waarde van teksten be-
staat ook hierin dat ze ons in tijd en
ruimte verplaatsen. De manier waar-
op Shakespeare tegen de dingen aan-
kijkt, is anders dan de onze. Door de
wereld door zijn ogen te bekijken, kun
je andere strukturen onderkennen in
je omgeving, dan wanneer je in je ei-
gen traditie zou blijven. Zo een plu-
rale benadering kan tot versplinte-
ring maar ook tot eerbied voor de en
het andere leiden.»

in België toeziet op het naleven van de
auteursrechten, schuimt met steeds
grotere regelmaat de verschillende
kantusstekken af om overtredingen
vast te stellen. Heel wat liederen die
daar gezongen worden, blijken na-
melijk ook in de huidige - vooral
Vlaamse - showbusiness in de
smaak te vallen. Dit betekent dat men
moet betalen wanneer men in het
openbaar deze liederen reproduceert.
Vooral de grotere klingen ondervin-
den hiervan last. De kleine garnalen
laat men voorlopig nog met rust. Het
enige verweermiddel van de echte
kantusliefhebbers hiertegen is hun
liederen vooraf streng te selekteren.
Een ander probleem dat steeds

meer voorkomt, vooral bij iets kleine-
re studentenklubs en fukulteitskrin-
gen, is het gebrek aan ruimten. Steeds
minder kafee- en zaalhouders willen
hun lokalen nog voor kantussen ter
beschikking stellen, tenzij voor aan-
zienlijke bedragen, wat het 'kantus-
sen' niet goedkoper en dus aantrekke-
lijker maakt. Daar komt nog bij dat de
prijs voor de vaten bier er ook niet op
achteruit is gegaan. Dit alles maakt
dat het organiseren van een kantus
zowel voor groot als klein verlies bete-
kent. Het zorgt er ook voor dat het
aantal kantussensterk teruggelopen is.

Syntesizer

«Het huldeboek dat de oud-studen-
ten voor mij gemaakt hebben, dat is
predes wat ik goed vind. Het uitleg-
gen van een passage naar het geheel
van het werk toe, en dat van boeken
over de tijdsgrenzen heen die de moei-
te van het lezen waard zijn."

Veto: U bestudeert boeken die erkend
worden als literaire meesterwerken. In de
literatuurwetenschap is deze begrenzing
van het kenobjekt aan het vervagen. Meer
en meer wordt het geheel van de literaire
produktie het onderwerp van onderzoek.
Dat is misschien toch een interessante
verruiming?
Servotte: "Waar ik bijvoorbeeld pro-
blemen mee heb, dat is de literatuur-
sociologie. Het leven is al zo kort, dan
hou ik me liever met het betere boek
bezig. Aan een rijkere tekst heb ik
meer. De aanpak zoals jij die schetst,
is louter formalistisch.»

Veto: Het zou toch interessant zijn om
ook teksten die nu niet tot de kanon gere-
kend worden, semiotisch te benaderen, te
analyseren op een manier zoals dat nu
alleen met de zogenaamd hogere teksten
gedaan wordt.
Servotte: «Daar ga ik mee akkoord,
alleen moet je niet aan mij vragen het
te doen. Misschien vraagt een analyse
van de grote schrijvers een grotere in-
spanning, maar ze levert uiteindelijk
ook meer op. In die zin geloof ik ook
dat literatuur natuurlijk niet samen-
valt met geloof, maar wel propedeu-
tisch ervoor is. Het gaat tenslotte bij
beiden om het stellen van fundamen-
tele vragen.»

Veto: Het pensioen. En wat nu?
Servotte: «Mijn buro op het departe-
ment zal ik nog wel een tijdje houden.
Ik hoop verder te lezen en te schrijven.
De rest zal de toekomst uitwijzen."

Ieroen Overstïjns



Mikio Naruse in het Stuc

Poëtisch pessimisme:
seppuku of harakiri
Deze week vertoont het Stuc een aantal films van de Japanse
kineast Naruse. De man wordt weleens vergeleken met Ozu en
Mizoguchi, maar heeft nooit dezelfde bekendheid genoten, zelfs
niet in eigen land. Nochtans waren zijn films minstens even baan-
brekend, en in die zin verdient hij een plaats tussen de grootmees-
ters van de Japanse filmgeschiedenis. Bovendien is zijn oeuvre erg
Japans getint. Men vond zijn films zelfs te Japans om zeelders in de
wereld te distribueren - onbegrijpbaar voor westerlingen, heette
het. De vertoning van een selektie van Naruse's films in het Stuc is
dus vrij uniek en bijgevolg niet te missen.
Tot het einde van de Tweede Wereld-
oorlog heeft de Japanse cinema zich
ontwikkeld in een bijna totale afzon-
dering van het Westen. Door het
voortbestaan van een oudere, meer
eerbiedwaardige vorm van kultuur,
met name het kabuki-teater, maakte
de Japanse cinema ook een veellan-
gere 'primitieve' periode door. Kabuki
is een sterk gestileerde dramatische
vorm uit de feodale Tokugawa perio-
de (1598-1867), die nog lange tijd
heel erg populair is geweest. Terwijlde
Japanse cinema in de eerste twee de-
cennia van deze eeuw uitgroeide tot
een grootschalige nationale ekono-
mische sektor, werden de narratieve
konventies van het kabuki-teater vlot
overgenomen door de toenmalige Ja-
panse filmmekers. Dit belette formele
eksperimenten zoals in het werk van
westerse regisseurs uit die tijd - Grif-
fith, Eisenstein, Murnau - maar
zorgde er tegelijkertijd voor dat de
Japanse ànema een heel eigen unie-
ke traditie kon opbouwen.

Banzai
Een van de belangrijkste kabuki-

kenmerken dat zeer bepalend zou
worden in de evolutie van de Japanse
cinema, was de konventie van de
bensji - een akteur die langs het po-
dium stond en telkens hetverhaal ver-
duidelijkte voor het publiek. Bij de

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

eerste Japanse (stomme) films zorg-
den zij voor zowel dialogen als kom-
mentaar op het gebeuren, en ook na
de komst van de filmsmet tussentitels
hielden de bensji deze traditie in le-
ven. Met de introduktie van de ge-
luidsfilm echter konden de regisseurs
eindelijk hun plaats opeisen als de
grootste kreatieve kracht in de Ja-
panse film.
Tegen 1925was de kabuki-georiën-

teerde cinema volledig vervangen
dooreen nieuwe, die men kan indelen
in twee grote genres die zelfs tot op de
dag van vandaag zijn blijven be-
staan: enerzijds de jidai-geki over de
periode voor 1868 (het jaar dat keizer
Meiji een einde maakte aan een mili-
taire diktatuur ondersteund door de
samoerai), en anderzijds de gendai-
geki over het moderne leven. Onder
de jidai-geki worden de samoerai-
mms, de spookfilms en films over his-
torische romances ingedeeld. De gen-
dai-geki omvatten de kinderfilms, ko-
medies over de lagere middenklasse
en moderne gangsterfilms.
In de jaren dertig, toen Japan in de

greep was van het ultranationalisme
van machtige militaire kringen
- een moderne vorm van de samoe-
rai van weleer -, ontstond een
nieuw filmisch genre: de zogenaamde
tendensfilm die de bestaande maat-
schappelijke orde fel bekritiseerde.
Meestal betrof het films over moderne
sectere prob-Iemen en in een zeer rea-
listische vorm gegoten. Als antwoord
op deze dissidentie stelde het ministe-
rie van propaganda een systeem van
strenge censuur in, en met het uitbre-
ken van de TweedeWereldoorlog wer-
den alleen die films goedgekeurd die
de Japanse militaire overmacht ver-
heerlijkten. Toen keizer Hirohito op
15 augustus 1945 zijn onderdanen
meedeelde dat Japan de oorlog had
verloren, heerste er overal ongeloof.
Het was immers de eerste keer dat dit
volk verslagen werd, en de Ameri-
kaanse bezetting (1945-1952) was
dan ook een vrij unieke situatie.
Hetwas tevens de eerste keer in hun

eeuwenlange geschiedenis dat de
poorten naar het Westen wijd .open
werden gegooid; de doordringende

AnneFrank
De tentoonstellingenreeks rond

Anne Frank loopt op zijn laatste be-
nen. Na een terecht suksevolle tocht
door de belangrijkste Vlaamse ste-
den, heeft CSC Vormingswerk de
tenten opgeslagen in Antwerpen.
Wat vooral opviel was de kracht
waarmee de boodschap sober en net
daarom zo intrigerend werd uitge-
beeld. Niet toevallig zal het volgen-
de projekt draaien rond de Ameri-
kaanse strip Maus van Art Spie-
gelman, evenzeer als het dagboek
van Anne Frank een literair monu-
ment over de Endlösung, waarvan
het tweede deel terecht als eerste
strip de meest prestigieuze Ameri-
kaanse literaire prijs, de Pulitzer Pri-
ze, won.

Maar eerst is er nog de afsluiting
van de Anne-Frankreeks, in de vorm
van een literaire avond met een veel-
belovend programma, nu vrijdag in
de vlak aan het Centraal Station ge-
legen Koningin Elisabethzaal in
Antwerpen. Achtschrijvers- waar-
onder Marcel Möring, EtiekVerpale,
Miep Gies en vooral het tot Anne
Frank van de jaren negentig gebom-
bardeerde Joegoslavische meisje Zia-
ta Filipovic - en acht hoofdredak-
teurs lezen een dagboek van de voor-
bije week voor. Meer info op 02/
502.64.01. Voor de eerste vijf lezers
die dinsdag bij de Veto-redaktie
langskomen, hebben we een gratis
kaart liggen!

(jo)

M

invloed van de westerse kultuur was
niet meer te stuiten. Zo was er de
vloedgolf van Amerikaanse films:
Frank Capra, [ohn Ford, Howard
Hawks en Orson Welles werden de
nieuwe helden voor de naoorlogse
generatie Japanse filmmakers. Vele
Japanse studio's kopieerden wijselijk
de Amerikaanse stijl en tema's. Oe
enige nationale Oapanse) onderwer-
pen, opgelegd door de SCAP-admini-
stratie - Supreme Commander for
the Allied Powers -, waren de nieu-
we sociale vrijheden, verworven door
de instelling van een demokratie, en
vooral dan de emancipatie van de
vrouw. Zowat alle grote meesters van
de Japanse ànema van toen hebben
films over dit tema gedraaid: Mizo-
guchi, Kurosawa, Ozu, Gosho, en Yo-
shimura.

Kroepoek
De films van Mikio Naruse hadden

eveneens vaak als hoofdpersonage
een vrouw; in zijn films nam hij tel-
kens systematisch hun standpunt in.
Zijn werk vertoonde echter belangrij-
ke verschillen met dat van zijn tijdge-
noten. Dat had te maken met het feit
dat hij, net als Ozu, een heel eigen
filmische stijl had ontwikkeld die be-
wust inging tegen de Amerikaanse
narratieve kodes. Ook kwa inhoud is
zijn werk erg Japans, nog meer zelfs
dan dat van Ozu waarmee hij toch
heel vaak wordt vergeleken.
Vooreerst behandelen zijn films het

alledaagse leven van de lagere klas-
sen - Naruse's eigen milieu - in
plaats van de middenklasse. Boven-
dien wordt dat leven veel harder,
kompromislozer. heaast gewelddadi-
ger afgespiegeld dan gewoonlijk. Het
zijn stuk voor stuk pessimistische me-
lodrama's - met uitzondering van
zijn eerste films, absurde slap-
sticks, - over het fatum, het lot dat
men onder geen beding kan ontwij-
ken, over de sociale strukturen waarin
iedereen gevangen blijft (en vooral de
vrouw), over verloren illusies en de
vergane hoop op een beter bestaan. In
tegenstelling tot de personages van
Ozu, die in hun lot berusten door een
gemoedsstemming die hen doet uit-
stijgen boven de aardse miserie, blijft
het bestaan voor Naruse's personages
bikkelhard. Berusting vereist immers
zelfreflektie, inzicht in de ander en
een VISIeop het leven, en dat is iets
wat de Naruse-personages niet gege-
ven is. Hierdoor hebben zij meestal
een heel eenduidig karakter: ofwel
zijn ze goed ofwel zijn ze slecht.

Zen
Wat zijwel hebben meegekregen is

een onuitgesproken vorm van vergif-
fenis tegenover de naaste, die tenslot-
te hetzelfde trieste lot beschoren is als
henzelf. Emoties als verdriet of haat
krijgen ook geen greep op hen; ze lij-
ken zich slechts aan de oppervlakte
van hun lichamen af te spelen, zon-
der werkelijk door te dringen tot hun
psyche. De emoties zijn heftig maar
tegelijk ongrijpbaar. Dit heeft als ge-
volg dat de kijker niet met een pessi-
mistisch gevoel wordt achtergelaten.

De typische cinematografische stijl
van Naruse heeft veel gemeen met die
van Ozu: de kamera beweegt zelden
en de kaders onthullen mooi uitgeba-
lanceerde komposities. Evenals Ozu
maakt Naruse veel gebruik van zoge-
naamde stilleven-shots: bijvoorbeeld
wanneer een akteur de kamer verlaat,
blijft de kamera in een stationaire po-
sitie om de achtergelaten lege ruimte
te filmen gedurende een hele minuut.
Op die manier krijgt ook de ruimte
buiten het beeld een signifikante rol
in de aktie. Dit heeft te maken met het
ruu-koncept uit het Zen-boeddhisme,
een doktrine die de ruimten tussen de
materialen, gebruikt om een kunst-
werk te produceren, beschouwt als

Vanaf volgende week in VETO

Knaag - Het Vetokonijn komt naar je toe dit voorjaar! Na een winterslaap
werpt het zich vanafmaart weer volop in de aktualiteit. Daarom niet alleen vanaf
nu weer een frekwente aanwezigheid binnen de Veto-kolommen. Om zijn
wederoptreden kracht bij te zetten, zullen nu ook de Vlaamse teaterpodia geteis-
terd worden door de aanwezigheid van het pluizigste aller Veto-medewerkers.
Maar ons konijn is niet voor niets opgevoed met demokratisch gekweekte wortel-
tjes, het heeft dus naar samenwerking gestreefd. Een beginnend artiest, luiste-
rend naar de naam Jan Fabre, mocht meewerken bij het tot stand komen van de
voorstelling, die de naam 'Wie spreekt mijn gedachte ... ' meekreeg. De Leuyense
vrienden van het knaagdier trekken maandag en dinsdag 21 en 22 maart naar
de Stuczaal in de Vlamingenstraat 83. Onthuld werd nu al dat het jachtseizoen
ook nu weer centraal zal staan, alsmede ook het verwijderen van hardnekkige
bloedvlekken uit allerhande oppervlakien. Kaarten kunnen besteld worden op
het nummer 20.81.33. Dit beest is in bezit van het Veto-kultuurwaannerk.

(jo)

De avonturen van

KWAKZALVER EN KNETTERGEK
Een fotostrip door NIX en ZEN
,' ~~'~"r-'"ç.~t,:î4 i'f*4i~~

een integraal deel van dat werk.
Een ander kenmerk van Naruse's

signatuur is het systematisch onor-
todoks gebruik van kijkrichtingen: de
richting waarin de personages kijken
bij over-de-schouder-shots bijvoor-
beeld is volgens westerse normen to-
taal verkeerd. De afstandsverhoudin-
gen (tussen voorgrond en achter-
grond) kloppen ook niet altijd. Deze
werkwijze leidt tot een dubbele versto-
ring van de werkelijkheidsillusie: ze
benadrukt de diskontinuïteit van de
shotwisseling en legt een van de
meest essentiële metoden van diepte-
suggestie bloot waarover de domi-
nante (westerse)cinema beschikt. Na-
ruse ging dus heel bewust in tegen de
kodes van een cinema die de toe-
schouwer telkens weer in de illusio-
naire wereld van de film onderdom-
pelt. Bij hem wordt de kijker met de
neus op de feiten gedrukt: het leven is
een strijd.

IMEXC
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I De beste prijzen in town !
I t3urg_emeesterstraa~ 3 3000 - Leuven !I
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Zoekertjes
• Begeesterd, geëngageerd gemeenschaps·
huis zoekt entoesiaste kotgeno(o)t(e) om met
ons lief en leed te delen, tel 29.17.04. •
• Wil je op een gefundeerde manier diskus-
siëren over aktuele vraagstukken? Koncentra
is een diskussiegroep van KUL·studenten.lnfo
bij Chris Rouffaert, Blijde Inkomststraat 121,
tel 29.42.51.
• Aha! Mr Sandman was er deze keer niet, de
kuise Suzanna echter wel. Twee gluiperds (lol
Vanilli?) bekeken haar met priemende blikken
- die mannen toch ... Groeten aan alle Prima
Donna's en hun koerante maten. Knit.
• De vliegende sigaar zegt: 'Het leven is veel
mooier als je vliegt."
• 'Ik zal nooit meer liegen!", hoopten we dat
hij ons zou zeggen. Maar neen, hoor. Nu, enkel
de paus kan hem nog klementie geven.'t Is
niks Rogerke. Je bent dan toch maar bompa
geworden. Stientje.
• Jo, lieve schat, alles is vergeven en vergeten.
Zie je wel dat die vrouwen alleen maar last
opleveren!! Hevig verlangend naar een hevige
lambada-slow: kusjes van Ieroen.
• Godengelijkende preses? Wat een blasfe-
mie! Ook deze daad van hybris zullen wij, de
goden, niet ongestraft laten, nietige aard-
wormen!
• Attentie! Jaune Toujours speelt deze week
op verplaatsing: de Gele Karavan gaat op
toernee in Gent: 21/3 Charlatan, 22/3 Zwarte
Gat, 24/3 Frontline, 25/3 Kapelleken. Info bij
Piet op 25.5B.27.
• Godot waarschuwt: 'Noem cosa nostra cale,
onze meester cwal, het doel is progressieve
konservatieve spelling.'
• Zeg 1/1, doe joe sliep? Or watte?

• Kamers en studio's te huur in groot en ge·
zond gemeenschapshuis (vers geschilderd).
Alle sfeer en komfort (living, keuken, badka-
mer, tuin met zonneterras en zweetput, tele-
foon, pingpongtafel, dak, ...). Eén vanaf april,
rest vanaf juli. Voordeel prijzen. Mechelse·
straat 188 (enkel na 19.30 u).
• Liefste Wim: ten gevolge van het ontbreken
van je boeiende persoonlijkheid, ben ik het
vorige week vroeger afgestapt bij types. Wil je
-me volgende week weer aan mijn bank kluis-
teren?
• Gezocht: Kristin Hersh, om 's avonds voor
het slapengaan 'Velvet Days' fluisterend in
mijn oor te komen zingen. Three Bugs.
• Aan Joris 'Wat een wijf!': ik heb toch longkan·
ker en een meer lieflijk karakter (daarenboven
ben ik toch lekkerder dan mijn broer) .
• Ben nog steeds op zoek naar mensen die
Valentijn vieren en een korte, volkskundige
vragenlijst willen invullen voor mijn tesis. Stop
naam en adres in mijn bus. Kristien Lauwers,
St.·Maartenstr 20/13.

JO MEUWISSEN ·1
bvba ~

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TO's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

]i 016/201.301

Horizontaal- 1 Lacq-blj-de-qronds 2 Mansnaam - Juffers van bepcol-
de afmetingen 3 Turkse titel- Rondedans - Havenonderdeel4 Titaniwn
- Luikse gemeente 5 Uchaamsdeel- Meisjesnaam 6 Houding, schijn -
Duits filosoof 7 Metaal - Dwarsmast 8 575 meter - Geladen deeltje-
Vrouw waarmee alle ellende begon 9 Schande - Zangvogel 10 Meubels
om arbeid aan te verrichten.
Vertikaal - 1 Grieks filosoof - Schuifel 2 Juiste redenering - Meisjes-
naam 3 Dochter van lord Byron - Geit - Bijwoord 4 Voorzetsel- Held-
haftig,.5 Opstootje - Wijnsoort 6 Geloofsopvatting - Vrouwelijk dier
7 Jongensnaam -Sàence fiction 8 69 cm -Griezelig - Een zekere 9 Veer-
kracht - Waardig 10 Verlang vurig - Schoeisel.

Door Filip De Keukeleere
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Snel - verzorgd - volledig afgawerkt
nen __ traat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
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KAFEElEORIEEN

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

zat. 10 u. tot 17 u.

ALS ALLE MENSEN HVN
LEEfRITME WATzovl)EN VERL~~N
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• Nieuwe presidium post voor Bart Burgie:
metoik van Klio.
• Als je nog niet tegen de geur van een pijp
kan, zul je nooit een lief vinden, Ingrid. Pijp.
• Eoos zal volgendjaarwel verliezen. Een modo
derige Klioot.
• Niet allemaal tegelijk liefst!
• Taultje, ik heb jullie ook gemist. Hansje.
• Hoe erg hebben jullie me gemist?
• Volgende keer wil ik ook wel mee naar Ant-
werpen.
• Te koop: burgie. Braaf beest. Zit wel overal
waar hij niet thuishoort, nog niet zindelijk. We
leggen geld bij.
• ABIK nodigt oorlogsmisdadigers uit tot
aktief lidmaatschap.
• De vliegende sigaar zegt: 'Het leven is als
een sigaret: minderwaardig.'
• Is Klio in Berlijn dan ligt Loko op zijn gat.
Weizen.
• Is Weizen in Berlijn dan zit Klio in Loko. Zijn
gat.
• Verloren in omgeving Parijsstr·Mechelsestr:
gele plastieke zak van Club, met zeer persoon-
lijke zaken gaande van onderbroeken tot
toiletzak, pyjama en horloge. Beloning indien
teruggebracht op Mechelsestr 57, tel
23.15.94.
• Stem Ieroen Eggermont is nen toffe gast.
• Jonkvrouwe Chantal lek hou van je. Grael-
ridder Galahad.
• De graelridders leven meer dan ooit.
• Griet, zonder Uno-blauwhelmen was het in-
derdaad niet langer vol te houden. Bedankt
(ook aan alle helpers) voor de heerlijke brood-
maaltijden en tot volgend jaar.
• Verloren (wschl in AV) zwarte lellen tas (es·
prit) met rode pennedoos (Oilily). Breng dit aub
naar kafee de Flint, FLintstr 4. Zeg maar dat het
voor Nat is.
• Nico for preses - Annick De Vis for sport.
• Krantekop: VTK beschuldigd van afvaldum·
ping in Klio!
• Voor hoeveel nemen ze hem terug?
• Bart Burgie: zoals het klokje thuis tikt, tikt
het nergens!
• Het ABBC zal weldra tot aktie overgaan.
• Inge, vrijheid is mooi, vrijheid is zalig, maar
toch wil ik een deel opofferen voor jou. Stien-
tje.
• De vliegende sigaar zegt: 'Leve de diskri-
minatie tussen rookwaren.'
• Hoewel een pijp veel beter ruikt.
• En wat met een goe joint je?
• Hansje Gluur, de lol is er bijna af, jong! Een
nummer.
• De Roze Drempel &. het Labyrinth fuiven vrij·
dag 25 maart in Albatros! Voor homo's, les-
biennes, biseksuelen en sympatisanten! Be
there.
• Kriminoloog zoekt werk te Leuven. Lang
haar geen bezwaar.
• Met heel Klio, maar niet met mij hoor, Brenck.
• Mieke, wat gebeurt er allemaal in de keuken
van de Pronto?
• Speel nu eens serieus kaart in plaats van al-
tijd voor miserie en piccolo te gaan.
• Grietje, waarom heb je me vorige week niet
geschreven? Je had toch geen indigestie van al
die peperkoek? Je teergeliefde broertje.
• Joris, had jij geen lief in Antwerpen?
• Mieke, foei toch, 17 uur lang slapen! Dat
komt ervan wanneer je de bloemetjes gaat
buitenzetten in Antwerpen.
• Raf, zaag niet.
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• Echte kaartspelers maken veel en luid am-
bras, moeder.
• Wanneer spelen we eens boomkewies?
• Blink SS, U zingt vals.
• Koen, je koopt toch geen slag die je al hebt!
• Tav, wanneer groen bier in de Fak?
• Berlijn staat nog recht, alleen is er geen en-
kei glas Weizenbier meer te vinden.
• Of ze nu in Berlijn zitten of in Leuven, redde-
len doen ze toch, die Klioten.
• Wat is een zoo nu zonder kangoeroe?
• Voor mij nog een Kartoffelsuppe.
• Gevonden: donkergroene jas met roze kraag
in tuin CamiIlo Torres. Terug te bekomen mits
gedetailleerde beschrijving, Brusselsestraat
165, bij Luc Vautmans, tel 28.99.19.
• Lieve mensen, wij vragen harten: wie gaat er
mee (dat is om alle kleine en grote miserie het
hoofd te bieden). Manke.
• Homojongeren Het Goede Spoor. Brief·
schrijfaktie naar leerkrachten uit het mlddel-
baar. Ma 28/3 om 20.00 u Mar·Theresiastr
114. Jong en homo, lesbo of bi? Kom eens
langs.
• Voor een persoonlijk gesprek of informatie
over homoseksualiteit: Roze Drempel-ent-
haal, elke dinsdag 20.00 u tot 23.00 u, Iac, JP
Minckelerstraat 47c, Leuven, tel 20.06.06.
• Koentje, als je met ons scheep wil, mag je
eerst wel eens voor een sociale traktatie zor-
gen! Manke.
• Mijn muze laat mij in de steek. Lees volgende
week de Veto, misschien volgt dan een betere
poging. 't Is nogal zwak, dat geef ik toe. Be·
schouw het maar als straf van het met voor-
bedachten rade beledigen van kotgenoten.
Het lelijke aapje.
• Voor al uw typwerk, tesissen, tekstverwer·
king tel 25.78.97.
• Grapje, Koentje: doen wij wel! .
• Echte heren denken aan het fatsoen, de da-
mes in het gezelschap en de buren.
• Ra, ra, wat is ons Hansje? Manke.
• Wilje graag pennevrienden uitde rest van de __ .
wereld of wil je gewoon postzegels uitwisse- V ~ NU(
'ten, schrijf dan met postzegel van 16 fr naar • Tennisracket verloren voor crtcpedaqoqie,
IPF, Hertogenlaan 37, 3210 Linden. Vesaliusstraat. Bezorgen Vesaliusstr. 34, bij
• Bart, met veel passie en durf lukt alles. Focko, tel 28.33.91. .1

• Er broeit iets in de geologie tussen vero- • Jij, (meisje), zwarte t-shirt (Pogues?). Ik
nique en I. zwart·wit gestreept t-shtrt, Op ma 7 maart
• Ook Ivo heeft nu sneeuwvlokjes in zijn haar. stonden we +/. 'samen' van ongeveer 4 tot 5
We raden hem, en deze tip geldt ook voor Tom uur op de dansvloer vd Albatros (fuif lste kan
Diez, Head &. Shoulders aan. TEWl.1 think I'm een heel klein beetje veel zot
• Karnaval is voorbij, Maja de bij. van jou (adres bij Veto).
• Voor al mijn vrienden en mijn kameraden: • Voor al uw tikwerk: bel nr. 016/25.61.17 of
probeer eens Leo, Tom De Decker. ook 016/20.56.26.
• Taultje, pas op, of we vlechten nog eens • Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
snoepjes inje haar, en dan weetje wellicht ook Rosselle, Naamsesteenweg 130,3000 Leuven,
niet meer waaraan je begonnen bent! Manke. 20.70.77.
• Zjoebeke, bedankt voor de broodjes. • Ik kus liever Hans dan Kurt. ~

Een jaar Veto bij je thuis of op kot? ö

Breng dit briefje ingevuld binnen + 250 frank (350 voor niet-studenten), of stort het
bedrag op rekeningnummer 001-0959719·77.

Naam en voornaam: ......•........•......••..•.•.......•...•.........•....•..•.............•..•.......••.

Adres: .•..•..••.........•.........••....•.•.••.•.••..•.....•..•.•........•..•..••.•.•.......•.•....••.•..•.•...••

....................................................................................................................
Ik ben student/niet-student en betaal 250/350 frank.
Helaas hebben wij geen bergen cd's of stapels boeken liggen om als. welkomst-
geschenk weg te geven, maar onze eeuwige dankbaarheid hebben we in ieder
geval al speciaal voor u gereserveerd.

AGENDA & VALVAS
T.6T

DOOR.. K.AR.EN" DE POO"TER.
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs). •

MAANDAG
20.00 u FILM 'Johnny Guitar' (1953) van Nicholas Ray, met de klassieke een-
zame cowboy die het opneemt tegen een bende bandieten, in Stuc, toeg.
100/150.

20.00 u GESPREKSAVOND Professor Burggraeve spreekt over: 'Van ontdek-
king naar een geïntegreerde homoseksuele levenskeuze', inJan Stasstraat
2, toeg. gratis, org. Homojongeren Het Goede Spoor.

20.30 u TEATER Marc Van Overmeir speelt 'Wie spreekt mijn gedachte ...' van
Jan Fabre, in Vlamingenstraat 83, toeg. 300/400, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Gerommel in de bergen' (1954) van de Japanner Mikio Naruse
over het verdwijnen van de familiebanden, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u KONCERT Kleinkunst van Bram Vermeulen, in Minnepoort.
20.15 u KONCERTJubileumkoncert nav 25 jaar Leuvens Universitair Koor, olv
Han Koole, in Grote Aula, MTC, toeg. 150/200.

20.30 u KONCERT Everything is Slow, Psychick Warriors ov Gaia, Buddha
Building en dj's Robert Leiner en Staalplaat, toeg. 350/400, org. Gonzo
Circus.

20.30 u TEATER Stan speelt 'Maten', naar Measure for Measure' van Shake-
speare, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.DINSDAG

14.00 u LEZING 'Redt de arbeidsduurvermindering de verzorgingsstaat?'
door JefPacolet, onderzoeksdirekteurvan het Hiva, in Seminariezaal 01.55,
Blok A, Van Evenstraat 2A, toeg. gratis, org. Departement Sociologie
KU Leuven.

20.00 u FILM 'De Maaltijd' (1951) van de Japanse filmmaker Mikio Naruse,
over de perikelen van een ontwricht koppel, in Stuc, toeg. 100/150.

20.30 u TEATER Marc Van Overmeir speelt 'Wie spreekt mijn gedachte ...' van
Jan Fabre, in Vlamingenstraat 83, toeg. 300/400, org. Stuc.

VRUDAG
20.00 u FILM 'Drijvende wolken' (1955) van de Japanner Mikio Naruse over
een vrouw die sterft voor haar absolute liefde, in Stuc, toeg. 100/150.

20.30 u TEATER Stan speelt 'Maten', naar Measure for Measure' van Shake-
speare, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

~GVER]UEZ~GEN

ZATERDAG
20.00 u VRIJ PODIUM Optredens van Cousin Kim, Yerdle the Turtle en Brasso
Gitano, in Jeugdhuis Sojo, Een Meilaan 35, Kessel·Lo, toeg. gratis, org.
Jeugdhuis Sojo.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR Dichter Leonard Nolens leest voor uit eigen werk, in
Mgr Sencie·Instituut 03.18 (Ravenstraat), toeg. gratis, org. Kultuurkom·
missie.

20.00 u FILM 'De Flits' (1952) van deJapanse regisseur Mikio Naruse, over een
jonge vrouw die vlucht voor een verplicht huwelijk, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u POEZIEAVOND met S. vermeulen.L Govaerts, H. Brems, Jackson, E.
Van Itterbeek, A. Middendorp, in Michotte (Tiensestr. 102), toeg. 100/120.

20.00 u TEATER 'De honden in het zegekoor', een teatermonoloog over de
laatste levensdag van Irma Laplasse, in Minnepoort, toeg. 180/200, org.
KVHV.

20.15 u KONCERTJubileumkoncert nav 25 jaar Leuvens Universitair Koor, olv
Han Koole, in Grote Aula, MTC, toeg. 150/200.

20.30 u TEATER Stan speelt 'Maten', naar 'Measure for Measure' van
Shakespeare, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Lente Triptiek': Leuvense koren bezingen de lente, in
Kapel Romaanse Poort, toeg. 150, org. Kultureel Centrum Leuven.

MAANDAG
20.00 u FILM 'Once Upon a Time in the West' (1968), de bekendste spagetti-
western van Sergio Leone, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u KONCERT Koor Lemmensinstituut en Brabants Muzyk Collegie olv E.
Van Nevel, G. Anthoni ea, in Lemmensinstituut, info 23.39.67.

:.:1 I?e verkiezingskoorts slaat weer toe. Alle ploegen worden dan
:{ook van harte uitgenodigd om hun verkiezingsaktiviteiten
{ aan de Veto-valven te komen plakken. Binnenbrengen voor
...vrijdag op 's Meiersstraat 5.

MEDIKA: Genesis
021/03 om 14.30 u: Film +Mattheuspassie, in Ooc's bar. 021/03 om 20.00
Debat over de medische opleiding, met receptie, in Gasthuisberg, Aula
022/03: Abdijbierenavond, in Ooc's bar.022/03 om 21.30 u: Falckelprocessie, In

valven. 0 23/03: Laatste middagmaal, in Alma Gasthuisberg. 0 23/03 om
XH7.00 u: Bloknamidda~in Gasthuisberg. 023/03 om 21.30 u: Optreden

IJMedika-band, in Doc's bar. D23/03 om 22.00 u: Optreden Vader Abraham, in
bar.

POLmKA: Ploeg X
1::::1023/03 om 19.00 u: Manifestatie voor steun aan het wetsvoorstel vanObjektief,

Ladeuzeplein. 023/03 om 20.30 u: Praatkafee met Nadine Buyse van vzw
Grenzen en Cecile Harnie van Agalev over het wetsvoorstel van Objektief,

om 23.00 u: 'Blad Panther Party', in Rumba.
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Bert Anciaux: «'Vlaamser zijn dan ooit' bete-
kent dat we ons niet alleen met strukturen wil-
len bezighouden, niet alleen met de kornmu-
nautaire kwesties. We willen ons nu meer rich-
ten op de invulling van dat Vlaanderen. Opko-
men voor het Vlaamse belang betekent dan ook
opkomen voor het belang van iedereen die in
Vlaanderen woont. Het gaat erom dat het
Vlaamse volk de mogelijkheid moet krijgen zich
als volk te manifesteren, het zelfbeschikkings-
recht, maar ook om de levenskwaliteit in dat
Vlaanderen, of hier plaats is voor solidariteit en
verdraagzaamheid. "

Veto: Is Vlaanderen dan geen willekeurige kapstok
die je kiest om je beleid aan op te hangen? Jezou toch
dezelfde politiek kunnen uitstippelen op Europees of
op Belgisch vlak.
Anciaux: «Nee. Het is wel zo dat de klassieke
slogan 'ik ben Vlaniing, en daar ben ik fier op' in
mijn filosofie zou moeten zijn 'ik ben Vlaming,
en dat is heel toevallig', want ik woon hier. Dat
heeft niets te maken met bloedafstamming of
zo. Maar ik wil wel dat dat Vlaming-zijn met een
aantal waarden wordt verbonden. Onze ideolo-
gie gaat uit van drie punten: het individu, de
gemeenschap en de volkeren onderling. Ik ge-
loof dat elk individu zich pas kan ontplooien in
een gemeenschap waarin hij zich goed voelt.
Die verbondenheid met de volksgemeenschap is
inderdaad een belangrijk punt voor de Volks-
unie, in tegenstelling tot de VLD die die gemeen-
schapszin helemaal wil afbouwen. De leden
van een volk beslissen gezamenlijk tot welke
maatschappelijke ordening ze willen komen.
En binnen zo'n volk bestaat natuurlijk heel wat
verscheidenheid, maar er zijn ook heel wat ge-
meenschappelijke punten die maken dat een
volk een volk is."

Veto: Is het niet juist gevaarlijk om zoveel belang te
hechten aan dat nationalisme? We hoeven u toch
niet te vertellen wat er in de naam van het soevereine
volk allemaal gebeurt op de Balkan, of in de Kau-
kasus.
Anciaux: «Nationalisme is uiteraard geen ga-
rantie voor het goed funktioneren van een staat.
Daarom hechten wij zo veel belang aan het der-
de punt van ons beleid. De soevereine volkeren
moeten worden ondergebracht in grotere gehe-
len. Wij kiezen voor het Europa van de volkeren
en de regio's, waar een aantal zaken op een
hoger nivo beslist worden. Een overkoepelend
nivo, dat er ook voor moet zorgen dat elk volk
met de voeten op de grond blijft, zichzelf niet
hoger inschat dan een ander volk. Dat is ons
nationalisme. Dat is niet het staatsnationa-
lisme van het Vlaams Blok, ofvan Le Pen.»

VTM
«Ik probeer daar ook realistisch in te zijn. Ik

stel vast dat het nationalisme steeds belangrij-
ker wordt. Dan kan je twee dingen doen. Je kan
het negeren, doen of het niet bestaat. Maar ik
geloof dat dat erg gevaarlijk is, omdat je dan
naar een kulturele vervlakking gaat, en daar is
niemand mee gediend. Een tweede mogelijk-
heid is om dat nationalisme in demokratische
banen te leiden, en internationale verbanden te
kreëren. Dat is het integrale federalisme van de
Volksunie. En zo kom je tot wereldvrede.»

Veto: Klinkt naïef.
Anciaux: «Het uitgangspunt is uiteraard vrese-
lijk idealistisch, maarwe vertrekken wel van een
realiteit. We zien toch allemaal dat de volkeren
meer en meer mondig worden. Er is ook geen
enkele partij die het zo opneemt voor de Vlaam-
se gemeenschap als de VU."

Veto: Maar denkt de kiezer daar ook zo over? Het
Vlaamse belang duikt toch op in het discours van
elke Vlaamse partij?
Anciaux: «De geïnteresseerde kiezer merkt dat
verschil zeker wel. Als Vandenbrande het nu
opneemt voor het Vlaamse belang, dan is dat
omdat de Volksunie hem daartoe aanzet in de
Vlaamse regering. Maar een echte zorg voor
Vlaanderen merk ik niet bij de CVP. Op geen
enkel nivo.»

Veto: Maar die Vlaamse kultuur waar u het altijd
over heeft, wat is dat voor iets? Kan u dat eens
ekspliciteren?
Anciaux: «Er bestaat geen Vlaamse kultuur,
wel Nederlandse. We zijn een Vlaams volk, met
een Nederlandse kultuur. Maar die kultuur
wordt wel grotendeels bepaald door Vlaande-
ren. Dat heeft alles te maken met het heersende
konservatisme in Nederland, het calvinisrne.»
«Maar wat is kultuur, tja. Dat is een kwestie

van kunstbeleving, literatuur, eh, tja, wat is kul-
tuur?"
Veto: Behoort VTM tot de Vlaamse kultuur?
Anciaux: «Nee gij, dat is de amerikanisering, de
kommercialisering. Dat heeft met Vlaamse kul-
tuur niets te maken. Daar moet in het kultuur-
beleid dan ook iets aan gedaan worden. In het
mediadekreet staat dat er een bepaald aantal
duidelijk Vlaamse produkties moeten zijn. Wel,
ik stel vast dat iets als 'Rad van Fortuin' overge-
nomen is van buitenlandse zenders. Dat is dus
geen Vlaams produkt.»

Niet meteen de ideale biotoop voor een
Vlaamse Leeuw

Bert Anciaux: lt;e moet bij
Agalev al mos op uw tong
hebben om ne goeie groene

te zijn"
Anciaux ontvangt ons in het hoofdkwartier van de Volksunie, toevallig of niet in de
schaduw van de Madou-toren, waar het Vlaams Blok haar kantoren heeft. "Je bent
de eerste smeerlap die me daarop wijst." De toon is meteen gezet. Den Bert wil het
graag informeel, vraagt soms ofhij niet te grof is en gebruikt graag voornamen. [ef
Valkeniers heet nu [et'Laweit en dan zijn er ook nog [os en Mieke. Wij hielden het bij
meneer de voorzitter en vroegen hem meteen wat dat Vlaams-nationalisme van de
Volksunie nu zo specifiek maakt.

"Ik denk dat de mensen van het KVHV maar eens moeten gaan beseffen waar ze zelf naartoe
willen met dat Vlaanderen, of ze wel een verdraagzaam, pluralistisch Vlaanderen willen. "

Veto: Dan krijg je een slimme ondememer die een
nieuw spelletje uitvindt waar een Vlaamse leeuw in
voorkomt, en dan sta je nergens met dat dekreet.
Anciaux: «Daarom moeten er ook een aantal
kwaliteitsnormen worden opgelegd."

dezelfde dansgroepen, daar moet inderdaad
eens aan vernieuwing worden gedacht.»

Veto: Uw partij ruimt in haar kampagne heel wat
plaats in voor haar onderwijsprogramma. De Leu-
vense professor Blanpain is een van uw naaste VU-
medewerkers. Wat vindt u van de onderwijsplannen
die hij onlangs publiceerde?
Anciaux: «Roger 81anpain werkt hoe langer
hoe meer mee met de VU. Mijn strijd tegen een
duale samenleving wordt door Roger Blanpain
helemaal onderschreven. Het pleidooi van Ro-
ger rond kreatief onderwijs is ook mijn pleidooi.
De Vlaamse ekonomie moet op internationaal
vlak gedragen worden door mensen met meer
fantasie, meer eigenheid, meer kreativiteit. Die
waarden moeten dan ook in ons onderwijs dui-
delijker aan bod komen, gekoppeld aan waar-
den als gemeenschapszin en dergelijke."
"De Volksunie pleit voor een drastische ver-

hoging van het kindergeld, en een belasting
daarop zodat er echte solidariteit is. Voor stu-
denten willen we een studieloon invoeren, die
de reële kost van het onderwijs dekt."

Veto: Gelooft u echt dat dat de plannen van Blan-
pain zijn? Hem kan precies verweten worden dat hij
wil afstevenen op een duqie samenleving.
Anelaux: «Helemaal niet."

Veto: Hij wil kostendekkende inschrijvingsgelden
voor het hogeronderwijs. Hij pleit helemaal niet voor
studielonen, maar voor een studielening voor de

KVHV

Blanpa;n
Veto: En wie gaat dan bepalen wat wel en wat niet
aan die normen beantwoordt? Het is toch nogal eli-
tairom VTM buiten de Vlaamse kultuur te plaatsen
terwijl het de kultuurbeleving vormt van de overgrote
meerderheid van dat Vlaamse volk van u.
Anciaux: «Maar ik ga ervan uit dat een over-
heid ook een opvoedende taak heeft. Wat er nu
wordt uitgezonden getuigt vaak van een totaal
gebrek aan kreativiteit. Er zijn honderden tea-
tergroepen in Vlaanderen. Die brengen kwalita-
tief veel hoogstaander werk."

Veto: Als u het label 'kwaliteit' wil verbinden aan
het label 'Vlaams', dan wil ik het graag even hebben
over het kulturele gehalte van de Itzerteaevaan. Die
vendelzwaaierij en die flauwe danspasjes, dat is toch
nog eens een relikt.
Anciaux: «Ik denk dat die uitspraak voor een
stuk gebaseerd is op een vooroordeel. Maar an-
derzijds is het inderdaad zo dat de Ilzerbede-
vaart, die inhoudelijk zeker vernieuwend is, dat
ook wel eens in de vorm zou mogen tot uiting
brengen. En al die ll-julivieringen, met steeds

" ..._. ...

minder begoeden, die komt te vervallen als je moet
bissen.
Anciaux: «Dan ken ik die plannen van Blan-
pain nog niet goed. De grondgedachte van die
ideeën, die ik samen met hem heb besproken,
ging uit van de kompetitiviteit van Vlaanderen
in de wereld.»

Veto: Erwerd hem dan ook eenenge ekonomistische
visie op onderwijs verweten.
Anciaux: «Hij heeft er gelijk in dat het onderwijs
een belangrijke rol speelt in het bepalen van de
ekonomische inzet van een gemeenschap.
Maar als de dingen die je net opnoemde inder-
daad door hem verdedigd worden, dan zijn er
blijkbaar fundamentele tegenstellingen met
onze visie op onderwijs. Het onderwijs moet zich
veel meer richten op individuele menswording
en gemeenschapszin, op herwaardering van
gevoelens in tegenstelling tot het louter kom-
petitiefmeedraaien in de samenleving."

Veto: Maar als u zijn plannen mee hebt voorbereid,
dan moet u toch weten wat zijn ideeën zijn?
Anciaux: «Ik heb zijn boekje 'De negen nullen
van lerend Vlaanderen' hier liggen, maar ik
geef toe dat ik het nog niet gelezen heb. Maar de
Roger is altijd nen tiep geweest die probeerde te
shockeren. Hij heeft dat nog gedaan.»

Veto: Zo is er nog een geval geweest in uw partij.
Professor Steeno katalogeerde in het boek 'Wegwijs
Gezondheid' homofilie onder de afwijkingen en de
ziektes.
Anciaux: «En dat kan niet voor ons. Hij is dan
ook na gezamenlijk overleg uit de partij ge-
stapt."

Veto: Prima. Maar een kiezer die Vlaams,nationa-
listisch is, een breekpunt maakt van rechten voor
homo's, voor amnestie is, een progressief sociaal
beleid wil voeren, de Vlaamse Leeuw zingt en mi-

"Blijkbaar zijn er fundo-
mentele tegenstellingen
tussen de visie van Blan-
pain op onderwijs en die
van de Volksunie."

granten wil integreren. Wie is dat? Waar ga je die
vinden?
Anciaux: (steekt vinger op) "Hier zit er ene! Ik
vind het helemaal niet vies dat iemand die pro-
gressief is een zekere verbondenheid voelt met
zijn volk. En ik ben ervan overtuigd dat dat naar
de toekomst toe nog belangrijker zal worden."

Veto: Neem nu de mensen van het KVHV, waarvan
er waarschijnlijk toch een heel aantal totp elek-
toraat behoren. Denkt u dat die dezelfde houding

0;;- tegenover Steeno zouden aannèmen?
~ Anciaux: «Ik denk dat de mensen van het

KVHVmaar eens moeten gaan beseffen waar ze
o zelf naartoe willen met dat Vlaanderen, of ze
~ wel een verdraagzaam, pluralistisch Vlaande-
.:( ren willen. Als ze een Vlaanderen willen waar
B alleen over verdraagzaamheid wordt gespro-
~ ken, maar waar het niet in daden wordt omge-

zet, dan moeten ze maar verder gaan met het
steunen van mensen die homofilie als een afwij-
king beschouwen."

Mos
Veto: U had het daarstraks over de CVP. Goeie
vrienden aan het worden in Antwerpen?
Anciaux: «Ik ga daar nog geen definitieve uit-
spraken over doen. Het programma van de
eenheidslijst VU-CVP in Edegem heb ik nog niet
gezien. Maar denk vooral niet dat dit nationale
allures kan krijgen. Er roert ook nog wat in
Mechelen, al denk ik dat dat een kwakkel van
De Standaard is. Maar als het waar dan ook
zoiets wordt als een centrum-rechtse beweging,
dan zeg ik gewoon nee. Daar komt niets van.
Maar ik denk dat er binnen de CVP ook heel wat
progressieve figuren zitten."

Veto: Maar u schuurt zich in uw uitspraken noch-
tans meer en meer tegen uw 'vrienden los en Mieke'
van Agalev aan.
Anciaux: «Nee, zo noem ik hen niet. Of ja, de
[os is wel een vriend. Maar wij zijn geen partij
waar geen nieuwe ideeën aan bod mogen ko-
men en dat is Agalev wel. Gemoet daar al mos op
uw tong hebben om ne goeie groene te zijn. los en
Mieke worden daar in het ongelijk gesteld door
de fundamentalisten. Maar natuurlijk heb ik
sympatie voor een aantal mensen van Agalev.
En zij ook voor de Volksunie, Ik stel alleen maar
vast dat wij al fundamentele keuzes gemaakt
hebben en Agalev nog niet. Wie moet dan de
eerste stap zetten?"

RatUten


