
Vluchtelingen zijn het Noorden kwijt. In Leuven wordt er woensdag betoogd vooreen rechtvaardiger vluchtelingen-
beleid. Leeser meer over op bladzijde 6,7,8 en 12 (foto Karel DeWeerdt)

Bezetting van de SP-gebouwen

Van den Bossche houdt woord niet
Op maandag 28december voerde een delegatie van deVereniging
van Vlaamse Studenten (VVS)alctietegen deplannen van minister
van OndeIWijs Luc Van den Bossche om de financiering van de
voortgezette ukodemtsche opleidingen (VAO's)te veranderen en
de inschrijvingsgelden voor die opleidingen vrij te laten. Gedu-
rende een tweetal uren werd de inkomhal van het SP-partij-
gebouw bezet. Met sukses, zo bleek aanvankelijk, want minister
Van den Bossche beloofde de inschrijvingsgelden niet te zullen
vrijlaten.

schrijvingsgelden de deur openlaat
voor inschrijvingsgelden van 40.000
frank en meer, besloot VVSzich tegen
de plannen te verzetten. Voortgezet
akademisch onderwijs dat door hoge
inschrijvingsgelden alleen nog weg-
gelegd is voor een rijkere minderheid,
staat immers haaks op het principe
van demokratisering van het onder-
wijs waarbij ernaar gestreefd wordt
dat iedereen dezelfde kansen krijgt
om verder te studeren. Van den Bos-
sche was daar ook al op attent ge-
maakt door een aantal adviesorga-
nen zoals de Sociaal-Ekonomische
Raad van Vlaanderen en de Vlaamse
Onderwijsraad. Deze laatste stelde in
haar advies het volgende: "Indien er
geen minima en maksima voor de
inschrijvingsgelden worden bepaald,
moet nagedacht worden over een stel-
sel waardoor minder begoede studen-
ten toch de toegang tot de voortge-
zette opleidingen gegarandeerd
wordt". Van den Bossche had de ad-
viezen echter naast zich neer gelegd.
VVSbesloot daarom tot aktie over

te gaan. Doelwit werd het gebouw
van de SP, de partij waar Van den
Bossche toe behoort. Toen de studen-
tenvertegenwoordigers aan de Kei-

Bijna dertig afgevaardigden verza-
melden maandagmorgen in het VVS-
kantoor in Brussel om het SP-partij-
gebouw te gaan bezetten. Hoewel de
Universiteitscentrale van VVS,die de
aktie organiseerde, in teorie alle
Vlaamse universiteiten vertegen-
woordigt en de studentenorganisaties
van alle universiteiten de aktie onder-
schreven hadden, stuurden een aan-
tal universiteiten toch nog hun kat.
"We vinden amper genoeg mensen
om onze eigen werking te ondersteu-
nen", luidde het ekskuus. Uiteindelijk
namen de overkoepelende studenten-
organisaties van de KU Leuven, de
KUB,de VUBen het Ruca deel aan de
protestaktie tegen de hervormings-

plannen van Van den Bossche.
De minister had namelijk in een

amendement bij Onderwijsclekreet VI
voorgesteld om bij de financiering
van de universiteiten geen rekening
meer te houden met schommelingen
in het studentenaantal bij de voortge-
zette opleidingen. Op die manier
hoopte de minister iets te kunnen
doen aan de "wildgroei aan voortge-
zette akademische opleidingen". Als
kompensatie voor het financiële ver-
lies dat de universiteiten door deze
maatregel zouden kunnen leiden,
wou Van den Bossche de inschrij-
vingsgelden voor deze opleidingen na
de licentie vrij laten.
Aangezien het vrijlaten van de in-
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Rektoraat beducht voor
kontroverse

KU, Leuven stelt
ekstreem-reéHtse

ot'voorman ten' toon
'Dietschland en Orde', hetis de slogan op dewappêrende vaandels
waarachter'Joris Van Severen in de jaren '30 zijn beweging, het
Verdinaso, liet marcheren. Leider Van Severen droomde van een
'Nieuwe Orde' in een 'Dietsch Imperium'. Honderd jaar na zijn
geboorte organiseert het universiteitsarchief van de KU Leuven
rond deze omstreden figuur een omstreden tentoonstelling. Het
rektoraat zit wat met de zaak verveeld en mijdt alle ruchtbaar-
heid.
De tentoonstelling in de Centrale Bi-
blioteek is de voorstelling van een
schenking van het archief van het
'Nationaal Dokumentatie - en Studie-
centrum JorisVan Severen' (NDSJVS)
in Aartselaar. Dit archief, bevat naast
tal van Verdinaso-dokumenten, meer
dan zeshonderd brieven van Van Se-
vèren. Tot nu toe werden die door een
aantal fervente Verdinaso-sympati-
santen bewaard. Gezien hun hoge
leeftijd, vreesden zij voor de toekomst
van het kostbare Van Severen-archief,
en zochten zij een nieuwe bestem-
ming. Naast het universiteitsarchief
stonden er ook enkele rechtse organi-
saties te watertanden om de Verdi-
naso-bronnen binnen te halen. Uit
vrees dat het archief in een "beschim-
meld bovenkamertje van ka fee De
Leeuw van Vlaanderen in Antwer-
pen" zou belanden, deed adjunkt-ar-
chivaris Derezer alles voor om het ar-
chief in Leuven te krijgen om het zo
voor wetenschappelijk onderzoek te
vrijwaren. De tentoonstelling in de
biblioteek is de tegenprestatie voor de
schenking door het NDSJVS.Toch liet
rechts zich niet ongemoeid bij de
transaktie. Bijde opening van de ten-
toonstelling ontstond er enig tumult
toen Karel Dillen en Gerolf Anne-
mans verschenen.
Op de tentoonstelling werd naast

een wetenschappelijk werk van Lode
Wils ook een gedenkboek 'Joris Van
Severen spreekt' aangeboden. Dat ge-
denkboek werd onderwerp voor dis-
kussies binnen het Akademisch per-

zerslaan 13 aankwamen, bleken de
deuren van het partijgebouw waar
ook de Waalse zusterpartij PS huist,
gesloten te zijn. Sinds de hevige pro-
testen van deWaalse studenten tegen
het onderwijsdekreet van minister
Lebrun, is men blijkbaar voorzichti-
ger geworden. Bovendien was de BOB
snel ter plaatse maar die hield zich op
de achtergrond.
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Happart
De aktievoerders besloten dan

maar de 'uithongeringstechniek' toe
te passen: de deuren werden bezet zo-
dat niemand het partij gebouw nog in
of uit kon. Dit leverde na anderhalf
uur resultaat op toen iemand het mid-
dagmaal van de Waalse partijtop
kwam leveren. Aan een koude schotel
met zalm kan blijkbaar niemand
weerstaan en toen de deuren van het
.partijgebouw geopend werden, wis-
ten de aktievoerders na een korte
schermutseling met het aanwezige
personeel het gebouw binnen te drin-
gen en tot bezetting over te gaan. Ze
eisten een onderhoud met iemand
van de partijtop om hun eis kenbaar
te maken.
De SP-top bleek te vergaderen bui-

ten het eigen partijgebouw en na wat
heen en weer gepmat werd een ge-
sprek met minister Van den Bossche
bedongen. Terwijl een beperkte dele-
gatie met de minister onderhandelde,

vervolg op pag. 2

soneel van het Departement Moderne
Geschiedenis. Het boek zou eerder als
een hommage dan als een objektief
historisch werk beschouwd kunnen
worden. Verscheidene van de auteurs .
ervan hebben bindingen met milieus
of publikaties die als 'eerder rechts'
geboekstaafd staan (Oranje jeugd,
"t Pallieterke, het tijdschrift 'Teksten,
kommentoren en studies', het
Vlaams Blok, ...). Sommige auteurs
zijn rechtstreeks gelieerd met Joris
Van Severen en het Verdinaso zelf.

Flaptekst
Het grote struikelblok voor de kritici

betreft een passage op de flap van het
gedenkboek die stelt dat "De vernieu-
wende ideeën van toen (van JorisVan
Severen) nog toekomstperspektieven
bieden die het waard zijn overwogen
te worden." Dat gaat voor sommigen
te ver. Elke dag wordt anoniem een
getekende bom aan de Centrale Bi-
blioteek afgeleyerd. Onder druk van
het protest, op advies van professoren
en na zachte dwang van het rektoraat
werd het boek uit de tentoonstelling
genomen.
De auteurs verbergen in ieder geval

hun achtergrond en -motîvctie niet.
Op dezelfde flaptekst als waarvan

vervolg op pag. 3

BINNENIN

VRG'sfilmfestival 5
Mensen die de noodzaak inzien van
bewustwording, hebben die bewust-
wording eigenlijk al niet meer no-
dig. Daarom organiseert het VRG
een filmfestival volgende week.
Recht of onrecht, scheef of onscheef,
als er maar mooie prentjes vertoond
worden.

Geletterde mensen 4
Voor wie ook een geletterde mens
wil worden, is er binnenkort een
groot diktee van de Nederlandse
taal. De meer gevorderden komen
aan hun trekken met een zich tegen
grote snelheid en toemeegewijs over
het Vlaamse landsgedeelte versprei-
dende horde dichters. Spanning,
hartstocht, patetiek en grote tema's.
U kan er maar uw profijt uit halen.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in 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 prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.
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Horizontaal - 1 Daad waardoor men tot schuld vervalt 2 Ondoor-
schijnend - Chinees gewicht 3 Faam - Gemeente in de gelijknamige streek
4 Gek - Pers. vnw. - Klucht 5 Lengtemaat - Zeer talrijk 6 Inwoners van
Lapland - Lange, ronde spier 7 Dun en smal stuk hout - 69 cm - Gang van
zaken zoals die beschikt zijn 8 Broer
van.!'-f0zes - Uitroep van afke~g , tona nummer9 Biibelse man - Prees 10 Wispel- V ~ ,.~
turig.

Vertikaal - 1 Onbetwistbaar
2 Melkwit minéraal - Hollandse
mansnaam 3 Onaangenaam - Stijf
4 Waterkering - Deel van een meu-
bel - Familielid 5 Maanstand -
Land in Azië 6 Duits filosoof- Voeg-
woord 7 Godin van de blinde drift -
Voorzetsel- Rode muts met kwastje
8 Zeer langzaam, "breed" - Half-
aap 9 Bijbelse vrouw - Strafwerk-
tuig van zwarte Piet 10 Onverstoor-
baarkalm.

Door Filip De Keukeleere

hoe zouden ze dan kunne" volbrengen
wat nog niemand gelukt is, namelijk 'woor-
den'waarmaken?
Maar het is de derde vraag die me het
meest verontrustte en aanzette tot verder-
lezen. Op mijn erewoord, ik heb helemaal
niets tegen jonge, studerende en entoe-
siaste politid, integendeel,... Evenmin te-
gen studentenmagazines die hen trachten
te interviewen. Maar ik kan me niet van de
indruk ontdoen dat deze laatsten tegen-

,\ o·\z.

O'

f
woordig hun best doen om leeghoofden
ten tonele te voeren telkens ze een repre-
sentatieve studentenmening nodig heb-
ben. Ze maken er gewoon een sport van.
Empty-head-hunting. En ook deze keer
schoten ze de hoofdvogel. Op de vraag ,
Welkeervaring hadjeal met politiek?' ant-
woordde Leen (laatstejaar psychologie):
IIEigenlijk niet veel (...) Mijn nonkel is Y,
parlementslid van Agalev. Hij zei dat ze in
Z nog iemand nodig hadden om de /ijst te
vervolledigen. Eerlijk gezegd ben ik niet

geworden. Groot was dan ook de ver-
bazing toen de adjunkt-kabinetschef
van Van den Bosschebekend maakte
dat de meerderheidspartijen een a-
mendement hadden ingediend waar-
in slechts sprake was van vaste in-
schrijvingsgelden voor een deel van
de VAO's.Voorde andere helft van de
VAO'sworden de inschrijvingsgelden
wel vrij gelaten. Het hele dossier werd
op woensdag 30 november goedge-
keurd in de kommissie onderwijs van
de Vlaamse Raad, inklusief het be-
wuste amendement. De aktie van
VVSkende dus een wel erg mager re-
sultaat, vooral omdat toch al aange-
nomen werd dat de universiteiten
slechts voor een aantal VAO's de in-
schrijvingsgelden zouden willen ver-
hogen. VVSplant dan ook verdere
akties.

Peter Van Rompaey

11Alle partijen gooien de modewoorden
vernieuwing en verjonging, als rijpe toma-
ten, naar je hoofd.
Maar wat betekenen die woorden?
Maken de partijen die woorden waar?
En wat vinden jonge, studerende en en-
toesiastepolitid er vanr

Mt dit stukje tekst leidt een mede-
werker van studentenmagazine X een ar-
tikel in dat op kritische wijze de verhou-
ding tussen student en politiek onder-
zoekt. Ik kan niet ontkennen dat mijn
aandacht onmiddellijk werd getrokken.
Vooreerstde inleidende beeldspraak. Po-
litieke formaties die als vleesvruchtenver-
momde woorden naar mijn kop werpen,
toegegeven, het fenomeen was me nog
nooit echt opgevallen. Dit zette me dan ~
ook aan het denken, wat altijd verdienste-
lijk is voor eenartikel. Werd hier somsver-
wezen naar de ter ziele gegane 'Aktie T0-
maat'? Zijn wij, de onverschillige burgers,
slechte akteurs? Zijn zij, de gefrustreerde
politid, het publiek dat zijn ongenoegen
te kennen geeft door een verrotte verjon-
ging naar ons smoelwerk te slingeren? In-
teressante vragen. Stof tot nadenken.
Maar er is meer. Let op de komma's. Zijn
depolitid toch ook zelf die rotte tomaten?
Het raadsel wordt niet ~pgelost en de
schrijver zet ons in de tweede zin aan tot
een eigen inte1pretatie rWat betekenen
die woorden?"). Een sterk staaltje van
mystagogische journalistiek!
De tweede vraag kon me minder boeien.
Zeg nu zelf. Politieke partijen zijn niet
eensin staat hun beloften waar temaken, (AW)

Vervolg
vervolg van pag. 1

gingen de andere aktievoerders over
tot het traditionele kaartspel en knik-
ten van tijd tot tijd naar toevallige
voorbijgangers als [osé Happart of
ElioDi Rupo. Toen Guy Spitaels al een
tijdje gepasseerd was, kwamen de
VVS-woordvoerders terug opdagen
met de belofte van minister Van den
Bossche om de inschrijvingsgelden
niet vrij te laten. De bezetting werd
ontbonden en men trok nog even
langs de partijgebouwen van de an-
dere meerderheidspartijen VUen CVP
om het VVS-standpunt kenbaar te
maken.
De aktie leek dus een sukses te zijn

Student
.Service
Shop

voor uw thesissenen ander didaktisch materiaal
• gebruik van PC met printer inclusief deskundige begeleiding

• copiëren
• faxen
• inbinden
• scannings (= verwerking van uw foto's en tekeningen)
• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, informaticaboeken ...

roept prueswerjc
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Dicstscstraat 261, 3000 Leuven, tel. 016/23 18 OS.
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zo'n politiek type.Maar ik sta wel achter
de ideeën(...) Ik zit echter de heleweekin
Leuven zodat ik weinig tijd heb om me
met de plaatselijke politiek bezig te hou-
cb111

•

Vindt Leen dan niet dat de partijen stu-
denten op hun lijst zetten enkel voor de
schoneQonge)schijn?
N Euh... Wat vind ik daar zelfvan? ... ('k
Ga gokken Walter nvdk). Ik vind inder-
daad dat ze studenten gebruiken om een
jotlg tintje aan departij tegeven.H Maar
nieJgetreurd want:
((Vervanachter staan vond ik helemaal
niet erg. Ik heb tochgeen tijd om naar de
gemeenteraad te gaan. Ik heb dan ook
geenpropaganda gevoerd.11
Geenideeën,geen interesse,geenpropa-
ganda en eenabsoluut absenteïsme.Het
minste wat men over een dergelijke in-
vulling van het politiek bedrijf kan zeg-
gen is dat ze nogal redelijk Zen is. Jezou
de partijen bijna op je blote knieën gaan
bedanken dat ze niet meer studenten op
verkiesbareplaatsen hebbengezet.
rot slot vertolkt eenandere jonge, stude-
rende en entoesiaste politika op indrin-
gende wijze hoe ondankbaar de job wel
niet is:
H In eerste instantie had ik er wel spijt
van. Jekrijgt dan veelkommentaar in het
dotp. roch niet op die /ijst ...N
Ik kan dan alleen maar hopen dat die
kommentaren als overrijpe tomaten
naar haar hoofd zijn gegooid. De éne
gunst is de andere waard.
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Kringbladen (3):
Historia, Politika, Bios

Erfvijanden in het
Witte Huis
Over kringbladen kan Veto zijn galspuwende klep niet houden.
Kwestie van geen enkele kring te bevoordelen natuurlijk. De
kringbladredakteUJ'S van Polstok (Politika), Hysteria (Historia) en
Biosblad (Bios)hoeven al niet meer bang te zijn. Zij zijn in deze
Veto aan de beurt.

Polstok ziet er erg geïnformatiseerd
uit. Alle lay-outmogelijkheden zijn
optimaal benut en het eindresultaat
leest erg vlot, vooral door het grote let-
tertype. Voor een artisanale opfleu-
ring van het blad zorgen de goede
kartoenisten. De artikels mogen er in
het algemeen wel zijn. In het redak-
tioneel beschrijft de hoofdredakteur
een interne ruzie, blijkbaar dagelijks
brood bij Politika, op een evaluatie-
vergadering: "Eerste verrassing: in
plaats van de normale rijen slapende
hoofden, een reeks van grimmige ge-
zichten. 'Het bier zal op zijn', dacht
ik". 'Blijkt dat sommigen het op het
opperhoofd van de kring, de kring-
koördinator of preses, voorzien heb-
ben. Maar alles loopt met een sisser
af.
Aktualiteit maakt een belangrijk

deel van de Polstok uit, zij het vaak op
een aangenaam verpakte manier:
"In het klasje van [ean-Luc is er veel
lawaai en rumoer. Er is namelijk een
feestje aan de gang: Willyke gaat
naar een hoger klasje omdat hij zo
flink gewerkt heeft en zijn afscheid
wordt gevierd. Daardoor komt er een
stoeltje vrij en organiseert de meester
een stoelendans". Verder stellen De
RozeDrempel, Objectief 479917, Por-
tulaca en de Universitaire Parochie
zich voor.

Schoonmoeder
In de eerste aflevering van een reeks

interviews "Het witte huis" worden de
voorzitter en de vrijgestelden, zeg
maar geën9a9eerde werknemers, van
Kringraad, Loko's onderwijsraad, kri-
tisch op de rooster gelegd. Het inter-
view graaft veel te diep en is zeer
moeilijk voor de gemiddelde student.

De voorzitter van Kringraad zorgt wel
voordé uitspraak van de Polstok: "Op
den tweede AV heb ik bijvoorbeeld
heel veel gezegd, maar ik denk niet
dat ik daar teveel heb gezegd." Het is
uiteraard een nuanceverschil. De rest
van de bijdragen zijn goedkope en
obligate nummertjes.
'Bijhet ter hand nemen van Hyste-

ria, het blad van Historia, is een juich-
kreet een passende reaktie. Hoera,
humor in de kringbladen! Waar an-
dere kringbladen hoogstens één hu- (foto Karel De Weerdt)
morrubriek kultiveren, blijk~.Hysteria Op woensdag 7 december wil Kultuurraad met de tweede honderd-fronkdag radio en woord kombineren. Het
zeker de helft van de blcdzijden met wordt een wandeling door de straten rond de Vaartkom waarbij vijftig deelnemers langs zeven lokaties passeren
hum?r t7 vuJl~~. Toegegeven, de ~u- waar een spedale sfeer opgeroepen wordt. Tegelijkertijd met de wandeling zendt Radio Scorpio eenprogramma uit
~or IS ru~t al~}d van een hoog ruvo: op de lokaties kunnen beluisteren. De teksten die via de radio de wandelaars bereiken, houden verband of staan
In het artikel Moeder, waarom bef- "st' hri! ... trast t h t ba . . h bevi d H t di dat Scoroi 20 00fen wij?" ishet grappige beperkt tot de JUl m se n ~on .m~ e ge uw waann zeZIC.. • n en. e. ra toproqramma at corp!O ~ssen ..' u
titel. Andere artikelen doen beter- en 22.00 u UItzendt ISmet alleen bedoeld voor de Vijftig mensen die als eersten voor de wandelinq inschriiven. Ze
"Heeft u dat ook wel eens? Nee, ik valt ook goed te volgen door mensen die hun radio op woensdagavond op 106 fm afgestemd hebben.
vraag niet naar uw buikgriepje; ook
niet naar uw groen-slijm-rochelende- laatste kategorie rekent de ga61dever- Dixit, cd-besprekingen, agenda en "de seksuele hoogtepunten van de
op-sterven-na-dode-schoonmoeder. staander de Historia-preses, Said El droedels, niets is te gek om het blad mannen zich situeren rond midder-
Heeft u dat ook wel eens? Het feit dat Khadraoui, die in oktober voor de vol te krijgen. De superentoesiaste nacht en rond 18 u. Spektakulair zijn
uw videorekorder het laat afweten". Leuvense gemeenteraad werd verko- bladvuJlers hebben zelfs het redck- echter de seksuele dieptepunten om

zen. tioneel uitgebreid: "Toen ik tijdens het zeven's morgens en acht 's avonds".'
Maar Hysteria is duidelijk niet te- weekend een reklame zag met als Grappig en eveneens aangebrand

vreden met de rol van grappig blaad- slagzin: ik voel me een kip vandaag, is het vervolgverhaal van de RozeRid-
je. De hoofdredakteur pleit voor een dacht ik dat ik alles gezien had. Maar der, "Het gulden maagdenvlies": "De
volwassen opinieblad: "Waarom dan kwam Stefan met het lumineuze prachtig golvende meestermagiërin
heeft Veto het monopolie op opinie- idee op de proppen om twee redaktie- wenkte hem met een veel te eenlekke-
vormende artikels? Waarom moet neeltjes te schrijven ...". lijke glimlach, niet wetend natuurlijk
een kringblad altijd beperkt blijven dat dit op de roze held geen enkel
tot het publiceren van grapjes, afreke- Postelein effekt heeft. Maar de ridder deed zijn
ningen (sic),aktiviteitenkalenders en blonde lokken achter zijn oor en trip-
informatie bedoeld voor een beperkte Naast de gebruikelijke verslagen pelde zijngids achterna". Hoogstinte-
kring?" Gelijk heeft hij, maar in deze van reisjesen andere doopaktiviteiten ressante informatie komt zonder twij-
Hysteria is daar nog niet zo heel veel biedt het Biosblad een echt weten- fel uit het presesinterview-in-tele-
van te merken. Dedebatrubriek "Gal" schappelijk en een pseudo-weten- gramstijl: "Wat is uw lievelingskleur,
telt maar één bijdrage. schappelijk artikel. Het laatste onder- -geur, -bloem, -dier? 'Blauw-Appel-
'Biospresenteert de studenten Biolo- zoekt door een analyse van het bloesem-Witte winterpostelein-Post-

gie een hoop pretentieloze inside- kondoorn- en maandverbandende- horenslak". Als het maar gezellig is.
kwatch in het kringblad met de trans- biet in de Schelde de seksuele aktivi-
parante naam 'Biosblad. Wist-je-dat, teit van de Antwerpenaren. Blijkt dat Gert Meesters

Gal
Een andere spitse bijdrage is de

aankondiging van een postgraduaat
"Financiële en fiskale spitstechno-
logie", dat onder andere gedoceerd
wordt door Paul Van Den Boeynants,
Jean-Pierre Van Rossem, EddyWally,
Paul Staes en Pablo Escobar. De stage
bij het programma wordt als volgt
omschreven: "Het verzorgen van de
(dubbele) boekhouding in een nader
te bepalen studentenkring ", Verderop
in het blad worden de erfvijanden van
de historiaan opgesomd: "De visita-
tiekommissie van het Studentenver-
bond, de Burgie, de Kater, Louis Tob-
back en zijn partijgenoten". Bij de

Tentoonstelling Van Severen
vervolg van pag. 1

sprake, wordt gesteld dat alle auteurs
"geboeid zijn door de figuur en de in-
spirerende gedachten van de uitzon-
derlijke persoonlijkheid die Joris Van
Severen geweest is". En verder steken
de auteurs hun bindingen met voor-
noemde publikaties en- nationalis-
tische organisaties nauwelijks onder
stoelen of banken. Van enige "objek-
tief-wetenschappelijke" aspiraties
van het te koop aangeboden gedenk-
boek is dus weinig sprake.

Bovendien stond het boek in een
kijkkast te midden van, weliswaar
oudere, publikaties over Van Severen
van auteurs uit gelijkaardige mid-
dens. De hele tentoonstelling bestaat
trouwens grotendeels uit geschriften
van Van Severen en zijn aanhangers.
De video die er vertoond wordt is een
produktie van het NDSJVS. In deze
'dokumentaire' wordt met opvallend
grote schroom en eerbied over "de lei-
der" gesproken. In kleine lettertjes
staat er dan ook de waarschuwing bij
vermeld dat de video eerder als 'hom-

Wie was joris Van Severen?
Joris Van Severen (1894-1940)
droomde van een betere wereld: een
Nieuwe Orde in de herenigde Zeven-
tien Provincies, bij voorkeur onder
zijn leiding en ingericht volgens
korporatieve en autoritaire .princi-
pesoHijspuwde op de parlementaire
demokratie en verachtte de politieke
partijen in het bijzonder. Voor poli-
tieke tegenstanders had hij in zijn
ideale staat een plaatsje gereser-
veerd achter prikkeldraad. En hoe-
wel het zeker niet zijn hoofdbekom-
mernis was, had hij het ook niet zo
hoog op met joden, laat staan met
kommumsten.
Hierdoor definieert Van Severen

zich volgens het woordenboek als
fascist. Zelf distantieerde hij zich
echter van zijn Italiaanse en Duitse
tijdsgenoten. Hij veroordeelde bij-
voorbeeld de jodenvervolging tij-
dens de 'Kristalnacht' in '38 in
Duitsland. En hij riep zijn volgelin-
gen op België tegen elke buiten-
landse agressor te verdedigen, ook
tegen Nazi-Duitsland.
Joris Van Severen evolueerde van

het Vlaams-nationalisme van de
Frontbeweging naar een Groot-Ne-

derlandse gedachte, inklusief Wal-
lonië en Luxemburg. Zijn Verbond
der Dietsche Nationaal Solidaristen
(Verdinaso) moest dat ideaal helpen
waarmaken door vorming en oplei-
ding van de bevolking. Het Verdina-
so beschikte ook over een eigen mili-
tie, de Dietsche Militante Orde
(DMO). Van Severen speelde met de
gedachte om met het DMO de
macht in Vlaanderen te grijpen,
maar officieel werd geweld verwor-
pen. De uniformen, de discipline en
het vele vlagvertoon was eigen aan
de tijd. Het paste in het ideaal beeld
van de fiere Dietser, onvoorwaarde-
lijk trouw aan de leider.
Van Severen kreeg nooit de kans

zijn plannen in praktijk om te zet-
ten. Bij het uitbreken van de tweede
Wereldoorlog werd hij door de Bel-
gische regering als staatsgevaarlijk
individu naar Frankrijk wegge-
voerd. in Abbeville werd hij door
Franse soldaten doodgeschoten. Het
Verdinaso, geheel vereenzelvigd
met haar leider, bleef ontredderd
achter. Het werd in 1941 door de
Duitse bezetter ontbonden.

(jvh)

mage' dient beschouwd te worden. Zo
wordt tevens bij het begin van de
ekspositie gesteld dat het louter om
een pure presentatie van een archief
gaat, niet om de "dissektie van een
fascist".

zich natuurli jk de vraag stellen ofmet
deze 'naakte' benadering de
KV Leuven geen forum verleent aan
ekstreem-rechts. De puur akademisch
opgevatte tentoonstelling trekt alvast
meer publiek dan de bedoeling was,
zowel bejaarde bedevaarders als stu-
denten. Ook het rektoraat, zoals
steeds zeer bekommerd het imago
van de unief, is zich bewust van het
gevaar. Het liefstvan al had zede ten-
toonstelling onopgemerkt in het don-
ker laten doorgaan.

=-.-~------------------------------~

Het was adjunkt-archivaris Derez
in zijn naïeve onschuld er eigenlijk
enkel om te doen het begeerde archief
in handen te krijgen. Al de beroering
rond de hele affaire heeft hem echter
al enkele slapeloze nachten en zijn
zielerust gekost. Volgend jaar doet hij
een tentoonstelling over Sinterklaas
ofzo.

Bedevaart AnjaKühn
JorisVanden Houtte

Organisator Derezging er trouwens
van uit dat de bezoeker voldoende
verstandig is om de tentoongestelde
stukken kritisch te benaderen. Hij
vond het wat te ver gaan om overal
als het ware 'Parental advisory:
explidt lyrics'-stickers aan te brengen
om te waarschuwen: "Pas op, dit is
fascistisch, lees dit niet!". Men kan

ONBEGRENSDE SKIMOGELIJKHEDEN
op topniveau tegen "low-budget" prijzen!
Kom langs voor info in ons agentschap:

·1
NAAMSESTRAAT 16, Leuven I

of bel 016/22.39.55 i
Open van 9 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.
Extra skioermanentie 00 ma en do van 20 tot 22 u.
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Een hele dag James Joyce

Verbanning als terapie
James Ioyce is nog steeds zeer en vogue, dezer dagen. Over geen
enkele andere schrijver wordt tegenwoordig zo veel gepubliceerd
als over hem. Zelfs niet over Shakespeare of Hugo Claus. En ook
Leuven doet mee. Volgende week wordt er door het Psycho-sociaal
Centrum een Joyce-kollokwium georganiseerd, met de titel 'Ioyce
en het lot van het woord' .Er iseen aperitietkoncert, er zijn lezingen
en er is een toneelvoorstelling, 'Exiles' .

het enige gepubliceerde toneelstuk
van Joyce dat deze week in het Stuc
wordt vertoond, gaat daar ook over.
En vooral 'Ulysses' natuurlijk, het
ultieme modernistische meesterwerk,
dat het begrip 'roman' herdefinieer-
de. Het boek is een feest van taal-
spelletjes en nieuwe technieken. Het
brengt alle mogelijke kantjes van het
menselijke bestaan tot eenheid in een
turf van duizend bladzijden die als
alternatief moet dienen voor de frag-
mentatie en verbrokkeling die het
werkelijke leven zo kenmerken.

Zo'n koleidoskoop van uiteenlo-
pende ervaringen die worden samen-
gebracht in één werk biedt dus een
enorme hoeveelheid aan mogelijke
interpretaties. En die interpretaties
kwamen er ook veelvuldig. Letterkun-
digen, kommuntsten. filosofen, psy-
chologen, feministen, iedereen las het
werk van Joyce op zijn manier. En dat
is iets waar in '[ames Joyce en het lot
van het woord', het kollokwiurn van
het Psycho-sociaal Centrum, veel
aandacht aan wordt besteed.

Dat het Psycho-sociaal Centrum
aandacht schenkt aan literatuur is
niet nieuw. Het centrum is een klein-
schalige psychiatrische kliniek, waar
in de marge van de psychoterapie in-
teresse bestaat voor het raakvlak tus-
sen psychiatrie en literatuur. Poëzie
wordt soms gebruikt bij de behande-
ling van patiënten. Kan mensen ge-
dichten laten lezen, of over literatuur
doen praten soms een terapeutisch
effekt hebben? Of, aan de kant van de
schrijver, schrijft een auteur om din-
gen uit het dagelijkse leven van zich
af te zetten? Dat zijn allemaal dis-
kutabele kwesties, waar het Psycho-
sociaal Centrum de voorbije jaren al .
enkele poëzie-avonden aan heeft ge-
wijd. Nu is er dus een [oyce-kollo-
kwium, want het werk van Joyce biedt
in dit perspektief veel mogelijkheden.
Er is een aperitiefkoncert gepland en
een paar lezingen, en aansluitend
speelt het Kaaiteater 'Exiles' in het
Stuc.

Maar vóór dat alles is er nog 'Een

James [oyce was een Ierse schrijver die
leefde van 1882 tot 1941. Hij wordt
door de kenners beschouwd als een
van de belangrijkste Engelstalige
schrijvers van deze eeuwen als de va-
der van het modernisme in de Engelse
letterkunde. [oyce was iemand die
nogal wat problemen had met de
sterke greep die voor hem voorbij-
gestreefde waarden als katolicisme en
nationalisme uitoefenden in het Ier-
land van toen. En hij rebelleerde daar
dan ook heel sterk tegen. Toen James
[oyce bijvoorbeeld weigerde te bidden
aan het stertbed van zijn moeder, ont-
ketende hij daarmee bijna de eerste
wereldoorlog. Door zulk gedrag te ver-
tonen, stigmatiseerde hij zichzelf met-

een als een outsider in die maatschap-
pij, als een banneling.

En James [oyce had het moeilijk
met die positie. Hij emigreerde in vrij-
willige ballingschap naar het vaste-
land, en probeerde al schrijvende de
situatie te aanvaarden. In 'Portrait of
the Artist as a Young Man' probeerde
hij als banneling een nieuwe levens-
wijze te vinden, die niet meer steunde
op een of andere voorbijgestreefde
moraal. Die levenswijze was die van
de kunstenaar.

\.(

vanuit hun eigen invalshoek korrek-
ties aan op het standpunt van Ler-
nout. Christel van Boheemen van de
Universiteit van Amsterdam geeft een
feministische lezing van en over
Joyce. Die lezing spitst zich toe op het
beruchte laatste hoofdstuk uit 'Ulys-
ses', waarin de fantasieën van een
vrouw als een stroom van gedachten
staan neergeschreven. Hoe Joyce dit
schreef, ziet zij als de ekspressie van
een man met een stevige mid-life
krisis. Filosoof en psycho-analytikus
Marc Ledoux interpreteert [oyces
werk vanuit het werk van Laean. Dirk
de Schutter gaat de wijsgerige opvat-
tingen van de schrijver na, en Bart
Eeckhout zal het hebben over 'Exiles',
over de biografische elementen daar-
in en wat het werk zo modernistisch
maakt.

uur kultuur', dat een aperitiefkoncert
biedt. Kameropera-gezelschap Trans-
parant brengt 'Een leugen van
schoonheid', een muziekteaterpro-
gramma rond teksten van Iernes
Joyce op muziek van Samuel Barber,
een Amerikaanse komponist die een-
voudige en pure liederen kompo-
neerde.

Feminist
En dat is iets dat als een rode draad

loopt door het werk van Ioyce, 'Exiles',

Kongres
De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) organiseert op zaterdag een
kongres met als tema 'Studenteninspraak' met om 9.00 u openings-
toespraak door prof. dr. ElsWitte, rektor van de VUB, om 9.20 u toespraak
door Philippe Henry, voorzitter van de Fédération des Etudiants Franco-
phones, om 9.30 u werkgroepen Onderwijs (demokratisering van het on-
derwijs), Maatschappij (maatschappelijke uitdagingen voor de eenen-
twintigste eeuw), Sociaal (het statuut van de student), om 11.00 u koffie-
pauze, om 11.20 u hervatting van de werkgroepen, om 13.00 u warme
middagmaaltijd (inbegrepen in het inschrijvingsgeld), om 14.30 u 'Histo-
riek van de studentenbeweging' door prof. Louis Vos, hoofd van het Depar-
tement Geschiedenis KU Leuven, om 15.00 u debat: 'Studenteninspraak'
met als moderator Peul Mahieu, hoofd van de Studiedienst Idea van de UA,
en als deelnemers Rik. De Baerdemaker, voormalig medewerker Regionaal
Netwerk Gent, Rudi De Potter, hoofd Adviescentrum voor Studenten van de
UG en Paul Sas, ex-voorzitter van VVS, om 16.00 u koffiepauze, om
16.20 u hervatting van het debat, om 17.30 u stemming over de kongres-
resoluties, om 18.00 u slottoespraak door Luc Van Den Bossche, Minister
van Onderwijs, en om 18.30 u receptie, aangeboden door het Brussels
Studentengenootschap, inlichtingen 22.95.41, in Auditoria Q (VUB),
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, toeg. 200/250, org. VVS

Stevig
De lezingen spitsen zich vooral toe

op de vraag hoe je het werk van [oyce
nu eigenlijk mag lezen. Geert Ler-
nout, professor aan de UIA en een van
de bekendste Joyce-kenners uit ons
taalgebied, begint de lezingen met de
stelling dat de waarde van al die ver-
schillende filosofische en psychologi-
sche Joyce-interpretaties toch maar
relatief is. Hij stelt vast dat er rond het
werk van [oyce een 'strijd der fakul-
teiten' wordt gevoerd, maar konklu-
deert dat "[oyce een schrijver is, en
maar beter zo behandeld kan wor-
den".

De andere vier sprekers brengen elk

Behoefte
Aansluitend op deze lezingen wordt

'Exiles' vertoond in het Stuc, gespeeld
door het Kaaiteater in een regie van
Peter van Kraaij. Het stuk is het enige
dat [omes loyce ooit publiceerde, en
het is, net zoals zijn andere werk, ste-
vig autobiografisch geïnspireerd.
Exi!es gaat over Richard Rowan, ie-
mand die heel wat van [oyce weg
heeft en die na een verblijf in Italië
met vrouwen kind terugkeert naar
Dublin. Het is het verhaal van twee
mannen en twee vrouwen, en van al-
les wat er tussen hen kan gebeuren.
Overspel, vriendschap en verraad in
alle mogelijke matematische kombi-
naties. Centraal staat echter het ver-
haal van Richard tegen iedereen,
maar nog het meest tege,n zichzelf, de
enige persoon tegen wie hij niet kan
winnen. ..

Of zoals regisseur Peter van Kraaij
het stelt: "Het tema van het stuk is
voor mij de onoverdraagbaarheid
van emoties. Dat je nooit met iemand
volledig emoties kan delen, dat je
nooit kan weten hoe iemand anders
een relatie ondergaat. Je kan de ander
nooit volledig kennen. Daaruit ont-
staat ook alles, bijvoorbeeld de be-
hoefte van Richard om de dingen te
manipuleren, om ze te leren kennen
van binnenuit.en om iedereen te kun-
nen ensceneren zoals hij dat wil."

De meeste kritici zijn het erover
eens dat 'Exiles' als stuk niet opweegt
tegen het andere werk van Iernes
[oyce, en dat het heel moeilijk speel-
baar is door zijn kompleksiteit. Toch
slaagt het Kaaiteater erin boeiende
dingen te doen met het stuk. Vooral
de schitterende akteerprestaties en de
sobere enscenering, geheel vanuit het
perspektief van Richard, zorgen er-
voor dat de voorstelling de moeite
waard is.

luuk Gruwez en Eriek Verpale geven hun lezing

Een ziekte op toernee
smoesjes beschrijft die zijn vadervroe-
ger uit de duim moest zuigen om aan
moeder Verpale diets te maken dat hij
zijn vakantiegeld weer eens had op-
gezopen. Het dekor van de voorstel-
ling, een lange tafel met aan elk uit-
einde een dichter, symboliseert eigen-
lijk de relatief grote afstand die er voor
de pauze tussen de poëten bestaat.

Na de pauze maakt die grote tafel
plaats voor een keukentafeltje. En
warempel, Gruwez en Verpale groei-
en naar mekaar toe. Gruwez laat de
grote tema's dood en vernieling ach-
ter in de kleedkamer en gaat meer
anekdotische gedichten voorlezen,
met bijvoorbeeld een verhaaltje over
zijn eerste lief in een Zuidfrans duister
bos. Verpale gaat dan weer voordra-
gen uit zijn nieuwe dichtbundel. Zo
wordt de interaktie tussen de twee
poëten groter. Aan de andere kant
zorgt dat er wel voor dat de voorstel-
ling iets eentoniger wordt.

Er cirkelt wederom een vlucht geletterde mensen boven Leuven.
Wanneer ze volgende week neerstrijken, zult u kunnen zien dat
het gaat om Luuk Gruwez en Eriek Verpale. Dat zijn twee geletter-
den die meer gemeen hebben dan de progressieve schrijfwijze van

Bijvoorbeeld het feit dat ze allebei
veertig, Vlaamse schrijver en elkaars
vriend-voor-het-leven zijn. Maar ook
wat de tema's in hun werk betreft zijn
er heel wat overeenkomsten. Zo koes-
teren ze een grote sympatie voor de
vertrapte en vergetene en de kleine
dingen des levens, en verwachten ze
van datzelfde leven geen van beiden
al te veel. Ook zwelgen ze in hun
midlife-krisis en is het moeilijk om uit
te maken wie van de twee nu eigenlijk
het meest ongelukkig is. Dat alles we-
ten ze echter steeds te verzachten met
een soort komische ironie, zodat het
niette zwaar wordt voorde lezer, in dit
geval de toeschouwer.

Wat hen echter het meest verbindt,
is het feit dat ze zich diep willen bezin-
nen over de relatie tot het andere ge-
slacht. Verpale gaat bij dat andere
geslacht steevast op zoek naar zijn
dode zusje, van wie hij stukjes pro-
beert terug te vinden in allerlei 'ge-
schonden meisjes'. Gruwez houdt dan
weer van vrouwen die niemand an-
ders meer moet hebben. Zijn grote
liefde voor zijn aan kanker lijdende
vriendin Tippetotje is in dit verband
spreekwoordelijk.

Zeemzoet
Als u er na de voorstelling echter

nog niet genoeg van zou hebben,
kunt u de twee schrijvers in boekvorm
mee naar huis nemen. Gruwez en
Verpale hebben namelijk samen 'On-
der vier ogen' geschreven, wat ze zelf
ook wel 'een Siamees dagboek' noe-
men. Het is een verzameling van dag-
boekfragmenten, zelfportretten en al
dan niet verstuurde brieven aan el-
kaar, waarin de geijkte tema's op-
nieuw aan bod komen. De laatste
bundels die ze apart geschreven heb-
ben, zijn voor Gruwez 'Vuile manie-
ren' en voor Verpale 'Nachten van
Beiroet'. Gruwez heeft in zijn bundel
de meest aangrijpende gedichten ge-
zet die hij tot dusver heeft geschreven.
Verpale laat de zeemzoete neo-ro-
mantiek definitief achter zich ~n neigt
steeds meer naar het nihilisme.

Zuipen
Voor de pauze worden deze paral-

lellen in hun werk nog niet echt uitge-
werkt. Gruwez put in dit gedeelte
vooral uit zijn nieuwe dichtbundel
'Vuile manieren', en dan nog het
meest uit de cyklus over zijn zieke
vriendin. Zo raakt hij meestal zwaar-
wichtige tema's aan als dood, verval
en vergankelijkheid, en de liefde die
daar machteloos tegenover staat.
Daarnaast trekt Gruwez tematische
lijnen langs zijn afkomst, namelijk de
relatie met zijn ouders en grootou-
ders, en ook met West-Vlaanderen,
zijn geboortestreek. Daar ligt wel een
raakpunt met Verpale.

Verpale gaat echter meer de anek-
dotische toer op. Zo zijn er bijvoor-
beeld als hoogtepunten de ongebun-
delde brieffragmenten, waarin hij de

Joris Janssens

Het Joyce-kollokwium vindt plaats op
woensdag 7 december in kollege De Valk,
auditorium leger Van Hee. '[en Leugen
van Schoonheid' door Kameroperagezel-
schap Transparant begint om 13.00 u
en is gratis voor iedereen. Het eigenlijke
kollokwium begint om 13.30 u. Wil u
zich inschrijven, doet u dat best vandaag
nog bij het Psycho-sociaal Centrum,
Mechelsestraat 84. Dat kost 1000 frank
voor studenten en 1200 voor anderen.
'[xi/es' door Kaaiteater kan u om
20.30 u gaan bekijken in Vlamingen-
straat 83. Kaarten daar kosten 200/
300 tronk.

Martijn Graumans
Jons lenssens

Luuk Gruwez en [riek Ve1pale zijn op
woensdag 7 december om 20u in de
Minnepoort te zien. De toegangsprijs be-
draagt 400 tronk. Verdere inlichtingen
op nummer 22.21.13.
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één van de drie er aan te kunnen ont-
snappen. De film heeft heel veel reak-
tie uitgelokt, en de ideeën van de re-
gisseur zijn op zijnminst vrij ekstreem
te noemen, maar de boodschap van
de film is duidelijk en positief: 'increa-
se the peace!'

Iets heel anders vinden we in een
beroemde film van Charlie Chaplin,
'The GrootDictator' uit 1940. Diegaat
over het diktatoriale regime onder een
Hitlerachtige figuur, in het denkbeel-
dige rijk Tomania. Speàaal aan deze
film is dat het de eerste geluidsfilm is
die Chaplin heeft gemaakt, en de
laatste waarin zijn zwervertypetje,
met snorretje, wandelstok en waggel-
pas meedeed. Hij had zich steeds te-
gen de geluidsfilm verzet, omdat zijn
favoriete figuur van de zwerver beter
uitkwam zonder stem. Omdat hij het
onderwerp van deze film echter zo be-
langrijk vond, heeft hij hier een uit-
zondering op gemaakt, maar dan
niet zonderérg veel aandacht te beste-
den aan de tekst. De toespraak op het
einde van de film is trouwens zeer ver-
maard' als boodschap van Chaplin
aan de wereld.

Het verhaal van 'Nikita', tenslotte,
is dat van een modem sprookje. Een
jonge, verslaafde vrouw wordtveroor-
deeld voor de moord op een agent,
maar dan door de overheid gedwon-
gen als huurmoordenaar tegaan wer-
ken. Het weinig originele verhaal, de
happy ending en de niet zeer geïnspi-
reerde boodschap (liefde overwint het
geweld) beloven weinig goeds, maar
toch zorgt regisseur Bessen ervoor dat
ook deze film de moeite waard is. Bo-
vendien sluit hij mooi aan bij de rest
van de programmatie en bij het
overkoepelende tema.

Gevangenissen en wat daar zoal in
gebeurt, vormen het onderwerp van
zowel 'Kissof the Spider Woman' als
'One Flewover the Cuckoo's Nes!'. In
die eerste gaat het over politiek, revo-
lutie, homoseksualiteit en nazisme,
de tweede laat de wantoestanden in
bepaalde psychiatrische instellingen
zien, maar vormt tegelijk een beeld-
spraak van de gekke maatschappij
waarin we leven.

'Los Santos Innocentes' is dan weer
een film over de mensonwaardige
omstandigheden waarin Spaanse
landarbeiders in de jaren zestig van
deze eeuw leefden, en wat daar de oor-
zaken van waren. De diktatuur van
Franco en de Kerkzijn de grote schul-
digen, maar ook nà de dood van de
generalissimo en de invoering van
doorgedreven demokratie werd het er
in feite niet veel beter op. Toch wordt
hier, wederom, niet alle schuld op één
grote snoodaard gedeponeerd: de
kleine onderdrukte boeren zelf zijn op
hun manier ook schijnheilig.

Het speciale aan de volgende film
in de rij, 'Animal Farm', is dat het één
van de twee enige animatiefilms in de
reeks is. De andere is 'Taxandria',
waarin overvloedig met kornputer-
animatie gewerkt is, maar daar leest
u elders op deze pagina meer over.
'Animal Farm' is een tekenfilm, en
grotendeels gebaseerd op het welbe-
kende boek van George Orwell. Dat
wordt meestal geïnterpreteerd als een
anti-kommunistische allegorie: de
dieren op een boerderij grijpen de
macht, qooien de boer eruit en gaan
zelf de zaak runnen. Na verloop van
tijd ontpopt een van de leiders van de
revolutie zich echter tot eenzelfde
soort tiran als de boer zelf was~el
heeft de filmmaker hier het grimmige
einde van het origineel wat bijge-
kleurd. Opmerkelijk is dat het de eer-
ste echte tekenfilm voor volwassenen
is, waardoor het genre eindelijk ern-
stig genomen werd.

De vrijheid van meningsuiting, zo-
wat konstant een 'hot issue' in allerlei
diskussies, gaande van sigaretten-
reklame tot revisionisme, is het onder-
werp van de film 'Talk Radio'. De titel
refereert aan het verschijnsel van de
'shock radio', een speciale manier
van radio maken in het Amerika van
de revolutionaire jaren zestig.Verbol-
gen mensen konden naar de radio
bellen en rechtstreeks in de eter hun
gal spuwen. Devraag isdan hoever ze
daarmee kunnen gaan.

Het VRGstond er op ook een paar
films uit onze eigenste lage landen te
programmeren. De keuze is gevallen

op 'De aanslag' van FonsRadernakers
en 'Een vrouw tussen hond en wolf
van André Delvaux. Beide films be-
handelen het tema van de tweede we-
reldoorlog, en de verre nasleep ervan.
Deeerste film focust op hoe een jonge-
man de moord op zijn ouders en broer
door de Duitsers verwerkt, in de twee-
de is de oorlog slechts het dekor voor
een verhaal over de bevrijding van
een jonge vrouw, die evolueert van
een zwijgend en onderdanig verleng-
stuk van haar man tot onafhankelijk
denkende en handelende persoonlijk-
heid.

Programmatie VRG-filmfestival

Charlie ChaplinJ

maar niet in zwart-wit
Precies zoals het de organisatoren van een heus filmfestival
betaamt, hebben ook de mensen van het VRGeerst eens heel diep
nagedacht over het hoe, het wat en het waarom van hun film-
gebeuren, om dan een gegronde filmkeuze te gaan maken. Enhet
zouden geen rechtsstudenten zijn, als ze de ambiguïteit van de
begrippen recht en onrecht niet nog eens duidelijk in de verf zou-
den zetten.

Buitenaards
Zo'n realistisch referentiekader lijkt

in een film als 'Brother from Another
Planet' te ontbreken: buitenaardse
wezens en low-budget sàence-fiction
lijken ver van de werkelijke wereld af
te staan. Toch probeert de film, over
een buitenaards wezen dat in de New-
Yorkse wijk Harlem terechtkomt, op
komische wijze maatschappijkritiek
te geven. Het wezen, dat er toevallig
precies uitziet als een gemiddelde
aardse zwarte, moet de verschillen
tussen blank en zwart leren kennen,
en wordt daar meer dan eens zwaar
door in de war gebracht. Dit omdat, u
raadt het al, zelfsde tegenstelling tus-
sen blank en zwart niet zo eenvoudig
is als ze lijkt.

Zogenaamd typisch 'zwarte' pro-
blemen als drugdealen, jeugdbendes
en allerlei kriminaliteit komen aan
bod in het vrij recente 'Boys 'n' the
Hood'. Het levensverloop van een
drietal jonge zwarten wordt gevolgd,
en de aandacht wordt vooral toege-
spitst op het geweld dat hun leven in
South Centra I Los Angeles volledig
beheerst. Ze reageren er alle drie an-
ders op, en uiteindelijk blijkt slechts

Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk in
de twee westerns die op het program-
ma staan. In 'FortyGuns' heeft de ver-
tegenwoordiger van recht en orde een
verhouding met de bendeleidster, die
hij eigenlijk zou moeten bestrijden, en
in 'High Noon' staat de sheriff hele-
maal alleen in zijn strijd tegen het
onrecht. Hij moet zelfs de hulp van
zijn vrouw inroepen. Het leuke aan de
keuze voor deze twee films is dat ze
tegelijk in de traditie van de western
staan, gekenmerkt door een typische
zwart-witvoorstelling van goed en
kwaad, en die traditie overstijgen,

door een veel genuanceerder beeld te
schetsen.

Kommunistisch
In 'Twelve Angry Men' gaat het

over het omstreden Amerikaanse ju-
rysysteem, waarbij een groepje leken
in een rechtzaak soms over leven en
dood van de beschuldigde moet be-
slissen. Dat systeem zelf wordt niet
goed- of afgekeurd; wel wordt er op
gewezen dat het iets delikaats is, en
men er dus zorgvuldig mee moet om-
springen.

Programmatie VRG-filmfestival
maandag 5 december
20.00 u: avant-première: Taxandria (R.Servals,1994) in Superdry
dinsdag 6 december
20.00 u: FortyGuns (S.Fuller,1957) in Stuc
22.30 u: HighNoon (F.Zinneman, 1952) in Stuc
woensdag 7december
19.30 u: TwelveAngryMen (S.Lumet, 1956) in ZegerVan Hee
22.00 u: Kissofthe SpiderWoman (H.Babenco, 1984) in ZegerVan Hee
donderdag 8 december
19.30 u:One Flewover the Cuckoo'snest (M. Forman, 1975) in ZegerVan Hee
22.00 u: LosSantos Innocentes (M. Camus, 1984) in ZegerVan Hee
maandag 12 december
19.30 u: Animal Farm (J. Halas) in ZegerVan Hee
22.00 u: TalkRadio (0. Stone) in ZegerVan Hee
dinsdag 13 december
14.00 u: Eenvrouw tussen hond en wolf(A.Delvaux, 1979) in de Valk91.54
17.00 u: DeAanslag (F. Rademakers, 1986) in de Valk91.54
woensdag 14 december
19.30 u: BrotherfromAnother Planet (J. Sayles,1984) in ZegerVan Hee
22.00 u: Boys'n' the Hood (J. Singleton, 1991) in ZegerVan Hee
donderdag 15december
19.30 u: TheGreat Dictator (C,Chaplin, 1940) in ZeqerVan Hee
22.00 u: Nikita (L. Bessen,1990) in ZegerVan Hee

Kaarten kosten in voorverkoop 80/100 fr. Er is ook een Film-Go-Pass voor
zes films buiten het Stuc voor 450/550 fr. De kaarten zijn te verkrijgen op
het VRG-sekretariaat, Tiensestraat 53, eerste verdieping.

Martijn Graumans
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VRG brengt recht en onrecht op het filmscherm
Juristen zijn kleine lettertjes beu
Juristen worden verondersteld hun ooglenzen in te stellen op de
kleine lettertjes van de wetboeken en de rechterlijke uitspraken.
Maar het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG)besloot dat het tijd
werd voor een optische pauze. Van vijf tot vijftien december ver-
schuift de juridische blik naar het witte scherm. Men gaat film
kijken en nodigt iedereen uitte zien hoe recht en onrecht doorheen
de jaren op het filmplaatje werden geserveerd.

groep, waar Supercity deel van uit-
maakt, was de film vrij makkelijk te
verkrijgen. Normaal zou de film al
vanaf 29 november in de bioskopen
draaien: een echte avant-première
zou het dus niet worden. Althans, dat
dacht men. De vertoning van Taxan-
dria werd echter uitgesteld tot januari
1995, en zo kon het VRGtoch de ver-
hoopte avant-première binnenrijven.
Taxandria is meteen ook de festival-
opener en dat gaat gepaard met de
nodige tamtam.

jv...rrÓ\.SC he tY.-L 'K. () DO! '('
het.wï tte.scherm.Het idee om dit VRG-filmfestival te

organiseren ontsproot al een jaar ge-
leden aan het brein van een VRG-lid.
Toen botste men echter op problemen
met filmrechten. De lijst van films die
men toen had opgesteld, diende als
uitgangspunt voor de huidige affiche.
Van de twintig films die vorig jaar
werden geselekteerd, bleven er uitein-
delijk vier op de affiche staan. Niet
genoeg voor een filmfestival dus. Een
eerste aanvullingspoging leidde tot
een overwegend Amerikaans pro-
gramma. Dat kon niet, vond het VRG.
De keuze moest minstens vijftig per-
cent Europees worden.

Men waakte er ook over dat er niet
alleen verschillende genres (komedie,
tragedie, thriller, soàaal drama, ani-
matiefilms,,,.) maar tevens verschil-
lende problematieken rond het tema
'recht en onrecht' aan bod komen.
"Zovereisthet tema zonder twijfeleen
film over rndsme, een familiedrama,
een soàaal dmmo....", aldus de orga-
nisatoren.

niet door. Momenteel verbouwt men
de filmzaal van het museum. Het
VRGreageerde enigszins verontwaar-
digd op het feit dat het museum de
gedane beloftes niet nakwam. Demu-
seumlokatie werd dan maar vervan-
gen door lokaal 91.54 in de Valk. Uit-
eindelijk resulteerde de selektiepro-
cedure in een lijst van vijftien films,
die afwisselend vertoond worden in
Supercity, De Valk en het Stuc. In de
Valk wordt de aula Zeger Van Hee
voor de gelegenheid omgetoverd tot
een heuse filmzaal met een hoogst
originele naam: 'Collegium Falconis'.

Taboe te schrijven van zijn eerste langspeel-
film. Op een hotelkamertje in Wenen
liet hij zijn fantasie de vrije loop, en
die liep naar Taxandria, een negen-
tiende-eeuws ogende stad met een
prachtige maar beklemmende archi-
tektuur, doordrongen van een drang
naar vergane glorie.

Taxandria is een stad waar de tijd
stil staat, met een afschuw van voor-
uitgang of verandering. Het verleden
is er taboe, en van toekomst, herinne-
ringen, verbeelding, kreativiteit of
liefde is al helemaal geen sprake. Het
land leeft immers onder de 'Eeuwige
Diktatuur van het Heden'. Geen evo-
lutie, geen gevaar.

De kijkerwordt naar Taxandria ge-
sleurd via de dromen van Jan, een elf-
jarige jongen die in de ban is van de
vreemde verhalen van Karol, een
vuurtorenwachter die ooit zelf uit
Taxandria wegvluchtte.

De film werd een wonderlijk meng-
sel van animatie- en gewone film-
technieken. Sommige beelden doen
denken aan bijvoorbeeld de schilde-
rijen van Delvaux. Donker, statisch,
kleurrijk, bevreemdend, aangrijpend.
Hoewel lang niet alle kritià de inhoud

en de uitwerking van het tema goed
vinden, lijkt iedereen het er wel over
eens dat de filmop zijn minst een gra-
fisch wonder is.

Regisseur Raoul Servais komt even
kijken hoe Leuven reageert op zijn
hersenspinsels en gunt het publiek
bovendien een blik achter de scher-
men. Ook Julien Schoenaerts zal (on-
der voorbehoud) aanwezig zijn. "Er
zijn ook tal van andere prominenten
uitgenodigd", kondigt het VRGtrots
aan. Publiek en prominenten worden
na de vertoning verwacht op de gratis
receptie in de voor die gelegenheid
gekreëerde Movie-Bar.

Servais is geen nieuwe rijzende ster
aan het strip- en tekenfilm firmament.
Hij was al hét Belgische boegbeeld op
vlak van de animatiefilm. Talrijke in-
ternationale onderscheidingen vielen
hem al te beurt voor diverse teken-
films ('Chromophobia', 'Goldframe',
To Speak or Not to Speak', enz.) In
1979 won Servais met 'Harpya' de
Gouden Palm voor de beste kortfilm.
In die film eksperimenteerde hij al
met het mengen van gewone film-
opnamen en animatiefilm.

Het verhaal van Taxandria ont-
stond veertien jaar geleden. Eind 1980
sloot Servals zich drie weken lang af
van de buitenwereld om het scenario

Toccata
Een wonder kreëren kost geld.

Taxandria vereiste vooral enorme in-
vesteringen in komputerinfrastruk-
tuur en nieuwe software-program-
ma's, die de naam Toccata meekre-
gen. De finanàering liep niet bepaald
van een leien dakje. Vooral toen
Filmnet besloot de eerder aangekon-
digde investering van twintig miljoen
frank toch maar niet te doen. Hetwas
de bedoeling dat Filmnet in ruil voor
die investering haar kijkers zou kun-
nen trakteren op Taxandria-verto-
ning op predes hetzelfde moment als
de gala-première van het Gentse
Fimfestival.

Maar de bioskoopsektor protesteer-
de heftig, dreigde zelfsmet een heuse
boycot en dat idee werd dus afge-
voerd, ... samen met de twintig mil-
joen.

Moederskindje
Datzij ons een avant-première kon-

den aanbieden, wisten de organisato-
ren al langer dan vandaag. Maar dat
het de mediafavoriet Taxandria zou
worden, was een onverwachte mee-
valler. Het VRG sloot indertijd een
kontrakt met Supercity waarin onder-
meer gespecifieerd werd dat het fes-
tivalprogramma een avant-première
moest bevatten. Supercity mocht kie-
zen welke film en stelde eerst
'Mother's Boy' voor. Dat liep mis en
op het laatste moment ging het VRG
nog op zoek naar een waardig alter-
natief. Omdat de rechten voor Taxan-
dria in handen zijn van de Kinepolis-

Roet
Daarnaast wou het VRG ook het

Vlaams Filmmuseum promoten. Men
koos twee Nederlandstalige films uit,
met de bedoeling die in het museum
te vertonen. De samenwerking ging Ncd]a Delbarre
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VOLGENDE WOENSDAG ORGANISEERT de Aktiegroep te-
gen Uitwijzingen in Leuven een betoging tegen het
Belgische vluchtelingenbeleid. Naar aanleiding van die
betoging besteedt Veto ruime aandacht aan dat beleid.
Deze pagina heeft het over de moeilijkheden die tijdens de
asielaanvraag opduiken. De verschillende politieke par-
tijen komen aan bod op bladzijde 7. Op dezelfde bladzijde
wordt de konkrete aanleiding voor de betoging toegelicht
en komen de aktiegroepen die in Leuven rond vluchtelin-
gen werken aan bod. Bladzijde 8 bevat een artikel over de
twijfelachtige rol van het Leuvense'OCMW bij de financiële
ondersteuning van vluchtelingen. Tenslotte vertelt een
anonieme advokate vrijuit over hoe de asielaanvragen be-
handeld worden op de achterpagina.

Vluchtelingen in Leuven

De plagerijen van het asielbeleid
Uit de erveringen van een groot aantal politieke vluchtelingen
blijkt dat dat hun asielaanvraag dikwijls onrechtvaardig wordt
behandeld. Meestal gaat het om kleine dingen waar juridisch geen
of bijna geen verhaal tegen mogelijk is. Na enig zoeken slaagden
wij erin enkele vluchtelingen te kontakteren en naar hun relaas te
vragen.

Lina Kamel Rashed en Ghassan $0-
lameh verblijven sinds 1992in België.
Ze hebben intussen een kind van zes
maanden, Achrned. Ze zijn Pales-
tijnen die gevlucht zijn uit Jordanië.
Ze waren daar aktief binnen de lin-
kervleugel van de Palestijnse bevrij-
dingsorganisatie, de PLO. Ghassan
zat tot twee keer toe in de gevangenis.
Uiteindelijk werd het leven hem door
de Jordaanse autoriteiten zo lastig ge-
maakt dat hij besloot om de wijk te
nemen naar Europa.

Het Kommissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen, de
dienst van het Ministerie van Binnen-
1andse Zaken die voor beroeps-
procedures tegen uitwijzingen be-
voegd is, schreef echter een 'Ongun-
stig advies voor het verblijf uit.
Daarin staat dat Ghassan "wegens
vermeend wapenbezit zou hebben
vastgezeten". Nochtans beschikt
Ghassan over een door het RodeKruis
ondertekende verklonnq die zijn ge-
vangenschap in Jordanië duidelijk
bevestigt. Verder stelt men in het ad-
vies dat Ghassan "nooit aanstalten
gemaakt heeft deze moeilijkheden te
ontvluchten". Hieruit wordt vervol-
gens afgeleid dat "de moeilijkheden
die hij met de Jordaanse overheid
kende niet van die aard waren dat hij
voor zijn leven diende te vrezen". Op
basis van die vreemde gedachten-
kronkel besluit het Kommissariaat-
generaal tenslotte "dat in de huidige
omstandigheden de betrokkene kan
worden teruggeleid naar de grens van
het land dat hij ontvlucht is en waar,
volgens zijn verklaring, zijn leven of
vrijheid in gevaar verkeert".
Dat laatste is hoegenaamd ook het

geval. Als Ghassan naar Jordanië te-
rugkeert, staat de gevangenispoort
voor hem al open. Het vredesakkoord
dat gesloten werd tussen Arafat en de
Israëlische regering regelt de terug-

'Voordelen' van een Aids-test
Sommige mensen houden er rare ideeën op na. Zowordt in een bijlage
van de kursus 'Epidemologie' van professor Zissisvan de VUBover de
mogelijke voordelen van een Aids-test naast "een test voor alle
prostituées en hun klanten of een test voor het huwelijk" het volgende
gesteld: "Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verplichte test
voor alle binnenkomende reizigers, zodat de seropositieven kunnen
worden teruggestuurd." Misschien zou men ook kunnen denken aan een
verplichte test voor proffen Epidemologie.

keer van slechts dertigduizend pa-'
lestijnen, en Lina en Ghassan horen
daar niet bij. Nochtans zouden Ghas-
san en Lina niets liever doen dan zo
snel mogelijk terugreizen naar Jorda-
nië en er hun familie en vrienden te-
rugzien.
Oeverblijfsvergunning van Lina en

Ghassan reikte normaal tot 30 no-
vember, vorige week woensdag. Dins-
dag 29 november verklaarde burge-
meester Vansina dat hij hun zaak
steunde, zodat voor beiden toch nog
een sprankeltje hoop-everbleef Hun
verzoek tot asiel om humanitaire re-
denen is ondertussen echter afgewe-
zen.
Een ander geval is dat van de Koer-

dische vluchtelinge Gülseren Dag-
deviren. Zij is van gemengd joods-
Koerdische afkomst en behoort daar-
mee tot een minderheid, ook binnen
Koerdistan. Net zoals velen van haar
familieleden had ze zich geëngageerd
in het verzet van de PKK tegen de
Turkse regering. Toen ze haar studies
begon in Ankara, kwam ze in kontakt
met de Turkse linkse groepering Dev
Sol.Tweevrienden, leden van DevSol,
werden door het leger gearresteerd en
doodgeschoten, en Gillseren besloot
weg te vluchten uit Ankara en onder
te duiken bij familieleden. Daar ver-
nam ze dat de politie bij haar ouders
thuis was binnengevallen op zoek
naar haar. Haar twaalfjarige zus
werd er zwaar mishandeld en haar
kamer in Ankara werd doorzocht.

Plicht
Na een paar maanden besloot ze

om terug te keren naar haar ouders in
Koerdistan, maar uiteindelijk vlucht-
te ze toch naar het buitenland en
kwam in België terecht. Haar
asielaanvraag werd afgewezen om-
dat ze niet genoeg bewijzen had om
haar vrees voor vervolging in Turkije
te staven. Vermits zowel de PKKals
Dev Sol klandestiene organisaties
zijn, is het inderdaad moeilijk om het
lidmaatschap daarvan aan te tonen.
Ook over de buitenrechtelijke
eksekutie van haar twee vrienden be-
staan allicht geen dokumenten. Ze
had het geluk dat ze het land kon ont-
vluchten alvorens ze in de gevangenis
belandde. Oe eis van het Kom-

Dit Nepalees meisje wordt binnenkort uitgewezen
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missariaat-generaal om duidelijke
bewijzen klinkt nu dan ook heel cy-
nisch.
Gülseren is inmiddels uitgepro-

cedeerd en niemand weet momenteel
waar ze verblijft. EenBelgischeofzelfs
Turkse gevangenis behoort tot de mo-
gelijkheden.
Emiel behoort tot de Albanese min-

derheid van Kosovo in het vroegere
Joegoslavië. Hij ismoslim, heeft lange
tijd in Bosniëgewoond maar kreeg bij
het uiteenvallen van Joegoslavië een
Kroatisch paspoort. In Kroatië
klaagde hij de korruptie aan binnen
de regerende Demokratische Partij
van Tudjman. Omdat zijn aanklacht
veel gehoor kreeg in de lokale media,
kregen de autoriteiten moeilijkheden
om hem op te pakken. Zehadden ech-
ter snel een andere en efficiëntere op-
lossing klaarliggen. Emiel kreeg een
oproepingsbrief om zich te melden
aan het front.
Emiel vond het toen ook wijzer om

Kroatië te verlaten. Na een omzwer-
ving in Duitsland belandde hij in Bel-
gië. Hij werd verhoord door de Dienst
voor Vreemdelingenzaken, de dienst
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken die nieuwe asielaanvragen be-
handelt. Daar stelde men hem een
tolk ter beschikking, die heel toevallig
een Servische bleek te zijn. Alhoewel
Serviërsen Kroaten dezelfde taal spre-
ken, het Servokroatisch, vroeg de tolk
Emiel toen die binnenkwam ofhij wel
Servisch praatte.
Oe gemoederen raakten enigszins

verhit door die provokatie en Emiel
stelt dat de vertaling totaal niet
strookt met de verklaring die hij afge-
legd heeft. Zo wordt er met geen
woord gerept over zijn aanvaren met
de Demokratische Partij. Er staat en-
kel dat hij een oproep voor militaire
dienst kreeg. Gezien zijn leeftijd van
ongeveer twintig jaar, besluit de
Dienst voor Vreemdelingenzaken dat
die oproep gewoon de voor iedereen
verplichte legerdienst betreft en dat
Emiel dan ook best zo snel mogelijk
naar Kroatië terugkeert om zijn va-
derlandse plicht te vervullen. Emiel
heeft beroep aangetekend.

Buren
Over Indra Singh Gurung werd er

een paar weken geleden al in Veto
geschreven. Indra was lid van de
kommunistische klandestiene groe-
pering Red Mashal. Toen de politie-
diensten zijn engagement te weten
kwamen, werd zijn teewinkeltje in
Katmandoe door aanhangers van de
toen regerende en monarchistische
Nepali Congress Party in brand gesto-
ken. Indra wist te ontvluchten en
kwam in september 1991 naar België.
Ook Indra had problemen met de

vertaling wanneer hij zijn verklaring
moest afleggen. Oe tolk kende geen
Nepalees en sprak alleen maar Hindi.
Indra kende een klein beetje Hindi
omdat hij ooit nog in het Indiase leger
gediend had. Op de Dienst voor
Vreemdelingenzaken oordeelde men
echter dat dat genoeg was om zich in
die taal uit te drukken. Over de talen-
kennis terzake van de Dienst voor
Vreemdelingenzaken kunnen we
geen uitspraak doen, maar het feit
blijft dat heel wat woorden verkeerd
begrepen of vertaald werden. Bijge-
volg heeft men vastgesteld dat zijn
verklaring heel wat tegenstrijdighe-
den bevat en op basis daarvan werd
de asielaanvraag verworpen.
Tegen die beslissing werd herheul-

delijk beroep aangetekend. Brieven
van vrienden en buren die de zaak
steunen aan het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, de steun van bur-
geméester Vansina en een aktie van
het Aktiekornitee tegen Uitwijzingen
bij de Dienst voor Vreemdelingen-
zaken, hadden alleen tot gevolg dat
de uitwijzing telkens een maand werd
uitgesteld. Indra leeft daardoor in een
verschrikkelijk onzekere toestand. In-
tussen kwam begin dit jaar ook zijn
vrouw, Bal Kumari, naar ons land.
Tweemaanden geleden kregen ze een
dochter, Alisa. Tweeandere kinderen,
een zoon van drie en één van zeven
jaar, zijn nog achtergebleven in Ne-
pal. Indra heeft hen al drie jaar niet
meer gezien.

Vandien
Het feit dat de Unified Marxist-

Leninist Party (ULM) in Nepal on-
langs de verkiezingen gewonnen
heeft, verandert trouwens niets aan
Indra's situatie. De ULMbeweert zelf
dat ze, ondanks hun naam, geen
kommunisten meer zijn maar wel 50-
ciaal-demokraten. Bovendien heeft

de ULMmet 86 zetels inderdaad de
meerderheid in het Nepalese parle-
ment, maar de Congress Party volgt
op de voet met 80 zetels. Leden van
Red Mashal worden nog altijd ver-
volgd en Indra vreest voor zijn leven
bij een gedwongen terugkeer naar
zijn land. Zijn verblijfsvergunning in
België om humanitaire redenen liep
vorige zaterdag ten einde.
Als de vluchteling in kwestie de

Dienst voor Vreemdelingenzaken ge-
passeerd is en België binnengeraakt
is, zijn de problemen bijlange nog niet
opgelost. Zo heeft Erniel zodanig veel
verschillende formulieren moeten in-
vullen met telkens een ander re-
gistratienummer op, dat hijzelf ook
niet meer kan bijhouden wat er pre-
cies gebeurt. Wanneer men hem op
een of andere dienst zijn dossiemum-
mer vraagt, weet hij niet wat hij moet
geven. Op een bepaalde keer over-
kwam het hem zelfsdat men gewoon
niet het dossier van iemand anders
kwam aandraven.
Oe vluchteling die in beroep gaat

tegen een uitwijzingsbevel moet elke
maand,ook op het gemeentehuis een
verlenging aanvragen van zijn ver-
blijfsvergunning. Dat betekent kon-
kreet dat er elke maand papieren in-
gevuld moeten worden en een stem-
pel verkregen. Oe administratie loopt
in het merendeel van de gevallen ech-
ter zo langzaam dat die stempel wel
een paar weken op zich kan laten
wachten. Op die manier kan het ge-
beuren dat een vluchteling op het
eind van de maand opnieuw een ver-
lenging moet aanvragen, maar daar-
voor de nodige formulieren niet kan
indienen omdat hij nog steeds niet de
stempel voor de vergunning van de
voorbije maand gekregen heeft.
Dat betekent ook dat de vluchteling

in voortdurende onzekerheid leeft
over het al dan niet toekennen van die
verlenging. Daarmee zet men de
asielzoeker psychologisch zodanig
onder druk zodat hij de toestand meer
dan moe wordt. Het komt dan ook
voor dat vluchtelingen zelf beslissen
om een eind te maken aan di~ on-
houdbare situatie en op eigen houtje
terugkeren naar het land dat ze ont-
vlucht zijn, met alle gevolgen ven-
dien.

Gedaan
Wij telefoneerden naar de Juridi-

sche Dienst van de KU Leuven met de
vraag ofhetvooreen vluchteling mo-
gelijk is om universitaire studies aan
te vatten. Het antwoord leek eerst een-
voudig. In principe, zo zei men, is dit
perfekt mogelijk. Het betreft immers
twee zaken - vluchteling zijn en stu-
deren - die niets met elkaar te ma-
ken hebben. Maar in de praktijk lig-
gen de kaarten enigszins anders. Al-
lereerst stelt de unief nogal hoge ei-
sen. Zomoet de vluchteling in kwestie
Nederlands beheersen op een gevor-
derd nivo om deNederlandse lessen te
mogen volgen, en moeten zijn di-
ploma's onderzocht worden door een
speciale kommissie. Elkdossier wordt
individueel behandeld en, naar men
zei, wordt er tegenover buitenlanders
"een selektief beleid" gevoerd.
Maar wat nog erger is, de vluchte-

ling die studeert kan geen beroep
meer doen op steun van het OCMW.
Oe reden daarvoor zou zijn dat de
vluchteling "beschikbaar moet blij-
ven voor de arbeidsmarkt" en dat
men zou willen vermijden dat er een
plotse "statuutswijziging van de
vluchteling" optreedt. Met dat laatste
bedoelt men dat de vluchteling zijn
kursussen of eksamens zou kunnen
inroepen om een verlenging van zijn
verblijfsvergunning te bekomen.

Nood
Wij legden dit standpunt van het

OCMW voor aan een advokaat. Die
zei dat beide argumenten totaal geen
grond houden. Ten eerste is de
beschikbaarheid voor de arbeids-
markt larie. Ook studenten moeten
eventueel gesteund worden door het
OCMW. Bovendien heeft het OCMW
gewoonweg niet te beslissen over een
statuutswijziging van de vluchteling.
Het is de wettelijke taak van het
OCMW om iedereen te helpen die
daartoe nood heeft. In beperkte mate
geldt dat zelfs voor illegalen. Maar
ook op dit punt is de wet opnieuw niet
meer dan een opeenvolging van dode
letters. Oe vluchteling blijft intussen
met een andere werkelijkheid zitten.

Serge Franchoo



De mening van de partijen

Politiek en asiel horen niet samen
Oe problemen die ook in Leuven bestaan omdat vluchtelingen in
België geen asiel krijgen, zijn uiteraard vooral de verantwoorde-
lijkheid van de politiek. Uiteindelijk zijn het immers nog steeds de
politieke partijen en het verkozen parlement die het beleid bepa-
len.
Alhoewel de VLDniet in de regering
zit, heeft zij een stevig aandeel in dat
beleid. Ze levert immers de Kommis-
sarls-generaal voor de vluchtelingen
en staatlozen, Marc Bossuyt, Bossuyt
legt daarbij veel nadruk op de strijd
tegen de illegalen. Oe vraag hoeveel
vluchtelingen door het strikte asiel-
beleid de illegaliteit ingedreven wor-
den, stelt hij zich echter niet. In een
interview met Fuga, het tijdschrift van
het Overlegcentrum voor de Integra-
tie van Vluchtelingen (Ociv), pleit hij
voor een "effektieve repa-
triëringspolitiek" voor illegalen. Ook
zegt hij dat alle maatregelen geno-
men zijn "ter versnelling van de
procedure, niet wat men noemt de
verstrenging van de procedure".
Nochtans blijkt dat een vluchteling
terugsturen in het merendeel van de
gevallen sneller en effektiever is dan
hem in het land laten.
Het Kommissariaat-generaal voor

de vluchtelingen hangt echter, net
zoals de Dienst voor Vreemdelingen-
zaken, afvan het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. Grote baas aldaar
was Louis Tobback, vanaf volgende
maand burgemeester van Leuven.
Hijzelf en zijn partij, de SP, hechten
veel belang aan de zogeheten veilig-
heid van de burger. Het repressievere
optreden van rijkswacht en politie te-
gen migranten en vluchtelingen past
volledig binnen dit kader. Overigens
is het op zich al een teken aan de
wand dat asielaanvragen behandeld
worden door Binnenlandse Zaken.

Heel eventjes werd dit gedaan door
Justitie, maar daarvoor was het steeds
een onderwerp voor Buitenlandse Za-
ken. Die overheveling toont aan dat
men de vluchtelingen niet meer als
een internationaal probleem ziet.
Veeleer ligt tegenwoordig de nadruk
op het aantal asielzoekers dat het ei-
gen land binnenkomt en hoe er van-
uit het eigen land tegen gereageerd
moet worden.
De CVPblijft eerder vaag wat be-

treft vluchtelingen. Jan Van Erps,
Europarlementslid voor de CVP,vindt
dat de oorzaak gezocht moet worden
in een ontoereikend ontwikkelings-
beleid. Hij vertelde in Fuga: "Er moe-
ten meer middelen uitgetrokken wor-
den om te maken dat de kristelijk-hu-
manistische waarden en de verwor-
venheden van onze westerse samen-
leving ingang vinden in de Derde
Wereld". Van Erps onderkent wel dat
dit niet op korte termijn opgelost zal
kunnen worden. Hij pleit voor inmen-
ging, konfliktbeheersing en militair
ingrijpen waar nodig. Hierbij geeft hij
zelfseen veeg uit de pan naar de Niet-
Gouvernementele Organisaties
(NGO's): zij "kunnen hierbij nuttig
zijn, in plaats van te liggen stoken en
gefrustreerde mei '68-dromen te blij-
ven uitvoeren".
Het feit dat militaire interventie in

een bepaald land ongetwijfeld op-
nieuw aanleiding zal geven tot talloze
vluchtelingen, schijnt voor Van Erps
geen probleem te zijq. Hij stelt dat de
buurlanden dan maar moeten in-

springen voor hulpverlening. Want,
zo argumenteert hij, "dat komt so-
wieso goedkoper uit dan de mensen
hier opvangen". Aangezien in die
buurlanden de nodige infrastruktuur
ontbreekt om mensen op een waardige
manier op te vangen, isdat evident.
Ook volgens Agalev zijn de dieper-

liggende oorzaken van het vluch-
telingenprobleem niet in Europa te
zoeken. Agalev komt op voor een be-
tere ontwikkelingssamenwerking en
een kwijtschelding van de schulden-
last van de armste landen. Europa
moet bovendien toegeven dat het een
immigratiegebied is. Er zal heel wat
politieke moed opgebracht moeten
worden om dat te erkennen. Agalev
stelt bovendien dat de migratiestop
van 1974 niet langer houdbaar is en
beterzosnelmogelijkopgehevenwordt.
Agalev wijst daarnaast op het ge-

vaar dat het kollektief behandelen
van dossiers inhoudt. Dat kollektief
behandelen is een gevolg van de
steeds striktere interpretatie van de
Konventie van Genève. Daarbij komt
nog dat vroeger de Belgische staat in-
stond voor de bewijzen bij de erken-
ning of uitwijzing van een vluchte-
ling. Tegenwoordig is het de asiel-
zoeker zelf die moet komen aandra-
ven met de nodige dokurnenten om
zijn verhaal te staven. Vermits heel
wat vluchtelingen hun have en goed
in hun thuisland achtergelaten heb-
ben, speelt deze ma~egel meestal
heel sterk in hun nadeel.
Er zijn ook heel wat vraagtekens te

plaatsen bij het onderscheid tussen
ekonomische en politieke vluchtelin-
gen. De Konventie van Genève, in
vrijwel alle landen nog steeds de basis
voor het asielbeleid, klasseert mensen
die op de vlucht zijn als het gevolg van
een burgeroorlog bijvoorbeeld onder

Marc Bossuyt.
ekonomische vluchtelingen. Noch-
tans is het weinig relevant of je nu je
thuis verlaten hebt omdat je zelf ver-
volgd werd dan wel omdat het gehele
land ontwricht is door oorlog of hon-
ger. Het onderscheid dat gemaakt
wordt tussen ekonomische en poli-
tieke vluchtelingen dient veeleer om
al een eerste schifting te maken in het
aantal asielaanvragen op vrij twijfel-
achtige gronden.
Het standpunt van de Volksunie

komt erop neer dat de vluchtelingen
zo dicht mogelijk bij hun land van
herkomst opgevangen moeten wor-
den. Willy Kuijpers,opnieuw in Fuga:
"Ik vat het lapidair samen, namelijk
het recht van de mensen om te blijven
waar ze zijn in plaats van het recht
om te vluchten". Toch ontkent

InLeuven zijn er heel wat orga-
nisaties en komitees aktief op
het vlak van de vluchtelingen-
problematiek. Oe betoging van
woensdag wordt op stapel geze'
door het voor de gelegenheid
opgerichte Aktiekomitee tegen
Uitwijzingen. Maar halen der-
gelijke akties meer uit dan enkel
oplossingen op korte termijn
voor een paar vluchtelingen?
Het Aktiekomitee tegen, Uitwijzingen
is ontstaan door de bundeling van
een aantal losstaande initiatieven
rond het Palestijnse gezin van Lina en
Ghassan, de Nepalese familie van
Indra en Bal Kumari, en de
Koerdische vluchtelinge Gillseren
Dagdeviren. In de geest van een aan-
tal akties van de voorbije jaren in
Leuven voor met uitwijzing bedreigde
vluchtelingen, werd ook deze keer het
voorstel geopperd om een betoging te
organiseren.
Het idee dat aan de grondslag ligt

van het Aktiekomitee tegen Uitwijzin-
gen, is dat het enkel mogelijk zal zijn
om vluchtelingen hier te houden
wanneer er een beweging bestaat van
mensen die de betrokken vluchtelin-
gen steunen. Daarom wordt sterk de
nadruk gelegd op de noodzaak om
informatie te verstrekken aan het bre-
dere publiek. Enkel wanneer de men-
sen weten wat er gaande is, zullen zij
het ook voor vluchtelingen opnemen,
zo luidt de redenering. De petitie die
door het komitee opgestart is, kadert
volledig binnen dezemanier van wer-
ken. De betoging is er het logische ge-
volg van.

Aktiekomitees in Leuven

De weerslag va" de
verrechtsing

Naast het Aktiekomitee bestaan er
echter nog heel wat andere organisa-
ties in het Leuvense die het voor
vluchtelingen opnemen. Doorgaans
is er tussen de meeste komitees wel
een vrij nauwe samenwerking. Zo is
er Tint, het Trefpunt Integratie. Tint
heeft eigenlijk een bredere werking
naar migranten - het trefpunt staat
bijvoorbeeld in voor lessen Neder-
lands - maar zet zich ook in voor
vluchtelingen. Het komitee Gastvrij
Leuven (zie kader) houdt zich bezig
met akties tegen deweigering van het
Leuvense OCMW om nog langer
steun aan vluchtelingen uit te beta-
len.
De vereniging Open Grenzen, de

naam zegt het zelf, pleit voor de
radikale en volledige openstelling
van de grenzen. Hun voornaamste
stelling komt erop neer dat niet Eu-

ropa overspoeld wordt door vluchte-
lingen, maar dat er veel meer rond-
dwalen in de Derde Wereld zelf. Het
overgrote deel van de vluchtelingen
uit Rwanda bijvoorbeeld is inderdaad
niet naar Europa gekomen, maar zit
nog altijd opgesloten in kampen in de
buurlanden. Die buurlanden hebben
met een veel groter vluchtelingen-
probleem af te rekenen dan het Wes-
ten.
Die verschillende verenigingen

proberen met alle mogelijke midde-
len druk uit te oefenen op de politieke
partijen. Binnen de hele resem argu-
menten en redeneringen van de par-
tijen (zieelders op deze pagina) probe-
ren de verschillende aktiekomitees
voor vluchtelingen hun stem te laten
horen. De akties die dergelijke organi-
saties voeren, hebben evenwel het
grote nadeel dat ze vrijwel uitsluitend

(foto Hielke Grootendorst)

op korte termijn de nietigverklaring
van een uitwijzingsbevel willen ver-
krijgen. Enerzijds is dit wel nodig om-
dat veel gevallen van uitwijzingen
akuut en dringend zijn. Maar aan de
andere kant wordt dit water naar de
zee dragen wanneer er niet een meer
fundamentele aanklacht tegen het
vluchtelingenbeleid geformuleerd
wordt.
Daarin probeert het nu opgerichte

Aktiekomitee tegen Uitwijzingen zich
van andere ad hoc buurtkomitees te
onderscheiden. De petitie die het ko-
mitee opgestart heeft, koppelt name-
lijk wel in zekere mate een politiek
standpunt aan de akties. Zo wordt er
gepleit voor een volledig herstel van
het asielrecht en een opheffing van de
migratiestop. Net zoals er tegenwoor-
dig in de Europese Unie vrij verkeer
van goederen en kapitaal komt, zo
moet er volgens het komitee ook vrij
verkeer van personen komen. Hier-
mee zet het komitee zich duidelijk af
tegen het spreidingsplan dat aan elke
gemeente in België een maksimaal
aantal asielzoekers wil toekennen.
Ook wordt het stopzetten van de
steunverlening door het OCMWaan-
geklaagd.
Het komitee is van mening dat in

het huidige asielbeleid de verschil-
lende politieke partijen al te vaak toe-
geven aan de druk die uitgaat van
ekstreem-rechts. Daarmee wordt een
gevoelig punt geraakt in de heden-
daagse politiek. De verrechtsing die
zich overal doortrekt, beperkt zich niet
alleen tot de opkomst van het Vlaams
Blok.. Het vluchtelingenbeleid is de
laatste jaren steeds strikter en
selektiever geworden maar werd wel
uitgevoerd door partijen die bogen op
een demokratische traditie.

Serge Franchoo
Woensdag 7december betoogt het Aktie-
komitee tegen Uitwijzingen, vertrek om
19 u op de Oude Markt. Om 20.30 u is
er een debat "De grenzen open?" in A V
91.12 met Willy Kuilpers (VU), [aan
Ramaekers (Ociv), Frans Lozie (Agalev)
en [an Fermon (Open Grenzen). Voor
meer inlichtingen kun je terecht op tel
22.06.83.

Kuijpers het asielrecht niet, alleen
spreekt hij van "een beperkt recht om
te migreren". DeVolksunie vult dit in
als een soort van kontingentering
waarbij jaarlijks bepaald zou worden
hoeveel vluchtelingen ons land aan-
kan.

Zoeken
De VUvertrekt in haar redenering

van het feit dat er nog veel te veel vol-
keren hun taal en kultuur niet kun-
nen beleven zoals het hoort. Pas als
dat probleem in het klare getrokken
is, zal de noodzaak om te vluchten
ook wegvallen. Hiermee reduceert de
VUde vluchtelingenproblematiek tot
louter een kwestie van
volksnationalisme en relaties tussen
volkeren onderling. In hoeverre de
Noord-Zuid verhouding hierin inge-
past moet worden, is daarmee aHeen
onduidelijker geworden. Bovendien,
in een wereld waarin steeds meer
mensen naar andere landen uitwij-
ken en de verschillende volkeren
steedsmeervermengen, valt te betwij-
felen of het volk als natie nog wel het
goede vertrekgegeven is om een
maatschappij uit te bouwen.
De Partij van de Arbeid vervolgens

wijst op de verantwoordelijkheid die
het Westen zelf in de hele zaak heeft.
Veelmensen zijn op de vlucht wegens
oorlog en honger in de DerdeWereld,
maar die ellende wordt volgens de
PvdAveroorzaakt door de politiek die
het Westen altijd al tegenover het Zui-
den gevoerd heeft. Wanneer er vroe-
ger een mannette gedropt werd door
de Westerse regeringen om in een
Derde-Wereldland. de touwtjes in
handen te houden, ismen daar tegen-
woordig van afgestapt en opteert men
voor een openlijke militaire tussen-
komst, aldus de PvdA.De interventie
in Somalië bijvoorbeeld heeft duide-
lijk aangetoond dat er van humani-
taire intenties niet veel in huis geko-
men is. Dat heeft de scheefgetrokken
Noord-Zuid-verhouding alleen maar
verergerd en evenredig ook het aantal
vluchtelingen.

Papier
Ook pleit de PvdAvoor het volledig

openstellen van de grenzen. De rede-
nering die daarachter steekt, is dat het
Westen het recht niet heeft de rijkdom
die het ten koste van de DerdeWereld
opgestapeld heeft, alleen voor zichzelf
te houden. Bovendien is het ni~ zo
dat Europa dan overspoeld zal wor-
den door vluchtelingen, zegt de PvdA.
Een vluchteling in de DerdeWereld is
niet op de hoogte van de politieke si-
tuatie bij ons en velen geloven nu al
dat hier de grenzen open staan. De
enige reden die hen er, volgens de
Pvda, van weerhoudt naar hier te ko-
men, is de onmogelijkheid om de reis
te maken of te betalen.

Serge Franchoo
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Terug van weggeweest

Sterpakt
de draad weer op
Sinds kort telt Leuven een progressieve vereniging meer. Of mis-
schien is dat verkeerd gezegd. Studenten tegen Racisme, kortweg
Ster,werd al in 1989opgericht, maar stierf vorig akademiejaareen
stille dood. Dit jaar is er een groep entoesiastelingen die Ster op-
nieuw wil opstarten. Een lovenswaardig initiatief.

Voor een beetje gestruktureerd anti-
racisme is in België ironisch genoeg
eerst een oveIWinning van ekstreem-
rechts nodig. Zo werd in het voorjaar
van 1988, direkt na de verkiezingen
van december 1987, in Antwerpen
Scholen zonder Racisme opgericht.
Die vereniging trok met een petitie
langs lagere en middelbare scholen
en probeerde daar 60 procent van zo-
wel de leerlingen als het personeel er-
toe te brengen zich te verbinden tot
het bannen van elke vorm van ra-
cisme binnen de schoolmuren. Elke
school die dit kworum haalde, kon
zich 'School zonder Racisme' noe-
men.
Het sukses van de aktie inspireerde

studenten van de Universitaire Fakul-
teiten Sint Ignatius Antwerpen
(UFSIA).Deze studenten wilden een
soortgelijk initiatief opstarten, maar
nu meer gericht naar de universitei-
ten en dé hogescholen in heel Vlaan-
deren. Dat leidde in 1989 tot de op-
richting van de nationale koepel van
Studenten tegen Racisme.
In Leuven was er op dat moment

binnen Sociale raad een werkgroep
die zich ekspliciet met anti-racisme
bezig hield. Deze werkgroep sprong
op de trein van Ster-nationaal, en
Ster-Leuven was geboren. Het sekre-
tariaat van Ster-nationaal werd ook
in de gebouwen van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko), in de 's Meierstraat 5 geves-
tigd. Toch heeft Ster zich vanaf toen
onafhankelijk van SocialeRaad opge-
steld. Ze bleef echter wel bij Loko be-
trokken omdat de aldaar bestaande
strukturen de makkelijkste wegwaren
naar de kringen, en dus naar de stu-
denten. Het is nooit de bedoeling van
Ster geweest om pasklare oplossin-
gen te bieden tegen racisme. In de eer-
ste plaats wou ze een algemene anti-
radstische houding propageren aan
de universiteit.

Mager
Sters eerste aktie was onmiddellijk

geïnspireerd op het voorbeeld van
Scholen zonder Racisme. Ze trok met
een petitie tegen racisme langs 24
kringen. Elke fakulteit waar 60 pro-
cent van de studenten en docenten
deze petitie ondertekende, kon zich
'Fakulteit zonder Radsme' noemen.
De resultaten lagen enorm uiteen. Op
de fakulteit Godsdienstwetenschap-
pen ondertekenden maar liefst 91
procent van de studenten de petitie,
terwijl Ekonomie en Uchamelijke Op-

voeding niet eens aan 1procent raak-
ten. Uiteindelijk haalden slechts zes
fakulteiten de gestelde norm. Dat
slechte resultaat was in de eérste
plaats te wijten aan de onwil van
sommige kringmedewerkers, aan wie
gevraagd was de petitie te verspreiden
op hun fakulteit. Hiermee was dan
ook de bestaansreden van Ster aan de
KU Leuven bevestigd.
Toch bleven het merendeel van

haar volgende aktiviteiten eerder
kleinschalig. Ster organiseerde film-
avonden, debatten, een bezoek aan
het Klein Kasteeltje en enkele fuiven.
Bij al deze aktiviteiten stonden anti-
racisme en het geloof in de multi-
kulturele samenleving centraal. In-
houdelijk waren de meeste van deze
aktiviteiten wel sterk, maar de be-
langstelling van derden was gering.
Een kleine heropleving kwam er na

de parlementsverkie;zingen van 1991.
De schok van de doorbraak van het
Vlaams Blok zorgde voor een kort-
stondige frontvorming van anti-racis-
tische verenigingen. In Leuven werd
het Anti-Radstisch Forum (ARF)op-
gericht dat binnen een week drie-
duizend mensen op de been kreeg om
te betogen voor integratie en ver-
draagzaamheid. Ook Ster stapte mee
op, en kreeg op de daaropvolgende
vergadering meer sympatisanten op
bezoek dan ze ooit had gehad.
Ook Ster-Gent herleefde in de

maand na de verkiezingsuitslag. Die
heropleving was maar van korte
duur. Er werd nog een betoging geor-
ganiseerd als aanloop naar de natio-
nale Hand-in-Handbetoging op 22
maart 1992, maar daarna nam de
belangstelling voor het anti-racisme
weer af. Het ARFwas maar een kort
leven beschoren. Door meningsver-
schillen die eigenlijk van sekundair
belang waren,lukte het niet een duur-
zame samenwerking tussen verschil-
lende progressieve verenigingen in
Leuven te bekomen. Ster besloot het
akademiejaar met een bezoek aan
het centrum voor migrantenwerking
Foyer in Molenbeek.

Driehoek
Pas in jan uari 1993 werkte Ster zich

weer goed in de kijker. Naar aanlei-
ding van de Anne Frank-tentoonstel-
ling organiseerde zij een 'Dag voor
Verdraagzaamheid' op het Ladeuze-
plein. Vanaf tien uur 's morgens tot
twaalf uur 's nachts losten verschil-
lende kringen en verenigingen elkaar
af om steeds een uur lang iets te pre-

(st)

OCMW negeert de wetgeving
Over de werking van het Leuvense
OCMWvalt wel het een en ander
te zeggen. Volgens cijfersvan het
komitee Gastvrij Leuven zouden er
in Leuven op 30 september van dit
jaar 625 vluchtelingen bekend zijn.
Daarvan krijgen er slechts 168
steun van het OCMW,namelijk
zo'n kleine 13.000 frank. Dat ligt
ver onder het bestaansminimum
van 19.000 frank. De andere 457
krijgen gewoon niets. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat
sommigen onder hen hun
toevlucht moeten zoeken tot
diefstal en andere vormen van
kriminaliteit.
De redenen die het OCMW

aangeeft om slechts zo weinig
mensen te steunen, worden alle
weerlegd door het komitee Gastvrij
Leuven. Zo zegt het OCMWdat het
niet bevoegd is om sociale hulp te
verlenen, aangezien het gaat om
asielzoekers. De voorwaarden voor
steunverlening behelsen echter
alleen hulpbehoevendheid en het
verblijven op het grondgebied van
de gemeente. Het OCMWbeweert
ook niet in de mogelijkheid te zijn
om sociale hulp te bieden omdat
het aantal hulpaanvragen te snel
stijgt. Enerzijds is dit argument niet
relevant, omdat het OCMW
simpelweg wettelijk verplicht is alle
aanvragen te behandelen. Maar
anderzijds is het ook normaal dat
een stad als Leuven meer","
vluchtelingen aantrekt omdat er
door de universiteit een grotere

senteren rond het tema verdraag-
zaamheid. Vooral de anarchistische
vereniging Pino en deAgalev-studen-
ten haalden alle kranten door het uit-
delen van gele sterren en roze driehoe-
ken die verwezen naar de manier
waarop joden en homo's 'gebrand-
merkt' werden door het nazi-regime.
Maar ook nu was het sukses kortston-
dig. Op de aktiviteiten later in het jaar
was er wederom een zeer geringe toe-
loop. Enkel de multikulturele fuif kon
zoals vanouds rekenen op voldoende
bezoekers.
Het belangrijkste probleem van

Ster was een chronisch gebrek aan
aktieve medewerkers. Daarnaast was
er ook nog de huisvesting. Om een ei-
gen lokaal te kunnen hebben, was
Ster aan het eind van akademiejaar
'91-'92 verhuisd naar het centrum
Mala Ibrahim aan het Damiaan-
plein. De huur van het lokaal begon
echter financieel te zwaar door te we-
gen en er moest dus uitgekeken wor-
den naar een andere lokatie. In okto-,
ber '93 werd daarom besloten dat Ster
zich zou aansluiten bij het groene
jongerennetwerk Genoeg in de Vla-
mingenstraat. Dit zou ook meteen
een oplossing kunnen betekenen voor
het medewerkersprobleem, aange-
zien er binnen Genoeg veel geïnteres-
seerden zaten. In de praktijk bleek dat
echter niet te werken, en na een paar
kleine aktiviteiten hield Ster ermee
op. DeSter-afdelingen in Genten Ant-
werpen waren er overigens al eerder
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internationale gemeenschap
bestaat. Daarnaast zijn er in Leuven
ook makkelijker kamers te vinden.
In haar verdediging grijpt het

OCMW steeds terug naar het
fameuze spreidingsplan van 1987,
dat het aantal vluchtelingen voor
Leuven bepaalt op 85. Dat
spreidingsplan is echter nog steeds
niet in werking. Gastvrij Leuven stelt
bovendien dat de vrije vestiging van
Belgen, migranten en vluchtelingen
een mensenrecht is.
Tegen de gang van zaken zijn al

herhaaldelijk rechtszaken
ingespannen die door Gastvrij
Leuven ondersteund worden. Keerop
keer wordt het OCMWin het
ongelijk gesteld en veroordeeld.

mee gestopt, eveneens door een ge-
brek aan aktieve medewerkers.
Dit jaar is er terug hoop. Saïda

.Chair en Ellen Van Hoof, twee stu-
dentes van Milieuraad hebben het
initiatief genomen om Sterterug op te
starten. Sterblijft als zelfstcndiqe ver-
eniging verbonden met Genoeg,
maar het adres is verplaatst naar de 's
Meiersstraat 5, het adres van Loko, De
nieuwe ploeg brengt ook nieuwe
ideeën binnen bij Ster. Zo streeft het
herboren Ster niet alleen naar een
multikulturele, maar ook naar een
ekologische samenleving. Op zichzelf
is deze kombinatie wel aannemelijk,
maar het zal de samenwerking met
andere verenigingen niet vergemak-
kelijken. Het progressieve milieu in
Leuven is altijd al verdeeld geweest,
en door de verbinding met Genoeg is

Organisatie door deVlaamse Technische Kring vzw

Nochtans blijft het OCMW
halsstarrig weigeren om te betalen
en wordt er steeds hoger beroep
aangetekend. Ondertussen is er al
sprake van om beslag te leggen op
die goederen van het OCMWdie
niet nodig zijn voor de openbare
dienstverlening. Er zijn klachten
neergelegd tegen het
samenspannen van ambtenaren
tegen de wetten.
Het OCMWblijft er echter op

spekuleren dat de vluchtelingen in
kwestie allang het land uitgezet
zijn voor de beroepsprocedure
afgelopen is. Aangezien er
momenteel niet minder dan 75
zaken tegen het OCMWlopen,
'SchatGastvrij Leuven de onkosten
die het :OCMWmoet betalen aan
advokaten op ongeveer 7,5
miljoen. Daarmee zou al een deel
van de asielzoekers betaald
kunnen worden. De OCMW-
begroting van 1994 voorzag
nochtans in een daling van de
steun aan vluchtelingen van 120
naar 90 miljoen. Maar daarnaast
rekende men op een verdubbeling
van de gerechtsonkosten. Het
argument van het OCMWdat het
opvangen van vluchtelingen teveel
geld kost is dan ook bijzonder
grappig.

de kans groot dat Sterook in het onno-
dige gekibbel terecht komt. Het is te
hopen dat het nieuwe Ster erin slaagt
meer naar buiten te komen dan vroe-
ger het geval was. Eenvereniging van
al overtuigde anti-racisten die gere-
geld bij elkaar komt om over unti-m-
cisme te praten heeft op zich namelijk
weinig zin.

KarelDe Weerdt
De eerste aktiviteit van Ster is een
Afiikaanse avond, die doorgaat op don-
derdag 8 december in Pangaea. Om
18.30 u is er een Afiikaans buffet, om
20.00 u wordt er op Afiikaanse muziek
gedanst, om 21.00 u komen er
migranten praten over hun ervaringen in
België, en om 22.00 u is er een optreden
met Berberse muziek. Toegang is 150 tt
met buffet, en 50 fr zonder.

De computerbeurs met studentenprijzen

WOENSDAG 7 en DONDERDAG 8 DECEMBER

13.00 tot 19.00 uur in het Atrium van de

GENERALE BANK, Vital Decosterstraat 44

Fietsen kunnen in de ondergrondse parking
in de St.-Maartenstraat geplaatst worden.



The Revolutionary Dub Warriors
in de Lido

Ouwe'koek
in onaantastbare vaten
Elke zichzelfrespekterendealtemativo weet reeds lang dat grunge
niet meer voldoet om zijn status hoog te houden. Om zijn aan-
spraak op eigenzinnigheid geloofwaardig te houden, legt hij zijn
oor best elders te luisteren. Zo kan je tegenwoordig veel voorma-
lige gitaarliethebbers in trendy danstenten aantreffen. Het tijd-
schrift Gonzo Circus weet dat ook. Het biedt daarom nu en dan een
avondvullend programma aan, waar de subkultureel verant-
woorde benen kunnen losgegooid worden. Bijvoorbeeld volgende
week maandag inde lido met The Revolutionary Dub Warriors,
Wovoka en Soundsystem Annagideon.

Gonzo Circusbegon als een magazine
dat zich vooral toespitste op alterna-
tieve gitaarrock en aanverwanten.
Argument daarbij was (en is) onder
andere de 'kwaliteit' van die groepen.
En zoals het een subkultureel blad
past, heeft kwaliteit dan weer vaak te
maken metadjektieven als 'niet-kom-
mercieel' en 'vernieuwend', met an-
dere woorden alles waar het grote pu-
bliek geen pap van lust.

Als de kommercie dan toch lucht
krijgt van die vernieuwende klanken,
is de tijd natuurlijk rijp om andere
horizonten te verkennen. Oe gitaar-
hausse ligt in die zin allicht aan de
basis van een aksentverschuiving
binnen het alternatieve muziekwe-
reldje, zoals dat zich ondermeer uit
via de prograrnmatie van een zender
als Radio Scorpio, of in de onder-
werpenkeuze binnen een blad als
Gonzo Circus. Dat besteedt namelijk
hoe langer hoe meer aandacht aan
hedendaagse dansmuziek. Oe 'betere'
dansmuziek welteverstaan, en niet de
gabberhouse waar jan-met-de-pet-
en-de-spoilers-op-zijn-opgefokte-zes-
cilinder van uit zijn schuifdak gaat.

Uitgemolken
Zo waagde Gonzo Circus zich en-

kele maanden geleden aan de organi-
satie van het dubbelfestival Mind the
Gap, een naar eigen zeggen "gedurf-
de kombinatie van industriële metal,
brutale grindcore, geniale techno en
psychedelische house en ambient".
Tekenend is dat het merendeel van de
groepen op het programma echter
weinig met metal of grindcore - twee
vrij ekstreme vormen van gitaarge-
weld - maar des te meer met dans-

muziek te maken hadden. Muziek
trouwens die - nog steeds volgens
Gonzo Circus - "volledig breekt met
de haast uitgemolken 'alternatieve'
rock- en poptraditie".

Cirkuit
Een van de groepen die tijdens

Mind the Gap op het podium stonden
is het Engels kollektief The Revolutie-
nary Dub Warriors. Zijmogen nu dus
al terug naar Belgiëkomen. Want The
Revolutionary Dub Warriors zijn hip:
hun eerste cd 'Reaction Dub Part 1:
Deliverance' (1994) kreeg volgens
Gonzo's perstekst "unaniem lovende
perskritieken, hoge noteringen in
Updates Teisterlijst, Oors moordlijst
ende BritseIndiecharts". Vaneen vol-
ledige breuk met uitgemolken pop-
tradities is echter weinig sprake. Oe
band speelt muziek die in het razend-
snel veranderende popwereldje bij
wijze van spreken zo oud als de straat
is, namelijk dub (zie kader).

Dub is echter terug 'in' bij de trend-
setters in het popwereldje. Wat dat
betreft is RDWgewoon de juiste band
op het juiste moment. Daarenboven
hebben zij het niet te onderschatten
voordeel dat de produktie van hun
eersteling in handen was van Adrian
Sherwood. Sherwood liet voor het
eerst van zich horen zo'n vijftien jaar
geleden. In die tijd kwamen op zijn
platenlabel On-U-Sound vooral
bands aan bod die zich koncentreer-
den op reggae en/of dub. Rond 1985
trad binnen On-U-Sound echter een
nieuwe groep muzikanten op de voor-
grond die voordien reeds hun sporen
verdiend hadden bij prille rap-acts als
Sugarhill Gang en Grandmaster

werk, waarin vaak op een repetitieve
wijze naar een klimaks gewerkt
wordt. Wie na The Revolutionary Dub
Warriors nog energie overheeft, kan
op de dub- en andere klanken van
Soundsystem Armagideon nog tot
een stuk in de nacht verder swingen.

Kris[ccobs
Wovoka, The Revolutionary Dub War-
riors en Soundsystem Annagideon,
maandag 12 decembervanaf20.oo u in
zaal lido, kaarten kosten 300 fr in voor-
verkoop en 400 fr aan de kassa. Aange- .
zien The Revolutionary Dub Warriors
slechts één koncert in België geven, raden
de oryanisatoren aan kaarten in voorver-
koop te kopen. Meer infb op het nummer
22.42.77.

Flash. Oe muzikale achtergrond van
Skip McDonald (gitaar), Keith Le
Blanc (drums) en huidig Living-Co-
lourbassist Doug Wimbish zorgde er-
voor dat bijvoorbeeld soul- en funk-
invloeden een veel prominenter
plaats kregen in het geluid van On-U
Sound, met name in de muziek van
projekten als Mark StewartEi:tke Maf-
fia of Tackhead. Minstens even be-
langrijk was dat Sherwood op deze
muziek opnieuw zijn ekstravagante
dubproduktietechnieken ging toepas-
sen en die soms zelfs tot in het ekstre-
me doortrok. Het is vooral dat laatste
dat Sherwood bij de muzikale incrowd
een vrijwel onaantastbare positie be-
zorgde.

Repetitief
The Revolutionary Dub Warriors

plukken van die status dus wel de
vruchten, maar hebben daar op zich
niet zo veel mee te maken. Hun mu-
ziek is zoals reeds gezegd vrij klassieke
dub en leunt in die zin vooral aan bij
het oudere werk op het label, zij het
dan dat de studiomogelijkheden in de
tussentijd duidelijk verbeterd zijn. Oe
wortels van de groep liggen trouwens
niet in Jamaïca, maar in het cirkuit
van de Engelse travelIers en free festi-
vals. Op zulke festivals en bij andere
gelegenheden wist de groep zich de
afgelopen twee jaar naar verluidt een
behoorlijke live-reputatie bij elkaar te
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Van ska tot The Orb

spelen. Volgende weekmaandag kan
u dat zelf kontroleren.

Het voorprogramma wordt die dag
verzorgd door het Leuvense Wovoka.
Diegroep telt in zijn rangen leden van
PoésieNoire - néé, niet Jo Casters -,
The Neon Judgement en Helios. Wo-
voka is, aldus de groep, een Indiaanse
medicijnman die de 'ghost dance'
introduceerde. Bovendien zou hij visi-
oenen gehad hebben waarin hij zag
dat de wereld kon genezen worden
door te dansen. Wovoka zal de pro-
duktie 'Earth Goddess' brengen,
"een totaalspektakel waarin mu-
ziek, choreografie, kostuums,
projekties. poëzie, live-
actionpainting enzovoorts een myto-
logische atmosfeer kreëren." Myto-
logische atmosfeer is voor alle duide-
lijkheid een eufemisme voor de vage
en hoogdravende new-agenonsens
waarmee het gezelschap meent zich
te moeten verantwoorden.

Blik
Voorlopig is van Wovoka nog geen

plaatwerk te verkrijgen, maar daar
zou binnenkort verandering in moe-
ten komen. Een demo doet in ieder
geval vermoeden dat het met hun
muziek wel eens beter zou kunnen af-
lopen dan met hun teorieën - maar
dat is dan ook niet zo moeilijk. Wovo-
ka kombineert in haar zogenaamde
trance-muziek de obligate syntesizers
en samples met perkussie en gitaar-

Dub is een muziekvorm die ont-
stond in de Jamaïcaanse opname-
studio's. In de tweede helft van de
jaren zestig produceerden die stu-
dio's vooral rocksteady, een 'soul-
vollere' versie van ska. Was ska in
de eerste plaats opzwepende, snelle
muziek, bij rocksteady lag de na-
druk meer op de zangpartijen, waar-
bij de Amerikaanse soulvokalen als
referentiepunt dienden. Het meest
bekende Jamaïcaanse eksportpro-
dukt reggae is trouwens een meng-
vorm van ska en rocksteady. Oe
b-kantjes van rocksteady-singles
werden vaak opgevuld met instru-
mentale versiesvan de a-kant. Van-
uit die praktijk ontstond dan stilaan
de dub, waarbij de producer de
basis tracks gaat remiksen. Type-
rend daarbij is dat het basgeluid ge-
weldig wordt opgeblazen en de
drums een veel prominentere plaats
krijgen. Oe rest van de instrumenta-
tie wordt spelenderwijs door dat
grondpatroon geweven, waarbij
driftig gebruik gemaakt wordt van
allerlei klankvervormende appara-
tuur, vooral als die een stevige dosis
galm of echo produceren. Zang-
lijnen duiken hoogstens hier en
daar op, in korte, door de mangel
gehaalde flarden.

Naast Jamaïcaanse koryfeeën zo-
als Augustus Pablo, Lee Perry of Sly
Ounbar en Robbie Shakespeare, is
binnen het genre ook een Britsepro-
ducer als Adrian Sherwood iemand
die een stevige reputatie wist op te
bouwen. Dub vond namelijk net zo-
als reggae zijn weg naar Europa.

Interfaku ltai re
bekerkompetities

Basket heren:
Apolloon-Sportraad: 62-42
Alfa-Apolloon: 40-73
Ekonomika-Germania: 108-16
Voetbal heren:
Medica-Alfa: 8-0
Industria-Katechetika: 0-0
Sportraad-Terbank: 6-1
[ustus Lipsius-Salvast: 1-1
Thomas Morus-Germania: 2-3
Forma-Psychologische Kring: 5-1
YTK-Chemika:5-0
Lerkeveld-Rega: 7-1
VRG-Romania: 9-2
Apolloon-Wina: 1-0
Historia-Klio: 1-0

Reggae is, zeker na het wereldwijde
sukses van BobMarley, een bekende
muziekvorm in het westen. Niet al-
leen halen reggaenummers nog
steeds regelmatig de hitparades, ook
menig alternatief muziekliefhebber
heeft wel ergens een reggaeplaat in
zijn kast steken. Zo kon het genre
reeds van in het begin op de goed-
keuring rekenen van de punks, denk
bijvoorbeeld maar aan de talloze
reggaenummers die punkpioniers
The Clash opnamen. Een ander
goed voorbeeld zijn de eerste platen
van PIL, waarop de moddervette
baslijnen van Joh Wobbie duidelijk
aan de klankkleur van dub doen
denken. Het isvooral bij dat alterna-
tieve publiek dat dub door de jaren
een trouwe aanhang wist te vinden.

Oe vernieuwde belangstelling
voor het genre heeft echter ook veel
te maken met het feit dat bijvoor-
beeld een trendsettende groep als
The Orb duidelijk leentjebuur heeft
gespeeld bij het genre. In die zin
heeft dub tegenwoordig een dubbel
publiek. Enerzijds is er de voor-
noemde trouwe aanhang, waarvoor
reggae en aanverwanten al jaren
vaste waarden zijn - en waartoe je
bijvoorbeeld ook de alternatieve tra-
veilersscene kan rekenen waaruit
The Revolutionary Dub Warriors
stammen. Anderzijds is er ook een
meer trendgevoelig publiek, dat
nogal vatbaar is voor unaniem lo-
vende perskritieken en dat via de
omweg van de hedendaagse dans-
muziek bij dub is terechtgekomen.

(kj)
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" 'Sir Drone' en 'Rock my Religion' in het Stuc

Religieuze posers
Het Stuc vertoont deze week twee video's van de 'Kelley Family'.
Kelley is één van de artiesten die in het Amerika van de jaren
tochtig rond de hardcorepunk- en rockscene te situeren zijn. De
uitwassen van de konsumptiemaatschappij, van de Vietnam-
oorlog en de moorden van Charles Manson brengen een Ameri-
kaanse versie van het Europese eksistentialisme van na de tweede
Wereldoorlog voort. Zwartgallige twijfels, zinloos geweld en
rockmuziek tekenen een nieuwe generatie.

'Sir Drone' gaat over twee jongens,
Dwayne en [inx, die een punkband
oprichten. Wanneer ze op hun gitaar
te keer gaan, vergeten ze zelfs elkaar.
Ondanks hun meningverschillen
over het lange haar en de gitaarkunst
van [inx, delen zehun afkeer van hip-
pies en vooral het verlangen in een
punkgroep te spelen. Een aparte ver-
sie van 'the American dream': "I can't
believe it, I'M INA BAND!".
Tussen sigaretten en matrassen

gaan ze op zoek naar een passende
naam voor hun groep. 'Summer Pick-
nick Nightmare' en 'The Consumers'
worden geopperd. Op een dag duikt
een zanger op. Een jongetje dat er prat
op gaat zelfs zichzelf niet te kennen.
Het enige punkachtige aan het drietal
zijn waarschijnlijk hun kousen. Ze
zijn in ieder geval 'posers', zoals ze dat
zelf noemen. Wanneer Dwayne er-
mee dreigt een radio uit het raam te
keilen, moet hij toegeven dat hij niet
durft. Ook Jinx worstelt met zijn ima-
go. Zijn lang haar en surfboard (met
swastika) zijn het onderwerp van
voortdurende diskussies tussen de
groepsleden. "Ik ben niet de enige
punk die surft", verdedigt hij zich. Als
hij een vriendinnetje heeft, bekent hij
Dwayne dat hij nog maagd is. "Whe-
re do you put your knees?" vraagt hij
hem. Wanneer Jinx uiteindelijk in
een zatte bui zijn haar afknipt, is de
ontknoping van het verhaal nabij.
'Rock my religion' is een beeldkol-

lage die het verband tussen rock en
religie als ontsnappingsoorden voor
deze kapitalistische wereld onder-
zoekt. Vertrekpunt zijn de Shakers,
een parodie op de Quakers, een reli-
gieuze gemeenschap die vanuit Enge-
land in de achttiende eeuw in Ame-
rika belandde. De Shakers hangen
een geloof aan waarin het zondebesef

Veto
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centraal staat. Discipline, onthou-
ding en soberheid kunnen volgens
hen een soort pre-mdustriële utopi-
sche maatschappij kreëren. Via dans
en zang willen zede duivel ontmoeten
om zo van hun zonden verlost te wor-
den. Beelden van die ekstatische, bij-
belse teksten reciterende mensen wor-
den afgewisseld met fragmenten van
gewelddadige rockoptredens. De hys-
terie van de tienermassa doet inder-
daad bijna religieus aan.
Toch is de overgang via de Shakers

naar [erry Lee Lewis nogal onduide-
lijk. Dat de teksten die op het scherm
verschijnen, ook voorgelezen worden,

maar niet altijd simultaan, werkt ver-
warrend.
Gillende meisjes, Elvis met water-

ogen en teenagerseks als redding voor
de Amerikaanse konsumptiemaat-
schappij? Via [omes Dean wordt ge-
poogd het verband te leggen tussen de
werk-etiek van het kapitalisme en de
A-bom. Jim Morrison en Bob Dylan
worden ook bovengehaald. "Indien,
indien, what did you die for? Nothing
at all".
Verschillende interessante insinua-

ties worden niet verder uitgewerkt. De
Oedipustematiek en de kastratie-
angst bij rocksterren bijvoorbeeld. Of
de seksuele verlangens van het pu-
bliek tegenover de rocksterren. De vi-
deo eindigt bij Patti Smith, die het ge-
welddadige van de punk als katarsis-
funktie illustreert. Rockisgeweld, seks
en redding. Rock is kunst.

Barbara Van Hoestenberge
'Sir Drone' van Pettibon en 'Rock my
religion' van Dan Graham worden ver-
toond op donderdag 8 december om
20.00 u in het Stuc, kaarten 100/150.

~
t Schild

van Lovan
Slud~nl~nca/~

Vraag onze speciale voorwaarden voor
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moseksualiteit? Homojongeren 'Het Goede
Spoor' organiseren een hetero·vriendenavond
op maandag 12 december, 20 u.Ian Stasstr 2.
Jong en homo, lesbienne of bi?
• Een gelukkige verjaardag, taalvandaal.
• Ik word ambetant van al die vragen.
• Hoffelijkheid is besmettelijk, hé Seks.
• Ik ben niet frigide, wat weet jij daar nu van?
• Zeg, DZH, Wouters is ook uwen beste vriend
niet hé?
• Seks, godver·', gij met uw ochtendhumeur!
• Zeg, wat dat petekindjes verleiden betreft, 't
zijn niet die van een ander, maar die van uzelf.
• FC, FG,ex·PM, ex·FD en ex·FB. AI 730 dagen!
Dat moet gevierd worden! PM
• Kathleen, ik ben verantwoordelijk voor de
gevolgen van uw zoekertjes. J-
• Woensdag 7 december 21 u, Fietsaktieverg.,
's Meiersstr 5.
• Ellen, begin nooit insektueuze verhoudingen.
• Veto, je lust en je leven.
• Ingeborg is een heel lief onschuldig meisje.
Wat doen jullie haar aan in de Veto?
• Wij houden van onschuldige meisjes.
• Seks, krachtpatser, ik was in mijn zwakkere
dagen hoor woensdag.
• Koen Verheyden, in uw geval geldt: een vos

Zoekertjes
• Toversoep uit de boeken der toverkollen,
hersenmeesters en alchemisten door Groezel,
klad- en kunstkot. 6, 7 en 8 novemberiedereen
welkom voor een proefje. Verkortingsstr 4.
• Ingeborg, den blik der menschen richt zich
ook steeds op wat hij niet zien mag/wil.
• Kaat en Goeie, de volgende keer willen wij
wel ontbijt op bed. Jan en Peter
• Voor entceslaste chiroleiding:Jolé-avond op
13 december vanaf 20.30, Minckelerstr 17.
• Hoe staan je vrienden tegenover jouw ho-

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 / 26 06 58

verliest wel zijn haren maar niet zijn streken!
• Seks, blijf met je tengels van mijn peter! DZH
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen. verslagen, brieven, enz. Gelieve te
bellen op het nummer 016/25.61.17 of 016/
20.S6.26, liefst na 17 u.
• Liefste Frank, wat is er mis met jou? Hoe kun
je het in je kop halen om kantussen te verbie-
den? Groetjes, DZH
• Koen, het verzwolgen eiland boeit u wel hé?
• Gelukkige verjaardag Liesbeth! oa van KF.
• Bericht aan de bevolking: karn ivoor weer op
vrije voeten! Houd deuren en vensters geslo-
ten! DZH
• Kop van de week: vreedzame koïtus van Klio
en Romania wekt wrevel in de geledingen.
• Piep, Beertje Buik, ik vond het ook een erva-
ring die spraak loos maakt, alleszins tot de vol-
gende keer. Afspraak in de Shrink?
• Wim, ik wil een stroperig wafeltje dat geen
wafeltje is, maar knapperig en met ruitjes en
ideaal ter vervanging van Betterfood of kebab.
• Zwarte hengst, laat de merries met rust en
kom wat vaker naar de les.
• Jan en Isabel, don't let Klassieke run your
life!
• Vermenigvuldigen is leuker dan aftrekken,

want dan moet je met twee zijn.
• Relaties: en wij die dachten dat variatie beo
langrijk was. Goeie afspraken, eerlijkheid en
vrije seks zijn mogelijk.
• Wie wil naar Barcelona van 4 tot 12 februari?
Heen en terug kost 3000 fr. Tweede lic orto-
pedagogiek gaat op studiereis en er zijn bus- .,,---------------,
plaatsen vrij. Voor 23 december kontakt opne- JO MEUWISSEN '~
men met Tine Nemegeer, Mechelsestr 100 of ~
Nathalie Van Leinsberghe, Ravenstr 60. bvba ~
• Klio en Romania: de schone en het beest.
• Ik spaar telefoonkaarten. Ik betaal een halve Alle verhuur video- klank-
eenheid per kaart, vanaf 10 stuks. Ridderstr , .'
250 Oohan) of vanaf 50 stuks afspraak op . en hchtmatenaal voor
!Ol}e~'~~i~je ~~kt~~~rZ~~?~eh!:n~~~j~ (half. optredens, kotfuiven, TD's,
lange, groene "duffelcoat"l die gepikt/per ver- cantussen en revues.
gissing meegenomen is op de "Gitaar ge·
stoord?"·fuif van woensdag 30/11 in de DISCOBAR
Rumba. Minckelersstr 108 GROOT SCHERM TV
• Het Klio·sprookje eindigde donderdag!
• Seks zonder Ellen is als een kangoeroe zon- CAMERA
der jarretelten.
• Seks met Ellen is als een kangoeroe met
jarretellen.
• Te koop wegens stopzetten van kot-aktie: koel-
kast Bauknecht 45/45/80,1999 fr, 23.17.40.

• Kunstenaar zoekt (vr) model. Interessante
voorwaarden. 02/720.34.04 na 17 u.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Roselle, Naamsestwg 130, tel 20.70.77.

~ 016/201.301

AGENDA & VALVAS

MAANDAG
19.30 u LEZING 'Oorlog en anti·oorlog: evolutie van het gewapend geweld en
de toekomst van konfliktpreventie' door prof. l. Reychler, in de reeks 'Lessen
voor de eenentwintigste eeuw', org. KU Leuven.

20.00 u FILM 'The Wild Bunch' (VS, 1969) van Sam Peckinpah, in de Western'
retrospektieve, met een beweeglijke kamera. slow motions en een komplekse
montage verfilmt Peckinpah het geweld op een shockerende en sensuele
manier; deze film toont brutaal in close-up bloederige kogelwonden en pre'
senteert de dood als een gewelddadige ekstase, inlichtingen 20.81.33, in
Stuc, Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

22.00 u FUIF Sera-fuif in Patapouff, Tiensestraat 51, org. Sociale Raad.
22.30 u FILM 'The Magnificent Seven' (VS, 1960) van Iohn Sturges, arme
Mexikaanse boeren huren zeven professionele Amerikaanse scherpschutters
in ter bescherming tegen de terreur van lokale bandieten, één van de eerste
films waarin geweld geëstetiseerd wordt, vooraf'Conformist' van Phil Mulloy,
in de Western filmretrospektieve, inlichtingen 20.81.33, in Stuc, Vlamingen·
straat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

DINSDAG
18.00 u KONCERT Beiaardkoncert, sinterklaasliedjes, en aansluitend mo-
gelijkheid tot torenbeklimming, inlichtingen 28.46.60, Universiteitsbeiaard,
Centrale Biblioteek.

20.00 u TEATER 'Antigone' van Jean Anouilh (1942) door het Toneelgezel·
schap Ivonne Lex, een gruwelijke versie van de beroemde tragedie van
Sofokies, in Auditorium Minnepoort, Koning Albertlaan 52, toeg. 400, org.
Kultureel Centrum Leuven.

20.00 u KONCERT 'De kamers van het Slavisch hart' door het strljkers-
ensemble Piacevole en Joris Van den Hauwe (hobo), in Kapel Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63, toeg. 350, org. Kultureel Centrum Leuven.

20.00 u LEZING 'Guns 'n Guitars', lezing in het kader van de western·retro-
-~ .. ~ekl~beeWvor",i"g wilt. de hedendaagse Amerikaanse
samenleving, de konventies en de archetypes van het westerngenre vormen
het uitgangspunt voor een bespiegeling omtrent het gewelddadig man-
nenklubje van de populaire kultuur, in Stuc, Van Evenstraat 2d, toeg. 75/100,
org. Stuc.

20.00 u TEATER 'Hamiet' van Shakespeare door CampusToneel Leuven, in
Soete Zaal, Naamsestraat 96, toeg. 170/250, org. CampusToneelleuven.

20.00 u FILM 'Forty Guns' (VS, 1957) van Samuel Fuller, Vlamingenstraat 83,
toeg. 140/175, org. Stuc.

20.30 u VERGADERING Wetenschapswinkel in Arenbergkollege, Naamsestraat
96, lokaal 03.06, org. Wetenschapswinkel.

20.30 u KONCERT OrgelkoncertdoorOlivier Latry, organist van de Notre-Dame
te Parijs, in Slnt-lan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, org. Kultuurkommissie.

20.30 u KONCERT 'T(h)ree' in Los Buenos, ink. 40 fr., org. Los Buenos.
21.15 u FILM 'The Big Sleep' (1946) van Howard Hanks, in Kultureel Centrum
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, lokaal A 1.3, toeg. 100, org. Film·
museum.

22.00 u GEBED Taizégebed, tot 23.00 u, in UP,Jan Stasstraat 2, org. Universi·
taire Studentenparochie.

22.30 u FILM 'High Noon' (VS, 1952) van Fred Zinneman, in Stuc, Vlamingen·
straat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

WOENSDAG
12.00 u KONCERT Uur Kultuur, 'Een leugen van schoonheid', twee zangers
(Anne Cambier en Philip Defrancq), een akteur(Koen de Graeve) en een pianist
(Reinout De Smet) van Kameropera Transparant brengen teksten van Iames
Joyce op muziek van Samuel Barber, in Auditorium Zeger Van Hee, De Valk,
Tiensestraat 41, toeg. gratis, org. Psvcho-sodaal Centrum, zie ook artikel
pagina 4.

19.00 u BETOGING Stop de uitwijzingen. Indra, Bal Kumari, Alisa, Lina,
Ghassan en Gülseren Dagdeviren moeten blijven, vertrek Oude Markt. Aan-
sluitend debat "Grenzen open?" met Willy Kuijpers (VU), joan Ramaekers
(Ociv), Frans Lozie (Agalev) enlan Fermon (Open Grenzen), moderator Patriek
Wouters in AV 91.12 (tgo. Stuc), org. Aktiekomitee tegen Uitwijzingen.

19.30 u WANDELING Een tocht langs bijzondere lokaties naar een stuk verçe-
ten Leuven, omkaderd door tekst die wordt uitgezonden op Radio Scorpio, in
de reeks honderd·frankdagen van Kultuurraad, aan Stuc, toeg. 100/250, org.
Kultuurraad.

20.00 u LITERATUUR 'Geletterde Mensen' met Luuk Gruwez en Eriek Verpaele,
in Auditorium Minnepoort, Koning Albertlaan 52, toeg. 400, org. Kultureel
Centrum Leuven, zie artikel pagina 4.

20.00 u LEZING 'Religie als pessimismeterapie' door prof. M. Moors, in de reeks
'Filosofische Lezingen', in Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal
Mercierplein 2.

20.00 u KOLLOKWIUM 'Joyce en het lot van het woord' door Geert Lernout,
Mark Ledoux, Christel van Boheemen en Bart Eeckhout, in Auditorium Zeger
Van Hee, De Valk, Tiensestraat 41 , org. Psycho-sociaal Centrum, zie ook arti-
kei pagina 4.

20.00 u KONCERT 'Weinachtsoratorium' van Bach door het Collegium lnstru-
mentale Brugense olv Patriek Peire, B.Schlick (sopraan), M. Kroese (alt), G. De
Mey (tenor), W. Van Mechelen (bas), inlichtingen 23.92.00, in Aula Pieter De
Somer, De Beriotstraat 24, org. Musica Antiqua.

20.00 u TEATER 'Hamiet' van Shakespeare door CampusToneel Leuven, in-
lichtingen 28.43.70, in Soete Zaal, Naamsestraat 96, toeg. 171)/250, org.
CampusToneelleuven.

20.30 u TEATER 'Exiles', het enige bewaarde toneelstuk van James Joyce
(1915), door het Kaaiteater in een regie van Peter van Kraaij, in het kader van
hetJames·Joycekoliokwium, in Stuc, Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org.
Gastproduktie, zie ook artikel pagina 4.

20.30 u VORMINGSAVOND 'Derde wereld en demokratie', vormingsavond van
de werkgroep Derde Wereld, inJan Stasstraat 2, org. Universitaire Studenten'
parochie.

21.00 u KONCERT PaulLamb and the King Snakes, mondharmonikablues, in
zaal Achturenhuis, Maria Theresiastraat 121, toeg. 300/350, org. Bookeroo
ism KC Oratoriënhof.

DOOR... FR...AN'K. RIBBENS
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). •

DONDERDAG
12.45 u MUZIEK Muziek in het ziekenhuis, klassieke recital met stukken van
Telemann, Pixis, Talliwoda en Shinohara, An Op de Beeck (piano), Elisabeth
Schollaert (hobo), tot 14.00 u, in Hal UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, org. UZ
KU Leuven.

18.30 u AFRIKAANSE AVOND Afrikaans buffet, om 20.00 u Afrikaans dansen +
muziek, om 21.00 u gastsprekers, om 22.00 u optreden met berberse rnu-
ziek, in Zaal Pangaea, Vesaliusstraat 34, toeg. 150/50, org. Ster.

20.00 u VIDEO 'Sir Drone' van Raymond Pettibon (1989), in kleur, het laatste
deel uit een reeks tapes over radikale fenomenen uit de recente Amerikaanse
geschiedenis (The Manson Family, de kidnapping van Patty Hearst door
stadsguerillero's, het Weathermen·terrorisme), d'It handelt over het ontstaan
van de Amerikaanse punkbeweging, en 'Rock my Religion' van Dan Graham
(1982·84), in kleur en zwart-wit, een beeldessay waarin rockmuziek als beo
langrijk hedendaags kultuurfenomeen onder de loepwordt genomen, in Stuc,
toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u INFQ-AVOND Info-avond en diskussie met Niras over (dumping van)
kernafval, in Vlamingen straat 116, toeg. gratis.

20.00 u TEATER 'Hamiet' van Shakespeare door CampusToneel Leuven, in-
lichtingen 28.43.70, in Soete Zaal, Naamsestraat 96, toeg. 170/250, org.

. CampusToneelleuven. •
20.30 u VIDEO 'Het AFF in aktie' en 'De Bruine Pest' in Los Buenos, org. Los
Buenos.

20.30 u TEATER 'Exiles', door het Kaaiteater in een regie van Peter van Kraaij,
in het kader van het Iames-lovcekollokwium, in Stuc, Vlamingenstraat 83,
toeg. 200/300, org. Gastproduktie, zie artikel pagina 4.

21.00 KONCERT Rud'y de Sutter speelt eigen werk: 'Sound Diary (of a Zapper)'
voor svnteslzers/samplers en 'Musicus Mobilis' op akoestische piano, in
Akteerstudio Rijschoolstraat 19a, toeg. 200, org. Commyn vzw.

22.00 u FUIF Scorpto-partv, in Zaal Corso, Diestsestraat 253, org. Radio
Scorpio.

VRUDAG
11.00 u BEURS geschenkenbeurs van de Wereldwinkel, tot 18.00 u, in Jan
Stasstraat 2, org. Oxfam Wereldwinkel.

18.00 u BEIAARD Beiaardkoncert, kerstmuziek naar aanleiding van de kerst-
markt, en aansluitend mogelijkheid tot torenbeklimming, in Universiteits·
beiaard, Centrale Biblioteek, org. KU Leuven.

20.00 u TEATER 'Slissen bom pa' door KT De Margriet, in Auditorium De
Minnepoort, Koning Albertlaan 52, org. KT De Margriet.

20.30 u KONCERT 'Osco!' , een achtkoppige groep uit Nimes, die zich op vele
aspekten van folklore en volksmuziek toelegt, brengt een traditioneel reper-
toire zes-, zeven- en achttiende-eeuwse kerstliederen uit de Provence, deuren
20.00 u, in zaal Den Dooieeg, Egenhoven/Heverlee, toeg. 200/250/300, org.
Folk-Podium vzw.

21.00 KONCERT Rudy de Sutter speelt eigen werk: 'Sound Diary (of a Zapper)'
voor svntesizers/samplers en 'Musicus Mobilis' op akoestische piano, in
Akteerstudio Rijschoolstraat 19a, toeg. 200, org. Commyn vzw.

ZATERDAG
8.30 u KONGRES van de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS): 'Studen-
teninspraak' , programma zie verder, in Auditoria Q (VUB), Pleinlaan 2, 1050
Brussel, toeg. 200/250, org. WS.

11.00 u BEURSGeschenkenbeurs van de WereldWinkel, tot 18.00 u, in UP,Jan
Stasstraat 2, org. Oxfam Wereldwinkel.

13.30 u UITSTAP Bezoek aan het Fort van Breendonk (koncentratiekamp), ver-
trek aan Los Buenos, org. Los Buenos.

20.00 u TEATER 'Slissen bom pa' door KT De Margriet, inlichtingen 22.21.13, in
Auditorium De Minnepoort, Koning Albertlaan 52, org. KT De Margriet.

20.00 u TEATER 'Hamiet' van Shakespeare door CampusToneel Leuven, in
Soete Zaal, Naamsestraat 96, toeg. 170/250, org. CampusToneelleuven.

21.00 KONCERT Rudy de Sutter speelt eigen werk: 'Sound 'Diary (of a Zapper)'
voor svnteslzers/samplers en 'Musicus Mobilis' op akoestische piano, in
Akteerstudio Rijschoolstraat 19a, toeg. 200, org. Commyn vzw.

ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Oradasslcs', klassiek zondagmorgenkoncert, Iosef Baert
(zang) en Roemiana Stantcheva (piano) brengen 'Winterreise' van Schubert, in
Kultureel Centrum Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, toeg. 150, org. Kul·
tureel Centrum Oratoriënhof.

21.00 u KONCERTThe Same, in De Kroeg, toeg. gratis, org. Kafee De Kroeg.

MAANDAG
19.30 u LEZING 'De volgende eeuw zal Chinees zijn' door prof. N. Standaert, in
de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw', org. KU Leuven.

20.00 u KONCERT The Revolutionary Dub Warriors, met voorafWovoka en ach-
teraf soundsystem Armagideon, zie artikel pagina 9, in Lido, toeg. 300/400,
org. Gonzo Circus.

20.00 u LEZING 'De voorbije toekomst', in de reeks 'Film op maandag', over
realistische toekomstvisioenen en maatschappelijk getinte science-flction-
films als 'Alphaville' (Godard) en 'Stalker' (Tarkovski), tot 22.00, in Stuc, org.
Stuc.

20.00 u LEZING 'Andreas Vesalius, leven, werk en betekenis' door prof. dr. em.
Jozef Lemli, geïllustreerd met dia's, in de reeks najaarslezingen, in Kultureel
Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, lokaal A1.3, toeg. 100, org.
Leuvense Gidsenbond.

20.30 u DANS 'First Name: Le', eerste groepsvoorstelling van Francisco
Camacho, première, voorstelling waarin de architektuur van Le Corbusier
centraal staat, in Stuc, Vlamingenstraat 83, toeq. 200/300, org. Stuc, ko-
produktie Klapstuk

22.30 u FILM 'Stalker' (1974), in de reeks 'Film op maandag', de tweede
science·fictionfilm van de Russische cineast Andrei Tarkovski. in Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc
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Gefoefel

(foto Karel De Weerdt)

De erkenningsprocedure voor politieke
vluchtelingen

.'Ze werden een muur
omgeleid en de Nederlanders
hoorden nog twee schoten"

Veto: Maakt u zelf een onderscheid tussen eko-
nomische en politieke vluchtelingen?
«Inhet kader van de Konventie van Genève van
1953 kun je alleen maar vluchteling zijn om
religieuze of politieke redenen, of omdat je be-
hoort tot een volk of een bepaalde sociale groep.
Een burgeroorlog in een land is op zich niet vol-
doende. De Konventie van Genève ligt daarmee
aan de basis van het onderscheid tussen de twee
soorten vluchtelingen. Hoe een land uitmaakt
of iemand een vluchteling is of niet, wordt in de
Konventie niet gezegd. Dat bepaalt elk land af-
zonderlijk. Dat wiJ daarom niet zeggen dat ze
van de Konventie mogen afwijken. Ik vind dat
België de Konventie van Genève schendt" door
een heel aantal mensen zelfs niet in aanmer-
king te nemen om vluchteling te worden.»

Gemarteld
«Devluchtelingen worden telkens afgewezen

op basis van formele tegenstrijdigheden of
taalfouten en men houdt geen rekening met
bepaalde elementen. Veel van die mensen,
vooral uit West-Afrika, leven met een ander
tijdsbesef dan wij. Wij zeggen bijvoorbeeld:
"Vandaag is het donderdag de vijfde" maar die
mensen niet. Als je die mensen vraagt welke dag
het is, weten ze het niet. Hoe kun je dan van
iemand verlangen dat die kan vertellen dat hij
op die bepaalde dag en op dat uur opgepakt is
en dat hij zoveel maanden of zoveel dagen heeft
vastgezeten? En toch vragen ze het de vluch-
telingen keer op keer. Dan vragen ze wanneer
hij opgepakt werd. Uit paniek geeft die vluchte-
ling een datum. En wanneer bent u dan vrij-
gelaten? Dan zegt hij nog een datum. Op het
einde van het verhoor durven ze dan vragen
hoelang hij vastgezeten heeft. Dat klopt dan
meestal niet. Er zijn zelfs vluchtelingen bij die
niet kunnen tellen.»
"Eenander probleem is trouwens dat er zoveel

verschillende diensten zijn, die elk met iets an-

ders belast zijn. Stel bijvoorbeeld dat er bij de
Raad van State hoger beroep is aangetekend.
Het gebeurt dat een bepaald buro dit verzoek
nog niet doorgekregen heeft en beslist om de
vluchteling op te pakken. Ofwel raakt het dos-
sier verloren tussen twee diensten. Diewanorde
is verschrikkelijk.»

Puntensysteem
Veto: In het geval van Lina en Ghassan, twee
Palestijnse vluchtelingen in Leuven, hebben wij een
kopie van een dokument van het Rode Kruis dat
Ghassans gevangenschap aantoont. Toch heeft het
Kommissariaat-generaal de aanvraag verworpen,
"Normaal gezien zouden heel wat dossiers ont-
vankelijk verklaard moeten worden. Bepaalde
bewijsstukken vergen een onderzoek ten gronde
om na te gaan of ze echt zijn of niet. Toch wor-
den die zonder meer aan de kant geschoven en
wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.
In het verhoor vinden ze altijd wel iets om je te
pakken. De verklaring mag dan nog geloof-
waardig zijn, zevissen tot ze iets vinden. Bijvoor-
beeld als ze vragen in welk jaar de politieke par-
tij opgericht is,waar de vluchteling lid van was.
Hoeveel mensen weten dat, ook hier in België?
Ik zou het ook niet weten. Of hoeveel leden telt
uw partij, of hoeveel inwoners uw dorp? Zulke
dingen worden dan verwacht van ongeletterde
rnensen.»
"Ik heb ooit iemand gehad met bewijs-

materiaal dat hij gevangen gezeten had en ver-
volgd werd. Hij was zelfs gemarteld zodat hij
opgenomen moest worden in het ziekenhuis.
Als argument om zijn aanvraag onontvankelijk
te verklaren, werd aangevoerd dat hij niets aan-
bracht dat erop duidde dat hij in gevaar zou
verkeren. Dat zijn dingen die toch niet meer op-
gaan. Als vluchtelingen zulke stukken mee-
brengen, dan moet die aanvraag ontvankelijk
verklaard worden.»

Oe juridische procedure die in gang ge-
zet wordt wanneer een vluchteling ons
land binnenkomt, is niet bepaald recht-
lijnig of eenvoudig. Wij waren nieuws-
gierig en legden ons oor te luister bij een
advokaat. Diewist ons te vertellen dat de
afstand tussen wet en praktijk vaak zo
groot is dat de betrokken ministeries er
alle belang bij hebben het potje zoveel
moqeliik gedekt te houden. Oeadvokaat
die ons te woord stond, wou liever niet in
de belangstelling staan en verkoos daar-
om anoniem te blijven. Wij vroegen hoe
de erkenningsprocedure in elkaar
steekt.
"In het beste geval komt de vluchteling het land
binnen met papieren, bijvoorbeeld een toe-
ristenvisum ofeen verblijfsvergunning voor drie
maanden. Dat zijn wel grote uitzonderingen.
Daarna moet hij zich vluchteling verklaren bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar
het vaak al mis loopt. De meeste-vluchtelingen
weten immers niet wat er daar van hen ver-
wacht wordt. Zeweten niet wat ze moeten zeg-
gen en zijn zo onthutst dat ze niet in staat zijn
om een verklaring af te leggen. Sommigen van
hen komen zelfs in België aan met een hersen-
schudding.»
"De asielaanvragen worden dan ook bijna

altijd afgewezen. Ik heb er nog geen enkele ge-
zien die onmiddellijk ontvankelijk verklaard is.
Meestal stelt men dat hun verklaring "te vaag",
"niet gepreciseerd genoeg", of "te onduidelijk"
is. Ik heb het zelfs ooit meegemaakt dat de ver-
klaring te twijfelachtig bevonden werd omdat
de vluchteling te lang moest nadenken over een
datum. Op Vreemdelingenzaken zoekt men
echt redenen om vluchtelingen te kunnen afwij-
zen.»
«De asielaanvraag wordt bijgevolg bijna al-

tijd onontvankelijk verklaard door de Dienst
voor Vreemdelingenzaken van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Devluchtelingen krij-
gen meestal maar tien minuten de tijd om hun
verhaal te doen, zonder advokaat, want die
mag er niet bij zijn. Ze hebben in het merendeel
van de gevallen trouwens ook nog geen advo-
kaat gezien. Dat komt omdat de asielaanvraag
geen jurisdiktionele maar een administratieve
procedure is.De rechten van de verdediging spe-
len daarbij volgens het ministerie geen rol. De
vluchtelingen zelf hebben ook nog niet de mo-
gelijkheid gehad om een advokaat te
kontakteren. Zeweten dikwiils niet eens in welk
land ze zijn.»
Veto: Diegenen die geen papieren bezitten, kunnen
het dan alleen nog maar erger hebben.
«Voordiegenen die zonder papieren toekomen
is het inderdaad veel erger. Tegenwoordig is het
zo dat zij naar de transitzone in Meisbroek of in
Steenokkerzeel gebracht worden. Dat is om te
beginnen al moeilijk te verantwoorden. Het is
daar precies een koncentratiekamp. Het perso-
neel is er vriendelijk en enorm gedienstig, maar
het principe dat die vluchtelingen daar moeten
opgesloten zitten achter hekken, vind ik ver-
keerd.»
«De vluchtelingen zonder papieren leggen

naargelang van de omstandigheden - ermoet
bijvoorbeeld een tolk gezocht worden - een
verklaring af in de transitzone of aan de
grenspolitie. Soms zit de vluchteling wel een
week in de transitzone vooraleer hij zijn ver-
klaring mag afleggen. Wanneer de asielzoeker
geen advokaat heeft, krijgt hij er een van de
staat toegewezen.»

Veto: Schept het vinden van een geschikte tolk geen
problemen?
«In sommige landen zijn er zoveel verschillende
talen dat het voor de tolk enorm moeilijk is om
korrekt te vertalen. Was de vluchteling 'mede-
werker' of 'lid' van een organisatie, of 'sympa-
tisant'. Soms geeft men geen tolk, als men weet
dat ook het Engels of Frans de voertaal is in een
bepaald land. Ik heb het ook eens meegemaakt
dat iemand van Togo meerdere keren is moeten
teruggaan, omdat ze niet vonden welke tolk hij
nodig had. Hij sprak geen woord Engels of Frans
en we hebben echt moeten raden welke tolk hij
nodig had. Uiteindelijk hebben we het toch ge-
vonden.»
Veto: We hebben het voorbeeld gehoord van een
tolk die opzettelijk verkeerd vertaalde. Kan dat wel?
«Ikheb nog gehoord dat er met tolken gefoefeld
werd, maar dat kun je niet bewijzen. Bovendien
is het dikwijls onmogelijk om juist te vertalen
wegens de grote taalverschillen in een land.
Maar daar komt nog iets anders bij. Wanneer de
vluchteling in beroep verhoord wordt door het
Kommissariaat-generaal voor de vluchte-
lingen, is er doorgaans een andere tolk en krijg
je dan ook een andere vertaling. Dan oordeelt
men of er een tegenstrijdigheid in de verklaring
zit. Als men daar vindt dat dat het geval is,
wordt de aanvraag afgewezen. De enige hoop
die de vluchteling dan nog rest, is naar de Raad
van State stappen. Daar geraakt men door de
vele afwijzigingen trouwens stilaan overbe-
last.»

Veto: Hoe denkt u dat zulke mistoestanden mo-
gelijk zijn?
"Heb je onlangs de krant niet gelezen?,.
Veto: Over het puntensysteem dat is opgesteld voor
de juristen van het Kommissariaat-generaal?
"Ja. Dat geeft 1,2 punten per vluchteling die af-
gewezen wordt en 0,6 per toegelaten aan-
vraag."
Veto: Maar dat is toch nog maar pas in voege ge-
steld?
..Het is van kwaad naar erger gegaan. Ik vind
het gewoon niet meer eerlijk. Sommige juristen
zijn wel nog eerlijk, maar het zijn er heel weinig.
De meesten vragen geen details, houden het
heel kort zodat de asielzoekers geen kans krijgen
om hun situatie uit te leggen. Maar als zeer veel
afwerken hebben ze ook heel veel punten.»
Veto: En als je binnen een bepaalde tijd te weinig
punten haalt, word je afgedankt?
"Daar durf ik me niet over uitspreken, maar je
kunt wel ~o raden wat er gebeurt. Het is trou-

wens volledig onwettelijk. Recent is die praktijk
aan het licht gekomen, maar het kan niet zijn
dat het nu pas bestaat. En als de maatregel
nieuw is, dan waren er vroeger zeker andere. Je
gaat me niet vertellen dat die juristen zomaar
uit eigen beweging zoveel mensen gaan af-
wijzen.»

Kontrole
Veto: Terwijl de beroepsprocedure loopt, moet de
vluchteling maandelijks een stempel halen op het
gemeentehuis. Het gebeurt niet zelden dat die stem-
pels te laat komen.
"Inderdaad. We gaan die vluchtelingen dan wel
niet oppakken, zeggen ze. Maar ondertussen
heb ik er toch al één in de gevangenis zitten. Het
probleem is dat we veel van die dingen eerst
moeten kunnen bewijzen.»
«Demeesten krijgen hun stempels niet meer.

Zezetten zewel het land niet uit, maar ze geven
ze geen enkel bewijs dat ze hier mogen blijven.
Dus die mensen leven voortdurend in gevaar.
Dat kan vervolgens weer problemen geven bij
het OCMW. Het OCMW geeft geen steun meer
als de vluchteling zijn stempel niet kan voor-
leqqen.»

Veto: Er is dus sprake van onwil om die stempels te
geven.
«Ofeen teken van machtswellust, zoiets van "de
wet leggen wij naast ons neer".»
Veto: Wellicht zit daar toch een politiek achter.
«Vreemdelingen-buitenpolitiek, dat is wel dui-
delijk.»

Veto: En kun je daar een naam op plakken?
"Het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
top. EnVande Lanotte is ook niet beter dan Tob-
back. In het begin dacht ik dat die beter zou zijn.
Als ik een herziening van een uitwijzingsbevel
aanvroeg, kon ik er bij Tobback alleen maar
naar raden of die ontvankelijk was of niet. Bij
Vande Lanotte kwam er tenminste een bevesti-
ging dat er een onderzoek was. Maar dat was
alleen maar slijm, denk ik, want voor de rest is
het juist hetzelfde .»
Veto: Hoeveel tijd neemt de hele procedure trou-
wens in beslag?
"Met die versnelde procedure zijn ze op een half
jaar buiten. Of nog sneller. Vroeger was er een
advies voor er een beslissing kwam. Dat advies
is afgeschaft. Er zijn heel wat meer juristen aan-
geworven. Dus er zijn heel wat meer mensen om
minder dossiers te behandelen. Daarbij komt
nog dat sommige juristen bijna geen tijd meer
aan de dossiers spenderen.»
Veto: Wat gebeurt er met uitgeprocedeerde vluch-
telingen?
«Een derde duikt onder in de illegaliteit, een
derde vlucht naar een ander land en nog een
derde wordt opgepakt en teruggestuurd naar
waar ze "geen gevaar lopen." Zo zijn er eens
twee Ghanezen uitgewezen uit Nederland. Twee
Nederlanders vergezelden hen op de terugreis
om hen bescherming te bieden. Wat gebeurde
er? De paspoorten werden opgevraagd door de
doeane. De tweeNederlanders werd gevraagd te
blijven wachten, de twee Ghanezen moesten
voor ekstra kontrole van de paspoorten mee-
gaan. Zewerden een muur omgeleid en de Ne-
derlanders hoorden nog twee schoten.»
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