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Nieuwe aktie tegen het VAD-beleid

Veto opent een raam op proefdieren, dossier op pagina's 5-9. (foto Katrin Vandenbosch)

Studiedag 'Student en hulsvestlnq' in de Valk

Gebruik modelhuurkontrakten
neemt sterk af

_8'fHymr~.~~st~lij!çt_40tdekwalit~i
I onláotste vijf jaren gestadig achtenait is ge-

gaan. Het onderzoek is gebaseerd op de huurkontrukten die bij de
inschrijvingen verzameld worden. De resultaten van dit onder-
zoek werden zo'n beetje de basis voor de studiedag 'Student en
huisvesting' die vorige week vrijdag in het Valkcollege werd geor-
ganiseerd door Studentenvoorzieningen in samenwerking met de
rechtsfakulteit. De organisatoren wisten zo'n honderdvijftig
geïnteresseerden van de venchillende belanghebbende partijen
bijeen te brengen, wat op zichzelf al een sukses genoemd mag
worden.

Het minste wat je kan zeggen, isdat er
een gevarieerd publiek op de studie-
dag WQS afgekomen. Deelnemerslijs-
ten bevestigden wat de vaak geani-
meerde reokties ln de zaal al deden
vermoeden: aanwezig waren huisves-
tingsverantwoordelijken van univer-
siteiten en hogescholen, parlements-
leden, bevoegde stadsambtenaren en
natuurlijk de twee grote belangheb-
bende partijen: kotbazen enerzijds en
studenten anderzijds. En of deze twee
partijen nu wel of niet met getrokken
messen tegenover elkaar stonden -
zoals rechtendekaan Herbots het in
zijn openingswoordje formuleerd -,
dat ze tegengestelde belangen had-
den was voor iedereen duidelijk, on-
danks de verzoenende taal op het
einde van de studiedag.
De studiedag was opgesplitst in

twee delen. 's Voormiddags kwamen
een drietal sprekers verschillende QS-
pekten van studentenhuisvesting be-
lichten. Voor het tweede deel van de
studiedag kon iedereen kiezen tussen
drie workshops, voorgezeten en voor-
bereid door twee eksperten en een stu-
dent De verschillende workshops be-
handelden achtereenvolgens de
modelhuurkontrakten van een aan-
tal universiteiten en hogescholen, de
kwallteitsbewaking en de finanáële
en fiskale aspekten van het huren van
studentenkamers.

Overvloed
Onder de noemer 'Student en huis-

vesting' kwamen uiteenlopende vra-
gen aan bod, gaande van de domiá-
Uêringsproblematiek in universiteit-
steden over de essentiële komfort- en

veiligheidsnormen voor studenten-
kamers, tot de noodzaak van een wet-
telijk kader speáfiek voor het huren
van studentenkamers. Maar veruit de
meeste nadruk werd door de organi-
satoren gelegd op de huurkontrakten
en de evoluties die deze de laatste ja-
ren doormaakten. Of, zoals [os De-
winter van de Huisvestingsdienst het
formuleerde: "Niet zozeer de komfort-
veiligheid, die de laatste jaren voort-
durend verbeterd is, maar de kon-
traktveiligheid, die een neerwaartse
trend vertoont, zal door de overheid
de komende jaren gewaarborgd moe-
ten worden." Dat bleek duidelijk uit
een door de Huisvestingsdienst uitge-
voerde studie, waarbij een representa-
tieve steekproef werd geanaliseerd
van kontrakten die de Leuvense stu-
denten gedurende de periode 1989-94
inleverden bij hun inschrijving.

Schaarste
Zo leert de studie ons dat het ge-

bruik van de modelhuurovereen-
komst, die de Huisvestingsdienst de
kotbazen ter beschikking stelt, achter-
uit is gegaan van ongeveer tachtig
naar minder dan zestig procent van
de afgesloten kontrakten. Aan de an-
dere kant bedraagt het aantal studen-
ten met tenminste een stortbad en
centrale verwarming op kot nu ne-
gentig procent, een duidelijke stijging
tegenover vijf jaar geleden. los De-
winter stelde tenslotte een gemiddelde
prijsstijging van zeventien procent
vast over de voorbije vijf jaar, met een
afbuiging in 1992-93 en 1994-95. De
gemiddelde huurprijs is nu 6600
frank, berekend over tien maandèn.

deze evoluties .kadert Dewinter in
een merktekonomisch modei wQarblj
konjunkturele verschijnselen van
schaarste en overvloed van kamers
ongeveer om de negen jaar terugko-
men. Op dit moment zitten weweer in
zo'n moment van relatieve overvloed,
dat echter onmiddellijk kan omslaan
in schaarste door het stilvallen van
investeringen, zowel van de kant van
de partikulieren als van de universi-
teit.

Minimum
In ieder geval ziet JosDewinterin de

huidige situatie van overvloed een
kans voor studenten om de negatieve
tendenzen in hun voordeel om te bui-
gen. Deze negatieve tendenzen uiten
zich onder andere in het feit dat één
derde van de huurders een waarborg
moet betalen van meer dan tiendui-
zend frank. Het schrappen van klau-
sules in het kontrakt die de student de
mogelijkheid laten kosteloos van zijn
tweede zit te genieten, is een andere
van die tendenzen. Dat komt in feite
neer op een verdoken verhoging van
de huûrprijs. Ook het schrappen van
de mogelijkheid tot eenzijdige ver-
breking van het kontrakt tijdens de
eerste maand en tenslotte het afwezig
zijn van de mogelijkheid om een kot
voor tien maanden te huren in plaats
van voor twaalf zijn duidelijk nega-
tief. Positief is dan weer dat meer
huurkontrakten bemiddeling van de
Huisvestingsdienst mogelijk maken.
Een andere opvallende vaststelling

uit het onderzoek was dat de huur-
bazen die de beschikbaarheid van de
kamer tijdens de tweede zit beperkten
- en in het algemeen minder klau-
sules toelieten -, ook de duursten
bleken te zijn. Binnen het bestek van
dit onderzoek kon niet verder gezocht
worden wat dan wel uiteenlopende

vervolg op pas. 10

GROEP
INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN

Na de twee betogingen tegen het verhogen van de inschrijvings-
gelden inde voortgezette akademische opleidingen (VAO's),gooit
de Leuvense studentenbeweging het deze keer over een andere
boeg. DeVlaamse Raad in Brussel is het doel van de nieuwe aktie
en daar wordt op donderdag naartoe gefietst. • .

Zoals bekend, heeft de Vlaamse raad
een financieringsvoorstel goedge-
keurd waarbij voor de betoelaging
van de VAO's geen rekening meer
wordt gehouden met de studenten-
aantallen.Tegelijkertijd krijgen de
universiteiten het recht om de in-
schrijvingsgelden zelf te bepalen.
Hoewel de maatregel ook wel een no-
bel doel heeft (de wildgroei van deze
richtingen stoppen) zet hij feitelijk de
deur op een kier voor een elite-onder-
wijs. Het is niet denkbeeldig dat in de
toekomst enkel de meer begoede stu-
denten zich deze - noodzakelijke
maar peperdure aanvulling op hun
basisdiploma - zullen kunnen per-
mitteren, vooral ook omdat een VAO-
student niet kan betoelaagd worden
met een studiebeurs.
Na twee tumultueuze betogingen

voor de vakantie, probeert de Leu-
vense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko)ditmaal dus de fietstocht
uit als protestrniddel. Het is de bedoe-
ling om met al diegenen die de demo-
kratisering van het onderwijs nog in
het hart dragen en hun evenwichtsor-
gaan nog niet hebben kapotgezopen,
van Leuven naar het Vlaams parle-
ment te fietsen en terug.

Ambio's
Aan de aktie zullen niet alleen stu-

denten uit Leuven deelnemen, ook
delegaties uit Antwerpen en Gent
worden in Brusselverwacht (ofzij het
hele parcours ook per fietsgaan afleg-
gen isnog onduidelijk). Voorde terug-
tocht heeft men een vrachtwagen in-
gehuurd die de fietsen van overmoe-
digen naar huis kan transporteren.
De organisatoren zijn trouwens zeer
optimistisch omtrent de verwachte
opkomst. Naar verluidt zouden ze de
weergoden omgekocht hebben met
het verzamelde jaarsalaris van de
vrijgestelden.
Het oorspronkelijke plan om over

de autosnelweg te fietsen zou waar-
schijnlijk nog meer deelnemers gelokt
hebben maar het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken stak de organisato-
ren de welbekende stokken in de wie-
len. Er werd enkel toelating verleend
om via de Brusselsesteenweg te fiet-
sen. Gelukkig gaat de tocht ook nog
over de kleine ring in Brussel en dat
zoiets op een drukke werkdag voor de
nodige files met bijbehorende ambi-
ance zal zorgen, spreekt voor zich.
De eisen die men met dezemanifes-

tatie kracht wil bijzetten zijn niet
nieuw. Eerst en vooral wordt aan de
universiteiten met aandrang ge-
vraagd om geen gebruik te maken
van de (zeer verleidelijke) mogelijk-
heid om een jaartje bijstuderen heel
wat duurder te maken. Daarentegen
pleiten de betogers voor een inter-
universitaire rationalisatie van die
opleidingen, waardoor kan verme-
den worden dat dezelfde opleiding
(met wat kleine verschillen) door
meerder universiteiten tegelijk wordt
ingericht. Kwestievan geen schaarse

middelen te verspillen.
Naar de Vlaamse overheid toe is de

eis ten eerste dat de artikels in kwestie
uit onderwijsdekreet zesworden inge-
trokken. Ten tweede dat de regering
een interuniversitaire rationalisatie
steunt en tenslotte dat ook VAO-stu-
denten in aanmerking zouden ko-
men voor een studiebeurs.

Zes
Het is nog niet zo gek dat de aan-

kondigende affiche afsluit met de be-
nadrukte boodschap dat het gekra-
keel rond de inschrijvingsgelden van
VAO'sde aandacht niet mag afleiden'
van het basisprobleem, namelijk dat
een tweede diploma geen conditio
sine qua non mag worden om één
van de dungezaaide jobs te kunnen
bemachtigen op de arbeidsmarkt. Het
principe moet blijven dat een basisop-
leiding alles bevat wat men nodig
heeft om aan de slag te kunnen.

Alexander Witpas
Peter Van Rompaey

De aktie zal doorgaan op donderdag 26
januari. Vertrekpunt is het Ladeuzeplein,
vertrekuur is 12.30 u. Men fietst via de
Brusselsesteenweg en zal waarschijnlijk
terug in Leuven zijn rond 18.00 u. Hope-
lijk voert de rijkswacht geen kontroles uit
op de gebruikte fietsen.

BINNENIN
Fantasten 4

Niet alleen het feit dat wij van de
Veto nog geen enkele lezersbrief
over bisschop Gaillot hebben ont-
vangen - iets waar onze vrienden
van De Standaard nochtans inver-
drinken - wekt ter redaktie grote
beroering. Ook dat onze perskaar-
ten voor het filmfestival van Berlijn
nog steeds niet aangekomen zijn,
zaait in die mate onrust in de ran-
gen dat we ons tegenwoordig alle-
maal een beetje IJzerbedevaart-
kommitees voelen. Aangezien de
sfinks van de Van Evenstraat naar
Berlijn mag met haar Stuc-produk-
tie, is onze aanwezigheid aldaar
tenslotte meer dan ooit gewenst.
RAFvan De Standaard is bij deze
geïnviteerd voor de Veto-bus.

Bebuquin 12

Ciska naar Berlijn, dan de skriben-
ten van Bebuquin sito presto naar
de Boekenbeurs. Alwaar zij zich
door middel van een felopgemerkte
performance gelardeerd met een
versgeslepen slagermes, de eerste
druk van het Kringraadjaarverslag
1994, Of Simpson en een niets ver-
moedend IJzerbedevaartkommitee
onder leiding van De Standaards
RAFhun faam in de Vlaamse lite-
raire analen zullen beitelen als
toneelgeneratie met ballen.

INGENIEURS MET VISIE

Campus Blauwput •Vuurkruisenlaan 4 . 3000 Leuven- Telefoon 016 230850· Telefax 016 228343



MKill them all, God'll son them out. 11

(Israeli Defence Forces)

Ht is twee uur in de morgen.
Samen met een Antwerpenaar, twee
Duitsers en een fles sider zit ik aan een
tafeltje van een kafee dat zichzelf
vreemd genoeg een nightclub noemt
(toegegeven, ze hebben één rood
lichtje). Op de dansvloer is de lokale
jeugd zich in het zweet aan 't werken;
ze dansen zo houterig dat je zin krijgt
ze in te smeren met boenwas. Plots
betreedt een groep 'meiden' de
gelagzaal. Stuk voor stuk dragen ze
een korte, nauwe stretchjurk, valse
wimpers, teveelmaskara en ... een
machinegeweer. Maar niemand
schijnt verbaasd. Buiten ligt, in het
midden van de Negev, degrootste
krater ter wereld. Dit is
nieuwjaarsnacht in Israël.
Israël: zo klein als België, militaristisch
maar mooi. Ik heb er, zoals dat heet,
alle toeristische mogelijkheden
uitgeput. Ik ben gaan drijven in de
Dode Zee, gaan klagen in Jeruzalem,
windowshoppen in Tel-Am. Met een
speedboot heb ik rondjes gevaren op
het meer van Ga1ileia, ik heb de
woestijn veroverd per mountainbike.
Eenoneindige reeksniet van elkaar te
onderscheiden oude muren is aan mijn
stoffig netvlies voorbijgetrokken onder
het mom van archeologie en elk dorpje
van meer dan zes inwoners heeft zijn
stapel stenen waar Jezusen/of de
kruisvaarders en/o« de moslims iets
onvergetelijks gepresteerd hebben.

Ook niet te missen is Betlehem( als u
gaat, reserveerdan tijdig, er is nog steeds
niet al te veelplaats in de herberg). Het
Heiligdom van de Geboorte van Jezus
Christus, aldaar gevestigd, moet gebruikt
worden door Grieks-ortodoxen, Anneense
christenen en Roomskatolieken. Nu zijn
die drie niet bepaald in de wolken met
elkaars aanwezigheid en dat maakt

Kerstmis inBetlehem elk jaar opnieuw
een ongehoord spannende gebeurtenis.
Hoewel men de geboorte van het Lam
tegenwoordig gescheiden viert, blijft het
konflikt onderhuids aanwezig en enig
bloedvergieten is niet uitzonderlijk. Een
Solide teken van de Eukumenische
Tolerantie is bijvoorbeeld de stalen deur
waarmee de Grieken de Katolieken uit de
Geboortegrot willen houden. Maar het
meest spektakulaire meningsverschil
heerst tussen de Grieken en de Anneniërs
en betreft het schoonmaken van het
Heiligdom. Iedereen is het erover eens
dat enkel de rechtmatige 'eigenaar zijn
bezit mag dweilen. Dus: telkens wanneer

iemand het aandurft zich met een
borstel op betwist terrein te begeven,
breekt de Hel los. Zo kunnen de
Anneniërs het absoluut niet hebben
dat de Grieken elk jaar op een ladder
kruipen om de richel boven de deur
van de Geboortegrot te vegen. Enop
29 december (jaarlijkse schoonmaak)
is de spanning dan ook te snijden. In
1984 kwam het tot een uitbarsting
van geweld (the Battle of Betlehem)
toen Griekse en Anneense geestelijken
elkaar op de richel te lijf gingen met
matrakken en kettingen die ze onder
hun pij hadden verstopt. De Grieken,
die al vlug het onderspit moesten
delven, werden tot ver buiten de
stadsgrenzen achtervolgd door de
razende Armeniërs. Toen het jaar
daarop het gerucht de ronde deed dat
beide partijen knokploegen
rekruteerden om vermomd als priester
naar boven te kruipen, verplichtten de
Joodseautoriteiten de vijanden om
rond de tafel te gaan zitten. Met het
volgende resultaat: de Grieken
mochten de richel vegenmaar niet
betreden.
Dit zorgde natuurlijk voor een storm
van Grieks protest. Hun patriarch
stuurde enkele boze b~n naar de
goeverneur. maar die waste zijn
handen inonschuld. Jezuswas
ondertussen gelukkig allang
opgestaan uit de doden. Hij had zich
anders nogal mogen omdraaien in
Zijn graf.

AW

Het meest gehoorde argument pro
numerus clausus is de 'artsenple-
tora'. "Er zijn teveel artsen, zodat er
te weinig patiënten per arts zijn. Zo
kan men als arts onvoldoende erva-
ring opdoen en wordt men een ge-
vaar voor de patiënt." Eennumerus
clausus in het belang van de pa-
tiëntdus.

Ten eerste werd er nog nooit we-
tenschappelijk onderzoek naar ver-
richt. Veto stelt terecht dat het een
'urban legend' geworden is: nie-
mand getroost zich de moeite om ze
te verifiëren, maar velen nemen
heel gemakkelijk aan dat zewel zal
kloppen. Wat vooral ontbreekt in
die - op zich logische - stelling is
de verwerking van het sijfermate-
riaal. Eén voorbeeld: uit Riziv-sta-
tistieken van september 1991 blijkt
dat 18,6 persent van de dokters
minder dan tien patiënten per jaar
ziet. Maar men kan gerust stellen
dat een op vijf dokters het artsen-
beroep niet uitoefent maar voor een
andere carrière koos. De werkloos-
heid onder afgestudeerden met een
artsendiploma is immers nagenoeg
onbestaand. Deze groep moet dan
ook uit de sijfers gehaald worden.

Ten tweede is dit een klassiek ar-
gument van de artsensyndikaten.
Wanneer het uit hun mond komt,
.gaat het om pure demagogie. De
artsensyndikaten vertegenwoordi-
gen de rijke dokters en die trekken
zich niks aan van het lot van 'de
patiënt'. Die trekken zich enkel het
lot van hun portemonnee en de sta-
tus van hun beroep aan. Dr.
Beckers: "Waarom zouden de
ekonomische wetten die gelden in
het uitbaten van een garage niet
toegepast kunnen worden in de
medische praktijk?" (Panorama,
12 april 1990). Ze pleiten voor het

Zijn er teveel artsen?

verregaand ontmantelen van de so-
àale zekerheid: enkel wie het nog kan
betalen krijgt toegang tot de genees-
kunde. Pech voor de anderen. "In het
belang van de patiënt, zei u?"

Met hun demagogie proberen ze de
jonge en arme dokters, de publieke
opinie en de geneeskundestudenten
mee te krijgen. Ze verbergen dat er
een groeiende kloof bestaat tussen
een toenemende groep van geproleta-
riseerde artsen, die het echt moeilijk
heeft en anderzijds een kleine groep
(drie procent van de artsen) die vijftig
procent van de 125miljard honoraria
binnenrijven (tussen de 15 en 20 mil-
joen bruto per jaar).

Ten derde is het inderdaad zo dat
een aantal jonge dokters het moeilijk
hebben om veel patiënten te zien en
dus praktijkervaring missen. De re-
den is echter niet dat er teveel prakti-
serende artsen zijn, maar wel dat de
jonge artsen moeten beginnen in de
jungle van de liberale geneeskunde,
waar ze weggekonkurreerd worden.
Die jungle betekent enerzijds dat art-
sen betaald worden per prestatie en er
dus alle belang bij hebben hun pres-
taties op te drijven. Anderzijds is het
krisis, zowel voor de overheid als voor
de patiënt. De overheid bespaart en
de remgelden verhogen van jaar tot
jaar. De patiënten verarmen en kun-
nen dit verhoogde remgeld minder en
minder betalen. De realiteit in onze
kapitalistische gezondheidszorg isdat
meer en meer mensen geheel of ge-
deeltelijk uitgesloten worden van me-
dische verzorging. Het is een realiteit
waarin tegelijkertijd een medische
overvloed aan onderzoeken en be-
handelingen in hoogtechnologische
ziekenhuizen plaatsheeft voor diege-
nen die het kunnen betalen en een
totale afbraak doorgevoerd wordt van
de elementaire voorzieningen voor

het gewone volk. In Charleroi, de
armste streek van België, heeft de
PS,die een numerus clausus wil in
naam van 'de patiënt', het zieken-
huis Gailly, dat aan terugbetalings-
tarief werkte, failliet laten gaan.

Wie uitgaat van de belangen van
de rijke dokters en het patronaat,
zal inderdaad stellen dat er teveel
dokters zijn. De konkurrentie laat
niet langer toe dat er nog meer art-
sen bijkomen. Wie konsekwent de
belangen van de gewone patiënt-
Jan met de Pet - als uitgangs-

punt neemt, komt echter tot totaal
andere eisen: afschaffing van de
prestatiegeneeskunde en gratis toe-
gang voor iedereen. Geneeskunde
voor het volk verdedigt daarom de
volgende vier punten: .
1. Een nationale gezondheids-

dienst met planning van behoef-
ten, taken en aantal artsen.

2. Eenvast maandloon voor alle
dokters, dat maximaal 2,5 keer het
arbeidersloon bedraagt.

3. De uitbouw van eerstelijns-
gezondheidscentra, waarin dokters
en andere gezondheidswerkers
pluridissiplinair en op gelijke voet
werken.

4. Meer artsen die zich werkelijk
ten dienste stellen van het volk, dat
wil zeggen gratis verzorging geven,
tijd nemen om met de mensen te
praten, ijveren tegen racisme en
fascisme, voor solidariteit met de
derde wereld en dit alles tegen een
arbeidersloon. Geneeskunde voor
het volk bewijst elke dag dat het
mogelijk is!

Geert Goderis,
Geneeskunde voor het volk

Geert Asman,
eerste kan geneeskunde
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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.
Brievendie langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

Numerus
Clausus
Als studente geneeskunde zou ik
graag reageren op het Medicastand-
punt betreffende de studentenbeper-
king in onze richting. In Akuut num-
mer 14 stelt Medica: "Demokratisch
onderwijs is een fundamenteel prin-
dpe, maar ook de kwaliteit van de
gezondheidszorg is er een. Nu zijn die
twee prinàpes in konflikt."

De fundamentele tegenstelling is
echter niet die tussen kwaliteit en
demokratisering, maar deze tussen
kwaliteit en vrije markt. Als men de
behoeften van de bevolking bekijkt,
kan men moeilijk van een overaan-
bod aan medisch personeel spreken.
Zo is bijvoorbeeld in Glasgow disen-
terie weer opgedoken, begeleiding
van aidspatiënten steunt vooral op
vrijwilligerswerk en bejaardentehui-
zen hebben een tekort aan medisch
personeel.

Door werkloosheid, verkrotting en
dalende levenstandaard komen ziek-
ten op die gemakkelijk bestrijdbaar
zijn, maar de geneeskunde bereikt
deze mensen moeilijk. Als Aktief-
linkse studenten (ALS) pleiten wevoor
een geneeskunde in dienst van de be-
volking met medisch personeel be-
taald door de gemeenschap. In een
vrijemarktekonomie worden dokters
verplicht elkaar te bekonkurreren.
Hierdoor wordt overkonsumptie juist
aangewakkerd. Medica zegt dat het
tegen korporatistische refleksen is,
maar binnen een kapitalistisch bestel
zal die tendens tot korporatisme bij
bepaalde beroepsgroepen altijd aan-
wezig blijven.

Door het feit dat men de vrijemarkt
niet fundamenteel in vraag wil stel-
len, grijpt men naar korporatistische
maatregelen (bijvoorbeeld toelatings-
eksamens als verkapte numerus dau-
sus) om zich tegen deze vrije markt te
beschermen, wat op termijn opnieuw
leidt tot afbraak in plaats van een ver-
betering van de kwaliteit van de g~-
neeskunde.

Sarah Hermans,
namens ALS
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Leuven diskussieert verder

Numerusclaususdebat ook aan
franstalige zijde heropend
Zoals bekend brachten de Vlaamse ministers Van den Bossche (SP,
Onderwijs) en Demeester (CVP,Welzijn) een goede maand geleden
het numerusdausustema terug ter sprake. De Vlaamse genees-
kundedekanen deden daarna wat van hen verwacht kon worden,
maar ook uit het kabinet van federaal minister van Sociale Zaken
De Galan (PS) klonken verontrustende geluiden. De laatste weken
werd het tema bovendien ook aangeroerd aan de andere zijde van
de taalgrens. De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS)en haar
Waalse tegenhanger Féderations des Etudiant(e)s Francophones
(FEF) blijven zich krachtig uitspreken tegen elke vorm van toe-
gangsbeperking, de Leuvense studentenbeweging blijft verder
diskussiëren.
De spreekwoordelijke knuppel in het
hoenderhok was een artikel in De
Standaard dat stelde dat Van den
Bosscheen Demeester volgend akade-
miejaar een toelatingseksarnen wil-
len invoeren voor geneeskunde. De
modaliteiten daarvan zouden ze aan
de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Vlir) overlaten. Alhoewel dat voorstel
natuurlijk in de richting gaat van de
aloude eisen van de artsensyndika-
ten, denkt Van den Bossche echter
niet aan een numerus dausus, waar-
bij een vast percentage van de inge-
schrevenen slaagt. Daarvoor zou
geen meerderheid in de Vlaamse
Raad te vinden zijn. De minister ziet
meer in een strengere selektie, voor of
na eerste kandidatuur.
Begin januari blijkt dat binnen het

kabinet van minister van Sociale Za-
ken Magda De Galan ook steun be-
staat voor het voorstel van Van den
Bossche en Demeester. De Galan's
adjunkt-kabinetchef Pau! Verhavert
stelt dat er een pletoraprobleem is bij
de studenten kinesiterapie, een kate-
gorie studenten die zich volgens De-
meester ook aan toegangsbeperkende
maatregelen mag verwachten. Ver-
havert verbergt verder niet dat zijn
ministerie het initiatief van de twee
Vlocunse mlnisters "met belangstel-
ling volgt" .

Po!yo
Enkele dagen later spreken ook de

Vlaamse geneeskundedekanen -
met uitzondering van Van Camp
(VUB)- zich uit voor de idee van een
toelatingseksamen. Daarbij wordt
ten overvloede nog eens duidelijk hoe
de vork in de steel zit. Dekaan
Mannaerts (KULeuven) in De Mor-
gen: "We zijn natuurlijk niet zeker of
een toelatingseksamen het aantal
geneeskundestudenten ook werkelijk
zal doen dalen. Indien niet, dan zal
men een stap verder moeten zetten en
een numerus clausus invoeren." Vo-
rige week stelde Van Camp echter dat
die berichten voorbarig zijn.
Ondertussen wordt duidelijk dat er

ook aan Franstalige zijde - waar het
artsenaanbod trouwens hoger is dan
in Vlaanderen - het één en ander
beweegt. Volgens PS en PSC zouden
mutualiteiten en geneesheren PS en

PSC dringend om een snelle beper-
king van het aantal geneeskundestu-
denten in België verzoeken. Onder-
wijsminister Michel Lebrun (PSC)
denkt daarbij aan het hervormen van
de eerste kan geneeskunde in een
polivalent jaar. Daarna zou een bij-
komend jaar dewil van de aspiranten
om dit vak uit te oefenen moeten tes-
ten. Wie niet slaagt, kan dan nog
steeds verdergaan in een andere we-
tenschappelijke dissipline.

Koffy
Dinsdag staat het punt op de agen-

da van de raad van de negen frans-
talige rektoren. In 1993 stelde de Con-
seil Interuniversitaire Francophone
(OUF) dat "er geen verband is aange-
toond tussen de stijgende kosten van
de gezondheidszorg en die van het
stijgende aantal geneeskundestuden-
ten." Die stelling geldt nog steeds,
maar deze keer speelt de pronumerus-
claususlobby het primair op de kwali-
teit van die gezondheidszorg. Nog
steeds volgens Le Soir zou de UCLnu
neigen in de richting van een test na
de eerste kandidatuur. Aan de ULB
daarentegen zou men weigerachtig
staan tegenover ieder idee van toe-
gangsbeperking. De vrije universiteit
denkt eerder aan een herziening van
de geneeskundestudies, in die zin dat
ze niet meer vanzelfsprekend zou lei-
den tot "een klinische praktijk die zich
voedt aan de Sociale Zekerheid."
Het moge duidelijk zijn dat er in de

verschillende betrokken kabinetten
een vrij grote konsensus bestaat over
de dringende noodzaak van een vorm
van toegangsbeperking, en dit zowel
in Vlaanderen als in Wallonië. Het
wachten is nu op de standpunten van
de rektoren in het CIUFen de Vlir.VVS
en FEFblijven zich krachtig uitspre-
ken tegen elke vorm van toegangsbe-
perking. In een persnota van FEFheet
het bijvoorbeeld dat "wij de hard-
nekkigheid van de artsensyndikaten
in verband met een toegangsbeper-
kende maatregel niet aksepteren."
Terecht vestigen zij er de aandacht op
dat eens een dergelijke maatregel
geïnstalleerd is binnen de medische
opleiding, niets verhinderd dat gelijk-
soortige initiatieven worden geno-
men in andere richtingen. VVS

CHAOS
café pool snooker

inhet hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
Tel.: 016/23.33.18
open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

laverd. Zo werd vrijdagavond op een
gezamelijke AV van Kringraad (be-
voegd voor onderwijsmateries) en So-
ciale Raad de vraag behandeld in
hoeverre Lokoeen standpunt kanver-
dedigen dat afwijkt van dat van VVS.

dat men de resoluties van VVSsteunt.
Of Loko die resoluties in verband

met toegangsbeperking zal bevragen,
wordt dezeweek verder besproken. De
kringen kregen daarvoor een aantal
nota's mee in verband met dit onder-
werp, waaronder één nieuwe van Me-
dica. Dietracht enerzijds een nota van
Kringraad van twee jaar geleden te
ontkrachten. Alhoewel de auteurs
trachten aan te tonen dat er (ook)
nood is aan een toegangsbeperking,
lijkt de Medicanota vreemd genoeg
vooral argumenten aan te dragen
voor een dringende hervorming van
de gezondheidzorg. De schaarse aan-
merkingen die vrijdag reeds gegeven
werden - bedoeling was de nota's
enkel voor te stellen - laten in elk
geval vermoeden dat de andere krin-
gen verre van overtuigd zijn van de
noodzaak van, een ingrijpende koers-
wijziging zoals het opgeven van de
vrije toegang tot het hoger onderwijs.

Krys lccobs

Kryng
Niet toevallig kwam die vraag van

Medicapreses Joris Vandenberghe.
Medica, de kring van de Leuvense
geneeskundestudenten, pleit in de
eerste plaats wel voor een evenwich-
tige herverdeling van de werkbelas-
ting in de medische sektor. Anderzijds
voegt zij daar echter aan toe "dot dit
fundamenteel niets oplost" en lijkt zij
op zijn minst meer te vinden voor
toegangsbeperking dan VVS.Op de
voornoemde vraag was het antwoord
in elk geval duidelijk: als lid van VVS
kan Loko wel een diskussie herope-
nen, maar tegelijkertijd vereist het
respekt voor de demokratische be-
sluitvorming van die vereniging ook

..... i~..~)$~i~·~.-~.~w

spreekt zich ook krachtig uit tegen ie-
dere vorm van toegangsbeperking:
"Hier kan niet op toegegeven worden.
Deproblemen binnen de gezondheid-
zorg moeten dáár opgelost worden:
akkreditering, echelonering, fidelise-
ring, verruiming van de uitgroei-
mogelijkheden." en verder: "De oplei-
ding tot basisarts moet herbekeken
worden." Van akties lijkt voorlopig
echter nog geen sprake.
Binnen Loko, de Leuvense studen-

tenbeweging waarin de verschillende
faku!teitskringen vertegenwoordigd
zijn, wordt ondertussen verder gepa-

.p~~"~.·,·._·_~,------~,.uaa~...~

Teveel artsen of te weinig patiënten? (foto Philip De Keyser)

KNAP NIEUW STIJl( VAN DE BIAUWE MAANDAG (O:MP ANIE
'ZWAK/STERK': STERK

O peengrootleegpodium,afge-
bakend met lange vertikale
repen plastic, vinden veertien

ontmoetingen plaats. Negen levens
raken met elkaar verstrengeld. Negen
mensen die balanseren tussen zwak
en sterk. De Blauwe Maandag Com-
pan ie (BMCie) brengt een soort
Vlaamse 'Short Cuts' die u deze week
in Leuven kan zien.
De tekst van Jean-Marie Piemme,

een Luiks auteur en dramaturg die
onder andere voor de Muntschouw-
burg heeft gewerkt, heeft geen echt
verhaal. Het is meer een netwerk van
personages en gebeurtenissen. Tus-
sen de scenes vallen gaten en de toe-
schouwer moet zelf, beetje bij beetje,
de verbanden zoeken. Ook de perso-
nages zijn niet duidelijk afgelijnd: de
meesten zijn niet zwak of sterk, ze zijn
zwak èn sterk. Maar juist dat onaffe,
en het daaruit voortvloeiende spel
van tegenstellingen en paradoxen,
maakt deze voorstelling knap.
Frans Denissen vertaalde het stuk.

Hij geniet enige bekendheid als au-
teur- zijn boek 'De thuisreis' werd in
1992 genomineerd vooor de presti-
gieuze NCR-prijs -, maar hij is bo-
venal een van de beste Belgische ver-
talers. Dat blijkt uit 'Zwak/Sterk'. De-
nissen heeft de originele Franse tekst,
die in een Nederlandse vertaling vol-
gens de regisseur te akademisch
klonk, omgezet in een Vlaams-dialek-
tisch taaltje. "Den asem is niet alles
meer", klinkt het. Wat de vertaling
sterk maakt is dat Denissen, in dat op
het eerste gezicht vrij beperkte idi-
oom, toch een heel skala aan registers
aan bod laat komen. In dialekt evolu-
eert hij van plat naar poëtisch, van
dom naar pseudo-filosofisch.
In zijn regie is Philippe Sireuil er in

geslaagd de voorstelling de juiste toon
te geven: slingerend tussen tragisch
en komisch. Het is merkwaardig dat
ondanks het feit dat Sireuil voor het
eerst voor de Blauwe Maandag Corn-
panie werkt, het stuk toch een tipische
BMCie-stijl heeft, soms zelfs iets te
tipisch. Net zoals bijvoorbeeld in
'Voeder', Wilde Lea' of '[oko' is het

einde een chaotische slemppartij,
wordt er weer heel wat afgebruld, en
ontbreekt ook het nodige naakt niet.
Hetworden bijna storende 'tics' in het
BMCie-spel.
Dat het desalniettemin een beklij-

vende voorstelling is, is vooral te dan-
ken aan de akteurs. Op Guy Van San-
de na brengen zehun personages heel
overtuigend. Zijtonen ons dater geen
'links of rechts', geen 'sympathiek of
antipathiek', en geen 'zwak of sterk'
bestaan. De vertwijfeling staat cen-
traal: "Dames en heren, soms is 't le-
ven stront", zoals Yvonne zegt. Toch
blijft er enige hoop: Claudia en Si-
mon, en in mindere mate ook Her-
man en Carmen, slagen er in enige
vat te krijgen op hun leven. Zekrijgen
klappen maar komen weer recht.
Ondanks de vele tegenstellingen

die het stuk beheersen, is het politiek

geëngageerd te noemen. De belang-
rijkste rode draad, het verhaal datal!e
andere verhalen verbindt, is immers
de opkomst van de ekstreem-rechtse
politicus Victor Opsomer. De hele
voorstelling door groeit zijn invloed,
en via hem toont Piemme hoe ek-
streem-rechts ieders leven langzaam
maar zeker in zijn greep kan krijgen.
Daarom alleen al is 'Zwak/Sterk' een
aanrader.

KoenWauters

De Blauwe Maandag Companie brengt
'Zwak/Sterk' van Iean-Matie Piemme in
een regie van Philippe Sireuil op dinsdag
24, en op donderdag 26 tot en met zater-
dag 28 januari om 20.00 u in de Stad-
schouwburg. Kaarten kosten 200/300/
400/450/500.

Penitentienenstraat 13
3000 LEUVEN
(zijstraat Mechelsestraat)
Tel. & fax 016/20.14.09
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'De Islam, een wereldgodsdienst'
FundatnentaHstneen
verdraagzaatnheid·
Het fenomeen godsdienst is een aspekt dat zeker niet ontbreekt in
een multikulturele samenleving zoals we die vandaag kennen.
Onze westerse kultuur met Griekse en Romeinse wortels wordt
dagelijks gekonfronteerd met een totaal andere traditie: de
islam.Om meer inzicht te krijgen in de integmtieproblematiek die
gepaard gaat met de godsdienst van eerste en tweede genemtie
vreemdelingen in onze samenleving, organiseert Studenten tegen
Racisme (Ster) een informatieavond.
Tal van situaties geven tegenwoordig
aanleiding tot het steeds weer op-
nieuw aanwakkeren van de diskussie
over de waarde van de islamitische
godsdienstbeleving in verschillende
landen. In Algerije, het meest ver-
westerde land van de Arabische we-
reld, werden demokratische verkie-
zingen afgebroken om te voorkomen
dat het ekstreem-religieuze Islami-
tisch Heilsfront (Fis) er een geloofs-
diktatuur zou vestigen. Wat zich de
laatste tijd voordoet in Algerije, staat
model voor wat zich voor kan doen in
andere landen waar moslims een
meerderheid vormen.
Het fundamentalisme vormt een

ernstige bedreiging voor iedere vorm
van sociale en ekonomische ontwik-
kelÛlg in de wereld van de islam. Op
23 juni 1992 zei de Algerijnse presi-
dent Mohammed Boudraf: "Andere
landen zijn ons voorbijgestreefd op
gebied van wetenschap en technolo-
gie. Deislam ...", Voor hij zijn zin kon
afmaken werd Boudraf, die streefde
naar aansluiting met de moderne
wereld, vermoord door een 'mosli-
mist' s zoals de Algerijnen hun funda- .
mentalisten noemen. De ideeën van
Beudraf gingen de fundamentalisten

kennelijk te ver. Een reeks aanslagen
op buitenlanders deed verscheidene
internationale bedrijven in 1993-94
besluiten om medewerkers en hun
gezinnen uit Algerije terug te trekken.
Is de traditionele waarde van een
godsdienst als innerlijke beleving ge-
bruikt als middel tot het bereiken van
politieke en ekonomische doelein-
den?
De konfrontatie tussen onze kul-

tuur en de islamtraditie leidt tot ver-
scheidene probleemsituaties, zoals
bijvoorbeeld de hoofddoekaffaire. Het
dragen van de hoofddoek door Mos-
limmeisjes leidde tot problemen in
het onderwijs, eerst in Frankrijk en la-
ter ook bij ons in België. De vraag
omtrent "Ie part de signes d'appar-
tenance à une communauté réli-
gieuse est ou non compatible avec Ie
principe de laïcité" is en blijft nog
steeds een diskussiepunt in verschil-
lende Scholen. Over dit probleem is
slechts weinig terug te vinden in de
Koran. De 'hadith' (traditie) legt de
nadruk op eenvoud en het vermijden
van strakke kleding die het buigen tij-
dens het gebed bemoeilijkt. Door het
hoofd te bedekken betuigt men eer-
bied voor Allah's engelen, die symbo-

Middel tot het bereiken van politieke en ekonomische doeleinden?

lisch in de schedel huizen en be-
schermd moeten worden.

Dewinter
Een andere probleemsituatie is de

algemene apathie ten opzichte van
moskeeën , zoals een dekreetvoorstel
van Vlaams-Blokkarq.erlid Dewinter
omtrent "de beteugeling van de wild-
groei van de islamitische gebeds-
plaatsen". Dat voorstel veroorzaakte
een publieke rel. Het houdt een reor-
ganisatie van de ruimtelijke ordening
en stedebouw in. De moskee is de
plaats van teraardewerping of met
andere woorden de plaats waar het
'solat' (gebed) wordt uitgevoerd. Strikt
genomen zijn er geen specifieke reli-

gieuze bouwvereisten aan een mos-
kee. Zo kan bijvoorbeeld de kamer
van een gewone rijwoning als moskee
dienen. Het gebed wordt in alle eer-
bied in stilte gehouden. Dewinter ziet
moskeeën in een stad als oorzaak van
zowat alle grootstedelijke kwalen.
Door het dekreetvoorstel wil hij de Is-
lam en zijn adepten van de Vlaamse
bodem verwijderen, wat tegen de wet
op de godsdienstvrijheid is.
De vraag is nu of deze probleem-

situaties tot godsdienstbeperking
kunnen leiden. Volgens de wet kan
godsdienstigheid enkel beperkt wor-
den wanneer men de belangen van de
individuen wil beschermen op vlak
van openbare veiligheid, openbare
orde, gezondheid, rechten en vrijhe-

Film van het Stuc genomineerd in Berlijn _
Denieuwe Greenaway kom: uit Brussel
Eén van de Belgische inzendingen voor het filmfestival van Berlijn draagt de ietwat onwaarschijn-
lijke titel' Als werkelijkheidszin bestaat moet mogelijkheidszin ook bestaan' en is geproduceerd door
het Stuc, in koproduktie met het Brusselse Kunstenfestival en teatergroep Stan. De film is gebaseerd
op het toneelstuk 'De fantasten' (Die Schwänner) van de Oostenrijkse auteur Robert Musil, die ook
bekend isvan zijn romanreeks 'De man zonder eigenschappen'. De sineaste, Franciska Lambrechts,
maakte eerder al de video 'Allons travailler! Waarom, waarom, waarom?', waarmee ze in
kennerskringen enige bekendheid verwierf. Het Stuc bevond haar zeer getalenteerd en beloftevol.
Reden genoeg om met haar aan een langspeelfilm te gaan werken. Endie isdus nu geselekteerd voor
vertoning in 'Forum des jungen Films' op het Berlijnse filmfestival.

Eresenaat fel afgezwakt
Van het oorspronkelijke voorstel van rektor Dillemans om een Eresenaat op
te richten waarbij de leden inzage zouden krijgen in alle belangrijke
dokumenten van de universiteit is maandag op Akademische Raad niet
veel meer overeind gebleven. De eresenaat komt er nog wel maar de leden
krijgen enkel het informatieblad Akademische Tijdingen en het jaarverslag
van de KU Leuven toegestuurd.

Als eresenatoren werd in het eerste voorstel vooral gedacht aan geld-
schieters, in de buurt verblijvende eredoktoren en invloedrijke personen uit
belangrijke sociale, ekonomische, politieke en kulturele organisaties.
Kringraad, de raad van de studentenbeweging die zich met onderwijs-
materies bezighoudt, had duidelijke bezwaren tegen het voorstel.

Kringraad vreesde in de eerste plaats dat zo'n eresenaat de demo-
kratische werking van de KU Leuven in gevaar kon brengen. Zo zou bij het
beleid van de universiteit de nadruk te veel op eksteme adviezen komen te
liggen, terwijl er volgens Kringraad veeleer gestreefd moet worden naar
meer inspraak voor personeelsleden en studenten. Daarnaast stelde
Kringraad dat de onafhankelijkheid van de KU Leuven op maatschappe-
lijk vlak niet ter diskussie kan staan en dat de macht van geldschieters en
sociokulturele organisaties zoveel mogelijk beperkt moet worden.

De vertegenwoordigers van Kringraad werden maandag in hun protest
bijgestaan door een aantal dekanen. Ook zij vonden dat de demokratische
werking van de universiteit buiten kijf staat. Langs de andere kant, zo
stelde men is het voor een universiteit tegenwoordig wel onontbeerlijk om
voldoende financiële middelen binnen te halen. Bovendien zou er momen-
teel te weinig kontakt zijn met de eredoktoren. De eresenaat zou dit kontakt
terug kunnen bevorderen.

Uiteindelijk werd dan besloten om toch een eresenaat op te richten. Het
orgaan zal echter een symbolische funktie krijgen en wordt beschouwd als
een manier om erkenning te verlenen aan eredoktoraten. Ook wilmen met
de eresenaat de band met belangrijke afgestudeerden nauwer aanhalen.
Om zoveel mogelijk de eigen onafhankelijkheid te kunnen bewaren, werd
beslist in principe geen mensen uit politieke verenigingen in het orgaan op
te nemen. Ook zal er door de universiteit geen lijst vrijgegeven worden van
eresenatoren. De eresenatoren mogen - als ze dat willen - wel met hun
titel te koop lopen.

(pvr)
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Het heeft uiteindelijk ruim twee jaar
geduurd om de film te maken, met
een vrij kleine groep van overwegend
vrijwillige medewerkers. Ook de ka-
meraman en de akteurs van tg Stan
werkten kwasi gratis. De prent is trou-
wens nog steeds niet helemaal klaar,
en er wordt met man en macht aan
gewerkt om hem op tijd af te hebben
voor het festival van Berlijn, dat van 9
tot 20 februari loopt. Om diezelfde re-
den kan hij niet op het festival van

Rotterdam verschijnen, dat eind ja-
nuari gehouden wordt. Oorspronke-
lijk zou de film overigens drie of zelfs
vier uur gaan duren, maar bij nader
inzien is hij tot anderhalf uur inge-
kort.

Almodovay
Dat alles heeft onder meer te ma-

ken met het beperkte budget dat voor
de film voorhanden was. Om ver-
scheidene redenen is de Vlaamse Ge-
meenschap namelijk nog steeds niet
met subsidies over de brug gekomen.
De film is er gekomen met steun van
het Kunstenfestival, het Stuc,wat sub-
sidies van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, waar de sineaste woont, en
vooral veel vrijwilligers. Het Stuc
hoopt uiteraard dat de Vlaamse Ge-
meenschap de film alsnog een finan-
cieel steuntje in de rug zal geven,
maar zegt ook dat de terughoudend-
heid van de Gemeenschap op zich wel

Student Aid licht universiteit door
U denkt dat universitaire ontwikkelingsamenwerking slechts een rand-
fenomeen is? Mis!Jaarlijks wordt er ongeveer vier miljard frank aan besteed,
een bedrag dat vergelijkbaar is met wat de niet-goevernementele organisa-
ties (NGO's) krijgen.
Naar analogie van twee jaar geleden (toen de NGO-werking bestudeerd

werd) wil Student Aid dit jaar eens in onze eigen universitaire wereld gaan
kijken. Welke taak zou de universiteit moeten vervuilen? Wie verdeelt het
geld?Wie bepaalt het beleid? Wat kunnen wij als studenten doen? Wat doen
onze professoren? Wat met het beleid ten aanzien van buitenlandse studen-
ten?
De afgelopen maanden is Student Aid op speurtocht getrokken. Dat le-

verde, naast nog veel bijkomende vragen en bedenkingen, vele visie- en
beleidsteksten op. Dat materiaal werd gebundeld in een reader, die bij Stu-
dent Aid te verkrijgen is. De bedoeling van die reader is een grondige
diskussie op gang te brengen in de universitaire wereld, zowel bij professo-
ren, assistenten als bij studenten.
Vandaar een oproep om samen met vrienden, kotgenoten, vereniging of

kring eens een aantal keer bijeen te komen om te diskussiëren over een
bepaald aspekt van de universitaire ontwikkelingsamenwerking. Dat kan
gebeuren aan de hand van de teksten uit de reader, door te praten met de
vele mensen die Student Aid gekontakteerd heeft en die bereid zijn in
diskussie te treden met de verschillende groepjes, ofdoor zelfop speurtocht te
gaan. Op een debat dat Student Aid op 8 februari organiseert, krijg jedan de
kans de eigen bevindingen te konfronteren met de mening van de panel-
leden.
Op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 u en 20.00 u is erop hetlokaal
van Student Aid (Sint-Michielsstraat 6, tel 32.45.82) iemand aanwezig om
konkrete afspraken te maken en de reader te verkopen. fe kan ook een briefje in de
bus steken met de vraag om eens langs te komen. Venneld wel duidelijk dat het voor
Student Aid is.

(foto Nixon NBB)

den van anderen. Godsdienstvrijheid
impliceert dat zowel de overheid als
de autochtone bevolking moet stre-
ven naar een zo groot mogelijke tole-
rantie.

SaïdaChair
De info-avond 'De islam, een wereld-
godsdienst' vindt plaats op donderdag
26 januari om 20.00 u in pangaea (Ve-
saliusstraat 34) en bestaat uit drie onder-
delen. Eerst is ereen diasessie over de ont-
staansgeschiedenis van de islam, vervol-
gens komen de fundamentele le.erstellin-
gen van de islam en tenslotte gaat men in
op de positie van de islam in een aantal
sociale en politieke vraagstukken, bij-
voorbeeld de positie van de. vrouw, erlè-
niskwesties, de visie van de islam tegen-
over andere godsdiensten en /culturen.

deels te begrijpen is. Tenslotte gaat
het enerzijds om een beginnend film-
maker zonder veel reputatie, en is an-
derzijds een vrij onkonventionele
werkwijzegevolgd bij het draaien van
de film. Er is bijvoorbeeld van tevoren
qeen senario vastgelegd, om zo vrijer
te kunnen nadenken en nog dingen te
veranderen tijdens het werken.
Het lijkt echter ookwel zo te zijn dat

de kommissie die beoordeelt welke
films en videoprodukties steun krij-
gen en welke niet, de neiging heeft
grote, eerderrisikoloze projekten uitte
kiezen. Kleinere, minder makkelijke
en meer vernieuwende produkties, die
ook kommersieel niet echt voor de
hand liggen, komen zo natuurlijk
niet aan bod. Toch zijn die ook erg
belangrijk, meent DirkDeWitvan het
Stuc: "Er is zeker een publiek voor, we
moeten het alleen op de juiste manier
kunnen vinden. Ik denk dat het hoog
tijd wordt dat er in de Vlaamse film-
produktie eindelijk eens een film
wordt gemaakt diemeer vernieuwend
is, dat er ruimte komt voor andere za-
ken dan filmsals 'Deens' en 'Max'. Bij
vernieuwing denk ik dan aan wat bij-
voorbeeld Peter Greenaway, Atom
Egoyan en Pedro Aimodovar gedaan
hebben. Het is wel bewezen dat dat
veel impakt heeft op de filmgeschie-
denis en op het gebruik van de beeld-
taaL"
Daarom vond het Stuc het ook be-

langrijk een film als deze te onder-
steunen, in de hoop dat het in de toe-
komst wat makkelijker wordt voor
films in dit genre om aan subsidies te
geraken. Ondertussen wordt ook heel
wat verwacht van het festival van Ber-
lijn, waar 'Als werkelijkheidszin be-
staat moet mogelijkheidszin ook be-
staan' geselekteerd is voor vertoning
in de sektie 'Forum des jungen Films'.
Dat is een platform voor jonge sine-
asten naast de officiëleselektie, en de
film komt dus niet in aanmerking
voor een Gouden of Zilveren Beer.Een
forum als dit is wel een mooie kans
om distributeurs voor binnen- en bui-
tenland te zoeken, en eventueel tv-in-
teresse op tewekken. Ook bekendheid
in de pers en een positieve reputatie
voor de hedendaagse Belgische film
zouden natuurlijk mooi meegeno-
men zijn. Rest ons nog te zeggen dat
de film in zwart-wit is,dat hij erg tekst-
gebaseerd is en nogal moeilijk, maar
naar verluidt wel heel mooi. Voor de
premiere moet u in mei naar Brussel,
maar in oktober speelt de film in het
Stuc. Uhoort er nog van.

Martijn Graumans



Dossier Dierproeven
Door KlIstof ,Braekelelre,
KIlden MlebI ....
Steven V.. aar- en
Peter v.. Romp •• Y

'Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond dierenwelzijn. Vorige week donderdag werd in de senaat een wetsvoorstei van minister van landbouw Bourgeois
goedgekeurd Deze nieuwe tekst zou een stap voorwaarts moeten betekenen in de richting van een humanere omgang met dieren. Dat dierenmisbruik niet kan, is voor
zowat iedereen een uitgemaakte zaak. Als het echter om dierproeven gaat, ligt de zaak al wat gevoeliger. De keuze tussen het leven van mens of dier is vaak al te vlug
gemaakt. Met dit dossier wil Veto op een objektieve, maar kritische manier de problematiek in beeld brengen. Met een schets van de situatie aan de.KV Leuven, een
rondleiding door het wetskluwen van ons land, en een bijdrage over het kontroversiële boek van dierenaktivist Peter Singer wordt het decor geschilderd waartegen de
diskussie tussen voor- en tegenstanders zich afspeelt. Daarna wordt het woord gegeven aan beide partijen, met name aan Michel Vandenbosch van Gaia, en professor
Billiau en dokter Meurrens, wetenschappers.

Dierproeven aan de Kl) Leuven
Apen in Gasthuisberg
Het zal niemand verbazen dat aan de KU Leuven, één van de
grootste geneeskundige onderzoekscentra in dit land, met dier-
proeven wordt gewerkt. Opvallend is dat indeze tijden van open-
heid en mogelijkheid tot maatschappelijke diskussie nog steeds
een mysterieus waas rond het geheel hangt. We vroegen ons af in
hoeverre dit hermetisch afsluiten geen slecht geweten verborg, en
kwamen in aanraking met een uiterst voorzichtige, maar toch
zelfzekere proefdierenlobby.

WiE. I/~N JuLLiE
\\EéH ER t\L \\El" ?I
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Er zijn in het verleden al verschillende
pogingen ondernomen om eksakt
weer te geven hoe het er hier in
Leuven predes aan toegaat. Af en toe
sijpelde er wat informatie door, maar
meestal slechts onvolledige flarden.
De meeste gegevens die voorhanden
waren en soms de media haalden,
kwamen uit het milieu van de
dierenbeschermingsorganisaties. De
laatste jaren is er echter één en ander
veranderd op gebied van wetgeving
in ons land. De overheid eist een gro-
tere openheid van labo's en de centra
waar met proefdieren gewerkt wordt.
Dezeeis is een gevolg en een vertaling
van de groeiende bezorgdheid over
het welzijn van dieren. Dat deze be-
zorgdheid niet voor iedereen meteen
ook een veroordeling van dierproeven
inhoudt, lijkt men aan de KU Leuven
slechts schoorvoetend te willen gelo-
ven. Elke poging om zelfstandig op
onderzoek uit te gaan wordt vrijwel
meteen in de kiem gesmoord. Dat
bleek duidelijk toen wij in het
animalium van Gasthuisberg een
kijkje gingen nemen.

Gesloten
Op de vijfde en zesde verdieping

van het centrum voor onderwijs en
navorsing Gasthuisberg bevinden
zich de animalia. Daar worden de die-
ren die voor geneeskundig onderzoek
gebruikt worden ondergebracht. In
hokken met ijzeren tralies wachten
muizen, ratten, konijnen, honden,
apen en andere dieren op het mo-
ment waarop zij de menselijke ge-
neeskunde van dienst kunnen zijn. Er
bevinden zich ook nog animalia in
het Sint-Rafaëlziekenhuis en in
Heverlee. Het moet gezegd dat de
kooien proper zijn in Gasthuisberg. Er
zijn dan ook dierenverzorgers die er-
voor instaan dat alle dieren goed ver-
zorgd worden.

Toch heeft de plaats iets onheil-
spellends, niet op zijn minst door deu-
ren met "enkel toegang voor bevoeg-
den". Het eerste onaangekondigde
bezoek van Veto verliep zonder noe-
menswaardige problemen. Er was
toen - bij wijze van spreken dan -
geen kat te zien. Een tweede maal liep
het echter fout. Net toen de fotograaf
enkele dieren op de gevoelige plaat
wou vastleggen, kwam één van de
verzorgers roet in het eten gooien.
Veto had het recht niet daar te zijn.
Uit lijsten die overal in de animalia

ophingen werd duidelijk dat de dieren
niet in Gasthuisberg zelf gekweekt
worden. De KU Leuven heeft name-
lijk haar eigen proefdierencentrum in
Heverlee. Onderzoekers vragen de
dieren aan die ze nodig hebben, het
centrum kweekt ze zelf, of koopt ze
aan via erkende leveransiers. Ook
hier heerst een gesloten sfeer. Elke
stap van ons werd nauwlettend ge-
volgd. Later bleek dat men er vrijwel
meteen op de hoogte gebracht was
van wat in de animalia gebeurd was.
Toch vonden we dokter KrisMeurrens,
hoofd van het proefdierencentrum,
bereid mee te werken aan het onder-
zoek, op een uiterst voorzichtige ma-
nier weliswaar.

Wettelijk

fronteerd worden met mensen die kri-
tiek uitoefenen op hun dagelijkse
doen en laten, is het normaal dat ze
argwanend worden. Bovendien is het
moeilijk de relevantie van.bepaalde
proeven uit te leggen aan mensen die
geen wetenschappelijke vorming
hebben genoten." Meurrens belooft
een rondleiding in het
proefdiercentrum "zolang er geen
foto's van apen genomen worden."
Een week later blijkt de rondleiding
toch niet meer te kunnen, nadat we
een foto van twee proefkonijnen van
rektorkandidaat professor Collen op
de voorpagina geplaatst hebben.

Groei
Proeven op apen liggen volgens

Meurrens nogal gevoelig bij de pu-
blieke opinie. Daarom worden ze ook
zoveel mogelijk in kweekcentra aan-
gekocht. "Dat wordt trouwens ook
door de EGgestimuleerd. De kontrole
op kweekcentra is immers veel ge-
makkelijker." Soms worden er ook
apen aangekocht die in het wild ge-
vangen zijn. Ze komen dan uit Zuid-
Amerika, waar er een overbevolking
is. Maar men probeert de aankoop
van in het wild gevangen dieren zo-
veel mogelijk te beperken. "Vroeger
was er wel eens een probleem met het
transport in de zin dat meer dan de
helft van de apen onderweg stierven,
maar de laatste tijd valt dat mee." De
in het wild gevangen apen worden
aangekocht bij Smith-Kline. Deze fir-
ma is echter nogal berucht bij dieren-
beschermers. Zo werden er, volgens
dierenorganisatie Gaia, op 11 sep-
tember nog 75 makaken vanuit het
eiland Mauritius naar België getrans-
porteerd in 15houten kratten van 120
bij 30 cm. In elke krat zaten vijf apen.
De apen waren bestemd voor Smith-
Kline.

Volgens dokter Meurrens gebeurt
alles aan de KU Leuven volgens de
voorgeschreven regels. De dieren wor-
den goed verzorgd, men streeft naar
vermindering, verfijning en vervan-
ging van de dierproeven (de drie V's),
en de cijfergegevens worden nauw-
keurig bijgehouden. Er wordt nu al
werk gemaakt van de etische kom-
missie die binnenkort waarschijnlijk
bij wet verplicht zal zijn.
Waarom hangt er dan zo'n myste-

rieuse waas rond dierproeven? Meur-
rens: "Als onderzoekers plots gekon-
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Het belang van 'Dierenbevrijding' ,
een boek van Peter Singer

Inspiratie
en kopzorgen
De tweede editie van 'Dierenbevrijding' ligt sinds vorig jaar in de
boekhandels. Geschreven en herwerkt door Peter Singer, en het
standaardwerk voor de dierenbeschenner. Zijn etische visie over
de gelijkheid van alle dieren, al dan niet menselijke, geldt op dit
ogenblik als de meest gezaghebbende op het gebied van dieren-
welzijn. Geen onbelangrijke moraalridder dus, maar een stem
waarnaar geluisterd wordt.

"Dit boek gaat over de tirannie van
menselijke over niet-menselijke die-
ren. Deze tirannie heeft een hoeveel-
heid pijn en lijden voortgebracht, en
doet dat nog steeds, die alleen vergele-
ken kan worden met het leed dat het
gevolg is van de eeuwenlange tiran-
nie van blanke mensen over zwarte
mensen." Met deze verregaande ver-
gelijking begint Singer zijn pleidooi.
Een gewaagde stelling die hij echter
niet zomaar poneert. De rest van zijn
boek is een vurige argumentatie, be-
staande uit een kombinatie van fei-
tenmateriaal en rationeel-filosofische
redeneringen. Wat hij wil aantonen is
dat de mens met al zijn superioriteits-
gevoel in feite alle verhoudingen uit
het oog verloren is, en zijn macht bot-
viert op een zwakkere soort, het dier.

tenschappelijke bijdragen op gebied
van etiek, verschillende artikels en di-
verse andere boeken over dierenwel-
zijn, schreef hij in 1975 'Animal Libe-
ration'. Deze tekst werd door de au-
teur herzien en aangevuld in 1990.
Anno 1994 ligt de vertaling daarvan
in onze boekhandels. Hoewel ze niet
meer diezelfde grote schokgolf als in
1975 zal teweegbrengen, toen de die-
renbevrijdingsbewegingen als padde-
stoelen uit de grond schoten, betekent
deze tweede editie toch opnieuw een
bron van inspiratie voor dierenakti-
visten, en een hoop kopzorgen voor
wie liever rustig zijn maaltijd zou
beëindigen.
Singer plaatst zijn argumenten dus

op een filosofische sokkel. Zijn etische
visie keert zich radikaal tegen het
gangbare westerse denken in verband
met dieren. Hierbij introduceert hij de
term 'spedëdsme', of het kiezen voor
de eigen soort. Hij vergelijkt dit met
racisme en seksisme. De onderdrukte
groep wordt in zijn belangen ge-
schaad. Van belangen kan men spre-
ken als een wezen, menselijk of niet-
menselijk, kan lijden of genieten. Bij

speciëcisme gaat het dus ekspliciet
over de menselijke dieren die de be-
langen van niet-menselijke dieren
niet respekteren, zoals bij ratisme de
zwarte systematisch vernederd wordt.
Aldus Singer.

Overbodig
Singer wijdt ook twee lange hoofd-

stukken in zijn boek aan het beschrij-
ven van twee voorbeelden van dieren-
misbruik op grote schaal, namelijk
dierproeven en de moderne blo-in-
dustrie. Zijn opsomming van de soms
aan het abnormale grenzende wreed-
heden op dieren, doet huiveren. Het is
vooral op basis van de bio-industrie
dat Singer komt tot het doel van zijn
pleidooi: het vegetarisme. Zijn oplos-
sing klinkt eenvoudig: als wij als kon-
sument vegetariër worden, dan ver-
liest de bio-industrie zijn klanten, en
worden de dieren daar tenminste al
niet meer misbruikt. Daarbij stelt hij
nog, op basis van vele feitelijke gege-
vens, dat 'vleesloos' eten gezond kan
zijn, en bouwt hij een vernieuwende
voedingsteorie op.
De schok die het boek in 1975 te-

weegbracht, en het sukses dat het nu
nog heeft, kan niet enkel en alleen
verklaard worden door de onwetend-
heid die er vroeger was op vlak van
dierenmisbruik. De naakte feiten
kunnen massa's in beweging bren-
gen, maar er is heel wat meer nodig
om ze ook in beweging te houden.

Singer's opsomming vertoont trou-
wens enkele mankementen. Vooral
bij dierproeven stoort soms de achter-
haaldheid van de feiten, zelfs in de
herwerkte versie. Zo haalt hij bepaal-
de psychologische proeven aan uit de
jaren zeventig, die nu niet meer ge-
beuren. Dat vermeldt hij er dan ook
bij. Op zich is het natuurlijk erg dat
die proeven gedaan werden, maar als
argument voor dieren bevrijding nu
weegt zoiets niet zwaar door. Een an-
der zwak punt heeft te maken met zijn
visie op geneeskundige dierproeven.
Dat proeven in verband met kosme-
tika en huishoudmiddelen niet zo be-
langrijk zijn, wordt door de meesten
onderschreven. Alternatieven zijn tal-
rijk. Maar bij geneeskunde ligt dit al-
les veel gevoeliger. Singer's tegenwer-
ping is zwak. Uit weinig gegevens
trekt hij meteen de konklusie dat
proeven er overbodig zijn.

kussie ismogelijk geworden. Zowelop
persoonlijk vlak, als meer algemeen
geeft hij als eerste aan iedereen de
kans zich een onderbouwde mening
te vormen, door de andere kant van
de medaille te tonen, door de onmis-
bare tegenhanger te zijn van de gang-
bare norm. In die zin is zijn onge-
nuanceerdheid een levensnoodzake-
lijk gegeven, niet in het minst voor de
dieren zelf.

'Dierenbevrijding ,, tweede editie (1994),
van Peter Singer, 381 pagina's, versche-
nen bij uitgeverij De Geus/Stichting Na-
tuur en Milieu.

Norm
De etische visie die Singer aan-

hangt is moeilijk te weerleggen. De
argumenten die tegenstanders in de
loop der jaren opwierpen, ontkracht
hij systematisch. Dat komt natuurlijk
vooral tot uiting in deze tweede editie.
Het is een antwoord op de reakties die
hij kreeg. En hier wordt meteen ook
het belang van Singer duidelijk. Hij
heeft een stem gegeven aan de dieren-
welzijnverdedigers. Zij kunnen nu
meepraten op een bepaald nivo, dis-

Vegetarisme
Peter Singer, professor moraalfilo-

sofie aan een Australische universi-
teit, en eveneens docent aan verschil-
lende Amerikaanse universiteiten, is
niet aan zijn proefstuk toe. Naast we-

Maandelijks tree-podium op den Tube. Iedereen die zich met muziek, teater,
film, dans, video en dergelijke bezighoudt, maar nooit een podium vond om
zijn artistiek ei kwijt te raken, is vanafheden eenprobleem armer. JIPlonZ en
co" organiseert immers elke laatste vrijdag van de maand om 8 uur 's
avonds een tree-podium, Nu vrijdag 27 januari om 20 uur heeft het eerste
tree-podium plaats op het bootjeugdhuis den Tube. PlonZ en co (een orga-
nisatie van den Tube en het Muziekatelier) hoopt op deze wijze, in een
ontspannen sfeer, ruimte te bieden aan 'artiesten' die geen hoge verwach-
tingen moeten inlossen. Zo krijgt iedereen een kans om zijn ding te doen
voor een levend publiek, zonder voorafgaand bewijs van zijn kunnen voor te
leggen. Kandidaten dienen enkel tijdig hun deelname mee te delen (uiterlijk
een week voor de dag van het free-podium). Iedereen is dus welkom op den
Tube, gelegen in de Leuvense Vaartkom, waarde toegang overigens vrij is.
Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Huybens, Parkstraat 126,
3000 Leuven. Telefonisch is hij te bereiken op het nummer 016/23.65.67.

(tvs) (foto Philippe De Keyser)
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100/0 Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

Op vertoon van je st lf-
dentenkaan krijg je hij
Superclub Leuven immers een
koning van 10% (tien) op al jouw
favoriete CD's (niet cumuleerbaar met
andere acties). En daar kan je als student wel wat
anders voor krijgen. bijvoorbeeld zo'n heerlijk koppel
pensen met appelmoes en gekookte aardappelen in een
bekend Leuvens studentenrestaurant.

Superclub heeft naast
CD's nog een ruim aanhod

aan videofilms. MC's. CD·I,
DCC. Photo·CD. Photo-service,

Games. Consoles en Blanco Audio-
Video. Je LOU voor minder even langslopen.

SUPERCLUB"
••• !.u •• e ·......"._•...•.,

Bondgenotenlaan 145.3000 Leuven



DUITSLAND

Muizen 1.223.741

Ratten 611.530

Cavia's 101.842

Andere knaagdieren 25.905

Konijnen 70.228

Kalten 1.921

Honden 6.517

Andere carnivoren 228

Paarden, ezels, ... 217

Varkens 12.158

Geilen en schapen 2.690

Runderen 3.079

Primaten 1.668

Andere zoogdieren 286

Vogels 87.621

Reptielen 124

Amfibiën 6.568

Vissen 246.387

TOTAAL 2.402.710

DENEM.
\

SPANJE FRANKRUK GRIEKENl.

313.250 2.264.225

135.659 871.789

17.464 147.495

1.201 33.461

17.307 113.773

96 2.808

1.497 7.721

70 566

5 258

1.109 15.467

728 4.261

74 2.425

25 3.132

0 392

69.018 91.452
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621 54.941

558.823 3.645.708
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122

8.370
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IERLAND ITAlIE

17.550 321.635

3.053 294.345

423 20.696

249 15.760

1.112 28.754

17 325

45 1.144

34

95 153 338

105 990 5

0 1.488
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228 44

0

1.660

0
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25.439 25.199 683.293

17.146

5.468
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o
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NEDERl. PORTUGAL VK TOTAAL EG

378.834 72.599 1.694.505 6.491.112

286.276 2.944 872.622 3.170.769

19.044 3.412 129.158 448.126

9.384 1.675 19.707 110.589

13.060 2.180 44.442 297.786

542 0 2.807 8.591

2.078 123 7.620 27.082

407 0 3.002 4.273

151 3 643 1.344

7.876 779 .- 8.335 48.420

1.796 716 14.910 26.336

2.386 530 6.041 16.244
>

611 1 2.728 8.545

71 0 1.808 2.997

90.676 1.398 227.972 568.531

162 4 11 1.153

4.810 553 13.530 66.245

57.894 200 131.927 491.970

876.058 87.117 3.181.768 11.790.485

Van alle EG-landen zijn enkel van België nog geen sijfers beschikbaar. Luxemburg, dat ook opvallend afwezig blijft inde lijst, doet geen proeven. Volgens een voorzichtige schatting van Frik Van Tilburgh.v.an
het ministerie van Landbouw zou het aantal proeven inBelgië 800.000 bedragen. Dat is ongeveer zoveel als inNederland.

Enkel het Vlaams Blok stemt teqen

Wet op dierenbescherming is een
lege doos
Donderdag werd in de senaat de nieuwe wet op het dierenwelzijn
gestemd, met daarin ook een aantal nieuwe voorschriften voor
dierproeven. Vandaar gaat het voorstel naar de kamer waar de
uiteindelijke goedkeuring vermoedelijk nog wel een half jaar op
zich zal laten wachten. De nieuwe wet bevat een aantal verbete-
ringen ten opzichte van de vorige wet uit 1986,maar ofhij veel aan
'de laksheid op het ministerie van Landbouw zal kunnen verande-
ren, is erg twijfelachtig.

De vorige wet op de bescherming een Deontologisch Kommitee, een
van het dierenwelzijn uit 1986 bood Raad voor Oierenwelzijn, en de ver-
weinig garanties voor de kontrole op plichte aangifte van de herkomst van
dierproeven. In de wet was er onder honden en katten. Bovendien zouden
andere sprake van de oprichting van de labo's die dierproeven uitvoeren,

wettelijk erkend moeten zijn.
Proevenaan de KU Leuvenin 1994

Muizen 26.413

Ratten 13.521

Cavia's 410

Hamsters 1.140

Konijnen 1.249

Katten 771

Honden 402'

Varkens 247

Geiten 15

Schapen 36

Apen 24

Kippen 393

TOTAAl 44.697

De proeven aan de KU Leuven hebben
vooral betrekking op fundamenteel on-
derzoek en op de ontwikkeling en kwali-
teitskontrole van produkten en toestellen
voor geneeskunde, tandheelkunde en
diergeneeskunde. Verder worden studies
gedaan naar de diagnose van ziekten, de
ontwikkeling van mutanten en trans-
genen, en naar toksikologie. Aangezien
in België enkel proeven op gewervelde die-
ren als dierproeven erkend worden, zijn
er geen gegevens over reptielen, amfi-
bieën en vissen in de lijst opgenomen.

Attent
Ondanks al deze lovenswaardige

bepalingen is van de uitvoering van
de wet nooit veel in huis gekomen.
Met elk van die initiatieven was er wel
ergens een probleem. Op het ministe-
rie van Landbouw stelde men "door
onderbezetting van de afdeling die-
renbescherming" andere prioriteiten
en bij de betrokken ministers van
Landbouw en Justitie ontbrak de poli-
tieke wil om werk te maken van de
bepalingen in het Staatsblad.

Voor het oprichten van het Deonto-
logisch Komitee dat "tot taak heeft de
deontologische problemen in ver-
band met dierproeven te bestuderen",
heeft ons land uiteindelijk moeten
wachten tot november 1993. Het pro-
ces van oprichting is een perfekt voor-
beeld van politieke laksheid. De moei-
lijkheden begonnen toen de aandui-
ding van de voorzitter voor het kom-
mitee door minister van Justitie
Wathelet op zich liet wachten. Toen er
na zeven jaar nog geen voorzitter was,
besloot Agalev-senator Jo Cuyvers
een briefte richten aan Wathelet om
hem er attent op te maken dat het zijn
taak was een voorzitter aan te duiden.
Oe voorzitter kwam er dan toch en in
een Koninklijk Besluit van 14 novem-
ber 1993werd bepaald hoe het Deon-
tologisch Komitee moest uitzien.

Obstruktie
De samenstelling van het Deonto-

logisch Komitee staat bij de dierenbe-
scherming erg ter diskussie. Van de

twintig leden zijn er slechts vier verte-
genwoordigers van de Raad voor
Dierenwelzijn. De rest van het komi-
tee bestaat uit vertegenwoordigers uit
de geneesmiddelenindustrie of het
wetenschappelijk onderzoek. Maar
zelfs de vier vertegenwoordigers van
de Raad voor Dierenwelzijn, die als
taak heeft toe te zien op de bescher-
ming van dieren in ons land, kunnen
moeilijk allen onder de noemer die-
renbescherming geplaatst worden.
Van de negentien leden van de Raad
gelden maksimum zeven leden als
dierenbeschermers. Verder zetelen in
die raad nog acht leden die de weten-
schappers en de dierenhandelaars
vertegenwoordigen en zijn er nog vier
afgevaardigden die met wat moeite
als neutraal te bestempelen zijn. Het
gaat om vertegenwoordigers van de
Nationale Landbouwraad en de Bel-
gian Counàl for Laboratory Animal
Sàence.

Enk Van Tilburgh van het ministe-
rie van Landbouw geeft toe dat er pro-
blemen zijn met de raad: "Het pro-
bleem is dat er over alles gestemd
moet worden. Daardoor wordt er am-
per naar elkaars argumenten geluis-
terd. De vertegenwoordigers van de
dierenbeschermingsorganisaties heb-
ben trouwens vaak geen enkel besef
van de wetenschappelijke kant van
de zaak. Daarom hebben we besloten
om in het Deontologisch Kommitee
vooral mensen te laten zetelen die
tenminste op een wetenschappelijk
gefundeerde manier over de zaken
kunnen meepraten." Met de Raad
voor Dierenwelzijn waren er al sinds
de oprichting problemen. In 1990,
zestien maanden na de oprichting,
trok onafhankelijk lid Gillet al met
een klaagzang naar de pers: "Er was
ons een lokaal en een budget beloofd,
maar tot vandaàg moeten we gaan
aankloppen bij de minister van Land-
bouw. Het ministerie van Landbouw
voert een echte obstruktiepolitiek te-
genover de dierenbeschermers. "

EG
Ook van de erkenning van labora-

toria is voorlopig nog niets in huis ge-
komen. Het laatste nieuws van het
ministerie van Landbouw is dat er in
zowat tweehonderdvijftig laboratoria
dierproeven gedaan zouden worden.

Op het ministerie maakt men werk
Van een registratie van die laborato-
ria zodat men later kan overgaan tot
inspektie. Door gebrek aan personeel
kunnen we voorlopig niet veel meer
doen, zo luidt het op het ministerie.
Agalev-senator Jo Cuyvers vreest dat
alle bestaande laboratoria zonder
probleem erkend zullen worden.

Op Europees vlak loopt België trou-
wens hopeloos achter. Al van in 1986
bestaat de Europese richtlijn om sta-
tistische gegevens over de aard en het
aantal dierproeven per land te leve-
ren. Van alle EG-landen behalve Bel-
gië zijn deze gegevens beschikbaar.
Enk Van Tilburgh van het ministerie
van Landbouw maakt zich sterk dat
het de volgende keer wel zal lukken.
Bij Koninklijk Besluit is immers be-
paald dat alle laboratoria elk jaar sta-
tistische gegevens over het gebruik
van proefdieren in hun instelling
moeten bezorgen aan het ministerie
van Landbouw. Voorlopig zijn de sij-
fers nog niet beschikbaar.

kan worden dat er etische kommissies
dienen opgericht te worden. Volgens
Jo Cuyvers ziet het ernaar uit dat de
instellingen zelf zullen mogen bepa-
len wie er in de etische kommissie zal
zitten. Dokter Meurrens van het proef
dierencentrum van de KU Leuven
stelde al dat het in principe mogelijk
moet zijn dat daar aan de universiteit
ook studenten inzitten.

Verder verleent de nieuwe wettekst
nog de mogelijkheid om bepaalde
proeven te verbieden en is er een be-
tere definitie van proefdieren en dier-
proeven naar analogie met de bepa-
lingen van de Europese Gemeen-
schap. Het voorstel werd in de senaat
met overgrote meerderheid goedge-
keurd: 119 voorkeurstemmen en 24
onthoudingen. Enkel het Vlaams
Blokstemde tegen. Zijvonden dat ook
de rituele slach tingen verboden moes-
ten worden.

Slachting
Het nieuwe voorstel dat donderdag

plenair gestemd is in de senaat biedt
vooral perspektleven voor de oprich-
ting van etische kommissies. Dat zijn
kommissies die moeten toezien op het
verloop van proeven aan de eigen in-
stelling. Het Deontologisch Kommi-
tee zou dan belast worden met toe-
zicht op die verschillende kommissies.
Voorlopig staat in het voorstel enkel
dat er bij Koninklijk Besluit bepaald _. •
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Michel Vandenbosch van Gaia over onderzoek op
proefdieren

'We hebben temaken met
moderne dokters van
Frankenstein"
Als er over dierenwelzijn gepraat wordt is Gaia nooit ver weg.
Onlangs nog kwam de jonge Brusselse dierenbeschennings-
organisatie in het nieuws met een eindejaarsaktie tegen de pro-
duktie van foie gras, vette ganze- en eendeleverpastei. Ook in de
hele kontroverse rond dierenproeven neemt de vereniging een
duidelijk standpunt in.

Het eindejaarsoffensief van Gaia te-
gen foie gros kende relatief grote me-
diabelangstelling. Het onder dwang
vetmesten van eenden en ganzen om
deze delikatesse te bekomen, werd
door hen ap alle fronten aangevallen.
Volgens hen komt dit vetmesten over-
een met het martelen van weerloze
dieren. Michel Vandenbosch,.media-
gezicht en vice-voorzitter van Gaia,
haalde onder andere zwaar uit naar
minister van Landbouw Bourgeois,
die het initiatief nam foie gros te lega-
liseren, en subsidies toekende aan de
grootste foie-grasproducent in België.
"In dit land kiest men voor ekono-
mische belangen ten koste van het
dierenwelzijn. n

Veto: Ubent niet mals voor onze minister
van.[.andbouw Bouryeois.Is het eigenlijk
wel een goede zaak dat die minister ook
bevoegd is voor dierenwelzijn?
Michel Vandenbosch: «Ik vind dat
zelf een slechte zaak. Door de jaren
hebben diverse ministers van Land-
bouw dat ook bewezen. Zij stellen sys-
tematisch ekonomische belangen bo-
ven dierenbelangen. Het is zelfs nog
erger. Zowat alle vormen van georga-
niseerde dierenmishandeling probe-
ren zij veilig te stellen. De respek-
tievelijke landbouwministers hebben
altijd al de bestaande dierenbescher-
mingswetgevingen misbruikt. Slechts
met enorme druk zijn we erin ge-
slaagd om de minister de verkoop van
honden en katten op markten op te
laten nemen in zijn wetsvoorstel rond
dierenbescherming. De ministers wil-
len wel dierenbeschermingswetten
opstellen, maar altijd slechts kader-
wetten. Industriële en ekonomische
belangen worden altijd gelegaliseerd
via de dierenbeschermingswet. Dat is
eigenlijk het ware doel van de minis-
ters van landbouw."

Veto: U verwijt de ministers van land-
bouw dus dat zij om ekonomische motie-
ven wetten kreëren: Laten we het even
hebben over wetenschappelijke motie-
ven. Dierproeven dus. Hoe zit het daar-
mee volgens u?
Vandenbosch: "Niet zelden is het
moeilijk om uit te maken of het bij
dierproeven eigenlijk gaat om.weten-
schappelijke motieven, dan wel om
ekonomische motieven. Men verhult
de ekonomische door te zwaaien met

de wetenschappelijke. De motieven
mogen er echter niet waardenvrij zijn.
Ik stel vast dat in het staatsblad de lijst
verschenen is met de namen van de
leden van het deontologisch
kommitee. Van de twee-entwintig na-
men die ik er zie, zijn er slechts vier,
met goede wil vijf, die enigszins onaf-
hankelijk zijn. De rest is op één of an-
dere manier verbonden aan de indus-
trie of aan akademische instellingen
die dierproeven promoveren.»

Avier
Veto: Vaak wordt jullie verweten dat jul-
lie die lijsten verkeerd interpreteren.
Slechts enkele van de leden zijn duidelijk
echt bekommerd om dierenwelzijn, maar
is het niet zo dat jullie de overige leden,
waarvan er minstens enkele neutraal
moeten zijn, meteen bewust als pro dier-
proeven bestempelen?
Vandenbosch: «In dat deontologisch
kommitee zit slechts één persoon die
duidelijk verbonden is met dieren-
welzijn. De andere drie over wie ik
sprak hebben hoegenaamd geen bin-
ding met welke vereniging dan ook.
De balans helt dus erg sterk over naar
de belangen van de industrie en de
dierproefondervindelijke weten-
schap. Ach, ik heb al te veel ervaring
om zomaar met de paplepel te slikken
wat zij die zelf met dierproeven bezig
zijn aan de publieke opinie proberen
te vertellen. Het hadden twintig onaf-
hankelijke mensen moeten zijn. Die
hoeven het daarom nog niet hele-
maal eens te zijn met wat ik vind.
Mijn verwachtingen voor dat deonto-
logisch kommitee zijn dan ook zeer
laag. Volgens mij zitten we hier met
een soort van geïnstitutionaliseerd
middel om bepaalde belangen veilig
te stellen. Dat is de enige reden waar-
om [anssen Farmaceutica er zit, niet?
Dat is toch niet serieus."

Veto: Normaal gezien moest dat
kommitee er al zijn van 1986. Waarom
heeft het zolang geduurd tot het er
kwam? Hebben jullie daar tegen gerea-
geerd?
Vandenbosch: «Gaia bestaat sinds
1992. Sindsdien hebben wij op aller-
hande manieren laten weten dat het
een schande was dat dit zolang op
zich liet wachten. De reakties bleven

uit of waren flauw. Men had teveel
werk, en te weinig personeel. Voor de
minister waren er blijkbaar andere
prioriteiten. Al sinds 1988 moet België
- volgens een Europese direktieve
van 1986 -statistieken binnenbren-
gen over het aantal dierproeven,
waar en waarom ze gebeuren. Men is
er nog altijd mee bezig. Naar het
schijnt zijn nu de eerste resultaten
binnenqebmcht,»

Veto: Loopt België achterop ofis het een
Europees probleem?
Vandenbosch: "Wij lopen achterop.
Samen met de zuiderse landen zoals
Spanje, Portugal, Italië zijn wij de
zwakke broertjes. Italië had bijvoor-
beeld een half A4-blad binnenge-
stuurd. Belachelijk toch. Hun kom-
mentaar was dat er op dat ogenblik
niet meer gegevens beschikbaar wa-
ren. Men neemt het probleem niet
ernstig. We moeten zo snel mogelijk
die sijfers hebben, hoewel die waar-
schijnlijk nog hoogst onvolledig zul-
len zijn, om dan een global~ diskussie
te kunnen voeren. De samenleving
heeft recht op die informatie. Weten-
schappers stellen dat zij wetenschap-
pelijk objektieve gegevens brengen.
Sta mij toe om daar serieuze beden-
kingen bij te hebben."

Labo
Veto: Ook bij het feit dat bepaalde medi-
kamenten getest worden op dieren?
Vandenbosch: «Wij gaan uit van het
etische principe dat alle levende we-
zens, menselijke en niet-menselijke,
die in staat zijn de kwaliteit van hun
leven aan den lijve te ondervinden, in
slechte of goede zin, fysisch of psy-
chisch, het recht hebben om te blijven
leven in optimale omstandigheden.
De proeven die men uitvoert op die-
ren, voert men om etische redenen
niet uit op mensen. Ik vind dat een
eigenaardige stellingname. Dieren
zijn voor mij bewuste wezens. Mui-
zen, ratten, konijnen, honden, apen,
noem maar op, het zijn gezonde die-
ren die men doelbewust gaat ziek
maken. Zwaar ingrijpende praktij-
ken. Dat is etisch onaanvaardbaar
om dezelfde redenen die men aan-
haalt om die eksperimenten niet op
mensen uit te voeren."

Veto: Maar je moet toch ergens een
keuze maken. Ofwel doe je de proeven
niet, met als gevolg dat er geen genees-
middelen zijn bijvoorbeeld, ofwel...
Vandenbosch: «Het doel heiligt de
middelen niet. Bovendien kan men
zich de vraag stellen of er echt wel
dierproeven nodig zijn. Er is wel een
hele proefdierenlobby die dat be-

HIk heb geen broer"
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weert, maar zo zeker weet ik dat nog
niet. Er zijn ook nog een aantal weten-
schappelijk-metodologische proble-
men. Men schuift die vrij gemakkelijk
van tafel. Ik lees bijvoorbeeld publi-
katies over bepaalde proeven en pro-
cessen die men ontdekt heeft. Meestal
wordt er bij vermeld dat het nog te
vroeg is om konklusles te trekken naar
mensen toe en dat verder onderzoek
nodig is. Wanneer gaat men eens in-
zien dat, breed genomen, de wijze
waarop mensen ziek worden anders is
dan de klinische, gekontroleerde ma-
nier waarop gezonde dieren ziek ge-
maakt worden in het labo. Hieruit
kunnen geen wetenschappelijk be-
trouwbare konklusies volqen.»

Beleid

te weten waar het eindigt. Men gaat
knoeien met erfelijk materiaal en tast
zo de integriteit van het dier aan. En je
kan het proces niet terugdraaien. Bij
gewone labomuizen kan men het
stopzetten. Bij transgene muizen
maakt men levende kankermachi-
nes. En dat genetisch proces is onom-
keerbaar. In een demokratie die zich
een beetje ernstig neemt, moet een
grondig debat gevoerd kunnen wor-
den. Dat is de morele plicht van iedere
wetenschapper. Het gaat hier niet
meer om de straatpaardenkoersen
van Sint-Elooiswinkel. Het gaat hier
om een ingrijpende industriële revo-
lutie.»

Veto: Is het niet zo dat die stroatkoersen
een gemakkelijke manier waren om de
media te halen? Waarom horen we Gaia
niet vaker bezig over de dierproeven-
problematiek, die toch veel zwaarder is?
Vandenbosch: «Hadden we die
stroatpaardenkoersen laten passeren,
dan mochten we de boeken dicht
doen over al de rest. Je denkt toch niet
dat een politieke overheid die zo'n fla-
grante manier van dierenmishan-
deling had laten passeren, ruimte zou
laten voor een problematiek als trans-
gene dieren. Ddt is de reden waarom
het absoluut noodzakelijk was, dat
die straatpaardenrennen verboden
werden. Er zijn mensen die ons niet au
serieux nemen, maar bijvoorbeeld de
stroatkoersen, die hebben wij aange-
pakt met de presentatie van weten-
schappelijke dokumenten en rappor-
ten. Die rapporten zijn niet van de
overheid gekomen, maar van ons, in
samenwerking met een onafhanke-
lijke dierenarts. Wij proberen onze
akties zo wetenschappelijk mogelijk
te onderbouwen. De moeilijkheid die
er bij transgene dieren en de foie gras
nog bijkomt, is dat hier ook ekono-
mische belangen aan de orde zijn.s

Veto: Maar dan zou er toch geen enkele
reden meer zijn om proeven uit te voeren?
Waarom zou men het anders blijven
doen?
Vandenbosch: «Kijk bijvoorbeeld
naar de LD50-test. Tientallen jaren
lang heeft men gesteld dat die onont-
beerlijk is. Men zei dat het efficiënt is,
want" anders zouden we het toch niet
gebruiken ?". Op 1 januari 1995 is de
LD50-test bij wet verboden in ons
land. Toch zijn er nog wetenschap-
pers , zoals bijvoorbeeld professor De
Dijn, een neuroloog verbonden aan
de UIA, die beweren dat het verbod op
LD50 de deur openzet naar proeven
op mensen. Die mannen zijn niet
meer geloofwaardig.,.

Veto: Maar er moet toch een alternatief
zijn?
Vandenbosch: «We zitten hier in het
westen met een hoge levensverwuch-
ting, toch zeker in vergelijking met
bijvoorbeeld de derde wereld. Ander-
half jaar geleden hoorde ik vertegen-
woordigers van [anssen Farmaceu-
tica stellen dat dat te danken is aan
dierproeven. Volgens epedemiologen
. echter is onze hoge levensverwoch-
ting voor vijfentachtig procent te dan-
ken aan sanitair en higiëne. Het aan-
deel van dierproeven moet dus sterk
gerelativeerd worden. Preventie is ook
zeer belangrijk. Waarom gaat men
niet vooraf aan gezondheidsbeleid
doen, in plaats van achteraf met een
ziektebestrijdingsbeleid op de prop-
pen te komen.»

Portefeuille
Veto: Kiest u niet bewust voor akties
waar u eengrote achterban voor kan vin-
den? Voor dierproeven bijvoorbeeld zal
dat al wat moeilijker liggen.
Vandenbosch: "Wij pleiten ook voor
vegetarisme. Ik kom ook op tegen de
bio-industrie. En waar ik ook ga -
debatten, lezingen, noem maar op -,
men weet dat daar. Wij zijn geen op-
portunisten. Ik kan je verzekeren dat
de achterban in verband met dier-
proeven groter is dan in verband met
wat men op het bord krijgt. Als het
gaat om het vlees van geterroriseerde
dieren, dan is het heel wat anders.»

Veto: Er werd jullie verweten een aantal
foto's gemanipuleerd te hebben.
Vandenbosch: «Dat is een pertinente
leugen! Denken jullie echt dat wij ons
gaan bezig houden met manipulatie?
Het is al erg genoeg zo. Men heeft ook
gezegd dat Tobback de straatkoersen
verboden heeft, omdat de broer van
Michel Vandenbosch op zijn kabinet
werkt. Wel, ik heb geen broer. De
mensen vertellen vanalles. Het wijst
er wel op hoe moeilijk het is het debat
op een eerlijke manier te voeren. Er is
bijvoorbeeld ook een anti-Gaiafront
opgericht Men voelt zich bedreigd. In
de portefeuille.»

Transgeen
Veto: Bedoelt u nu dat alle geld naarpre-
ventie moet gaan? Dat is toch je reinste
waanzin? Er is toch eksperimenteel on-
derzoek nodig? Kan je dan zomaar op
mensen beginnen eksperimenteren?
Vandenbosch: «Nee, ik zeg niet dat
het onderzoek moet afgeschaft wor-
den. Wel dat dierproeven hier onaan-
vaardbaar zijn. Door proeven op die-
ren te doen wordt het onderzoek naar
serieuze oplossingen net tegengehou-
den, door onbetrouwbare resultaten.
Neem nu het aidsonderzoek , er is
geen dierenmodel. Er zijn dieren die
besmet roken, maar die er niet ziek
van worden. Men beseft dat wel, en
men is overgegaan op mensen. Die-
ren worden beschouwd als instru-
menten. Dat dierproefonderzoek is
een eigen leven gaan leiden, met een
eigen ideologie. Neem nu het vol-
gende dilemma: een mensenleven
redden, maar daarvoor een dier moe-
ten doden. Als men het debat daar-
rond op een eerlijke manier wil voe-
ren, moet men inzien dat vijfen-
negentig procent van alle dierproe-
ven die ooit zijn gebeurd dienden om
andere belangen dan het leven veilig
te stellen."

Veto: Men maakt vaak een onderscheid
tussen geWonemuizen en transgene mui-
zen.
Vandenbosch: «Dat is een groot pro-
bleem. Er komt binnenkort een insti-
tuut voor transgene dieren aan de
KU Leuven. Men is dus volop bezig
met zulke onderzoeken, zonder dat de
samenleving zich daarover kan uit-
spreken. Maar die onderzoeken kun-
nen en zullen een serieuze impakt
hebben op de samenleving. We heb-
ben min of meer te maken met mo-
derne Fmnkenstein-dokters. Wij plei-
ten voor een momtorium, een stop-
pen dus van die dierproeven. Eerst
moet een demokratisch debat een
kans krijqen.»

Veto: Zal dat debat wel iets oplossen? En
is die nood aan fundamenteel onderzoek
naar kanker, aids en andere niet zo groot
dat stoppen onmogelijk is?
Vandenbosch: «Ik denk niet dat die
transgene onderzoeken nodig zijn.
Men is maar wat aan het eksperi- ~llingtotkM!e.krassendie Qlide,tmdi- ,
menteren. Men is vertrokken zonder Uöntreltûu.uer:ïtj:tion1StäW)4Oó1',nµ~lv.Qn



Streven naar een humane omgang mei dieren
l1<wekenen afmaken, dat is het
enige"
Op welke manier wordt er aan de KU Leuven met dierproeven
omgegaan? Veto sprak. erover met twee heren die professioneel
met dierproeven bezig zijn. Alfons Billiau is professor immuno-
biologie aan het departement geneeskunde. Dokter Meurrens is
dierenarts en leidt het proefdierencentrum in de De Croylaan te
Heverlee. Hij staat er invoor de kweek, de aankoop en de levering
van proefdieren aan de verschillende Leuvense laboratoria.
Meurrens maakt ook deel uit van het Deontologisch Kommitee
dat belast is met de nationale kontrole op dierproeven.
Veto: Wat voor soort proeven gebeuren
er aan de KU Leuven?
Alfons Billiau: "Oe proeven aan de
fakulteit geneeskunde hebben uiter-
aard te maken met ziekteprocessen bij
de mens. Grosso modo zijn er drie ter-
reinen. Een proef kan een oefening
zijn in de opleiding van mensen die
technieken moeten leren die ze na-
dien bij de mens moeten toepassen.
Ten tweede dienen zevoor het op punt
stellen van die chirurgische technie-
ken. Daarnaast bootst men ziekte-
toestanden na bij proefdieren om de
oorzaak en het verloop van een ziek-
teproces te kunnen begrijpen.»
Veto: Naast het aanleren en uittesten
van nieuwe technieken is er dus ook nog
het onderzoek naar bestaande ziekten.
Kunt umisschien eenoverzicht geven van
de verschillende proeven?
Billiau: "Ik heb daar niet zo'n zicht
op. Het verschilt van het ene laborato-
rium tot het andere. Oe ene afdeling
houdt zich bezig met hartziekten, de
andere met degeneratieve ziekten zo-
als multiple sclerose, enzovoort. Ie-
dere onderzoeker heeft natuurlijk zijn
eigen probleemstelling en naar aan-
leiding daarvan maakt hij model-
systemen. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat hij een ras muizen nodig heeft dat
spontaan suikerziekte ontwikkelt.»

Sjimpansees
Veto: De kritiek op dierproeven gaat
vaak over de graad van betrouwbaar-
heid. In hoeverre is een dierproefmodel
van toepassing op de mens?
Billiau: "Alsjewil weten hoe een ziek-
teproces er bij een mens uitziet, en je
wil daarvoor waarnemingen doen op
organen, dan kan je dat niet bij de
mens. Oot kan enkel op een proefdier.
Daarvoor zou je het dier kunnen ne-
men dat het dichtst bij de mens staat
maar dat is veel te moeilijk. Het is niet
haalbaar om met sjimpansees te wer-
ken. We gaan dus op standaardlabo-
dieren werken: op muizen en andere
'smalliaboratory animais'. Die kos-
ten bovendien per kooi slechts twaalf
frank per dag. Zoveel sjimpansees,
dat zou te veel kosten. In de loop van
de geschiedenis is het zover gekomen
dat men over de muis praktisch alles
weet wat er over het beest te weten

woordenlijst··.·
bijvoo:tbeeld kruisingsproeve!i lir zijn tmns-
:gene dieren waQl'bJJmen een e~ gen heeft
ingebro.4tt dat het dier voordien niet had.
Daardoor .kon men het dier een eiwit laten
makendathetvroegetnlet maakte. Men k(lIl
ook.een gen wegnemen bi}dieren, zodanig
dat ze een eiwit dat ze normaal wel aanma-
ken, niet meer eenmaken. Daardoor lc:an je
onderzoeken wat het nut ven d4teiWit bij oot
dlerls. Muizen waarbij een genweggenomen
is,noemt men knock-outmuizen. Als je merkt
dot die lijn muizen dan een tumor goo.t ont-

i wllWrlen, dan weet Ie dat dat gen voor dat
dier belangrijk is om zich tegen die tumor te
verdedigen.
In vitro-proeven vormen zowatde belang-

rijkste aJtematieven voor dierproeven. Het
zijn tests waarbij men van een dier een kom-
pleet OJgaan (zoals hart, lever of nier) of een
contal losse sellen (biJvoorbeeld bersen-, le~
ver- of spiersellen) voor de duur van de proef
kunstmatig in leven houdt. Met een ko.kul-
tuur van sellen uit de lever VOD een rat bii-
voorbeeld kan men dan een vterhonderdtnl
testsdoen, HeUswel zodat niet alle dierproe-
ven YeIVQngenkunnen worden met in-vitro-
~hnle:ken, Ze leveren wel een vennindèrlng
van het aantal proefdieien. ~lkulJ;uIe,n.

~: ~I",bbenbovendifll ~. beperldng:~~:

valt. Er zijn verschillende muizen-
rassen gekweekt, en binnen die rassen
zijn ze perfekt identiek aan elkaar.
Voor andere proefdieren is dat niet zo.
De laboratoriummuis heeft men ge-
maakt als instrument dat geschikt is
voor waarnemingen. De waarde van
de waarnemingen is natuurlijk be-
perkt. Het is juist voor de muis, en
misschien is dat ook juist voor andere
dieren.»
Veto: Weegt het ekonomische motief
hier dan niet door? Men gebruikt geen
sjimpansees omdat ze teduur zijn. Waar-
schijnlijk maken de farmaceutische fir-
ma's daar bijvoorbeeld veel vlugger geld
voor vrij. Zij beschikken meestal over
meer finandële middelen dan een univer-
siteit..
Billiau: «Op den duur moeten ze in-
derdaad soms met een primatensoort
gaan werken, omdat men de stap
naar de mens niet direkt kan zetten.
Of dat ekonomische motief ook mee-
speelt, daar ben ik niet zo zekervan. Ik
denk dat ik zelf toch niet met sjim-
pansees zou werken, zelfs.01zouden ze
goedkoper zijn.»
Veto: In hoeverre is er overleg tussen de
universiteiten en de industrie? Sommige
onderzoeken gebeuren blijkbaar dubbel.
Kunnen zeniet gewoon jullie onderzoeks-
resultaten gebruiken?
Billiau: "Veronderstel dat ik een be-
paalde ziektetoestand bij dertig mui-
zen kan korrigeren. Het eerste wat een
geïnteresseerde firma dan doet is vra-
gen of mijn bevindingen ergens an-
ders bevestigd zijn. Als dat niet het
geval is gaan zij het zelf nog eens pro-
beren. Oe ontwikkeling van een ge-
neesmiddel vraagt immers een enor-
me investering, waar een firma zelfs
failliet kan aan gaan. Dus zal ze goed
haar risiko afwegen. Het essentiële in
wetenschap ligt trouwens in het be-
vestigbare. Als iets hier kan gebeuren
en elders niet, dan is die waarneming
niet [uist.»

Muizen
Veto: Om hoeveel proefdieren gaat het
eigenlijk op een jaar?
Kristian Meurrens: «Voor gans Bel-
gië zijn er geen sijfers beschikbaar.
Wij hebben enkel sijfers over de
KU Leuven. Wat muizen en ratten,
klassieke laboratoriumdieren, betreft,
zijn dat er ongeveer veertigduizend
per jaar. Met de andere dieren erbij
gerekend, komt dat op ongeveer
44.000 per [oor.»
Veto: Gebeurt er iets met die statistie-
ken? Wordt er rekening gehouden met die
sijfers?
Meurrens: «Wijhouden die gegevens
al jaren bij maar we hebben die nooit
doorgespeeld aan de overheid omdat
er toch niemand klaar stond om ze te
verwerken. Oe sijfers dienen eigenlijk
alleen voor de boekhouding. Wij kun-
nen daar voor de rest eigenlijk niet
veel mee doen.»
Veto: Wordt er via die sijfers dan niet
nagegaan of er niemand te veel dier-
proeven doet? Of is daar totaal geen
kontrole op?
Billiau: «Tot nu toe is er niemand in
de fakulteit aangeduid om naar die
sijferste kijken. Maar ik kan uwel zeg-
gen dat niemand van de onderzoe-
kers geneigd is meer proefdieren te
gebruiken dan hij absoluut nodig
heeft. Om de eenvoudige redenen dat
hij ieder proefdier moet kopen, en dat
hij voor iedere dag dat het in een hok
zit, moet betalen. Elke dag betaalt
men tien of twaalf frank per hok van
vijf à tien muizen. Ook als ze daar
maar gewoon zitten te wachten. Re-
ken maar eens uit: vijftigduizend

muizen die in een hok zitten, 365 da-
gen per jaar. Oot loopt op.»
Veto: Is het niet jammer dat de ekono-
mische reden weer de enige lijkt te zijn om
het gebruik van proefdieren zo veelmoge-
lijk te beperken?
Billiau: "Het is een bijkomende re-
den. Hoemeer dieren men neemt, hoe
meer werk men ook heeft. Men heeft
er echt geen voordeel bij veel proefdie-
ren te gebruiken ...
Veto: Enkele weken geleden is er noch-
tans een lezersbrief verschenen in De
Morgen waarin een voormalig weten-
schappelijk medewerker van de
KU Leuven net het tegendeel stelde.
Billiau: ",Watzou die andere mensen
dan bezielen dat ze meer proefdieren
gebruiken?»

"De dieren sterven
een verstikkingsdood
door middel van C021
de metode die in
offidële dokumenten
van de EGwordt aan-
geduid als de euta-
nasiemetode." --
Veto: Het is misschien gemakkelijker
steeds voldoende dieren bij de hand te
hebben. Er was bijvoorbeeld sprake van
een onderzoeker die teveel muizen had.
Toen hij ontdekte dat hij ze voor zijn on-
derzoek toch niet nodig had, zette hij ze
volgens de briefin een zakje aan de kant
waardoor ze een verstikkingsdood stier-
ven.
Billiau: "Het gebeurt uiteraard dat
men proefdieren heeft gekweekt die
men niet nodig heeft. Wanneer je bij-
voorbeeld een proef wilt doen over
reuma, dan wil je toch geen oude
muizen met jonge muizen gaan ver-
gelijken. Als jevoor je proef dan dertig
muizen nodig hebt van een leeftijd
van drie à vier weken, dan moet je er
al heel veel kweken om die dertig te
hebben. En al die andere, wat doe je
daar dan mee?..
Veto: Er is toch ook een etische kant aan
de zaak. U kunt de dieren toch niet zo-
maar gaan likwideren omdat uze toeval-
lig niet nodig heeft?
Billiau: "Die dieren kosten onderrus-
sen wel geld. Je moet daar dieren-
verzorgers voor hebben.»
Veto: Dan heeft u het weer alleen maar
over de kosten. Wat doet u trouwens met
een overbodige muis?
Meurrens: «Daar is een toespeling op
gemaakt in die lezersbrief. Oe dieren
sterven een verstikkingsdood door

Veto: U schermt hier opzettelijk met ar-
gumenten die naast de kwestie zijn. We
mogen toch etische vragen stellen, of niet
soms?
Billiau: "Ja, maar wij zijn geen etià.
Er zijn grenzen aan alle onderzoek en
het is nuttig dat er mensen als u zijn
om vraagtekens te plaatsen. Ik denk
dat wij daar naar luisteren. Wat voor-
al niet mag, is dat we toeklappen voor
mekaar. Oe meeste mensen die met
proefdieren werken denken daar over

Veto: Maar uiteindelijk gaan al die die- ~ na. Ik heb hier nog nooit veel nega-
ren dood. Ie hebt bijvoorbeeld een hond tieve opmerkingen gehoord over wat
waarbij er eeneksperiment gedaan wordt er in 'de dierenbeschermingswereld
om de huid te rekken ter hoogte van zijn omgaat."
been. Als die hond de proef overleeft,
wordt hij toch nog gedood.
Meurrens: «Als voor het onderzoek
vereist isdat het dier langere tijd geob-
serveerd wordt, blijft het natuurlijk
nog leven. Maar meestal wordt het
eksperiment daar beëindigd."

middel van CO2, de metode die in offi-
àële documenten van de EG wordt
aangeduid als de eutanasiemetode.
Het is de meest elegante manier om
een groter aantal dieren te doden.»
Veto: We hadden het daarnet al over het
aantal proefdieren. Worden al die dieren
uiteindelijk gedood?
Meurrens: "Oot is een van de dingen
die bij wet is voorzien. Van dieren die
een pijnlijk eksperiment hebben on-
dergaan, is het niet de bedoeling dat
ze hergebruikt worden. Als het eerste
eksperiment niet pijnlijk geweest is,
dan moet het tweede eksperimentvol-
ledig onder anestesie gebeuren. Oot
belet natuurlijk niet dat er tussen
diensten afspraken gemaakt kunnen
worden. Er kunnen bijvoorbeeld af-
spraken gemaakt worden zodat de
ene het hart krijgt en een andere de
lever...

Veto: Door het afte maken?
Billiau: «Door het af te maken. Wat
zou het alternatief zijn? Ikbegrijp niet
goed wat uw kommer is, eigenlijk.
Datgene wat de onderzoeker nastreeft
voor het onderzoek, valt eigenlijk sa-
men met het streven naar een hu-
mane omgang met dieren. Ik ken
geen enkel voorbeeld waarbij een on-
derzoeker, omwille van zijn resulta-
ten de dieren zou moeten mishande-
len.»

Veto: Maar uiteindelijk wel alinaken.
Billiau: «Kweken en afmaken, dat is
het enige.»
Veto: Is het probleem niet dat de onder-
zoeker zijn eigen onderzoek altijd wel be-
langrijker zal vinden dan het leven van de
proefdieren?
Billiau: "Zijn onderzoek is natuurlijk
het belangrijkste voor hem. Maar dat
belang valt samen met het belang
van de proefdieren. De onderzoeker
heeft er alle voordeel bij zo weinig
mogelijk proefdieren te gebruiken en
ze zo goed mogelijk te behandelen.»
Veto: Laten we het even hebben over
transgene muizen: wat is bijvoorbeeld het
belang van een muis die kanker produ-
ceert?
Meurrens: "Als je door genetische
manipulatie tot een muis kan komen
die honderd procent zekerkanker ont-
wikkelt, dan heb je in het totaal min-
der dieren nodig."

Buffels
Veto: Maar u schept dan wel een nieuwe
diersoort, een nieuw ras van zieke dieren.
Billiau: "Oot klopt [o.»
Veto: In hoeverre valt dat vanuit etisch
perspektief nog te verantwoorden?
Billiau: «Ishet verantwoord om men-
selijke geneeskunde te verbeteren
door proefdieren te gebruiken? Als je
daar ja op antwoordt is dat verant-
woord, in het andere geval niet. Daar

kan je eindeloos over diskussiëren.»
Veto: U manipuleert de genen van die-
ren, je kan ook al genetisch gaan mani-
puleren met mensen. Tot hoever kan je
daarin gaan? Is de grens al niet over-
schreden bij die transgene muizen?
Billiau: "Oot doen wijal heel lang. Oe
koeien die in de wei rondlopen zijn
eigenlijk genetisch gemodificeerde
buffels.»

Billiau: "Men heeft er geen voordeel bij veelproefdieren te gebruiken. H

Orga!'en
Veto: In hoeverre wordt er naar alterna-
tieven gezocht voor dierproeven?
Billiau: "Alwat men in vitro (nvdr:in
een reageerbuis) kan doen, doet men in
vitro want dat is door zijn eenvoud
veel betrouwbaarder. Hoe komplek-
ser een systeem is hoe meer variabe-
len je hebt en hoe onzekerder je bent
over je besluiten. Een hele tijd obser-
veer je het produkt dan aan de hand
van sellen. Er komen nog geen dieren
aan te pas. Op een bepaald ogenblik
wil jede werking van het produkt ken-
nen. Ook dat gebeurt eerst op sellen,
op witte bloedsellen die van de rode
geïsoleerd zijn. In het laatste stadium
kan je pas onderzoeken welke rol. het
produkt heeft. Oot gaat niet in vitro
omdat de vraag over het geheel van
organen gaat. Die testen gebeuren
dus op proefdieren. Jekan het produkt
toch niet direkt op de mens gaan in-
spuiten."
Veto: Over studenten geneeskunde nu:
zij moeten vaak proeven doen op dieren.
In hoeverremogen zij om etische redenen
weigeren dat te doen? Kan je bepaalde
technieken aanleren zonder teoefenen op
dieren?
Billiau: «Ik denk niet dat studenten
geneeskunde technieken aanleren op
dieren die ze later op de mens moeten
toepassen. Ze moeten bijvoorbeeld
inspuitingen leren geven r en kleine
heelkundige ingrepen, maar ik denk
dat ze dat op lijken doen. In de eerste
drie jaren zijn er enkel practica.Daar
leren ze geen technieken. Het nut van
die practica zou men proef per proef
moeten nakijken. Ik kan mij inbeel-
den dat je alles kan aanleren met vi-
deo en met mondelinge kommuni-
katie. Maar het is wel mooi als je het
allemaal eens gezien hebt. Ik herin-
ner me een proef die i~ moest doen
met kikkerspieren. Proeven op leven-·
de proefdieren kan ikme niet herinne-
ren ...»
Veto: Kon die proef dan niet vermeden
worden?
Billiau: «Als ik de proef niet gedaan
zou hebben, zou ik inderdaad een
even goede medische vorming gehad
hebben.»

(foto Kristof Broekeleire)
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Nathalle Sarraute door
Teatergroep Carrousel

Stilte in het Stuc
Het Nederlandse teatergezelschap Carrousel is op toernee in
Vlaanderen. Met 'De stilte', een bewerking van het gelijknamige
boek van Nathalie Sarmute ,brengen deze noorderburen in een
regie van aktrice en artistiek leidster Marlies Heuer een sympa-
tieke brok teater.

Teatergroep Carrousel ontstond in
1958, en is daarmee één van de oud-
ste teatergezelschappen in Neder-
land. Oorspronkelijk heette het gezel-
schap Pantomimeteater Carrousel,
en bracht de groep voorstellingen
voor de jeugd. In de jaren zeventig, na
wisselingen in de artistieke en zake-
lijke bezetting, kwamen er langza-
merhand steeds meer programma's
voor volwassenen. Naast mime, wat
altijd al aan de basis lag van Car-
rouselvoorstellingen, werd er nu ook
plaats gemaakt voor tekst, zang, dans
en akrobatiek. Onder invloed van de
jarenzeventigsfeer, werd de groep een
kollektief, en veranderde haar naam
in Teatergroep Carrousel.
De werkwijze van improvisatie had

ook sinds het prille begin een hoofdrol
gespeeld. In de jaren tachtig onder-
ging Carrousel echter opnieuw een
gedaanteverwisseling. Er werd nu ge-
zocht naar een kombinatie met het
gestruktureerde literaire, geschreven
toneel onder leiding van ervaren re-
gisseurs. Men ging zich nu volledig
richten op avondvoorstellingen voor
een volwassen publiek.

Absurd
Sinds 1992 is de artistieke leiding

van Carrousel in handen van Marlies
Heuer en Matin van Veldhuizen. Hun
teater is meestal zeer persoonlijk en
kwetsbaar. Het analiseert de mense-
lijke psyche, met oog voor absurditeit.
Een analise die als doel heeft de wer-
kelijkheid als veranderbaar voor te
stellen. De klassieke, gangbare teater-
teksten zijn veelal gebaseerd op een
gesloten wereldbeeld. Heuer en Veld-
huizen tonen dan ook allebei een
voorkeur voor eigentijdse toneeltek-
sten met open strukturen, of gelijk-
soortige, maar 'vergeten' (muziek-
)teaterstukken uit het verleden. Bei-
den hebben ook een grote belangstel-
ling voor literatuur, en die dient veel-
al tot uitgangspunt voor hun voorstel-
lingen. De tekstbasis is nooit meer
dan een aanleiding. De tussenstap is
een geschreven bewerking, of een
soort mimografie/choreografie.
Deze keer brengt de groep dus een

bewerking van 'De stilte', een roman
van de Franse schrijfster Nathalie
Sarraute. Sarraute was het boegbeeld
van de 'nouveau roman', een stro-
ming die belangrijk was in de jaren

vijftig. De nouveau roman brak met
de traditionele vorm en inhoud van
een roman, zoals bijvoorbeeld de ste- ,
reotipe opbouw van de intrige met
dramatische ontknopingen. Ook op
gebied van taalfilosofie was Sarraute
aktief. Zo geloofde ze niet dat het
woord eksokt de dieperliggende men-
selijke gevoelens weer kon geven. In
haar toneelstukken en romans heeft
ze het over 'tropismen', of de impul-
sen die aan de grondslag liggen van
onze handelingen. Over de beperkt-
heid om die weer te geven gaat het nu
net in 'De stilte'.

Snob
Zes mensen, drie mannen en drie

vrouwen, staan voor een geometrisch
geblokt speelvlok. de overheersende
tint is blauw. Na een aarzeling betre-
den ze, als onbepaalde mensen in een
onbepaalde omgeving, de vloer. Met-
een begint de woordenvloed, onaf-
gewerkte zinnen en losse woorden
vliegen heen en weer, maar hebben
bijna niks te betekenen. Iedereen
praat, behalve Jean-Pierre (Dik Bout-
kan), de enige man die een naam
krijgt Zijn stilte wordt door het vijftal
als een bedreiging ervaren. In hope-
loze pogingen die nadrukkelijke
woordenloosheid te verklaren, noe-
men ze hem eerst bedeesd, dan arro-
gant, dan weer een snob. Vooral het
personage gespeeld door de volslanke
Dic van Duin heeft moeite met de
stilte van [ean-Pierre, Hij wringt zich
door allerlei taalbochten, maar hij
beseft eigenlijk ergens wel dat hij er
met woorden niet zal komen. Geen
enkel woord biedt een houvast, aan
elkaar hebben de praters ook geen
steun. Toch kan niemand, behalve
Jean-Pierre, de stilte aan.

Toeval
Dat Marlies Heuer opnieuw werk

van Nathalie Sarraute aanpakt, kan
geen verrassing zijn. Zelf heeft ze
meerdere malen in interviews haar
visie over taal en woorden gegeven.
Ook zij wordt gefasdneerd door de
onmacht om de mensen om je heen
aan te spreken, door de misvatting
van de taal. In de teksten van Sar-
raute ziet zedie mening weerspiegeld.
Het is dan ook geen toeval dat Tris-
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tero, bij hun produktie rond Nathalie
Sarraute, vorig jaar nog te zien in het
Stuc, Marlies Heuer als coach uitno-
digde.
De enscenering van Heuer blijft,

ondanks de relatief diepgravende
probleemstelling, niet zwaar op de
maag liggen. Zij maakt er een voor-
stelling van die balanseert op de
scheidingslijn tussen dans, beweging
en teater, en humor is nooit ver weg.
Ook muziek is in zekere zin alom aan-
wezig. De stemmen van de vijf pra-
tende personages hechten zich name-
lijkvaak aaneen tot zeéén mooie har-
monie bereiken. Op die manier ver-
mijdt Heuer te grote eenzijdigheid,
ook al door het stuk niet eindeloos te
rekken.

Dans
Alle akteurs spelen op hoog nivo,

met als absolute uitschieters Dic van
Duin en Dik Boutkan. Terwijl de eer-
ste zich op een prachtige manier ver-
slikt en verstikt in zijn groteske woor-
denvloed, schittert de andere in zijn
absolute stilte. Als toeschouwer be-
gint het naar het einde toe vaak te
jeuken, je betrapt je erop de woorden
uit zijn mond te willen trekken. Zodat
je uiteindelijk niet meer bent dan één
van de anderen, en je evengoed met je
onvermogen tot echte stilte gekon-
fronteerd wordt. Misschien was dit ar-
tikel dan ook beter een veelzeggende
lege pagina geworden.

Kristien Michiels

'De stilte' door CClJTOUSeIkOlVe gaan be-
kijken op woensdag 25 en donderdag 26
januari om 20.30 u in Vlamingenstroat
83, 200/300 fr.
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Kamers
vervolg van pag. 1
huurprijzen veroorzaakte. [osDewin-
ter konkludeerde dat een laissez-
fairehouding niet gewenst is, dat het
registreren van de evoluties op de
studentenkamermarkt een prioriteit
zou moeten zijn. Verder stelde hij dat
studenten veel beter ingelicht zouden
moeten worden en dat de overheid
ook minimumnormen zou moeten

BELGIAN ASOCIALITY IN ZAAL LIDO
TRICOLORE STANK

stellen voor de kontraktkwaliteit ;van
studentenkamers.
Een pleidooi voor regulering hoor-

den we ook van professor Hubeau.
Diewees een mogelijke weg om einde-
lijk eens een oplossing te vinden voor
de problemen waar de studentenka-
mermarkt al twintig jaar mee kampt,
namelijk het blijvend beperkte oon-
bod - zeker voor spedale katego-
rieën als bijvoorbeeld migranten, ge-
handikapten -, de rechtsonzeker-
heid, de disproportie prijsJkwaliteit en
de kwaliteit- en veiligheidsproblema-
tiek. Hij stelde vast dat de huidige si-
tuatie niet bevredigend werkt. Mo-
menteel zijn zowel het federale (huur-
wetgeving in het algemeen), het ge-
westelijke (kwaliteitsbewaking), als
het gemeentelijke nivo (konkrete
maatregelen in verband met brand-
veiligheid, ongezonde woningen en
dergelijke) bevoegd. In tegenstelling
tot eerdere wetsvoorstellen met be-
trekking tot het regelen van studen-
tenkamers brak Hubeau een lans
voor een globale, algemene huurwet-
geving voor alle soorten huurders,
dus ook voor studenten. Weliswaar
moeten er voor de verschillende huur-
dersgroepen bepaalde specifieke
maatregelen komen, maar met be-
houd van de verschillende nivo's.
Aan de konkrete toepassing ervan zou
veel meer aandacht besteed moeten
worden, want alles staat of valt vol-
gens Hubeau met de kontrole van de
kamermarkt. Alleszins een interes-
sant voorstel dat een grote verbetering
zou inhouden voor de rechtszekerheid
van de student-huurder.

Lans

(jvr)

Vervolgens gaf professor Senaeve
een nogal vaktechnisch pleidooi om
domidliëring van een student in zijn
universiteitsstad mogelijk te maken.
Dat zou kunnen als aan twee voor-
waarden voldaan is, namelijk geen
thuis meer hebben en over eigen fi-
nandële middelen beschikken, Tot
nu toe is het praktisch ommogelijk
om je als student in Leuven te vesti-
gen. Voor een verandering van de wet
pleitte hij echter niet, enkel voor een
soepeler toepasbaarheid.
Uit de vragen aan de sprekers bleek

duidelijk dat er zowel bij kotbazen,
studenten als bevoegde ambtenaren
veel onzekerheid bestaat, iets wat
deze studiedag op zich al tot een zin-
vol gebeuren maakte. 's Namiddags
werden er dan konkretere discussies
gevoerd die soms onoverbrugbare te-
genstellingen blootlegden, maar ook
evenveel keren en op belangrijke pun-
ten een konsensus aan het licht
brachten. Daarop en op de konklusles
die daaruit getrokken werden, zullen
we volgende week verder ingaan.

Lutgard Vrints

De punkrevival is een feit. MTV
plugt Green Day en Offspring
de klok rond. Het Amerikaanse

Epitaph-label orkestreert 'Punk'o'Ra-
ma'. Engeland gewaagt van een 'new
wave of new wave'. Roestige veilig-
heidsspelden worden afgestoft. En
België heeft nog steeds zijn Belgian
Asoàality.
Medio jaren tachtig was de Bel-

gische punkscene vooral gekonsen-
treerd rond het onafhankelijke Punk
Etc-label. Het internationaal punk-
universum. was toen al behoorlijk
gesektariseerd: van compromisloze
hardcore (bijvoorbeeld The Exploited)
tot pure poppunk (Descendents). De
populaire Leuvense hardcore band
EarDamage zeulde her en der in haar
kielzog Belgian Asodality als voor-
programma mee. De gage was laag,
maar het bier was gratis. Reden ge-
noeg voor Belgian Asociality om via
een internationaal underground-
netwerk zelf buitenlandse toernees op
touw te zetten.
In 1988 verschijnt het titelloze de-

buut van de band, een elpee die en-
kele semi-klassiekers als 'Boerderie'
en 'Vodka' bevat. In alle uithoeken
van Vlaanderen zijn kreten als "Miep,
miep" niet van de lucht, en Keer-
bergen staat terug op de landkaart .
Optredens van Belgian Asociality
worden erg aërofliet beleefd en in
geen tijd is het jonge volkje gewonnen
voor de knallende miks van hardcore,
hoempapa-larie en grappige Vlaam-
se teksten. Later terugkerende tema's
zijn de onvrede met de burgerlijk in-
gestelde medemens en de liefde voor
[upiler, Het debuut verkoopt uitste-
kend en wordt als bonus bij de cd-ver-
sie van het tweede album' Astamblief
gedigitaliseerd.
Belgian Asociality· ervaart studio-

werk als bijzaak, een noodzakelijk
kwaad om veel te Kunnen spelen.

Maar voor de laatste cd 'Adenosine-
trifosfaatpreparaat' (ATP)- zou iets
met energietransport binnen eiwitten
te maken hebben - gaat het zootje
ongeregeld toch in zeemet een produ-
cer: Wouter Van Belle, die onder an-
dere ook werk van Gorki produceerde.
Belgian Asociality had ondertussen
een kontrakt bij multinational Virgin
op zak. Dat had als gevolg dat de
groep over een aardig opnamebudget
beschikte. Er werden opnames in
Zuid-Frankrijk gepland, maar ter
plaatse ontdekten de Keerbergenaars
dat de studio nog maar over tien pro-
cent van zijn fadliteiten beschikt. Een
grote hap van het budget werd dan
maar aan de firma Jupiler besteed, die
als bij wondergoed vertegenwoordigd
was in de streek.
Aan ATPwerd echter hard gewerkt,

niet in het minst door geluidstech-
nicus Jan De Rijck en producer Van
Belle. De. cd klinkt erg koherent en
voor het eerst zijn de scherpe teksten
van zanger Mark Vosté ook verstaan-
baar. Ze herbergen fijne boetades als
"nen echte vent drinkt, nen echte vent
stinkt" en "zonder kapoot terug in de
goot, zonder ne jas weg uit mijn gras".
Hardcore, deathmetal, blues, rock-
abilly en smartlap worden door de
onverbiddelijke Belgian-Asociality-
molen gedraaid en bij momenten
klinkt de groep als de Vlaamse Mano
Negra. Belgian Asodality kan je het
best live smaken. De optredens zijn
een waar pogo- en stagedivefestijn.
Maar daar kan u zich zelf van verge-
wissen als u maandag naar de Lido
trekt. Y.ergeetvooral u te wassen.

Belgian Asociality treedt op in de Lido op
maandag 23 januari om 22.30 u. Kaar-
ten kosten 300 frank in voorverkoop en
350 frank aan de kassa.



Zoekertjes
• Bedankt voor het terugbrengen van de sleu-
tels.jan,
• Waarom worden broertjes en zusjes op el-
kaar verliefd? Pas op voor insest en inteelt, hé.
Gewoon broertjes en zusjes zijn is toch ook
tof.
• Voor een meer demokratisch onderwijs en
een rechtvaardige samenleving, sluit aan bij X.
• Dag lieve zusjes, dag lieve broertjes. Wan-
neer gaan we samen naar de film? Kom donder-
dag om halftien naar jullie oudste broertje. Na
de film multikulturele sangria.
• Hoi, literaire meisjes. Bedankt voor de gezel-
lige sfeer en de talrijke opkomst. We wonen in
de wolken. Hopelijk volgende keer nog meer
sukses. Denk eraan, 13 feb gaan de lesbische
en bi-meisjes van Het goede spoorweer 'strict-
Iy for girls'. Tot dan!
• Gratis vrijkaarten voor voorstellingen van
het Kultureel Centrum Leuven. Wij zoeken
mensen die verkleed (in overall en helm) info
willen uitdelen bij het begin van de avond-
voorstellingen in de schouwburg. In ruil kanje
gratis de voorstelling bijwonen. Inl: Mieke
Paulissen, 23.84.27.
• Blonde atleet zoekt kandidatuurstudente
die eigenlijk te goed voor hem is. Verwenning
verzekerd; sportiviteit is pluspunt.
• De trouwe Scorpiofuiversbeweging dankt al
haar leden om hun talrijke aanwezigheid in
Rumba&Co op woensdag 18 jan en hoopt hen
terug te zien in Rumba&Co op woensdag 1 fe-
bruari.

• "Ingangseksamen? Nee. Numerus clausus?
Nee. Alternatieve studentenbeperking? Nee."
• Gommië is een vliegscheet.
• Gommië is nog altijd eigendom van Fillandië.
Long live Lord FiI!
• KG, bijgenaamd Kopstoot of Paardelul zou
wel willen, maar kan niet meer.
• De Trouwe Scorpiofuiversbeweging roept al
haar leden op om aktie te voeren op de Scor-
piofuif van 26 januari indien de muziek terug
zo eenzijdig is als de laatste fuif.
• Bef, wie zal 't zeggen .... Nele.
• Homojongeren 'Het Goede Spoor' vertonen
op maandag 30 januari een leuke film voor
homo- en bijongeren en lesbo- en bimeisjes
om 20.00 u in de Maria-Theresiastr. 114
• Kasper, bedankt voor het eten.
• Wij wensen iedereen (alle vier aanwezigen)
te bedanken voor jullie geëngageerdheid en
jullie massale opkomst op het Miraburo in
Alma 2. PS: wel te begrijpen, de soep was
kotselijk.
• Vraag 1, deel 1:Wie kan er om 1 uur 's nachts
in Kessel-tc de beste vegetarische spaghetti
maken, alhoewel bepaalde mensen de vol-
gende dag een tijdelijke voedselvergiftiging
moesten doorstaan? Maar ja, dat zal de vol-
gende keer niet meer gebeuren omdat een
fundamentalistisch migrant je en een kon ij ne-
keutel raper de keuken eens grondig gekuist
hadden.
• Gezocht: iemand die samen met mij zelf-
moord wil plegen.Vereisten: zin in en de zin
van het zijn kwijt zijn. PS: Dit is geen oproep
van een posteksaminaal gedeprimeerde.
• Ik wil de jaarverantwoordelijken van tweede
kan pedagogie een ad fundum toedrinken. Het
was gewoon een pracht van een weekend!!

Het "groene" copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 100°,,"chloorvrl) papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Forrnaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

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

zat. 10 u. tot 17 u. H,w,"t'11ti,

"Dat heb ik gevoeld aan mijn hartje." 'Ad
Fundum!!'
• Vraag 1, deel 2 :Wie is zo hypokriet om tegen
zijn principes in toch op de muziek van Mi·
chael jacksen te dansen, allee, als je dat ten-
minste dansen kunt noemen?
• Woensdag 1 februari in Rumba&Co : Kong,
Rollins en Zillatron.
• Sluit je aan bij International Pen Friends en
kom al schrijvend in kontakt met andere kul-
turen, buitenlandse vrienden, ... enz. Voor vrij·
blijvende informatie schrijf met twee postze-
gels van 16 frank naar IPF, Hertoglaan 37,
3210 Linden.
• Speciaal voor verzamelaars van telecards.
Roemeense teh;éard (10.000 Lei) uit 1993.
Voor meer inlichtingen, schrijf naar Kristof
Polleunis, Hertogenlaan 37, 3210 Linden.
• Vraag 1, deel 3: Welke twintigjarige ziet er
ineens 10 jaar jonger uit toen hij een deel van
zijn haar aan het bewerken was met de gras-
machine van de vorige huurders?
• Te huur: gem studio, met badkamer & keu-
ken. Geldenaaksevest 76. 9300 frank + elektr.
Onmiddelijk vrij. 22.28.43.
• Tikken van tesissen. versI., briefwiss., ipv
Naamsestwg 130, Hof ter Bekelaan 12, Wink·
sele, Kris Rosselle. 20.70.77.
• Vraag 2, deell: Wie is er wanhopig verliefd
op de dochter van Melanie en heeft z'n hand 5
dagen niet gewassen nadat zij hem een hand
had gegeven?
• Te huur: Studio. Zeer landelijk gelegen, be-
perkte vorm van samenwonen met andere
huisbewoners is mogelijk. Meer inlichtingen,
eens van gedachten wisselen, een bezoekje?
65.01.47 (vanaf 18.30u).
• Alle tikwerk: eindwerk, C.V., enz. 44.47.75.

• Vraag 2, deel 2: Wie had er in plaats van blo-
ingenieur beter deurportier moeten studeren,
of beter 'meester in het konijnenkeutels ra-
pen'?
• Kontakteer ons voor al uw tiepwerk (N·F·E-
0): tesissen. kursussen. verslagen, brieven,
cv's, enz. Tegen een studentenprijs. 013/
32.23.82 (na 17u).
• Het nadeel van de post is dat ze op de
vreemdste momenten staakt. Dus, zoekertjes.
• Antwoord vraag 1: Marcel en Ego, Antwoord
vraag 2: Tom min jerry. Met de groeten van de
Drie Lustige Nonnetjes!!!
• Hans komt binnen en Nadja zit al in de Win-
dows.
• Steven en Veerle veel sukses met hun pas-
bereikte status van kotkoppel en ik wens alle
koten zoiets één of twee keer toe.
• Evade Peva, Antje het Olifant je: hou u vast. Ik
twijfel eraan of Veerle PeerIe er in zal slagen
ons in hogere sferen te brengen met haar ge-
rechten. Dat ze maar es iets bewijst, haar
mondje roeren kan ze al! Lut den Tuttenfrut.
• Dinsdag 24/1 om 20.30 u, vergadering over
Student Aid Heverlee in blok 5 van cité, o.a.
over de bouw van een krot aan Alma 3 tijdens
de aktieweek (ma 6/2 tot vr 10/2). Ook de 24-
uren-Iesmarathon van 7 en 8 februari komt aan
bod. LBK,VTK en Wina zullen al aanwezig zijn.

1ii 016/201.301

~Sportura~
~la§jf"§Jll

Studenten-ski reizen
vanaf 8.700 fr.
Tel. 016/40.69.7

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV ..

CAMERA .~
i

.~

J..
AGENDA &VALVAS
T6.T
MAANDAG
19.30 u LEZING Prof. E.Tollens, 'Kan de mensheid in de eenentwintigste eeuw
nog gevoed worden?' en prof. P.Tobback. 'Over voeding. Additieven in onze
voedingsmiddelen', in de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw', in
MTC, Grote Aula, org. KU Leuven.

20.00 u FILM 'Minnie and Moskowitz' .Iohn Cassavetes, VS, 1971, het toevallige
begin van een ontroerende relatie tussen twee 'probleemgevallen', in Stuc,
toeg. 100/150, org. Stuc.

21.00 u GEBED gebedsavond, in kotgemeenschap Ichtus.
21.15 u FILM 'Black Narcissus', M. Powell, E. Pressburger, 1946, in de reeks
'Filmmo(nu)menten', info 23.84.27, in Filmmuseum, Vander Kelenstraat, org.
Vlaams fIlmmuseum en ·archlef.

2 I. I 5 u FILM 'Black Narcissus' (1946), van Powell/Pressburger, in Filmmuseum
Vanderkelenstraat, toeg. 100, org. KC Leuven.

22.30 u FILM 'Minnie and Moskowitz'.John Cassavetes, VS, 1971, hettoevallige
begin van een ontroerende relatie tussen twee 'probleemgevallen', in Stuc,
toeg. 1DO/ISO, org. Stuc.

DINSDAG
18.00 u KONSERT Beiaard, Universiteitsbiblioteek, luisterplaats: parking Lette-
ren.

20.00 u DEBAT Panelgesprek omtrent godsbeelden, in MTC 02.07.
20.00 u TEATER 'Zwak/sterk' vanjean-Pierre Piemme in een regie van Philippe
Sireuil, door Blauwe Maandag (ie, in Stadsschouwburg, toeg. 500/450/400/
300/200, org. KC Leuven.

20.00 u FILM '1,2,3 soleil' van Bertrand Blier, in Studio 1, org. Student Aid.
20.00 u TEATER Ios Meersmans vertelt 'Het parfum' van Patrick Süskind,
onderlijnd met muziek uit de tijd en met de 'Pavane pour une infante défunte'
van Maurice Ravel, in Zolder Romaanse Poort, toeg. 150/200, org. Davids-
fonds Leuven.

22.00 u GEBED Taizégebed, injan Stasstraat 2, org. UP.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Uur Kultuur, julien Schoenaerts vertelt de novelle 'Het
dwaallicht' (1946) van Willem Elsschot, het laatste werk van deze auteur, in
Arenberginstituut, Naamsestraat 96, org. Kultuurkommissie KU Leuven.

1B.l 5 u GEBED Eucharistieviering, in St.Jan-de-Dcperkerk. Groot Begijnhof,
nadien broodmaaltijd in Begijnhof 16 en om 21.00 u Halfwijsfeest in de
Waaiberg.

19.30 u OPTREDEN Veruca Salt + Drugstore, in Corso, toeg. 450/500, org. The
Factory.

20.00 u FILM 'Points de vue ... (Europese beelden)', een selektie recente video
van hedendaagse Europese videomakers, in Stuc, org. Stuc/Centre Georges
Pompidou.

20.30 u TEATER 'De stilte' van Nathalie Sarraute in een regie van Marlies Heuer,
door Teatergroep Carrousel, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u TEATER 'Zwak/sterk' vanjean-Plerre Piemme in een regie van Philippe
Sireuil, door Blauwe Maandag Cie, in Stadsschouwburg, toeg. 200/300/400/
450/500, org. KC Leuven.

20.00 u FILM 'Shroom enough for 3', Michael Curran,johan Gimonprez, Imogen
Stidworthy, Susanne Loehr presenteren eigen en ander werk, in het kader van
'Points de vue ... (Europese beelden)', een selektie recente video van heden-
daagse Europese videomakers, in Stuc, Van Evenstraat 2d, org. 5tuc/Centre
Georges Pompidou.

20.00 u KONSERT Ensemble Hedendaagse Muziek, in Konsertzaal Lemmens·
instituut, Herestraat 53.

20.30 u TEATER 'De stilte' van Nathalie Sarraute in een regie van Marlies Heuer,
door Teatergroep Carrousel, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

VRUDAG
18.00 u KONSERT Beiaard, Universiteitsbiblioteek, luisterplaats Letteren.
20.00 u TEATER 'Zwak/sterk' vanjean-Pierre Piemme in een regie van Philippe
Sireuil, door Blauwe Maandag Cie , in Stadschouwburg, toeg. 200/300/400/
450/500, org. KC Leuven.

20.00 u FILM 'Points de vue ... (Europese beelden)', een selektie recente video
van hedendaagse Europese videomakers, in Stuc, org. Stuc/Centre Georges
Pompidou.

20.00 u DEBAT 'Rijk zijn is gezonder' met prof. Fred Louckx van de VUB, die een
onderzoek leidde naar de gezondheidsituatie van de mensen, in Maria-
Theresiastraat 119, toeg. gratis, org. ABW Leuven.

ZATERDAG

Alle andere geïnteresseerden worden hiermee
ook van harte uitgenodigd.

ZONDAG

Vorig nummer

DIGISTORE
We~mevoerdenstraat 155

3012 Leuven
Tel. 443643 Fax: 44 95 79
Verwerking van gegevens.
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook
op CD-ROM zetten.

Prof. opmaak en print.

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 1 26 06 58

MAANDAG

DOOR.. FR..ANK. 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).

in de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw', in MTC, Grote Aula, org.
KU Leuven.

20.00 u LEZING Voordrachtavond met liedrecital rond de figuur van de
Leuvense dichter A. Giraud (1860-1929), met jan Herman en Mark Delaere als
sprekers en uitvoering van liederen van o.m. A. Schoenberg op tekst van
Giraud door B. De Vos, sopraan en S. Poelmans, piano, inlichtingen 22.48.67,
in MSI 03.18, org. Geschied· en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omge-
ving ism BBL Leuven-Tienen, Radio 3 en de departementen Muziekweten·
schap en Romaanse Literatuur van de KU Leuven.

20.00 u FILM 'A woman Under the Influence' van john Cassavetes, VS, 1974,
een meedogenloze, maar meevoelende inkijk in de wreedheid van het familie·
leven, in Stuc, toeg. 1DO/ISO, org. Stuc.

20.30 u DANS 'Dol' en 'La Mirada du Bubal' door Mal Pelo, in Vlamingenstraat
83, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.15 u FILM 'Les dames du Bois de Boulogne' (1945) van R. Bresson, in
Filmmuseum Vander Kelenstraat, toeg. 100, org. KC Leuven.

22.45 u FILM 'A woman Under the Influence' van john Cassavetes, VS, 1974,
een onmeedogenloze, maar meevoelen de inkijk in de wreedheid van het
familieleven, in Stuc, toeg. 1DO/ISO, org. Stuc.

16.00 u KONSERT Nieuwjaarskonsert harmonie-orkest Stedelijk Konserva-
torium olv Marcel Vandereycken en de balletklas, in Auditorium Minnepoort,
org. Vriendenkring Stedelijk Konservatorium.

20.00 u TEATER 'Zwak/sterk' van Iean-Pierte Pier:nme in een regie van Philippe
Sireuil, door Blauwe Maandag Cie , in Stadschouwburg, toeg. 200/300/400/
450/500, org. KC Leuven.

11.00 u KONSERT ZonllagmlClilagl(onsert, Ensor strijkkwartet, IntiemèTrle-
ven, t.Ianacek, A. Dvorak, in Kapel Romaanse Poort, org. KCLeuven ismjeugd
en Muziek.

19.30 u LEZING Prof. A. Van Assche, 'Fertiliteit, antikonseptie en seksualiteit',

8 23/01 om 2.1.00 ~: Fuif WfjsbegeerteJn Cuythoei: (Kapudjnen·VQl!fl.iI 261
01 om21.00 u; Fakblravood, in CIockwork.
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Bebuquin geeft teaterteksten uit

Stukken van mensen
Dat uitgeverij Bebuquin een prijzenswaardig en noodzakelijk initiatief is, zal wel
niemand betwisten. De tekstuitgave van teaterstukken is iets waar bij ons nauwe-
lijks een traditie in bestaat. Bebuquin doet daar iets aan en bracht tot nu toe vier

teaterteksten uit. Kwestie van sympathie voor het nageslacht.

Al enkele jaren gaapt er een leegte in het Neder-
landstalige uitgeverslandschap: alhoewel er in
het alternatieve teater interessante teater-
produkties op de planken werden gebracht,
vonden de teksten ervan op een of andere ma-
nier nooit hun weg naar een uitgever, en dus
ook niet naar mogelijke lezers. Sinds de jaren
tachtig is in ons taalgebied namelijk een traditie
ontstaan van onalhankelijke teatermakers en
-schrijvers, zoals bijvoorbeeld Jan Decorte en
Jan Fabre, van wie de stukken heel moeilijk in de
boekhandel te vinden zijn. Toentertijd werden
ze soms wel te boek gesteld en verkocht na de
voorstelling, maar daarna makten de teksten
alras in de vergetelheid en moest je goed zoeken
om er eentje tegen te komen. Ook zijn er steeds
meer bestaande uitgeverijen, zoals Dedalus en
Kritak, die zich niet meer onledig houden met
het uitgeven van teaterteksten.

tisch en krachtig: aan de ene kant spreekt uit het
ritme van de korte zinnen een melancholie die
de gemoedstoestand van de personages treffend
weergeeft, anderzijds zijn de woordspelletjes en
metaforen "Veelsubtieler dan in Peeters's liedjes-
teksten.
Of dit nu'teoter is of niet, proza of poëzie, dat

maakt in boekvorm tenslotte allemaal niet veel
uit. Blijttover: een ongemeen boeiende tekst, die
doet uitkijken naar de nieuwe verhalenbundel
van ElvisPeeters,die dit voorjaar zal verschijnen
bijVan Halewijck. En laten wevoorde restmaar
hopen dat Elvis Peeters als prozaïst en toneel-
schrijver niet zo onderschat zal blijven zoals hij
dat is als liedjesmarchand.
De bekendste onder de Bebuquin-uitgaven is

'Et voilà/Ombat' van Peter De Groef, twee korte
monologen die als enige van de nieuwe uitga-
ven al op de Vlaamse planken te zien waren,
gespeeld door DeGroefzelf.Tweevoorstellingen
waren dat waardoor DeGroef unaniem door de
critid op handen werd gedragen. En volkomen
terecht: 'Et Voilà' en 'Ombat' zijn twee sterke
stukken, die beide het poëtische zoeken in het
filosoferen over het alledaagse.

Meesterkok
De laatste tijd blijkt er toch enige verandering

in die situatie te komen. Enkele teatergezel-
schappen brengen hun eigen teksten uit, en er
bestaan nu ook een paar gespecialiseerde
teaterboekhandels. Uiteindelijk doet zich ook in
de kunstencentra een besef van leegte gevoelen.
Het Stuc in Leuven, Monty in Antwerpen en
Nieuwpoort in Gent nemen initiatief en investe-
ren in de teateruitgeverij Bebuquin, waarmee ze
iets willen verhelpen aan het gat in een moge-
lijke markt. Maar Bebuquin wil ook meer zijn
dan alleen maar de uitgever van 'het boekje bij
de voorstelling'. Men neemt zich voor jaarlijks
minstens één niet-gespeelde tekst uitte brengen.
En voorlopig is dat al het geval voor drie van de
vier uitgebrachte boekjes. Voorts profileert de
uitgeverij zich voornamelijk op het Vlaamse
gedeelte van het taalgebied, maar daarnaast
komen ook Nederlandse auteurs aan bod. Ten-
slotte wil Bebuquin ook verzamelde werken van
belangrijke auteurs uitgeven. Eén dezer dagen
verschijnt als eerste in de rij de 'Oeuvres'van Jan
Decorte.
Vorig najaar gooide Bebuquin dus haar eer-

ste vier titels voor de haaien: 'Vier mannen' van
Elvis Peeters, 'Onze Lievevrouw van Pijn' van
Bruno Mistiaen, 'Rattewit' door Arnon Grun-
berg, en tenslotte 'Et voilà/Ombat', door Peter
De Graef.
Het eerste en minst geslaagde boekje van de

vier heet 'Onze Lievevrouw van Pijn' en werd
getiept door Bruno Mistiaen, een man die eerder
al teksten voor het Stuc ('De meesterkok') en
voor Het Muziek Lod ('De vuurvogel') produ-
ceerde. 'Onze Lievevrouw van Pijn' verhaalt
over een driehoeksrelatie aan het sterfbed van
Rainer. Ook daarin betrokken zijn Sol, zijn
vrouw, en een jongeman die Neefje heet. Het
stuk begint vanuit het gezichtspunt van Rainer,
die vanop zijn sterfbed verkondigt dat zijn pijn
eigenlijk geveinsd is. Tegelijk lijdt Rainer aan
dwanggedachten en waanvoorstellingen, ver-
oorzaakt door de morfine die hem toegediend
wordt door Solen Neefje. Dat zorgt doorheen het
hele stuk voor een zekere dubbelzinnigheid, die
open laat wat er echt is en wat Rainer zich in-
beeldt. Toch is die ambivalentie niet van die
aard om de lezer bij het nekhaar te grijpen. En
ook de al dan niet bestaande relatie tussen Sol
en Neefje is niet bepaald intrigerend, dit door
haar banaliteit. Een "sadistische komedie", zo
vermeldt de achterflap: ten eerste is het stuk al-
lerminst grappig, en met banaal sadisme alleen
ben je ook al niet veel.

Maup.
'Etvoilà' isgebaseerd op een verhaal van Guy

de Maupassant. "In een ruimte, een man" is
alles wat er als regie-aanwijzing staat aange-
duid. Die verder niet gespedficeerde man doet
zijn verhaal: over zijn relatie met ene Lardier,
een fysicus die hij ontmoet op een zakenreis in
de tropen, en die daar vermoord wordt omdat
hij overspel heeft gepleegd met een autochtone
dame. Dat is iets wat als rode draad door de
monoloog loopt, en waartussen de man in de
ruimte allerlei pseudofilosofische weetjes breit,
zoals bijvoorbeeld over het 'zijn' van de koe of
over 'Et Voilà'. Dat is een pastiche van de onto-
logische kategorieën van Aristoteles: "Je hebt
eerst mineralen, steentjes in feite, planten, die-
ren, mensen, ...et voilà! Wezens. Maar hoe kunt
ge zoiets duidelijk maken?" 'Et voilà' is dus dat
wat er méér is, maar is ook iets waar je als sim-
pele ontologische mens meer last dan goeds van
mag verwachten. Dat maakt Peter De Graef je
dan duidelijk in een plebejisch taalgebruik, en
door volksfilosofischeweetjes over wat er rond-
om een gewone mens gebeurt. Uiteindelijk is
dan het punt dat die mens zich door het leven
beweegt zoals een koe door een weide: enkel
bekommerd om het bevredigen van aardse be-
hoeften en te dom om te zien welk een rund hij
eigenlijk wel is.

(foto Karel De Weerdt)Het stuk is allerminst grappig Seriemoordenaar
'Ombat' is een recentere monoloog van Peter

DeGraef die heelwat gelijkenissen vertoont met
'Et voilà'. De verteller is 0rgen Massanen, een
Finse priester in Brazilië, die heel wat gemeen
heeft met de verteller van 'Et Voilà'. Ook hij
heeft zo zijn twijfeltjesover het leven, en ook hij
filosofeert groag op volksewijze.Hij vertelt over
Ombat, een Bmziliaanse seriemoordenaar, die
de inkarnatie is van het kwade in het leven.
Gekonfronteerd met het kwade weet 0rgen echt
niet meer waar hij staat: steeds weer wordt hij
gekonfronteerd met het feitdat hij wilweten wat
hij had moeten doen. 'Ombat' kan je dit voor-
jaar nog gaan bekijken in de Minnepoort, en
afgaande op deze tekst en op de kritische reaktie
op de opvoering door De Graef zelf, is dat een
kans die je zeker niet mag laten liggen.
Als je alle boekjes samen bekijkt, zie je dat ze

inderdaad sterk gekenmerkt zijn door de omge-
ving waaruit ze komen. Ze zijn eksperimenteel
en oorspronkelijk zoals het werk dat in die
kunstencentra opgevoerd wordt. Allemaal zijn
ze zeer vaag in het geven van regie-aanwijzin-
gen en zo doen zeeen uitdrukkelijk beroep op de
inventiviteit van regisseurs die het werk even-
tueel willen opvoeren. Sommige auteurs slagen
erin om tegelijk eksperimenteel en goed te zijn,
bij andere loopt dat soms al eens fout. DesaIniet-
temin is hetuberhaupt belangrijk dat een initia-
tief als Bebuquin bestaat, en de eerste lichting
boekjes die werden uitgegeven mag toch gezien
worden.

over van alles en nog wat, en dan nog liefstdoor
elkaar zonder enige logische overgang. Drie
mensen die ruzie maken zonder hun stem ook
maar één toonhoogte te doen verspringen. De
zoon over de moeder, hoe gestoord ze wel is, en
over zichzelf, over vrijen met gereformeerde
meisjes op dinsdagmiddag in de bioskoop, en
ook over cannelloni. De moeder over de zoon,
dat hij al haar centen erdoor heeft gejaagd. En
Ginger Cobi vertelt zijn leven, maar niemand
die er naar luistert.
Zo krijg je een tekst waarvan je voelt dat de

schrijver aan de ene kant toch zo graag eksperi-
menteel wil zijn, maar dat anderzijds doet met
technieken die intussen al lang gemeengoed
zijn. Er zijn de overgangen die helemaal logisch
zijn, er is het feit dat de personages in zichzelf
opgesloten zitten en niet in staat zijn tot ge-
slaagde kommunikatie, en er is de heterogene
vermenging van het vulgaire met het verhe-
vene. Zo balanseert Amon Grunberg konstant
op het slappe koord van het epigonisme. "Een
stortvloed van verwijten en verhalen van mis-
lukkingen die geen spaander heel laat van de
personages", zo spreekt de achterflap. Inder-
daad zo, en dat maakt het boek tot aangenaam
leesvoer, maar na het lezen blijft er maar weinig
over wat echt bijblijft uit 'Rattewit': enkel een
muffe geur van pseudo-avantgarde.

gerichte De Legende. Twee zwaar onderschatte
groepen zijn dat die een unieke plaats innemen
binnen de Nederlandstalige muziekscene, voor-
al door de schitterende songteksten van Elvis
Peeters. In die teksten ontmantelt hun auteur
systematisch clichés in de taal door optimaal
gebruik te maken van metaforen en woord-
spelletjes. Zo legt hij onvermoede lagen van de
taal bloot in zijn teksten, die meestal over liefde
of politiek handelen. In 1992 debuteert Elvis
Peeters schriftelijk bij Kritak met de verhalen-
bundel 'Het uur van de aap', waarin in een zeer
poëtisch proza dezelfde middeltjes toegepast
worden, en waarin ook personages uit zijn lied-
jes voorkomen.

VUUtvogeJ Woordspelletjes- Sadisme komt net iets beter uit de verf in
'Rattewit' van de drie-entwintigjarige Nederlan-
der Amon Grunberg. Die was in 1994 zowat de
literaire hype van het jaar in het Nederlandse
taalgebied. Zijn roman 'Blauwe Maandagen'
kende onder de critid zowel fervente voor- als
tegenstanders, en het publiek lustte er wel pap
van: het boek werd al snel een bestseller. Bij
Bebuquin bracht Grunberg dus 'Rattewit' uit,
een werkje dat zo hartstochtelijk graag modem
wil zijn, en daarvoor mechaniekjes toepast die
al vijftig jaar gemeengoed zijn. Desalniettemin
is dit bij momenten toch genietbare en amu-
sante lektuur.
Het stuk speelt zich af in een kafee naast een

joodse begraafplaats, waar zonet de vader van
Michael is begraven. En wat er zich dan afspeelt
in dat kafee, dat zijn diskussies. Twistgesprek-
ken tussen Michael, zijn moeder Hanna en
Ginger Cobi, een toevallige bezoeker. Trialogen

Nu is er dan 'Viermannen' bij Bebuquin. Het
verhaal speelt zich afin een niet nader bepaald
overzees gebied, waar vier mannen (Ad, Vic,
Cas en [effgeheten) een zoektocht door de woes-
tijn en een storm ondernemen naar de ver-
krachter van de zuster van [eff, Tegelijk is dit
ook, voor elk op hun eigen manier, een zoek-
tocht naar een zekere zin in hun bestaan. Drie
van de vier mannen vertellen in korte monolo-
gen elk hun verschillende versie van het ver-
haal.
'Vier mannen' is een vreemde tekst, waarvan

je je eigenlijk afvraagt of dit nog een teatertekst
is. Regie-aanwijzingen zijn er niet. De monolo-
gen van de mannen zijn louter herinneringen:
op geen enkel moment is er ook maar enige
vorm van interoktie tussen de verschillende per-
sonages. Diskussieszijn er wel, maar ze worden
steeds verteld door één van de vier. Het taalge-
bruik van ElvisPeeters is sober, maar zeer poë-

Leesvoer
De meest geslaagde Bebuquin-uitgave tot nu

toe is 'Vier mannen' van ElvisPeeters, een tekst
die wèl op een originele manier eksperirnenteel
kan zijn. Peeters is onder andere zanger en
tekstschrijver van de arty postwavegroep
Aroma di Amore en van het meer chanson-

Joris [cnssens

rr De uitgaven van Bebuquin zijn verkrijgbaar in de
boekhandel en in de kunstencentro die Bebuquin ti-
nanderen, waaronder dus ook het Stuc.


