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Het heeft er toch nooit zwart
gezien van het volk
Panqaea Op sterven
na äood
Pangaeo, het kersverse 'interkulturele ontmoetingscentrum' van
de universiteit in Home Vesalius, gemald van de regen in de drop.
Indecember gaf koördinatrice Min Dewachter er de brui aan en
diende haar ontslag in. Envorige week werd er beslist dat Pangaeo
vanaf 1 februari enkel nog open zal zijn tijdens aktiviteiten. De
opvolger van Min Dewachter wacht dus een ondankbare taak.

pangaoo is duidelijk niet onder een
gunstig gesternte geboren. Na een
hoop gekrakeel in december hield de
Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS) van de universiteit zich uitein-
delijk niet aan zijn beloftes tegenover
de koördinatrice om de kosten van
openingsreceptie en het verlies van de
Panqaec-bcr te dragen. Dot was een
eerste streep door de rekening van
Min Dewachter, want het jawbudget
van 500.000 frank voor Pangaoo was
niet voorzien op die extra kosten.
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Over het algemeen voelen we ons
niet aangetrokken tot probleem-
kinderen die een waterhoofd vol
stoppels op hun schouders dragen.
Maar als ze de pedagogen dezer
wereld in shocktoestand kunnen
brengen door hun zusje te mishan-
delen met het onvolprezen vredes-
boek dan krijgen ze van ons een
hele pagina.

Fietsaktie 3
De verzamelde jaruweddes van de
vrijgestelden hebben als steekpen-
ning zo weinig gewicht in de schaal
gelegd dat de weergoden hun woord
braken en het Maasland lieten on-
derlopen, evenals de tietsaktie trou-
wens. Bij wijze van protest organi-
seert de studentenbeweging vol-
gende week een kleurenwiestoer-
nooi op het dak van de wereld. Ho-
pelijk zijn ze met vier.

Basken 8
Iemand die ze eens zouden mogen
afranselen met de Spaanse grond-
wet is Felipe Gonzalez. Die krijgt
van onze Franstalige zusteruniver-
siteit een eredoktoraat omdat hij in
het weekend op Basken jaagt Dat
zouden ze bij ons natuurlijk nooit
durven, euh ... doen.

7 Broodjes
Toppunt is echter dat men stelt dat

er geen behoefte is aan een ontmoe-
tingsruimte die permanent bemand
is. Buitenlandse studenten zouden
geen geld hebben voor broodjes en het
rendement zou men dus moeten ha-
len bij de Vlaamse studenten. Ander-
zijds zou Pangaoo ook geen konkur-
rentie mogen betekenen voor Alma 11
of het Stuc. De logika van de argu-
mentatie is soms ver te zoeken. Pan-
gaea mag volgens de universiteit
geen kafee zijn, zoals de vroegere Isol-
bar, maar als blijkt dat het niet ren-
deert als een kafee, wordt de boel ge-
sloten. Als een studentenvoorziening
dan toch winstgevend moet zijn,
waartoe hebben de verbouwingen
van het centrum voor 6 miljoen frank
dan gediend?

Als zoethoudertje voor de studen-
tenfraktie werd nog besloten een over-
legkomrnitee op te richten met men-
sen van Pangaea, Home Vesalius,
Alma en buitenlandse studenten van
Portulaca. Die zouden samen zorgen
voor een doorlopende agenda van
aktiviteiten in het centrum.
Het is zeer vaag welk soort vergade-

ring dit nu was en of ze de bevoegd-
heid had zo'n beslissingen te nemen.
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De uitreiking van de eredoktoraten (foto Karel De Weerdt)

gaoo, slechts 2 uur's middags en 4 uur
's avonds, uitte breiden om zo een vast
publiek te kunnen opbouwen. Een ge-
vecht tegen de bierkaai voor de
koördinatrice, want de unief vindt dat
Pangaea geen kafee mag worden.
Eind december hield Min Dewachter
het voor bekeken en diende haar ont-
slag in.
Op 25 januari riep professor Mas-

schelein, voorzitter van studenten-
aangelegenheden, een vergadering
bijeen om van gedachten te wisselen
over de huidige situatie en de toe-
komst van Pangaea. Van Pcnqoeo
zelf was niemand uitgenodigd. De

Bovendien vroeg Alma, die voor de genodigden waren Jan De Vuyst (ko-
catering en het personeel in de bar ordinator studentendiensten), Hugo
zorgt, een meer 'selektieve openings- Cammaer (direkteur Home Vesalius)
kalender' Oees: minder openen), uit eneenAlma-blokbestaandeuitToon
angst dat de finandële put naar het Martens (direkteur Alma), Jozef De
Almabudgetzouwordendoorgescho- Witte (direkteur marketing en ver-
ven. Daarmee stond Alma lijnrecht koop Alma), en Lydia Thues (gerante
tegenover Min Dewachter die, op Alma 11). Daarnaast was er ook eenb.~ vraag van de buitenlandse studenten, studentenfraktie aanwezig ~ande

., 2 ... '.... aiUeb t&iUUüs, «XIlzmer KrIng-
raad en Maud Vermeire, vrijgestelde
van PortuIaca, de koepel van buiten-
landse studenten.
Het Alma-blok hield nogmaals een

pleidooi om de openingsuren te redu-
ceren. De uiteindelijke konklusie was
dat Alma op 1 februari stopt met de
permanente opening van pangaea, 's
middags en 's avonds. Enkel tijdens
aktiviteiten zorgt Alma nog voor de
catering en de jobisten, waarbij de or-
ganisator verantwoordelijk is voor
winst of verlies. Om deze konklusie te
onderbouwen werd een hele trits van
argumenten aangehaald. De ope-
ningsuren uitbreiden is volgens de
unief finandeel niet haalbaarwegens
de hoge personeelskosten van Alma.
Op het tegenvoorstel om metvrijwilli-
gers te werken werd gereplikeerd dat
dit voor de sociale inspektie illegaal is.

Dezeweek uitreiking eredoktoraten

De schaamlap van de hoop
Deze week donderdag viert de KU Leuven haar patroonsfeest "Z0-
als gebruikelijk worden die d~g ook een aantal eredoktomten uit-
gereikt. Dit jaar valt die eer te beurt aan de Duitse teoloog Jürgen
Moltmann, de Nederlandse schrijfster HeIla Haasse, en aan twee
Amerikanen, de ekonomist Eugene fama en de bioloog Roger
Tslen. Dit 'aar geen 'vriendendiensten' zoals vorig jaar, maar an-
derzijds is er ook niet veel nieuws onder de zon.

J(1rgen Moltmann (68) is een Duitse,
protestantse teoloog die jarenlang
verbonden was aan de universiteit
van Tübingen en vorig jaar op emeri-
taat ging. Zijn promotor is de dekaan
van de fakulteit Godgeleerdheid, Joël
Delobel.
Moltmann produceerde vanaf de

jaren zestig een "verdienstelijk en
omvangrijk oeuvre", zo stelt zijn pro-
motor. Zijn eerste werk, 'De teologie
van de hoop' verscheen in 1964 en
maakte hem meteen wereldberoemd.
Uit zijn werk spreekt als voornaamste
bekommernis: de evangelische bood-
schap binnen een eigentijdse kontekst
zo te laten klinken dat zij oproept tot
een 'kritische hoop', die praktisch te
realiseren valt. Moltmann is namelijk
iemand wiens interesse voor teologie
niet een louter akademische zaak is,
maar één die hij wil vertalen in prak-

tisch engagement. Dat engagement is
'politiek' getint, maar niet in een par-
tijpolitieke betekenis. Wel in die van
gerichtheid op de 'polis', dus een
aktieve betrokkenheid op de maat-
schappij.

Visie
De achtergrond hiervan is te vin-

den in de jeugdervaringen van Jürgen
Moltmann. Op zijn zeventiende -
midden in de tweede wereldoorlog -
werd hij onder de Duitse wapens ge-
roepen, en vervolgens drie jaar krijgs-
gevangen gehouden op Brits grond-
gebied. "In mijn jeugd droomde ik er-
van natuurkundige of matematicus
te worden, maar tijdens mijn krijgsge-
vangenschap heb ik noodgedwongen
veel nagedacht over het lijden in de
wereld en over de diepste zin van het

leven, en zo besliste ik dominee te
worden en teologie te studeren", zegt
Moltmann zelf. En zo werkte de man
gedurende zijn hele loopbaan vrij
konstant aan zijn maatschappij-
gerichte 'teologie van de hoop'. Die
wordt opgevat als een oproep aan de
gelovigen om praktisch onrecht en el-
lende te bestrijden. Moltmann leest de
bijbelse geschiedenis als de goddelijke
belofte van een nieuwe, betere toe-
komst. Die belofte, geopenbaard in
[ezus's verrijzenis, is een appel tot ver-
weer tegen het kwaad in al zijn vor-
men.

Kansen
Maar waarom wordt er nu net aan

Jürgen Moltmann een eredoktoraat
toegekend? Dekaan Delebel va,n God- ,
geleerdheid: "Er zijn inderdaad wel . '
meer belangrijke teologen, maar
Moltmanns teologie van de hoop sluit
nauw aan bij de visie van rektor Dil-
lemans." Zoals bekend, handelde de
speech van rektor Dillemans bij de
opening van dit akademiejaar en bij
de uitreiking van de eredoktoraten
vorig jaar over 'Negen wegen van
hoop', die onder andere aandacht
schenken aan de sodale en etische
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Van den Bossche kan noodzaak toelatingsbeperking
geneeskunde niet hard maken

Zoals bekend pleiten de Vlaamse mi-
nisters Van den Bossche en Demees-
ter voor een toelatingsbeperking in
de studies geneeskunde, tandheel-
kunde en kinesiterapie. Een nota
betreffende dat onderwerp belandde
vorig week op de redaktie van Veto.
Het dokument is niet zo nieuw -
het dateert reeds van 15 decem-
ber -, maar laat wel toe de redenen
te analiseren waarom de twee minis-
ters een dergelijke maatregel nodig
achten.
Het blijkt echter dat het betoog

van Van den Bossche en Demeester
op los zand gebouwd is. Zo maken de
ministers (wanneer zij het aantal
zorgenverstrekkers analyseren) een
aantal flagrante fouten die toevallig
ook nog eens goed passen in hun be-
toog.
De 'gevolgen' van het vermeende

overaanbod aan artsen zijn volgens

de ministers ondermeer "verdoken
werkloosheid of onvoldoende medi-
sche aktiviteit", "defensieve genees-
kunde", "onverantwoorde verhoging
van het Rizivbudget" en "daling van
de kwaliteit van de zorgen". Vooreerst
valt te betwijfelen of een toelatings-
beperking in geneeskunde hier veel
aan zal verhelpen. Belangrijkeris ech-
ter dat er alternatieven bestaan die
aan deze gevolgen veel beter kunnen
verhelpen.
Daar blijken de ministers echter

weinig oog voor te hebben. "Maatre-
gelen bij het einde van de loopbaan"
- pensioenregelingen dus - komen
ter sprake, maar over forfaitaire be-
toelaging van artsen wordt bijvoor-
beeld met geen woord gerept In een
inleidende brief heet het dat de minis-
ters vanuit' hun bevoegdheden "een
antwoord willen formuleren op de on-
afWendbare vraag om maatregelen te

nemen teneinde het aanbod aan art-
sen in Vlaanderen te beperken" (onze
kursiveringen). Centraal staat dus
blijkbaar niet de bekommernis om
de kwaliteit van de gezondheids-
zorg, maar de eis tot een beperking
zonder meer. Aangezien ook fede-
raal minister van Sodale Zaken
Magda De Galan (PS) vragende par-
tij is, lijkt het aannemelijk dat de
'onafwendbare vraag' veel te ma-
ken heeft met het vinden van ge-
schikte pasmunt in de onderhande-
lingen met de artsensyndikaten. De
Leuvense studentenbeweging heeft
haar standpunt in elk geval be-
paald: "De problemen in de gezond-
heidszorg kunnen volgens ons op
afdoende wijze opgelost worden bin-
nen de gezondheidszorg, zonder te
raken aan het prindpe van de vrije
toegang." (kj)

Zie vervolg op pag. 3
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5. 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

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

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

Wagner
Enige maanden geleden kon van de
akker der Vlaemsche letteren weer
een nieuwe slakrop geoogst worden:
Kris Wagner was de naam. De hoop
dat deze akker voor één keer een fris
en knapperig kropje had voortge-
bracht, bleek ijdel. Wie zou zulks ook
geloofd hebben?

Maar in een tijd van schaarste vreet
men alles. Daarom vindt men in alle
boekwinkels 'Het tussenspel' in hoge
stapels opgetast, ziet men overal lie-
den met dat boek onder de oxel para-
deren en wordt in Veteau een pagina
aan dit wonderkind gewijd.

Er staat dan ook heel wat op het
spel: in een zinderend aha-erlebnis
had onze Vlaamse messias immers
ingezien hoe zijn volk radeloos rond-
dwaalde en in vervoering haastte hij
zich huiswaarts: hier moest kordaat
ingegrepen worden! Er viel geen se-
konde te verliezen.

In paniek grabbelde onze held in
een burolade (ofgreep hij per abuis in
de papiermand?), diepte een handvol
bekrabbeld papier op, bond het met
eindjes touw, plakband en sekonde-
lijm bijeen en plempte het bij een uit-
gever. Zou het volk nog tijdig de weg
naar zijn verlichte denkbeelden vin-
den?

Heden iser geen reden tot wanhoop
meer. De Grote Wagner heeft het ge-
haald! En dat alles door het weldoor-
dacht kiezen voor de vorm van 'dnq-
boeken', 'brieven', en 'theatertexten'!
Stel je voor dat hij voor de romanvorm
had geopteerd! Eer die in elkaar ge-
knutseld was, zou van het Vlaemsche
voik weinig méér resten dan een
schimmige herinnering.

VIA-UU
Voel je er iets voor om gedurende twee
weken een internationale groep jon-
geren te begeleiden in Vlaanderen?
Ben je niet bang om de handen uit de
mouwen te steken samen met een
groep mensen van verschillende na-
tionaliteiten en kulturen? Of ben je
geïnteresseerd in boeiende kontakten
binnen de socio-kulturele sektor?
Kortom, heb je zin in een andere va-
kantie die je nooit zal vergeten?

VIA-IJUzoekt voor de zomer van
1995 nog een aantal entoesiaste, ge-
motiveerde werkkampbegeleiders.
Meer hierover verneem je op de info-
avond voor werkkampbegeleiders op
vrijdag 10 februari om 20.00 u in het
VIA-IJU kantoor te Antwerpen. Bel
vrijblijvend voor meer informatie:
VIA-IJUvzw, Draakstraat 37, 2018
Antwerpen, 03/235.94.19 of 03/
235.92.21 (vragen naar Ingrid of
Wouter).

Immers, wie anders dan de grote
Kris Wagner zou in staat zijn te door-
gronden dat een filosofisch systeem
de zo komplexe werkelijkheid niet
vatten kan? Wie anders zou er ons op
wijzen dat woorden de wereld slechts
gebrekkig weergeven? Wie zou op een
vergelijkbaar zwierigewijzede funda-
mentele tegenstelling tussen rationa-
liteit en emotionaliteit hebben ont-
huld?

En dit alles zonder de oeroude
Vlaemsche waarden te verloochenen:
'herkenbaarheid, alledaagsheid,
middelmatigheid'. Wanneer men
hem erop wijst dat hij schrijft als elke
twintigjarige student, knikt hij entoe-
siast: 'Dat doet me plezier!'

Het Vlaemsche volk kan dus weer
op beide oren slapen: er is andermaal
geen begaafde schrijver uit haar
schoot gegroeid, de Vlaemsche sla
blijft onveranderd: tenminste reeds
zijn twee volgende boeken zullen van
het eerste slechts in titel en voorplat
verschillen. Nil novi sub soli, maar
wie had dat ook verwcchttn Vlaande-
ren? Tot nader order blijft er slechts
één Grote Wagner, en het ziet er niet
naar uit dat daarin dra verandering
zal komen.

Ryan Scheerlinck
Eerste kandldntuur Wijsbegeerte

Medica
In de Centrale Raad van Medica van
20 december, werd beslist, met vijfen-
twintig stemmen voor, twee tegen en
een onthouding, om zich nog niet uit
te spreken over de vorm van studen-
tenbeperking en gewoon inspraak in
de besluitvorming hierrond te eisen.
Ook zou men rond heel de polemiek
van studentenbeperking een referen-
dum organiseren (cfr Akuut 14 van 9
januari, bladzijde zeven bovenaan en
bladzijde tien onderaan).

In diezelfde Akuut (nvdr: het kring-
blad van Medica) staat ook de tekst die
dienaangaande op twee-entwintig
december als VrijeTribune in DeStan-
daard werd gepubliceerd. Het gaat
hierin vooral over de echelonnering,
fidelisering, akkreditering en derge-
lijke. Bij de konklusles lees ik - met
veel plezier en opluchting - (op
bladzijde tien): " Pas als er van zo'n
beleid werk wordt gemaakt, is studen-
tenbeperking bespreekbaar."

Toevallig geraakte ik enige tijd la-
ter verzeild op de Centrale Raad van
24 januari, waarop het voornaamste
en langdradigste punt dat op tafel
werd geworpen, de vraag was ofer een
eksamen voor of na eerste kan moest
komen en welke kwaliteiten daarin
getest zouden moeten worden. Als
voornaamste reden voor deze snelle
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"Hallo, ... " zei Ruben "een briefje van
5000 fr. hebben?"
"Nee " zei de engel "niets van dit
alles "

En hij begon te veneten dat hij niet zo
vriendelijk mocht zijn. Ruben wou zo
vriendelijk blijW!n dus riep de engel de
duiW!lop. In één keer was er overal vuur,
het was de duivel. De engel en de duivel
gingen een gevecht aan. Het was
W!rschrikkelijk.

De engel liet zich oW!TWinnen,en vloog
dan als een raket naar de maan en de
hemel. De duivel zei tegen Ruben:
"Ik zal je gewoon laten lW>rden... Nou ja,
dat moet je eigenlijk zelf dDen.le moet
een opdracht uitvoeren. Ie moet een
prinses uit de handen van een draak
halen en daarna de draak doden; ik zal
je naar het kasteel flitsen waar de prinses
gevangen zit, de andere dingen moet je
zelf maar oplossen!""
FliTS ... en hij was weg.

Aan het kasteel was een poort van twintig
meter lang. Die moest je over anders
kwam je bij de slangen, piranas en nog
\'eel zulke levensgevaarlijke beesten.
KNIP, zei hij met zijn vingers en de brug
ging naar beneden.

24 januari nu. Als laatste punt op het
programma stond vermeld: enve-
loppesysteem, de vraag of het vrije-
marktprindpe moet gelden in de ge-
neeskunde en deels forfaitaire vergoe-
ding voor artsen. Wegens tijdgebrek
viel dit punt echter gewoon weg. Men
had te lang gediskussieerd over de
modaliteiten van een studiebeper-
king. Terwijl in de konklusie van de
VrijeTribune stond dat er "eerst werk
moest gemaakt worden van een dege-
lijk beleid voor studentenbeperking
bespreekbaar is." Dit zal wel het goe-
de voorbeeld voor de politià zijn ze-
ker?

Rik Curette

JS990,-
INCLUSIEF BTW

Hij ging een trap af die naar een gang
leidde. In die gong trofhij heksen aan
(drie om juist te zijn). De heksen ffltsten
naar Ruben, maar Ruben knipte altijd
met zijn vingers en dus gebeurde er niks
met Ruben. Hij gafiedere he}cseen
zoen en de heksen lagen bewusteloos
op de grond. Hij pakte een toverstokje
van de heksen af. Hij ging de trap terug
op en trof daar meneer draak aan. Rits
zei Ruben met het toverstolqe en de
Jlroak was dood. Hij wist in één keer
.waar de kerker was. Hij ging naar de
kerker en W!rloste de prinses. In één keer
waren hij en de prinses terug in de
straat; daar wachtte de duivel hen op ...
Hij pakte ineens de prinses vanRuben
af. Flits zei Ruben met het toverstokje
en de duivel was dood. In één keer viel
hij in slaap. Als hij terug wakker werd
was hij terug in het straatje.

Eerst dacht hij nog dat het een droom
geweest was, maar hij had het
toverstokje nog.
Hij was W!randerd.
En heel goed.
EINDE.

Gennania's literaire wedstrijd komt
er weer aan en de inzending van uw
dienaar krijgt u deze week in
voorpublikatie. In de onderstaande
tekst onderzoek ik de fiktionaliteit van
de fiktie, de tekstualiteit van de tekst
zeg maar, vanuit het standpunt van
een zesjarige die een synoptische
samenvatting probeert te maken van
zijn onvolgroeide taligheid en
onbekendheid met demetatalige
kOnW!nties van het kortverhaal en meer
van dat kultuurbargoens. Een mite is
het resultaat.
DE MAN DIE TE VRIENDElJIKWAS
De meeste W!rhalen beginnen met er
was eens.
Dit W!rhaal nu eens niet.
Dit W!rhaal begint ergens in Alaska.
Op een schemerige nieuwjaarsavond
loopt vriendelijke Ruben - zoals de
mensen hem noemen - op straat. Hij
is op weg naar huis.
Op weg naar huis komt hij een jongetje
tegen en zegt
"Hier; pak een briefje van 5000 fr.!'
"Dankuwel!" zegt het jongetje, en loopt
W!rder.
God had dat gezien en stuurde een
engeltje naar de aarde.
Ruben had dorst en dJpnk uit een fles
met plat water die hij gekocht had. Het
engeltje kijkt verbaasd wanneer hij
Ruben ziet. Het engeltje vloog vlak voor
de voeten van Ruben neer.

ommekeer (van toch wel 180 graden)
was dat diezelfde avond de rektoren
en onderwijsministers aan tafel zaten
over dit eksamen en de hierbij ho-
rende modaliteiten. Medica had dus
bliksemsnel een achtervolgings-
maneuver mgezet, zodat men met
een duidelijk uitgewerkt voorstel aan
tafel kon gaan zitten.

Erg teleurstellend was het wel de
volgende morgen in De Morgen te
moeten lezen dat minister Van den
Bosche helemaal nog niet zeker was
of er wel een studentenbeperking zou
komen (op het verkeerde paard gewed
dus). Ook zeer spijtig was dat het refe-
rendum echt niet haalbaar was ge-
zien de dringendheid van de situatie.

Terug J?aar de Centrale Raad van
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Toegangsbeperking volgens onderwijsminister

Van den Bosschekan niette/Jen
Vorige week vrijdag besliste een Gezamelijke AV (GAY) van
Kringraad en Sociale Raad dat de Leuvense studentenbeweging
geen afdoende reden ziet om haar oude numerusdaususstand-
punt te wijzigen. Afgelopen week belandde ook de nota in verband
met "Aanbodsbeheersing van artsen" van de Vlaamse ministers
Luc Van den Bossche (SP)en Wivina Demeester (CVP),respektie-
velijk bevoegd voor onderwijs en voor welzijn, op onze redaktie.
Hoewel Van den Bossche lang ontkende dat een dergelijk formeel
voorstel tot toelatingsbeperking bestaat, blijkt dat toch al te date-
ren van 15 december.

Het was reeds in die .periode bekend
dat de beide ministers tot eensgezind-
heid waren gekomen over een derge-
lijk voorstel. De bewuste nota blijkt
ook al een tijdje op de krantenredak-
ties te sirkuleren. De (Leuvense) stu-
dentenbeweging moest het tot nu toe
echter rooien met de mediaberichtge-
ving. Hoewel de nota weinig nieuws
zegt, is hij toch interessant, al was het
maar voor de 'argumentatie' waarop
deministershun beleidsvoorstelstoelen.

Vijf
In een begeleidende brief heet het

dat de ministers met deze nota "van-
uit onze bevoegdheden in de Vlaamse
regering een antwoord willen formule-
ren op de onafwendbare vraag om
maatregelen te nemen teneinde het
aanbod van artsen in Vlaanderen te
beheersen." Oe onafwendbaarheid
van die vraag wordt echter uiterst
zwak verdedigd. Hetdokument begint
met een analise van het artsenaan-
bod. Dat dat hoog is in vergelijking
met andere landen wordt door nie-
mand ontkend. De voorstanders van
toelatingsbeperking in geneeskunde-
studies noemen dat hoge aanbod ech-
ter als oorzaak van een (vermeende)
kwaliteitsdaling in de gezondheids-

zorg, zonder afdoende bewijzen te le-
veren voor dat intuïtief gelegd ver-
band.
Oe voormelde nota wil echter maar

al te graag bewijzen dat er problemen
zijn met het artsenaanbod. Zo telt het
Ministerie van Volksgezondheid de
kandidaat-specialisten niet bij het
aantal artsen met klinische praktijk.
Van den Bossche en Demeester doen
dat wel. Bovendien kan je vragen stel-
len bij een analise die artsen zonder
praktijk zomaar in het aanbod zor-
gen verstrekkers verrekent. Oe nota
splitst het aantal artsen dan nog eens
op per leeftijdskategorie, een op zich
relevante vraag. De manier waarop
men daarbij met sijfers goochelt is
echter ronduit gortig.

Hang
Zo stelt men dat drie-vierde van de

geneesheren jonger is dan vijftig jaar.
Een vlug rekensommetje op basis van
dezelfde nota leertechter dat het aan-
tal artsen van vijftig jaar of ouder der-
tig procent is. Het dokument beweert
ook dat de helft van de artsen jonger is
dan veertig jaar. Bij nadere beschou-
wing van de sijfers die de ministers
geven, blijkt dat slechts vijfenveertig
procent te zijn. Voor alle duidelijk-

heid: een verschil van vijf procent be-
tekent nog altijd een goeie achttien-
honderd artsen.
In een tweede deel wordt een toe-

komstprognoze gemaakt. Daaruit
moet blijken dat zelfsindien "men het
aantal afgestudeerden artsen per jaar
halveert, dan nog klimt het aantal
artsen op tot 43.000 in het jaar 2001,
welk. sijfer behouden blijft tot 2021.
Pas in 2041 zal opnieuw het peil van
35.000 artsen bereikt worden." Als al-
ternatief voor een toegangsbeperking
worden enkel ontradingskampagnes
genoemd. Het heet dat ontradings-
kampagnes slechts een "tijdelijk" of
"eenmalig" effekt hebben. Logisch,
aangezien ze tot nu toe enkel tijdelijk
of éénmalig georganiseerd werden.
Met andere alternatieven lijken de
toekomstprognozes echter geen reke-
ning te houden.

Forfait
Die zijn er echter wel degelijk.. Zo

wordt er even verder in de nota bij-
voorbeeld gesproken over "het uitwer-
ken van een eindeloopbaanregeling
voor artsen boven 65 jaar." Op de
voornoemde GAV van vorige week
kwamen trouwens ook nog andere
mogelijkheden ter sprake. Zo werd
geopperd dat een zinvolle maatregel
een vorm van forfaitaire betoelaging
kan zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
in de vorm van een cmbtenozpnlcon
of een loon per patiënt met een nader
te bepalen plafond. De eksakte moda-
liteiten kunnen uiteraard nog bedis-
kussieerd worden, maar het is evident
dat een dergelijk maatregel op zijn
minst een aantal minder gemoti-
veerde kandidaat-studenten zal doen
beslissen een andere richting te kie-
zen. Zoals ook op de GAV gesteld
werd, is het immers duidelijk dat een
bepaalde groep studenten voor ge-

neeskunde kiest omwille van het eli-
taire aura dat nog steeds rond het
artsenberoep hangt.
In elk geval stellen de ministers dat

er een overaanbod is, of op zijn minst
zal komen. Waaruit ze dat konklu-
deren, is niet duidelijk. Er wordt bij-
voorbeeld nergens melding gemaakt
van de behoeften aan zorgenverstrek-
king. De enige steunpilaar isblijkbaar
het relatief grote aantal geneesheren
in België.De "gevolgen" daarvan zijn,
aldus de nota, ondermeer een "ver-
hoogde werkloosheid of onvoldoende
medische aktiviteit". Dat euvel kan
echter makkelijk verholpen worden
door een herverdeling van het huidige
aantal geneeskundige prestaties. Zo
rekent, volgens Medica, het Huis van
Arbeid drieduizend prestaties per jaar
als een minimum voor een leefbare
praktijk. Bij een evenwichtige verde-
ling komt men, nog steeds volgens
Medica, aan 3209 prestaties per huis-
artsenpraktijk per jaar.
Het al dan niet fiktieve probleem

van defensieve geneeskunde - het
verrichten van overbodig onderzoek
uit vrees dat de patiënten overstap-
pen naar een andere arts - kan
makkelijk verholpen worden door de
reeds genoemde forfaitaire betoe-
laging. Hetzelfde geldt trouwens voor
het derde 'gevolg' dat Van den Bos-
sche en Demeester vermelden, name-
lijk "een onverantwoorde verhoging
van het Rizivbudget". "Elke arts is er
nu eenmaal toe genoodzaakt een in-
komen te verwerven. Elk apparaat
moet nu eenmaal 'opbrenqen'", zo
heet het. Dat kan opnieuw opgelost
worden door een forfaitaire betoela-
ging.
Het vierde gevolg dat de ministers

zien is een "daling van de kwaliteit
van de zorgen". In hun nota zien zij
dat als een neveneffekt van de drie
vorige problemen en in die zin is die
stelling op loszand gebouwd. Ditpunt
was echter ook de kern van het betoog
van Medica, maar dan met andere
argumenten: "Alseen huisarts slechts
één of twee kankers moet herkennen
per jaar, zijn wij liever niet één van de
patiënten die zich bij hem/haar aan-

melden met een maligne aandoe-
ning." Met andere woorden, zelfs bij
een herverdeling van de beschikbare
arbeid zou een huisarts met het hui-
dige aantal geneeskundigen onvol-
doende ervaring kunnen opdoen. De
Psychologische Kring had daar op de
laatste GAVechter een meer dan af-
doend antwoord op: "Is het trouwens
voor een huisarts niet sowiesomoeilijk
om kwaadaardige aandoeningen te
herkennen, ook al heeft hij duizend
(zeven kwaadaardige aandoeningen
per jaar) of zelfs tweeduizend patiën-
ten (veertien)? Het aantal blijft hoe
dan ook laag. Dat gegeven in kom-
binatie met de beperkte apparatuur
die een huisarts ter zijner beschikking
heeft, zal er naar onze mening voor
blijven zorgen dat een huisarts zulke
diagnoses regelmatig gaat 'missen'."

Meerderheid
"Bijde ~oplossingen' voor het 'pro-

bleem' stellen de tweeministers op het
onderwijskundig vlak twee mogelijk-
heden vast: "Ofwelvoert men een ver-
hoogdé selektie in voor de aanvang
van de studies, ofwel voert men een
verhoogde selektie in na het einde van
het eerste studiejqor," De afgelopen
weken werd duidelijk dat hoe langer
hoe meer gedacht wordt in de richting
van de tweede optie. Oeministers stel-
len echter "dat het invoeren van een
toelatingsproef voor geneeskunde ge-
motiveerd moet zijn op grond van spe-
cifieke argumenten met betrekking
tot de gezondheidzorgen." Het moge
duidelijk zijn dat de twee beleidsvoer-
ders daar helemaal niet in slagen. De
Leuvense kringvertegenwoordigers
stelden vorige week na wekenlange
diskussie en met een duidelijke meer-
derheid ook "dat de problemen in de
gezondheidszorg volgens ons op af
doende wijzekunnen opgelost worden .
binnen de gezondheidzorg, zonder te
raken aan het principe van vrije toe-
gang tot het hoger onderwijs." Vol-
gende week belichten we de voorge-
steldeonderwijsmaatregelen van Van
den Bosscheuitgebreider.

KrisIocobs

Weinig volk voor natte, winderige fietsaktie

VAD-diskussie moaeliik heropend
fen goede maand geleden keurde de Vlaamse Raad het fameuze
onderwijsdekreet VIgoed. Dedaarin beschreven finandering van
de voortgezette akademische opleidingen (VAO's)ligt de studen-
tenbeweging nog steeds zwaar op de maag. Vorige week donder-
dag werd daarom opnieuw aktie gevoerd, deze keer per fiets. De
opkomst lag weliswaar beduidend lager, maar de aktie kende
daarom niet minder sukses. De verschillende frakties in de Raad
lijken in ieder geval gehoor te willen geven aan de studenten-
grieven.

Het studentenprotest rond de VAO's
- in de studentenvolksmond ook
wel bekend als postgraduaten -
draait kort gezegd rond de beslissing
van de Vlaamse Raad om de inschrij-
vingsgelden van de helft van die op-
leidingen vrij te laten. Diebeslissing is
een soort kndo'tje aan de universitei-
ten. Het nieuwe dekreet houdt name-
lijk wat betreft de financiering van
VAO's geen rekening meer met stu-
dentenaantallen en zou de universi-
teiten op die manier moeten dwingen
om te rationaliseren binnen het VAO-
aanbod. Op zich is zo'n rationalisatie
geen slechte zaak, maar de uniefs
kunnen een eventuele 'inkomsten-
derving' bij een stijgend aantal stu-
denten nu dus wel opvangen door
hogere inschrijvingsgelden. Oe stu-
dentenbeweging stelt dat dit ertoe kan
leiden dat die richtingen voor de min-
der begoede studenten onbetaalbaar
worden. VAO's vallen voor die groep
sowieso al behoorlijk duur uit aange-
zien daarvoor geen studiebeurzen be-
taald worden.
Naast die vrees voor sociale diskri-

minatie, wordt van studentenzijde
ook gesteld dat de betreffende maatre-
gelen van dekreet VIertoe kunnen lei-
den dat de universiteiten alleen nog
de meer lukratieve VAO'szullen aan-
bieden. Dat alles was in elk.geval ge-
noeg voor de Leuvense studenten om
de weken voor de kerstvakantie twee
maal massaal- met respektievelijk
vijftienhonderd en tweeduizend
man - op straat te komen. De geza-
melijke AV (GAV) van Kringraad en
Sociale Raad was daarna verdeeld
over de vraag welke akties men verder
zou ondernemen. Nogmaals in Leu-

ven betogen terwijl erweinig politieke
en journalistieke aandacht besteed
werd aan het studentenprotest? In
Brussel betogen met een pak minder
volk en bovendien het gevaar lopen
dat de studentenbewegingen aan de
andere Vlaamse universiteiten slecht
tot niet zouden mobiliseren? Boven-
dien was het bewuste dekreet onder-
tussen reeds gestemd.

Overval
Uiteindelijk werd besloten om per

fiets naar Brussel te trekken om daar
aan de Vlaamse Raad het studenten-
protest duidelijk te maken. In eerste
instantie moest dat gebeuren via de
autosnelweg, maar daarvoor werd
geen toestemming verkregen. Ten-
slotte werd het dan maar naar Brussel
fietsen via de Brusselsesteenweg. Bij
sommigen zal de twijfel over zin van
verdere akties wel meegespeeld heb-
ben, bij anderen allicht ook de afstand
en de vrij onaangename
weersvoorspelling - Limburg
dreigde niet toevallig tegelijkertijd te
verzuipen. Oe opkomst voor de
. fietsaktie lag in elk geval wel erg laag.
Slechts een veertigtal studenten daag-
den afgelopen donderdag om half een
op aan het Ladeuzeplein. Daarbij be-
vond zich dan ook nog een delegatie
van enkele Gentse studenten, waar-
van twee zelfs per fiets vanuit die stad
gekomen waren. Onder de aanwezi-
gen waren verder ook de
Kringraadfraktie van de Psychologi-
sche Kring, de presessen van Klio,
Wina, Politika en Ekonomika en de
obligate MLB-fraktie. Later zouden zij

in Brusselworden opgewacht dooreen
tiental leden van het BSG, de
overkoepeling van VUB-studenten.
Opvallende aanwezigen waren ook

de ordestrijdkrachten. Die hadden
namelijk gerekend op een drie-
honderdtal fietsers en hadden dan
ook gezorgd voor een meer dan be-
hoorlijke 'omkadering'. Over het hele
trajekt gerekend namen hoogstwaar-
schijnlijk meer politie-agenten en
rijkswachters deel aan de aktie dan
studenten. Zo werd de groep betogers
bijvoorbeeld vanaf Leuven gevolgd
door een viertal goed gevulde overval-
wagens.
Oe fietstocht verliep zonder noe-

menswaardige insidenten, zij het dan
dat het weer en vooral de windrichting
niet echt meezaten. Rond drie uur be-
reikte men Brussel en bleef de groep

wachten aan de rand van de neutrale
zone rond het parlementsgebouw.
Daar werden ondertussen een vijftal
studentenvertegenwoordigers ont-
vangen door Laurens Appeltans (VU),
ené Swinnen (SP) en Christiaan
Moors (CVP), leden van de Vlaamse
Raad die zich daar (ondermeer) bezig-
houden met onderwijsmateries. Ook
Eddy Baldewijns (SP), voorzitter van
de Vlaamse Raad, was even bij dat
onderhoud aanwezig. Hij merkte in
eerste instantie op dat het studenten-
protesten eigenlijk vijgen na pasen
zijn, aangezien het dekreet al gestemd
is.

Handel
Oe studentenafvaardiging legde

echter uit dat van de door het dekreet
beoogde rationalisatie van de VAO's
geen sprake is, dat er zelfs eerder een
neiging tot uitbreiding van het aantal
VAO's lijkt te zijn. Na wat meer uitleg
over het probleem kreeg de afvaardi-
ging de raad hun betoog op papier te

zetten en op te sturen naar de onder-
tussen alweer vertrokken voorzitter
Baldewijns. Langs dieweg zou verme-
den worden, dat het dossier gepoli-
tiseerd raakt. Oeverschillende frakties
zouden dan eventueel een gezamelijk
amendement kunnen indienen.
Nadien had de studentendelegatie

ook nog een kort onderhoud met [ef
Tavernier, onderwijsman van Aga-
lev. Zijn reaktie was gelijkaardig. Ver-
der denkt hij echter ook dat een beurs-
systeem voor de VAO's niet haalbaar
is, omdat je op die manier die oplei-
dingen zou opwaarderen, wat neer-
komt op een studieduurverlenging.
Meer heil ziet Tavernier bijvoorbeeld
in een ·verlenging van alle universi-
taire richtingen van vier naar vijf jaar
om het VAO-aanbod af te ,bouwen.
Steven Leemans, voorzitter van Kring-
raad en lid van de delegatie, meent in
elk geval dat er bij de politici de wil
bestaat om eventuele mankementen
van dekreet VI vooralsnog recht te
trekken. Het VAO-dossier is dus mis-
schien nog niet afgehandeld.

KrisJacobs

Gert Meesters lag toen al tweehonderd meter achterop (foto Kris lacoos)
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Eén van de vier

Eredoktors
vervolg van pag. 1

plichten van de universiteit. Daarmee
wil de rektor de maatschappelijke rol
van de KU Leuven herbevestigen. Het
geven van een eredoktoraat aan JOr-
gen Moltmann past volledig binnen
deze visie.
Een ander eredoktoraat gaat naar

de Noord-Nederlandse schrijfster
Heila S. Haasse (76). Zijwerd voorge-
steld door de Kultuurkommissie en
haar promotor is professor Mareel
Janssens. HeIla Haasse krijgt een ere-
doktoraat als eerbewijs voor haar
ganse literaire oeuvre, waaruit vooral
haar doorbraaknovelle 'Oeroeg'
(1948) en haar laatste roman 'Wij,
heren van de thee' (1992) bekend zijn.
De KU Leuven huldigt haar bij mon-
de van de Campuskrant als "één van
Nederland's meest vooraanstaande
auteurs met een oeuvre van hoge ar-
tistieke waarde dat bijgedragen heeft
tot de uitstraling van de Nederlandse
kultuur in de wereld".
In het werk van Haasse staat vaak

het verre Nederlands-Indië centraal,
waar de schrijfster een groot deel van
haar jeugd doorbracht. Zo gaat 'Oer-
oeg' bijvoorbeeld over hetspaaklopen
van een vriendschapsrelatie tussen
een Nederlandse en een Oost-Indi-
sche jongen, ten tijde van de onafhun-
kelijkheidstrijd. Het boek werd intus-
sen op niet helemaal overtuigende
wijze verfilmd, en het resultaat daar-
van wordt op de avond van de uitrei-
king van de eredoktoraten vertoond,
ter vervanging van het traditionele
klassieke konsert.

Nobel
Ondanks de grote verscheidenheid

aan genres komt in Haasse's werk één
grote basistematiek naar voren: de
konfrontatie tussen individu en ge-
meenschap, tussen kunst en leven.
Haasse tracht een eigen wereld te
kreëren waarin een mystieke een-
heidsgedachte primeert. Zij gaat op
zoek naar patronen die de waarheid
uit de verborgenheid doen treden en
een diepere samenhang blootleggen.
Vandaar ook haar fassinatie voor het
raadselachtige dat zij, net als Cou-
perus, vindt in het mysterieuze Oos-
ten. Als de schrijfster literair geprezen
wordt, dan is dat vooral om haar ver-
telkunst
Hoewel Haasse dus zeker een grote

naam is in het Nederlandse literaire
wereldje, kan je toch een aantal vra-
gen stellen bij het waarom van haar
eredoktoraat. Ze is ongetwijfeld een
vakbekwaam schrijfster, en de laatste
jaren mag ze zich in een grote waar-
dering vermeien, maardatrechtvaar-
digt nog niet meteen een eredokto-
raat. Ze kan namelijk moeilijk van
vernieuwende impulsen beschuldigd
worden, noch op vormelijk, noch op
tematisch gebied. Haar gehele oeuvre
wordt gekenmerkt door een zeker
konservatisme, en haar degelijkheid
brengt vaak een hoog saaiheids-
gehalte met zich mee. De vraag blijft
dan of er binnen de Nederlandse lite-
ratuur geen meer vernieuwende
stemmen te vinden zijn die voor een
eredoktoraat in aanmerking komen.
Een ander opmerkelijk feit is dat
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een eredoktoraat wordt uitgereikt aan
een schrijfster, over wie binnen de af-
deling Nederlandse letterkunde aan
de fakulteit Letteren eigenlijk nie-
mand belangrijke studies heeft ge-
wijd. Hier wordt dus wel het grote
aandeel duidelijk van professor [ans-
sens, die zowel voorzitter is van de
Kultuurkommissie als promotor van
Haasse. Hij is ten eerste wat zijn aka-
demische interesse betreft zeer thuis in
de Nederlands-koloniale letterkunde,
na studies over Multatuli en Coupe-
rus, en ook het literaire profiel van
HeIla Haasse sluit nauw aan bij het
waardenpatroon van Mareel [ans-
sens: de meer brave, konservatieve en
'degelijke' literatuur, met al haar in-
herente beperktheden.

Fusie
Eugene F. FalDa (55) is 'professor of

finance' aan de Graduate School of
Business van de University of Chi-
cago. In de loop van zijn akademische
loopbaan wist hij zich een niet te on-
derschatten prestige op te bouwen in
zijn specifieke branche, en breder bin-
nen de wereld van ekonomische we-
tenschappen in het algemeen. Vol-
gens zijn promotor voor dit eredokte-
raat, professor Lambert Vanthienen,
"staat Fama - wat het aantal ver-
meldingen in wetenschappelijke arti-
kels betreft - de laatste jaren syste-
matisch bij de top tien van ekono-
misten wereldwijd. En het gaat dan
niet alleen over finandële, maar ook
over mikro- en makro-ekonomisten.
Het merendeel van die top tien be-
staat trouwens uit Nobelprijswin-
naars ekonomie. "Ekonomisten die
zich bezighouden met het finande-
wezen krijgen vanuit de hoek van
prijsuitreikers de laatste jaren meer
belangstelling. Zo kregen Harry
Markowitz, Merton Miller en William
Sharpe reeds de Nobelprijs ekonomie.
Dat maakt op zich de keuze van dit

eredoktoraat al aannemelijk, maar
de Amerikaanse wetenschapper isbo-
vendien geen onbekende in Leuven.
In 1975-76 was hij achttien maanden
gastprofessor in Leuven. Vanthienen
weet bovendien dat veel Leuvense
ekonomisten aan de University of
Chicago hun MBAbehaald hebben.

Ogen
Fama's werk behelst in de eerste

plaats de ontwikkeling van een teorie
rond de efficiënte markten. "Een
markt", legt Vanthienen uit, "is effi-
ciënt als alle publiek beschikbare in-
formatie korrekt in de prijzen weer-
spiegeld is, dat wil zeggen dat de prij-
zen een korrekte weerspiegeling zijn
van de reële ekonomische waarde
van een aandeel of obligatie. Daarbij
wordt nagegaan hoe in de werkelijk-
heid de prijzen op de aandelen- of
obligatiemarkten de toestroom van
informatie weergeven, een benade-
ring die in de finandële wereld zeer
veel wordt gehanteerd. De deelne-
mers aan zo'n markt zullen bij hun
beslissingen die informatie laten
meespelen: het beleggend publiek zal
dus de juiste prijs betalen, waarbij re-
kening wordt gehouden met het gelo-
pen risiko. In zo'n geval wordt het ui-
terst moeilijk systematisch de markt
te kloppen, wat finandële analisten,
spekulanten en ook vermogensbe-

heerders soms beogen."
Fama heeft zijn teorie ook aan een

uitgebreide empirische toetsing on-
derworpen. Professor Vanthienen:
"Zo toonde hij in eerste instantie aan
dat de koersveranderingen op de aan-
delenmarkten een lukraak pad vol-
gen en dus niet kunnen worden voor-
speld, en dat is juist omdat al die in-
formatie erin weerspiegeld is. Daar-
door ishet erg moeilijk om de markt te
kloppen als daarbij rekening gehou-
den wordt met risiko."
De Amerikaanse ekonoom heeft

daarnaast een metodiek op punt ge-
steld om de impaktvan plotse gebeur-
tenissen of nieuwe informatie op de
koersevolutie van de financiële mark-
ten te onderzoeken. Daarbij konsen-
treerde hij zich vooral op de snelheid
van de aanpassing aan een nieuw
evenwicht. Vanthienen: "Zo'n ge-
beurtenis kan bijvoorbeeld een aard-
beving zijn zoals onlangs in Japan, de
val van een regering, wijzigingen in
de fiskaliteit, de aankondiging van
een dividend of de winsten, wijziging
van eigendom via fusie of opslor-
ping."

Tiens
"Verder heeft Farna een evaluatie-

rnetode op punt gesteld voor de per-
formantie van bijvoorbeeld aande-
Ien-, beleggings- en pensioenfondsen,
en hoe men daarbij het risiko best kan
beheren. Dat laatste wordt hoe langer
hoe belangrijker, veel meer dan het
nastreven van grotere rendementen
dan normaal. Het draait met andere
woorden allemaal rond het verant-
woord beheren van'rinandële midde-
len, en rekening houden met het risi-
ko. Bijna dagelijks stellen we via de
nieuwsmedia daarvan het belang
vast: schommelingen in de waarde
van de munten, aandelen- en obli-
gatiemarkten die forsdalen of stijgen,
en massale geldstromen die ziPt ver-
plaatsen."
De laatste eredokter is nog een

Amerikaan, namelijk RogerY. Tsien
(42). Tsien studeerde chemie en fysika
aan Harvard College en doktoreerde
later in de fysiologie in het Engelse
Carnbridge. Tegenwoordig is hij ak-
tief als onderzoeker aan het Califor-
nische Howard Hughes Medical Insti-
tute, meer bepaald in het domein van
de sellulaire en molekulaire genees-
kunde. Hij is ook professor in de de-
partementen farmakologie en chemie
van de University of California. Zijn
promotor is professor Rik Casteels,
groepsvoorzitter Biomedische Weten-
schappen.

Patent
In het voorstel voor zijn eredokte-

raat heet het dat "de eksplosieve ont-
wikkeling in de molekulaire biologie
van de signaaltransduktie ondenk-
baar is zonder het baanbrekend werk
van Dr. Roger Tsien." Belangrijk
daarbij is vooral dat Tsien kunstma-
tige molekules ontwikkeld heeft die in
de sel ingebracht worden en die toela-
ten biologische 'signalen' te meten
zonder dat zij het funktioneren van de
sel verstoren.
Zijn wetenschappelijk prestige

blijkt verder bijvoorbeeld ook uit het
enorme aantal artikels dat hij publi-
ceerde. Sinds 1980 zijn er dat maar
liefst vijfenzeventig. Over prijzen
heeft Tsien niet echt te klagen, alhoe-
wel hem in Europa tot nu toe slechts
weinig dergelijke erkenningen te
beurt vielen. In die zin maakt de
KU Leuven allicht geen slechte keuze.
Verder heeft Tsien trouwens nog een
veertiental patenten op zijn naam
staan.
De redenen voor het toekennen van

een eredoktoraat kunnen natuurlijk
divers zijn. Het wetenschappelijk
prestige van de doctor honoris causa
is daar allicht één van. Duidelijke
voorbeelden daarvan zijn dit jaar
Fama en Tsien. Soms is het echter ook
een erg platte manier om een weder-
dienst te bewijzen. Zo kreeg vorig jaar
de hertog van Arenberg een eredok-
toraat. De schenking van een kasteel
heeft met andere woorden zo zijn
voordelen. Dit jaar lijkt er van derge-
lijke flagrante vriendendiensten ech-
ter geen sprake.
Meer 'politically correct' is in ieder

geval de genegenheid die gebaseerd is
op ideologische verwantschap, zoals
dit jaar in het geval van Moltmann.
Het lijkt er echter wel op dat Molt-
mann moet fungeren als schaam-
lapje voor het Leuvense hoopprojekt.
Zo valt de keuze voor Haasse moeilijk

te omschrijven als een steunbetuiging
aan de hedendaagse krachten in het
kulturele landschap. Tsien en Fama
mogen dan wel een onbetwistbare
staat van dienst hebben in hun do-
mein, met het maatschappelijk en
etisch projekt dat de rektor het afgelo-
pen jaar aankondigde lijken zij wei-
nig uitstaans te hebben. Ondanks alle
retoriek van de rektor liggen de priori-
teiten blijkbaar toch als vanouds el-
ders.

Het patroonsfeest op 2 februari gaat tra-
ditioneel van start met de stoet van togati
naar de Sint-Pieterskerk om 9.45 u.
Daar gaat om 10.00 u de eucharistie-
viering door, die voorgegaan wordt door
kardinaal Danneeis. De homilie wordt
gehouden door professor Moltmann. De
akademische zitting in Aula Pieter De
Somer start om 11.15 u, de receptie in de
Jubileumzaal van de Universiteitshallen
om 13.00 u. De vertoning van de film
'Oeroeg' gaat eveneens door in Aula
Pieter De Somer om 20.30 u. U bent van
harte welkom.

Joris [unssens
Kris lccobs

Germanisten kunnen ook niet spellen
Afgelopen dinMag organiseerde Germania een 'Groot diktee van de
Leuvense germanisten'. De bedoeling was enerzijds ludiek, maar anderzijds
wilden de organisatoren ook de recente spellingdiskussies over de hekel
halen. Dat ook germanisten bang zijn om te spellen, bleek alvast uit de lage
opkomst. Amper zevenentwintig studenten, de dekaan van de fakulteit let-
teren, professor Lamberts, en één andere professor bleken bereid aan het
diktee deel te nemen.
De lage opkomst had allicht te maken met spellingonzekerheid, een voor

germanisten nogal pijnlijke kwaal. Vooreen germanist staat niet alleen zijn
'intelligentie', maar ook zijn beroepseer op het spel als hij te veel spelfouten
maakt. Professor Geerts, voorzitter van de voortijdig afgedankte spelling-
kommissie, dikteerde de deelnemers een tekst die in 1991 ook al eens voor
het 'Groot diktee van de Nederlandse taal' gebruikt was. Toen was het ge-
middelde zesentwintig fouten en de winnaar maakte drie fouten. Afgelopen
dinsdag maakte de winnares ook drie fouten en het gemiddelde bedroeg net
geen twee-entwintig fouten.
Germanisten spellen blijkbaar iets juister dan andere mensen, maar twee-

entwintig fouten is nog niet om over naar huis te schrijven. Dat heeft weinig
te maken met de vakkennis van de germanisten, maar des te meer met de
huidige voorkeurspelling. Spelling blijkt dus nog maar eens een veel te
ingewikkelde aangelegenheid. Wie het diktee tegen beter weten in kon-
sekwent in de nieuwe VetospeIling schreef, maakte negentien fouten. Dat
aantal geeft aan hoeveel woorden er in de nieuwe Vetospeiling anders wor-
den gespeld dan u ze hoort te schrijven.

(gm)
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Studiedag belicht studentenhuisvesting

Intrest op je huufWaarborg
Vorige week berichtten we over de studiedag rond studenten-
huisvesting die op 20 Januari door Studentenvoorzieningen in het
Valkcollege werd georganiseerd. 's Namiddags konden de deelne-
mers er aktief deelnemen en diskussiëren in drie workshops. Deze
behandelden de fiskaIe en finandële aspekten van het huren van
studentenkamers, de op dit terrein geldende komfort- en veIlig-
heidsnormen en ten derde de modelhuurkontrakten die in de
Vlaamse universiteiten en hogescholen gebruikt worden.

Dat er naast de - bijwijlen interes-
sante, bijwijlen saaie - uiteenzettin-
gen ook een proktisch gedeelte ver-
bonden was aan de studiedag was ze-
ker een positief element. Belangrijk
was dat bij de voorbereiding en het
verloop van de workshops de studen-
ten van Soàale Raad een grote rol
konden spelen. Zijzorgden ervoor dat
een aantal hete hangijzers aan bod
kwamen. Dat was meer dan nodig
bleek achteraf, want de kotbazen wa-
ren in grote getale aanwezig om hun
belangen te verdedigen.
In de workshop 'financiële en fiska-

le aspekten' kwam de problematiek
van prijszetting, bijkomende kosten,
belastingen en de waarborg van stu-
dentenkamers aan bod. Om een eer-
lijke huurprijs te gamnderen, zo kon-
kludeerde men in de werkgroep, was
het nodig een richtprijs te hebben. Het
vastleggen van een vaste huurprijs
werd echter verworpen omdat het
VIOag-en aanbodprincipe hier voor-
deligerwerd geacht Die richtprijs zou
dan van jaar tot jaar door de Huis-
vestingsdienst aan zowel student-
huurders als verhuurders meegedeeld
moeten worden.

Komfort
Verderwas iedereen het erover eens

dat zowel huurders als verhuurders
belang hebben bij een duidelijke rege-
ling voor het bepalen van extm kos-
ten zoals energie en water. Ofwelmoet
men op voorhand een forfaitair be-
drog vaststellen, ofwel moet men de
~mQolrt!'" . •. •

PangaeQ
vervolg VQD pag. 1

Pangaea behoort tot de soàale sektor
van de unief en valt daarmee onder
de beslissingsbevoegdheid van RvS,
waarin een studentenfraktie van So-
ciale Raad stemrecht heeft. Dat er op
een los bijeengeroepen perseneels-
vergadering zou beslist worden om de
openingsuren van pakweg de huis-
vestingsdienst af te schaffen zonder
dat dit op RvSwerd besproken, zou als
unfair worden beschouwd. Als het
echter om buitenlandse studenten

een heel kot op het einde van het jaar
delen door het aantal studenten is
onwettig. Onwettig is ook het afwen-
telen van verhuursbelastingen op de
huurder, iets wat in de praktijk echter
niet gekontroleerd kan worden.

KwaliteitslabeI
In de workshop rond komfort- en

veiligheidsnormen werd vooral over
brandveiligheid gesproken. Terzake
blijkt de stad Leuven een streng beleid
te voeren. Omdat dit voor gemeen-
schapshuizen vaak een probleem is,
werd door de studenten gepleit voor
een gedifferentieerde aanpak. Ieder-
een, ook brandweerkommandant
Gijsels,was het erover eens dat de nor-
men in koten met meer dan tien stu-
denten strenger zouden moeten zijn
dan in deze met minder studenten.
Ook met betrekking tot de mini-

mumkomfortnormen werd er gesteld
dat er niet overdreven mocht worden.
Dit heeft trouwens een verdringing tot
gevolg van kansarme niet-studenten,
die nu al vaak het slachtoffer zijn van
het 'Leuven-studentenstad-feno-
meen'. Eenvoorstel was tewerken met
kwaliteitslabels, zowel op gebied van
komfort als veiligheid. Dezezouden in
de kotfiches vermeld kunnen worden
en de studenten nog meer keuzevrij-
heid geven. Dat idee werd echter
slechts op lange termijn haalbaar ge-
acht.
Een gemeenschappelijk element in

alle workshops was deVIOagnaar een
betere regeling voor de huurwaar-
borgen.Totnu toe ishetzo datstuden-
ten vaak omwille van pietluttige de-

gaat, zijn de regels reeds eerder om-
zeild.
De studenten koepel Portulaca

wordt meegesleurd in de problemen.
Zij voelen zich terecht in de doeken
gedaan. Twee jaar geleden stond Por-
tulaca (toen nog Isol), de Isolbar af
aan de unief, met de afsproak dat de
universiteit voor een alternatief zou
zorgen. Wat er nu nog rest van Pan-
gaea zullen de buitenlandse studen-
ten zeker niet als een volwaardig al-
ternatief ervaren. Bovendien subsidi-
eerde Isolook verenigingen van bui-
tenlandse studenten, net zoals Kring-
raad, Sportmad en Kultuurraad dat
doen met de Leuvense kringen en vrije
verenigingen. Portulaca echter, krijgt
niet het geld om die tmditie verder te

tails hun waarborg niet terugkrijgen.
Sociale Raad heeft hiervoor al een
aantal processen aangespannen én
gewonnen. Zeker nu de huurwaar-
borg steeds hogere bedrogen aan-
neemt, is een betere regeling van de
kant van de studenten een absolute
must geworden.
Van de kant van de verhuurders

bleek men geen probleem te zien in
het voorstel de huurwaarborg op een
geblokkeerde, geïndividualiseerde re-
kening te zetten. De intrest gaat dan
niet naar de verhuurder maar naar de
huurder. De verhuurder kan boven-
dien niet meer eenzijdig beslissen over
het al dan niet teruggeven van de
waarborg. Een nog eenvoudiger rege-
ling zou zijn als waarborg de prijs van
één maand aan te rekenen - wat ei-
genlijk de normale gang van zaken
is - en deze aan te rekenen als beta-
ling van de laatste maand huur. los
Dewinter van de Huisvestingsdienst
wist ons vorige vrijdag te vertellen dat
het eerste voorstel positiefis bevonden
op het Overleg 8ewonersbelangen en
dus waarschijnlijk zal doorgevoerd
worden.

ModeJkontrakt
Het was de bedoeling in de work-

shop 'Modelhuurkontrakten' te dis-
kussiëren overeen regionaal overeen-
stemmend modelkontrakt vdbr alle
Vlaamse universiteiten en een aantal
hogescholen. Dat modelkontrakt kon
dan naar de overheid toe gepromoot
worden. Dat van deze diskussie niets
terecht is gekomen, ligt aan de aan-
wezigheid van verhuurders in de
workshop, die de gelegenheid aangre-
pen om juridisch advies in te winnen
over hun eigen kontrokten. Een ge-
miste kans.
In ieder geval is het een interessante

VIOagop welk beleidsnivo zo'n kon-
trakt vastgesteld kan worden. De ver-
gunningsplicht voor verhuurders, die
in Antwerpen en Gent al bestaat, zou
volgens professor Hubeau (UIA en
Utrecht) het kader kunnen zijn van
zo'n modelkontrakt. Ook de eerder
vermelde kwaliteltslabels van kamers

zetten. Vanaf nu zal het zoveelste nog
op te richten kommiteetje van RvS,
Panqcec, Portulaca en eventueel nog
andere betrokkenen beslissen hoe en
welke associaties van buitenlandse
studenten subsidie zullen ontvangen.

Subsidie
De Leuvense studentenbeweging

heeft steeds als principe vooropge-
steld dat een studentenkoepel over
volledige autonomie zou moeten
kunnen beschikken om over de beste-
ding van haar middelen te kunnen
beslissen. Het ontmoetingcentrum
voor buitenlandse studenten zal
daarenboven slechts open zijn tijdens

Niet genoeg geld l'OOr broodjes (foto Nixon NBB)

(foto Karel De Weerdt)'

mers aangezien het recht op studeren
en het recht op wonen voor studenten
onverbrekelijk samenhangen. Profes-
sorMasschelein ging hier in zijn dank-
woordje niet direkt op in maar sugge-
reerde dat het wel eens interessant zou
zijn te onderzoeken of er een relatie is
tussen de kwaliteit van de kamer en de
studieresultaten van een student. Zou
kunnen natuurlijk.

Lutgard Vrints

Het luxekot

kunnen in dit verband een plaats krij-
gen. Eengedurfd voorstel, dat hopelijk
snel politiek gerealiseerd wordt.
Op het einde van de studiedag

brachten de Soàale Raad-vertegen-
woordigers in de plenaire vergadering
verslag uit van de gevoerde diskussies
in de workshops. De stad Leuvenwerd
opgeroepen de kottaks nu eens einde-
lijkaf te schaffen. De universiteit werd
op haar beurt uitgedaagd haar ver-
antwoordelijkheid op te nemen om te
blijven investeren in studentenka-

aktiviteiten. Voor die aktiviteiten zal
men waarschijnlijk bijzonder moei-
lijk subsidies kunnen ontvangen.
De beslissing om Pangaea alleen

nog open te houden tijdens aktivi-
teiten, werd dus gemaakt zonder Pan-
gaea zelf te raadplegen. Wel mag
Pangaea nu het slechte nieuws ver-
spreiden. Onder de buitenlandse stu-
denten wordt deze metode van be-
sluitvorming 'démocmtie zaïroise' ge·
noemd. Half februari komt er een vol-
gende evaluatievergadering met de
nieuw aan te werven koördinator van
Pangaea. Die nieuwe koördinator zal
dan gebrieft worden over een
Pangaea, dat hervormd werd zonder
dat het erbij betrokken was. Wie de
opvolger van Min Dewachter zal wor-
den, is nog niet bekend. Het moet wel
iemand worden met 'noties van boek-
houden'.

Dat de nieuwe koördinator meer
burokmtisch dan soàokultureel werk
zal moeten uitvoeren, lijkt nu wel on-
vermijdelijk. Bovendien is de eis van
een boekhoudkundig onderlegde ko-
ordinator duidelijk een steek onder
water naar de ontslagnemende Min
Dewachter, die tussen de regels be-
schuldigd wordt van wanbeheer. Een
te gemakkelijke beschuldiging als
men weet dat de dienst boekhouden
de financiële gegevens van Pangaea
voor 1994 achterhield en pas vorige
week na de vergadering doorstuurde
aan Min Dewachter. Hopelijk is de
volgende koördinator van Pcnqoeo
gek op soapseries. Uw reporter ter
plaatse kijkt uit naar de volgende af-
levering.

l!se Frederickx

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
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De droom van elke platenbaas

Girls against Boys in de So~oop maandag 6 februari
Seks, seksen rOCK In roll
In het voorjaar van 1994 streken enkele 'agents' van de major
platenmaatschappij Virgin, handig vermomd als muziekkenners,
neer in een kleine Londense club. Spionnen hadden hen in het oor
gefluisterd dat het groepje dat daar die avond speelde de potentie
had om de nieuwe Nirvana, de natte droom van elke platenbaas,
te worden. Dat groepje was Girls against Boys (GvsB).

Of de agenten de band ook werkelijk
ooit gehoord hebben, is niet zeker
want al na het voorprogramma hin-
gen ze aan de lijn van hun grote baas
om te melden dat ze de witte rock. 'n
rollmerel hadden gevonden. Die
avond was namelijk het toen nog on-
bekende Antwerpse vijftal dEUS als
opwarmervoonien. Derestisgeschie-
denis.

Parlando
En Girls against Boys? Die brachten

eind vorig jaar gewoon hun derde full
length-cd uit op het gereputeerde
hardcorelabel Touch and Go. Dat is
zeker geen oneer want bij dat kleine
maar in independent gitaarmiddens
verafgode maatschappijtje uit Chica-
go, verkeren ze in het niet onaange-
name gezelschap van gelijkgestem-
den als Arcwelder ofThe [esus Iizard.
Het is predes die nieuwe cd - 'Cruise
Yourself gedoopt - die Girls against
Boys volgende week maandag komt
voorstellen in het knusse zaaltje van
jeugdhuis Sojo in Kessel-Lo. Op ver-
zoek van de onafhankelijke konsert-
promotoren van Kerosene, die de

groep ook al eerder naar het Leuvense
bracht.

Bij Kerosene weten ze heus wel
waarom precies deze groep nog eens
mag terugkomen. Bij hun vorige
doortocht, iets meer dan een jaar gele-
den, sloeg GvsB het aanwezige pu-
bliek met verstomming door hun
strakke maar solide set In de hard-
corewereld zijn er slechts weinigen die
de groep kunnen overtreffen qua live-
performance. GvsB kleurt bewust bui-
ten de lijntjes van het genre: nu eens
krijgen de gitaarriffs ondersteuning
van een pesterig orgeltje dat je elke
melodie willens nillens doet meeflui-
ten, dan weer stokt het ritme en is het
de zwoele en demonische parlando
van zangerScott Mc Oouddie de aan-
dacht trekt.

Brulboeien
Toch maakt het kwartet uit

Washington (en sinds enige tijd ook
een beetje uit New Vork) allesbehalve
vrolijke deuntjes. Hun muziek is de
spiegel van het grootstadleven nadat
de zon achter de skyline is gezakt: ran-
zig en smerig maar ook sexy en aarts-

gevaarlijk. De ijselij~ stem van Mc
Cloud dreigt duizend keer meer dan
alle neopunkbrulboeien die tegen-
woordig op MIV hun street credibility
komen bewijzen. Alles wat Mc Cloud
'cum suis willen bewijzen, is dat zij nog
steeds de grootste zijn en hebben.

De wereld een geweten schoppen is
aan deze lieverds niet besteed, alleen
een vrouwenkont durven zij wel eens
een trap verkopen: "Why don'tyou go
make yourself./ Yeah, why don't I?/
There's something missing./ Hey Mr.
Touch.! Mr. Baby/ Anyway you want
it./ Make it stick./" (uit 'Rockets are
red'). Of nog: "You know what Ilike/
Yourinfinitesexinessyourroyalhigh-
ness./ 1 could use a drink.! 1 am just a
satellite to your infinite sexiness." (uit
'Kill the sex-plcyer'). GvsB brengt on-
versneden blanke hardcoreblues, zo-
als die dezer dagen opborrelt uit de
afvoergoten van New Vork, Chicago
en Washington. Helmet, ondertussen
al onschadelijk gemaakt in de main-
stream, is de meest bekende groep uit
dat genre terwijl niet minder getalen-
teerde bands als Unsane, lewbox of
Unwound staan te trappelen in de
wachtkamer van de grote roem.

Met hun sound die meer sexy is dan
die van Barkmarket en minder vul-
gair dan die van The Jesus Iizard, kan
GvsB moeiteloos mee aan het moor-
dende tempo van al die brutaaltjes.
Maar Mc Cloud draait al langer mee
in de hardcorescene. Hij is een overle-
vende van het lichtjes legendarische
Soulside - net als wel meer band-
leden. De anderen hebben een niet
minder roemrucht verleden bij onder
andere Edsel. Soulside vormde samen

Achter de ogen van BramVenneulen
Volgende week woensdag 1 februari, presenteert Politikc de Leuvense prerniere van Bram Vermeulen's teatershow,
'Achter mijn ogen'. Dat zij hiermee de Aula Maxima stampvol zullen krijgen, lijdt geen twijfel. Vermeulen is immers
één van de populairste Nederlanders in Vlaanderen en waarschijnlijk de enige Nederlander die hier meer aanhan-
gers heeft dan in zijn eigen land.

Alhoewel Bram Vermeulen reeds aktief is op het podium sinds 1968 - met zijn legendarische samenwerking met
Freekde Jonge in Neerlandshoop -brak hij in Vlaanderen pas echt door in 1988 met zijn, door Boudewijn De Groot
geproduceerde, cd 'Rode Wijn'. Volgens zijn fans zegt Bram de dingen die wij bedoelen maar niet kunnen zeggen en
verzint hij er dan nog een originele muzikale omlijsting bij. Het valt niet te ontkennen dat Bram Vermeulen uiterst
gevoelige onderwerpen op zeer eenvoudige en toch verfijnde wijze onder woorden kan brengen.

Na 'Rode Wijn', dat nog voornamelijk rond de liefde en het verdwijnen of ontbreken daarvan draait, maakt hij
'Dans met mij', waarop hij in zijn teksten ook ruimere maatschappelijke onderwerpen te berde brengt (van dak-
lozen tot getraumatiseerden van de tweede wereldoorlog).

En toen kwam 'Vriend en Vijand', een teatershow waarin Vermeulen zo diep graaft dat het hoe dan ook pijn doet.
Onbegrepen, mislukte en onmogelijke liefde, de frustratie van de ouder-kindrelatie en de dood zijn de grote onder-
werpen. In de tussentekstjes van zijn show lijkt hij dat allemaal nog te relativeren: leuke tekstjes over een man die
smoezen verzint om te verklaren aan zijn vrouw waarom hij zo laat is en een jongen die een beetje doelloos in een
gebouw rondloopt. Als uiteindelijk hun werkelijke redenen duidelijk worden, komt de slag des te erger aan: "Spring
dan, zak!"

'Vriend en Vijand' werd ook een live-cd waarop Vermeulen begeleid wordt door ouwe rotten zoals Ernst [onsz,
Boudewijn De Groot, Raymond van het Groenewoud en anderen. Na 'Vriend en Vijand' kreeg Vermeulen waar-
schijnlijk een beetje schrik van de emoties die hij had teweeggebracht. Zijn volgende toernee 'Toeters en Bellen' was
slechts een bloemlezing uit zijn vijfentwintigjarig repertorium.

Sinds maart vorig jaar dweilt hij in Vlaanderen echter weer alle parochie- en andere zalen af met zijn nieuwe,
geïntegreerde teatershow. 'Achter mijn ogen' is eenvoudiger dan 'Vriend en Vijand', bescheidener misschien. De
opbouw is niet zo gesofistikeerd. Het gaat, zoals altijd eigenlijk, over doodgewone jongens en meisjes, mannen en
vrouwen, klootzakken en wijven en hun eenvoudigste en meest direkte gevoelens. Maar hij weet het weer verdomd
goed te zeggen én te zingen.
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Bram Venneulen en zijn piano brengen op woensdag 1 februari 'Achter mijn ogen' in Aula Pieter De Somer om 20.00 u.
(wdr)
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Horizontaal - 1 Klef 2 Metalen silinder die de as omsluit - Wreed kei-
zer 3 Denkbeeld - Hatelijke opmerking 4 Troef negen - Familielid -
Sportterm 5 Krypton - Meerstemmige kompositie 6 Europese hoofdstad
- Pers. vnw. 7 Harde trap - Tin - Afgelegen 8 Samengesteldbloemige
plant - Uchtende kring om zon of maan 9 Schriftelijk bewijsstuk - For-
tuin 10 Tegenspreker.

Vertikaal- 1 Vol.kómen.zuiver2 Deelvaneengeweer-Onbep.vnw.3 Spits-
muisachtig zoogdier -Grieks wijsgeer die de ideale staat ontwierp 4 Groep
dieren - Familielid - Vervalst 5 Bijwoord - Monarch 6 Zeer zachte stof
- Japans bordspel 7 Europese rivier - Boom - Vrouwelijke vogel 8 On-
stoffelijk wezen-Grauwe, bleke 9 Zoogdier-Stad aan deSeine 10 Uitda-
gend gekleed.

Door Filip De Keukeleere

met ondermeer Scratch Aád (de pre-
mature [esus Lizard), Big Blad en All
de eerste generatie hardcorebands,
die de basis legden voor de huidige
eksplosie van gitaargeweld.

electronic body music of de meest per-
verse teksten van een Henry Miller.
Onweerstaanbare, in allerlei 11-
chaamsvocht gedrenkte lappen gi-
taarmuziek als 'Go be Delighted',
'Rodets are Red' of het live bloedstol-
lende en tragere nummer 'Satin
Down' maakten van 'Venus' één van
de topplaten van 1993. Bevestiging
kwam er vorig jaar met het al ge-
noemde 'Cruise Yourself

Het optreden van zes februari mis-
sen zou dan ook een doodzonde zijn.
De echte fijnproevers gaan uiterarud
een dagje vroeger al eens een kijkje
nemen in de Lintfabriek in Kontich,
waar GvsB eveneens ten dans speelt,
maar dan wel samen met de Neder-
landse kraakpunks The Ex. Smake-
lijk.

Kraakpunks
Na zijn Soulsideperiode tuimelde

Mc Cloud in Girls against Boys, dat
oorspronkelijk niet meer dan een
hobbyprojektje was. Maar het eerste
resultaat- hetmini-ceedeetje 'Nine-
ties vs Eighties' met de bescheiden
undergroundklassieker 'Stay in the
Car' - was zo verbluffend dat er als
vanzelf een heuse groep ontstond. Na
hun eerste volwaardige plaat 'Tropie
of Cancer' mocht de groep mee met
grote broer Fugazi op toernee door
Europa. De doorbraak volgt met 'Ve-
nus Luxure Nr. 1 Baby' in 1993. Muzi-
kaal sluit GvsB naadloos aan bij de
traditionele hardcore maar kwo sfeer
doet de groep denken aan de morbide

Bart Eeckhout

Gim aqains: Boys spelen in jeugdhuis
Sojo in Kessel-Lo op zes februari vanaf
acht uur stipt.



Veto: Biebel is een raar ventje met een enonn hoofd
en een zeer ongebruikelijke naam. Hoe kom je erbij
om zo'n personage uit te vinden?
Legendre: ..Ik heb daar nooit bij nagedacht. Op
een gegeven moment vroeg een kameraad waar
ik mee op de universiteit had gezeten, of ik geen
tekening kon maken voor een tijdschriftje van
de KSA. Het moest een tekening zijn bij een arti-
kei over het Vredesboek. Ik wou geen saai fi-
guurtje tekenen dat braaf het Vredesboek aan
het lezen was, want de ideeën in dat boek waren
nogal naïef. Als je een kind geen pistool koopt
voor Sinterklaas, dan zal het wel met zijn vin-
gers een pistool nadoen. Met zulke ideeën stopt
de oorlog niet.
-Daarom had ik een figuurtje getekend dat

met het Vredesboek op het hoofd van zijn zusje
sloeg. En ik liet dat meisje dan roepen: "Stop
biebel". Ik weet helemaal niet meer waarom ik
daar biebel geschreven heb. Toen kreeg ik een
heleboel boze brieven van pedagogen. Die von-
den het onverantwoord dat zo'n tekening ge-
plaatst werd, want nu was het volgens hen on-
mogelijk om nog op een prettige manier met dat
boek te werken. Mensen belden mij op en zei-
den: "Die biebeltekening is rotslecht". Ik be-
aamde dan maar gemakshalve, totdat ze zei-
den dat het mijn eigen tekening was. Ik heb dan
het blad er eens op na geslagen, en gemerkt dat
er inderdaad 'biebel' stond. Op die manier was
een figuurtje ontstaan, zonder dat dat echt de
bedoeling was."

Nietzsche
Veto: Heeft u grote voorbeelden in het stripwereldje
die een weer.slag hebben gehad op de latere ontwik-
keling van Biebel? In Biebel's slaapkamer ligt bij-
voorbeeld wel eens een 'Calvin and Hobbes' ...
Legendre: «Toen ik een jaar of vijftien was, was
ik een grote fan van de strips van Gotlib. Dat
vond ik toen echt het summum van humor. Niet
'Rhaa Lovely', dat is al wat platter, maar zijn
vroegere werk. Hij maakte parodies op televisie-
series, pocketboekjes, prototipes die iedereen
kent. Hij durfde ook vanalles: hij onderbrak het
verhaal zo nu en dan, personages die helemaal
niet in het verhaal thuishoren, komen even
langsgelopen. Ik weet. dat ik zulke dingen later
ook gedaan heb in Biebel.»
"Later ontdekte ik ook het werk van Binet. Hij

heeft me geleerd dat helden in stripverhalen
doodgewone mensen kunnen zijn. Ik heb altijd
veel inspiratie gehad over mijn omgeving,
maar ik dacht dat je die nooit in een strip kon
gebruiken."
.~ Je kon toch moeilijk zeggen dat bijYooroeeld

Biebel's ouders gewone mensen zijn. Een halve gare
piraat en een overemotionele moeder.
Legendre: ..Toch zijn dat mijn ouders. Dat is
echt zo. Alleen is het wat overdreven. Maar
Binet deed dat ook en dat heb ik van hem ge-
leerd. Als ik de strips van Binet las, dacht ik:
"Eigenlijk is dat mijn vader". Zo merk je dat er
dingen universeel zijn. Je merkt dat door de din-
gen wat te overdrijven, heel wat mensen er iets
in herkennen. In het begin dacht ik dat de men-
sen mijn strips onnozel zouden vinden. Maar
blijkbaar maken veel mensen zoiets mee.»

Veto: Welk publiek heb je voor ogen ais je Biebel
tekent?
Legendre: «Alleen mezelf. Toen ik ermee be-
gon, was ik een jaar of vierentwintig en toen
tekende ik al alleen maar Biebels voor mijn ei-
i ;.2_ -. --'~' ......*",,""'_"~ ,] ....

Legendre tekent een Biebel

Biebeltekenaar Marc Legendre signeerde bij
Gobelijn

''Alles in 8iebel heb ik ooit
meegemaakt"

Inde stripwereld zijn grappige kinderen momenteel erg populair. 'Stefun' van
Cauvin en Laudec en 'Kleine Robbe' van Tome en Janry zijn daar de beste voor-
beelden van. Na enkele albums wordt zo'n reeks meestal pure roetine. Veel ouder
en veel origineler is de reeks Biebel van Antwerpenaar Marc Legendre. Biebel
speelt al ruim twaalf jaar overtuigend de hoofdrol in een strip die tipische
kinderonderwerpen behandelt op een niet zo tipische manier: school, sport,

kalverliefdes. Auteur Marc Legendre trapt al even overtuigend tegen zere sche-
nen van uitgevers, recensenten, pedagogen en zakenmensen.

gen plezier. Wanneer ik nu naar beurzen ga,
dan zie ik dat er een kern is van harde roepers
rond dertien jaar. Maar dat zijn dan vooral van
die mannekes die Biebel na-apen en naspreken.
Die staan daar van "Frutsel frutsel", aan te
schuiven voor een gesigneerd album. Ander-
zijds merk ik ook dat Biebel aanslaat bij een
studentenpubliek. In Antwerpen worden er bij-
voorbeeld Biebelfuiven gegeven. En daar ben ik
wel een beetje verwonderd over. Dat is toch een
rare naam voor een fuif.»
Veto: Het is toch niet zo verwonderlijk dat Biebel bij
een gevarieerd publiek aanslaat. De tekeningen en
edukatieve elementen lijken te wijzen op een strip
voor kinderen, maar de soms erg fijnzinnige humor
en literaire verwijzingen zijn dan weer veeleer voor
volwassenen bedoeld.
Legendre: "Dat is louter toevallig. Eigenlijk be-
ginnen kinderen van vijf Biebel al te lezen. Ik
merk dat omdat er bij 'Suske en Wiske Week-
blad' brieven van zo'n jonge kinderen binnen-
komen. Maar die kijken alleen naar die eenvou-
dige tekeningen. Die eenvoudige tekeningen
zijn ook een probleem voor Biebel geweest. Men-
sen dachten dat het voor kleuters bedoeld was.»

"Ik heb gewoon geluk dat
sommige mensen de on-
kunde om een volledig ver-
haal te vertellen hebben
geïnterpretee·
paalde stijl."

als een

"Voor kinderen van dertien of veertien zitten
er al heel wat plezante dingen in, maar als ik
ergens tussen haakjes een allusie op Steiner of
Nietzsche zet, dan hebben ze die niet door. En
dat is ook niet nodig om de grap te begrijpen.
Studenten en ouderen lezen Biebel dan weer
juist voor die dubbele bodems.»

Veto: Uit de albums van Biebel blijkt een grondige
afkeer van kommersie en marketing. De managers
gaan met negentig procent van de winst lopen, in
'Kassa, kassa' parodieert u de reklame, de uitgever
bemoeit zich met het verhaal ... Heeft u echt zo'n

hekel aan de kommersiële kant van het stripmaken
ofis dat een traditionele grap die u uithaalt?
Legendre: "Een gewone grap is het zeker niet.
Eigenlijk is het zo dat ik alles wat in Biebel ge-
beurt, wel eens meegemaakt heb. Ik heb een
grondige hekel aan die kommersie. Ik vind het
wel plezant als iemand mij opbelt om post-
kaartjes te maken, want ik teken graag post-
kaartjes. Maar daarna wordt dat zo'n romp-
slomp, met kontrakten, bedriegerijen, peste-
rijen. En dan vraag ik me af waarom dat niet
gewoon plezant kan bhjven.»

Klichee
«Biebel heeft het als karaktertje heel moeilijk

met die kommersie. Ik merk dat ik daar geen
kontrole over heb. Reggie (vriendje van Biebel
nvdr) heeft ooit gezegd: "Ik wil nooit beroemd
worden, want dan sta ik binnen de kortste keren
op een sjokopot", Op dat moment stond Biebel
op de Kwattasjoko. Mijn manager is dan mogen
gaan uitleggen bij Kwatta dat ik dat niet zo
slecht bedoelde, maar eigenlijk bedoelde ik dat
wel zo slecht. Het is natuurlijk wel tof om Biebel
op een pot sjoko tegen te komen, maar het is niet
zo tof dat hij daar tegennatuurlijk op staat te
smilen. Dat past niet bij Biebel.»

Veto: Terwijl Biebel als zijn dwarse zelfwaarschijn-
lijk een veel betere reklame zou zijn.
Legendre: "Dat denk ik dus ook,»

Veto: Biebel illustreert dat strips en literatuur ver-
bonden zijn. Ook in hedendaagse romans gebeurt
het namelijk wel eens dat de auteur meespeelt in het
verhaal als personage en dat het hoofdpersonage
kritietgeeft op de gang van zaken. Jezou Biebel met
een moeilijk woord een meta-strip kunnen noemen.
De personages zijn er zich volledig van bewust dat ze
in een strip akteren en gedragen zich daar ook naar.
Is Biebel bewust zo chaotisch van verhaalstruktuur?
Of doe je dat gewoon omdat dat bij Gotlib zo tof
was?
Legendre: "Van Gotlib heb ik enkel geleerd dat
het mogelijk is. Voordien dacht ik dat een strip
een spanningslijn moest hebben, diffhangers,
kortom een duidelijke struktuur. In Biebel doe ik
gewoon mijn zin. Ik zit zo in elkaar. Ik begin
gewoon ,linksboven op de pagina en ik weet dat
ik acht pagina's moet maken. Ik heb gewoon
geluk dat sommige mensen de onkunde om een
volledig verhaal te vertellen hebben geïnterpre-
teerd als een bepaalde stijl. Ik kan gewoon geen
verhaal lang over hetzelfde vertellen. Ik zou wel
weten hoe ik het moest afmaken, maar ik kan= U

(foto Joris Docx)

het gewoon niet. Biebel komt dan in opstand,
wil de senario's veranderen. Gelukkig mag ik
mijn Biebels zo maken."

Veto: Buiten de konventies kwa verhaalopbouw en
striptaal maak je ook de traditionele stripkarakters
belachelijk. Er treedt een professor Klichee op in Bie-
bel, die even verstrooid en geniaal is als alle andere
professoren in strips, en Biebel's huisdier is een
yucca. Ik neem aan dat je bewust de traditionele
striprollen omver werpt.
Legendre: «[ozeker. Ik vind het verschrikkelijk
dat men de kinderen in strips belachelijk maakt.
Ik denk dat kinderen veel beter verdienen. Niet
dat Biebel dat biedt. Ik wil er niets voor in de
plaats stellen. Maar ik wil wel protesteren tegen
idiotieën. Een professor die altijd uitvindt is heel
gemakkelijk, want die kan op het juiste mo-
ment met de juiste uitvinding op de proppen
komen. Het verlîocl hoeft dan helemaal niet
goed meer in elli;oar te zitten. Een figuur als
[erom is bijvoorbeeld doodgemakkelijk: een
deus ex machina die alles oplost. Ik zeg niet dat
Vondersteen hem zo gebruikte, want Vonder-
steen had nog goeie verhalen. Maar tegenwoor-
dig ... "
"Dat huisdier is zo'n ttpische tic van uitgevers.

Zorg maar dat er een diertje bij is, ook op de
cover, want dat slaat goed aan bij de kinderen,
kijk maar naar Flip bij Jommeke en Billie bij
Bollie. Ik wist dan niet goed wat ik daarmee
moest en heb er dan maar Freddy de yucca, die
al eens op een kerstkaartje had gestaan, bijge-
sleurd. Dat was eigenlijk een steek naar de uit-
gever, maar die heeft dat dan toch gewoon goed
gevonden. Jij merkt dat, maar een uitgever
merkt zoiets niet."

Veto: Uzegt dat u niets in deplaats wil stellen, maar
het valt me toch opdat erin Biebel een aantal tema's
opduiken die anders zelden of nooit in een strip kun-
nen. Er is bijvoorbeeld Vincent de homo of het ra-
dsme waartegen u protesteert met Biebels eerste
vriendinnetje - het negerinnetje Sloefke - en het
album 'Parels voor de zwijnen '. Wilt udan toch iéts
overbrengen?
Legendre: «Ik heb vrienden en vriendinnen van
allerlei slag. Vaak komen die voor in mijn al-
bums, echte mensen of versmeltingen. De Vin-
cent bestaat toevallig echt. Anderzijds zit je met
een medium dat door een aantal mensen gele-
zen wordt en dan heb ik geen zin om te gaan
doen alsof alles in de wereld in orde is. Het is
gewoon huichelachtig dat bepaalde gevoelens
nooit in een strip komen. Als je een medium ter
beschikking hebt, en de kans biedt zich aan om
zoiets terzijde te doen, dan vind ik dat je die kans
niet mag laten schieten. Als het dan gevoelig
ligt dat Biebel met een homo gaat zwemmen,
tont pis. Radsme vind ik zoiets waar je niet
naast kunt. Ik heb achter op de flap van Parels
voor de zwijnen een tekst gezet waarin ik men-
sen met racistische neigingen aanraad om het
album te laten liggen. Dat meen ik. Het mag
natuurlijk ook geen demagogische strip worden
met het vingertje omhoog. Dat moet je vermij-
den."

Mickey
Veto: Kritiek komt meestal in de strips zelf terug. Er
wordt dan gezegd dat de teksten te lCllJ9zijn en niet
luchtig genoeg, dat er te weinig beweging in zit bij-
voorbeeld. Meestal wordt die kritiek tot een kwink-· .
slag omgevonnd. Wilt u zo kritiek van u afschrijven
ofwilt u laten zien dat u eigenlijk toch gelijk hebt?
Legendre: «Beide, denk ik. Als ik kritiek krijg,
dan zit ik er wel mee in en dan moet ik dat soms
van me afschrijven. Jammer genoeg zijn er wei-
nig goede striprecensenten.lk kan op voorhand
bepalen wat er in welke krant over welke strip
geschreven zal worden. Maar zo'n mening heeft
wel invloed. Dan schrijf ik zo'n ondeskundige
mening wel eens in een Biebel en dan hoop ik
dat de recensent er zich in herkent. Uitwassen
belachelijk maken hoort bij Biebel. Als zo'n re-
censent mij dan de volgende keer interviewt,
dan pesten wij elkaar nog wat meer. Dat houdt
het plezierig."
«Als er serieuze kritiek komt, dan onderzoek

ik die wel altijd. Biebel heeft een tijdje in een
Italiaans striptijdschrift gestaan met Mickey
Mouse . Ten tijde van 'Snotneuzen in de sneeuw'
stond Biebel dus vol met erg jonge tekenfilm-
humor. Maar een paar studenten hebben me
daarop gewezen en toen heb ik aan de uitgever
uitgelegd dat Biebel weer zoals vroeger moest
worden. Beter stoppen dan Mickey-Mouse-
verhaaltjes maken."

Veto: Biebelleeft van originaliteit. Sommige grap-
pen in de laatste Biebels hebben echter een lange
baard. Is het niet moeilijk om altijd origineel te blij-
ven?
Legendre: ..Als je met humor bezig bent, is het
altijd moeilijk om te weten of niemand je voor is
geweest. Soms denk je dat je iets gevonden hebt,
maar dan blijkt het al jaren op een scheur-
kalender te staan. Dat er minder originele grap-
pen in staan is dus normaal. Dat is altijd zo
geweest. Maar in het begin was de verrassing
groter. Ik lees soms dat mensen vinden dat het
nieuwe ervan af is. Maar dat kan niet anders. Ik
kan niet met elke Biebel de strip opnieuw uitvin- __
den."

Gert Meesters
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Tegen vrouwonvriendelijk
oorlogsgeweld
Vrouwen in het,zwart
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Elke woensdagmiddag vatten ze post voor het stadhuis in Leuven
en betuigen er gedurende één uur hun (min of meer) stilzwijgend
protest tegen oorlog, ekstreem-rechts, nationalisme, separatisme,
en- in het bijzonder -het gewelddadige misbruik van vrouwen
in oorlogsitueties. Op hun spandoek staat "Steun aan vredes-
groepen in Kroatië, Bosnië en Servië", maar hun bekommernis is
mundiaal en zeker niet eksklusief op deze problematiek gericht.

Ria Convents, van beroep advokate,
organiseert de Vrouwen-in-het-zwart-
afdeling in leuven en woonde in de-
cember 1994 eveneens het internatio-
nale Women-in-Blackkongres bij in
Jeruzalem. Van haar kwamen we wat
meer te weten omtrent de ontstaans-
geschiedenis en de drijfveren van de
organisatie.

Israël
Het Women-in-Blackidee is in feite

gegroeid uit het speàfiek vrouwelijke
vredesprotest van de jaren zeventig,
waar vrouwen zich - voor het eerst
sinds de Sufrogettebeweging voor en
tijdens de Eerste Wereldoorlog -
weer achter een gemeenschappelijk
doel konden scharen. Deze beweging
treedt opvallend naar voren bij de
zwijgende moederprotesten op de
Plaza de Mayo in Argentinië. In de
jaren tachtig kent dit initiatief navol-
ging bij de Greenham-Common-
vrouwen, die jarenlang op het gelijk-
namige terrein bivakkeren als protest
tegen de plaatsing van kruisraketten.
Al staat dit kleurrijke, dinarnische

en onvoorspelbare protest in scherp
kontrast met de ingetogen Women-
in-Blackoptredens, toch stammen
beide uit een vergelijkbaar feminis-

r
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tisch ideeën goed, en kunnen de
Greenham-Commonvrouwen wel-
licht als de direkte voorlopers van
Women in Blad geduid worden.
De organisatie zelf vindt haar oor-

sprong in de schoot van de Israëlische
problematiek, en is een direkt gevolg
van de Intifada in 1987. In 1988resul-
teerde de verontwaardiging in een
eerste groep van acht aktievoerende
vrouwen in Jeruzalem. Dat initiatief
vond evenwel zeer snel navolging en
al gauw schaarden honderden joodse
en Palestijnse vrouwen overal in Is-
raël zich achter de gemeenschappe-
lijke slogan "Stop de Bezetting". Oe
meningsverschillen tussen joodse en
Palestijnse vrouwen hebben in de
loop der jaren heel wat stof doen op-
waaien. Toch heeft hun protest zich
eensgezind gehandhaafd tot de vre-
desbesprekingen, en zelfs nu loopt
hun aktie in de meer westerse steden
als Haïfa en Tel Aviv nog door onder
het motto "Twee volkeren, twee sta-
ten", een statement dat voor de joodse
vrouwen niet bepaald voor de hand
ligt.

Mammografie
Het initiatief breidde zich al gauw

internationaal uit naar onder andere

Italië, waar de afwijzing van de
maffiapraktijken één van de belang-
rijke tema's werd, en naar Belgrado,
waar de vrouwen zich radikaal poli-
tiek gingen opstellen tegen etnische
opdeling en oorlogsgeweld tegen
vrouwen. Vanaf dat moment heeft de
organisatie zich vertakt over heel
West-Europa en Noord-Amerika. De
konferentie in Israël lokte zelfs enkele
Afrikaanse vertegenwoordigsters.
Hoewel elk land zijn eigen aksenten
legt in de Women-in-Blackideologie,
kunnen zij zich allen terugvinden in
dezelfde kernpunten: afwijzing van
nationalisme, etnische opdelingen,
verdrukking van minderheden en het

seksueel misbruik van vrouwen als
oorlogswapen.
Hier in België vallen de Vrouwen in

het Zwart onder het overkoepelende
Vrouwenaktiekollektief, en zij begon-
nen hun aktievoering vorig jaar ja-
nuari in Antwerpen, Mechelen, Leu-
ven, Gent en Brussel. Tegen juli was
het vuur echter op de meeste plaatsen
zo goed als gedoofd. Ten gevolge hier-
van is leuven nog de enige stad waar
één keer per week een aantal vrouwen
een stilzwijgende, zwarte wake onder-
houden ter nagedachtenis van de vele
vrouwelijke (en mannelijke) oorlog-
siachtoffers en in stil protest tegen ge-
weld en onrecht in de wereld.

Met de geldelijke steun die hen door
sympathisanten ter beschikking
wordt gesteld steunen de Belgische
vrouwen verschillende projekten,
waaronder de aanschaf van een
mammografietoestel voor het Univer-
sitair Ziekenhuis in Tuzla (BOSnië), de
oprichting van een opvangtehuis
voor verkrachte vrouwen in Kroatië
en de steun aan de vrouwen van Bel-
grado (met boeken en materiaal), om
hun publikaties mogelijk te maken.
Geïnteresseerden kunnen elke woens-
dagmiddag tussen twaalf en één te-
recht voor het stadhuis.

Elke Van Campenhout

Toen de zon nog scheen (foto lieve Snellings)

Protest Baskischevluchtelingen tegen eredoktoraat
in Louvain-la-Neuve
Fe/ipeGonzalez~rokken bij
mrrorkme? '
Ook aan de Franstalige zusteruniversiteit van Leuven worden er
binnenkort eredo.ktoraten uitgereikt. Donderdag twee februari
zullen [ean-Luc Dehaene, Elie Wesel (overlevende vCll\_Auschwitz
en NobelprijswinnQQl') en Felipe Gonzalez (premier van Spanje
sinds '82) genomineerd worden tot 'doctor honoris causa' door de
UniversitéCatholiquede Louvain (UCL).Motivatie voor de keuze is
de 'herwaardering van het politieke gebeuren' in een periode van
korruptieschandalen, algemeen wantrouwen en desinteresse voor
de politiek.

r'

Speàfiek voor Gonzalez wordt er ver-
wezen naar zijn verdiensten voor de
demokratisering van Spanje na Fran-
co. Baskische vluchtelingen in België
en vertegenwoordigers van Herri
Batasuna (een linkse Baskische on-
afhankelijkheidsbeweging), hebben
kritiek op de keuze van Felipe Çon-
zalez. Die heeft juist nu in eigen land
af te rekenen met een ernstige rege-
ringskrisis naar aanleiding van de
heropeningvan het Gal-dossier in de-
cember'94.
Oe Gal (Grupo Antiterrorista de

Uberacion) is een paramilitaire een-
heid die in de jaren tachtig aanslagen
uitvoerde op vermeende leden van de
Baskische militaire verzetsbeweging
Eta. Uit verschillende arrestaties van
politiekommissarissen, en recent ook
leden van de Spaanse Staatsveilig-
heid blijkt dat hooggeplaatste perso-
nen uit de verschillende regeringen
van Gonzalez op de hoogte waren
van de aktiviteiten van de Gal, die
bovendien gefinancierd zouden zijn
met overheidsgelden.

Catalonië, Baskenland en Gallicië
hebben een 'autonoom' statuut ver-
worven en vooral Catalonië, één van
de ekonomisch sterkst ontwikkelde
gebieden van Spanje, wordt in de
Spaanse politieke kontekst als vol-
waardige partner behandeld. In Bas-
kenland zijn er echter nog steeds pro-
blemen. Het aanhoudende geweld
van de Eta is hier een aanduiding
van.

Doodseskader
Baskenland bestaat uit zeven pro-

vincies. Vier daarvan liggen in het
grondgebied van de Spaanse staat, de
overige horen bij Frankrijk. Miguel en
B6ti zijn vertegenwoordigers van
Herri Batasuna in Brussel.
«Hem Batasuna is niet de politieke

arm van de Eta, zoals men meestal
beweert. Het is een onafhankelijke
politieke groep die vanuit een linkse
oriëntatie ijvert voor het herenigen
van de Baskische provincies. Wij be-
nadrukken dat wij op een dernokm-
tische manier het volk willen laten
beslissen over zijn eigen toekomst.
Het nationalisme van het Vlaams

Spanje is een staat die vijfhonderd Blok is niet het onze en zal dat ook
jaar geleden is ontstaan door het bij- nooit zijn.»
eenvoegen van verschillende konink- Hoe denken zij over het geweld dat
rijken. Daar heeft men nu nog steeds door Eta wordt gebruikt ?
problemen mee. Oe gemeenschappen «Het geweld van de Eta veroordelen
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International en de Uno ...
«Daarnaast is er het politieke pro-

bleem. De huidige grondwet die da-
teert van 1978 werd in een referen-
dum door 60 procent van de Basken
verworpen. Het zelfbeschikkingsrecht
wordt ons niet toegekend. Teoretisch
kregen wij een autonoom statuut,
maar in de praktijk worden alle be-
langrijke beslissingen genomen in
Madrid.»
Spanje bevindt zich momenteel in

één van de diepste politieke krisissen
sinds het einde van de Franco-dikta-
tuur. De staatsekretaris Julian San-
cristóbal en vier andere leden van de
staatsveiligheid werden gearresteerd.
Hun verklaringen wezen in de rich-
ting van de verantwoordelijke minis-
ters van binnenlandse zaken in de
periode waarin de Gal-akties plaats-
vonden ('84 tot '87). Oe opeenvol-
gende regeringen onder leiding van
Felipe Gonzalez zouden dus op zijn
minst op de hoogte geweest zijn van
de aktiviteiten van de Gal-komman-
do's.
..Voor ons is het duidelijk, ofwel is

Gonzalez een imbeciel die niet op de
hoogte is van de handelingen van zijn
ministers, ofwel wist hij hiervan. Ver-
mits hij geen imbeciel is, is hij verant-
woordelijk voorde akties van de Gal.»
Bij die 'akties' verloren twee-en-

twintig mensen het leven, vielen er
dertig gewonden en zijn er nog steeds
twee personen vermist. Twee van de
dodelijke, slachtoffers, Santi Brouard
en [osu Muguruza waren parlements-
leden voor Herri Batasuna.

Prestige
In Spanje wordt er druk gediskus-

sieerd over de hele zaak. Op 29 de-
cember verklaarde Gonzalez op een
persbijeenkomst dat hij niet politiek
verantwoordelijk was voor de Gal. De
meeste regeringsleden blijven Gon-
zalez voorlopig trouw, maar de oppo-
sitie gebruikt de zaak in haar kam-
pagne tegen Gonzalez.
"Oe kritiek op Gonzalez van bij-

voorbeeld de PP (partido Popular, een
rechtse oppositiepartij) is zuiver kon-
junktureel. Het Gal-dossier is hero-
pend om politieke redenen. Het komt
hen op dit moment gewoon heel goed
uit. Wij klagen het geweld tegen Bas-
ken al veel langer aan.»
Ook in het buitenland bewaart Fe-

lipe Gonzalez voorlopig zijn prestige.

In België heeft hij trouwens nauwe
kontakten met verschillende politici.
Gonzalez heeft vroeger nog in leuven
gestudeerd en hield tijdens het demo-
kratiseringsproces in '76 een toe-
spraak in Brussel op uitnodiging van
de Belgische Socialistische Partij.
Onlangs verklaarde Pierre Guido-

ni, Frans ambassadeur in Spanje van
'83 tot '85, dat hij voor de Spaanse
gerechtshoven wou getuigen over de
zaak van de Gal en dat hij de betrok-
kenheid van de regering en Felipe
Gonzalez uitsloot. B6ti en Miguél zijn
daar alvast niet van overtuigd. Een
politicus die onder zulke verdenking
staat kan voor hen geen eredoktoraat
toegewezen krijgen. Daarom zullen
ze bij de uitreiking op 2 februari een
protestaktie organiseren in Louvuirr-'
la-Neuve. Op een persbijeenkomst
willen zij ook een familielid van één
van de Gal-slachtoffers aan het woord
laten.

Barbara Van Hoestenberghe

Op 23 februari is er in Villa Obscura,
Vlamingenstroat 116, om 20.30 u een
gespreksavond oYer GAL met veneqen-
woordigers van Hem Batasuna.

Algemene so~iale kas I~b?J
voor zelfstandigen r-I

It«~

biedt geen oplossing. In het konflikt
tussen Eta en de Spaanse staat, ge-
bruiken beide geweld. Wij ijveren
voor een dialoog tussen de Spaanse
staat en de Baskische afscheidings-
beweging, waarbij men het zelfbe-
schikkingsrecht zou toekennen.»
Bóti en Miguel zijn in België om het

Baskische probleem bekend te maken
bij de Europese publieke opinie. Dat
doen ze nu naar aanleiding van het
uitreiken van het doktoraat 'honoris
causa' aan Felipe Gonzalez door de
universiteit in louvain-la-Neuve.

Imbeciel
"Omdat wij de situatie in Spanje

kennen, vinden we de nominatie van
Gonzalez uiterst ongelukkig. Zekernu
op dit moment duidelijk wordt dat hij
betrokken was bij de doodseskaders
van de Gal. Oe verdienste van Gon-
zalez voor het demokratiserings-
proces wordt als reden van de nomi-
natie opgegeven. Vanuit Belgisch of
Europees standpunt gezien was hij
misschien belangrijk in die demo-
kratisering. Voor de woordvoerders
van Herri Batasuna ligt het anders ...
"Ondanks het formele demokrati-

seringsproces, met het toekennen van
de demokratische vrijheden en een
grondwet naar Europees model, is
Spanje geen demokratie. Eerst en
vooral is er het probleem van het
ongrondwettelijke geweld dat door de
regering in Baskenland gebruikt
wordt bij het bestrijden van terreur.
De Gal is daarvan niet het enige voor-
beeld. Er bestaat een lange voorge-
schiedenis van een 'vuile oorlog' die
tegen de Basken gevoerd wordt door
de regering. Al tijdens het regime van
Franco en de overgangsregering van
het UCO (centrum-rechts) werden die
technieken gebruikt. Daar bestaan
officiële rapporten over van Amnesty
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Nacht mee met Leuvense politie

Een scheet in een fles
Donderdagavond is nog steeds de drukste uitgaansavond voor de
Leuvense studenten. Groepen zingende en (vaker) lallende studen-
ten, opengetrapte vuilniszakken en plassen kots bepalen in de
vroege ochtend het straatbeeld. Veto wou eens zien of het nu wer-
kelijk zo erg is en trok een donderdagnacht mee op met de politie.
Meteen ook eens een gelegenheid om te weten te komen wat die
mannen voor de rest nog te doen hebben op zo'n nacht. Veel, zo
blijkt, maar weinig spektakulaire dingen. Vooral fietsers zonder
licht en doodbloedende slaapwandelaars. De partieels kunnen er
natuurlijk ook voor iets tussen zitten.

23.00 u. Wisseling van de ploegen.
De ploeg die afgelost moet worden, is
echter nog bezig met de afhandeling
van een drugzaak. Eén persoon is op-
gepakt, de andere werd opgenomen
in de kliniek omdat hij zo doortlipte
dat hij zijn eigen naam niet meer wist.
Vanuit het buro kunnen we via een
monitor de hele nacht de persoon in
de sel in de gaten houden. Morgen-
ochtend wordt hij voor de prokureur
gebracht. Die beslist of de man aan-
gehouden wordt of niet. Er werden
pijpjes in beslag genomen, een flinke
hoeveelheid wiet, een potje met kie-
mende zaadjes en een hoeveelheid
geneesmiddelen en kruiden.
23.05 u. Twee mensen komen

klacht indienen voor diefstal van een
boekentas. Als we het buro ernaast
binnen stappen, zit daar de parkeer-
wachtervan het Ladeuzeplein om een
gestolen boekentas - die hij kon be-
machtigen van twee jongelui - afte
geven. In het klachtenboek wordt ij-
verig gezocht of er al iemand klacht
ingediend heeft. Via een simpele hint
lost Veto de zaak op.

pisch, dat zijn van die mensen die elke
avond bellen. Het zal gewoon dewind
zijn die ze gehoord hebben." lets later
komt er een oproep van een inbraak-
alarm in de Mechelsestraat. Vals na-
tuurlijk, zoals altijd, maar toch zijn de
twee mannen op hun hoede. "Er kan
er altijd wel eens één tussen zitten die
echt is."

gen." We vragen hem of het kan dat
een willekeurige betoger door een
hond op de grond getrokken wordt en
daarna ook nog door een tweede
hond gegrepen wordt, zoals voor de
kerstvakantie op de VAO-betoging
gebeurde. "Dat zou nooit mogen ge-
beuren. De hondenleider is in fout,
want een persoon die op de grond ligt
mag nooit verder gebeten worden."
Ondertussen zijn weal een heleboel

fietserszonder licht tegengekomen. Af
en toe stoppen we en wordt er een
waarschuwing gegeven in de trant
van "doe eens je lichten uit, ze ver-
blinden mij". Ja, erisookhumorbij de
politie. Toch krijgt de hele nacht geen
enkele fietser een pv.

Wenen
3.44 u. Een ongeval in de Blijde-

Inkomststraat, tamelijk zwaar, maar
gelukkig geen gewonden. Dit is een
taak voor de verkeersbrigade van Kes-
sel-Lo, maar we gaan toch eens langs.
Voorde foto.
4.05 u. Nachtlawaai in de Nota

Bene en in de Vagant wordt zonder
problemen of pv opgelost. Alswe vra-
gen naar de problemen van de fok-
bars, dan blijkt vooral het Huis der
Rechten (HdR) een slechte naam te
hebben. "Vorig jaar is er een periode
geweest dat we iedere avond klachten
van nachtlawaai binnenkregen. Na
een tijdje waren we het beu en toen
zijn we kordater beginnen optreden.
Nu ishet verbeterd", zegt Pau!. Ook de
rechtenstudenten zelf hebben geen al
te beste naam. Jan: "Ze hebben
enorm veel pretentie. Ze denken dat
ze hun rechten kennen""en ze tonen
dat graag, maar ze kennen wel hun
plichten niet. En het zijn vooral kandi-
datuwstudenten die graag een grote
mond opzetten. In de licenties begin-
nen ze aan hun cv te denken, ze zijn
bang om een strafblad te krijgen. Het
is niet uitzonderlijk dat er zijn die be-
ginnen te wenen als ze opgepakt wor-
den."

Vuilnis
Ondertussen is de verkeersbrigade

op de Oude Markt begonnen aan het
wegslepen van geparkeerde auto's.
Omdat er vrijdagmorgen..markt.is,
moeten de wagens er om 2.00 u weg,
een roetineklus die de verslepings-
dienst iedere week een pak geld ople-
vert. Vanaf dan komen er ook regel-
matig mensen binnengedropen in het
buro om te melden dat hun auto ver-
dwenen is. Ze krijgen te horen dat ze
die kunnen terugvinden op het Sint-
Jacobsplein. Het grapje zal hen wel
zo'n vijfduizend frank kosten.
4.15 u. We gaan op patrouille met

de anonieme wagen. En dat levert in
één klap dubbel zoveel fietserszonder
licht en lawaai makende studenten
op. En telkens verbaasde gezichten als
hen duidelijk wordt wie er in de witte
Opel zit. Ondertussen is de Munt-
straat een grote vuilnishoop gewor-
den van opengetrapte huisvuilzak-
ken. Jan: "De mannen van de vuilkar
zullen weer hun werk hebben mor-
gen. Dat vind ik echt schandalig ge-

Geslacht
2.21 u. De rijkswacht belt om te

vragen of er geen vrouwelijke agente
in de ploeg zit om te komen fouilleren,
maar de zes agenten van wacht zijn
allemaal mannen. "De laatste jaren
zijn we veel beperkter geworden in
onze handelingen", weet offider van
wacht TulesVan Romphey ons te ver-
tellen. "Het publiek is mondiger ge-
worden. Als er vroeger al eens een
klap viel, dan zei niemand daar iets
van. Nu zou dat nooit meer kunnen."
2.34 u. De eerste ernstige oproep

komt binnen, of ro lijkt het toch. Een
boze kafee-uitbater belt om vanda-
lisme te melden. Er gaan direkt twee
patrouilles op af. Het blijkt dat twee
studenten een omgewaald verkeers-
bord enkele meters verplaatst had-

23.08 u. Een telefonische oproep den. De agenten beseffen direkt waar
van een vrouw wiens ex haar inboe- het om gaat en de studenten worden
del kapot aan het slaan is. Later bleek met rust gelaten. Met de geïrriteerde
het enkel om een ingetrapte ruit te kafeebaas wordt even getwist. De
gaan. De man - te veel gedron- man is gefrustreerd omdat enkele we-
ken - meldt zich vrijwillig aan. ken geleden de banden van zijn auto
23.44 u. We vertrekken met agen--kapotgestoken werden..-Eén..van de

ten Pau! en Chris op patrouille. Eerst agenten: "Dat is echt weer tipisch: de
worden in de verschillende hotels van kleingeestigheid van de mensen. Ze
Leuven de logementsfiches opge- trekken zich van niets iets aan, tot het
haald. Later op de nacht worden die om hun eigendom gaat. Het is weer
gekontroleerd en als er op te sporen eens een scheet in een fles." Het voor-
personen tussen zitten, worden die's val karakteriseert zo'n avond. En als
morgens uit hun bed gehaald. Daar- de agenten zo tien keer na elkaar
na rijden we naar het industrieterrein moeten uitrukken, krijgen ze het na-
van Haasrode waar nogal vaak inge- tuurlijk ook op hun heupen.
broken wordt. Veel konijnen, weinig 2.50 u. We vertrekken op patrouil-
dieven. "Het is heel kalm, ik heb liever Iemet Jan, de hondenmeester. Onder-
iets te doen", zegt Paul. "In het begin weg vertelt hij ons over zijn beesten:
van het akademiejaar is het heel wat "Er is steeds een hondenmeester van
drukker. Dan weten we niet waar wacht. Onze honden zijn bewakings-
eerst. Er zijn dan vooral problemen en aanvalshonden. Ze worden inge-
met eerstejaarstudenten. Die zijn los- zet bij betogingen, vechtpartijen en
gelaten van thuis en denken dat ze inbraken. Ze mogen niet vaak bijten,
alles mogen." maar als ze het doen, dan bijten ze
00.59 u. Telefonische oproep we- door: tot een druk van 115 kilogram

gens nachtlawaai in de Albatros. Bij per vierkante centimeter. Ze gaan
aankomst ter plaatse blijkt de zaak meestal naar de arm omdat ze zo de
gewoonweg dicht te zijn. Paul: "Ti- persoon uit evenwicht kunnen bren-

Haas

Een roetmeklus (foto Dirk Ben1ard)

drag van de studenten. Maar de stad
is ook een beetje in fout, het zou niet
mogen dat die zakken hier eerst een
hele nacht moeten blijven staan voor
ze opgehaald worden."
4.23 u. Een jongen doet ons stop-

pen op de Bondgenotenlaan en
vraagt of we hem naar Gasthuisberg
kunnen voeren. Hij zegt dat hij akute
verwondingen heeft. Hij was begin-
nen slaapwandelen en was tegen
vanalles gelopen. Alhoewel hij er heel
rustig en normaal bijzit, beweert hij
dat hij overal bloedt. Nadien kan Jan
er goed om lachen: "Je komt in deze
job ook van alles tegen."

een baseballpet op had, ro heet het
achteraf.
6.30 u. Over een half uur wordt de

nachtploeg afgelost. Vanaf nu zou-
den de mannen liever de telefoon-
stekker uittrekken. "Op dit uur durft
de rijkswacht wel eens zaken door te
sturen op onze nek. Dat is hun recht",
zegt Jules Van Romphey. Er komen
echter geen nieuwe oproepen binnen.
Op de vraag of we nu geen heel posi-
tief verdraaid beeld van de politie te
zien gekregen hebben, moet [ules
eens goed lachen. "Tja, dat zou ik niet
durven zeggen." Maar het lijkt ons
heel verdacht dat we geen enkele uit-
geschreven pv en praktisch geen en-
kele norse agent gezien hebben.
7.00 u. De nacht is voorbij gevlo-

gen. Geen spektakulaire dingen en
veel scheten in een fles,maar wel heel
uiteenlopende zaken. Afgezien van
rijden zonder licht, hebben de studen-
ten zo goed als niets mispeuterd. De
meeste problemen leken eerder te ko-
men van geïrriteerde Leuvenuurs.
Maar ondertussen kunnen de man-
nen van de vuilniskar wel aan de
Muntstraat beginnen.

Henk Dheedene

Vuilkar
Als we terugkomen op het buro,

blijkt dat we een paar dingen gemist
hebben. Een schermutseling tussen
een boze Leuvenaar en een paar stu-
denten die een klopje op zijn auto
hadden gegeven, en een ingetrapte
ruit val). een disketeek. Een zwarte
mocht de zaak niet binnen en daar
kwam heibel van. Men rou hem de
toegang geweigerd hebben omdat hij

Veto zoekt:
studentenf") die willen gebeten worden door de joumalIstieke mikrobe en die
bijvoorbeeld hun hand aan de volgende ploegen willen slaan:
- hedendaagse dans: voorstellingen van het Stuc en voorbereiding van de
volgende Klapstukeditie
- muziek: voorbeschouwingen bij konserten in het Leuvense, en - naar
aanleiding daarvan - interessante beschouwingen over de muzikale scene
in kwestie
- derde-wereld: Student Aid, gevolgen van de Gatt-akkoorden, Belgische
ontwikkelingsarnenwerking
- onderwijs: EG-beleid, numerus claus us, kwaliteitzorg, eksamenregle-
menten, participatie van verschillende sociale klassen
- socioal: sociale voorzieningen aan de KV Leuven, maar ook bijvoorbeeld
vierde-wereld, werkloosheid, migranten, huisvesting, prostitutie
- strips: artikels die aktuele stripfenomenen en/of auteurs onder de loep ne-
men
- kringaktiviteiten: Interfakultair Songfestival, kringbladen, revues, proest-
diumverkiezingen, kring en politiek
- sport: Sportraadklassiekers, dopingproblematiek, topsporters aan de
KV Leuven
- universiteit: rektorverkiezingen, eredoktoraten, wetenschappelijke door-
braken
- stad: student en stad, verkeersbeleid, ruimtelijke ordening,
- godsdienst: komst van de paus, student en geloof, verschillende godsdien-
sten
-literatuur: verrassend jong talent, naast de gevestigde waarden ook mar-
kante fenomenen in de rand van het literaire landschap
- life-style: moto's, tatoeages, pierdngs, maar ook cocoonen, breien, new
age, sanseveria's, Generation X en folafel
Wat hierboven staat, zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden, en bij de

meeste rubrieken zijn er tal van andere onderwerpen denkbaar. Het is trou-
wens niet zo dat we van nieuwe schrijvers verwachten dat zij zich engageren
voor tie rest van het jaar en hun voornemens om eerste zit door te komen
overboord werpen, integendeel. Ookwie slechts een enkel artikel wilmaken - -
bijvoorbeeld omdat een bepaald onderwerp haar/hem mateloos interes-
seert - is meer dan welkom.

• Bij gelijkwaardige kandidaten geven wij de voorkeur aan vrouwen.
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Kringbladen (4): Alfabeitjes, Bacchus, Neuroosje en
Vulkaantje

1'Flippenin de bus leidt tot
haarverkorting"
Enig speurwerk leverde weer een viertal sjannante, met entoe-
siasme in elkaar gebokste kringbladen op. De produkten van Alfa
(Archeologie), Klio (Oude Geschiedenis en Klassieke Talen), Psy-
chologische en Geologische kring werden met respekt qedts-
sekteerd.

Alfabeitjes, het blad van Alfa, blinkt
uit door zelfkennis: "Tot mijn grote
spijt moet ik bekennen dat het groot-
ste deel van de artikels louter onzin
zijn. Het is dan ook waarschijnlijk dat
degenen die ze geschreven hebben er
meer plezier aan beleefd hebben dan
jullie die ze lezen. In ieder geval zullen
er dan toch enkele mensen gelukkig
zijn." Maar de hoofdredakteur gaat
zelfs zo ver om het laatste oordeel on-
feilbaar te willen voorspellen: "Blijk-
baar ondergaat ook Alfa het lot dat de
meeste klingbladen ondergaan. Lou-
ter voor insiders. Niet wanhopig wor-
den nu. Dot is niet zo erg, hoewel Veto
anders zal oordelen." En dat terwijl
wij lieve, kleine, interne klingblaad-
jes zo schattig vinden.
Die onzin valt overigens nogal

mee. Pseudo-wetenschap en krasse
uitspraken willen wel eens van de ge-
ijkte kringbladpaden afdwalen om
een eigen Alfabeitjesuniversum te
kweken. Getuige daarvan de waar-
heid als een zwart-wit gevlekte koe:
"Archeologie is een wetenschap. U,
beste lezer, bent dat niet.", of "Ja,
mannen zijn de stront en wij zijn de
vliegen". De seksuele geaardheid van
de paperclip levert een geanimeerde
diskussie tussen professoren op en een
surrealistisch verhaal raadt de lezer
aan om veel Nieuw-Zeelands fruit te
nuttigen: "Van kiwi wordt (sic) je im-
mers zeer sterk om grootmoeders af te

r

weren."
Bacchus, het klingblad van Klio,

heeft zijn naam alvast niet gestolen.
Bier, stront en seks blijken zowat de
voornaamste interesses van de Klioot
te zijn: "Alle kleuren door elkaar, een
kafee zonder toog, maar wel ettelijke
zwevende tapkranen die zich nooit
sloten, flessen, flessen, flessen, alle-
maal tot op de rand gevuld, jongens,
jongens, wat een feest", staat te lezen
in het fantasy-undergroundvervolg-
verhaal. Of wat dacht u van: "Lief
dagboek, wat is het fijn om deze
maagdelijk witte bladzijden te ont-
maagden".

Kaalhoofdigheid
Gelukkig zijn de meeste stukjes bui-

ten deze obsessies van een hoog nivo.
Devolgende analise van Londen mag
er bijvoorbeeld zijn: "Een absoluut
pluspunt is dat ze er erg vriendelijk
zijn, veel vriendelijker dan in de an-
dere hoofdsteden van Europa. Een
nadeel is het Ira dat in Londen regel-
matig bomaanslagen pleeqt, iets wat
je in andere Erasmussteden niet te
zien klijgt. Dit geeft de stád zeker een
vleugje massahysterie. Het gevolg is
dat elke rugzak of schooltas in de
ogen van de Engelse bevolking een
verdacht voorwerp is. Je kan het dan
ook meemaken dat, terwijl je zelfeven

een sanitaire stop doet, je tas achter je
rug door de ontmijningsdienst opge-
blazen wordt". Bacchus valt overi-
gens ook op door de zeer verzorgde
layout en vormgeving, met onder an-
dere een zwaan om in te kleuren, die
een halflege pagina vult.
Het Neuroosje van de Psychologi-

sche kring was blijkbaar in het eerste
nummer te grappig en moest dus se-
rieuzer worden. Die bijsturing leidde
tot "een konswnentgerichte vergelij-
kende studie tussen Studio en Super-
city", een gebrekkig artikel over on-
derwijs en een slecht artikel over So-
ciale Raad, dat afsluit met misplaat-
ste demagogie: "In tijden waar gelul
de overhand haalt op aktie is doen
een plicht". Het Neuroosje is blijkbaar
toch beter in minder serieuze bijdra-
gen. Huisdichter Pienul is in ieder ge-
val meestal grappig. Wat dacht u
van: "cola zonder bruis is als een dak
zonder huis" of "Salto Mortale. Na
een vleugje valiwn stortte zij zoevend
van haar trapeziwn". En wij maar
denken dat een trapezium zoiets met
vier hoeken is. De psychologische car-
toonisten zijn overigens briljant.
Dat je geen grote kling b,..oeftte zijn

om een grandioos klingblaadje af te
leveren, bewijst de Geologische Kring.
Akkoord, het Vulkaantje brengt wei-
nig inhoudelijke artikels, hoewel de
enkele service-artikelen er mogen
zijn: een uitscheurbare lesrooster voor
het tweede semester en een artikel
over geologische computerprogram-· heid. Je leert wat wintertipe F bete-
ma's. Maar het Vulkaantje spuwt kent: "harde en bestendige winter-
vooral een broodnodige portie non- situaties waarvan de gevolgen een
sensikale lava uit. Zo klijg je bij de zware ontreddering van de ekonomie
kersteditie van het Vulkaantje een kunnen meebrengen. Alshet kan blijf
steen, een aventurijn, die moet hel- thuis(jemoetdusnietnaardeles)".In
pen tegen netelroos en kaalhoofdig- de reeks "dino van de maand" wordt

de pteronodon voorgesteld. Subtièl is
de volgende grap over de schrijvervan
'Satanic Verses': "Alsje zo'n boek kan
schrijven als Rushdie, dan ben je voor
je verdere leven binnen".

Gert Meesters

Goede bedoelingen _

Beleidsplan stad Leuven 1995-2000
De Leuvense bevolking koos een dik half jaar geleden een nieuwe
gemeenteraad. Vorige week stelde de SP/CVP-koalitie haar plan-
nen voor de komende vijf jaar voor. Het nieuwe bestuur ismilieu-
bewust en sociaalbewogen, maar bovenal ambitieus. Leuven wil
"geen provinciestadje meer zijn." Nog volgens het plan moeten
gemeenteraad en studentenvertegenwoordiging "in nauw kon-
takt met mekaar weten wat wederzijds leeft."

In de inleiding van het plan wordt er
op gewezen dat de burger meer in-
spraak moet krijgen in het bestuur. In
dat kader moet er tegen het einde van
volgende maand een struktuur funk-
tioneren waarin studenten en ge-
meenteraad met elkaar overleggen.
Dit is, zeker als je bedenkt dat het vo-
rige gemeentebestuur de studenten
zoveel mogelijk trachtte te negeren, al
een hele stap voorwaarts. Het isechter
te hopen dat het niet bij goede bedoe-
lingen blijft en dat de kontakten vlug
worden gelegd. In tegenstelling tot de
plannen voor bijvoorbeeld ruimte-
lijke ordening en milieu, die uitge-
breid en gedetailleerd zijn, verwijst
men in het hele plan immers alleen in
de inleiding naar deze struktuur. Bo-
vendien wordt er met geen woord ge-
rept over konkrete studentenin-
spraak. Sterker nog, het gemeentebe-
stuur wil voor belangrijke beslissin-
gen eksperimenteren met een systeem
van gemeentelijke referenda die al-
leen lijken open te staan voor Leu-
venaars.

een die een tuintje aan zijn kot heeft,
,aangemoedigd worden om zelfzijn of
haar afval te komposteren. Verder zal
de stadsreiniging uitgebouwd worden
en wil men ook de riolering optimali-
seren.

Sóciaal
Samen met de KU Leuven wil het

gemeentebestuur eveneens "de mo-
gelijkheid onderzoeken om alterna-
tieve energiebronnen in te schake-
len." In het kader van de milieuplan -
nen wil men ook via "aangepaste
reglementering, kontrole en vooral
met verplichte elektronische geluids-
begrenzers" de strijd met de lawaai-
hinder aanbinden. De muziek op fui-
ven en in fakbars zal dus naar alle
waarschijnlijkheid stiller moeten. Of
Pukkelpop-organisator Chokri Ma-
hassine daarmee ook zijn plannen
om Leuven uit te bouwen tot een vol-
waardige konsertstad zal moeten op-
bergen, valtte betwijfelen. Mahassine
is al een tijd aan het onderhandelen
met het stadsbestuur om tot een op-
lossing te komen voor de optredens in

. zaal Corso.
Het gemeentebestuur heeft dus wel Ook uit de plannen voor ruimte-

een gedetailleerd beleid uitgewerkt lijke ordening spreekt een zekere be-
wat betreft 'milieu', 'ruimtelijke orde- kommernis om het milieu. Het ge-
ning' en 'openbare werken'. En er meentebestuur wil het verkeer in de
blijkt een groene wind door de Leu- stad beter beheersen, met de bedoe-
vense gemeenteraad te waaien. De ling van Leuven een "bereikbare en
stad Leuven wil om te beginnen de veilige stad" te maken. Hierbij staan
huishoudelijke afvalberg doen dalen vooral de uitbreiding van het open-
met zestig à vijfenzestig procent. baar vervoer en de aanleg en verbete-
Daartoe zullen we ons afval nog meer ring van fietspaden centraal. Zo wil
moeten selekteren (om beter te kun- men bijvoorbeeld een veilige fiets-
nen recikleren). Bovendien zal ieder- roete aanleggen tussen het station
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van Leuven en dat van Heverlee. Er
zouden ook meer en betere fietsenstal-
lingen geplaatst worden. Om van al
dat fraais gebruik te kunnen maken,
moet je fiets wel in orde zijn. Het ge-
meentebestuur wil immers de ver-
keersveiligheid opdrijven met behulp
van "de nodige kontroles en bestraf-
fing".
Uit het plan spreekt ook een zekere

sociale bewogenheid. Er is veel aan-
dacht voor werkgelegenheid, huisves-
ting en welzijn in het algemeen.
Daarbij probeert men vooral de zwak-
kere groepen zoals kansarmen, laag-
geschoolden, en jongeren (niet-stu-
denten) te helpen. Om werkgelegen-
heid te kreëren pleit het gemeentebe-
stuur onder andere voor arbeidsher-
verdeling. Oplossingen als klusjes-
diensten "worden slechts aanvaard
als een stap naar volwaardige tewerk-
stelling.". Lovenswaardig is ook de
uitgebreide aandacht voor onderwijs
(met de toepassing van het non-dis-
kriminatiebeginsel), de uitbouw van
een jeugddienst, een degelijk kans-
armoedebeleid, een gezondheids-
beleid (met aidspreventie) en de op-
richting van een emansipatiesel.

Luxe
Als oplossing voor de woningnood

en de hoge huurprijzen wil men grote
leegstaande gebouwen (zoals zieken-
huizen, kazernes en kloosters) ver-
bouwen tot woonruimten. Het ge-
meentebestuur zal bovendien "alle
wettelijke mogelijkheden gebruiken"
om verkrotting en leegstand tegen te
gaan. Zo zal men elke-huiseigenaar
verplichten zijn gebouw te onderhou-
den en de nodige herstellingen uit te
voeren.

Naast deze prijzenswaardige initia-
tieven bevat het beleidsplan ook een
ietwat beangstigende paragraaf over
woonkwaliteit. Daarin valt, naast on-
der andere een pleidooi voor veilige
straten en brede voetpaden, te lezen
dat het stadsbestuur zal onderzoeken
"op welke wijze de voorschriften van

APA(Algemeen Plan van Aanleg) en
BPA (Bijzonder Plan van Aanleg)
kunnen verfijnd worden naar de aard
van de woning. Grote konsentraties
van één tipe woning (bijvoorbeeld
studenten) moeten vermeden wor-
den." Als het bestuur deze maatrege-
len werkelijk doorvoert dan zal het
beloofde fietspadennetwerk in en
rond Leuven geen overbodige luxe
zijn. Om de studenten nog wat meer
te verwennen, staat wat verder boven-
dien te lezen dat het Fonds voor So-
ciale Woningbouw onder andere ge-

spijsd zal worden met "belastinq op
verhuur van gemeubelde kamers", de
beruchte kottaks dus.
Gelukkig is het niet allemaal kom-

mer en kwel. Zo staat er in het hoofd-
stukje over financiën dat de "belas-
ting op de vermakelijkheden voor wat
betreft de bals (mits behoud van de
meldingsplicht)" wordt afgeschaft.
De muziek zal dan wel wat stiller
staan, de fuiven zelfworden goedko-
per.

KoenWauters
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• Annelies, blijf studeren. Van de andere enige
kanner.
• Wij studenten van het HIRl zoeken muziek-
instrumenten (liefst gratis) voor het opstar-
ten van een uitleendienst voor kansarme kin-
deren, dit in het kader van ons derdejaars-
projekt. Voor meer inlichtingen en voor het
droppen van je instrument: HIRl (klas 3a), jB
Van Monsstraat 2, leuven. Riaen Conny.
• SarahB,lees de komende twee weken zeker
deze zoekertjes.
• MlB wordt bedankt voor haar originele aan-
wezigheid op de fietsak.tie van loko.
• Annelies, leuven heeft je nodig, wij ook. Van
de ware enige kanner.
• Soundgarden, Consolidated, IceCube in zaal
Rumba en Co, op woensdag 1 februari
• Cirkus Tommie zegt. Bertleville zonder
Elvisimitaties is als een Sub zonder wielen
• Sarah B, als je bedrijfskunde, kriminologie,
polen sok, geschiedenis of zakelijke kommu-
nikatie studeert, dan moet ik je teleurstellen.
Deze zoekertjes zijn niet voor jou bestemd.
Zoals de echte Sarah B is er maar één.
• Western von Gestern part 1. The gang of
johnny the Fist and Raf the Mass doses the
Isol saloon. A new saloon is installed but
everything Is controlled by the gang. The
place of non akoholk alcohol is called Pan-
gaea.
• Sarah B,je zou nu moeten weten dat ik het
tegen jou heb. Volgende week zal het laatste
restje twijfel in elk geval verdwenen zijn

DA&VALVASAGE
...6..
MAANDAG

• Western von Gestern part 2. Rafand johnny
move into the saloon and threaten Minnie:
Your money or your job Huh huh. Huh, huh.
• Opgepast: nymfomane gesignaleerd. luis-
tert naar de naamjarretel. Heeft vooral oog op
ene Roeland V, hij weze bij deze gewaar-
schuwd. Mocht u haar opmerken, wend u dan
tot de dichtsbijzijnde seksuoloog, hopelijk
kan hij helpen. Moge de genade der goden ons
nabij zijn.
• Woensdag 1 februari in zaal Rumba en Co:
parental advisory explicit movies.
• Muurbloempjes wees gewaarschuwd. Op 2
maart barst leuven uit zijn voegen. Ithaka
murmuur.
• Sarah B,lees de komende twee weken zeker
deze zoekertjes.
• De dichtsbijzijnde seksuoloog. Dat ben ik
dus Neem de nymfo maar mee. Alexander.
• Veeeeeeel sukses gewenst aan Koert voor
zijn eksamens, van Veto.
• Wetenschap heeft slechts een beperkte par-
keerplaats in tijd en ruimte.
• Wablief, al februari en nog niet naar een
Miravergadering geweest. Doe er iets aan. Op
de volgende algemene vergadering is ieder-
een welkom. Zie agenda.
• Western von Gestern 2 and a half: johnny
(Iaughing in his fist): Hey Raf, let's dose the
PangaeaSaloon, huh huh. Raf:Okay, huh huh,
It is too dark in here anyway, huh huh. Onder-
titeling: Es hat hier niemals schwarz von die
leute gesehen.
• Klio opgepast: The Bitch is in town.
• Annelies, geef niet op, blijf hier. Van een
enige kanner.
• Enbreng die bitch ook maar mee.Alexander.
• De bedgeheimen van Ellen (het ware ver-
haal) nu verkrijgbaar in de Van Evenstraat.
Haast u, de oplage is beperkt.
• Western von Gestern 3. The incredible cow-
girl Muddy V arrests both crooks and takes
johnny's gun. johnny, with a falsetto voice: °l
didn't knowo. Ondertiteling: Ich habe es nicht
gewusst
• P&C:de boem was knal.
• Ann 0 laten we ontmaagd worden, wie niet
waagt blijft maagd. En aan de buren: koppen
dicht. Carpe Diem.
• Sophie. Bentoffe vriendin. Zoek speelkame-
raadjes met A-oortjes en grondige kennis van
de leerstof bij moderne geschiedenis.
• Annelies, leuven heeft je nodig, wij ook. Van
de ware enige kanner.
• Komt ge mee tomatten en benanne kope?
• Che chijn niet duur.
• Edwin (preses Germania), 'de kitsch-fuif was
tiptop In orde! U verdient een zoekertje.

19.30 u LEl1NC Prof. A Van Assche, 'Feftllltelt, antlkonseptle en seksualiteit',
In de reeks 'lessen voorde 21e Eeuw', in MTC,Grote Aula, org. KU leuven.

20.00 u KONSERT Voordrachtavond met lied recital rond de legendarische
leuvense dichter Albert Giraud (1860-1929). jan Herman en Mark Delaere,
sprekers en uitvoering van liederen van o.m. A. Schoenberg op tekst van
Glraud door B. De Vos, sopraan en S. Poelmans, piano., in MSI 03.18, org
Geschied-en Oudkundige Kring voor leuven en Omgeving.

20.00 u FILM In de reeks van Cassavetes: 'A Woman Underthe Influence'. Een
meedogenloze, maar meevoelen de inkijk in de wreedheid van het familiele-
ven., in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u DANS Dansgezelschap Mal Pelo,bestaande uit de Catalaansedanseres
Maria Munoz en voormalig brandweerman en poppenspeler Pep Ramis,
brengt '001 &. la mirada du Bibal'. (de oogopslag van Bubal). Eenkoproduktie
van Mal Pelo, Klapstuk en Lantaren/Venster, in Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

21.15 u ALM les Damesdu Boisde Boulogne, van R.Bresson(1945), in Vlaams
Filmmuseum en -Archief, toeg. 100, org. Kultureel Centrum.

22.45 u FILM 'A Woman Under the Inftuence' van john Cassavetes, VS, 1974,
een meedogenloze, maar meevoelende inkijk in de wreedheid van het fami-
lieleven, in Stuc, Van Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Qui ju da guansi' van Zhang Yimu, in Studio 1, org. Student Aid.
20.00 u TEATER De Tijd brengt 'De ondergang van de Titanic'. Eenstuk van
H.M. Enzensberger, in een vertaling van Peter Nijmeyer en gebracht door
lucas Vandervorst., in Stadschouwburg, toeg. 350/400, org. Kultureel Cen-
trum.

20.00 u FILM Raining Stones, van Ken loach. (GB, 1993) Een film die sociale
kritiek aanbrengt op verteerbare en ontroerende wijze, een kombinatie van
humor en woede op de frontline van de sociale verdrukking., in c.c.
Oratonënhof, org. Masereelfonds leuven, ism. Bevrijdingsfilms.

20.30 u DANS Dansgezelschap Mal Pelo,bestaande uit de Catalaansedanseres
Maria Munoz en voormalig brandweerman en poppenspeler Pep Ramis,
brengt 'Ooi &. la mirada du Bibal'. (de oogopslag van Bubal). Eenkoproduktie
van Mal Pelo, Klapstuk en lantaren/Venster., in Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

WOENSDAG
20.00 u TEATER De TIjd brengt 'De ondergang van de TItanic'. Eenstuk van
H.M. Enzensberger, in een vertaling van Peter Nijmeyer en gebracht door
lucas Vandervorst. Helaasreeds uitverkocht., in Stadschouwburg, toeg. 350/
400, org. Kultureel Centrum.

20.30 u DANS Dansgezelschap Mal Pelo,bestaande uitde Catalaansedanseres
Maria Munoz en voormalig brandweerman en poppenspeler Pep Ramis,
brengt 'Ooi &. la mirada du Bibal'. (de oogopslag van Bubal). Eenkoproduktie
van Mal Pelo, Klapstuk en Lantaren/Venster., in Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Kamerorkest lemmensinstituut, 0.1. v. Dirk Lippens.
Véronique Henderix en Michel Awouters, viool. Werk van E. Elgar en A.
Vivaldi., in konsertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53, toeg. 150/200,
org. Konsertvereniging Lemmensinstituut.

20.15 u KONSERTWiII Tura in konsert '95, in Stadschouwburg, org. Kultureel
Centrum.

20.30 u FILM 'Dereeg', naar de gelijknamige roman van Heila S. Haasse,met
inleiding door de schrijfster-doctor honoris causa, nav, Patroonsfeest., in
POS,org. Kultuurkomissie KU Leuven.

msrORIA

• Twintig centimeter te klein1 Da valt wei
mee.
.) Annelies, werken kan je nog altijd Van je
enige, enige kanner
• Te huur: gem studio met badkamer en keu-
ken. Geldenaaksevest 76. 9300 fr. + electrici-
teit. Onmiddellijk vrij. Tel 22.28.43
• Annelies, pedagogie isje leven. Vande echte
enige kanner.
• Kontakteer ons voor al uw tiepwerk (N-F-E-
0): testssen. kursussen, verslagen, brieven,
cv's, enz. Tegen een studentenprijs. 32.23.82
(na 17_u)
• TIkken van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Kris Rosselle Hof ter Bekenlaan 12, Win-
ksele.TeI20.70.77 of22.92.66.
• Te huur: studio. Zeer landelijk gelegen, be-
perkte vorm van samenwonen met andere
huisbewoners is mogelijk. Meer mlichtingen,
eens van gedachten wisselen, een bezoekje?
Tei: 65.01.47 (vanaf 18.30 u).
• F. Scott Fitzgerald quoth: Personality is an
unbroken senes of successful gestures.
• Dringend gezocht: twee kamers voor een
gezin in nood met twee kinderen. Tel23.11.62
(vragen naar Bart) of 23.73.03
• The hidden mind superbug is watching you.
• Oost-Vlaamsejongen wanhopig op zeek naar
zijn lingerie.
• Mario, Rudy en Herwig: leven jullie nog? Of
zijn jullie al bezweken aan het puur lijfelijke?
Teveel zwijnerijen en vrouwen zullen Jullie
ondergang zijn.
• Waarom roken vissen wiet?
• Oscar Wilde states: Most people ruin them-
selves over the prose of this life. To ruin
yourself over poetry is an honour.
• Ook een heeeeeeel klein beetje sukses voor
jens en Martijn, vooral van henzelf.
• Om haai te worden.
·Dilurx!
• Ruth bekent: Mag ikje erop wijzen dat ik niet
pro besnijdenis in het algemeen ben, aange-
zien dit bij vrouwen een zeer gruwelijke aan-
gelegenheid is.
• Enwaar bewaren ze hun geld?
• Katapluks!

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

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

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV ..

CAMERA .~
i]i 016/201.301

• Alle tikwerk: eindwerk, cv, enz. Tel 44.47.75
of22.05.38.
• PS: Mannen die besneden zijn komen mis-
schien minder snel klaar, maar zorgen dan
ook voor meer genot.
• Annelies, blijf bij ons. Van je enige kanner.
• Stefaan, de Duitse les van woensdag 1 fe-
bruari om 16.00 u gaat toch door. Heeum, ik
had het ferkeert begrepen. Ik hoop jij niet. Tot
dan, groetjes Kristien.
• Krisjacobs gaat nooit meer naar de vergade-
ring van Kringraad.
• Martijntje wordt graag en vlug rood.
• Hansdoet de groeten aande papavan Stien.
• Veto zoekt mensen die voor vrijdagmiddag
15.00 u zoekertjes binnen brengen. Oe redak-
tievergadering kan dan al lachen.
• Kris houdt ook wel van Peter.
• Sint-Annastraat 13 is dat nog altijd zo'n
luizig hok? Het wordt hoog tijd dat het Baesje
echte reakties geeft in plaats van erover te
praten.
• De zondagslijn zonder Sly and the Family
stone is als kakken zonder weesee-peeaaa-
peeieeeeerrr.
• Wim Langbeen zei: ik ben realist.
• Vervolg: Klaasbulderde.
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DIGISTORE
Weggevoerdenstraat 155

3012 Leuven
Tel. 44 36 43 Fax: 44 95 79
Verwerking van gegevens
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook .~
op CD-ROM zetten. ~
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alle gegevens WlOragenda en valvas moeten ten laatste vrijdag 1IOOrverschiJ-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs)_
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22.00 u KONSERTSystem 7, featuring SteveHillae plus Dj Lewis and special Dj
Alex Patterson, info: 011/40.25.42, in Fuse - 8russel, toeg. 580/630, org.
Chokri.

22.00 u FUIF Drempelfuif, in Albatros, org. De Roze Drempel.

Mertens olv gids Dani Vanderpoel rondwandelen door de rijke kollekties,
opgesteld in 2-4zalen, in Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens, toeg. 50,
org. leuvense Gidsen Bond.

MAANDAG
20.00 u OPTREDEN Oe musical 'Hilir', door de Broadway Musical Cie. New
Vork, in Stadschouwburg, org. Kultureel Centrum.

20.00 u LEZING tema-avond rond seropositiviteit: een seropositieve en een
buddy vertellen, in UP,jan Swstraat 2, teeg. gratis, org. Oe Roze Drempel.

21.00 u VERGADERINGAVvan Milieuraad, in Vlamingenstraat 116, org. Mira.
21.00 u OPTREDENCracked Spirits, in Kelder Clockwork, org. Vzw Pluto.
21.1 S u FILM Senso, van LVisconti (1953), in Vlaams Filmmuseum en -Ar-
chief, teeg. 100, org. Kultureel Centrum.
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ZATERDAG
20.00 u KONSERTRijnliederenfestival, Ensemble RayHeeren, info: 23.84.27,
In Stadschouwburg

VRUDAG ZONDAG
20.15 u KONSERTWiII Tura in konsert '95, in Stadschouwburg, org. Kultureel 15.00 u RONDLEIDINC Rondleiding in het Stedelijk Museum Vander Kelen-
Centrum.

-~ -- -~-



Scheldpartij

Veto: Is het Centrum voprGelijkheidvanKansen en
Racismebestrijding niet veeleer opgericht tegen het
Vlaams Blok dan voor de migranten?
Leman: "Men heeft destijds in '89 gezegd dat
het Koninklijk Kommissariaat voor de Migran-
ten is opgericht tegen het Vlaams Blok. Toen
was ik daar niet bij en ik kan niet de diepste
gevoelens peilen van de politiá. In ieder geval
had de overgang van Kommissariaat naar Cen-
trum niks te maken met het Vlaams Blok. En
daar was ik wel bij want ik was kabinetsjef van
Paula D'Hondt,»
"Ik voel me ook niet geroepen om het Vlaams

Blok terug te dringen. Ik geloof niet dat dat zou
kunnen gebeuren alleen via deze instelling.
Door een insident met Happart (zoals begin dit
jaar) krijgt het Vlaams Blok meer kiezers dan wij
er in een jaar terug kunnen wegwerken. En als
het nieuwe gemeentebestuur van Antwerpen er
dezelfde komm unikatieve strategie gaat op na-
houden als het vorige, dan kan je daar drie cen-
tra naast zetten, dat levert niks op. Ik ben er
trouwens van overtuigd dat Dehaene en al wie
hier in de omtrek zit genoeg politiek doorzicht
heeft om dat ook te weten. Dat neemt niet weg
dat ik heel blij zou zijn als het Vlaams Blok te-
rugzakt naar negen procent van het kiespu-
bliek. Dat lijkt mij een struktureel gegeven in
Vlaanderen, daar kan ik me mee verzoenen.
Wat ik niet normaal vind is achtentwintig pro-
cent, zoals in Antwerpen, en twaalf procent over
heel Vlaanderen."

Publiek
Veto: Wat moet er dan gebeuren?
Leman: "De zaken moeten duidelijker worden.
Er zijn een aantal wijken in Antwerpen die ik
nogal goed begrijp. Neem nu de Seefhoek. Je zit
daar met een hele reeks problemen die op zich
niet onoplosbaar zijn. Je wil daarover spreken
met degene voor wie je stemt maar die ontvangt
je niet eens, kijkt je daarentegen gedurende zes
jaar buiten. Tja ...Waarom zou je daarvoor dan
blijven stemmen?»
"Er zijn in de politiek blijkbaar mensen die

denken dat ze belangrijker worden naarmate ze
onbereikbaarder zijn. 't Was vroeger gemakke-
lijker om naar de kabinetsjef van de koning te
bellen dan naar die van de burgemeester van
Antwerpen. Ik hoop dat dat in de toekomst ver-
andert. En dus hebben heel wat mensen, zeker
een tijd lang, gestemd voor diegenen waarvan
ze wisten dat de politiekers ze niet konden uit-
staan. Er zijn er natuurlijk die daarin overdrij-
ven. Zo van: "Er zit hier een kat op mijn muur en
de gemeente doet er niks aan, ik zal eens voor
het Vlaams Blok stemmen.". Dat is een reflex
geworden in Vlaanderen: iedereen die om de
een of andere reden niet tevreden is stemt op het
Vlaams Blok. Zo'n stem is in feite voor een groot
stuk irrationeel.»

Veto: Het Vlaams Blok heeft ook veel kiezers die
weinig reden tot klagen hebben.
Leman: "Er bestaat inderdaad in Vlaanderen
een zeer etnocentrische, parvenu-achtige, zelf-
genoegzame middenklasse. Dat valt niet te ont-
kennen. Die zijn ervan overtuigd dat wat zij
doen de top is van wat er kan gebeuren op
wereldvlak. Die stemmen Vlaams Blok en dat
heeft niks met die wijken te maken. Het Vlaams
Blok heeft een zeer verscheiden publiek. Maar
wat ze allemaal gemeen hebben, is hun afkeer
van het politieke bedrijf.»

Veto: Kan zo'n irrationeel gedrag bestreden worden
met rationele aryumenten? Ugaat bijvoorbeeld bin-
nenkort op VT4 een debat aan met Filip Dewinter in
wat VT4 zelf een scheldprogramma noemt. Schel-
den is per definitie niet erg redelijk.
Leman: ..Ik zal u vertellen wat er in feite ge-
beurd is. De eerste keer dat ik werd gekontak-
teerd door VT 4 hadden ze iemand nodig om de
pro-migrantenzijde te vormen in een debat te-
gen twee mensen die anti-migrant waren. Men
stelde mij voor om met Blommoert en Ver-
schueren aan de ene kant te gaan zitten tegen
professor Gerlo (emeritus van de VUB) en Peter
De Rooveraandeandere kant. Van Filip Dewin-
ter was toen hoegenaamd geen sprake. Dat was
in december. Daar heb ik mee ingestemd.»

r

r
«Dan ineens belt Karl Vandenbroeck van De

Morgen mij op en vertelt mij dat ik ga deelne-
men aan een debat met Filip Dewinter. Dat was
het eerste dat ik ervan hoorde. Daar wist ik dus
helemaal niks van. Maar hij had met Filip
Dewinter gebeld en die had gezegd dat hij met
mij en Kruithof (daar was ook al geen sprake
van geweest) een debat zou aangaan.»

Veto: En u zei onmiddellijk ja?
Leman: "Ik heb me toen afgevraagd wat ik zou
doen. Want ik ben iemand die nogal stroef en
serebraal overkomt en op TV moet je aan over-
acting doen. Je moet de mensen emotioneel
aangrijpen, het medium vraagt dat. Dewinter
kan zoiets veel beter dan ik, hij is daar een van
de beste in die ikken. Wat dat betreft kan ik mijn
tegenstrevers naar waarde schatten. Op inhou-
delijk gebied heb ik daarentegen geen kom-
plexen, ik ben er al twintig jaar mee bezig en
daar hou je toch iets aan over. Ik heb erover

Johan Leman prefereert resultaten boven
naambekendheid

"Omjeanne d'Arc te spelen
zijn er andere mensen en
dat bedoel ik niet eens
smalend. Ieder zijn job. 11

Wie ogen en oren ook maar een Idein beetje open houdt, kan er niet om heen: het
Vlaams Blok kan weer volop genieten van mediabelangstelling. Johan Leman
doceert kulturele antropologie hier in Leuven en runt het Centrum voor gelijk-

heid van Kansen en Racismebestrijding. Daardoor is hij zowat de 'officiële' tegen-
strever van ekstreem-rechts. Tot nu toe liep hij minder in de kijker dan zijn illus-
tere voorgangster Paula D'Hondt. Toen we vernamen dat hij op VI 4 een debat
zou aangaan met Filip Dewinter, leek ons dat reden genoeg voor een interview.

nagedacht, we hebben het besproken met de
staf, waar de meningen verschilden."

Veto: Er zijn wel wat risiko's aan verbonden.
Leman: "Ik ben natuurlijk geen vragende partij
om met ekstreem-rechts in de media te komen.
Want als iemand in de media komt, dan krijgt
die een zekere status: het zorgt voor naam-
bekendheid en soms ook voor een morele legiti-
matie. Het ene is niet het andere, maar ze
interfereren soms wel, kijk maar naar Van
Rossem. Maar aan de andere kant hebben de
media hun eigen logika. Als ik vaststel dat
Dewinter wordt geïnterviewd in Dag Allemaal,
in Humo, in LeSoir, dan weet ik dat dat proces al
aan de gang is. Dan kan ik kiezen. Met aan de
kant te gaan staan, kan ik dat proces niet tegen-
houden."

Veto: Wie denkt u te kunnen overtuigen?
Leman: "Ik kan natuurlijk zeggen "Dewinter
komt, dan ga ik niet". Maar wat gebeurt er dan?
De segmenten van onze samenleving die reeds
overtuigd zijn, (pro- of anti-migranten), zullen
sowieso hun mening niet veranderen. De men-
sen die pro-migrant zijn, zullen mij begrijpen en
degenen die anti-migrant zijn, zullen zeggen
dat ik schrik heb van Dewinter. De overtuigden
pro, daar ben ik vrij gerust in, die mogen mij
bekritiseren, die mogen mij te centrum gezind

11'tWas vroeger gemakke-
lijker om naar de kabinet-
sjefvan de koning te bellen
dan naar die van de burge-
meester van Antwerpen."

. -
vinden, ik heb daar allemaal geen problemen
mee. De overtuigden kontra, die luisteren toch
niet, dat zal zijn tijd moeten hebben."
..Maar dan is er ook nog een derde groep van

mensen, een omvangrijke middenmoot, die

NIk wil beoordeeld worden op de resultaten"

niet bepaald tegen migranten is of voor Dewin-
ter maar toch wel serieuze reserves heeft bij heel
die vreemdelingen tematiek. Die willen zo'n
diskussie wel eens horen en zich op basis daar-
van een mening vormen. Dat is de groep die mij
interesseert. Dat is mijn criterium om te gaan."
«Bovendien, als ik niet ga zal er in ieder geval

iemand anders gaan en ik ben er niet zo zeker
van of die wel genoeg bagage zal hebben om op
een aantal vragen te antwoorden of (we moeten
het niet altijd zo defensief zien) om de juiste vra-
gen te stellen aan Dewinter. Ik ken het Vlaams
Blok en ze hebben niet genoeg dossierkennis om
me te verontrusten.
Maar in een scheldpartij krijgen ze me zeker

niet. Dat is uitgesloten. Het spijt me vreselijk
maar daar ben ik fysiek niet toe in stoct,»

Mediaprodukt
Veto: Hoe belangrijk zijn de media voor u?
Leman: "De media zijn natuurlijk enorm be-
langrijk. Ze zijn niet zomaar een spiegelbeeld
van het politieke spel, ze maken het ook zelf
door te bepalen wat er op het publieke forum
komt en door de kommentaar die ze erop geven.
Of door de kommentaar die ze er niet op geven.
Jezalmij dan ook nooit openlijk de media horen
bekritiseren, dat heb ik gezworen. In mijn posi-
tie ben ik in zo'n geval toch verliezer. Want er
bestaat in dit land nog steeds een soort media-
obsessie. Men doet alsof de media de enige zijn
die nog een waarborg vormen voor de vrijheid
en de demokratie, kijk maar naar Leysen. Men
vergeet er wel bij te vertellen dat media maken
veronderstelt dat je kan steunen op een kapitaal
en op machtsposities, anders kan je het wel ver-
geten. We zijn met andere woorden nog niet in
een faze waarbij men de media objektief, vanop
een afstand bekijkt, zonder haar aura van be-
langeloze waarheid. Maar dat komt nog wel. Ik
heb ook weinig te klagen over mijn verhouding
met de media, alhoewel ik me soms vragen stel
over het gemak waarmee ze hun analises ma-
ken.»
"Al die mediabelangstelling voor ekstreem-

rechts, dat is natuurlijk geen gelukkige evolutie.
Maar het zal wel niet lang meer duren voor er
sleet komt op het mediaprodukt 'Dewinter'.»

Veto: In vergelijking met uw vooty011gster, Paula
D'Hondt, komt uzelfwel heel weinig in beeld.
Leman: "Dat heeft meerdere redenen. Paula
D'Hondt was een ex-minister. Ze had ook een
grote fysieke uitstraling en een opvallende per-
soonlijkheid. Zoiets is dankbaar om in beeld te
brengen. We hebben ook andere prioriteiten. In
de beginjaren moest ze eerst en vooral proberen
status te geven aan haar Kommissariaat, an-
ders kon ze niet meetellen in het politieke debat.
Dat was geen gemakkelijke opgave. Toen ze
begon stond ze onder zware kritiek: "Ze is een
gebuisde minister." "Ze kan geen rapporten
schrijven." Ze kreeg hier zelfs geen koffie-appa-
raat. Ze heeft het overigens schitterend gedaan.
Ze was de geknipte persoon op de juiste plaats
op het juiste moment Ook dat is belangrijk.
Toen ik hier begon had de instelling al prestige,
dus daar moet ik me niet meer mee bezighou-
den. M~ar ik moet wel een aantal moeilijke dos-
siers trachten 'ie deblokkeren. Dat is ten eerste de
politieke participatie van migranten ... ,.

Veto: Stemrecht?
Leman: «...ja, dat of nationaliteit. Nu ben ik op
dat vlak geen dogmaticus. Ik weet ook niet of ik
ze één van de twee of alletwee ga krijgen, maar
ik zal het dossier in ieder geval op een professio-
nele manier bekijken. Ik zal vechten voor din-
gen waarvan ik weet dat ze een kans maken.
Om Jeanne d'Arc te spelen zijn er andere men-
sen en dat bedoel ik niet eens smalend. Ieder zijn
job.,.

TIming
«Een ander verdomd moeilijk dossier is de re-

gelgeving rond de islam. Als zich daar niemand
in vastbijt, kunnen we dat nog twintig jaar mee-
slepen van regering naar regering, zonder op-
lossing. Een derde punt is alles wat met onder-
wijs heeft te maken. Op papier kan ik daar alles
oplossen op twee bladzijden, maar in de werke-
lijkheid spelen daar zoveel kleine belonqen ...,.
"En dan tenslotte de uitbouw van een netwerk

dat ervoor zorgt dat we een poot hebben om op
te staan, als het racisme zich ooit zeer reëel zou
stellen. In al die dingen ga ik vijf jaar lang inves-
teren."

Veto: We horen daar wel weinig over.
Leman: «Ik ben er nog niet zo zeker van dat ik
het mezelf gemakkelijker maak als ik daarmee
in de media kom. Ik vrees dat dat ten koste van
de doelstellingen zou gaan. En ik wil beoordeeld
worden op de resultaten. Je moet de media ook
niet overschatten, hoewel je ze natuurlijk best
niet tegen hebt»
Veto: En wanneer denkt u de vruchten van uw ar-
beid te kunnen plukken?
Leman: "Zoiets is een kwestie van timing. Dat
gaat soms sneller dan de mensen denken. Men
is tegenwoordig aan een grondwetswijziging
bezig waardoor we Europese buitenlanders
stemrecht zouden kunnen geven. Als we er nu in
zouden slagen om de grondwet in die zin te ver-
anderen dat er in de toekomst geen tweederde-
meerderheid meer nodig is om niet-Europese
vreemdelingen stemrecht te verlenen, maar een
gewone vijftig procent, dan zou een belangrijk
obstakel opgeruimd zijn. Ik heb mijn nota
klaar. Vreemd genoeg hoor ik juist nu, op een
kruáaal moment, helemaal nlks van al die
voorstanders van stemrecht. Vreemd, vindt' u
ook niet?»

Karel De Weerdt
Alexander Witpas

(toto Karel De Weerdt)


