
Sbldlltllwllldlild Iin deLentllSl OnrtloePllendl Krln.organlsatle

KU Leuven keurt Onderwijsbeleidsplan goed

Begeleide zeil
onderwijsvisi

e KU Leuven neemt het kon-
sept Begeleide Zelfstudie (BZ)
definitief aan als richting-

gevend bij haar toekomstige beleids-
beslissingen inzake onderwijs. Tegelijk
werkte de universiteit al een aantal
aktielijnen uit om aan die beslissing
vorm te 9even. Dat staat in het On-
derwijsbeleidsplan, een vijfjarenplan
dat op de Akademische Raad van
negenentwintig maart werd 90edge-
keurd. Het 90edgekeurde plan is een
afgezwakte versie van het oorspronke-

I" lijke plan dat op de Akademische
- WW tIbi ~en december door de

dekanen werd afgeschoten. Een be-
slissinq waarop de studenten met een
scherpe open brief (zie Veto nummer
14) reageerden waarin het gebrek
aan visie van de dekanen gehekeld
werd.

In de open brief riepen de studenten de
dekanen op tot een mentaliteitswijziging.
Net zoals het onderzoek opgewaardeerd
werd, is er ook een inhaalbeweging nodig
om de kwaliteit van het onderwijs te opti-
maliseren. In kombinatie met de veraride-
rende samenleving en de onderwijsirnpli-
katies daarvan, betekent dit dat de univer-
siteit voor de belangrijke uitdaging staat
deze ontwikkelingen met de nodige visie
tegemoet te treden. Het antwoord van de
universiteit is het Onderwijsbeleidsplan. Het
plan wil haar onderwijs opbouwen op basis
van het konsept Begeleide Zelfstudie - niet
te verwarren met begeleide zelfstudie als
één van de vele werkvormen.

Het is al enkele jaren duidelijk dat het
traditionele ex cathedra-onderwijs niet
meer beantwoordt aan de vraag hoe kwali-
teitsvol onderwijs er dient uit te zien. De
kenniseksplosie - elke zeven jaar verdub-
belt de bestaande kennis - zorgt ervoor dat
afgestudeerde universitairen geen beroeps-
leven lang kunnen teren op de opgedane
kennis. Permanente vorming is onontbeer-
lijk. Leren studeren, het aanleren van de
nodige (multimediale) werkvormen om zelf
kennis te vergaren, wordt belangrijker dan
wat men precies studeert. Studenten die-
nen geen vakspecialisten te worden, maar
moeten "breed en kritisch inzetbaar (te)
zijn in de maatschappij met haar breed
spectrum van vragen, van wetenschappe-
lijke tot etische." aldus het plan.

Docenten begeleiden de student bij zijn
studie. Ook aan de KV Leuven worden al
enkele jaren initiatieven genomen in die
richting. Op beleidsnivo wilde men die ini-
tiatieven nu konsolideren in een globaal

di richting aan
....

In vergelijking met het vorige plan is
de rol van de POK's afgezwakt. Nu is het zo
dat de fakulteiten beslissingsmacht kunnen
doorschuiven naar de POK's, het vorige
plan stipuleerde dat dit moest gebeuren. Bij
de studenten bestaat de vrees dat het doku-

ment inzake de POK's te vaag is gehouden
en menig POK gewoon blijft werken zoals
voor de goedkeuring van het plan. Terwijl
nu eenderde van de POK uit studenten be-
staat, is het nu zelfs teoretisch mogelijk dat
de studenten uit de POK geweerd worden ..
De fakulteit kan middels haar huishoudelijk
reglement voorstellen de samenstelling van
de POK te wijzigen als dat ze meent dat dit
de werking ten goede komt.

Sleutel

Op een goede manier gekonsipieerd
zullen de POK's een kruciale rol spelen in
de hervorming van de curricula. Op basis
van BZ zal nagedacht worden over de ver-
houding tussen de curricula en haar oplei-
dingsdcelen. waardenvorming en onder-
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onderwijsbeleidsplan waarin de 'verhoogde
zelfwerkzaamheid' van de student en de
'intensieve persoonlijke begeleiding' door
het akademisch personeel veel aandacht
krijgen. Het nieuwe onderwijskonsept moet
een verdere mentaljteitswijziging in de
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wijsbelasting. Het moet tot de taak van een
POK horen om grondig en op langere ter-
mijn na te denken over waar een fakulteit
naar toe wil. Daarin zal veel afhangen van
hoe de POK omspringt met de zogenaamde
sleutelmomenten. Proffen die op emeritaat
gaan of de resultaten van visitaties zijn bij
uitstek geschikt voor zo'n reflektie.

Om de malaise bij de akademische
lerarenopleiding op te lossen, stelt het plan
voor om de aggregatie onder te brengen in
een derdecyclusopleiding. Op dit moment
wordt de aggregatie-opleiding dermate
zwaar gemaakt dat ze vaak bijna niet meer
te kombineren is met de tweede cyclus. De
dramatisch gedaalde inschrijvingsijfers zijn

GRATIS KAARTEN. Op woensdag 21 april gaat Maurice Paqnol's 'Marius', het nieuwe toneelstuk van De Onderneming, in première in Stuc. De eerste vijf
mensen die op dinsdag om elf uur naar Stuc bellen winnen telkens twee gratis tickets (016/20.81.33). Lees alles over de genesis van een nieuw toneelstuk op
pagina twaalf (foto Ivan Put)

hand werken. Studenten krijgen een grote-
re verantwoordelijkheid in hun eigen leer-
proces. Docenten moeten hun werkvormen
en studiemateriaal kiezen in funktie van
het leerproces van hun' studenten.

Op basis van dit konsept is een aktie-
plan uitgewerkt dat de komende vijf jaar
geleidelijk moet ingevoerd worden. De spil
van het aktieplan moeten de gereaktiveerde
permanente onderwijskommissies (POK's)
worden (zie Veto 12). Deze komrnissies
bouwen een degelijk curriculum uit en
zorgt voor de dagelijkse opvolging ervan.
Op een aantal Iakulteiten stelt de POK
nauwelijks nog iets voor. De voornaamste
oorzaak is dat de POK's een adviesorgaan
zijn. De Fakulteitsraad neemt de uiteinde-
lijke beslissing. Het aktieplan gaat dan ook
dieper in op de verhouding tussen beiden.

meer dan symptomatisch. De studentenbe-
weging heeft zich bij monde van Kringraad
-een geleding van de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie - altijd tegen die
evolutie verzet. De studenten vinden dat
het behalen van het aggregatie-diploma te
kombineren moet zijn de basisopleiding.

Ongetwijfeld is het
Onderwijsbeleidsplan het meest ambitieuze
dokument van het akademische beleid van
de KU Leuven sinds het hervorrningsvoor-
stel van toenmalig rektor Roger Dillemans
om de curricula tot tien vakken te herlei-
den. De moeizame totstandkoming en ge-
nuanceerde versie van het rapport maakt
dat de studenten waakzaam dienen te blij-
ven bij de konkrete uitwerking van het
plan.

Benny Debruyne



• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen
zijn, liefst op diskette of via e-mail vetorêvetc.studem.kuleuven.ec.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (srudenten-jaktualnelt. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking:
de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts
uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten
worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (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.

Klio-verkiezinqen
Op donderdag één april vonden de verkie-
zingen plaats van Klio, de fakulteitskring
van Letteren voor de studenten Oude Ge-
schiedenis en Klassieke Filologie. Volgens
de statuten dient er niet op een verkie-
zingsploeg te worden gestemd, maar wordt
elke post (zoals kultuur, sociaal. kring-
blad, ... ) afzonderlijk verkozen. Uitzonde-
ring hierop zijn de preses en de vicepreses
die tesamen opkomen.

Dit jaar werden - met opkomst van
ongeveer éénderde van de kiesgerechtigden
- alle presidiurnleden verkozen, behalve
de kandidaat-preses en -vice. Dat deze laat-
sten niet verkozen zijn, houdt evenwel niet
in dat er volgend jaar geen Klio-presidiurn
zou zijn, maar wel dat er gewerkt zal wor-
den met OV's of Open Vergaderingen. Wan-
neer deze OV - die de presidiumvergade-
ring vervangt - samenkomt, blijven de
verkozen en hun funktie uitoefenen op de
vergadering. Tevens hebben al de aanwe-
zige studenten Oude Geschiedenis en

Klassieke Filologie stemrecht bij de daar
genomen beslissingen. Voor Klio is deze
werkingsvorm eerder ongewoon; in krin-
gen als Germania en Historia werkte men
van meet af aan met een dergelijke struk-
tuur.

Op de OV wordt eveneens nagedacht
over de taakverdeling van de onbemande
funkties. Zo zal er (telkens) een vertegen-
woordiger aangeduid worden, onder andere
voor de OV-voorzittersfunktie, het gaan
naar Kringraad. het geven van speechen, ...

Bij deze willen we een oproep doen
aan onze studenten om op tweeëntwintig
april om 19 uur in 's Meiersstraat 5 de eva-
luatievergadering en de daarop aansluiten-
de start-OV bij te wonen.

Het Klio-kieskomitee 1999-2000

reze week -lliel-lnlell:
• Zeg, hoe een zware frieten zijn dat nu • Marie
Jeanne, het meest vorte kot in heel Leuven
• Kosovo is er niets tegen • Belgische F J 6 's
worden ingezet bij Navo-bombardementen
• Laat maar. we hadden er twee ingezet • Het
toeval wil • Oh Moira • Een vluchtelingenkon-
vooi wordt geraakt • In Kleine Broqel leren ze
ook enkel op konijnen schieten » Ieouwwehh,

Een aalmoes voor de fakulteit Letteren aub
De titel van deze vrije tribune zal wellicht velen de
wenkbrauwen doen fronsen. Zeker als blijkt dat de
auteurs Leuvense studentenvertegenwoordigers
zijn. De aanleiding van dit schrijven echter is het
grote plaats- en geldgebrek waarmee de Leuvense
fakulteit Letteren kampt, een probleem dat ons -
studenten - rechtstreeks treft.

De nakende verdwijning van de kafetaria van
het fakulteitsgebouw van Letteren is waarschijnlijk
het meest in het oog springende voorbeeld van het
schrijnende plaatsgebrek: ze moet wijken voor de
vooruitgang, voor computers. Dit ten koste van
het sociale leven - wat door velen betreurd
wordt. Maar Letteren gaat mee met haar tijd en
wil- net zoals andere fakulteiten - computers
ter beschikking stellen van haar studenten, een
lovenswaardig initiatief waar we overigens alleen
maar achter kunnen staan. Er werd al een
schamele poging ondernomen ruimte te kreëren in
een lokaal dat oorspronkelijk een biblioteek was:
nu staan er welgeteld dertien computers ter
beschikking van sirka drieduizend vijfhonderd
studenten. Dit is slechts een klein aspekt binnen
het algemene ruimtetekort.

Ook de biblioteek, toch het kloppend hart
van de fakulteit, kampt met problemen. Ze bereikt
immers stilaan haar maximale kapassiteit en dreigt
in de nabije toekomst te klein te worden om alle
boeken een veilig onderkomen te verschaffen. Dit
is een fenomeen waarvoor insiders al langer waar-
schuwen. Men probeert hiervoor een voorlopige
oplossing te bieden door enkele ruimtes in de
kelder van het gebouw vrij te maken.

Het ruimtegebrek heeft trouwens ook gevol-
gen voor het lesgebeuren. Zo heeft de fakulteit
slecht één grote aula, die vaak onvoldoende plaats
biedt aan grote groepen studenten. Andere lokalen
voldoen evenmin aan de behoeften. Meestal zijn
7e bovendien bever. zodat eventuele wijzigingen in
lessenroosters moeilijk opgevangen kunnen
worden. De gebrekkige staat van het didaktisch
materiaal draagt evenmin bij tot een positief stu-
dieklimaat. noch voor de studenten, noch voor de
docenten.

Uitbreiding is dus duidelijk nodig. Door de
beperkte infrastruktuur van het Iakuheiisgebouw
is men nu genoodzaakt bepaalde lokalen l'en
andere bestemming te geven, lOt er een (dcfini-
ticvel oplossing gevonden wordt. Een mogelijke -

en ook de meest logische - oplossing is de in-
gebruikname van het grote, leegstaande gebouw
op de kampus. Dit gebouw is eigendom van de
KU Leuven, en wij wijzen reeds lang op de moge-
lijkheid het te gebruiken.

Hiermee komen we echter tot de kern van de
zaak, namelijk het gebrek aan financiële middelen.
Mede ten gevolge van het huidige allokatiemodel
kan de fakulteit Letteren - nochtans de grootste
van de KU Leuven - financieel amper
rondkomen. De fakulteit krijgt sinds jaar en dag
minder geld uit de 'centrale pot' van de universi-
teit, ze heeft de voorbije jaren ook mee helpen
besparen door vele inleveringen en ze kan boven-
dien nauwelijks profiteren van de zogenaamde
'derde geldstroom' (sponsoring door bedrijven en
dergelijke), die voor vele andere fakulteiten een
belangrijke bron van extra inkomsten betekent.
Volgende feiten zullen de financiële problemen
nog verduidelijken: het budget voor de aankoop
van boeken ligt momenteel lager dan tien jaar
geleden, en alle departementen en POK's (perma-
nente onderwijskomrnissies) hebben ten opzichte
van vorig akademiejaar vijf tot zeven procent
moeten inleveren op hun werkingsbudget.

Enkele materiële gevolgen van de problema-
tiek werden reeds aangekaart, maar er zijn nog

andere belangrijke gevolgen, die een rechtstreeks
kwaliteitsverlies voor de bestaande opleidingen
betekenen. De fakulteit Letteren herbergt een vijf-
tiental studierichtingen (Voortgezette Akademische
Opleidingen niet inbegrepen), die alle een
volwaardige opleiding willen aanbieden. De onder-
wijs- en ook onderzoeksaktiviteiten van elk van
deze richtingen moet natuurlijk ook op één of
andere wijze gefinancierd worden. De bestaande
richtingen kunnen enkel in stand gehouden wor-
den door de zogenaamde rekeneenheden, die cen-
traal door de akademische overheid aan de diverse
fakulteiten worden toegekend. Het huidige aantal
rekeneenheden van de fakulteit Letteren is echter
volstrekt onvoldoende. Zo proberen binnen onze
fakulteit een aantal kleinere richtingen met erg
beperkte middelen een kwalitatief hoogstaande
opleiding aan te bieden. Deze worden door het
huidige 'rationaliseringsbeleid' echter ernstig in
hun bestaan bedreigd. De recente hetze rond het
voortbestaan van de opleiding Semitistiek is hier-
van een goed voorbeeld: het toonde nog maar
eens hoe moeilijk het is om enkele rekeneenheden
vrij te maken voor ekonomisch minder relevante
richtingen. Uiteraard appreciëren we de beslissing
van de akademische overheid om Semitistiek niet
op te geven (wel betreuren we dat de richting

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat

5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag 16.00 LI binnen zijn, liefst op diskette of
e-mail vcto@veto.student.kuleuven.ac_be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening formuleert. Het standpunt
kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds ondertekend met naam, studiejaar en volledig adres, en is
onder geen beding anoniem.

Eventuele reakues op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via
lezersbrieven.

De vrije tribune wordt otwel integraal olwcl niet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met
dubbele interlinie). Dl' redaktie behoudt zich het recht voor dl' vrije tribune niet re plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet
strikt voldaan wordt.

Twintig iaar
Gobelijn

Stripwinkel Gobelljn bestaat op I mei
twintig jaar. Op dinsdag 30 maart wer-
den de feestelijkheden alvast ingezet
met de voorstelling van Jan Bos-
schaert's nieuwe Sam-album 'Hazera'.
Striptekenaar-illustrator-schilder
Bosschaert werkte voor de gelegenheid
bovendien aan een portfolio met in de
hoofdrol het 'logo-madammeke' van
de jarige stripwinkel. voortaan Dame
Gobelijn genoemd. Deze Dame fleurt
ook Gobelijn's eigen service-gids tips
voor sl!ips op, een spiksplinternieuwe
Stripwijzer die zijn lezer wegwijs wil
maken doorheen het kluwen van het
gev,rieerde stripaanbod.

~ Dali'}' Coolen
Tips voor strips kost 50 frank en is verkrijg-
baar bij striptvinkei Gobelijn aan de
Mechelsestraat)5~ Inlichtingen over de port-
folio aan hetzelfde adres of per telefoon:'
016/23.55.86.
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ieouwwehh • Ja sorry, mijn pointe moet nog
komen. Maar dat is voor volgende week » In de
Jona » Soyez propre! • Oh ja, wat gebeurde er
nog zoal? • Verkiezingen in Turkije» Sorry
jonqens » Het is allemaal zo vort » Wat is dat?
• Dat is Mexicano • Als ik nog eens frieten bij
Marie-Jeanne koop, springen de oesters over de
horden. Okee, daar gaan we dan • En niet
zoals Vandenbroucke als een cowboy Henk
• Gezwind met blonde kuif. Helaas onder het
rode helmpje» De benen ter pedaal stiet over de
Waalse Plateau 's • lets meer dan tien » Play-
station is toch beter » Nu nieuw design met voed-
selpakketten en traktors • Einde! • En ze leefden
nog lang en gelukkig .•

Assyriologie uiteindelijk het kind van de rekening
zal worden), maar wc willen er hier met nadruk
op wijzen dat dergelijke ad hoc-maatregelen het
probleem niet struktureel oplossen. Een échte
oplossing, die niet volledig afhankelijk is van de
goodwill van een aantal personen, kunnen we
enkel bereiken door ervoor te zorgen dat zulke
maatregelen in de toekomst overbodig worden.

In dit kader kunnen we ook de wrevel van
het Akademisch Personeel situeren. Op de jongste
Fakulteitsraad van vier februari kwam men aan-
dachtig luisteren naar de nieuwste plannen en
ontwikkelingen in de fakulteit. Wat een interes-
sante gedachtenwisseling moest worden, draaide'
echter uit op een onafgebroken geklaag over wer-
kingsmiddelen ... We kunnen deze misnoegdheid
van de professoren en assistenten begrijpen, want
ze worden ook al jaren gekonfronteerd met deze
algemene onderomkadering (bijvoorbeeld bij het
departement Moderne Geschiedenis). Een pro-
bleem in dit verband is bijvoorbeeld dat professo-
ren die op emeritaat gaan, vaak niet vervangen
worden.

Met deze brief willen wij de Akademische
overheid sensibiliseren. Wij pleiten ekspliciet voor
een dringende en grondige herziening van het
bestaande allokatiemodel. De huidige financiële
toestand van de fakulteit staat een optimale en
kwalitatief hoogstaande werking in de weg. Zoals
hierboven al bleek, ligt de problematiek niet al-
leen de studenten nauw aan het hart, maar houdt
ze ook de proleworen en a"iSlenten sterk bezig.
Zo schreef Prof. DL J. van der Horst in één van
lijn column- (De Standaard, 20 maart '99) in ver-
band met 'siuitcrkcnsdag': ... de rektor \'a11 Oll~~

univcrsneu /OpSlllilt'll/,'1I d,w hCI,Imle/ja! roepen:
"Alldr,;k~, .~t'1II"'):fI pa: buiten als oll:e{clkulfl'il tien
rckenecnueden cXlra krij,/I '"
Namens de studentenkringen van de

fakulteit Letteren (KU Leuven): Johan
De Rocker, preses Historia '98-'99, Bert

Gevaert, preses Klio '98-'99, Tijl
Vereenooghe, preses Alfa '98-'99,
Annelies Vandenberghe, preses

Germania '98-'99, Sergio Gratteri,
preses Musicologica'98-'99, Raf Van
Soest, preses Romania '98-'99, Joris

Van Grieken, preses Mecenas '98-'99,
Jeroen Van Dyck, preses Eoos '98-'99.
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Eksperten zoeken prestige voortgezette opleidingen uit

Miin VAOvoor iouw oude opleidin'g?
Goor zes gespecialiseerde voort-

gezette akademische opleidin-
gen (VAD's) die de KU Leuven

inricht, moet momenteel een extra
hoog inschrijvingsgeld betaald wor-
den, tot zo'n tweehonderdduizend
frank. Dat geldt vooral voor opleidin-
gen met een internationaal prestige.
Dm te bepalen welke opleidingen
internationaal prestige uitstralen,
komt begin mei een ekspertenkom-
missie samen. Intussen bedisselen de
universiteiten zelf volop over een be-
perking van de wildgroei aan VAD's
in het Vlaamse onderwijslandschap.

Op 29 maart 1999 vond een extra akade-
mische raad plaats, met als oorspronkelijk
doel het oprichten van nieuwe voortgezette
akademische opleidingen. Diezelfde 29
maart was evenwel een strategische datum:
op 31 maart moest de lijst van de VAO's
bekend zijn bij het onderwijsministerie.
Voor de andere universiteiten waren deze
twee dagen te kort om hun aanbod aan
VAO's alsnog aan te passen aan die van de
Leuvense unief.

Om deze konkurrentieslag tussen de
universiteiten enigzins in juiste banen te
leiden was er nochtans een oplossing in de
maak: ererektor Dillemans had namelijk
voorgesteld om een erkenningskommissie
voor VAO's in te richten. Die kommissie -
die zou kaderen in het onderwijsdekreet 10
zoals dat onlangs door het Vlaams Parle-
ment werd goedgekeurd - zou dan de
VAO's evalueren en beslissen of ze al dan
niet mogen worden opgericht. De kommis-
sie zou beginnen werken vanaf oktober
1999, dus werd verwacht dat de universi-
teiten in allerijl nog een hele trits nieuwe
VAO'~ zouden voorslellen Olll hel oordeel
van de erkenningskommissie alsnog te ont-
lopen, en om met een groter aanbod naar
de gunst van de studenten te dingen. Zo
had de Gentse universneu bijvoorbeeld al
vijftig nieuwe VAO's klaarliggen.

Voege

Voordat de geplande kommissie in voe-
ge trad, kwam er evenwel een ander voor-
stel om het probleem op te lossen. dil keer
vanuit de universiteiten zelf. Op de overleg-
vcrgaderingen van dl' Vlaamse Iruerunivcr-
viraire Raad (Vlir), voorgezeten door de
Leuvense rektor Oostcrlinck, besefte men
namr-lijk /ell ook wel dat 7O'n hoog aanlal
nieuwe VAO\ abvurd 70U zijn. en dus
kwam dl' Vlir met een voorsiel op de prop-
pen. Dil' oplm<,ing hcstond eruit dat op hel
101ale aanlal VAO\ in Vlaanderen maxi-
mum tivn nieuwe VAO'~ zouden mogen
bijkomen. Aan dl' KU Leuven 7.0Udat he-
Id.enen dat er maxirnum dril' nieuwe
VOOrlgC7l'UCopleidingen zouden rnogrn
hijkorncn. len/ij - indien men in Leuven
bijvoorbeeld vijl nieuwe VAO\ 70U willen
- er dan hijvoorbeeld twee oude opleidin-
gen ge ..chrapt worden. En inderdaad. de
crkcnuingvkornmivsic zoal .. dil' door Dille-
mam was voorgesteld. werd daadwerkelijk
voor onbepaalde lijd uitgesteld. Dl' Akade-
rnischc Raad, die oorspronkelijk bijeen-
kwam om nieuwe VAO's op te richten.
kreeg dus een nieuwe opdracht: hel schrap-
pen van l'en aantal VAO's.

Vier jaar geleden werd door dl' over-
heid middels een dekreetswijziging dl' sub-
sidit'ring van dl' VAO's stopgezet, omdat
deze te duur werd. Ter kompensatie heeft
men aan dl' universiteiten de macht gege-
ven om zelf hogere inschrijvingsgelden te
vragen voor die VAO's. aharis voor niet
meer dan de helft daarvan. Hierop volgde
verzet van de KU Brussel en van de studen-
ten zelf. Daarom werd dl' dekreetswijziging
voor hel Arbitragehof vernietigd. Het gevolg
daarvan was een soort juridisch vacuüm. In
dl' praktijk bleef het bij voorstellen voor
subsidies, bij gebrek aan een wettelijke

basis voor daadwerkelijke subsidiëring.
Op dit moment is de regeling zo dat

VAO's voor financiering in aanmerking
komen op basis van het aantal diploma's
dat wordt uitgereikt. Het minimum aantal
diploma's dat per jaar per VAO moet wor-
den uitgereikt, is vijf. Gevolg is dat de uni-
versiteiten niet geneigd zijn hoge inschrij-
vingsgelden te gaan vragen voor hun
VAO's. Een hoog inschrijvingsbedrag be-
tekent immers minder studenten en dus
ook minder subsidies. Daarbij is het even-
wel vreemd dat er een diskrepantie blijft
bestaan tussen de universiteit en de over-
heid wat betreft de wijze van geldverdeling
onder de VAO's. De universiteit werkt im-
mers op basis van het aantal ingeschreve-
nen, de overheid daarentegen op basis van
het aantal uitgereikte diploma's.

Betrekking

In de praktijk verandert er dus niet zo
heel veel en blijven de inschrijvingsgelden
dezelfde als vorig jaar. Toch dient hier te
worden aangestipt dat het door het nieuwe
dekreet X nu perfekt mogelijk is hogere
inschrijvingsgelden te vragen, omdat de
juridische pijnpunten - die de studenten
voordien als argument gebruikten om de
hogere inschrijvingsgelden af te wijzen -
zijn weggewerkt. Met betrekking tot het
verhogen van inschrijvingsgeld zegt het
dekreet dat het maximum 203.760 frank
mag bedragen: en niet de eerder voorge-
stelde driehonderdduizend. Bovendien
wordt gesteld dat enkel voor gespecialiseer-
de opleidingen zo'n verhoging kan worden

doorgevoerd.
Slechts zes opleidingen vragen op dit

ogenblik een verhoogd inschrijvingsgeld.
Het betreft hier opleidingen met een inter-
nationale uitstraling, die door nogal wat
begoede buitenlandse studenten gevolgd
worden. Volgens de Amerikaanse logika,
waarin de KU Leuven dan even meedenkt,
hebben rijke buitenlandse studenten (lees:
Amerikanen) nu eenmaal meer vertrouwen
in een dure opleiding. Voor VAO's zonder
internationale uitstraling heeft het dan
geen zin meer om het inschrijvingsgeld te
verhogen. De universiteit zou daar geen
buitenlanders mee aantrekken, maar wel
Vlaamse studenten kunnen verliezen. Toch
blijft het dan vreemd dat één van de zes
opleidingen waarvoor een hoger inschrij-
vingsgeld gevraagd wordt - European
Studies - verlieslatend is. Ook de hoge
inschrijvingsgelden bieden klaarblijkelijk
geen soelaas. Het feit dat men daar niet
teruggaat naar het systeem met subsidies
van de Vlaamse regering wordt dan ook
door menigeen toegeschreven aan een
drang naar internationaal prestige van de
KU Leuven.

.MI!Iarniet alleen de KU Leuven gaat op
jacht naar de gunst van de studenten in
haar aanbod van VAO's. Deze laatsten wor-
den dan ook niet verdeeld onder de Vlaam-
se universiteiten, maar gewoon ingericht
om de konkurrentie voor te zijn in een
bepaalde niche van de onderwijsmarkt.
Daarbij gaan de universiteiten strategisch
op zoek naar een studiegebied dat nog open
ligt, en zoekt men vooral in de grensgebie-
den, bijvoorbeeld een VAO die de kloof

moet dichten tussen geneeskunde en wis-
kunde. Een ander voorbeeld is de inrichting
van de VAO 'menselijke voeding', opgericht
binnen de KU Leuven. Zo'n VAO kan de
Leuvense unief dan verdere konkurrentiële
voordelen opleveren. Het BOIC (Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité) zal
bijvoorbeeld voor advies naar Leuven
komen omdat daar dan de specialisten
'menselijke voeding' zitten.

Volgens de Amerikaanse
logika, waarin de KV Leuven
dan even pteedenkt, hebben
rijke buitenlandse studenten
nu eenmaal meer vertrouwen

r-

in een dure op!e!ding.

De wildgroei aan VAO's lijkt dus toch
te zullen worden ingeperkt. Voor VAO's
met internationale uitstraling, waarvoor in
strikte zin hogere inschrijvingsgelden ge-
vraagd zullen kunnen worden, moet men
natuurlijk eerst weten welke VAO's nu juist
internationale uitstraling hebben. Men
moet ze eerst doorlichten. Daarom heeft de
Akademische Raad een ekspertenkommissie
laten oprichten die vanaf mei, onder leiding
van vice-rektor eksakte wetenschappen
Langouche samen met de dekarren. de
VAO's gaat doorlichten op hun internatio-
naal prestige.

Joke Bellen
Jeroen Lissens

voor een VAD. Ja, ga nog maar eens in het park liggen in plaats van te studeren.

Niet·erkenning subsidies Kommitee en MLB bevestigd
De beslissing van Kringraad - een geleding van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisaue - om geen subsidies toe te kennen aan
het Kommitee tegen Uitwijzingen en de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) is door de beroepskomrnissie bevestigd. Dit jaar
hadden de vrije verenigingen Voor het eerst de mogelijkheid beroep aan te rekenen tegen de beslissing van Kringraad. De vier afgewezen
verenigingen - ook Aktief linkse Studenten (ALS) en de sodallsusche Jonge Wacht (SJW) ondergingen dat lOL- maakten van die
mogelijkheid gebruik.

Ook ALS en SJW werden uitgenodigd op het buitengewoon buro van de Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS) dat als
beroepskommissie tungeêit. Zij kwamen evenwel niet opdagen. Belde vererügïngen kunnen nog tot één mei verzoeken door het buro
gehoord te worden. De beroepskommissie hoorde een vertegenwoordiger van MLB en Kommitee en de voorzitter van Kringraad die de
beslissing van de studentenbeweging moest motiveren. De kommissie oordeelde dat in beide gevallen de erkenningsprocedure korrekt
gevolgd werden bevestigde bijgevolg de beslissing van Kringraad. Niettemin bevat de motivatie toch een duidelijke vingerwijzing: "de
beroepskommissie vraagt dat de kringverantwoordelijken zich in de toekomst meer ekspliciet houden aan de in het reglement opgesomde
beslissingscriteria." aldus het verslag. Hoewel de beroepsaanvraag elk aspekt van de erkenningsprocedure kan behandelen, had Ruben
Vandevyvere - woordvoerder van bet Kömmltee - een diepgaander inhoudelijke diskussie gewild. De vraag of de aangevoerde
argumentatie op de Kringraadvergadering (zie Veto 24, 15maan) opweegt tegen de niet-erkenning blijft onverminderd geldig.

(bd)

(* v910 Jaargang 25 nr. 27 dd. 19 april 1999 3



Repressie tegen aktiegroepen krijgt wettelijk kader

Mei Dulroux als alibi
Ooor het eerst sinds lang is er

weer een dalende tendens
waar te nemen in de recentere

opiniepeilingen inzake het onveilig-
heidsqevoel. Sinds de sjokerende ont-
hullinqen in de kommissie-Dutroux
doet er zich stilaan een aardverschui-
ving voor bij Justitie en Binnenlandse
Zaken, met de politiehervorminqen,
de wet op de kriminele organisaties,
de wet op de staatsveiligheid, de wet-·
Franchimont enzovoort, Nieuwe ont-
wikkelingen inzake repressie of oude
wijn in nieuwe zakken? Niet zelden
stuiten ze op protest van critici, aka-
demici en aktievoerend België, Sociale
Raad - een geleding van de Leuvense
Overkoepelende Krinqorqanisatie
(Loko) - ijvert alvast mee voor het
'recht op aktie',

In het zogenaamde post-Dutroux-tijdperk
wordt werk gemaakt van de hervorming
van het justitie-apparaat. De snelheid waar-
mee die hervormingen worden doorge-
voerd - die lijkt vaak belangrijker te zijn
dan de inhoud - roept vragen op. Welke
diensten hebben gefaald in het onderzoek
en wat is het politieke antwoord hierop?
Wat zijn de maatschappelijke reperkussies
van de voorgestelde hervormingen? Zijn de
voorgestelde hervormingen wel zo nieuw?
Het maatschappelijke debat over het onvei-
ligheidsgevoel van de burger wordt echter
al te vaak herleid tot een partijpolitiek geïn-
spireerd symptomendebat. Een voorbeeld is
het initiatief van de rooms-rode koalitie in
Leuven net voor de verkiezingen om kame-
ra's te plaatsen in winkelwandelstraten. Op
één van de laatste gemeenteraadsvergader-
ingen heeft burgervader Louis Tobback (SP)
laten weten dat hij van plan is om bij de
volgende begrotingsronde de nodige midde-
len vrij te maken voor de plaatsing van vei-
ligheidskamera's. "Er zal dan de nodige
ruimte zijn voor het debat", aldus Tobback.
Veiligheidskarnera's bewegen zich op de
dunne scheidingslijn tussen wat nog net
kan en wat duidelijk in strijd is met het Eu-
ropees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM) en een aantal fundamentele
grondrechten zoals de bescherming van de
lichamelijke integriteit (artikel 3 EVRM), op
de persoonlijke levensfeer (artikel 8
EVRM), het onschuldvermoeden (artikel 6
EVRM) of het portretrecht. Het is maar de
vraag of men naar aanleiding van een be-
grotingsronde tot het hoognodige maat-
schappelijke debat zal komen over de in het
EVRM vastgelegde beschermingen en de
wenselijkheid van een impliciete beknot-
ting van deze rechten door de plaatsing van
veiligheidskarnera's.

Kontrole

De wettelijke leemte inzake de (re-)pro-
duktie van beeldmateriaal die momenteel
heerst, zorgt gemakkelijk voor mogelijke
misbruiken. "Dat is een idee geweest, maar
meer niet. Het is allemaal een beetje opge-
blazen," aldus de Mechelse hoofdkommis-
saris over de mogelijke plaatsing van veilig-
heidskarnera's aan het station in Mechelen.
Intussen verschijnen er steeds meer kame-
ra's aan instellingen, op bussen en markt-
pleinen, of bij akties, Dit alles terwijl "het
nemen van foto's en het gebruik ervan
door de politie, nooit het voorwerp vormde
van een ernstige reflektie" (De Hert, P., p
440). Het lauwe debat rond de veiligheids-
kamera's is kenmerkend voor het huidige
klimaat waarin veranderingen worden
doorgevoerd. Nochtans komen steeds meer
zwaar bevochten demokratische verwor-
venheden op de helling te staan.

Lichtmis 1998 zal de geschiedenis van
de Leuvense studentenbeweging ingaan als
de dag van de tastbaar geworden kriminali-
sering van aktiegroepen. Naar aanleiding
van het parlementaire debat over de wet op
de kriminele organisaties (zie Veto nr. 14)
kwamen die dag een twintigtal aktiegroe-

pen de straat op om hun vrees voor een
hardere aanpak en een inperking van een
aantal fundamentele vrijheden op een lu-
dieke manier kenbaar te maken. Door toe-
doen van de arm der wet kreeg de korte
aktie na afloop alsnog ongewild een wel
zeer bijzonder symbolisch karakter. Met
wapenstok en pepperspray werd de groep
aktievoerders hard aangepakt. De Liga voor
Mensenrechten haalde scherp uit naar het
gebruik van de felomstreden pepperspray,
dat in de VS reeds verscheidene dodelijke
slachtoffers heeft geëist. Het eigenlijke pu-
blieke debat over de betwiste wetgevende
initiatieven bereikte evenwel nooit de huis-
kamers. Met de goedkeuring van de zo ge-
vreesde wet op de kriminele organisaties is

der krijgen. Opsporingswerk en pro-aktief
onderzoek naar organisaties - met bijho-
rende infiltratietechnieken en dergelijke -
worden mogelijk vanaf het moment dat er
een 'vermoeden' is dat men een misdrijf
plant. Hiermee worden alle organisaties en
individuen geviseerd die onder de hoger-
vermelde wet op de krirninele organisaties
kunnen vallen.

Reaktie

Voor het eerst in de geschiedenis van
de Belgische staat heeft men het aktieter-
rein van de Staatsveiligheid en de Militaire
veiligheid in een aantal wettelijke bepalin-
gen vastgelegd. Volgens de nieuwe wet op

een belangrijke stap gezet in de uitbouw
van een wettelijk kader dat een verdere kri-
minalisering van aktiegroepen mogelijk
maakt. Verschillende mensenrechtenaktivis-
ten en onafhankelijke waarnemers vrezen
immers dat de wet - die de repressie tegen
de georganiseerde misdaad vorm moet ge-
ven - haar doel mist en een bedreiging in-
houdt voor het grondwettelijke recht op
vrije meningsuiting, het recht op vereniging
en op vergadering. Deze wet laat zoveel
ruimte voor interpretatie dat zij tegen elke
sociale organisatie die met direkte akties be-
zig is - van stakingspiketten en wegblok-
kades tot allerhande boycotakties - ge-
bruikt kan worden.

De kommissie-Dutroux heeft op pijnlij-
ke wijze aangetoond dat er iets fundamen-
teel fout zat met de rechten van het slacht-
offer en - hoewel het niet meteen de
grootste bekommernis was van de kommis-
sie - met deze van de dader. Met de in-
voering van de wet-Franchimont heeft men
gepoogd hieraan tegemoet te komen.
Franchimont houdt echter meteen ook in
dat een aantalonderzoeksdaden die voor-
heen verboden waren nu een wettelijk ka-

de veiligheidsdiensten, moeten deze laatste
'zorgen voor de naleving van, en bijdragen
tot de bescherming van de individuele
rechten en vrijheden alsook tot de demo-
kratische ontwikkeling van de maatschap-
pij'. Op zich is er niets bijzonders aan dit
uitgangspunt. Elke rechtstaat zal zichzelf
proberen te beschermen tegen eventuele
bedreigingen. Dat deze bepalingen tot stand
kwamen zonder breed maatschappelijk de-
bat kan echter moeilijk bevorderlijk ge-
noemd worden. Vanuit demokratisch oog-
punt blijft de werking van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten sinds 1830 op een
wankele basis steunen.

'De Veiligheid van de Staat heeft als
opdracht het inwinnen (... ) van inlichtin-
gen die betrekking hebben op elke aktiviteit
die de inwendige en uitwendige veiligheid
van de Staat, ( ... ) en de internationale be-
trekkingen, het wetenschappelijk of ekono-
misch potentieel, ... zoals gedefinieerd door
het Ministerieel Komruitee (de ministers
van Binnenlandse Zaken en van landsver-
dediging, nvdr). of elk ander fundamenteel
belang van het land ( ... ) bedreigt of zou
kunnen bedreigen', aldus nog de wettelijke

bepaling (artikel 7.1). Een bonte opsom-
ming van 'fundamentele belangen', die bo-
vendien ten allen tijde aangevuld en geïn-
terpreteerd kunnen worden door de rege-
ring zonder konsultatie van het parlement,
laat staan van de bevolking. 'Elke individu-
ele of kollektieve aktiviteit ontplooid (... )
die verband kan houden met spionage, ter-
rorisme, ekstremisme, krirninele organisa-
ties (... )' dient extra aandacht te krijgen.
Ook hier kunnen dus verschillende aktie-
groepen onder vallen. Individuen die .'racis-
tische, nationalistische, anarchistische, au-
toritaire (... l' opvattingen toegedaan zijn,
'ongeacht of ze van politieke, ideologische,
konfessionele of filosofische aard zijn', wor-
den door deze erg ruime omschrijving
rechtstreeks geviseerd.

Tot slot ;'ordt er een bijzonder juri-
disch vakuüm gekreëerd voor de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten, wat op vele
vlakken ellf aanfluiting van een aantal
grondslagen van onze rechtstaat tot gevolg
heeft. Het beroepsgeheim van magistraten
en rechters ten aa;~eo van hogergenoem-
de diensten wordt opgeheven en ze moeten
'zorgen voor een zo goed mogelijke weder-
zijdse samenwerking' met de veiligheids-
diensten, die gekontroleerd worden door de
uitvoerende macht. Huiszoekingen bij leden
van de Staatsveiligheid worden zo goed als
onmogelijk en indien dit toch gebeurt moet
men 'onmiddellijk' de bevoegde minister
informeren. Indien het hier om 'geheime
informatie' gaat kunnen de betrokken dien-
sten en de minister de in beslag genomen
gegevens en voorwerpen laten 'klasseren'.
Deze maatregelen betekenen een verre-
gaande inbreuk op de grondwettelijk vast-
gelegde scheiding der machten, beperken
de demokratische kontrole en kunnen het
onderzoekswerk naar mogelijke vormen
van staatskriminaliteit - bijvoorbeeld kor-
ruptie - in ernstige mate belemmeren'.

Vervreemding

Sociale Raad heeft alvast besloten om
samen met een vijfentwintigtal andere so-
ciale organisaties de handen in elkaar te
slaan voor de vrijwaring van het 'recht op
akties', Zo kan iedereen die voor, tijdens of
na akties gekonfronteerd wordt met een
onrechtmatig politioneel optreden, intimi-
datiepraktijken, juridische vervolging, een-
zijdige verzoekschriften, ... vanaf heden te-
recht bij het meldpunt 'recht op aktie'. Het
meldpunt zal in geval van grove schendin-
gen - en mits het akkoord van de melder
- het voorval onmiddellijk aanklagen via
de pers. Alle inbreuken zullen bovendien
gebundeld worden in een jaarverslag waar-
in belangrijke tendenzen zulle~ worden
blootgelegd.

Intussen blijft het lijstje van repressieve
akties tegenover maatschappelijk geënga-
geerde organisaties en van aantastingen
van grondwettelijke vrijheden echter uit-
breiden. Akties worden verboden, preven-
tieve arrestaties, rechtsweigering aan aktie-
voerders in nood, stopzetting van akties via
eenzijdige verzoekschriften, huiszoekingen,
regelrechte razzia's, het gebruik van afluis-
terapparatuur zijn enkele voorbeelden. Op-
vallend hierbij is de totale afwezigheid van
elk maatschappelijk debat dat de parlemen-
taire ruimtes - of die van de regering -
overstijgt. Het blijft wachten diskussies ten
gronde over de oorzaken en de aanpak van
de 'kleine kriminaliteit' en de onnoemelijk
veel grotere financiële kriminaliteit. Welke
zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de verde-
re vervreemding van het individu uit z'n
eigen leefomgeving op het onveiligheidsge-
voel? Hoe gaat men de globalisering van de
financiële kriminaliteit aanpakken? Welk
toekomstperspektief heeft men te bieden
aan de maatschappelijk achtergestelde
jeugd?

Thierry Laenen

Voornaamste bronnen: -Een wettelijk kader voor
repressie, 'Tino, De Nar 148. -Artikel 35 wet
politie-ambt en beeldgaring van burgers door
pers en politie, De Hert PaL/I,Panopticon (1998).
Het meldpunt 'recht op aktie' is te bereiken via
de Liga voor Mensenrechten, Van Stopenberqhe-
straat 2, 9000 Gent. Per telefoon: 09/2230738 of
per fax: 09/2230848.
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dan op haar eigen benen leert staan. Voor
een flink deel van de spin-offs is dat intus-
sen gebeurd. Sinds de vroege jaren zeventig
hebben zich hier aan de KV Leuven in
totaal zo'n dertig ondernemingen ontwik-
keld.»
Veto: Bestaat er geen gevaar dat de know-how
en de energie van professoren op die manier voor
de universiteit en de studenten verloren dreigen

kennis, daarvoor heb je een andere struk-
tuur nodig. Ik kan hier geen marketing-
mensen in dienst nemen om een kommer-
siële politiek rond mijn onderzoek op te
zetten. Dat kan dus niet.».
Veto: Aan de andere kant heb je wel de imago-
faktor: het feit dat de KV Leuven haar naam.
aan een bedrijf verbindt zal een startende onder-
neming toch geen windeieren leggen. Dat is toch

andere kant zijn er toch ook buitenbeen-
tjes, spin-offs op plaatsen waar je die niet
zou verwachten, zoals in de fakulteit Lette-
ren bijvoorbeeld. En dat bewijst dat men
daar toch ook mogelijkheden ziet. Of die
kansen zich dan materialiseren, dat is het
spel van het ondernemerschap, en dat kan
je pas op termijn zien. Investeren is dan
ook tipisch iets wat in verschillende fazen
gebeurt. Wat wij nu als opstartkapitaal
voorzien is een eerste faze. En daarop zal
verder geïnvesteerd moeten worden. Maar
daar hopen we ook dat de spin-olts aan-
trekkelijk genoeg zullen zijn voor eksterne
financiers. »

Ondernemen aan de unief niet langer vies woord (1)

"Met· een kristallen bol hadden we hier
·geen ondernemers meer nodig"
4)at er in het onderzoek dat aan

de universiteit gebeurt per
definitie maatschappelijk en

industrieel relevante zaken opduiken,
zal niemand ontkennen. Bepaalde
fakulteiten onderhouden dan ook
nauwe banden met de industrie, waar
toepassingen voor de hand liggen.
Maar ook aan andere fakulteiten
zoals politieke en sociale wetenschap-
pen en zelfs letteren brengen onder-
zoekers kennis op de markt buiten de
[akulteitsqebouwen zelf. In haar
beleid tegenover die spin-offs steunt
de KU Leuven de oprichting van
dergelijke bedrijven, maar wil ze ook
niet zelf een bedrijf worden, zegt
direkteur Koen Debackere van Leuven
Research & Development.

Veto: Evolueren we nu naar een Amerikaans
systeem waar de universiteiten in grote mate door
het bedrijfsleven gefinancierd worden?
Koen Debackere: «Eerst en vooral moet
ik aanstippen dat zelfs in Amerika weinig
universiteiten volledig door het bedrijfsle-
ven gefinancierd worden. Hoe dan ook
blijft er altijd een stuk vrij onderzoek. Bo-
vendien hebben we in Europa een ander fi-
nancieringsbeleid voor de universiteiten,
dat ervoor zal zorgen dat financiering door
de bedrijfswereld altijd een beperkter deel
zal vormen van het geheel van middelen
dat de universiteiten ter beschikking krij-
gen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk:
als je kijkt naar de onderzoeksomzet van de
KV Leuven, die vandaag ongeveer vijf mil-
jard bedraagt, zie je dat daarvan ongeveer
1,3 miljard uit de industrie komt via Re-
search & Development. Dat is bijna vijfen-
twintig procent, en misschien kunnen we
nog groeien naar dertig tot vijfendertig pro-
cent maximaal, maar verder zie ik dat niet
gaan.»
Veto: Hoe ziet de relatie tussen KV Leuven R&D
en de spin-offs eruit?
Debackere: "KV Leuven R&D werkt met
divisies, waarbinnen de onderzoeksaktivi-
reiten van professoren kaderen. Binnen die
divisies worden er middelen gegenereerd,
wordt er dus onderzoek gedaan. En soms
leidt dat onderzoek ertoe dat iets kan wor-
den opgezet in een onderneming. Dan kan
die divisie met een stuk van haar middelen
gaan participeren in het kapitaal van haar
onderneming. Daarnaast is er het Gemma
Frisiusfonds, dat is risikokapitaal van de KV
Leuven, waarmee de universiteit in die on-
dernemingen gaat participeren. Op die ma-
nier verschaft de universiteit startende on-
dernemers het nodige kapitaal en verge-
makkelijkt ze het opstarten van een be-
drijf.»
Veto: Wie neemt het initiatief voor het opstarten
van zo 'n spin-of!?
Debackere: "Het zijn eigenlijk altijd de on-
derzoekers of de professoren zelf, die zien
dat iets ergens een zekere maturiteit bereikt
heeft, dat er veel vraag naar is, dat iets in
produktvorm beschikbaar komt, of dat een
dienst kan aangeboden worden. Op die ma-
nier komt men dan tot de konklusie om
daar misschien een aktiviteit rond op te
starten die kommersieel haalbaar is. En dan
zit je automatisch in het spin-off-gebeuren.
Op dat ogenblik kan je daarvoor middelen
krijgen van de universiteit, mits het ent-
wikkelen van een business plan enzovoort.»

Navelstreng

"Maar op termijn is het uiteraard de
bedoeling dat de spin-offs volledig los
komen te staan van de universiteit: hoe
vlugger je die navelstreng kan doorknip-
pen, hoe beter voor de onderneming, die

Couveuse .•"Want ook bij ~qe echte suksesverhalen on-
der de spin-offs heb je een lange aanloop-
periode voor het echt suksesvol werd: het

~

Als gij denkt dat uw vragen relevant zijn, dan zijn ze relevant. (foto Jeroen Lissens)

te gaan ten koste van nieuw opgerichte bedrij-
ven?
Debackere: «Ik denk dat er voldoende af-
spraken bestaan om het onafhankelijk on-
derzoek niet in gevaar te brengen. Vergeet
niet dat een spin-off voor studenten ook
een voordeel kan zijn: doordat ze in kon-
takt komen met de spin-off kunnen ze ook
leren weten wat er in de industrie voorhan-
den is, en wat daar de vragen en de proble-
men zijn. Dus er gaat wel energie naar de
onderneming, maar die geeft dan ook iets
terug. Volgens mij is dat iets dat langs twee
kanten werkt. En het is belangrijk dat dat
langs twee kanten werkt. Om er dan voor

opbouwen van kennis over de markt en het
weten wat je daar nu juist kan gaan bete-
kenen is iets wat maar na een aantal jaren
vruchten afwerpt. Je kan dat niet van meet
af aan weten. Want daarom richt'je ook
een onderneming op: om voor een stuk te
leren wat er op de markt gaande is. En dat
kan je nu eenmaal niet op voorhand voor-
spellen. En inderdaad heeft niet elke spin-
off het even gemakkelijk, misschien zullen
we er inderdaad een aantal hebben waarbij
het verkeerd gaat. Maar we hebben helaas
ook geen kristallen bol. Dat zou mooi zijn
natuurlijk, maar dan hebben we geen on-
dernemerschap meer nodig.»

ook een vorm van marketing?
Debackere: «Ja, maar dat is een andere
vorm van marketing. Het is niet die vorm
van marketing waarbij de universiteit zelf
zwaar tussenkomt door het stellen van
kommersiële daden. In die zin is het toch
wel iets anders; ik zie de universiteit zelf
nooit als bedrijf diensten aanbieden aan
klanten.»

Buitenbeen

Veto: Wie bepaalt hoeveel geld een spin-off bij
het opstarten van de universiteit krijgt?
Debackere: «Het zijn de initiatiefnemers
van de spin-offs die bepalen hoeveel geld er
nodig is, op basis van wat ze willen doen,
dus op basis van hun business plan. Uitein-
delijk zijn er ook de kapitaalverstrekkers.
en is er ook het fonds dat een beslissing
neemt: keuren we dat goed of niet, en
waarom. Naast het fonds, dat een onafhan-
kelijke NV is die ingekapseld zit in Leuven
Research & Development, en de KV Leuven
zijn er ook nog twee partners uit de bank-
wereld, Fortis en KBC.»
Veto: Niet elke fakulteit lijkt een even goede
groeibodem voor spin-offs?
Debackere: "Ik denk dat er meer en meer
spin-offs zullen komen aan verschillende
Iakulteiten. En dat er aan meer en meer fa-
kulteiten spin-offs zullen komen. Maar in-
derdaad: niet elke fakulteit staat even dicht
bij de markt. Een spin-off betekent immers
dat je met een welbepaald onderdeel van
het ekonomisch-maatschappelijk gebeuren
bezig bent, namelijk de markt. En ik kan
me goed inbeelden dat die markt minder
behoefte heeft aan kennis uit bepaalde fa-
kulteiten dan aan kennis uit andere fakul-
teiten. Dat is een vaststelling en dat zal al-
tijd een vaststelling blijven. Maar aan de Ol)

Jeroen Lissens

«Ik zie de universiteit zelf
nooit als bedrijf diensten
aanbieden aan klanten» Reeks: Spin-ons

Door zell fondsen beschikbaar te stellen
voor personeel dat wetenschappelijk on-
derzoek in de maatschappij of de indus-
trie te gelde wil maken, steunt de !CU
Leuven een reeks ondernemingen -
spin-offs - die in haar eigen schoot
kunnen groeien en later zelfstandig
worden. Direkteur Koen Debackere van
Leuven Research & Development (LRJ))
koördlneert en evalueert de groei van
nieuwe bedrijven aan de Leuvense unief,
en geeft deze week tekst en uitleg. Naar
aanleiding van de aanwezigheid van de
KU Leuven op Flanders Technology
International belicht Veto volgende week
de blikvangers onder de geesteskinderen
van ondernemende professoren.

te zorgen dat het onafhankelijk onderzoek
niet in gevaar komt, zijn er andere mecha-
nismen voorhanden, ik denk daarbij aan:
kwaliteitsbewaking door de universiteit zelf
en eksterne reviews van waar men aan de
diverse departementen zoal mee bezig is.»

«De universiteit van haar kant komt er
ook financieel niet benadeeld vanaf, want
ze is hoedanook aandeelhouder in elke
spin-off. Als die kennis dus suksesvol op de
markt gebracht wordt, stijgt de waarde van
de onderneming. En dan heeft de univer-
siteit daar ook baat bij. Bovendien is een
universiteit geen geschikt vehikel om zover
te gaan in het op de markt brengen van
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Hedendaagse kringwerking in historisch perspektief

"De prolessoren hebben dat gemakkelijk aanvaard"
eewoonteqetrouw is de periode

voor en na Pasen de tijd van
de kring verkiezingen. Bij Klio

is dat niet anders. De kring steunt op
een traditie van meer dan zestig jaar.
Vetogaat terug in de tijd - naar het
jaar 1963 - en vergelijkt de kring-
verkiezingen en -werking van toen
met die van vandaag. Tekst en uitleg
kregen we van professor Hans
Hauben, de Kliopreses van weleer, en
Bert Gevaert, de huidige preses.

In de week voor de paasvakantie verkozen
de studenten 'Klassieke Filologie' en 'Ge-
schiedenis van de Oudheid' (de klioten)
hun nieuw presidium. Voor elke funktie
wordt afzonderlijk gestemd. De kandidaten
lichten hun kandidatuur toe en daarna
kunnen de aanwezige studenten vragen
stellen. Een procedure die dus iets verder
gaat dan brood en spelen. De preses en de
vice-preses, het zogenaamde duumviraat,
komen wel samen op. De klioten stemden
het duum viraat dit jaar echter weg. Terwijl
andere kringen in paniek zouden slaan,
blijft Klio er vrij rustig bij. Ze hebben deze
situatie zelfs voorzien in hun statuten:
'anarchia'. In een normaal werkingsjaar
kan elke klioot naar de presidiumvergade-
ring komen en heeft elk studiejaar en elke
funktie één stem. Tijdens anarchia is de
presidiumvergadering een open vergade-
ring, wordt er een vergadervoorzitter ver-
kozen en heeft elke aanwezige klioot één
stem.

Persoonlijkheden

Veto: Kon je in /963 spreken van een echte
verkiezingstrijd?
Hans Hauben: «Er was zeker wat konkur-
rentie. Het jaar voordien had een pre-ver-
kiL"7ing vijf kandrdaar-prescsscn geselek-
icerd. waaruit vervolgens de preses werd
verkozen. Het was trouwens pas de eerste
maal in de geschiedenis van de fakulteits-
kring dat er verkiezingen waren. Voordien
werd de preses altijd door de ere-voorzitter
(een prof. nvdr) aangesteld, maar dat ge-
beurde vrij informeel. Er werden niet
zozeer mensen gekozen die goede punten
behaalden, maar wel stevige persoonlijkhe-
den die vrij populair warcn.»

Veto: Vanwaar kwam die
plotse procedure-verandering?
Hauben: «Die is zeer
spontaan gegroeid. Het
jaar voordien, in mijn
tweede kandidatuur, reis-
den we met een grote
groep voor een maand
naar Griekenland. Uit dat
avontuur zijn zeer hechte
banden ontstaan en daar-
uit vloeide als vanzelf de
idee van een preses ver-
kiezing voort. De proffen
hebben dat gemakkelijk
aanvaard, ondanks de
kleine tegenstrubbeling
van de toenmalige ere-
voorzitter. Wel was het
toen enkel de tweede
kandidatuur die mocht
stemmen, omdat de preses
toen nog uit de eerste
licentie diende te komen.
In die tijd waren er geen
eksamens af te leggen
tijdens die eerste licentie,
waardoor je eigenlijk een

U kijkt. U vraagt zich af waarom. U weet het niet. Homeros ook niet. Wij wel.

gans vrij jaar had.»
Veto: Is het nu, door de frekwentere evaluatie-
momenten, moeilijker om medewerkers voor de
kring te vinden?
Bert Gevaert: "Ik denk dat elke kring daar
wel mee te kampen heeft. Elk jaar wordt
het moeilijker om mensen te vinden die
zich willen inzetten voor de kringwerking.
Dat je ook in de licenties zeer veel taken
krijgt, maakt het zeker niet gemakkelijker.
Het is soms zelfs al moeilijk om mensen
naar een aktiviteit te lokken. Daarbij komt
nog dat er tussen de verschillende kringen
een soort van wedloop bestaat om de
meeste aktiviteiten te organiseren.»

Toneel

Veto: Hadden jullie veel kontakt met andere
kringen?
Hauben: «We werkten vooral samen met
Historia. Ik ging ook naar het Fakulteiten-
konvent, de voorloper van Loko. Maar die
samenwerking was vrij bescheiden. In die
tijd waren de regionale klubs nog heel
belangrijk. Die mensen deden niet zoveel
mee met de werking van Klio gelf. maar

hielden i!th vooral bezig met het organi-
seren van kantussen. De fakulteitskringen
organiseerden op den duur meer en meer
het studentenleven en wonnen op die
manier aan belang.»

Bedevaart

Veto: Sponsoring is nu heel fel ingeburgerd,
maar hoe wisten jullie de krinqaktiviteiten in der
tijd te financieren?
Hauben: "Ik weet nog goed dat we voor
onze toneelvoorstelling iets gekregen heb-
ben van de fakulteit. Voor de rest was de
kringwerking zelfbedruipend. dankzij de
lidgelden en de entrees van de twee td's die
wc organiseerden in de Corso. Dat was
toen allemaal nog niet zo gesofistikeerd als
nu. Toch hadden we zeker niks tekort en de
overschot maakten we op.»
Gevaert: "Ik beweer niet dat sponsoring
vinden tegenwoordig gemakkelijk is, maar
via de Kult uurkommissie of de Permanente
Onderwijskommissie (POK) valt altijd wel
iets te rekupereren. Ook de fakulteit draagt
haar steentje bij door ons tijdschriftje
Bacchus te sponsoren .»

Veto: Vroeger was er wellicht een duidelijke
gelovige inslag te voelen, ik denk maar aan de
Klio-mis of de bidweek?
Gevaert: "De Klio-mis wordt nog altijd
ieder jaar georganiseerd.»
Hauben: "Toen was dat zelfs nog elke
week. We hadden heel veel priesters in ons
jaar en die deden dan de mis. Er werd
daarna ook samen gegeten en we bleven
meestal nog lang napraten. Ook werden er
in het jaar regelmatig omhalingen gedaan .»

Veto: ln het eerste nummer van Bacchus van
dit jaar worden de tweedeziners aangeraden om
hun tantes naar Scherpenheuvel te sturen om
ginds kaarsen voor hen te branden. Klopt het dat
in uw de tijd de studenten zelf nog op bedevaart
gingm?
Hauben: "Heel zeker. De universiteit or-
ganiseerde dat en er waren toen heel wat
kringen die daaraan participeerden. We
vertrokken in kleine groepjes en kwamen
dan bijeen in Scherpenheuvel. Ik heb daar
één keer aan deelgenomen. Het jaar nadien
gingen we uitsluitend met mensen van
Klio.»

Bartel Volcaert
Herman Pauwels

Studenten Rechten kiezen nieuw presidium

Hel werk van God
On de laatste week voor de paas-

vakantie kiezen de studenten
van het Vlaams Rechtsgenoot-

schap (VRG) traditioneel hun nieuw
presidium. Naast vier lolploegen
dinqde slechts één serieus team mee
voor de overwinning. Een op voor-
hand gewonnen strijd zo lijkt, ware
het niet dat de verkiezingen bij de
zusterkringen Politik a en Klio heel
anders zijn uitgedraaid.

Op één april beslisten de studenten Rechten
of de enige serieuze kandidaat hun presi-
dium van volgend akademiejaar zou uit-
maken. Die kandidaat luisterde naar de
religieuze naam Valkendonck. In hun pre-
sentatieboekje stelden de leden zich voor
als een abdij, waarbij elke funktie op een
originele manier werd omschreven met
bijbelverzen. Gelukkig bleef de verkiezing-
week niet beperkt tot het patersbier. Ver-
chilIende aktivitciten werden op LOuw
gezet, zoals optredens van de Belgische
Chippcndales en van Noordkaap. De kandi-
daat -prcses vermaakte het publiek zelfs met
een st rip-akt. Van serieuze akt ivitcitcn was
weinig sprake.

6

Op het eigenlijke programma moest
men wachten tot het presesdebat. dat even-
eens traditioneel een dag voor de verkie-
zingen plaatsvond. De serieuze kandidaat
Pieter Poisonnier moest het opnemen tegen
vier lol kandidaten. Opvallend was dat hij
de vragen die peilden naar zijn visie op
verschillende kringaangelegenheden afket-
ste met het argument dat het op de eerste
plaats aan de studenten zelf was om over
deze zaken te beslissen. Wel vond hij dat er
een evaluatie van de huidige kringaktivitei-
ten moest komen.

Kontrakt

Even was er tijdens het debat verwar-
ring, toen de voorzitter van het debat, oud-
preses Thomas Mees, om zijn reaktie vroeg
op de opzeggingstermijn van zes maanden
die in het kontrakt tussen de KU Leuven en
het Huis der Rechten zou staan. De kring
en haar fakbar HdR huren immers voor een
eerder symbolische prijs het gebouw waar
ze gehuisvest zijn van de universiteit. Ja-
renlang was er sprake van dat de unief hen
uit het gebouw wou. Het VRG en het HdR
zetten elk jaar een spaarpot opzij om in dat
geval zelf een gebouw te kopen. Vorig jaar

hernieuwde de unief echter het kontrakt.
Volgens voorzitter Mees stond in het kon-
trakt dat het VRG verbouwingswerken
moest uitvoeren, waaraan een duur prijs-
kaartje vasthing. Hierdoor zou het voorde-
liger zijn om naar een eigen huis te zoeken.
Als vorm van sanktie zou de universiteit bij
het niet uitvoeren van de werken, de kring
binnen de zes maanden uit het gebouw
kunnen zeilen. De kandidaat-preses had
zich echter laten vangen. Het bleek geluk-
kig om een vooruitgeschoven één-aprilgrap
te gaan.

Samen met het presidium wordt ook
de fakultair verkozen. Hij is de onderwijs-
verantwoordelijke van de kring en verte-
genwoordigt als enige alle studenten van de
fakulteit op het Fakulteitsburo. Kandidaat x
zat op dezelfde lijn als zijn preses. Ook bij
onderwijsaangelegenheden was het volgens
hem te doen om de mening van de studen-
ten en niet zozeer om die van hemzelf. Ten
gevolge van zijn Erasmus-ervaring in het
Ierse Galway bleek hij echter wel een ster-
ke voorstander van sernestereksamens te
zijn, samen met de eksamenvormen een
heet hangijzer binnen het VRG.

Kworum

Het presidium haalde met een ruime
meerderheid de overwinning. De interesse
voor de verkiezingen bleek wel niet al te
groot. Ongeveer twintig procent van de
stemgerechtigden kwam opdagen. Ook de
kandidaat-fakultair werd verkozen. Opval-

lend was dat door een reglementswijziging
ook de st udenten van de kring Crimen aan
de fakultairverkiezingen konden deelne-
men. Zij zijn immers ook studenten van de
fakulteit en worden in het Buro vertegen-
woordigd door de VRG-fakultair. Deze
mogelijkheid was echter onvoldoende be-
kend, waardoor er geen gebruik van werd
gemaakt.

Impuls
Het entoesiasme rond de verkiezingen

bleef vrij beperkt. De lage opkomst voor dl'
vcrkiczingsaktivitcitcn en de stemming zelf
doen met heimwee terugdenken aan twee
jaar geleden, toen twee ploegen elkaar be-
konkurreerden. Maar ligt die tamheid ook
niet aan het gebrek aan inhoud? Het uit-
blijven van serieuze aktiviteiten kan nog
enigzins verklaard worden door de lage
opkomst hierbij in het verleden. Het niet
ekspliciteren van een visie op kringwerking
leidt er echter toe dat studenten moeilijk
kunnen weten voor welk beleid ze nu
eigenlijk stemmen. Het VRG is duidelijk
nog op zoek hoc verkiezingen met maar
één serieuze kandidaat moeten worden
ingericht. Het kieskommitee kan haar rol
niet blijven beperken tot scheidsrechter in
het geval van twee ploegen, maar moet het
debat over een meer inhoudelijke procedu-
re een nieuwe impuls geven. Het is aan het
nieuwe prcsidiurn om hier volgendjaar
over na te denken.

Herman Pauwels
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Kosovo Dossier Kosovo
Wemer Bauwens, Liaison Officer van de Navo VOQrBelgië, schreef
in 1996: "Navo-uitbreiding is tegen geen enkel land gericht noch vi-
seert het een welbepaalde dreiging. De Navo is en blijft een zuiver
defensieve Alliantie met als fundamenteel doel de vrede te vrijwa-
ren. Elk optreden van het Bondgenootschap buiten het strikte kader
van de kollektieve verdediging zoals de peace support en peace enforce-
ment-operaties in voormalig Joegoslavië sinds 1992, is slechts moge-
lijk op grond van een uitdrukkelijk mandaat aan de Navo gegeven
door hetzij de Verenigde Naties hetzij de Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa." ('Wie is bang voor Oost-Europa?' on-
der redaktie van K. MalfJiet). Het sitaat zegt veel over de draagwijd-
te van de de beslissing van de Navo om zonder VN-mandaat Joego-

slavië te bombarderen. De Navo is sinds de afloop van de koude
oorlog al op zoek naar een nieuwe identiteit. In het interview op de
middenpagina's diskussiëren drie professoren ondermeer over de rol
van de Navo. Bart Kerremans, Katlijn Malfliet en Jan Wouters
plaatsen de crisis in het perspektief van Europa's veiligheidskonsept,
de houding tegenover Rusland, het ontbreken van een Europees
defensiebeleid en de rol van de Navo in de humanitaire ramp.
Het artikel op deze pagina geeft een inzicht in de recente geschiede-
nis van de Balkan tot net voor de oorlogen. Het interview met Luc
De Vos - professor aan de Militaire Krijgschool en de KU Leuven
- neemt daar de draad op. Hij wijst ondermeer op de negatieve ge-
volgen van de snelle erkenning van Kroatië en het belang om als
multi-etnische staat verder te gaan om de nationalistische logika
een halt toe te roepen.

Achtergrond bij het konflikt rond Kosovo

Joegoslavië: relaas van een slriidper
Oen historische duiding over de

oorzaken van de (zoveelste)
Balkankrisis is geen sinekure.

Het regimê-tiän Tito hee]t volgens -
sommige auteurs een nefaste rol ge-
speeld. omdat nationalisme onder-
'rukt werd. Anderen zeggen dan weer

ilat dit onderdeel uitmaakte van een
pacifikatiepolitiek en dus 90ed was.
t" de jaren tachtig verhevigde het na-
tionalisme in het land wat leidde tot
bloedige,oorlogen. De nationalist
Slobodan Milosevlc werd immens po-
pulair door in te spelen op de Servi-
che frustraties over Kosovo.

be oorlog die nu woedt in Kosovo is niet
de eerste Balkankrisls, Joegoslavië - da
werd opgericht In 1918 - is steeds een
multi-etnische Staat geweest, waar vaaklde•belangen van de eigen etnische groep bo-
i
ven het nationale belang stonden, In het
lnterbellum streefden de Serviërsnaar poli-
tieke en ekonomische hegemonie over de
odere volkeren, waarbij vooral de moslims

van Kosovo heel duidelijk gedi5krimine~~d
!1fIJl' •• 'SC"iI.@llfltionaliStiSChe.·reÛJ-

schouWt hen als natuurlijke vijanden
omdat zij de afstammelingen Zijn van de
Turkse bezetters, die het Osmaanse Rijk op
het eind van de veenlende eeuw uitbreid-
den en wiens heerschappij vijfhonderdjaar
zou duren, In de eeuwen daarvoor was Ser-
ië het grootste en belangrijkste rUk op de
alkan en daarin speelde Kosovo een een-
ale rol. Inhet historische geheugen i> Ko-
ovo leer gewichtig voor de Setvi.ërs: er is
een belangrijke veldslag legen de Turken
gevoerd waarrond een sakrale sfeer wordt
geweven, daarnaast is hel de bakermat van
de Servische Ortodoxe Kerk.

De Bosnische en de Albaneessprekende
inosllms -- die Van andere origine. zijn-
vormden slechts kleine minderheden. Naast
de Serviërs waren de Kroaten en <Ie Slove-
nen de twee belangrijkste volkeren van
Joegoslavië. De vooral tussen Serviërs en
Kroaten stîjgende spanning ontlaadde zich
[n de Tweede Wereldoorlog: het Kroatische
emt-fasdsüsche Ustasareglme voerde een
genocide uit op ongeveer vierhonderddui-
zend Serviërs. Toch was bet Verdikt Van
Tito'S regime na de ootlog genuanceerd: de
kommuntsten en vele anderen geloofden
dat de Servische dominantie had geleid tot
de burgeroorlog.

Tito

In het na-oorlogse kommunistische
tijdperk moesten de Joegoslavische macht-
hebbers - na de breuk met Stalin in 1948
i-hun eigen model van marxisme vinden,
toegepast op de specifieke konditles van het
land. Drie prtnsipes stonden daarbij voorop:
ekonomische zelfredzaamheid, onafhanke-
lijkheid en het oplossen van de nationalis-
tische vetes tussen de verschillende volke-
ren. Dit laatste trachtte men te bereiken
door een de facto centralistisch bestuur en
het kreëren van een Joegoslavische iden-
titeit: etnisch nationalisme - vooral het
Servische en hel Kroatische - wa, taboe".
Het land werd verdeeld in zes republieken
waarvan de interne grenzen gebaseerd wa-

OV910

ren op etnische en historische verschillen.
Toch bevonden zich overal minderheden,
vooral de jeJ:_v)tl;;>',y.oQndelU'eISprei.cloye.t.
het land. Dit was eerst geen probleem ver-
mits de Interne grenzen puur adminlstratlëf
waren. Vanaf 1966 echter begon men te de-
centraliseren om de ekonomlsche groei te
bevorderen. Men erkende zowel de mos-
lims in Bosnië en de Albanezen in Kosovo
als gelijkberechtigde nationaliteiten. Deze
decentralisatie kulmtneerde met de grond-
retswijZigi.ng van 1974 in een verregaand

tederalisme,,:w~t inhield dal de deelrepu-
blieken nog ruimere politieke en ekonoml-
sche bevoegdheden kregen en Kosovo en
Vojvodina twee autonome provmsles van
~VÎë werden. Deze twee provlnsles had-
den kwas] dezelfde bevoegdheden als de
deelstate~ èn kregen vèttegenwoordtgtng in
alle Ie~erale instellingen. .

De overdracht van bevoêgdheden was
voor de Serviërs om tweeërlei reden een
pijnlijke zaak. Servische g"èmeenschappe:n
waren over de ganse federatie verspreid en
vormden minderheden. zoals b"ijvoorbeeld
in Kroatië en Kosovo, In dat Iaatste gebied
wou de Joegoslavische regering. zeker na
1'966. de g&!vol.
gen van de ach-
terstelling van
Albanezen weg-
werken, Men
besteedde onvol-
doende aandacht
aan de klachten
van de Servische
minderheid in·~
Kosovo, dje leed
onder pesterijen
-een gevolg
van Albanese

sche krisis eerder in de hand dan dat ze een
oplossing bood. Na de dood van Tito -
die.deer.zijn.persoon de eenheid vaak
bewerkstemiJ-e--_werd het.discours meer
en meer nationalistiSch.

In 1981, een jaar na TIto'S dood, de-
monstreerden de Albanezen in )(oSQVO
massaal voor de status van republiek. Deze
ets werd afgewezen en de betogingen wer-
den met militair geweld uiteen geslagen.
Dit was de aanleidlng Val) een opflakkerend
Servisch ltationaIisme, dat 10 eerste lnstan-
tie niet door de Kommunistisch Partij (KP)
van Servië werd aangebracht maar door in-
tellekmelen. In 1986 schreef de Servische
Akademie voor Kunst en Wetenschap haar
beruchte Memorandum, dat een lntellektu-
ele basis gaf aan het ántî-Tltoïsme en het
Servische nationalisme. liet regime van TIro
was volgens de schrijvers instrumenteel ge-
richt op het klein houden van Servië -
Kosovo is hun voornaamste argument.s--
én op het naar voor schuiven va!"}& Kerk
als bellehamer van hêt volk. "

.Milosevic, die in 1986 voorzitter van
de Servische KP werd, slaagde erin de kri-
tiek op het beleid van de deelstaat af te

rancune -en
daardoor massaal
wegtrok uit de
provincie. Het
tweede verwijt
van Servië is dat
zij door de fe-
deralisering eko-
nomisch
achterop raak-
ten.

Crisis

Ook RwANDA
VooR '(...oSoVo

De
deelstaten
Stelden niet lan-
ger het ekonornl-
sche belang van
Joegoslavië maat
dat van 'lichte!f
voorop. De soli.
dariteit naar de
staal
verminderde nog toen de ekonomische
knses in de jaren zeventig uitbraken.
Slovenië en Kroauë. die het relatief goed
deden, pleitten voor konfederallsrne, terwijl
vooral Servië. dat erop achteruit ging,
meende dal de politieke en ekonomlsche
beslissingsmacht terug een federale be-
voegdheid. moest worden. Waarschijnlijk -
zo meende ook het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) indertijd - werkte de doorge-
dreven federale staatstruktuur de ekonorni-

LEVE RT GRoND l~oEPEN

wentelen door Zich op te stellen als de ver-
dediger van de Servische en Montenegrijn-
se minderheden in Kosovo. Verder sprak hij
de bevolking aan met zijn thema van de
"anti-burokrartsche revolutie' - wat hem
in staat stelde de partij te zuiveren van zijn
critld, Milosevic plaatste Zijn mannetjes op
de redaktie van de weinige kranten die nog
opwierpen dat de werkelijke problemen -
de lamentabele toestand van de ekonomie
en de grote staatschulden - overschaduwd

werden do~r nationalisfi~cI;e retoriek.
In 19~8 namen het provinsiebestuur

van Vojvodina en de republieksregéiirigvan
Montenegro ontslag4Jfiûe"f'(Ü'Ük ~n massa-
le protestbijeenkoinsten - georganiseerd
door de Se!Yi~he nationalisten, om plaats
t~aké'fiVóOr Milosevic-gezinde bestuur-
ders, Dit gaf de partijleider aanzienlüke in-
vloed op federaal nivo. In 1989 werd de
grondwet veranderd: de zelfstandigheid van
de twee autonome provincies in servië
werd fel beknot. Dit gebeurde met de toe-
stemming van de parlementen in Kosovo
en Vojvodina, die blootstonden aan grote
druk. Het leidde evenwel tor stektrigen en
rellen waarbij doden vielen in Kosovo, De
'hereniging Van Servië' bracht diskrtrnine-
rende maatregelen. tegen de Hongaarse én
Albanese minderheden met Zich mee. voor
al dan op gebied van taal en onderwijs.

Wind

In 1990 roept het Kosovaarse parle-
ment de onafhankelijkheid Uit waarop Bel
grado de regering eb parlement naar huis
stuurde - Kosovo werd vanaf dan vanuit
de Servische hoofdstad bestuurd. Enkele
maanden later proklameerden de Albenes
afgevaardigden eeri eigen grondwet én ver-
kozen ze een president: Ibrahim Rugeva.
Deze man heeft steeds .een vreedzame rese
ling gewild met de Serviërs, in tegenstelling
tot het bevrijdingsleger UCK ~ dit is een
organisatie die Kosovo, een deel van Mace·
donië en een deel Griekenland wil vereni-
gen in een Groot-Albanië. "

Na de val van de Berlijnse Muur wer-
den overal in Oost-Europa rnéerparhjstel-
seIs ingevoerd. Milosevic's koalitie van re-
formisten en kommunisten won met een
zeer grote meerderheid de verkiezingen va
1990 - zijn harde Kosovo-standpunt had
ekstreem-rechts de wind uit de zeilen geno-s
men. In datzelfde jaar was ook de oorlog
tussen Servië en Kroatië en Slovenië - die
zich onafhankelijk hadden verklaard en
zich daarin gesteund wisten door Duitsland,
en wellicht de hoop op zelfstandigheid bij
de Kosovaren aanwakkerden =-uttgebro-

" ken..Presldent Milosevic gaf na korte tijd
het front in Slovenië op om zich te koncen-
treren op Kroatië, dat een 'Groot-Kroatlé-
ideaal nastreefde. Toch was de oorlog niet
zozeer een etnisch konflikt dan wel een
ekonomisch: een strijd van de arme.en
ntet-produktîeve delen (Servië) voor een
staatkundige relatie met de rijkere en pro-
duktieve gebieden (Kroatië en Slovenië).
Na bloedige gevechten - Bosnië is daar het
bekendste voorbeeld van - kwam er uit-
eindelijk vrede met het Daytonakkoord, ge-
sloten in 1996. waardoor Milosevic het
imago kreeg van een peacêmaker. Daar is nu
terug verandering In gekomen. Kosovo wa
allang een probleem, waar vele onderhen-
delingen over zijn gebeurd.

Margo Foubert

Voornaamste bronnen: artikel van N J. Mil/er;
artikels uit 'Oost-Europa- Verkenningen ':
L, Reychler's 'NieuweMuren'; internet en Ivan
Put.
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Kerremans, Malfliet en Wouters in debat over Kosovo

"De Kosovo-crisis illustreert andermaal
hoe weinig de Europeanen het helt in
eigen handen kunnen nemen"

Katlijn Malfliet (hoofd Oost-Europakunde):
«Ik vind - ook als ex-voorzitter van Pax
Christi - dat de Navo in de periode na de
koude oorlog een vrij ambigue houding
heeft ingenomen. Enerzijds heeft ze gepro-
beerd om haar profiel te wijzigen en meer
te evolueren naar een brede veiligheidsor-
ganisatie. Daarbij streeft men naar veilig-
heid vanuit ekonomische maatregelen en
op basis van een heel preventief beleid. An-
derzijds werd ze - natuurlijk in eerste in- Veto: Detrez antwoordt daarop dat er nog vijftig
stamie door de Centraal-Europese landen konflikten zijn waar de Navo niet ingrijpl.
die willen toetreden LOtde Navo - be- Waarom spreekt men bijvoorbeeld nooit van een
schouwd als een defensie-organisatie die inqreep om de Koerden bij te staan?
door haar militaire sterkte juist de landen Kerremans: «Je moet dan kijken naar de
van Centraal-Europa zou kunnen bescher- argumentatie die in de weken voor de
men tegen de dreiging die zij nog altijd za- bombardementen is gebruikt in de Verenig-
gen in Ru,land. Wat ik ecn bcetje verwijt dl' Staten. toen men er zich afvroeg waar-
aan ()Jl/l' Furopcsc inv ahhoek ;., dat wc dat om de VS in godsnaam zouden optreden in
kon sept van dil' brede veiligheid niet hard Kosovo. Die hele argumentatie vind je ook
genoeg doorgezet hebben. We hebben dat al terug in het strategische konsept van de
laten evolueren naar de harde lijn.» Navo van 1991. Dit konsept gaat ervan uit
Veto: Die harde liin, is die
Amerikaans?
Malfliet: «Het militaire
optreden wordt vooral on-
dersteund door de lobby
van de wapenhandel. Men
had nog veel sterker moe-
ten ingaan tegen de voort-
gezette wapenproduktie.
Die produktie is een beetje
stilgelegd tussen 1990 en
1993. Vanaf dan is het ze-
ker dat in Rusland de wa-
penproduktie opnieuw op
gang gekomen is. Het mili-
taire denken en de wa-
penlobby aan de ene kant
en het brede veilighcids-
denken aan de andere kant
zijn twee parallelle bewe-
gingen die op een ambigue
wijze door elkaar lopen.
Dat brengt volgens mij mee
dat op het ogenblik dat de
zaak kan aangegrepen wor-
den, bepaalde krachten
heel sterk naar voor kun-
nen komen. Dat is gebeurd
met de zaak Kosovo.»
Bart Kerremans
(Internationale Betrek-
kingen): «Naar mijn oor-
deel neemt Mon Detrez in
het interview in Humo heel Jan Wouters
evenwichtige standpunten
in, maar gaat hij hier uit de bocht. Als men
de huidige interventie in Kosovo ziet als
een onderdeel van een Navo-strategie om
terug een koude oorlog met Rusland op
gang te brengen en de VN te breken, dan
plaatst men heel de Kosovo-crisis en het
Navo-op: reden erin buiten het pcrspckric!
waarbinnen dil' crisis cigenlij], plaatsvindt.
Dl' Navo hedt deze cri,is niet uitgelokt. Hct

4) andelde de Navo terecht? Han-
delde Europa op tijd? De oor-
log in Kosovo is de zoveelste

crisis die Europa en de Navo dwingen
in de spiegel te kijken. In Humo
meent professor Raymond Detrez dat
het zelfs denkbaar is dat Kosovo maar
een alibi is voor de Navo. De Navo
zou het in haar zoektocht naar nieu-
we taken zelfs "niet op Milosevic
maar op de Verenigde Naties (hebben)
gemunt" (Humo, 13 april). Bart Ker-
remans, Katlijn Malfliet en Jan Wou-
ters - allen professoren aan de KV
Leuven met kennis terzake - plaat-
sen de crisis in een breder perspektief.

Servische offensief tegen de Albanees-Koso-
vaarse bevolking is begonnen op twintig
maart, vier dagen voor de start van de
bombardementen. Dat Servische offensief is
ook de reden waarom de Europese landen
ingestemd hebben met de bombardemen-
ten. Vooral Italië en Griekenland hebben
tot op het laatste moment trouwens het
been stijf gehouden. In zijn gewelddadige
proporties is het konflikt begonnen in fe-
bruari 1998. In oktober is er met Milosevic
een akkoord gesloten over de terugtrekking
van zijn troepen uit Kosovo. Onder andere
vormen duurt het konflikt al veel langer.
Wat ik wil zeggen is dat het Navo-optreden
in die crisis een reaktief en geen pro-aktief
optreden is. Het is een reaktie op een situ-
atie die door anderen is gekreëerd, waarbij
weliswaar de reaktie zelf een effekt heeft
gehad op wat er gebeurd is op het terrein.
De Serviërs hebben hun uitdrijfpolitiek
geïntensifieerd. Het kan niet de bedoeling
geweest zijn van de Navo om de VN te bre-
ken, gezien ze gereageerd heeft op een
crisis die ze niet zelf veroorzaakt heeft.»

Vlaggen

dat de tegenstander veel minder duidelijk
aanwezig is in de post-koude-oorlog-situ-
atie. Dit impliceert dat men niet uitsluitend
de grond van de Navo-landen moel verdc-
digcn tegen een inval maar dat men ook
moet vermijden dat in de omliggende ge-
bieden l'en ckstreem onveilige instabiliteit
ontstaat die kan overslaan naar Navo-lan-
den. Dat is dl' motivatie voor out of area

operations waarvan de Kosovo-operatie een
voorbeeld is. In het geval van Kosovo is het
vrij duidelijk. De Kosovo-crisis leidt tot een
grote vluchtelingenstroom naar de buurlan-
den, ondermeer naar Ma-
cedonië. In Macedonië is
er een prekair evenwicht
tussen die vierentwintig
procent Albanezen en de
rest van die bevolking -
grotendeels Macedoniërs.
Als je daar een konflikt-
situatie hebt tussen Mace-
doniërs en Albanezen, heb
je het vlaggen met Albanië
zelf. Als je het vlaggen
hebt met Albanië, heb je
het vlaggen met Grieken-
land. Als je het vlaggen
h.t.bt met Griekenland, heb
je het vlaggen met Turkije.
Griekenland en Turkije zijn
Navo-landen. Dat is de
redenering die door de VS
is gebruikt in de weken
voor de start van de bom-
bardementen. Deze crisis
heeft een potentieel 'spill-
over effekt' naar de Navo-
landen. Daarmee keur ik
niet volledig die Navo-
operatie goed.»
Malfliet: «Mij maak je
LOch niet wijs dat de Navo
niet wist wat ze ten
opzichte van Rusland
dcdcn.»

Kerremans: «Tuurlijk Katlijn Malfliet
niet. De inschatting van de
reaktie die Rusland zou geven op deze crisis
is tot op zekere hoogte ondcrschar.»
Malfliet: «Wie l'en beetje het buitenlands
beleid en strategische konsept van Rusland
volgt dat ze al van 1993 aan het opbouwen
zijn- en de Navo doet dal zeker - kan
niet geloven dat de Navo niet op de hoogte
was van de reaktie die ze bij Rusland zou-
den uitlokken. Rusland heeft altijd heel
duidelijk gezegd dat ze zelfs al een pro-
bleem had met de uitbreiding van de Navo
naar Centraal-Europa. Laat staan dat er zo-
iets zou gebeuren. Rusland is teleurgesteld
dat Europa in Navo-verband dingen heeft
gedaan die ingaan tegen het internationaal
recht en zelfs niet beantwoorden aan de
principes van de gerechtvaardigde oorlog.
Eén van de belangrijkste konsekwenties zal
zijn dat Rusland nog veel sterker zal stre-
ven naar een integratie! beleid binnen het
Gos (Gemenebest van Onafhankelijke Sta-
ten, nvdr), met daarbij een sterke militaire
komponent. De spil daarvan is de as Rus-
land-Wit-Rusland. Je weet dat er gesproken
is van een verdere uitbreiding naar Servië.
De Kosovo-crisis vormt hierbij dus een ka-
talysator van iets dat al heel lang bezig is:
een nieuw integratiestreven dat heel lang-
zaam, voorzichtig en wijs door Rusland
wordt opgebouwd ten opzichte van het
nabije buitenland.»

Pingpongspel

Veto: Er zLjI1J1II veel arqumenten om die inter-
ventie te verdedigen. Stel dat die er 11iet geweest
wa reil, kon de Navo dan ook ingrijpen? Moeten
we er van uit gaall dat de Navo een humanitaire
orqanisatie is met humanitaire beweeqrcdenen?
Artsen zonder Grenzen ze_qtdat de Navo niet
teqelijk teqenpartij kan ZI:;/I CIl de humanitaire
hulp leniqen.
Jan Wouters (Internationaal Recht): «Je
moet daar niet van uitgaan. Dl' Navo is
geen humanitaire orga nisatic. Maar ik vind

Kosovo

wel dat ze de humanitaire dimensie in haar
akties heel sterk moet laten meespelen en
inkalkuleren. Dat lijkt mij één van de te-
kortkorniägen te zijn geweest bij de bom-

(foto Ivan PUI)

bardernenten: men heeft onvoldoende het
rampvenario voorzien. Dl' eerste pakweg
tien à veertien dagen b er enorm geknoeid
op hel terrein. Daarna is er een soort ping-
pongspel ontstaan tussen internationale
verenigingen waarbij de bal wordt doorge-
speeld naar dl' UNHCR (Hoog Kommissa-
riaat voor de vluchtelingen yan de Verenig-
de Naties, nvdr). Dl' Macedonische regering
heeft de UNHCR vervolgem tegengewerkt
omdat die in hun ogen niets deed. Ook de
OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa, nvdr) zegt dat de
UNHCR de eerste dagen in gebreke is ge-
bleven. De Navo probeert nu in een vrij
snel tempo de humanitaire opvang van de
vluchtelingen te verzorgen. Men kan uiter-
aard van mening verschillen of het wel aan
de Navo is dit te doen - ik verwijs in dit
verband naar het standpunt van Artsen
zonder Grenzen. Eerlijk gezegd kan je
moeilijk betwisten dat het in het belang
van de vluchtelingen zelf is dat er tenten en
het nodige komfort wordt geboden in die
omgeving. Als dan voor het overige de
Navo schrander genoeg zou zijn 0111 de hu-
manitaire dimensie in haar optreden vol-
strekt gescheiden te houden van de militai-
re dimensie, zie ik daar geen probleem
mee. Op die manier zou voor dl' buitenwe-
reld geen kontaminatie kunnen ontstaan
tussen de eventuele voorbereiding van het
inzetten van grondtroepen aan dl' ene kant
en het beveiligen van dl' vluchtelingen te-
gen gangsters en Servische troepen aan de
grens aan dl' andere kant».
Malfliet: «Ik ga akkoord met het stand-
punt van Artven zonder Grcnzt-n. Ik denk
dat dl' Navo op dit ogenblik zeker niet meer
kLlII geloof waardig lijn in l'en humanitaire
rol. »
Wouters: «Het is beter dat vluchtelingen in
dl' modder ziucn? »

Malflict: «Fr moet natuurlijk hulp
verleend worden, »
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Wouters: «En wie gaat dat dan doen?»
Malfliet: «Dat zullen anderen moeten zijn.
Ngo's (niet-goevermentele organisaties,
nvdr)om te beginnen maar ook de OVSE is
daarvoor geschikt. De Verenigde Naties
eveneens. De Navo is niet-geloofwaardig om
die taak op zich te nemen. Op dit ogenblik
is het zo dat de Navo er alleen maar kan
van verdacht worden van verdere strategie
uit te bouwen in de richting van de tegen-
stander. De hele ambiguïteit die daar door
de Navo is opgebouwd leidt tot reaktie -
zeker ook vanuit Rusland.»·
Wouters: «Ik spreek niet over een ambigu-
iteit vanwege internationale organisaties, ik
spreek over de noden van honderduizen-
den rnensen..
Malfliet: «Wel, die moeten ongetwijfeld
gelenigd worden, maar niet door de Navo..
Wouters: «Dat ze ondertussen een week
moeten wachten op andere vormen van
hulpverlening, daarvoor moeten we ons
niet generen.'
Malfliet: «Die ngo's kunnen ook heel snel
optreden en de hulpverlening kan in het
kader van andere organisa-
ties even goed werken als
in het kader van de Navo.
Het is een heel slecht teken
om nu opnieuw de Navo
daarin te betrekken en -
zoals Artsen zonder Gren-
zen ook zegt - de burgers
in gevaar te brengen. Die
burgers in die Navo-
tentenkampen zijn in
gevaar omdat zij mogelijk
het doelwit kunnen zijn
van de tegenstander van de
Navo. Het is niet zo dat de
Navo hier optreedt in haar
rol van bredere veiligheids-
organisatie. »
Wouters: «Jarnaar, wacht
eens eventjes. Als die
vluchtelingenkampen daar
aan de grens staan en de
Navo daar weg moet blij-
ven omdat de Navo onge-
loofwaardig is en omdat de
vluchtelingen in gevaar
zouden zijn, betekent dat
zoveel als zeggen dat die
vluchtelingen dan onbevei-
ligd moeten zijn..
Malfliet: «Waarom kan
dat niet in het kader van
andere bestaande organisa-
ties? Bijvoorbeeld de VNo» Bart Kerremans
Wouters: «En wie gaan ze
sturen?
Malfliet: «De UNHCR.»
Wouters: «Kan die voor de veiligheid
zorgen?»
Malfliet: «Het kan inderdaad zo zijn dat de
Navo op een duidelijk gescheiden manier
de veiligheid installeert rond de kampen
maar het kan niet zo zijn dat de Navo de
kampen zelf bouwt zoals nu het geval is..
Wouters: «Jarnaar, dat heb ik daarnet ook
gezegd. Dat men op dit moment omwille
van een betere operationaliteit de ergste
noden op het terrein gaat lenigen, vind ik
een morele verplichting.»
Malfliet: «De Navo heeft de Europese vei-
ligheid natuurlijk enorme schade berok-
kend met haar bombardementen. Zowel
vanuit Servische als Russische hoek wordt
de ingreep van de Navo in eerste instantie
duidelijk gezien als een Amerikaans optre-
den. De tegenstelling Rusland-Amerika die
nog altijd bestaat, wordt daardoor opnieuw
gezien als een machtstegenstelling. In hun
perseptie wordt alles wat de Navo doet dan
des duivels.»

Laars

Veto: Men is niet naar de VN geweest. Wat is
het nut van internationaal recht als men de
rechtsregels niet hoeft te volgen?
Wouters: «Ik vind uiteraard niet dat je de
rechtsregels niet moet volgen. Het VN-
handvest is voor mij het neerleggen van de
krachtlijnen op het einde van de Tweede
Wereldoorlog. De manier waarop de huidi-
ge Veiligheidsraad is samengesteld met zijn
huidige oppositie en het overwicht van de
permanente leden daarin is een Iiksatic ge-

worden van een bepaald krachtenveld.
Men kan zich de vraag stellen of het niet
voor de hand ligt of dat handvest na meer
dan vijftig jaar niet aan revisie toe is. Men
kan zich vragen stellen over de onbeperkte
macht van de grootmachten om op eender
welk ogenblik een veto-recht te hebben..

«Ik wil er op wijzen dat men al meer
dan een jaar geprobeerd heeft een vreed-
zame beslechting van het geschil te verkrij-
gen. Rusland was mee opgenomen in de
Kontaktgroep. In Rambouillet heeft men
een voorstel uitgewerkt met veel kompro-
missen. Uiteindelijk heeft de Veiligheidsraad
- met inbegrip van Rusland en China -
gezegd dat Kosovo een bedreiging vormt
voor de internationale veiligheid en vrede
in de regio. De Veiligheidsraad heeft Milo-
sevic verplicht zich te houden aan het ak-
koord dat gesloten was met Holbrooke (VN-
vredesgezant. nvdr). Milosevic heeft ook
die afspraken aan zijn laars gelapt. Nu zeg
ik niet dat op basis van de schending van
resolutie 1204 door Milosevic er een vol-
doende basis is gelegd voor Navo-Iuchtaan-

(foto [van Put)

vallen. Ik wil alleen maar zeggen dat de in-
ternationale gemeenschap daar duidelijk
gefaald heeft. Een internationale organisatie
als de Navo heeft dan het vakuüm ingevuld
op zijn manier. Ik betreur dat dit zonder
een voldoende veilige grondslag gebeurd is.
Dat is niet gebeurd zonder eerst de VN een
kans te hebben gegeven, maar gewoon om-
dat er geen andere mogelijkheid meer was
om militair iets te doen tegen Joegoslavië.»

«De Kosovo-crisis illustreert andermaal
hoe weinig de Europeanen het heft in ei-
gen handen kunnen nemen. In dat opzicht
zijn we geen stap verder dan de Joegosla-
vië-crisis in 1991. Institutioneel stel je een
eigenaardige parallel vast. Op het veld zie je
dat de rol van de EU tamelijk gemarginali-
seerd wordt en men niets liever doet dan
wachten tot ambassadeur Holbrooke terug
op het toneel verschijnt. Institutioneel stel
je merkwaardig genoeg vast dat men vanaf
het Verdrag van Maastricht in 1991 een
opening gemaakt heeft naar een Europees
defensie- en veiligheidsbeleid. Het Verdrag
van Amsterdam, dat dateert van 1997, zal
op één mei van dit jaar in werking treden.
Dit verdrag biedt de Europese Raad - dat
wil zeggen de top van staatshoofden en
regeringsleiders - de mogelijkheid om in
één klap te beslissen over een integratie
van de West-Europese Unie (Weu, de
defensie-organisatie van Europa die nu
afhankelijk is van de Navo, nvdr) in de
Europese Unic. Zo zou de Europese Unie
een volwaardige defensie- en veiligheiels-
komponent kunnen krijgen. Ik zou willen
een appèl doen aan het geweten van
Europa - in het licht van de onmacht die
ze in alle crisissen heeft vertoond. Eerst

moet Europa kijken hoe het afloopt op de
Navo-top volgende week. Een week later
treedt het Verdrag van Amsterdam in wer-
king. Dan kan Europa ons eens tonen dat
het haar ernst is met de vorming van een
eigen Europees defensiebeleid. Ze zouden
zo snel mogelijk een strategische planning
moeten maken voor een integratie van de
Weu in de EU en werken aan een eigen
operationele kapaciteit. Pas als de Europese
Raad dit doet en vervolgens de ratifikatie in
versneld tempo verloopt, zal ik geloven in
een Europa dat voldoende tanden en be-
sluitvaardigheid heeft om niet altijd de
Amerikaanse kaart te moeten trekken.
Want uiteindelijk haten ze die als de pest..

Blunder

Kerremans: «De Navo heeft in Rambouillet
een aantal diplomatieke fouten gemaakt.
De belangrijkste fout is dat ze eigenlijk te
laat hebben gemerkt dat ze in hun zeer
sterke dreigement-strategie tegenover de
Serviërs eigenlijk de Albanese UCK sterk in
de kaart speelden. Door met bombarde-
menten te dreigen, konden de Albanezen
steeds maximalistischer eisen stellen. Op
die manier zouden de Serviërs het akkoord
nooit tekenen en de Navo overgaan tot
bombardementen. Drie dagen voor de
deadline van vijftien maart heeft Albright
dan gezegd dat de Navo alleen zou bombar-
deren als de Albanezen het akkoord teken-
den ..;{:aktisch gezien hebben ze daar een
redelijke blunder begaan.»

«Ik wil zeker niet alles bepleiten wat
door de Navo wordt uitgevoerd, maar als ik
het bekijk in het perspektief van acht jaar
balkanoorlog kan ik u één ding zeggen. Wij
hebben hier helemaal niet te maken met
een irrationele man, wij hebben hier te ma-
ken met een bijzonder rationele man maar
ook een cynische man waar wij met ons
westerse humanitaire optimisme niet bij
kunnen. Wij kunnen er niet bij dat er men-
sen zijn die een politiek voeren waarbij sys-
tematisch honderduizenden mensen wor-
den uitgedreven. Griekenland en Turkije
hebben in 1923 in Lausanne nog een ak-
koord gesloten waarbij gewoon werd afge-
sproken dat de Turken in Griekenland zou-
den worden geruild tegen de Grieken in
Turkije. Ik denk dat het inzetten van ge-
weld - hoe spijtig ook - na tien jaar ge-
weldloze oppositie door lbrahim Rugova en
na acht jaar balkanoorlog de enige manier
was om de situatie te deblokkeren. Of die
manier suksesvol zal zijn, is iets anders. Er
zijn andere dingen gebeurd dan we hadden
verwacht. »
Veto: Volgt daaruit dat nu een grondleger zal
moeten ingezet worden?
Wouters: «Ik ben daar zelfs niet van over-
tuigd. We zijn in een volledig nieuwe faze
beland. In de perscommuniqués van de
Navo van de afgelopen week is er een dui-
delijke opening richting Milosevic. Alleen al
de nuance dat het geen Navo-troepen meer
moeten zijn die naar Kosovo gaan maar
een internationale troepenmacht, betekent
zoveel als 'we gaan het met de Russen
doen'. In dat communiqué wordt ook ge-
sproken over een multi-etnisch Kosovo in
overeenstemming met het internationaal
recht en het handvest van de VNoTot vori-
ge week zag je dat niet in de Navo-eisen
staan. Je kunt je dus afvragen wat dat be-
tekent. In het VN-handvest' staat het recht
op zelfbeschikking. De Kosovaren kunnen
daarin lezen dat ze na een eventuele over-
gangsregeling in staat zullen worden gesteld
om hun recht op zelfbeschikking uit te oe-
fenen. De Serviërs kunnen in het handvest
soevereiniteit en niet inmenging in binnen-
landse aangelegenheden lezen. De Navo-
bondgenoten - Willy Claes op kop - zul-
len daar nog iets anders in lezen. Hoofdstuk
negen geeft de mogelijkheid om van
Kosovo een internationaal protektoraat te
maken of een vorm van internationale
voogdij te installeren. Men moet verder
denken over een regeling die maakt dat er
een intcrnationaal toezicht wordt uitgeoe-
fend in Kosovo. Dat moet voldoende sterk
zijn om enerzijds te beletten dat de militai-
re, para-militaire en vooral de politietroe-
pen van Milosevic gaan doen wat ze niet
laten kunnen. Anderzijds mag ook geen si-

Beloop

tuatie van wetteloosheid ontstaan waarbij
het UCK voortdurend vanuit de bergen kan
blijven aanvallen. Er is al gesproken van
een generatielange aanwezigheid. Het zal in
elk geval een internationale aanwezigheid
op lange termijn moeten zijn. De beste op-
lossing hiervoor is een kompromis dat vol-
doende backing heeft vanwege de Russen
om een internationale aanwezigheid, hetzij
onder VN-vlag hetzij onder OVSE-vlag,
naar Kosovo te brengen.»

Malfliet: «Volgens mij is er heel veel
kwaad geschied. Persoonlijk betwijfel ik of
je dat nog kan recht trekken op die manier.
Aan de andese kant ga ik er ook niet mee
akkoord dat ~ie geweldoplossing de enige
was. Rugeva's strategie heeft inderdaad ge-
faald maar we hadden vanuit Europa meer
steun kunden geven aan Rugova. We had-
den dat veiligheidskonsept meer kunnen
waarmaken door iemand als Rugova meer
te ondersteunen door <te internationale
gemeenschap en we hebben dat niet ge-
daan. We hebben de zaken teveel op zijn
beloop gelaten op het moment dat het nog
anders kon. Ik betwijfel of dat nu nog recht
te trekken is omdat Rusland deze crisis ook
ongetwijfeld zal aangrijpen om in zijn eigen
kaarten te spelen. Rusland zal dit persipië-
ren als een nieuwe aanzet tot een soort
verdeeld denken inzake veiligheid en tot
blokvorming binnen Europa. Ik vrees dat
de klok niet terug te draaien is. Ik ben daar
heel sceptisch over..
Veto: Welke oplossing zien jullie?
Kerremans: «Er zijn een aantal hervor-
mingen in de Europese samenleving nodig.
Ik hoopte dat de oorlogen in Kroatië en
Bosnië zouden leiden tot de keuze voor een
ver doorgedreven GBVB (Gemeenschap-
pelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid, •
nvdr). Maar niet alleen is er een gebrek aan
politieke wil. Daarnaast hebben lidstaten als.
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daar
geen behoefte aan. Ze zijn een nukleaire
macht en beschikken bovendien over een
permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad.
Waarom zouden ze die macht delen met
een 'aantal kleine Europese pottenkijkers?»
Wouters: «Ik ben iets optimistischer. Bij de
Europese integratie is er een wisselwcrking
tussen de nationale refleksen van de stalen
en het insrit utionele weefsel. Er is toch iets
nieuws aan het groeien. In Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk beseft men dat men er
goed aan doet het Europese belang mee op
te nemen in hun vertegenwoordiging in de.
VN-Veiligheidsraad. Dat Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk naar elkaar toegroeien
op het vlak van de Europese defensie is
hiervan een indikatie. Ik hoop dat dit in de
naweeën van deze crisis verder wordt uit-
gebouwd. Instellingen zijn in staat om te
leren en te verfijnen. Op die manier kan
men met 'des petits pas' - zoals Robert
Schumann zei - ook op defensievlak een
Europese identiteit vorrnen.»

Benny Debruyne
Margo Foubert

~ Tiensestraat
. - - - Leuven
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Luc De Vos over precisiebombardementen

Een Belgische oplossing voor Joegoslavië?
Ouc De Vos is specialist in bui-

tenlandse betrekkingen en mi-
litaire strategieën. Hij meent

dat de internationale gemeenschap,
Duitsland op kop, een grote fout be-
ging door het verval van Joegoslavië
niet tegen te houden. De aan de gang
zijnde oorlog zal hoe langer hoe meer
risiko's inhouden omdat men meer
Ndomme" bommen gebruikt. Een op-
lossing voor het konflikt ziet hij in
een diplomatieke samenwerking tus-
sen Duitsland en Rusland.

isme. Eind jaren tachtig ontnam hij de Ser-
vische provincies Kosovo en Vojvodina hun
autonomie, waardoor de bevolking zich ge-
frustreerd voelde. Door de onafhankelijk-
heid van Kroatië, Slovenië en Bosnië groeit
de hoop ook in Kosovo - samen met het
gewapend verzet.

Belgisch

De professor duidt twee duidelijke proble-
men aan in de jaren negentig. De interna-
tionale gemeenschap zou een vergissing
begaan hebben door het ineenstorten van

'I is goeie koffie van de Liberlad

De Vos beschrijft hoe het komt dat in Joe-
goslavië, na decennia van vreedzaam sa-
menleven, de bevolkingsgroepen vanaf de
jaren negentig elkaar naar het leven staan.
Onder Tito - volgens De Vos "een zeer wijs
man", had je een goed funktionerend sys-
teem. Na de Tweede Wereldoorlog - waar-
in er een bloedige burgeroorlog had plaats-
gevonden - trachtte hij het nationalisme
in te dijken door de Duitsers als grote
schuldigen voor te stellen hoewel dit histo-
risch niet klopt. Tito voerde een beleid van
pacifikatie. Zo verdeelde hij de belangrijke
funkties over de verschillende bevolkings-
groepen. Een ander element daarin was een
soort wafelijzerpolitiek, wat wij in België
ook kennen. Hij zorgde ervoor dat geen en-
kele groep zich financieel benadeeld voelde.
Dit kostte echter enorm veel geld, Joegosla-
vië had dan ook grote buitenlandse schul-
den. Na zijn dood in 1980 kwam er een
achtkoppig presidentschap - een represen-
tatie van de deelstaten en autonome pro-
vincies.

Milosevic, komende uit een kommu-
nistische traditie, bespeelt volgens De Vos
uit opportunistische redenen hel national-
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Joegoslavië niet tegen te houden. Duitsland
erkende in 1991 de onafhankelijkheid van
Kroatië en Slovenië - om de historische
reden dat zij bondgenoten waren in de
Tweede Wereldoorlog - waarna de andere
Europese landen aarzelend instemden van-
uit een soort EU-solidariteit. Men had inte-
gendeel een 'Belgische' oplossing moeten
betrachten: "Het meest positieve van de
Belgische politiek is de kornprornisvor-
ming". volgens De Vos. Het tweede pro-
bleem situeert hij in de opeenvolging van
problemen met Milosevic, waarbij de Ver-
enigde Staten telkens dreigementen ge-
bruikten. Als zij die nooit uitvoerden zou-
den ze zichzelf belachelijk maken. "Men
had al vanalles geprobeerd, ze waren ten
einde raad na een jaar onderhandelen over
Kosovo. Uit zeer goede bron weet ik dat het
door de publieke opinie is - in de VS en
Groot-Brittannië was die veel meer dan
hier voor een militaire interventie - dat de
politiek overgegaan is tot bombardementen.
Climon met name is sterk onderhevig aan
die publieke opinie. Dat gegeven, in kombi-
natie met de vluchtelingenproblematiek die
akutcr werd, leidde tot de beslissing te in-

terveniëren. Daardoor kwam er een grotere
vluchtelingenstroom op gang maar die was
in de ogen van de plannenmakers van tij-
delijke aard," aldus De Vos.

Vernietigen

Er zijn verschillende fazes in een militaire
interventie. Eerst schakelen onbemande
vliegtuigen de radars van de luchtafweer
uit. Daarna bombardeert men de komman-
do-. kontrole- en kommunikatiestruktuur.
Beide fazes kunnen relatief 'clean' verlopen
omdat het gaat over dingen die men precies
kan lokaliseren. Ze zijn versneld op elkaar
gevolgd omwille van het grote vluchtelin-
genprobleem. In de derde faze tracht men
het leger immobiel te maken, door in eerste
instantie bruggen, benzinedepots en raffina-
derijen te vernietigen. Tevens valt men het
leger zelf aan. Daarin zit veel meer risiko
omdat troepen beweeglijk zijn en men
"domme" bommen gebruikt -geen pre-
cisiebombardementen dus. Des te meer
men in een oorlog verwikkelt raakt, hoe
meer domme bommen gebruikt worden -
zeker als er een invasie komt. De Vos: UIn
de Golfoorlog gebeurde slechts negen pro-
cent van de aanvallen door precisiebom bar-
dementen, zo vernam ik op een hearing in
Washington. De overige bommen kwamen-
naar beneden door de wet van de zwaarte-
kracht. Je moet je dat eens voorstellen: zo'n
vliegtuig heeft een snelheid van duizend
kilometer per uur. De piloot ziet dan 'iets
kaki' en heeft niet de tijd om uit te maken
of daar ook burgers tussen zitten - hij
vuurt dus, met alle risiko's vandien. Vorige
woensdag zijn er zeventig vluchtelingen
omgekomen, waarschijnlijk omdat het leger
hen voor zich uitdreef juist om zich tegen
aanvallen te beschermen - een klassieke
strategie. Het kan ook zijn dat zij daar toe-
vallig in de buurt waren en dat het niet met
voorbedachten rade was vanwege de Ser-
viërs. Er zijn ook twee andere hypoteses
maar die acht ik weinig waarschijnlijk: de
vluchtelingen beweren dat het Serviërs zijn
die het bombardement uitvoerden. Je moet
dat begrijpen: die mensen zijn kwaad. Het
zou ook een menselijke fout kunnen zijn
van een Navo-piloot. die vluchtelingen aan-
zag voor legertroepen. Maar zelfs bij preci-
siebombardementen is de precisie niet ge-
garandeerd, zelfs in vredestijd zijn de
oefeningen slopend voor de vliegeniers."

Door de aanvallen van de Navo gaat de
strijd op het terrein meer gelijk op. De pa-
ramilitaire organisaties - niet het Joego-
slavische leger, dat is niet meer te zien vol-
gens de prof - vechten tegen het voorna-
melijk met kalasjnikovs bewapende UCK,
dat geen last meer heeft van Servische
tanks. "De landmacht van de Navo zou het
gebied op enkele dagen kunnen veroveren,

maar dan zouden Westerse soldaten ster-
ven. De publieke opinie zou zich dan mo-
gelijks tegen de interventie zou kunnen
keren en dan heb je verloren. Deze oorlog
is een propaganda-oorlog. Hoewel ik be-
twijfel of de Angelsaksers - met hun tradi-
tie van eerlijke berichtgeving - willens
nillens foute informatie zouden geven,
kunnen ze zich wel vergissen, of te weinig
zeggen. De manipulatie van de publieke
opinie hier houdtsin dat men doet uit-
schijnen dat er vc19ral precisiebombarde-
menten plaatsvinden. Men zegt niet, ook
niet bij benadering, hoe de verhouding juist
ligt met de dorrime bommen. Milosevic is
op dat vlak een sérieuzere tegenstander dan
Saddam Hoessein. Hij komt uit de kornmu-
nistische traditie van de Agit-Prop: agitatie
en propaganda tegelijkertijd: nog volgens
professor De Vos.

Nobelprijs

De vraag stelt zich wel of de Navo nu moest
interveniëren of niet. "Het voorstel van
Fischer had vroeger kunnen gebeuren. Ik
heb ook altijd gepleit om Rusland meer te
betrekken. Zij zijn namelijk goed geplaatst
omdat zij met beide partijen kunnen spre-
ken en het zou psychologisch ook goed zijn
voor hun gekwetste grootmacht-imago.
Maar er zijn twee problemen: de onderhan-
delingen met de VS die reeds zo lang aan-
sleepten, en het feit dat Milosevic een oud-
kommunist is - van een andere strekking
dan de Russische machtshebbers - die niet
zomaar geneigd is alles van de Russen te
aanvaarden. "

Volgens de specialist buitenlandse be-
trekkingen moet er een soort statenbond
komen in Joegoslavië - waarin naast Ko-
sovo en Servië ook Bosnië-Hercegovina en
de Servische provincie Vojvodina mogen
worden opgenomen - die elke kultuur een
grote autonomie zou geven. Er moeten
garanties komen voor de minderheden. De
kontrole daarop zou moeten gebeuren door
de VN en de OVSE (Organisatie voor Veilig-
heid en Samenwerking in Europa). De Vos
stelt dat het haalbaar is het nationalisme
een halt toe te roepen: Tito kon dat toch
ook. Men mag niet vergeten om ook voor
de vijf à zeshonderdduizend Servische
vluchtelingen - een erfenis van de Kro-
atische bezetting van de Krajina - een
oplossing te vinden. De Vos ziet een grote
rol weggelegd voor de Duitse buitenland-
minister Fischer en de Russische topgezant
Primakov "Rusland en Duitsland kunnen
Kroatië onder druk zetten, zodat er een
evenwichtige oplossing uit de bus komt.
Joschka Fischer en Primakov kunnen daar
de Nobelprijs gaan winnen."

Margo Foubert

Studenten willen een mensenkelling
vormen in Leuven

Op 29 april om halfviil zouden duizenden studenten een mensenketting in de vorm van
het vredesteken maken op basis van het Leuvense stratenplan. Ten minste als de initiatief-
nemers - vijf Leuvense studenten - hun zin krijgen. De aanvraag voor de aktie is onder-
tussen ingediend op het stadhuis.

Op dit ogenblik is nog geen definitieve beslissing genomen over de omvang van hel
projekt. Als de oproep veel sukses heeft, kan het zijn dat de mensenketting ondermeer de
Leuvense ring mee in het patroon opneemt. In dat geval zouden ongeveer twaalfduizend
studenten nodig zijn, een kleine helft van alle Leuvense. studenten. "Doen we het zonder
de ring, dan zijn ongeveer drieduizend personen nodig, H zegt Stefaan Molders - één van
de initiatiefnemers. Of een dergelijke mobilisatie slaagt, hangt mogelijk ar van de inbreng
van de Sociale Raad - een geleding van de Leuvense Overkoepelende Kringotganisatie.
Op het eind van de week bespreekt So~iale Raad of ze op bet voorstel ingaat of niet.

Als rechtstreekse aanleiding voor dit vredesinitiatief vernoemt Stefaan Melders uite-
raard de oorlogsituatie in Kosovo. Toch gaat de aktie verder dan dat. "We willen eigenlijk
aantonen dat oorlog in feite nooit iets oplost. Het polariseert enkel de betrokken partijen
en wordt vaak enkel gevoerd omwille van ekonornlsche beweegredenen. Zelden gaat hel
daarbij echt om het welzijn van de mens, ~ aldus Stefaan.

(bd)
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot SUfaan Mo/deTS, tel: 0 J 6/32.02. J 5. of Cité, Steengroeve/aan
5, blok 2 op ,qelijkvloers
Verzamelen om 16.00 u(Reatisalie om J 6.30 u)
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Ekspo van Christine Clinckx en Nico D. in Eve-n&Yet

Een essay aan de muur
Goor Leuvense liefhebbers van

beeldende kunst is het de
komende maanden feest. De

kunstuitleenorganisatie Kunst in
Huis heeft sinds kort een filiaal in
Leuven waar je voor een appel en een
ei werk van Vlaamse kunstenaars kan
ontlenen (zie kader). Volgende week
opent onder de naam 'Demarches' de
kunstbiënnale van de Stad Leuven,
het Cultureel Centrum en de Kunst-
bank. Deze laatste organisatie heeft
momenteel in haar galerie Eve-n&Yet
reeds een kleine aanloop op de grote
ekspo.

Sinds vorig jaar galerie Transit naar Meche-
len verhuisde, is het met het Leuvense
galeriewezen triestig gesteld. Slechts de
galerie van de Kunstbank. Eve-nê-Yet,
bekommert zich nog om hedendaagse
beeldende kunst, en gelukkig hoe langer
hoe meer. Zo hoeven de kunstliefhebbers in
Leuven zich niet langer enkel vast te klam-
pen aan Ithaka, de jaarlijkse eendagsekspo
van Kultuurraad. als enige strohalm - zij
het één van armdikte. Voor de kunstbiën-
nale van de stad heb je al helemaal zeven-
mijlslaarzen en veel geduld nodig. Maar we
moeten dus niet altijd klagen.

Eve-n&Yet is ondergebracht in een
gewoon huis aan de Vaartstraat. een weinig
aantrekkelijke ruimte. Ze houdt het midden
tussen een museaal wit en een afgekalfde
woonkamer, vlees noch vis. Het huiselijke
karakter lijkt desondanks een interessante
troef. maar evenzeer een problematische:
het werkt namelijk lang niet altijd. Maar
soms werkt het wél. zoals met de huidige
installaties van Christine Clinckx en Nico
D., die zich beide plooien naar de vormen
van de woonkamer, naar het huiselijke
karakter van de galerie.

Ajuin

De Nederlander Nico D. is een verza-
melaar, wat resulteert in installaties die
diverse zaken bijeen brengen in een be-
scheiden kabinet, een kunstkamer waar
curiosa hun plaats krijgen. In het midden
van de ruimte staat een grote behangers-
tafel die de werkwijze van de kunstenaar
verraadt. De tafel verwijst door haar aard
naar het atelier, zodat deze gelinkt wordt
aan de galerie. Op de tafel zijn bokalen met
ajuinen uitgestald, gerangschikt volgens een
ritmisch patroon, haast overeenkomstig de
verzamelaarsdrang steeds opnieuw te schik-
ken en te moduleren. Uit de strakke opstel-
ling spreekt een beweging, een drijfveer die
de objekten rondom een kader aanreikt.

Na verscheidene jaren materiaal aan te
dragen, tekenen er zich in het atelier van
de kunstenaar onbewust figuren af door-
heen de diversiteit. Ook na een overplaat-
sing naar de galerie kunnen deze als een
enigma oplichten uit de installatie. Het is de
werkwijze van de essayist. die een virtuoze
grilligheid voor zich kan laten spreken, als
poëzie. Zo verzamelde bijvoorbeeld ook de
populaire Franse filosoof Roland Barthes

dagdagelijkse gedachten op steekkaarten,
die door kombinatie allerlei strukturen en
thema's opleverden. Nico D. sampelt onder
meer oude prenten en verbindt een motief-
je als een kruiwagen met een kleine skulp-
tuur elders. Maar ook minder evidente
verbanden komen bovendrijven in de
receptie. Tot het kabinet behoort ook een
ouderwetse kijkdoos van een huiskamer,
als een environment dat het lichaam buiten-
sluit, alsof het verzamelen zich slechts wil

verhouden tot het oog.
Het boeiende werk van Christine

Clinckx zet die gedachte precies op haar
kop. Haar ruimte is volledig ingericht als
een huiskamer, met tv, een koelkast vol-
gestouwd met rommel. een zetel. een
mobiele kleerkast. Hieroverheen is een
groot tapijt gedrapeerd, zodat het geheel
een environment wordt, of beter een 'kamp',
een speelruimte. Om er binnen te komen
moet je kruipen, de handeling en het voe-

len worden belangrijk als komponenten
van de ervaring.

Maar ook de rol van het oog verwijst
ernaar bij Clinckx. De assemblage laat zich
opmerken door haar taktiliteit, ook een oog
voelt aan een tapijt. De geluidsband van
spelende kinderen vult het geheel van klei-
ne impressies aan, en Lijkt ze eveneens in
een eterische taktiLiteit te verbinden. Zoveel
is duidelijk, kunst is leuk, kunst wil haar
sérieux ontlenen aan haar speelse ervaring.

Jeroen Peeters

Eve-n&Yet is open van woensdag tot en met
zaterdag, van J 3.30 tot J 7 uur. De ekspo met
Clinckx en Nico D. loopt nog tot 22 mei. Vaart-
straat 30, tel. 23 99 86.

-

(foto Joost Helsen)

Kunst in Huis Kunstuitleen nu ook in Leuven
Kunst in Huis Kunstuitleen vzw bestaat reeds twintig jaar op verscheidene plaatsen in Vlaanderen, en sinds drie weken ook in Leuven.
De organisatie heeft een tweeledige doelstelling. Ze wil jonge Vlaamse kunstenaars promoten en een openheid voor aktuele kunst
kreëren bij een zo groot mogelijk publiek door het uitlenen van kunstwerken. In tegenstelling tot wat je denkt, is kunstuitleen voor
partikulieren meer dan een zondagschilder boven het buffet. Het depot van de organisatie wordt door tal van beeldende kunstenaars ter
beschikking gesteld in ruil voor hanggeld. Dat resulteert in een verzameling die zowel werk van bekende als van minder bekende kunste-
naars omvat, evenals van uiteenlopende dissiplines, zoals schilderkunst grafiek, fotografie, skulpturen en zelfs kleine installaties. •

TWee maal per jaar kunnen kunstenaars hun werken indienen, waarna een jury van deskundigen geschikte kunstwerken in de
uitleenkollektie opneemt. Momenteel bestaat deze voor heel Vlaanderen uit meer dan vijfduizend werken, van zo'n vijfhonderd kunste-
naars. In de Leuvense uitleendienst zijn er daarvan tweehonderdvijftig beschikbaar. Blke maand wisselt het aanbod. Het betreft zoals
gezegd eigentijdse kunst, kunst van nu, dus geen laat-impressionisme of andere achterhaalde kitsch.

In de toonzaal aan de Mechelsevest. namelijk in het voormalig Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron, kunt u gaan kijken naar
de werken. Br hangt meer dan één aangename verrassing, zoals foto's van Malou Swinnen en Liliane vertessen. en schilderijen van
Beatrijs Lauwaert, Wladimir Moszowski en Roger Raveel. Wat betreft andere dissiplines is het aanbod voorlopig beperkt, maar binnenkort
komen er mogelijk ook tuinskulpturen, videokunst, neon-installaties en andere gekte à la carte.

Wat kost het grapje dan wel? Weinig, een appel en een paasei. Na betaling van een eenmalig abonneegeld van vijfhonderd frank,
hangt je favoriete kunstwerk in huis of op je kot voor tweehonderdvjjfüg frank per maand, all tisk verzekerd. Wisselen kan zo vaak je
maar wil, uitproberen is dus de boodschap. Enkel voor vervoer moet je zorgen. Je hoeft er dus per maand maar één rondje op kafee voor
te laten, en het resultaat is zeker even inspirerend. Indien de onderneming hier in Leuven suksesvol wordt, behoren bovendien speciale
tarieven voor studenten tot de toekomstmogelijkheden. Guillaume Bijl als hulp bij het blokken, wat houdt u nog tegen?

(Jp)
Kunst in Huis is open op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur, en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. Andere dagen op afspraak bij Adel
Deceuninck, Mechelsevest 108, tel.lfax 016/22 4560.

Postbodes rappen hun eigen seremonie
Hiphop is nu al zo'n vijftien jaar aan het uitbollen, het gaat hoe langer hoe trager. Nu is het al zo ver gekomen dat zelfs
reggae duizelingwekkend snelle muziek lijkt. Die wordt dan ook met plezier gerekupereerd door menig hiphop-dj met de'
broek halverwege de knieën. De mc's, rappers dus, verlustigen zich meteen ook in het opdragen van hele missen, als street
preachers. Zo ook de nieuwe hype uit Nederland, Postmen - donderdag te gast in Stuc

Ijverig zijn ze wel, die rappende postmannen, hele biblioteken verslinden ze, geen student doet het hen 11a.Kwestie van
de gebeden voldoende body te geven, God zal het geweten hebben.

De omgang van Postmen met reggae is evenwel bijzonder boeiend. De beats worden wat scherper, de lome bassen
energieke flows. Alles wat pittiger, zonder die rastakrulien. Voor de dress code moeten we nog even afwachten, maar misschien
toch reeds enige tips. Een lang wit gewaad kan niet misstaan, evenmin een geheven middelvinger. Bij een sportschoen hoort
op zijn minst een knots van een bisschopsring. Maar verder, stay cool en denk geregeld met een serieuze blik aan de
Allerhoogste die ons doet ademen.

(Jp)
Postmen treedt op donderdag 22 april aan in de Stuczaal om 20.30 uur; Van Evenstraat 2d. Voor en na speelt het Leuvense kollektief Riot
Squad. Kaarten kosten 200/250/300/350, reservatie op het Stuconthaal. 2081 33
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'Marius' van De Onderneming
in première in Stuc

Daar in dal kleine kalee
fJ)anstaande woensdag stelt de

Onderneming haar jongste
voorstelling aan het publiek

voor. In hun verovering van de
Franse Klassieken - in het verleden
onder meer De Misantroop van Mo-
lière, en Vuile Handen van Sartre -
is deze keer 'Marius' van Marcel
Paqnol (1895-1974) aan de beurt.

Donderdag besluit ik dat een produktie die
volgende woensdag in première gaat nu
wel enige vorm moet gaan krijgen, en be-
geef ik me naar de brandweerkazerne waar
de akteurs van De Onderneming hun best
doen 'Marius' in een ensceneerbare vorm
te gieten. Onder het schaarse werklicht van
het brandweerkazernepodium tref ik hen
aan, in hun kostuums gestoken, en gezeten
rond één van de tafeltjes van wat in de
voorstelling 'Bar de La Marine' zal heten.
Druk diskussiërend wordt het skript blad-
zijde voor bladzijde overlopen. Bij elk detail
wordt stilgestaan. Wie moet welk hoedje
dragen bij welk pak, hoe moet de kwartier-
meester belicht worden, wanneer precies
moet de muziek worden afgezet. 'Marius' is
nog lang geen voorstelling, maar een op-
eenhoping van losse scènes, een aaneen-
schakeling van dialogen. Vanavond de eer-
ste doorloop.

Aanzoek

Vrijdag, acht uur. De eerste doorloop

gisteren was geen sukses, zo wordt mij ver-
teld. De voorstelling lijkt niet te werken. Ik
word gewaarschuwd voor een fragmen-
tarische repetitie die nog ver afstaat van de
uiteindelijke voorstelling. Wanneer de lich-
ten doven en de eerste replieken de zaal
worden ingegooid, is de dinamiek ver zoek.
De akteurs haspelen hun dialogen af en
slenteren van het podium. Na enkele scènes
lijkt, als was er een signaal gegeven, ieder-
een op te leven. Tot ieders verrassing ver-
andert de tot dan toe vlakke aframmeling
van de tekst in een energiek spel. In het
volgende anderhalf uur zie ik een bijzonder
plezierige, maar vooral mooie en aandoen-
lijke voorstelling. Het verhaal is eenvoudig.
Marius, een ietwat onhandige, maar be-
minnelijke jongen, groeit op aan de haven
van Marseille. Van kindsbeen af hangt hij
rond in 'Bar de la Marine', het kleine schip-
perskafee van zijn vader. Hij bedient er de
klanten en slaat een praatje met de mooie
Fanny, die vlakbij het terras vis verkoopt in
haar moeders kraampje. Het leven gaat zijn
gangetje, maar dat verandert wanneer
Fanny uit onverwachte hoek een huwe-
lijksaanzoek krijgt.

Pastis

Pagnol. die zelf in Marseille opgroeide,
schreef het als eerste deel van zijn Mar-
seille-trilogie 'Marius, Fanny en César', een
drieluik dat later door hemzelf verfilmd
werd. Pagnol heeft in zijn film een bijzon-
dere aandacht voor het kleurrijke dekor

van de oude haven. De Onderneming nam
deze invalshoek over. 'Marius' speelt zich af

op het terras van het ka fee, tussen houten
tafels, roestige kafeestcelen en veel pastis.
Het is een aanpak die bijzonder goed werkt,
zo blijkt. De havenatmosfeer. een menge-
ling van de direktheid van het brute
vissersvolk en de romantiek van de wijde
zee wordt bijzonder goed geënsceneerd, en
dat vooral door de wijze waarop ze de per-
sonages naar hun hand zetten. Zij weten de
temperamentvolle Marseillain treffend na
te bootsen in zijn details, maar er is nooit
een volledige verdubbeling. De afstand van
de akteur tot het personage blijft in die
mate behouden, dat elke patetiek en senti-
mentaliteit uit de weg gegaan wordt.
Achtergrond en verhaal worden twee paral-
lellen die elkaar wederzijds beïnvloeden. In
de nostalgische sfeer die gekreëerd wordt,
tekent de relatie tussen Fanoy en Marius
zich des te intenser af. Het resultaat is een
onderhoudende en eenvoudige voorstell-
ing, maar als je weet welke eindeloze dis-
kussies aan 'Marius' zijn voorafgegaan, dan
geldt hier alleszins een alombekend spreek-
woord: 'eenvoud siert'.

_._ Vierde Afrika filmfestival in Leuven

Het belang van hel sirkwie
Gier jaar geleden werden nau-

welijks nog Afrikaanse films
in verdeling gebracht. En als

dat al gebeurde was de bioskoop een
te hoge drempel. Het publiek inte-
resseerde er zich toch niet voor, was
de redenering. Sinds vier jaar pro-
beert het Afrika Filmfestival de vi-
cieuze sirkei te doorbreken. Van acht-
entwintig april tot en met zeven mei
wordt in Supercity, Stuc en Panqaea
de Leuvense en belangrijkste poot van
het festival georganiseerd.

,--

De grootste uitdaging van het Afrika film-
festival is de verdelers overtuigen dat er een
publiek bestaat voor Afrikaanse films.
Schaalvergroting en een uitgekiende aan-
pak zijn daarbij heel belangrijk. Mede-or-
ganisator Guido Huysmans wijst erop hoe
belangrijk de uitbouw van een heus film-
sirkwie daarbij is. "Op de produktie van de
films kunnen we natuurlijk weinig invloed
uitoefenen, wel op de verdeling ervan.
Daarbij hanteren we twee strategieën. De
eerste is de samenwerking met Cinema
Novo in Brugge en Focus op het Zuiden in
Turnhout. Ten tweede probeert het filmfes-
tival een sirkwie te kreëren in Vlaams-Bra-
bant. Ook in Diest. Aarschot en Dilbeek
worden telkens vier films vertoond." Nieuw
dit jaar is de samenwerking met (Trans)-
Africa. Een Brussels filmfestival dat staat-
sekretaris voor ontwikkelingsamenwerking
Reginald Moreels (CVP) gelanseerd heeft.
In Pangaea worden in het kader van het
festival een aantal video's van Afrikaanse
films vertoond.

Elk jaar probeert het festival ervoor te
zorgen dat een aantal recente Afrikaanse
films ook in het reguliere sincrnasirkwlc
komen. Zo worden dit jaar het Kameroense
'Clando' (1996) en het Kongolese' Pièces
d'Idcruités: (1998) op al deze festivals ver-
toond. "Als 'Pièces d'Identités twintig voor-

12

stellingen heeft, dan is de verdeler al
verzekerd van een bepaald bedrag aan in-
komsten en wordt hij over de streep ge-
trokken. Dat is dus enkel mogelijk door die
samenwerking. Iedereen is dan ook ver-
plicht om bepaalde films te vertonen, H zegt
Huysmans. De festivals in Turnhout en
Brugge lokken elk jaar dertienduizend be-
zoekers. Ongeveer negentienhonderd festi-
valgangers bezochten vorig jaar het Afrika
Filmfestival. Met Leuven en Brussel erbij
hoopt Huysmans dit jaar de kaap van de
tweeduizend vijfhonderd te ronden.

Zwarten

Traditioneel is het festival een men-
geling tussen klassiekers uit de Afrikaanse
filmgeschiedenis en nieuw talent. Dit jaar
wordt de aandacht vooral gevestigd op Al-
gerije, Zuid-Afrika, Kongo en Marokko. Het
Zuid-Afrikaanse filmlandschap weerspiegelt
de turbulente ontwikkelingen van het Zuid-
Afrika van de laatste jaren. De eerste
zwarte Zuid-Afrikaanse film ('Fools', 1997)
staat op het programma maar evengoed een
film als 'Paljas'. Een film die Huysmans
"niet politiek korrekt" heet omdat hij Afri-
kaans gesproken is en er alleen blanken in
meespelen. Opvallend is dat het zwarten
waren die hem overtuigden de film toch op
het programma te zetten. Ook in Marokko
is een nieuwe generatie filmers opgestaan.
De man-vrouw verhouding en de belang-
rijke rol die vrouwen in de hedendaagse
samenleving spelen is één van de opval-
lendste rode draden in de recente opleving
van de Marokkaanse sinema. In de sterk
vertegenwoordigde lichting Algerijnse films
valt 'Vivre au Paradis (1998) op. Ook hier
dezelfde alomtegenwoordige thema's die in
veel Afrikaanse speelfilms terugkomen. De
relatie met de kolonisator vroeger en nu -
oorlog en migratie - en de daaruitvolgen-
de zoektocht naar een identiteit van mens
en maatschappij.

De Kongolese sinema overleeft in dias-
pora. Op een paar uitzonderingen na zijn
alle Kongolese films van de laatste jaren in
het buitenland gedraaid, vooral in België en
Frankrijk. Geen toeval dat het thema
'migratie' vaak centraal of op de achter-
grond aanwezig is. Hoe moeizaam de weg
naar de bioskoop is voor de Afrikaanse film
kwam wel heel ironisch tot uiting in 'Pièces
d'Identités'. De film speelt zich voor een
goed deel af in de Brusselse Matongewijk
waar voornamelijk Kongolezen wonen.
Ook de Brusselse bioskoop Vendome be-
vindt zich in die wijk en figureert op een
bepaald moment zelfs in de film. Toch wil-
de Vendome aanvankelijk het risiko niet
nemen om de film te vertonen. Het Afrika
Filmfestival trok hen over de streep.

Katrien Darras

Benny Debruyne 'Marius' gaat in première op woensdag 21 april
en speelt voorts op donderdag 22 en vrijdag 23
april. Kaarten kosten 200/300. Maandag 19 en
dinsdag 20 april is er try-out (100/150).

Volgende week bespreekt Veto enkele hoogvliegers
uit het filmfestival.
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Milieuvriendelijke wedstrijd

Het Sic deelt ekotopiaboxen uil
eezemaand werd het Sic (Sensi-

biliserinqs- en Informatiecen-
trum) weerom op neo-barokke

wijze overstelpt met milieutips. Na
rijp beraad besloot het centrum met-
een vijf dozen aan eenzelfde uitsmijter
te oeven. Hier voloen zijn inspireren-
de tips.

Een metabeschouwing vooraf doet het al-
tijd goed, deze maand van de hand van su-
perwinnaar Peter Budai - alias plopperde-
plop: "Er wordt regelmatig over milieu-
vriendelijkheid gepraat. Als we nu eens ge-
woon beginnen met vriendelijk zijn? Dat
helpt al in veel gevallen( ... ). Alsje nadenkt
over wat je werkelijk nodig hebt in het le-
ven, dan kan je sober leven. En dan is er
ruimte genoeg voor natuur, mensen, plan-
ten en dieren. Kortom, voor de grote ver-
scheidenheid die het leven te bieden heeft."

Maar de man heeft ook oog voor meer
praktische tips, in de traditie van Aristote-
les's praktische wijsheid - meteen gerijmd:
"Om papier te sparen, koop je best de cd-
rom van Belgacom." Verder wordt het stil-
aan tijd voor enige verstrooiing bij het
blokken, als het even kan ekologisch .• Als
je werkelijk wil dat er een bijtje of vlin-
dertje langskomt, zet je op je vensterbank
bloemetjes, plantjes. Verder hang je nest-
kastjes op in de tuin of aan de gevel van je
huis. De vogels, vleermuizen, egels, uilen

en mollen zullen zich zeker tegoed doen
aan de pieringen [sic] uit je kompostvat. De
ekologie wordt op deze manier grondig
hersteld. "

Wie andere tips heeft, kan nog steeds
meedingen naar een ekotopiabox. Per
maand geven Veto en het Sic er immers vijf
weg. In de doos vind je onder meer rozen-
sjarnpoo, een katoenen tas in design vorm,
ekologisch afwasmiddel. zeep, massage-olie
en oorkaarsen. Maar bijvoorbeeld ook
'State of the world, interessante lektuur

met onder meer bijdragen over klimaatwij-
zigingen, besmettelijke ziektes en de ver-
snelling van de geschiedenis.

De opdracht is simpel: bedenk een een-
voudige milieutip - liefst in een literaire
vorm, bij voorkeur een sonnet - en laat
die op welke manier dan ook (per postduif,
per e-mail, per brief of in persoon) weten
aan het Sic. De origineelste en beste tips
worden gepubliceerd in Veto, de bedenkers
worden beloond met een ekotopiabox.

Jeroen Peeters

• berichten
Tbemahuizen
Je zit op kot te Leuven, maar wilt iets meer
dan "gewoon" op kot zitten? Je kent mede-
audenten die zich interesseren voor een
bepaald thema en die zich een jaar willen
engageren om samen te werken, eten,
denken, praten, ... wonen rond een eigen
projekt in een huis of een gang van een
residentie. Je wil aktief naar buiten komen
met dit engagement. Wat dacht je van het
opstarten van een themahuis: een jaar lang
leven en werken rond dit zelfgekozen
thema. Voor meer info kan je elke namid-
dag tussen 14.00 u en 18.00 u binnensprin-
gen op Sociale Raad, 's Meiersstraat 5 te
Leuven, tel 016/22.95.41. fax 016/22.01.03
of e-mail sora@sora.student.kuleuven.ac.be.
Gelieve wel snel te reageren, want de aan-
vragen worden eind april behandeld.

Kursus i1eishersieilen
Op dinsdag 27 april van 18 tot 20 uur
wordt er door Velo vzw een extra kursus
fietsherstellen georganiseerd. Het aantal
deelnemers is echter beperkt tot tien. In-
schrijven is dus vereist en kan telefonisch
tot maandag 26 april om 12.00 u op het
nummer 016/32.30.18. Tover uzelf om tot
plaatselijke fietsgoeroe en maak kennis met
de geur van geknapte remkabel en de
smaak van dynamo. Plaats van het gebeu-
ren: de Velo-tempel. kelder Alma 2.

Geiulge(n) aanranding
Tijdens de nacht van 15 januari 1999 werd
een jonge vrouw aangerand te Leuven ter
hoogte van het standbeeld 'De Fiere Mar-
griet', langsheen het kruispunt Tiensestraat-
Muntstraat. De feiten deden zich voor bij
nacht tussen 01.00 u en 02.00 u. Op het
ogenblik dat het slachtoffer door drie da-
ders belaagd werd, snelde een toevallige
voorbijganger haar ter hulp. Deze getuige
vervolgde onmiddellijk zijn weg zonder zich
kenbaar te maken. De politie verzoekt de
getuige om kontakt op te nemen met de
Opsporingsdienst van de Leuvense Politie.
Diskretie is gewaarborgd. Politie Leuven
tel. 016/21.04.11.

Kura zoekt
De Kultuurraad der Leuvense studenten
zoekt een koördinator 3/4tijds (mlv).
Vereisten zijn: kultureel engagement,
affiniteit met de studentenbeweging, organ-
isatievermogen en zelfstandigheid. Profiel
opvragen verplicht. Motivatiebrief en cv
uiterlijk op 30 april sturen naar
Kultuurraad. Gerlinde Snoeck, E. Van
Evenstraat 2d, 3000 Leuven, 016/23.67.73.

portulaca zoekt ook
Portulara. de raad van Loko voor buiten-
landse studenten, zoekt een vrijgestelde
voor het akademiejaar 1999-2000. Het be-
treft een halftijds betaalde job waarbij vaak
een (bijna) voltijds engagement wordt ver-
wacht. Taken: onthaal buitenlandse studen-
ten, integratie-aktiviteiten. hulp aan en
doorverwijzen van studenten met sociale,
akademische of aanpassingsproblemen, ad-
ministratie, boekhouding, permanentie,
kringen en socio-kulturele associaties mo-
tiveren en betrekken bij de raad, hulp bij
het opstarten van nieuwe kulturele associ-
aties, bewustmaking rond politieke en so-
ciale problemen die buitenlandse studenten

aanbelangen, samenwerking met Pangaea
en andere diensten voor buitenlandse stu-
denten koordineren. vrijwilligerswerk, jaar-
lijks up-tc-date houden van Vademekum.
Vereisten: gevoeligheid en begrip voor
kulturele verschillen, fleksibiJiteit in sociale
kontakten. ervaring met mensen van ver-
schillende nationaliteiten, vertrouwdheid
met kringwerking, Loko, interesse in
vreemdelingenbeleid en goede kennis van
het Engels. Motivatiebrief en cv in het
Engels moeten Portulaca (Vesaliusstraat 34,
3000 Leuven) ten laatste op 14 april be-
reiken. Tijdens de Algemene Vergadering
van 16 april stellen de kandidaten zich
voor.

Portulaca zoekt ook een Belgische
student(e) als ondervoorzitter. De onder-
voorzitter zal tijdens dezelfde Algemene
Vergadering van 16 april verkozen worden
(de voorzitter die een buitenlandse student
is, begin volgend akademiejaar). De onder-
voorzitter zal in samenwerking met de
voorzitter de algemene koördinatie van
Portulaca op zich nemen. Omwille van de
taal is het specifiek de taak van de onder-
voorzitter om Portulaca te vertegenwoordi-
gen bij Loko. De ondervoorzitter neemt
deze taak als vrijwilliger op zich. Aan de
ondervoorzitter worden dezelfde vereisten
gesteld als aan de vrijgestelde. Motivatie-
brief en cv (in het Engels) worden ten laat-
ste op 30 april bij Portulaca verwacht.

Tekorten Oktopus-akkoord blootgelegd
Vrijdag organiseerde het Leuvens Instituut voor Strafrecht In samenwerking met de Uni-
versiteit Gent (RUG) een studfedag over de reorganisatie van het politiewezen (organi-
satie en bevoegdheden). Deze reorganisatie was een gevolg van het Oktopus-akkoord dat
acht politieke partijen sloten na de ontsnapping van Marc Dutroux. De driedelige polîtie-
struktuur, ontstaan in 1919, zou worden vervangen door een nieuwe organisatie, die zou
bestaan uit een federale politie en lokale polities. De federale politie zou de lokale polities
moeten gaan ondersteunen. Fijnaut Vreest dat dit gaat neerkomen op een dominante
federale politie. Men had het ook over de zaken die in het akkoord ontbreken: de Inter-
nationale politiesamenwerking en een wet op de bijzondere opsporingsmethodes.

Verder pleitte assistent Goessens voor het onderbrengen van de Staatsveiligheid on-
der de reguliere politiedlensten én de fustenering van deze siviele inlichtingendlenst met
haar militaire tegenhanger, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (Adiv) van de
Krijgsmacht. Professor Pensaers (RUG), die de lezingen afsloot, zag de toekomstige over-
heveling van de zeggenschap over de lokale korpsen naar de gewesten als onvermljdelijk.
De studiedag kon op grote belangstelling rekenen van de politiediensten en (in mindere
mate) van de magistratuur.

Hetversragboek zal Wtschüm11 in de reeks 'Samenli!ving, kriminaliteit t1t stttlftechtspieging',
uitgegeven door de Universitaire Pers Leuven.

(hp)
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land? De Navo heeft een historisch precedent ge-
schapen om iedere etnische groep steun te verlenen
die manu militari separatisme beoogt en daarbij
geen terreur schuwt jegens de burgers van het yij-
andige regime. Het is op zijn minst bevreemdend te
moeten vaststellen dat de Europese lidstaten van de
Navo, maar ook Frankrijk, zomaar holderdebolder
achter de Amerikanen aanlopen, vooral nu de EU
zopas nog eens vernederend op de vingers werd
getikt door de lobby van Chiquita en andere Ame-
rikaanse bananen.

In oi~ober was Milosevic bereid om zelfs troe-
pen toe te staan op Kosovaars grondgebied om het
toen bereikte bestand te bewaken. Of hij nu al zijn
troepen~'tlf slechts een gedeelte ervan terugtrok,
doet weirug ter zake. Feit is dat het UCK van dat
bestand gebruik heeft gemaakt om zijn posities te
heroveren. Maar ja, BÏlI Clinton had het toen- veel
te druk met het schoonmaken van zijn imago en de
jurk van Monica Lewinsky. Bovendien zou een
integraal door Europa onderhandelde vrede geen
enkel kruimeltje achterlaten voor de hongerige
Amerikaanse belangen. Ieder weldenkende burger
is terecht verontwaardigd over het lot van de Koso-
vaarse vluchtelingen. Daarom bewijst het onvoor-
waardelijk steunen van bombardementen op Joe-
goslavië nog maar eens het deficit van de Europese
politieke instellingen, die hun jarenlange falen in
de Balkan nu menen te kunnen kompenseren met
een ondoordacht en onkontroleerbaar militair
machtsvertoon op instigatie van Washington.
Ondertussen schaart de ganse Belgische politieke
wereld zich unaniem achter A1bright.

Michel Van Dyck,
assistent fakulteit Psychologie en

Pedagogische wetenschappen

~ vrije tribune
De verdachte verontw-aardiging

Op de valreep van de twintigste eeuw heeft de
Navo het wenselijk geacht haar vijftigjarig bestaan
te vieren met het nodige militaire machtsvertoon.
Ondertussen wordt het westerse geweten, tussen de
precisiebombardementen met onvermijdelijke bij-
komstige schade door, gesust met de schrijnende
beelden van horden Kosovaren op de vlucht voor
het regime in Belgrado. Weinig Westerlingen
maken zich in vredestijd illusies over de ware toe-
dracht van dergelijke humanitaire akties: ieder kind
wist dat het ook met de bevrijding van Koeweit
niet om het herstel van de demokratie aldaar ging.
Zou het nu anders zijn? Stuitend is echter dat het
Westen zich dit keer maar al te graag het misselijk-
makende rad voor de ogen laat draaien alsof het
enige oogmerk van de Navo de verdediging van de
mensenrechten zou zijn. De geschiedenis zal leren
wat de omvang is van de wederzijdse etnische zui-
vering die aan de gang is in Kosovo. Zij zal echter
ook leren dat de Navo-interventie er op geen en-
kele manier iets aan verholpen zal hebben. In-
tegendeel. nooit stond de Servische bevolking zo
eensgezind achter haar verguisde leiders.

De geschreven pers biedt gelukkig nog enig
soelaas voor wie de zaken met de nodige kritische
zin wil beschouwen. Feiten worden ons in de tele-
visiejournaals allang niet meer meegedeeld. Sta mij
toe enkele kanttekeningen te plaatsen bij de ge-
beurtenissen van algelopen weken: etnische zuive-
ringen zijn al aan de gang sinds het begin van het
konflikt in Joegoslavië. Zij zijn echter geenszins het
alleenrecht van Milosevic en zijn kompanen à la
Arkan. In de Krajina (het zuiden van Kroatië)
woonden bij het uitroepen van de Kroatische on-
afhankelijkheid zeshonderdduizend Serviërs. Men
zal vijftig jaar na de zuiveringen door de Iasdsti-
sche, vooral Kroatische milities - die zelfs de
Duitse officieren met walging vervulden - veel
hypergesofistikeerde luchtfoto'tjes moeten tonen
om die zeshonderdduizend Serviërs daar nu nog
allemaal terug te vinden. Toch kreeg Klein-Joego-
slavië een embargo aan z'n broek, omdat het niet
naliet deze bloederige strategie ook op de Kroaten
en Moslims in Bosnië toe te passen en bleef Kroatië
daarentegen gespaard van om het even welke in-
ternationale sanktie. De demonisering van Mifo-
sevic door de Westerse alliantie is een onmisken-
baar staaltje van twee maten en twee gewichten.
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Men kan niet nalaten zich al te vragen wie of wat
de huid van Tudjman gered heeft. Joegoslavië was
in zijn oude vorm een lappendeken van volkeren
en kulturen. Drie grote Europese godsdiensten
(Katolieken, Ortodoxen en Moslims) leefden er
vreedzaam samen, omdat Tito de meeste volkeren
verregaande kulturele autonomie had verleend.
Deze autonomie werd ontnomen toen op het einde
van de jaren tachtig steeds meer regio's om onaI-
hankelijkheid schreeuwden.

In 1987 - Milosevic is dan nog maar een
schim - meldt journalist David Binder van de New
Vork Times (I november 1987) dat separatistische
Albanese Kosovaren binnen het Joegoslavische
leger, waar ze hun dienstplicht vervullen, terreur
zaaien. Binder meldt dat zij Ortodoxe kerken aan-
vallen, Slavische medesoldaten vermoorden en
Slavische vrouwen verkrachten. Serviërs slaan
massaal op de vlucht en laten een 'etnisch zuivere'
Albanese regio, Kosovaarse regio, achter waar hun
volksgenoten ondertussen een minderheid zijn
geworden. In 1987 vormen de Albanezen 85
procent van de bevolking in Kosovo. Het hoge ge-
boortesijfer van deze Albanezen en de uittocht van
Serviërs hebben de verhoudingen in de bevolking
drastisch gewijzigd: vlak na de Eerste Wereldoorlog
was de meerderheid van Kosovo nog van Slavische
afkomst. Het is een fabel dat Rambouillet de natio-
nalistische separatisten van het Kosovaars bevrij-
dingsleger UCK hun zin niet wou geven door hen
de facto slechts hun autonomie terug te geven,
binnen Klein-Joegoslavië. Over drie jaar zou er in
Kosovo een referendum komen over onalhanke-
lijkheid. Merk overigens op dat de Navo-bombarde-
menten slechts een week bezig waren toen Ameri-
kaanse politici publiekelijk al kwamen pleiten voor
een onafhankelijk Kosovo. Is het een raadsel waar-
om Rambouillet voor Milosevic onaanvaardbaar
was? Is het echter ook een raadsel waarom dit voor
het Servische volk eveneens onbespreekbaar is? Of
zou Vlaanderen Brussel ooit afstaan omdat daar nu
85% van de bevolking Franstalig is?

Dat de ingreep van de Navo \rI sjrijd is met het
internationaal recht werd door prof. Suy van bij het
begin van de bombardementen omstandig duidelijk

gemaakt. Dat de Navo door de Uno-Veiligheidsraad
te omzeilen de Russische Federatie gewoon verne-
derde, staat eveneens als een paal boven water. Het
is jammer genoeg een plattitude te stellen dat de
morele rechtvaardiging van deze interventie ver-
dacht is: Navo-bondgenoot Turkije mag in Koerdis-
tan blijkbaar zonder al te veel tegenwind zijn gang
gaan. Ten tijde van de genocide in Rwanda en
Burundi was er in mijlen geen Amerikaan te be-
speuren. Bovendien koestert de Navo de lafhartige
illusie Milosevic op de knieën te kunnen krijgen
zonder zelf grondtroepen te moeten inzetten. Het
verlies aan manschappen zou deze oorlog wellicht
moeilijk verkoopbaar maken bij de publieke opinie.
Ik wil gerust aannemen dat Bill Clinton oprecht
gelooft dat hij de geschiedenis zal ingaan als de
redder van het Kosovaarse volk. Geopolitieke en
vooral ekonomische drijfveren bleken in het ver-
leden echter steeds de daden van de grootmachten
te bepalen. Waarom zou het nu anders zijn? Enkel
als de regio politiek stabiel is, kan begonnen wor-
den met de aanleg van een (Amerikaanse) oliepijp-
leiding vanuit de Zwarte Zee, dwars door de Balkan
tot aan de Albanese kust.

Sinisch genoeg speelt het feit dat straks enkel
etnisch zuivere streken zullen overblijven dus in de
kaart van deze plannenmakers. Het is onmisken-
baar zo dat de Verenigde Staten na de val van de
Berlijnse muur de ex-kommunistische koek trach-
ten te verdelen. Of zijn we al vergeten hoe Kabila
de kontrakten met Amerikaanse bedrijven voor de
ontginning van de mijnen van Katanga al op zak
had nog voor hij in Kinshasa stond? Dat het op
kommunistische leest geschoeide regime in Belgra-
do nu sterker staat dan ooit. hebben de Verenigde
Staten van Amerika vooral aan zichzelf te danken.
Met de Albanese regering en het duistere UCK,
waarvan de konnekties met de internationale
wapenhandel el) drugsmaffia geen geheim meer
zijn, valt echter wel te praten als de Verenigde
Staten hen nu even een handje toesteken. Zal dat
straks ook zo zijn als ook het westen van Macedo-
nië, waar d,~Albanezen al een meerderheid vorm-
den vóór de grote volksvcrhuizingen van de afge-
lopen weken, zich wil afscheiden van het moeder-
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~ zoel(erlies

• agenda & $ ad valvas DOORSTIJNHEIRMAN&PETER

" Ann en Marie-Arme laten ons vissen naar
wat zij samen hebben uitgespookt. Het enige
dat we weten is dat het iets genant moet zijn
geweest ...

" Keukie denkt dat het feit dat zij zo gezellig
samen een sigaret kunnen opsteken, erg veel-
zeggend is

" E. V. kom je nog eens naar de gezel-lige
vrijdagavondfuif?
" Ben je breeddenkend? Ben je op zoek naar
een drie à viertal entoesiastelingen om een
gemeenschapshuis op te richten in het Leu-
vense (eventueel het Antwerpse)? Iedereen is
welkom. Doel: sociaal, kostendelend samen-
wonen met voldoende privacy. Interesse:
0477/61.61.83 of sb65@planetinternet.be
" En tegenwoordig is Marie-Anne niet meer
tevreden over Jeroen ("zó raak ik nooit
zwanger") .

MAANDAG
18.00 u KONSERT Redtal-eksamen gitaar, in

LemmensinstituUl, Herestraat 53, toeg. gratis,
org. Lernmensinstituut.

20.00 u FILM Filmfun "Chikarnatsu Monogatari'
(Gekruisigde geliefden) van Kenzo Mizoguchi.
in Stuc, toeg. 10011251150/175, org. Stuc.

20.30 u TEATER De Onderneming speelt 'Ma-
rius' van Marcel Pagnol, in Brandweerkazer-
ne, aan de vaartkom. toeg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

20.30 u KONSERT Redtal-eksamen dwarsfluit,
in Lernmensinstituut, toeg. gratis, org. Lem-
mensinstituut.

22.30 u FILM New Harvest "Seul contre tous'
van Gaspar Noé, in Stuc. toeg. 1001125/150/
175. org. Stuc.

DINSDAG
10.30 u KONSERT Eindeksamen kamermuziek.

in Lemmensinstituut, toeg. gratis. org. Lern-
mensinstitu ut.

16.00 u KONSERT Recital-eksamen kamermu-
ziek. in Lernmensinstituut, weg. gratis. org.
Lemmensinstituut.

18.00 u KONSERT Recital-eksamen saxofoon. in
Lemmensinstituut, toeg. gratis. org. Lern-
mensinstituut.

20.00 u TEATER 'Hard Brood' van Paul Claudel
door Het Zuidelijk Toneel. in Stadsschouw-
burg. ioeg. 550/400/250/385/280/175. org.
Stuc/Dubbelspel.

20.00 u FILM Harvest Special "Radio on' van
Showcase Chris Petit, in Stuc. toeg.
100/125/150/175. org. Stuc.

20.30 u TEATER De Onderneming speelt "Ma-
rius' van Marcel Pagnol, in Brandweerka-
zerne, toeg. 200/250/300/350, org. Stuc.

20.30 u KONSERT Recital-eksamen blokfluit. in
Lemrnensinsrituut. weg. gratis. org. Lem-
mensinstituut.

22.30 u FILM Filmfun 'Chikamatsu Monogatari'
(Gekruisigde geliefden) van Kenzo Mizoguchi.

" Maagd tot aan het huwelijk - maar meisjes
ondereen, dat is toch iets anders. laten we
zeggen van hogere orde.

Tikkantoor
Devano
016/490.890

" De hogere orde der koffiekoekvreters en
nikotinepleisterdragers.
" Olivier, GRATIS gaan skiën? Ge moest u
schamen.
" Wedstrijd tafeldansen t.V.V.katamaran.
. Woensdag in Winabar. Inschrijven bij Gilles.
Kevin of andere kleuters.

" Het is niet korrekt, maar laat ons zeggen:
een gelukkige verjaardag juffrouw Husson !
" Inge, hoe waren de eksamens? Ge leeft toch
nog? En Stefaan toch ook nog?
" Aan Sylvie uit de Windmolenveldstraat:
binnenkort kom ik (langs) .
" Hoe interpreteer je een koffiekoek Freudiaans?

Tekstverwerking • Laserprinting
Lay-out • Tekstlnbrenq

Boeken, tijdschriften. cursussen. thesissen .....

Gespecialiseerd In
wetenschappelijke materies

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Lodewijk van Velthemstraat 31
3020 Herent (Veltem-Beisem)

in Stuc. toeg. 100/125/150/175. org. Stuc.

WOENSDAG
10.00 u KONSERT Recital-eksamen kamer-

muziek-dwarsfluit. in Lernmensinstituut,
toeg. gratis. org. Lemmensinstituut.

14.00 u KONSERT Redtal-eksamen kamer-
muziek-piano, in Lemmensinstituut, toeg.
gratis, org. Lernmensinstituut.

14.00 u FILM "Laat de dokter maar schuiven'
Nederlandse komedie van Nikolaï Van der He
uit 1980. in Vlaams filmmuseum en -archief.
toeg. 50i25, org. Vlaams filmmuseum en
-archief.

19.00 u FILM Maraton "Zolang er scheepsbou-
wers zingen' van Jan Vromman, in Stuc.
toeg. 100/1251150/175, org. Stuc.

20.00 u DEBAT Ontwikkelingplan voor de site
van de UZ Sint-Pieters en Sint-Rafaël, Lezing
door professor Marcel Smets en panelge-
sprek, in AHZ, ingang langs Sint-Pieters
Brusselsestraat. toeg. gratis, org. Stichting
Stad en architectuur VZW.

20.00 u FILM 'Laat de dokter maar schuiven'
Nederlandse komedie van Nikolaï Van der He
uit 1980. in Vlaams filmmuseum en -archiel,
toeg. 50/25, org. Vlaams Iilmmuseurn en
-archief.

20.30 u TEATER De Onderneming speelt "Ma-
rius' van Marcel Pagnol, in Brandweerka-
zerne. toeg. 200/250/300/350. org. Stuc.

DONDERDAG
14.00 u KONSERT Recital-eksamen dwarsfluit-

kamermuziek. in Lernrnensinstituut, toeg.
gratis, org. Lemmensinstituut.

20.00 u FILM 'Orwell's Animal Farm' (l955).
magistrale tekenfilm ingeleid door Tom Jones
(SJW), in Auditorium Vesalius 01.12. toeg.
gratis. org. SJW.

20.00 u LEZING Wereldboekendag "Groeien met
kinderboeken. De kracht van (voor)lezen'
door Jan van Coillie, in Boekhandel Infodok/

I:(~c(ij:1~WIE VAN DE DRIE??

- 22u.
- 20u.
-17u.

Davidsfonds. toeg. gratis. org. Infodok/
Davidsfonds.

20.30 u TEATER De Onderneming speelt "Ma-
rius' van Marcel Pagnol. in Brandweerka-
zerne, toeg. 200/250/300/350, org. Stuc.

20·.~0 u KONSERT Recital-eksamen orgel, in
Lernmensinstituut, toeg. gratis, org. Lern-
mensinstituut.

20.30 u KONSERT Beethoven Academie 97
o.l.v. Jan Caeyers brengt werk van
Beethoven en Mendelssohn. in PDS, toeg.
650/500/350, org. Beethoven Academie.

20.30 u KONSERT Postmen + DJ Riot Squad, in
Stuc, toeg. 200/250/300/350. org. Stuc.

org. Stuc.
22.00 u KONSERT Jazz op zondag, in Stucbar.

toeg. gratis. org. Stuc.

MAANDAG

VRIJDAG

20.00 u FILM FilmIun "Junfrukällan' van
Ingmar Bergman. in Stuc. toeg. 100/125/
150/175. org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest "Orbus Pictus' van
Martin Sulk, in Stuc, toeg. 100/125/1501175,
org. Stuc.

20.00 u TEATER "De ernst van Ernst' van Oscar
Wilde, door Carrousel. Met Theo d'Or win-
nares 1998 Marlies Heuer in de rol van Lady
BracknelI. Belgische première, in Schouw-
burg.

'.

20.30 u TEATER De Onderneming speelt "Ma-
rius' van Marcel Pagnol, in Brandweerka-
zerne. toeg. 200/250/300/350. org. Stuc.

Hlslorla

ZATERDAG • 20/04 om 20.00 u: Laatste Cantust. in
Rector.

15.00 u LEZING Jeugdboekenweek Slotfeest. in
Boekhandel Infodok/Davidsfonds, toeg. gra-
tis, org. Infodok/Davidsfonds.

15.00 u WORKSHOP "Muziek en multimedia.
Van sample tot hip hop' o.l.v. Fernand Buyls
(Cro Magnon), in Pangaea, Vesaliusstraat 34.
toeg. 150/200. org. Jeugd en muziek Leuven.

19.30 u DEBAT "Ka[fee De Zesde Dag' praat-
kafee met Anne Van Asbroeck en/of Kathy
Lindekens, in De Flint. F. Lintstraat 4. toeg.
gratis, org. Jongsocialisten Leuven.

20.00 u DANS Het Paleis/Dirk Opstaele "De
Afscheidssymfonie'. een compositie voor
kamerorkest en ballet. in Minnepoort. toeg.
350/280. org. Cultureel Centrum Leuven.

Kalechetika
·20/04 om 21.00 u: Paasfuif: 'Leg 'ns een
ei' -fuif, in Cuythoek.

VTK
• 19/04 Verkiezingsaktiviteiten (rodeo,
messengevechten. doolhof), in en rond
Alma 3. toeg. gratis .• 19/04 om 19.00 u:
Verkiezingsdebat, in Celestijnenlaan 200 M
06, toeg. gratis .• 19/04 om 20.30 u: Can-
tus, in waaiberg» 20/04 Verkiezingsaktivi-
teilen, in en rond Alrna 3, toeg. gratis.
• 20/04 om 17.30 u: Barbecue en optreden,
in Alma 3, toeg. gratis .• 20/04 om 21.00 u:
Filmavond, in Alma 3 • toeg. gratis .• 21104
lolploegennamiddag. in Alma 3, toeg. gra-
tis .• 21/04 om 22.00 u: Blauweball(ett)en-
fuif, in Lido .• 22/04 Presidium verkiezing,
in Re-bar.

ZONDAG
11.00 u JUBILEUMFEEST Esperanto 3000, in

CC Romaanse Poort, toeg. gratis. org. Espe-
ranto 3000.

20.00 u FILM New Harvest "Orbus Pictus' van
Martin Sulk, in Stuc. toeg. 100/12511501175,

TREKTOCHTEN EN WANDELINGEN
rafting of canyoning, per kajak of terreinfiets
Te voet gaan als middel om veel te beleven en ontdekken, om je gren-
zen te verleggen • in kleine groep, Nederlandstalig begeleid door dy-
namische jongeren • in Europa. Marokko. Turkije. Nepal. Tanzania ....
• ver van het massatoerisme. duidelijke alles in-prijzen
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Proffen en politiek deel 5: Paul De Grauwe (VLD)

e CVP regeert al meer dan veerti
laai hen maar eens naar huis gaan"
"

et zijn frappante uit-
spraken over onderwijs
manifesteerde ekono-
mist Paul De Grauwe

zich jarenlang als het
'enfant terrible' van de

Leuvense universiteit. Zijn uitgespro-
ken liberaal gedàchtengoed ging ook
aan VLD-kringen niet onopgemerkt
voorbij. Bij de moeder aller verkiezin-
gen - op 13 juni - zal Paui De
Grauwe de vierde plaats op de VLD-
Senaatslijst innemen.

Veto: Wat doet een liberaal aan de Katolieke
Universiteit van Leuven?
De Grauwe: «Twintig jaar geleden zou dat
onmogelijk geweest zijn. Dan was je in
Leuven bijna verplicht om je politiek enga-
gement om te zetten in lidmaatschap van
de CVP. Op ideologisch vlak is onze maat-
schappij gelukkig wat toleranter geworden.
Als student heb ik de beweging rond mei
'68 meegemaakt, die toch voornamelijk
voortsproot uit een links gedachtengoed.
Met de jaren, door volwassener en rijper te
worden, ben ik op politiek vlak een liberaal
geworden (lacht). Het denkkader In de eko-
nomie - mijn studie - was ook hoofdza-
kelijk liberaal: onafhankelijke wezens dîe
naar eigen voorkeur konsumeren bij onaf-
hankelijke producenten op een vrije markt.»
Veto: Men kan een ekonomisch kader toch ook
gebruiken om aan te tonen dat er sociale korrek-
ties m)dig zijn. Een studie ekonomie hoeft toch
niet onvoorwaardelijk tot liberale opvattingen te
leiden?
De Grauwe: «Neen, dat klopt. Maat als j
nu kijkt naar de socialisten, naar iemand als
Frank Vandenbroucke, dan moetje toch
konkluderen dat :tij een enorme bekering
hebben gekend. Nog niet zo lang geleden
pleiue de SP, bij monde van Vandenbroucke
trouwens, voor de nanonallsatle van grote
sektoren van de ekonomie, In het midden
van de jaren tachtig heeft dan de omme-
keer plaatsgevonden. Ik. beweer nu dat wij
allemaal liberaal zijn. Geen enkele serieuze
socialist gaat nu nog zeggen dat de markt-
ekonomie moet worden afgeschaft. Dat >

principe is vandaag algemeen aanvaard. Als
ik in recente interviews met Vanden- ~
broucke lees tot welke konklusles zijn ver-
blijf in Oxford heeft geleid, kan ik enkel
vaststellen dat hij mijn oude bevindingen
voor een deel kopiëert. Ik beweer al jaren
dat bet budgettair beleid in Europa de ver-
keerde weg opgaat. Frank verwijst daarbij
terecht naar de Amerikaanse Pederal Reser-
ve, die een soepel monetair beleid voert
met lage rentevoeten. Dat is inderdaad de
enige mogelijkheid om de groei van de eko-
nomie te ondersteunen en tegelijkertijd de
staatschulden af te bouwen. Ook bij de CVP
twijfelt niemand nog dat de vrije markt de
basis van het ekonomisch bestel vormt. In
de na-oorlogse periode is maar één model
overeind gebleven: de marktekonomie in
kombinatie met een politieke demokratie.»
Veto: Bestaat er volgens u dan geen enkel ge-
vaar voor ontsporing binnen het westerse model?
De Grauwe: «De kombinatie van de
marktekonomie en de politieke demokratie
mag nooit verbroken worden. Een markt-
ekonomie draagt inderdaad mogelijke ont-
sporingen in zich. In een zuiver markt-
model is het niet evident dat diegenen die
niets kunnen presteren iets krijgen. Je hebt

dus ook andere mechanismen nodig die
sociale korrekties kunnen aanbrengen of
bijvoorbeeld de verloedering van het milieu
kunnen tegengaan. Die mechanismen moe-
ten geleverd worden door de politieke de-
mokratie. Dat betekent dus dat er een vol-
doende aantal mensen in de samenleving
de politiek moet dwingen om korrekties
aan te brengen.»
Veto: In hoeverre garandeert de VLD die sociale
korrekties?
De Grauwe: «Wat ik nu zeg, heb ik tien
jaar geleden ook al geschreven in mijn
boek 'De zichtbare hand'. De liberale idee
van een sterke staat was vroeger 'I'état
gendarme'. De politiediensten moesten
zorgen voor veillgheid. voor de rest mocht
de staat niet ingrijpen. Dat was een heel
bekrompen visie. Er is in onze politieke
kultuur een soort konsensus ontstaan: de
socialisten hebben geleerd van de liberalen
dat ze moeten ophouden met het verdoe-
men van de vrije markt, terwijl de liberalen
geleerd hebben dat de staat meer is dan
louter 'Iaw and order'. Daardoor is er ook
nog zo weinig debat over die dingen, want
we zijn het in essentie allemaaleens over
het basisstramien .»

Paars
,

«Al die programmaverschillen die bij
de verkiezingen dik in de verf worden ge-
zet, betekenen niet veel meer, Maar voor
een demokratie is het van het grootste be-

Ik hem een nieuw espressomachien.

lang dat het personeel dat aan de macht is
regelmatig afgewisseld wordt. Want hoe
langer mensen aan de macht blijven, hoe
meer netwerken van macht én van korrup-
tie ontstaan. Als je een partij hebt die vijftig
jaar aan de macht is, krijg je natuurlijk het
fenomeen dat zij alle belangrijke politieke
benoemingen beheerst. Wij proberen ons te
verkopen natuurlijk, door te zeggen dat we
het beter zouden doen. Maar dat is gewoon
niet waar. Ik geloof niet dat wij betere
mensen zouden hebben dan de CVP of de
SP. Het is gewoon belangrijk dat er eens
een nieuwe ploeg kornt.»
Veto: Uit welke koalitie moet die nieuwe ploeg
dan bestaan?
De Grauwe: «Volgens de logika van demo-
kratische vernieuwing die ik hier verdedig,
verkies ik een koalitie van liberalen met
socialisten. De CVP regeert al meer dan
veertig jaar, laat hen maar eens naar huis.
gaan. Ik weet dat men dat aan een katolie-
ke universiteit niet graag zal horen, maar
"",L.;:..c=·,2:~:t!~;-ft8!'i1
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voor een efficiënte werking van onze
demokratie is dat echt belangrijk. Spijtig
genoeg wordt dit in Vlaanderen geblok-
keerd door een personenkwestie: er zijn
een aantal mensen die elkaar niet kunnen
luchten. Als zij weg zijn, is paars wel moge-
lijk. In Wallonië is de kans op een PS-PRL-
koalitie reëel. Je gaat mij toch niet zeggen
dat er iets is dat dat bij de Vlamingen ver-
hindert: de genen of zo?»

Keuze

Veto: U verwierf in de jaren tachtig bekendheid
met kantroversiele standpunten over het onder-
wijsbeleid. Verdedigt u die nog steeds?
De Grauwe: «Het universitair onderwijs
heeft een dubbel aspekt: enerzijds is er een
investering in kennis die de maatschappij
ten goede komt en anderzijds een investe-
ring in kennis, positie en prestige van indi-
viduen. Nu is het zo dat pakweg vijfen-
negentig procent betaald wordt door de
gemeenschap, en slechts vijf door het indi-
vidu. 'heze wanverhouding moet weg: de
student dient een groter deel te betalen -
misschien niet onmiddellijk maar via een
studielening. Als je de kostprijs van de uni-
versiteit van het budget af laat hangen,
krijg je natuurlijk een situatie dat je moet
inkrimpen op dat bedrag, en dan leiden de
studiebeurzen daar ook onder. Maar als je
diegenen" die het zich kunnen permitteren
meer laat betalen, dan ontlast je het bud-
get. En dan komen er meer middelen voor

het studiebeurzensysteem. Er komt dan ook
een ontlasting van de begroting: dat betekent
datje de belastingen kunt verminderen.»

Verdomme

Veto: Studenten komen veelal uit de midden-
klasse. Uw voorstel zorgt ervoor dat meer mensen
- ook uit die klasse - een financiële drempel
zullen kennen. Moeten er dan weer meer studie-
beurzen komen?
De Grauwe: «Maar kom, de middenklasse
kan dat toch dragen: ze zijn toch zeker be-
reid om een honderdduizend frank inschrij-
vingsgeld te betalen. Je moet de mensen
toch een beetje voor hun verantwoordelijk-
heid plaatsen en zien dat ze een juiste keu-
ze maken. Ik blijf erbij om zoveel mogelijk
aan diegenen die het kunnen betalen, het
prijskaartje erbij geven. Anders krijg je een
Mattheüs-effekt: door alle mechanismen
die we nu hebben in de begroting, zijn het
eigenlijk de hogere klassen die profiteren.
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Pronen & politiek
In Veto's reeks 'Proffen en politiek' wordt
wekelijks een professor geïnterviewd die
deelneemt aan de verkiezingen. Daarbij
komt elke week een andere partij aan
bod. De reeks zal eindigen met een debat
tussen de vertegenwoordigers van de po-
litieke jongerenbewegingen. Deze week is
professor Internationale Ekonomie Paul
De Grauwe aan de beurt. De Grauwe was
in 1991 gekoöpteerd senator, in 1995
kamerlid voor het arrondissement Leu-
ven en staat nu op een vierde plaats van
de Senaatslijst voor de VLD.

Dus ik denk dat mijn voorstel dichter bij
een sociaal ojtimurn komt dan het huidige
systeem.»
Veto: Maar u maakt het probleem groter: u
gaat het v007~~meermensen moeilijker maken de
universiteit te kunnen betalen.
De Grauwe: "Ik konstateer dat vandaag in
Europa grosso mOdQ.tie.n procent van de
studenten uit de arbeidersklasse komt -
ongeacht de financieringsmetodes. Ook
Amerika kent eenzelfde participatie, want
hoewel daar de markt erg speelt, zijn er
ook korrekties. In Amerika is het 'eksessief
omdat je de volle pot moet betalen, vijf-
honderdduizend of één miljoen. Mijn voor-
stel blijft stukken daaronder en dus zeg ik
dat een meerderheid van de Belgen dat kan
betalen vermits men dan ook de belastin-
gen kan verminderen. Je moet het in die
kontekst ook zien. Het gaat erom dat je de
mensen met hun neus op de werkelijkheid
moet duwen, want nu hebben ze de idee
dat het allemaal gratis is. Ik vind dat de bal
In jullie kamp is: verantwoord maar eens
dat een groot deel van de bevolking, die
niet studeert, voor jullie moeten betalen.
De arbeiders die niet zulke subsidies krijgen
moeten betalen voor studenten uit de ho-
gere klassen, die zowat gratis kunnen gaan

studeren en later
een mooie maat-
schappelijke positie
en een goed loon
krijgen. Degenen
die zo'n stelling
verdedigen, moeten
verdomme goede
argumenten heb-
ben."
Veto: Als de studen-
tenpopulatie een
korrekte afspiegeling
zou zijn van de ganse
bevolking - als de
arbeiderskinderen niet
ondervertegenwoor-
digd zouden zijn aan
de universiteit - heb
je het probleem niet
meer dat er geld
stroomt van de lagere
inkomensklassen naar
de hogere. Dus pleit de
studentenbeweging
ervoor ddt probleem
op te lossen, door een
demokratiserinq van
het onderwijs. U lijkt
daar niet bij stil te

staan.
'De Grauwe: «Ik zeg gewoon het alterna-
tief, waarbij je mensen doet betalen voor
wat ze krijgen. Als iemand een dure auto
wil kopen, moet die dat betalen, ik toch
niet. Als jij naar de universiteit gaat, en ik
niet, dan moet ik dat toch niet financieren?
Dat is dezelfde redenering. Als jij zegt dat
dat niet waar is. moet jij dat bewijzen.
Ervoor zorgen dat de universiteit dezelfde
sociale stratifikatie heeft als de rest van de
maatschappij zoals u doet, lijkt me bijzon-
der utopisch. Dat is heel mooi maar het is
nu eenmaal niet zo en dat zal nooit zo zijn.
Een universiteit is altijd selektief naar intel-
lektueel nivo. Als er voor bepaalde klassen
een financiële drempel is, zorg er dan voor
dat die Jager wordt. Dat is toch geen kon-
tradiktie met wat jij zegt."

Diederik Vandendriesssche
Margo Foubert


