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Sociale(on)zekerheid 3
Rektor Dillemans pleit voor
federalisering van de gezond-
heidszorg. Of toch niet? 't Ismis-
schien daarvan dat deWalen zo
vaak ziekworden. In ieder geval
schotelen wij u in dit derde deel
van ons SZ-dossier een status
questionis van de diskussie om-
trent splitsing van de sociale
zekerheid.

VJaamsevideo 4
't Stuc krijgt een videoot op be-
zoek, ofnee, een "videast" en hij
heet Huybrechts. een post-mo-
dern babbeltje over video. Ik
kijk video betekent dan Ik kijk
naar ik kijk. Waaw.
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Studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie

Apolloon stelt studenteninspraak in
vraag

Terug naar af
Sinds de jaren zestig zijn de studenten aan de KU Leuven
vertegenwoordigd op allerlei organen. Of er ook reële inspraak
is, dat is een andere zaak (zie artikel betoging), maar meestal
mogen de studenten toch hun standpunt naar voren brengen.

Maar zelfs daar is niet iedereen gelukkig mee, ook niet bij de
studenten.
De standpunten die de studentenver-
tegenwoordigers aanbrengen op de
verschillende raden worden bepaald
op de vergaderingen van Loko.Uiteen-
lopende standpunten van de verschil-
lende aanwezige kringen zijn daar
geen uitzonderingen: de verscheiden-
heid van de fakulteiten maakt eens-
gezindheid soms erg moeilijk. Denk
maar aan de kwestie numerus clou-
sus en het toelatingseksamen. Toch
slaagt de studentenvertegenwoordi-
ging er meestal wel in een eenvormig
standpunt uit te spelen naar de aka-

. demische overheid toe. Dat lijkt,gezien
de strukturele minderheidspositie van
de studenten op alle organen van de
unief, niet alleen verkieslijk moorook
noodzakelijk.
Zo werd kort geleden op Akade-

mische Raad, het hoogste orgaan van
de KU Leuven waarop de studenten
vertegenwoordigd zijn, een kwestie
behandeld waarover binnen de stu-
dentenbeweging nogal wat onenig-
heid bestaat. Het gaat om de vraag of
eksamens en eindverhandeling al dan
niet ontkoppeld moeten worden. Kon-

et komt dat hier OP neer: muc men

(foto Roei Boonent

eksamens afleggen zonder zijn tesis
ingediend te hebben of niet? De om-
standigheden zijn echter tamelijk
uiteenlopend per fakulteit, en hebben
redelijk verstrekkende gevolgen, zo-
dat hierover diskussie ontstond.

Slag
Op de kringraadvergadert'flg van

16november kwam dit probleem dan
ook ter sprake, ter voorbereiding van
Akademische Raad. Kringraad is im-
mers bevoegd om, als verzamelde ver-
gadering van de kringen, studenten-
standpunten te bepalen die betrek-
king hebben op de onderwijspro-
blematiek. Na diskussie kwam het tot
een aantal stemmingen die het pleit
moesten beslechten. Daaruit bleek op
de eerste plaats dat alle kringen het
eens waren over het feit dat een uni-
form eksamenreglement voor alle
fakulteiten noodzakelijk is. verderwas
men het er unaniem over eens dat er
geen permanente uitzonderingen ver-
leend mogen worden in verband met
de (ont)koppeling van tesis en eksa-
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Deze week is het volop verkiezinqsweek, bij het VRG doen ze 't een en 't
ander, maardatwist u ongetwijfeld al.Wij gingen aJvast politkoloog Brooks
interviewen, een specialist ter zake. (foto Roei Boonen)

Nat maar plezant

Betoging vóór inspraak
Dinsdag 27 oktober organiseerde Sociale Raad een betoging
met als slogans (even diep ademhalen): "een daadwerkelijk
streven naar kosteloos onderwijs" en voor "dekretale garanties
voor reële studenteninspraak op alle nivo's". Er was veel ambi-
ance, te veel regen en - zeker in het begin - te weinig volk.

De regen stroomde met bakken naar
omlaag toen omstreeks half acht zo-
wat vijfhonderd studenten zich ver-
zamelden op de Oude Markt. Met die
betoging wilden de organisatoren hun
ongenoegen over de verhoging van
het inschtijvingsgeld laten blijken en
eisten zij meer garanties voor een
daadwerkelijke studenteninspraak.
Sociale Raad had de mobilisatie voor
die betoging voor een goed gedeelte
aan de kringen toevertrouwd. Tijdens
de 24-urenloop hadden de lopers van
de kringen reeds een slogan: van So-
ciale Raad op de rug gespeld gekre-
gen. Aan veel fakbars werd dinsdag-
avond zelfbovendien voorafin 'kleine
kring' samengekomen, om vervolgens
- na een palm voorde opwarming-
met eigen slogans en spandoeken naar
de Oude Markt af te zakken
Het sukses van die fakultaire op-

roeping was nogal verscheiden. In
tegenstelling met haar roemruchte tra-
ditie bleef het kontingent L&W'erserg
ondermaats, terwijl een aantal an-
dere 'grote kringen' dan weer wel met
een behoorlijk delegatie kwamen af-
gezakt. VRGen Politika slaagden erin
een mooie groep te laten opstappen.
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Helemaal uit Heverlee voerde preses
EricDewaet de YTK-vlagmee, gevolgd
dooreen enkele tientallen andere bur-
gies. Hoewel naar verluidt binnen de
kring enige verdeeldheid bestond over
die deelname, brak VTKmet een ge-
woonte van geen of minder opval-
lende aanwezigheid op Loko-betoqln-
gen. Eenzelfdepositieve ontwikkeling
maakte Ekonomika mee. Eenwel bij-
zonder luidruchtige delegatie ekono-
misten kwam op de Oude Markt aan
onder aanvoering van preses Peter
Schelstmete, die driftig de grote trom
hanteerde. De ambiance zat erin, de
regen werd even vergeten.
Vanuit een raam dat, goed vijfme-

ter boven de hoofden van de betogers,
uitgaf op de Oude Markt, probeerde
de voorzitter van Sociale Raad de
menigte op de hoogte te brengen van
de eisen van de betoging. Dat lukte
niet: haar woorden "waaiden weg in
de wind" - letterlijk dan - en het
was voor het verkleumde en door-
regende volkje behelpen met flarden
toespraak.
Zij hekelde de schijnvertoning die

de studenteninspraak op dit moment
is. In Alma en Accowordt nauwelijks
rekening gehouden met de inspraak
van de studenten. De beslissing van
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen om kamers in Groenveld voor de
sociale sektor te huren, werd zelfs te-
gen het advies van de studentendele-
gatie in genomen.
Verder werd er ingegaan op de eis

voor een kosteloos hoger onderwijs.
België ondertekende immers in 1983

het VN-verdragdat deondertekenende
staten ertoe verbindt te streven naar
een kosteloos (hoger) onderwijs. Dit
doel lijkt echter hoe langer hoe verder
af te liggen, zeker wanneer er voor de
zogenaamde onkosten een vast be-
drag wordt aangerekend voor alle stu-
denten, zowel beurs- als niet-beurs-
gerechtigde studenten. Voorde eerste
kategorie betekent dit maar liefst een
stijging van zo'n twintig procent.
Tijdensde betoging groeide het aan-

tal manifestanten aan tot een acht-
honderdtal. De eerder lage opkomst
kan ten dele toegeschreven worden
aan )let barslechte weer. De betoging
verliep vlekkeloos, op een aantal 'in-
cidentjes' na. De langs de straat
staande studenten en de uit het ven-
ster hangende kotbewoners kregen bij
tijd en wijl duchtig wat kritiek ('aso-
ciaal' en het kenmerkende 'doe mee,
sluit aan, blijfdaarnietzolulligstaan')
te verduren. Sommige kotbewoners
reageerden hierop al sympatieker dan
anderen.
Voor Acco hield de betoging even

stil om het beleid van geheimhou-
ding en het gebrek aan studentenin-
spraak te laken. Vanaf het einde van
de Brabançonnestraat werd afge-
weken van het aangevraagde trajekt.
Op een drafje ging men naar de ring.
Op het kruispunt met deNaamsestraat
en de Naamsesteenweg blokkeerden
de betogers een tijdje het verkeer. Hier
werd even het plan geopteerd om in
de richting van de A2 te trekken. Ver-
mits er echter te weinig volk zou zijn
om het verkeer lam te leggen, zag
men hiervan af.
Verderverliep de betoging zeer gea-

nimeerd, met af en toe een uitgespro-
ken studentikoos karakter. Vaak was
dat grappig, soms ook niet. Voor het
rektoraat dreigde de toestand bijvoor-
beeld uit de hand te lopen. Er kon
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R 5 turele bezoeken. Men mag dus realis-
tisch stellen dat wie dit jaar mee wil,
op zo'n 40.000 mag rekenen.
Wat blijft er dan nog over van de

doelstellingen? Niet goedkoop; een
retour VS kost rond 15.000 buiten het
seizoen; nauwelijks industrie (4 halve
dagen); geen geplande kultuur; wel
veel 'sight-seeing' en Epcot Center en
Disneyland, en blijkbaar heel veel tijd
"om van de geneugten van het leven
te profiteren".
Laat me toe kritisch te zijn:
1 Is het de doelstelling van een

kring om meer dan zijn halve jaar-
budget te realiseren als ordinair reis-
buro? Is een kring een evenementen-
buro voor de 'rich and happy few'?
2 Verkwanselt de kring door het

ekspliciet terzijde schuiven van het
studiereis-koncept niet de kans voor
de volgende jaren om wel zo'n reis-
week te hebben, gezien de fakulteit
voor deze reis speciaal de moeite doet
een week lesvrij te houden, een elders
in Leuven ongekende lukse? Het hui-
dige presidium is er zelfs trots op dat
mensen die in het derde en vierde jaar
gaan skiën zijn in plaats van op reis-
week mee te gaan, nu ook meekun-
nen op de laatstejaarsreis!
. 3 Is het niet wraakroepend om in

B R
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwer-

pen of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-

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

Sight-seeing
Als student en later oud-student
burgerlijk ingenieur heb ik steeds de
organisatie van de VTK-reisweken met
belangstelling gevolgd. Het waren
steeds reizen die voor een (heel) goed-
kope want zwaar gesponsorde prijs
een kennismaking mogelijk maak-
ten met in de eerste plaats de indus-
trie en de bedrijven en in de tweede
plaats ook de kultuur van een ver

ander land waar men als afgestu-
deerde niet eenvoudig komt. Zo werd
vorig jaar voor 35.000 all-in 14 dagen
China aangeboden; de twee jaar er-
voor kwamen, voor nog lagere pri-
jzen, Taiwan en Japan aan bod. Tot
daar de vroegere filosofie van de reis-
weken.
Dit jaar daarentegen wordt ge-

durende acht en een half dagen de
oostkust van de VS aangedaan tegen
een basisprijs van 30.000, zonder
verzekering, zonder middagmalen, en
zonder de inkomgelden van de kul-

deze wereld zoveel geld overboord te
gooien, om op een ander werelddeel
te gaan fuiven? Hoe valt dit te rijmen
met het demokratiseringsideaal van
de studentenbeweging?
4 En waarom is het eigenlijk zo

duur? Waar zit dan de rest van het
geld, dat er vorige jaren blijkbaar nog
wel was?
5 Is het tenslotte niet de taak van

Veto, als (hyper)kritisch studenten-
blad, om hierover te berichten? Het
heeft meerderen verbaasd dat Veto
totnogtoe hierover gezwegen heeft-
ofkan ofmag Veto niet meer kritisch
staan ten opzichte van de eigen (grote)
kringen?
Naam en adres bij de redaktie

bekend.

Dierentuin
Dinsdag 27 oktober was er een be-
toging voor kosteloos onderwijs en
een reële studenteninspraak. Erwaren
een 8oo-tal studenten aanwezig, wat
dus ook impliceert dat er een 25.000-
tal afwezigen waren. In een samen-
leving waar 10% van de bevolking
voor onverdraagzaamheid stemt, en
het overige overgrote deel dikwijls voor

De kringraadmotor begint zoetjes-
aan op toeren te komen: de lengte
van de vergaderingen neemt al
een ietsjepietsje af (misschien ge-
raakt de 'vergaderdruk' dit jaar
toch nog onder de voorgeschreven
studiedruknorm van 1800 uren),
de nieuwe kringvertegenwoordi-
gers aarzelen niet meer om,de en-
ciens de mond te snoeren en ex-
posés op te zetten over de zin van
het leven, en de verschillende man-
daten (Akademische Raad, Onder-
wijsraad, ...) zullen tegen het einde
van het jaar dan misschien toch
nog opgevuld geraken. En verder
hebben we nog steeds geen gebrek
aan hete vergaderstandjes. Leest
en geniet.

VETO EN DE STANDAARD
Na een stemming met kringstand-
punten besluit de AV (Algemene
Vergadering) om Veto in deze
kwestie het volgende advies te
geven: in de eerste Veto's van het
werkingsjaar (aantal nader te
bepalen) zou geen enkele boekhan-
del- behalve Acco - nog mogen
adverteren in Veto. In het Vademe-
kum voor eerstejaarsstudenten zou
Kringraad zelf ook nog enkel zo-
genaamde 'neutrale' advertenties
opnemen. d.W.Z. advertenties die

niet op een al te schreeuwerige ma-
nier studentenklanten voor hun toch-
o-zo-qoedkope-boeken proberen te
lokken. De filosofie achter dit stand-
punt (hier is over nagedacht, jawel) is
dat Acco het best ondersteund wordt
als in de periode waarin de doorsnee-
student zijn kursussen koopt, er geen
agressieve kampagnes van konkut-
renten verschijnen in de Loko-pers:
Kringraad moet zelf konsekwent zijn
met dit advies en zal dan ook zelf
gelijkaardige advertenties weigeren in
z'n Vademekum. Dit advies is inmid-
dels overgemaakt aan de Veto-redak-
tie.
VERENIGING VAN VLAAMSE STU-
DENTEN (VVS)

Tot nu toe was Loko nog niet toege-
treden tot deze Vlaamse studenten-
koepel omwille van strukturele en in-
houdelijke bezwaren: enerzijds toon-
den de VVS-statuten enkele zwarte
gaten, anderzijds zwoegde VVS in het
verleden nog wel eens onder het juk
van enkele personen die een vlotte
samenwerking in de weg stonden en
die partijpolitiek niet echt ongebonden
waren. In de laatste 2 jaar (waar-
schijnlijk toevallig vanaf het moment
dat Antwerpen, Gent, Kortrijk en Leu-
ven hun eigen koepel Vlus-Vlaamse
Universiteitsstudenten hebben op-
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gericht) is er echter een grotere open-
heid merkbaar, en dus hebben Kring-
raad en Sociale Raad - in overleg
met de andere leden van de Vlus -
op een gezamenlijke AVen mét kring-
standpunten beslist om toe te treden
tot VVS onder 5 voorwaarden, waar-
onder het (stctutotr-eepocld) streven
naar echte representativiteit, en het
houden van nieuwe verkiezingen bij
de toetreding van de nieuwe leden.
HET EG-MEMORANDUM OVER HET
HOGER ONDERWIJS
Zoals ook reeds in Veto 5 te lezen was,
heeft de Europese kommissie eind
vorig jaar een Memorandum uit-
gevaardigd met algemene richtlijnen
voor de organisatie van het hoger
onderwijs. Deze tekst was bedoeld als
diskussienota, en er is in de afgelopen
maanden dan ook door verscheidene
instanties duchtig over doorgeboomd:
zo organiseerde Kringraad op woens-
dag 21 oktober nog een debat over dit
tema, in het kader van een debatten-
reeks van de Vlus. Op een gezamen-
lijke Krira-Sora-AV (er gebeurt inder-
daad nogal wat Inteelt tussen beide
raden) werd het volgende Loko-stand-
punt over dit Memorandum ingeno-
men: de tekst zoals die nu voorligt, is
fundamenteel verkeerd. Het hele ho-
ger onderwijs wordt namelijk slechts
vanuit 1 invalshoek bekeken, name-
lijk de ekonomische. Dit hoeft ook
geen verwondering te wekken gezien
de ontstaansgeschiedenis van het
Memorandum: lobbygroepen als de
European Round Table of Industrials
(ERT) hebben er duidelijk een hand

in. Van studenteninspraak heeft
men echter nog nooit gehoord, van
een demokratiserend sociaal beleid
is evenmin iets terug te vinden,
'fundamenteel onderzoek' blijkt al
een even moeilijk woord te zijn als
'methylisocyanaad', ... Kortom: het
Memorandum is onaanvaardbaar,
want veel te kortzichtig. Het moet
dan ook fundamenteel herzien
worden, en konsekwent de bredere
politieke, sociale, kulturele en
etische opdracht van de univer-
siteiten in rekening brengen. Dit
standpunt wordt in een nota gego-
ten en aan minister Van Den
Bossche (die overigens zélf tegen
is) en de Europese Kommissie bez-
orgd.
VERKIEZINGEN
Na een grondig verhoor op de Kri-
ra-pijnbank werden volgende su-
jetten verkozen: Agnes Van Velzen
(Onderwijsraad), Miek Dekeyser
(Alfaset-beheerder), Filip Torfs en
[orn De Cock (vrijgestelden). Voor
wie tijd en zin heeft: onze postjes-
speeldoos bevat nog steeds enkele
mooie hebbedingetjes: kijk maar
es naar de vakatures op deze pagi-
na. VOLGENDE AV
Ons volgende onderonsje gaat door
op vrijdag 6 november, vanaf 19u
in de Vergaderzaal van het ChQ-
teau du Pape (Hogeschoolplein 3).
Wie zich op vrijdag dus verveelt,
kan kiezen tussen onze konferen-
tie en die van het Vlaemsch Blok.
Het minste van twee kwaden, dan
maar?

Buffet's

VERWENT ZIJN KLANTEN
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, SAVONDS LEKKER UIT ETEN VANAF 125 FR.
Gehaktsteak 125 fr. (*)
Vol au Vent 135 fr. (*)
Dagschotels 135 fr. (*)
Paardesteak 145 fr. (*)

(*) Inbegrepen: vlees, aardappelen, verse groenten en vriendelijke en direkte bediening.
Avondpromotie enkel geldig van maandag tot donderdag: van 17.30 tot 21.00 u

Diestestraat 70 - Leuven - Open alle dagen van 8.00 tot 21.00 u

,tnngraad, Jeweet wel, de onderwqs-
freaks van Loko,ISop zoek naar
medewerkers. Innnlvoor jouw zweet
en tranen. bieden WIJJeeen toffe
werksfeer.
Je moet helemaal geen ronkende titel
hebben om met ons te komen helpen:
interesse inen Inzetvoor onder- .
wijsproblemen of internationale
werking zijnmeer waard.
We zoeken nog de volgende kandida-
ten:
- 1 studentenvertegenwoordiger op
akademische raad. Je moet hiervoor
.wel een student uitde Positieve
Wetenschappen zijn.
- 2 studentenvertegenwoordigers op
onderwijsraad, één uit 'Humane B'
(Ekonomie,Socialewet., Rechten,
Psychologie& Pedagogie).en één uit
'Humane A' (de rest). Voordeze post is
wel een jaar POC-of Fakulteitraads-
ervaringvereist.
- 2 studentenvertegenwoordigers op de
Raad InternationaleRelaties.
- 1 studentenvertegenwoordiger voor
de Vlus(VlaamseUniversiteitsStuden-
ten). Deze vertegenwoordiger zou deel
Uitmakenvan de Leuvense delegatie op
de vergaderingen van de Vlus,die
bestaat uit personen van Sociale Raad
en Kringraad.
Allemandaten lopen voor een heel
akademiejaar. de kandidaten moeten
wel studenten zijnaan de KULeuven.
Voelje Jegeroepen? Neem dan pen en
papier, schrijfeen gemotiveerde brief
met je kurrikulumvitae erbij,en stuur
dit alles naar Kringraadvoorwoensdag
4 november om 19uur, tav Pascal
Mareels, 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.Wilje nog wat meer informa-
tie, aarzel dan niet om te bellen naar
ons (liefsttussen 14 en 18 uur):
22.31.09, of kom gewoon eens langs.

Zweet
en tranen

lakse of, erger nog, korrupte mensen
stemt. Zelfs dan zijn de studenten niet
voldoende geïnteresseerd om voor hun
eigen rechten op te komen. Hoe ver
staan deze zelfde studenten - die
toch op de eerste plaats kritisch teq-
enoverdemaatschappijmoetenstaan -
dan van het 'opkomen voor het recht
van anderen' (in casu de lage sociale
klasse, migranten, homo, .. .). Ik krijg
meer en meer de indruk dat onze
studentengeneratie zich slechts bezig
houdt met zuipen (dat ook moet ge-
beuren) en studeren (dat overigens
ook wel eens mag), maar daarbuiten
is hun interesse miniem. De balans
van dit nihilisme hoef ik niet op te
maken, de verkiezingen en onze dag-
dagelijkse omgang met elkaar zeg-
gen immers genoeg!
Op de betoging zelf werden aan-

sporingen vanwege 'de betogers' aan
het adres van de studenten die op hun
kot waren of gewoon als omstaanders
fungeerden gewoon weggelachen, Ik
voelde me net bekeken als een dier in
de dierentuin, maar ik denk dat het
duidelijk is wie van beiden zich laat
leven zoals een dier in een dieren-
tuin ...

Raf Gerits
2de kan Rechten

Ter afscheid van
Johan Noels

Johan was student burgerlijk in-
genieur en zette zich in het afgelo-
pen akademiejaar enkele maan-
den in voorde studentenbeweging
als vrijgestelde van Kringraad. In
die funktie hielp hij ondermeer
mee aan het Vademecum voorde
eerstejaarsstudenten. Na een lan-
ge ziekte overleed hij op 1~ okto-
ber. We zullen hem ons steeds
herinneren als een moedige en
levenslustige man.
De Leuvense studentenbeweging
deelt in het verdriet van zijn fa-
milie en vrienden.
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Omtrent sociale (on)zekerheid (deel 3)

Nationalistisch goochelspel
omtrent federalisering
Het hete hangijzer in de hedendaagse diskussie over de sociale
zekerheid is ongetwijfeld de eventuele federalizering van het
stelsel. Voorstanders van zo'n splitsing hanteren als belangrijk-
ste argument dat er "jaarlijks meer dan honderd miljard" van
Vlaanderen naar Wallonië zou vloeien.

Het hele debat rond sociale zekerheid voor een federalizering van de ge-
wordt vaak verengd tot een louter zondheidszorq. Merkwaardig genoeg
kommunautaire tegenstelling, en kwam Dillemans nog geen week later
leidt' vaak tot een eindeloos gekibbel hierop terug. Tijdens het politiek
over de grootte van die geldstromen. zondagochtendprogramma 'De Ze-
Zo was de sociale zekerheid een van vende Dag' beweerde hij vooral voor
de struikelblokken op de befaamde meer responsabilizering te hebben
dialoog tussen de gemeenschappen. gepleit. We durven een hypotese voor
VolgensMichel Dethée, een specialist die 'bocht' naar voor schuiven: tij-
inzake interregionale transfers in de dens die week had [ecn-Luc Dehaene
sociale zekerheid, haalde Wallonië in immers zijn Sint-Michielsakkoord
'88 via de sociale zekerheid 97miljard rondgekregen. Waar tot daarvoor Dil-
frank binnen uit de andere gewesten. lemans' uitspraken in de kaart speel-
Het zijn die cijfers waarop ongeveer den van een eisende CVP,zouden ze
heel de rechterzijde zich baseert in ná volop door de oppositie (vooral
haar onomwonden pleidooi voor een PWen Vlaams Blok)gebruikt worden.
verregaande federalizering van de so- En daarvoor heeft de Leuvense rektor
ciale zekerheid. Hierbij denken zij waarschijnlijk bedankt.
vooral aan een opsplitsing in de uit- De plotse Dillemansiaanse koers-
gaven van de gezondheidszorg en de wijziging toont ook aan dat het debat
kinderbijslagen. een minstens even 'politieke' als
Waarschijnlijk spelen ook partijpo- 'wetenschappelijke' basis heeft. Kon-

litieke berekeningen mee: het is im- . stant wordt er gegoocheld met cijfers:
mers makkelijker op kommunautair Leuvense ekonomen als De Grauwe,
vlak te radikaliseren en de schuld bij Heremans en Van Rompuy over-
'de andere' te leggen dan de kiezers te troeven elkaar in het bepalen van de
informeren over de fundamentele po- . grootte van de Vlaamse geldstroom
litieke vraag: hoeveel geld willen we naar Wallonnië. Een toetsing van die
besteden aan welke sodale zekerheid? cijfers aan de realiteit toont aan dat
Het is dan ook niet voor niets dat na nogal wat 'studies' met een korreltje
een recente CVP-rondvraag een groot zout genomen moeten worden.
deel van de kaderleden van die partij
gewonnen bleek voor een federali-
zering van de sociale zekerheid. De
omschakeling is nog duidelijker bij de
ooit zo frankofiele PW, waar Guy
Verhofstadt vandaag zegt: "Ik wil de
splitsing van de schuld en de sociale
zekerheid, wat niet wil zeggen dat ik
separatist ben."
Deze politici kregen ook steun van-

uit bepaalde akademische middens.
RektorDillemans, voormalig konink-
lijk kommissaris ter hervorming van
de sociale zekerheid, pleitte in zijn
openingsspeech nogal nadrukkelijk

Smaak
Zo zou. er eens stelselmatig een

onderscheid gemaakt moeten worden
tussen 'normale', 'onverklaarde' en
'ongeoorloofde' verschillen. Dat ge-
beurt vandaag nog veel te weinig. Zo
is het logisch dat er in Wallonië meer
pensioengelden uitbesteed worden,
omdat de Waalse bevolking gewoon
ouder is. Deze geldstroom zal wegens
demografische ontwikkelingen trou-
wens langzaam ombuigen in de rich-

ting van Vlaanderen. Het isnog maar
de vraag of deze toekomstige transfer
het Vlaamse rechtvaardigheidsgevoel
in dezelfde mate zal schenden. Veel
wordt ook verklaard door een ver-
schillende sodaal-ekonomische om-
geving. Het interregionale verschil in
de werkloosheidsuitkeringen is bij-
voorbeeld het gevolg van een hogere
werkloosheidsgraad in Wallonië, iets
waar men beneden de taalgrens ook
niet vrijwillig voor gekozen heeft.
Een bijzonder groot deel van die

verschillen zijn dus gemakkelijk te
verklaren vanuit de notie (normale)
'solidariteit'. Onze sodale zekerheid is
eigenlijk georganiseerd als een soli-
dariteit tussen personen. Een Waal
kan er dan ook niets aan doen dat hij
onder invloed van allerhande fak-
toren vlugger ziek wordt dan een
Vlaming, net zomin als een mijn-
werker daar iets aan kan doen. Zo
zullen er ook er ook even goed trans-
fers van .meer welvarende Vlaamse
regio'snaar minder welvarendeVlaam-
se regio's zijn.

Ongeoorloofdheid,,,,
Wanneer een interregionale trans-

fer niet verklaard kan worden op ba-
sisvan objektieveverschillen, betekent
dit nog niet dat die transfer ook on-
geoorloofd zou zijn. De studie die op
wetenschappeli jke gronden het argu-
ment 'ongeoorloofdheid' kan aanto-
nen, moet nog verschijnen. Overigens
moet de sociale zekerheid altijd uit-
gesplitst worden naar zijn verschil-
lende deeltakken. Meestal wordt de
diskussie gevoerd op basis van één
cijfer, terwijl de interregionale ver-
schillen in uitgaven eerder klein zijn
in de sektoren gezinsbijslagen, ge-
neeskundige verzorging en pensioe-
nen en eerder groot bij werkloosheid
en de invaliditeitsverzekering.
Het is eigenlijk vooral de sektor

ziekte- en invaliditeitsverzekering die
het meest onder vuur komt te liggen.
De hogere Waalse uitgaven hier wijdt
men vaak aan hun "duurdere smaak".
Zo zouden ze meer gebruik maken
van dure technologische geneeskunde.

Reaktionair
vervolg van pag. 1

mens. De huidige regeling van de
KU Leuven laat geen uitzonderingen,
permanent of tijdelijk, meer toe.
Dederde stemming bracht deining:

op vraag van het Instituut voor Licha-
melijke Opleiding (Ilo) werd een tij-
delijke uitzondering voor dat insti-
tuut ter stemming voorgelegd. Deme-
ningen waren op zijn minst verdeeld:
9 kringen waren vóór, 8 waren tegen
en 2 onthielden zich. Dit lijkt onbe-
slist, maar langs kringraads ondoor-
grondelijke wegen (en vooral stem-
procedures) kwam het volgende uit de
bus. Vermitsergeen absolute meerder-
heid gevonden werd voor een tijde-
lijke uitzondering moet de huidige
toestand blijven, dat wil zeggen géén
uitzondering voor het Ilo. De acht
tegenstemmers haalden dus hun slag
thuis.

Afgunst
Deze enigszins bizarre stemproce-

dure van kringraad lijkt dringend toe
aan herziening, om een meer demo-
kratische interne werking mogelijk te
maken. De reaktie van de Ilo-studen-
ten sloeg echter de hele studentenver-
tegenwoordiging met verstomming.
Teleurgesteld door het feit dat de stu-
denten op Akademische Raad een
ander standpunt zouden verkondigen
dan het hunne, kozen zij voor een
verbazingwekkend kortzichtig ant-
woord. Bijhet begin van Akademische
Raad deelden een aantal Apolloon-
studenten een brief uit waarmee zij
niet alleen zichzelf, maar tegelijk ook
de hele studentenbeweging in diskredi-
et brachten. In de brief stelden zij dat
ze op de vergadering niet vertegen-
woordigd zouden zijn. Daartoe haal-

den zij, naast het terechte argument
van de ondemokratische stemproce-
dure op kringraad, de volgende, toch
wel vreemde, redenering aan. "Kring-
raad", zo klonk het "opgericht om de
belangen van de studenten te behar-
tigen, weigert naar een volledig insti-
tuut (het Ilo, nvdr)te luisteren. Hun
interne reglementen zijn immers zo
opgesteld dat beslissingen door alle
kringen worden gestemd. Dit isook zo
voor zaken die slechts betrekking heb-
ben op één kring." Hierbij werd enkel
de uitslag van laatste stemming ver-
meld. Verder beweerden de sportkot-
ters nog dat dit leidt tot praktijken
waarbij "studenten van andere fa-
kulteiten, louter uit afgunst of andere
niets ter zake doende overwegingen,
beslissingen nemen die tegen de be-
langen van een groepering studenten
indruisen. "
Het spreekt vanzelf dat zo'n pam-

flet,wanneer het uitgedeeld wordt aan
mensen als rektor Dillemans en an-
dere hoge omes, niet door alle stu-
denten gewaardeerd werd. De Ilo-stu-
denten, die nu niet bepaald opvallen
door hun frekwente aanwezigheid op
de Loko-vergaderingen, vonden het
blijkbaar wel de moeite naar kring-
raad te komen voor de behartiging
van hun eigen zaakjes. Wanneer dan
op die vergadering besloten wordt een
ander standpunt dan het hunne te
verdedigen, vinden zij daar genoeg
grond in om meteen de studentenver-
tegenwoordiging te ondergraven.
Kritiek op Loko is noodzakelijk en

zelfs wenselijk, maar wordt bij voor-
keur geuit door mensen die een beetje
op de hoogte zijn van de gang van
zaken binnen de studentenbeweging.
Die zouden weten dat een eensgezind
standpunt op de universitaire organen
een absolute noodzaak is om enigs-

zins ernstig genomen te worden. Zij
zouden bovendien beseffen dat een
aktie als de deze niemand ten goede
komt, ook niet de Ilo-studenten.

Onmisbaar
Helemaal gortig wordt het pas als

de Ilo-student, want daarmee was de
brief ondertekend, vraagt om het
advies van de studenten te negeren.
"Misschien", zo luidt de redenering,
"moet de klok maar eens terugge-
draaid worden, en moet men de kring-
roodstudenten buiten belangrijke be-
slissingen houden". Op die manier,
meent Apolloon, blijven kleine en-
titeiten binnen de universiteitsge-
meenschop niet alleen achter met hun
problemen. Dat deze wel erg reak-
tionaire visie op studenteninspraak
kenbaar werd gemaakt op een mo-
ment dat Sora-vertegenwoordigers
vechten voor het behoud van de in-
spraak in Acco, getuigt van weinig
inzicht in de problematiek. Studen-
teninspraak is één van de pijlers
waarop de demokratisering van het
onderwijs moet steunen, maar wordt
hier zomaar even uit eigenbelang van
tafel geveegd.DeIlo-studenten zouden
mogen weten dat ook zij meege-
vochten hebben voor dit recht, en er
ook de vruchten van plukken.

Kritisch
Het lijktdan ook verstandiger, en in

elk geval konstruktiever, in het vervolg
de kritiek op Loko mee te delen aan
Loko, en niet aan de akademische
overheid. De struktuur en de werking
van Loko is verre van perfekt: een
kritische houding van de kringen
waaruit de organisatie is samengesteld
is onmisbaar en kan alleen maar ten
goede komen aan alle studenten. De
deur van de 's Meiersstraatstaatopen.

StefJansen

DeWalen zouden volgens sommigen
dan ook schuld hebben aan de pijl-
snelle stijging van de recente uitgaven
in de klinische biologie. Uiteraard
moeten misbruiken hier in de mate
van het mogelijke voorkomen worden.
In dit verband heeft ontslag nemend
Minister van SocialeZaken Moureaux
onlangs een initiatief gelanceerd om
de 'grootschrijverij' te beperken in-
zake dure onderzoeken van deWaalse
artsen. Technologische geneeskunde
is niet per se goede geneeskunde. Nu
doet men het echter voorkomen alsof
federalizering de aangewezen oplos-
sing zou zijn, terwijl het debat zich
meer zou moeten toespitsen op de
vraag hoe eventuele misbruiken voor-
komen kunnen worden en hoe we de
kwaliteit van onze sociale zekerheid
kunnen verhogen.

Ambtenaren
Tenslotte kan het ook geen kwaad

de sociale zekerheid eens in een his-
torisch perspektief te plaatsen. Zowas
er in de naoorlogse periode een geld-
stroom van het toen nog sterker in-
dustrieel ontwikkelde Wallonnië naar
Vlaanderen. Nu de verhouding om-
gekeerd is en Wallonië de zwakkere
regio is die ekonomisch achterop
hinkt, wilmen in Vlaanderen heel het
systeem maar liever opdoeken. Het is
eigenlijk schrikbarend dat men al-
leen een systeem in stand wil houden
dat enkel in eigen voordeel werkt.
Erwordt dan ook vaak gepleit om

de miljardenstroom nu eens op een
objektieve wijze te onderzoeken. Hier-
voor hebben onder meer de CVPen de
PS een werkgroep opgericht. Waar-
schijnlijk zal dit water naar de zee
dragen worden. Want weer zal men
tot dezelfde vaststelling komen: na
verklaring van de verschillen door
objektieve faktoren zal er inderdaad
een onverklaarbaar residu achter-
blijvenvan een aantal miljarden. Hier-
van zal men, wegens gebrek aan ge-
gevens, moeilijk kunnen zeggen ofdit
verschil 'onverklaarbaar' ook 'onver-
antwoord' te noemen is. Voorde en-
kele miljarden die dan eventueel toch
"onverantwoord" genoemd worden,
zetten bepaalde groepen Vlaanderen
steeds opnieuw in rep en roer.
Het ziet er dan ook naar uit dat de

diskussie over de eventuele federa-
lizering en de 'misbruiken' in de eerste
plaats een haast zuiver ideologische
diskussie is. De PW voert de diskussie
wonderwel in hun nieuwe discours.
Zij verklaarden de 'scheefgroeiingen'
grotendeels doordat Wallonië ver-
houdingsgewijs veertig procent meer
ambtenaren heeft dan Vlaanderen:
overheidspersoneel draagt minder bij
tot de financiering van de sociale ze-
kerheid. Wallonië zou met andere
woorden een te groot overheidsappa-
raat in stand houden dat veel kost,

maar niets opbrengt. De oplossing
ligt er dan gewoon in het aantal over-
heidsambtenaren terug te schroeven
of hun sociale zekerheidsbijdragen te
verhogen. In hun onweerstaanbare
drang om de stootte ontvetten, komt
dit de liberalen natuurlijk mooi uit.
Minstens zo belangrijk als de kon-

troverse 'meer staat-minder staat' is
de nationalistische toon van de dis-
kussie. Aan de hand van het verhaal
over de geldstromen probeert men te
bewijzen dat het eigenlijke probleem
het samenleven van twee verschil-
lende taalgroepen (meestal vertaald
als 'volkeren') is. Sornmiqen lijken
zo'n Belgische boedelscheiding ook
ekspliciet na te streven, en verdraaien
alle elementen die ook maar enigs-
zins in Waalse kaart spelen. Die hou-
ding vindt men niet alleen bij het
rabiaat-separatistische Vlaams Blok,
maar ook steeds meer bij een 'ge-
matigde centrum-rechtse' vleugel. In
een interview in Hûrno laakte pre-
mier Dehaene daarom hardop enkele
hard-liners uit zijn eigen [:.VP:"Dat
verhaal van Eyskens dat Vlamingen
belastingen betalen en de Walen ze
uitgaven is een karikatuur, dat klopt
van geen kanten. (...) Wieblijft hame-
ren op die 200 miljard, kan dat alleen
vanuit de stelling dat élke frank die
uit Vlaanderen komt ook terug naar
Vlaanderen moet komen."

Uitbuiting
en aantal Vlaamse massa-organi-

satie nochtans niet om naar het ek-
streem-nationalisme af te glijden.
Vooral het Davidsfonds gaat erg ver,
hierin gestimuleerd door haar voor-
zitter, de Leuvense hoogleraar Lieven
van Gerven. In het ledenblad 'Om-
trent' heeft hij het over "de finandële
uitbuiting via de Noord-Zuidtrans-
ferts" (oktober '92), een som die hij in
haar totaliteit (sociale zekerheid plus
fiskaliteit) bepaalde op "520 miljard
frank" of "één vierde van de Rijksbe-
groting" (juni '92). Zo'n bedrag zou
dus ten onrechte naar Wallonië vloei-
en.
Dit ronduit belachelijk standpunt

kan dan ook enkel met puur natio-
nalistische motieven verdedigd wor-
den. Haast ieder voorwoord heeft het
over "eigenheid, eigen grond, eigen
macht, eigen geld" (mei '92» of, nog
duidelijker, "Zoals het nationaal be-
stuur in zijn nieuwjaarsboodschap
stelde: het enige altematiefvoor twee-
ledigheid van België is onafhanke-
lijkheid van Vlaanderen." Hiermee
zit Van Gerven op krek dezelfde lijn
als het Vlaams Blok.Wat erger is:Van
Gerven weet dat maar al te goed -
het is een bewuste en weloverwogen
keuze.

Walter Pauli
Gert Verschraegen
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Neurosis en Corn in Sojo

Een cyklisch
wereldbeeld
Het heeft een tijdje geduurd, maar er komt dan toch weer eens
een band uit het internationale klubcirkuit naar Leuven. Dit
maal gaat het om het vrij onbekende Califomische kollektief
Neurosis, dat voor de eerste keer naar Europa komt en in België
enkel Leuven aandoet. Zij koncerteren aanstaande zondag in
jeugdhuis Sojo in Kessel-l.o. Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door Com, een jonge Leuvense groep.
Het heeft inderdaad eventjes geduurd,
want Leuven is de laatste jaren niet
bepaald een bruisende koncertstad
binnen het alternatieve rockwereldje.
En toch kwamen hier, nog niet eens
zo lang geleden, gerenommeerde
bands als bijvoorbeeld Bad Brains,
The Butthole Surfers en The Fall. Na-
dat 't Stuc besloot niet langer meer
rockkoncerten te programmeren, bleek
hetechtermoeilijkinLeuvennogietsop
poten te zetten. De voornaamste reden
hiervoor is waarschijnlijk dat het stu-
dentenpubliek niet (meer) zo concert-
minded is als men zou verwachten.
Natuurlijk is het geen probleem om
hele busladingen studenten naar The
B-52's, Red Hot Chili Peppers enzomeer
te vervoeren, maar voor het hand-
jevol roekelozen dat het de laatste
jaren waagde in Leuven buiten de
platgetreden paden (lees: The Scene,
The Scabs en andere Nederlandsta-
lige popgrootheden) te programme-
ren, was het moeilijk om een behoor-
lijk aantal betalenden binnen te krij-
gen.

Maar er zijn natuurlijk altijd men-
sen die het niet kunnen laten. Zo is er
Kerosine die uit ontevredenheid over
de Leuvense koncertsituatie besloten
zelf maar eens iets te organiseren.
Enkele leden van Kerosine, waaronder
bezielers StefSmit en Dennis Van Dijck,
organiseerden trouwens vorig akade-
miejaar reeds het optreden van de
Amerikaanse hardcoreband Nation
of Ulysses in 't Kersouwke. Tijdens de
zomervakantie volgde er dan een ver-:
gadering. Het uithangbord van de
inmiddels tot een tiental muzieklief-
hebbers uitgegroeide groep werd va-
naf dan Kerosine. De vuurdoop van
Kerosine is het koncert van Neurosis
aanstaande zondag in jeugdhuis Sojo.

Neurosis mag dan wel niet zo
bekend zijn, toch bestaat de groep
reeds van december 1985. In die be-
ginperiode bestond de band uit Scott
Kelly (gitaar en zang), Dave Edward-
son (bas en zang) en [ason [nmes
(drums). December '87 waagt de
groep, ondertussen versterkt met een
tweede gitarist, zich aan een eerste lp,
'Pain of Mind'. In de volgende twee-
eneenhalf jaar zal de groep nog twee
ep's ('Aberration' en het live opgeno-
men 'Empty') en een lp (The Word as
Law') uitbrengen. In diezelfde periode
vervoegt ook de huidige tweede gi-
tarist Steve Von Till de gelederen.

1991 betekent veranderingen voor
Neurosis. In april wordt keyboardspe-
ler Simon McIlroy, die tevens samples
en tapes bedient, aangetrokken. Hier-
door worden de mogelijkheden van
de groep aanzienlijk uitgebreid. Zoals

het in de biografie van de band staat,
het gaf hun "een nieuw gevoel van
grenzeloosheid en kreativiteit". Een
andere belangrijke verandering in dat
jaar is de stap naar Alternative Tenta-
des (AT), één van de belangrijkste
onafhankelijke platenlabels in de Ve-
renigde Staten. Zo huisvest(-te) AT
ondermeer Iello Biafra, diens vroegere
band Dead Kennedys, No Means No,
Victim's Family en Alice Donut. De
internationale bekendheid van het
label en zijn groepen zou ook Neurosis
wel eens kunnen helpen om naar een
ruimer publiek door te breken.

Hun eerste opname voor AT zal
velen in elk geval vertrouwder in de
oren klinken dan al hun voorgaande
werk. Enkele maanden geleden ver-
scheen namelijk de Virus 100-kompi-
latie. Deze kompilatie, het honderdste
album op het label, bevat uitsluitend
covers van de Dead Kennedys, de band
die kruàaal was in de opgang van het
AT.Op die cd staan ondermeer bijdra-
gen van bekende bands als Napalm
Death, Sepultura, Faith No More, No
Means No, L7 en dus ook een van
Neurosis (een donkere, slepende ver-
sie van 'Saturday Night Holocaust').
Een dergelijke kompilatie, die allicht
meer verkoopt dan Neurosis' eigen
plaatwerk, zal hun in elk geval bij
meer mensen bekend gemaakt heb-
ben.

Dit jaar verscheen dan, ook via AT,
hun derde album 'Souls at Zero'. De
drumvellen worden dit maal door ene
zekere [oson Roeder beroerd. Een
opvallender toevoeging is Adam Ken-
dall, die zoals de hoesnota's ons leren
instaat voor de 'visual media'. Dit is
blijkbaar een eerste konkrete invul-
ling van wat in Neurosis' biografie
beschreven staat als de "samenwer-
king met plaatselijke filmmakers, fo-
tografen en grafische kunstenaars".

Neurosis' werk kenmerkt zich inderdaad door een mengeling van psychedelisch en een donkere dreigende aan new
wave herinnerende sfeer.

te laàt is ('Takeahnase'). Hadden de ""''''---..,......,....__, ~-,

hippies dus toch gelijk. '-1*'1 --Corn, dat zoals gezegd zondag voor ,
Neurosis optreedt, bestaat uit Bruno r::
Tersago (drums), Mathieu Meul (bas),
Nico Lainé (gitaar en zang) en Tho- .. cw,
mas De Mot (gitaar). Voorheen heette
de band achtereenvolgens Rowen Full h~
Bottom Twig (en ook nog heel even A. 'A.Mt.Ael(
ClitfBarnes and the Bom Losers). Als Co' Co'T - Co'
Full Bottom Twig traden zij twee jaar
geleden ook reeds op in de Shrink.
Onder de naam Corn speelden zij al
twee keer in de Sojo. Hun muziek
wordt gekenmerkt door heftige gitaren
en veel tempowisselingen. Invloeden
zijn ondermeer Bitch Magnet, Bastro
en The lesus Lizard. En blijkbaar ook
Abba, want de groep speelde vroeger
een cover van 'Does your Mother Know
?', maar in deze tijden van BjörnAgain
en Erasure, zou hen dat, ten onrechte,
waarschijnlijk als naäperij aangewre-
ven worden.

Voor de opname van deze cd huurde
men ook de diensten in van enkele
gastrn uzikanten, die het groepsgeluid
hier en daar aanvullen met viool-,
fluit-, cello- en trompetklonken.

Psychedelisch
De muziek op deze cd valt moeilijk

in een hokje te duwen. In de biografie
worden als invloeden Blad Flag, Blad
Sabbath, Chrome, Skinny Pupp.y, Kill-
ing [oke, [oy Division, Death in [une
en Pink Floyd genoemd. Als je de cd
beluistert, lijkt dat nog niet zo gek
want Neurosis' werk kenmerkt zich
inderdaad door een mengeling van
psychedelisch en een donkere drei-
gende aan new wave herinnerende
sfeer. Dit alles wordt bovendien opge-
diend met de energie en agressie van
een hardcoreband. Uit de teksten
spreekt dan weer een vrij pessimis-
tische levensvisie. Zo handelt 'To Crawl
under one's Skin' bijvoorbeeld over
het (vruchteloos) zoeken nocrmense-
liJk kontakt. Hoop kan enkel n()Q ge-
puurd worden uit een cyklische, vitali-
stische wereldvisie ('A Chronology for
Survival') en een terugkeer naar de
natuur, als het voor dat laatste al niet

ALPHACOPY
liensestraat 79 - 83

3000 Leuven
Drukkerij - Offset
Tel. 016/22 56 01

Kris Iocobs

Com en Neutosis treden zondag 8 no-
vember vanaf 20 uur op in jeugdhuis
Sojo, 1Mei/aan in Kessel-La (vlak achter
het station). Kaarten kosten 2S0 tronk: in
voorverkoop en 300 aan de kassa.

gistreerd wordt.: Dat gaat bij video
doorheen rasters, lijnen, beeldpun-
tjes, ... Je krijgt niet een zelfde werke-
lijkheidsweergavE! of indruk zoals bij
fotografie of film, waar het medium
versluierd is. Bij video voel je de dra-
ger, de sporen ervan liggen in het
beeld. Het medium tekent wat gere-
gistreerd wordt en kleurt het bij. Je
voelt wat geschikt is om door video
geregistreerd te worden."

Veto: Kan u leven met die druk? Veel
moeite, weinig appredatie?
Huybrechts: «Ia, natuurlijk. Ik leef
nog. Ik klaag niet echt. Ik probeer de
weinige kansen die er zijn te gebrui-
ken en mij daaraan aan te passen."
Veto: Hoe werkt u? Door wat wordt u
beïnvloed?
Huybrechts: "De maatschappij, in
dat opzicht dat ik oplettend ben, lui-
ster, zie, ervaar en dat relateer aan dat
facet van mij dat zich wil transforme-
ren in een klein vtdeotopeje.»
Veto: Ie twee werken die vertoond worden,
Charon en Tussentijd, zijn allebei zeer
traag. Is dat een reaktie op zoiets aJsMTV
die eerder dan jouw werk getuigt van de
technische kenmerken van de video
namelijk het snelle, dynamisch-agres-
sieve?
Huybrechts: "In vergelijking met de
gangbare video zijn ze misschien traag
ja. Maar ik denk niet dat ik tegen MTV
of zo inga. Ik kan er ook wel van
genieten, leuke beeldjes, vooral de
MTV-kommerdals. Is dat dynamisch-
agressieve wel een logisch gevolg van
de videotechniek? Zoudenbeelden dan
sneller moeten gaan? Ik heb er geen
problemen mee. Ik vind daf mijtf'werk
redelijk geënt is op dat snelle in de
video. Het is geen reoktie, eerder het
zoeken van een bedding in de eigen-
heid van het medium." -

An Van Dienderen
Kristof Stubbers
Didier VoJckaert

schouwburg heeft onder invloed van
videoprogramma tor [en Florizoone
lange tijd een stimulerende faktor uit-
geoefend op de videodistributie. Flori-
zoo ne nam geregeld werk mee naar
festivals, dat van Berlijn bijvoorbeeld.

. Maar hij werd ontslagen. Foksen die
nu uit Berlijn komen, verdwijnen
omdat die oorspronkelijke videower-
king niet meer past in de huidige
optie van de Beurs. Die is nu meer op
animatie gericht. Het heet niet voor
niets Animatiecentrum. 't.Stuc werkt
daarentegen nog steeds heel recep-
tief. Het neemt afgestudeerden onder
haar hoede, ook de AV-dienst van
Leuven verricht nuttig werk... ,
4(Toch lukt het me nog om video's te
maken. Ik werk nu aan een korte tape
die ik in Parijs kan gaan monteren bij
Gran Canal die met staatssubsidies
werkt. Maar waar ik daarna naartoe
moet? Het zelf verspreiden kost veel
geld. Ik heb ook geen eigen ruimte ...

Recente Vlaamse video in 't Stuc

118eii1vloeddoor de
maatschappij"
't Stuc slaakt weerom een pijnlijke noodkreet. Dit keer niet
omwille van zichzelf en andere kulturele centra, maar omwille
van het onbegrepen en onvolprezen videomedium.
Ondanks de ons hels-zo-omsingelende
opkomst van het videobeeld als MTV-
medium, blijkt een andere tak van
deze 'achtste kunst' de mars naar het
zenit van de eeuwigheid gemist te
hebben. Het lijkt erop dat de publici-
taire videoklip de kijkervaring van het
publiek heeft aangetast, waardoor elk
videobeeld tot dit genre wordt herleid.
Een artistieke devaluatie met andere
woorden. Over dit en andere val- en
vanggrepen hadden we een gesprek
met Jo Huybrechts, videast en docent
aan het Sint-Lucas. Zijn werk wordt
naast dat van andere jonge videokun-
stenaars een week lang in 't Stuc voor-
gesteld (van 2 tot 7 november). We
vroegen hem alvast wat hem zo
aanspreekt in het medium video.

nier van videornaken. Er is geen alge-
meen geldende wijze van videorna-
ken die uit een traditie komt, zoals bij
het filmmaken. Vanuit en met de ei-
genheid van video maak je voor elke
tape opnieuw je eigen regel~ en wet-
ten. Ik merk dat er zoveel verschil-
lende tapes zijn als er makers zijn. We
leven in een mcotschcppi] waar de Veto: In tegenstelling tot de jaren '80
mens individueel meer en meer de toen de Vlaamse videokunst met onder
eigen tijd struktureert. Afhankelijk van andere de Nieuwe Workshop duidelijk in
hoe men zijn tijd struktureert en de lift zat, beleven we nu eerder een
beleeft, gaat men anders kijker:t naar -windstille periode? Kan dit te maken heb-
de dingen, naar de wereld. Die ver- ben met de tv, waardoor het videobeeld
scheidenheid in het kijken verwoorden gebagatelliseerd wordt?
videotapes."
Veto: Kan je dan spreken over bepaalde
tendenzen, temata, ... in de videokunst?
Huybrechts: «Moeilijk. De video-
produktie is zeer gediversifieerd. B0-
vendien wordt het ook in zeer verschil-
lendeverschijningsvormen voorgesteld,
podiumkunsten, installaties, ... Zelfs bin-
nen de pure videoproduktie is het werk
nog zeer verscheiden. Bepaalde landen
zijn wel belangrijker, de VS bijvoor-
beeld, zoals in Kassei bleek met werk-
en van Viola, Nauman, Hill.»
"In Vlaanderen wordt het videowerk
wel erg bemoeilijkt door allerlei fak-
toren. Er zijn geen ruimtes voorzien,
er is bijna geen distributie. Argos zorgt
daar gedeeltelijk voor. De Beurs-

Van horeca tot particulier
Snelle en verzorgde bediening

Steeds de beste prijzen
Huybrechts: «Er zijn wel galerijen
waarin mensen eksposeren die mijns
inziens geen last ondervinden van tv-
reperkussies. Maar de tij~ speelt er-
mee. Een videotape is niet eenmalig,
er kunnen verschillende koples van
worden gemaakt, als videast heb je er
geen greep op."

016/ 22 11 11
016 / 23 20 63
FAX: 016/29 1112
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3010 LEUVEN

Huybrechts: «Het laat onder andere
toe bepaalde aspekten te artikuleren
met etfekten die een eigen aard, een
eigen sensoriële sfeer genereren. Het
heeft een eigen narratieve struktuur
in een bepaald tijdsverloop zonder
voelbare ruimtelijkheid. Dit in tegen-
stelling tot een fiktiefilm, waar er een
identifikatie optreedt van de toeschou-
wer met de personages binnen een
imaginair tijd-ruimte-kontinuum."
«Video heeft dus wel een eigenheid die
evenwel niet leidt tot een geijkte ma-
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Veto: Een andere reden is de zeer snelle
technische vooruitgang. Maakt dat de
kunstenaar niet bewuster van zijn me-
dium? Medium is 'the message'?NEERIJSE 016 / 47 15 38

TERVUREN 02 / 767 35 90 Huybrechts: ..Het medium heeft in-
derdaad een belangrijke positie bij
videokunst. Het grijpt in op wat gere-



Postmodern, dat wel

'Gefraqmenteerä'
teater in het 'tStuc
Vorige week ging in de Monty inAntwerpen het vijfde stuk van
Turbiasz, Van Dyck en Dehollander in première. 'Karamazov
goes crazy' is een stuk vol symbolische vadermoorden.

Turbiasz, Van Dyek en Dehollander
vormen in menig opzicht een opval-
lend gezelschap in de hedendaagse
Vlaamse teaterwereld. Zenoemen zich
'De Vereniging van Entoesiasten voor
het Reële en het Universele' en ver-
schenen enkele jaren geleden voor
het eerst op de Nederlandse en Vlaam-
se podia met 'Marche Funèbre pour
Chat', een bewerking van de roman
Kosmos van Witold Gombrowicz. Met
absurde humor en overacting, twee
basispijlers van Karamazov werd een
voor hen kenmerkende parodiërende
teaterstijl gefikseerd.
Hetgroteske van hun stukken kwam

ook op de voorgrond in 'Een man
alleen is in slecht gezelschap', waarin
het drietal een gefragmenteerd wereld-
beeld naar voor brengt. Het postmo-
derne ongeloofin de allesomvattende
waarheid duidt op een verdere afbrok-
keling van hun in de eerste voorstel-
lingen al wankel vertrouwen in die
ene werkelijkheid.

Metaforisch
Mannen met driestronkende ket-

tingzagen waren aan de orde inWe
liegen'. De achterdocht van de eerste
voorstellingen heeft zich blijkbaar
helemaal doorgezet. Het stuk is een
opeenvolging van fragmenten zonder
interne band, zonder duidelijke tijds-
verhouding. Ook de ambigue iden-
titeit van de karakters komt hier op de
voorgrond: akteurs die mannen spe-
len die vrouwen zijn. De onduidelijke
spelsituatie is een van de konstanten
in de korte geschiedenis van het gezel-
schap. De kern van het stuk is dan ook
dat "11n'y a à comprendre, tu corn-
prends?", men moet niets begrijpen
want er valt niets te begrijpen. Daar-
mee plaatsten ze zich helemaal in het
hedendaagse postmoderne denken.
Een andere konstante in hun stuk-

ken isde akteursverhouding. VanDyck
blijkt de eenzaat die moet opboksen
tegen de sterkersamenhangende Tur-
biasz en Dehollander. Dat vloeide uit
tot een solovan Van Dyck,'DeMensen-
slinger', een produktie van het Stuc.
De gefragmenteerdheid, die tijdens

de vier jaar na hun ontstaan blijk-
baar uitgegroeid is tot het centrale

motief van hun werk, is ook in 'Kam-
mazov goes crazy' weer prominent
aanwezig. De voorstelling heeft geen
rechtlijnig handelingsverloop, maar
is een kollage van nevengeschikte en
plotsgewijs los van elkaar staande
tekstfragmenten. Voor die fragmen-
ten werd geput uit onder andere 'De
Gebroeders Karamazov' van Fjodor
Dostojevski en uit teksten van Witold
Gombrowicz, Kurt Schwitters en Vol-
taire. Die worden aangevuld door ei-
gen teksten van de Entoesiasten. Dit
leidttot een schijnbaar chaotisch tekst-
geheel waardoor dus de in hun eerste
stukken nog bestaande maar al sterk
ondermijnde realiteit totaal wordt
opgeblazen.

Chaos
Toch is de chaos niet absoluut. Van

Dyek zegt terecht: "We blijven een
beroep doen op de verbeelding en het
associatievermogen van de toeschou-
wer,het zien van analogieën, het lezen
van vergelijkingen, het duiden van
metaforen. Anderzijds zijn we geen
hermetische dichters: voornamelijk
via het spel reiken we de nodige sleu-
tels aan."
Veel personages uit het stuk zijn

metaforische figuren die het vaderin-
stituut verbeelden. Zo verschijnt bij-
voorbeeld een autoritaire leraar die
op harde, brutale wijze een gedicht
voorleest van Jan Engelman, waarin
die, ook als vaderfiguur, zijn slapende
dochtertjes beschrijft. De leraar ver-
antwoordt de autoriteit van deze dich-
ter door te zeggen dat Jan Engelman
"grote poëzie geschreven heeft omdat
hij een groot dichter was" .Dezebouta-
de wordt door zijn leerlingen dram-
merig herhaald.
Een andere vaderfiguur is de paus.

Die wordt opgevoerd als paus Ale-
xander VI in een diskussie met Pico
della Mirandola over het vaderschap
van Alexanders dochter. Hier komt
een teologische variant van het au-
toriteitsbegrip ter sprake: Mirandola
wijstde paus erop dat die zaakvoerder
van God op aarde is en bijgevolg ook
- en wel als enige - de goddelijke

Wah-Wah programmeert blues

Terry Garland:
respekt voor de
traditie
Het zijn drukke dagen voor vzw Walt-Walt. Op woensdag 4
november staat er met Terry Garland weer blues op het menu.
Volgende week dinsdag kan men voor een kollektieve zweet-
kuur terecht bij het optreden van The Whisky Priests, die staan
voor energieke folkrock. Over deze laatste groep volgende week
meer.
In de jaren '60 kende de 'country-
blues' een ware revival. Jonge blanke
intellektuelen verdiepten zich harts-
tochtelijk in de vooroorlogse bluestra-
ditie. Sommige onder hen onderna-
men zelfs fieldtrips naar Mississippi
en andere zuidelijke staten, op zoek
naar vergeten blueslegendes. Op die
manier werden mensen als SonHouse,
Skip [omes en Sleepy [ohn Estes her-
ontdekt.
Op hun beurt waagden heel wat

blanke muzikanten zich aan de blues.
Voorbeelden zijn Roy 800k Binder,
Dave Van Ronk, [ohn Hammond Jr.
en , niet te vergeten, Bob Dylan. De
vraag "Can a white man sing the
blues?" was brandend aktueel, alsof
blanke blues een contradictio in ter-
minis zou zijn.Ondertussen isde vraag
in kwestie al afdoende beantwoord en
nog nauwelijks relevant, al blijft het
aantal blanken dat de blues een wer-

kelijk eigen idioom heeft geschonken
relatief beperkt. De overdreven idola-
trie voor een Robert [ohnson of een
Charley Patton staat vaak de kreati-
viteit in de weg en men blijft bijgevolg
steken in inspiratie loze imitaties van
de originelen. Zelfs de eigen songtek-
sten staan vaak zover af van de eigen
leefwereld dat het genant wordt. Terry
Garland is de spreekwoordelijke uit-
zondering die de regel bevestigt. Zijn
repertoire bevat naast eigenzinnige
bewerkingen van klassiekers en meer
obskuur materiaal, een aantal aan-
grijpende autobiografische nummers.
TerryGarland werd begin jaren '50

geboren in [ohnson City, Tennessee.
Tijdens zijn kinderjaren toonde hij
vooral interesse voor de rock and roll,
maar als oudere tiener maakte hij
kennis met de blues. Tochzou het nog
tot voor enkele jaren duren, vooraleer
hij het als bluesperformer zou waar-

toom niet hoeft te vrezen. Er komt
ook nog een letterlijke vaderfiguur in
het stuk voor. Een karnavalskonduk-
teurspet maakt zijn verschijning ech-
ter belachelijk. Erontstaat een diskus-
sie waarna de zoon er vandoor gaat,
daarmee één van mogelijke uitwegen
voor het konflikt aangevend.

Materieel
De meest komplekse vaderfiguur

treedt naar voor in de volgende scène.
Deeerder ten tonele gevoerdevaderka-
rakters passeren nog eenmaal de re-
vue en er verschijnt een figuur die
eerst dokter genoemd wordt, zich ont-
popt tot een hard-boiled rechercheur
en uiteindelijk de gedaante aanneemt
van een manipulerende psychiater.
In al deze gedaanten staat hij aan de
kant van de vader en de autoriteit. Hij
is het ook die de uiteindelijke onder-

gang van de zoon bewerkstelligt. De
zoon wordt eerst materieel gepluimd,
hij moet zijn zakken leeghalen en
zich ontkleden.
Dan volgt de psychologische ont-

leding in een harde en aangrijpende
hypnose-behandeling. De psychiater
beveelt hem drie keer te kraaien waar-
bij het slachtoffer niet verder komt
dan drie schrapende keelgeluiden. Zo
staat hij symbool voor het Petrusfigu-
ur die god de vader in de persoon van
Jezus verraadt en zo zijn eigen onder-
gang bewerkstelligt. Daarmee komt
een uiteindelijke betekenis van het
stuk bloot te liggen die de lamp van
de hoop op een iets hoger pitje doet
branden. De kloof blijkt immers nu
een innerlijk-kunstmatig gegeven die
door de zoon zelfopgelost kan worden.
Van Dijck, Tubiasz en De Hollander
trekken met 'Karamazov goes Crazy'
verschillende lijnen van hun vorige
stukken door. Ook de zeer overtui-

gende akteerprestaties van Van Dijck
zijn niet nieuw. Wat wel opvalt is dat
Turbiasz en De Hollander duidelijker
akteren dan in de vorige stukken,
waarin ze meer als aangevers funk-
tioneerden. Het stuk wint daardoor
aan levendigheid. De voorstelling is
vooral in de begin fazezeerdynamisch
en grappig. Wanneer naar het einde
toe het vaderterna duidelijker uitge-
werkt wordt, komt de benauwdheid
overheersen en wordt het korte stuk
minder toegankelijk. Toch blijven de
gevarieerde interpretaties van het au-
toriteitsmotief het stuk lang boeien
door de verrassende uitwerkingen in
de verschillende scènes. 'Karamazov
goes crazy' is een 'lied van de dode
vaders' zonder valse noten.

Tom Dams
[eroen Overstijns

'Karamazov goes crazy' van 3 tot 6 no-
vember in Stuc, 200/300.

Kompagnie De Koe speelt 'De Touroperator'

Reis naar het onbekende
Wie echt 'op reis' gaat onderneemt geen plezierreisje, maar gaat
een konfrontatie aan met andere kulturen en tenslotte met
zichzelf. In 'De Touroperator' zendt Kompagnie De Koe drie
mensen op pad, Ol> zoek naar het echte leven en hun ware ik.

Tweemannen en een vrouw 'besluiten
op reis te gaan: geen vakantie maar
een gemotiveerde zoektocht. Ze zijn
ontevreden met hun dagelijksbestaan,
hun beroepsleven. In een kunstmatige
samenleving, waarin de mens 'zich
als oppermachtig wezen boven alle
andere realiteiten plaatst, lijkthet kon-
takt met de 'grond' volledig ver-
dwenen. De vervreemding, de kwaal
van de moderne wereld teistert ook
deze drie personages. Zewillen hervin-
den wat de mens ooit verloren heeft.
De plaats waar ze naartoe trekken

is enkel geografisch gekend: 20 graden
noorderbreedte en 145 graden ooster-
lengte. Het doet er namelijk niet toe
waar ze terechtkomen, zolang het
maar weg en anders is.
In hun dialogen ontvouwt zich een

beschouwing op het reizen, geplaatst
in een hedendaagse kontekst. In ei-
gen land worden vreemden met een
scheefoog bekekenmaar in het buiten-
land wordtde reizigerzelfeen vreemde,
een indringer. In hoeverre kan men

zijn geschiedenis achterlaten en op-
nieuw beginnen? AI gauw blijkt dat
de reizigers aan hun verleden vastzit-
ten - het maakt hun tenslotte tot
wat ze zijn - ze dragen het overal
met zich mee. Het paradijs dat ze
zoeken bestaat niet want elke plek
betreden zijmet hun voorgeschiedenis
en besmetten hiermee aldus die zui-
vere plek.

Trilogie
Kompagnie De Koe werd enkele

jaren geleden geboren uit een samen-
werking tussen Bas Teeken en Peter
Van den Eeden. Beiden studeerden af
aan het Konservatorium te Antwer-
pen en wilden - liever dan zich bij
een bestaand gezelschap aan te slui-
ten - hun eigen teatervisie in de
realiteit omzetten. Teater is voor hen
een heel intiem proces. Iets dat eerlijk
en spontaan moet gebeuren, zodat
het publiek deel wordt van wat er op
de scène gebeurt. Het draait erom de
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maken. Na jaren aanmodderen in
bandjes van allerlei slag, vroegen
vrienden hem in het voorprogramma
van Leon Russel. Garland stelde een
programma samen bestaande uitzijn
favoriete bluesnummers. Hetwerdeen
onverhoopt suksesen een nieuwe start
voor zijn karrière.
Garlands ekstreem ritmische en

perkussieve gitaarstijl roept herinne-
ringen op aan de legendarische Buk-
ka White, al beweert hijzelf dat de
invloed van Charlie Watts en zijn
fasdnatie voor drums in het alge-
meen, in dat opzicht van grotere in-
vloed zijn geweest. Zijn soliede Na-
tional Steel-gitaar uit de jaren '30 kan
gelukkig wel wat klappen inkasseren
en is bovendien het instrument bij

uitstek voor slide-gitaristen.
Bijgestaan door ~rk Wenner van

The Nighthawks op mondharmoni-
ka, leverde Garland met 'Trouble In
Mind' een van de beste bluesreleases
van '91 af. Het blijft de vraag of hij
met zijn tweede plaat, die heel bin-
nenkort moet verschijnen, die presta-
tie zal kunnen evenaren. Zijn Euro-
pees live-debuut op de Belgian Blues
Night in Brugge, in maart van dit
jaar, bevestigde alvast al het goede
dat over hem de ronde deed en laat
dan ook het beste verhopen voor zijn
koncert in Leuven.

beste manier te vinden om een emotie
naar de toeschouwer door te zenden.
Teeken, Van den Eeden en derde

man Tuypens werkten tot hiertoe nooit
met bestaande teksten. Ze maken ei-
gen teksten, vaak vertrekkend vanuit
een fragment uit een boek of film.
Rond dit basismateriaal wordt geïm-
proviseerd om zo stilaan tot een een-
vormige konstruktie te komen. Ook
de stukken onderling staan hierdoor
niet los van elkaar, maar vormen een
soort van trilogie.

Illusie
'De gebiologeerden', hun eersteling,

was een dialoog tussen EIWinVan de
Broeken LudoVan der Plas. Dezetwee
vrienden zijn niet' in staat tot een
open relatie. AI jaren verbergen ze
hun ware gevoelens en verlangens
achter een geforceerd beleefdheids-
patroon. Via de ornitologie waarin
beiden zich verdiept hebben, kunnen
zij een frekwente kommunikatie on-
derhouden. zonder hun ziel te moeten
blootleggen. Deze toestand wordt
uiteindelijk onhoudbaar en eskaleert
in een emotionele liefdesverklaring.
Naarmate de voorstelling vordert
worden de personages meer en meer
gewoon 'mens'. Ze worden ontdaan
van hun teaterkode en evolueren naar
een eigen werkelijkheid binnen de
illusie van het teater.
Illusie blijft een b~langrijk element

in hun tweede produktie 'epiloog van
de eenzaamheid'. In een voorstelling
over liefde, wijsheid en dood wordt
het dualisme als uitgangspunt geno-
men: De scheiding van rede en emo-
tie, van geest en lichaam. Devoorstel-
ling is geïnspireerd op teksten van
onder andere Plato, maar vertoont
niet dezelfde helderheid als deze wer-
ken. Het samenspel van de vijf ok-
teurs is kompleks en ondoorgronde-
lijk,maartegelijkertijd ook erg scherp-
zinnig en vindingrijk.
In de derde en voorlopig laatste

voorstelling 'De Touroperator', is het
tema van de illusie meer en meer
verschoven naar desillusie. De illusie
van het reizen, het beginnen van een
nieuw leven wordt stukgeslagen. Aan
het einde van het stuk zijn de reizigers
heel wat illusies armer.

Zieleroerselen
Net als in de vorige voorstellingen

is vooral de kombinatie tussen het
komische en het diepzinnige in het
stuk opvallend. 'De Touroperator'
kruipt diep in de zieleroerselen van de
mens maarblijfttegelijkertijd frisdoor
de relativerende humor. De teksten
blinken uit door originaliteit en scherp-
zinnigheid. Voortdurend worden ge-
dachten en ideeën opgebouwd en dan
onmiddellijk weer onderuitgehaald.
Op enkele schoonheidsfoutjes na -
er wordt al eens te hard geschreeuwd,
te emotioneel gereageerd - is deze
voorstelling een pareltje en een must
voor ieder die het leven ziet als een reis
door het onbekende.

Karen De Pooter
WimStynen

Peter Van Rompaey De TouraperatordoorCompagnie DeKoe,
De Blauwe Kater. op 4 november om woensdag 4 november om 20.oou in de
21.00 u. Tetty Garland. stadsschouwburg.
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Politikoloog Brooks over Amerikaanse
verkiezingskampagne

llHet blijft
onder-de-gordel-werk"
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president of een Kongreslid moet al
sterk in zijn of haar schoenen staan
om onafhankelijk zijn eigen mening
in de politiek naar voren te brengen.
Persoonlijk denk ik dat Bush zijn ei-
gen visie niet genoeg kon waarma-
ken in tegenstelling tot bijvoorbeeld
een Reagan of een Kennedy,»

Volgende week vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen
plaats. Veto sprak met professor Brooks, die, als gastprofessor
van de KU Leuven, Amerikaanse instellingen doceert.

Veto: Uit statistieken en opiniePeilingen
blijkt dat de president een zeer belan-
grijke machtspositie bekleedt in de VS.
Hij wordt vaak ook aangesproken als 'de
machtigste man van het land'. Klopt dat
beeld met de realiteit?
Brooks: «Ja, dat kan zeker gesteld
worden, maar je moet het toch ietwat
relativeren. Indien de president ge-
steund wordt door een meerderheid
in het Kongres, is dit inderdaad het
geval. Maar als die meerderheid niet
van dezelfde partij is als de president
- wat de afgelopen vier jaar het
geval was met Bush - wordt het al
veel moeilijker om het beleid volledig
naar je hand te zetten. In de huidige
verkiezingskampagne heeft Bush dan
ook herhaaldelijk geargumenteerd
dat vooral het Kongresveran twoorde-
lijk was voor het misgelopen beleid.
Maar dat is juist het geheim van het
sukses van een sterke president die
zijn politieke beleidspunten goed-
gekeurd krijgt in het Kongres.»

Veto: Hoe kun je de twee politieke par-
tijen, Demokraten en Republikeinen, ken-
schetsen?
Brooks: «De Republikeinen kun je
veeleer als konservatief bestempelen
terwijl de Demokraten meer 'liberaal'
zijn. Liberaal in de betekenis van meer
vooruitstrevend. Dat zie je bijvoor-
beeld in hun vrijere standpunten over
abortus of homoseksualiteit. Je hebt
ook hun pleidooien voor wat meer
staatsinterventie en het opbouwen
van een sociale welvaartsstaat geba-
seerd op het vrije markt-systeem met
sociale korrekties. De republikeinen
daarentegen hebben een diep geloof
in het vrij laten spelen van dat markt-
systeem zonder al te veel ingrepen
van staatswege.»

ziet dat die twee partijen uiteindelijk
niet zo fundamenteel verschillen van
elkaar en dat je geen ekstreme of
groene partijen hebt. Maar dat be-
tekent zeker niet dat die ideeën niet
vertegenwoordigd zijn in de Ameri-
kaanse politiek. De Demokratische
Partij bijvoorbeeld is op zich al een
betrekkelijk losse formatie van ver-
schillende belangengroeperingen. Je
vindt er onder andere ook wat je in
Europa groenen ofsociaaldemokraten
zou noemen. Een andere faktor is dat
de politieke strukturen er anders geor-
ganiseerd zijn als in Europa. Naast de
twee politieke partijen zijn er nog
honderden drukkingsgroepen en pro-
fessionele lobbyisten aan het werk die
het beleid proberen te beïnvloeden."

Veto: Dat kan toch niet erg demokra-
tisch genoemd worden?
Brooks: ..Veel kontrole heb je inder-
daad niet op die lobby's terwijl het
bepalen van het beleid veelal wel via
die groeperingen verloopt en dan kun
je je afvragen hoe demokratisch het
allemaal nog wel is. Temeer omdat
die drukkingsgroepen en vooral die
uit de bedrijfssektor de kandidaat van
een partij bij de verkiezingen finan-
cieel steunen.»
«Je moet wel bedenken dat men

niet alleen op de president druk uit-
oefent maar voor het grootste deel
eerder op het Kongres omdat de Kon-
gresleden veel machten aanzien heb-
ben in hun eigen streek en omdat het
Kongres toch nog altijd een belang-
rijke rol speelt in het uittekenen van
het beleid. Of de president en het
Kongres nog onafhankelijk zijn is
moeilijk te beantwoorden. Er wordt
niet alleen gezwaaid met geld voor de
verkiezingskas maar in die drukkings-
groepen zitten ook mensen met veel
nationale en lokale invloed op de
kiezers. Het verdedigen van belangen
en drukkinq willen uitoefenen is op
zich niet ondemokratisch. Maar een

Veto: In de afgelopen kampagne trad
plots een onafhankelijke kandidaat, Ross
Perot, in de strijdarena. Kan het tweepar-
tijenstelsel enkel doorbroken worden door
iemand met veel geld?
Brooks: «Erzijn ooit al derde partijen
geweest in deVSmaar die hebben nog
nooit echt goed geskoord bij verkie-
zingen. Ross Perot is echter wel een
spedaal geval. Hij komt immers niet
op als vertegenwoordiger van een par-
tij maar als Perot. Eigenlijk vertolkt
hij op een populistische manier het
diep ongenoegen dat leeft in de VS
over de twee tradi tionele parti jen, een
fenomeen dat je nu ook in Europa
terugvindt. Hijsnijdt onderwerpen aan
weer de traditionele pqzyjen liever
over zwijgen en die de gewone burger
soms nauw aan het hart liggen: werk-
gelegenheid, dalende koopkracht, be-
grotingsdeficit, het willen knippen in
staatsuitgaven om de nationale eko-
nomie weer leven in te bluzen.»

Horizontaal -1 Hersenvlucht 2 Deugniet - Dochter van Kadmos
3 Kunstwerk - Gezwind - Bijwoord 4 Grootmacht - Overeenstem-
mend 5 Het tiende van een liter - Vorm van middeleeuwse geschied-
schrijving 6 Dringend, plotseling - Boom 7 Mongool - Zangnoot
8 Lelieachtig bolgewas - Belgisch muzikant - Woning 9 Zanik-
Elke 10 Minder ordelijk.
Vertikaal-1 Afkorting 2 Verlegenheid - Stad in Afrika 3 Hakwerk-
tuig - Majeur - Hetmiljoenste van een kilometer 4 Pers.vnw. - Klop
dooreen 5 Stripfiguur - Kleverig samenhangende 6 Begeerte - Jon-
gensnaam 7 Stemming - Dit is 8 Zoogdier - Hoofdstad van Noord-
Brabant - Afscheiding 9 Niet reagerend - Rivierin Luxemburg 10 In
het doorsnee geval.

gen met sekretaressen, jeugdzondes,
anti-patriottische uitlatingen, ver-
meende ofechte omkoopschandalen,
echtelijke problemen, alles wordt er
gewoonweg bijgesleurd om het ima-
go van de tegenkandidaat te beklad-
den.»

zou zijn wanneer Perot genoeg stem-
men afsnoept van Clinton in de grote
staten. Het stemmenaantal voor Per-
ot zou dan wel rond de twintig 'pro-
cent moeten blijven liggen en ik denk
niet dat zoiets gaat gebeuren. Naar-
mate we dichter bij de verkiezingsdag
komen zullen veel Perot-stemmers
beseffen dat hij het toch niet kan
halen. Een Perot-stem is dan een ver-
loren stem, zo zullen velen redeneren,
en kunnen we toch maar beter stem-
men voor de persoon die toch nog
enige verandering belooft. En dat is
dan Clinton. Perot zou dan terugval-
len tot ongeveer tien procent. En het
zou niet de eerste keer zijn dat zoiets
gebeurt. George Wallace kwam in
1968 en in 1972 op als onafhankelijk
kandidaat nadat hij naast de nomi-
natie op het Demokratisch Kongres
had gegrepen. Hij had een aanzienli-
jke aanhang, vooral dan in het zui-
den van de VS,maar die slonk gevoe-
lig op de verkiezingsdag.»

Veto: Gelooft u nog in politieke opinie-
peilingen?
Brooks: «Somswel,soms niet. Mensen
kunnen vaak goed liegen. Meestal
geven mensen voor zulke zaken wel
eerlijk hun voorkeur van dat moment,
maar preferenties kunnen verende-
ren. Politici zeggen soms dat de enige
peiling die telt die van de verkiezin-
gen is. Maar ik denk nu wel dat deze
opniepeilingen min ofmeer betrouw-
baar zijn.

Lobby
Perikelen
«Het gaat zelfs zover dat er een dig

up the dirt -celbinnen de partijen wordt
opgericht met als enige taak het per-
soonlijk leven van de tegenkandidaat
grondig na te pluizen op zoek naar
'nuttige' elementen voor de kam-
pagne. De Amerikaanse kampagnes
zijn allesbehalve hoogstaand, maar
studies hebben bewezen dat nega-
tieve, persoonsgerichte kampagnes
wel degelijk zeer effektief zijn. Merk-
waardig is dat BillClinton in de laat-
ste kampagne heel veel te verduren
gekregen heeft maar er desondanks
tamelijk ongeschonden schijnt te zul-
len uitkomen. Ofwel zijn de Repu-
blikeinen deze keer te ver gegaan en
komen de beschuldigingen onge-
loofwaardig over, ofwel beschouwen
deAmerikanen Clintons perikelen als
jeugdzondes en nemen ze het hem
niet meer kwalijk.»

Veto: Indien je vaststelt dat veel Perot-
stemmen veelal proteststemmen zijn en
het opkomstpercentage bij presidents-
verkiezingen rond de helft schommelt,
kan men dan spreken over een kloof
tussen burger en politiek?
Brooks: «Eris zeker een kloof en veel
mensen voelen zich niet meer be-
trokken bij het systeem. Maar een
ander element dat ook meespeelt is
het feit dat stemmen niet verplicht is
en dat de stemgerechtigde zelf het
initiatief moet nemen om zich ervoor
in te schrijven. Maar om konklusies te
trekken uit het partidpatiegedrag van
de Amerikaanse burger moet men
niet alleen kijken naar het percentage
dat gaat stemmen, maar ook naar
andere vormen van politieke partici-
patie die belangrijk zijn. Relatiefveel
Amerikanen zijn lid van een of ande-
re politieke aktiegroepering oftekenen
vlugger een petitie, waarvan er in de
VSwel altijd ergens één loopt.»

Veto: Het politiek spektrum in de VSlijkt
toch eerder nauw te zijn met alleen maar
twee partijen?
Brooks: «Dat is inderdaad zo als je

Betoging - klonk de kreet zelfs gewoon dom.
.Roep Gestapo als de politie zich als
dusdanig gedraagt, en zwijg hierover
als indien dit niet het geval is.
Zoals zo dikwijls leidde de ontbind-

ing van de strijdlustige betoging tot
enige problemen. Enkele tientallen
betogers hadden duidelijk zin in méér
en trokken dan maar naar het sta-
tion, de grote massa dacht er eerder
aan zich te drogen in een of andere
drankslijterij. De organisatoren kon-
den al bij al vrij tevreden zijn: ach-
thonderd betogers is niet slecht, zeker
als men rekening houdt met het
hondeweer.

vervolg van pag. J

Veto: In alle opiniepeilingen ligt Clinton
toch nog altijd wat voorop. Ziet u het
mogelijk dat Bush het nog haalt op de
verkiezingsdag zelf, zoals Truman in
1948?

maar op het nippertje verhinderd
worden dat een aantal strijdlustige
studenten de deur van het rektoraat
inbeukten. Ook hier kreeg de politie
het meer te verduren dan de rektor en
diens inschrijvingsgelden. Men kan
zich afvragen of de slogans soms niet
erg ongelukkig gekozen werden. "Ge-
stapo" roepen op de politie was zo te
zien waanzinnig lollig, maar had met
deze betoging geen snars te maken.
Als de dienders zich behoorlijk voor-
beeldig en meegaand gedragen -
wat dinsdag alleszins het geval was

Veto: Verschilde de afgelopen kampagne
van die van andere jaren?
Brooks: «Nietecht,men houdt al sinds
tientallen jaren ongeveer hetzelfde
patroon aan. Eeneerste vaststelling is
dat de kampagne zich grotendeels
afspeelt op de televisie. Een tweede
gegeven isdat persoonlijke aanvallen
en slagen onder de gordel minstens
even belangrijk blijken te zijn als de

Verhoudin--

Peter-Jan Bogaert
Serge Franchoo

Brooks: «Deverkiezing van 1948was
inderdaad een grote verrassing. In Op3novemlierhoudthetVRGeen'Amer-
principe zou Bush nog altijd een meer- ican Election Night' met konferenties,
derheid achter zich kunnen krijgen debatten en en rechtstreekse satelliet-
maar het is eerder onwaarschijnlijk. verbinding met de VS.Aanvang 18.30 u,
Het enloe dat Bush noo kan redden inkom WO/lSO.

~Walter Pauli
Ria Vandermaesen

COLISEUM
IJsschaatsbaan & Eventscenter

Ambachtszone Haasrode

Voor al uw organisaties, al dan niet op het ijs.

- Vergaderingen, etentjes, cantussen en grotere evenementen
zoals TD's, beurzen, optredens, galabals.
- Ruimtes en zalen van 10 tot 5.000 personen.
- Grootkeuken ter beschikking.
- Zeer ruime parking.
- Pers room met alle faciliteiten (telefoon, fax, kopieerapparaat,
computer, laserprinter).
- Overeenkomsten voor busvervoer mogelijk.
- Schaatsbeurten elke avond van 20 tot 21.30 uur.
- Discoschaatsbeurten op vrijdagavond van 20 tot 23.30 uur en
op zondagnamiddag van 15.30 tot 17.30 uur.

Voorlnfo: bel de Ice-Phone: 0 16/40.11.31offax: 016/40.06.24

Referenties: Ekonomika-TD. LBK-TD. A"'-QI>tredens, Motorday, ... Ook in de verenigde staten is er een kloof tussen burger en politiek
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o Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130,
20.70.77.
o Mijn grijze reistas met Chinese boeken
en wat kleren verdween zo. 25 okt. uit
onze kotkeuken. Zonder boeken kan ik
niet leren, en dan zijn ze thuis zo boos.
Help. Beloning wacht in de Maria-There-
siastr. 36 bij Marie-Paule.
o Reisgezel gezocht. Wie pendelt tss Leu-
ven en Nijmegen (Nederland)? Neem aub
kontakt op met Marc Moens (AV-dienst).
Wo. en do. tss 11 u en 18u. 45.29.93.
o Toffe workshop zoekt maks. 8 deelne-
mers om gedur. 5 avonden bezig te zijn
rond 'relatievorming en seksualiteits-
beleving'. Start op 24/11 om 20u. In-
schrijving noodzakelijk. Inlichtingen bij

kertjes
o Word je rood als anderen over hun 'lief'
praten, en denk je dat een relatie met
een geslachtsgeno(o)t(e) niet kan (hoewel
je dit wel wil), kom naar het onthaal van
de Roze Drempel/Labyrinth, élke dins-
dag van 20-23u in de Minckelerstraat
47C (bij l.A.C.). 016/20.06.06.
o Een laattijdige dankbetuiging aan de
persoon die me in de file voor de avant-
première van Daens een vrijkaart be-
zorgde. Er wacht een lekker drankje met
koekjes op je bij Francis, Groot Begijn-
hof 16.

Ios Van Pelt, Groot Begijnhof 21,
23.50.90. (Org.: Studentenvoorzieningen
en UP).
o Palestina-Solidariteitsfeest in de VK op
6 november om 20u. Met optredens van
4 Essamiden en Nor Chababe. Wie neemt
er vrijdagavond mee de trein naar Mo-
lenbeek? Info: 02/427.49.07.
o Vzw Labyrint organiseert op zondag
29/11 om 15u een Poëzienamiddag in
het Oratortenhof. Mechelsestr. 66 te Leu-
ven. Vrouwen die eigen poezie willen
voordragen kunnen voor meer inlichtin-
gen kontakt opnemen op 25.94.22.
o Student zoekt werk om zijn do. en vr.
te vullen. Alles welkom (handenarbeid,
kafee, tesis typen (WP),...) in de buurt

Grand Café La Royale
tegenover het station

elke dag open van 7.30 tot 24.00
(weekend: 10.00 tot 24.00)

ontbijt - kleine maaltijden - dranken - pannekoeken enz.

Elke dag diverse (interïnationale kranten en weekbladen

LA ROYALE bvba Martelarenplein 6 - B-3000 Leuven, BELGIUM
telephone: (Belgium: 32) (0)16-22.13.86 fax: (Belgium: 32) (0)16-29.52.52

DINSDAG
17.15 u FILM 'De Sakuddei', etnografische dokumentaire over

Indonesië, in PSI 02.51, org. Studenten Antropologie ism prof R.
Devisch.

18.30 u FILM 'Bali en de geheimen van Tenganan', over laatstge-
noemd dorp dat steeds de javaanse invloed uit haar sociale
strukturen heeft weten te weren. In PSI 02.51, org. Studenten
Antropologie ism prof R. Devisch.

20.00 u LEZING 'Bruckners laatste levensjaren', laatste in de reeks
van drie voordrachten door Chris Van de Wauw over symfonikus
Anton Bruckner (1824-1896), in Erasmushuis (L&W, 8ste verdiep),
toeg. gratis, org. Campus.

20.00 u VERGADERING Medewerkersvergadering 'Objektief
479.917', in 't Stuc.

20.30 u TEATER 'Karamazov goes crazy', met Ryszard Turbiasz,
Dirk Van Dyck en johan Dehollander. Over het ontbreken van een
vaste en duurzame hiërarchie in het menselijke bestaan. Zie ook
artikel elders in deze veto. In 't Stuc, Vlamingenstr. 83, toeg. 300/
200.

20.30 u VERGADERING Open vergadering 'Groene Ekonomie', in
jan Stasstr. 2, org. Milieuraad en Agalev-studenten.

20.30 u VIDEO Vlaamse video's (kompilatie 1), met F. Lambrechts,
H. Thys, J. De Gruyter, F. Theys ea, in 't Stuc, toeg. 150/100.

21.00 u FILM 'De Mars' op Grootbeeld Video tw 11.11.11, in
Frederik Lintstraat 150. Huize Karibu, toeg. 100.

22.30 u VIDEO 'Lied van mijn land (deel 1): Het Rijngoud' (1986), een
videocyklus door Koen en Frank Theys naar 'Der Ring des Nibelun-
gen' en 'Parsifal' van R. Wagner, in 't Stuc, toeg. 150/100.

WOENSDAG
13.00 u FOTO/FILM Een uur KUL-t-UUR: drie kortfilms door de

Franse fotograaf/filmmaker Raymond Depardon, in Studio 1.
15.00 u DANS 'Lekker leunen', door dansteater Arena, in Auditori-

um Minnepoort.
18.00 u LEZING 'Het beleid van de Europese Gemeenschappen tav

Centraal- en Oost-Europa', voordracht in het kader van een tien-
delige lezingencyklus, in Mgr. Sencie-Instituut, toeg. 300 (2000
voor 10 lezingen), org. Leuvens Instituut voor Centraal- en Oosteu-
ropese studies.

20.00 u TEATER 'Aan het einde van de zomer', door Cie De Koe, in
de Stadsschouwburg.

20.00 u VERGADERING Vergadering Studenten tegen Racisme
(planning dit akad.jaar), in Mala Ibrahim (Multi-kultureel centrum),
Pater-Damiaanplein 10.

20.15 u BIJEENKOMST 'Pastoraal Team': studenten werken aan
parochievorming in Leuven, in Begijnhof 16, org. Universitaire
Parochie.

20.15 u LEZING 'Wetenschap als kultuur', filosofische konferentie
door P. Cortois, in HIW, Kard. Mercierplein 2.

20.30 u TEATER 'Karamazov goes crazy', met Ryszard Turbiasz,
Dirk Van Dyck en johan Dehollander. Over het ontbreken van een
vaste en duurzame hiërarchie in het menselijke bestaan. Zie ook
artikel elders in deze Veto. In 't Stuc, Vlamingenstr. 83, toeg. 300/
200.

20.30 u VIDEO Vlaamse video's (kompilatie 2) met oa H. Smet, P.
Misotten, W. Verdin, J. Vromman, in 't Stuc, toeg. 150/100.

21.00 u KONCERT Blues-repertoire door Terry Garland (USA), in De
Blauwe Kater ('t Kersouwke).

22.00 u FUIF Groenveldfuiftergelegenheid van inhuldiging residen-
tie Groenveld, in tent naast residentie (achter Home Terbank,
Celestijnenlaan, Heverlee), toeg. 70/60, org. VTK.

22.30 u VIDEO 'Lied van mijn land (deel 2): de Walküren' (19B9) door
Koen en Frank Theys, in 't Stuc, toeg. 150/100.

van Leuven. Stef in de Minckelerstr. 89.
03/383.35.36 in w.e.
o Informatie-avond biseksualiteit op ma.
9 nov. om 20u in Maria-Theresiastr. 114.

JO MEUWISSEN

DONDERDAG
19.00 u LEZING 'Politiek in de jaren '90 (deel 2), universitaire

konferentie met prof L. Huyse, in de Grote Aula Maria- Theresiakol-
lege.

20.00 u BIJEENKOMST Vergadering VU-jongeren KUL, in 't Stuc
(vergaderzaall).

20.00 u HAPPENING Geanimeerde viering door het KGB, in de
Stadsschouwburg.

20.30 u KONCERT johan Sebastiaan Bach, suites voor cello, uit-
gevoerd door Roei Dieltens, in aula Pieter De Somer, toeg. 400
(2000 voor abonnement), org. Musica Antiqua Leuven.

20.30 u LEZING 'Geloof en politiek'. Renaat Loos, Scheutist, geeft
zijn visie over het samengaan van geloof en politiek, in jan Stasstr.
2, org. Universitaire Parochie.

20.30 u TEATER 'Karamazov goes crazy', met Ryszard Turbiasz, Dirk
Van Dyck en johan Dehollander. Over het ontbreken van een vaste
en duurzame hiërarchie in het menselijke bestaan. Zie ook artikel
elders in deze Veto. In 't Stuc, Vlamingenstr. 83, toeg. 300/200.

20.30 u VIDEO 'Ottone, Ottone' (1991) van Walter Verdin en Anne
Teresa De Keersmaker. Het programma vormt een bewerking naar
de gelijknamige koreografie van laatstgenoemde, in 't Stuc, toeg.
150/100.

22.30 u VIDEO 'Dames en Heren.jan Fabre', doorjefCornelis (1991).
De film is opgebouwd als een wandeling langs plaatsen ('de straat',
'de etalage', 'de wastafel' ,...) waar werken van Fabre zijn saménge-
bracht, in 't Stuc, toeg. 150/100.

bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-Imenten, optredens, fui-
! ven en TO's
.::.
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

Organisatie: De Roze Drempel-werking,
centrum voor homo's, lesbiennes en
biseksuelen. Iedereen welkom, toegang
gratis.
o Gezocht: kot voor periode van 1 jan.
'93 tot 31 mei of juni; De Coster Carl,
Redingenstr. 79. (02/582.14.57. tijdens
weekend).
o Blij dat je weer terug bent, BB. F8-D6
om je te verwelkomen. Bok.
o Gewetensbezwaarde zoekt toffe dienst-
plaats. Zo snel mogelijk en tot eind
augustus '93. In Leuven. Geert He-
melings, Vaartstr. 64, Leuven. 23.36.41.
o Gemeubelde kamerte huur, gedurende
de periode van lokt. '92 tot 1 febr. '93.
Opp. 12m2, proper en heel rustig. Adres:
Bogaardenstr. 73, 3000 Leuven. Tel. 056/
60.87.40.
o Sexy rokjes en dito sokjes zoeken ste-
vige bottientjes om woensdagavond sa-
men de stad op stelten te zetten. U weze
gewaarschuwd.
o Pieter Coutereelstichting vzw, homo-
en lesbiennecentrum, Tiensevest 58,
016/23.63.27. Onthaal: ma. 18-20u, za.
15-18u of na telefonische afspraak. Klub:
elke dag vanaf 21 u. Elke dinsdag grote
fuif. jongerenkafee wo. vanaf 21 u. Info

VRIJDAG
09.30 u INFO 'Objektief 479.917' haalt petities op, aan 't Fochplein.
15.00 u TEATER 'De wereld van Columbus', door Maccus, in audito-

rium Minnepoort.
20.30 u TEATER 'Karamazov goes crazy', met Ryszard Turbiasz, Dirk

Van Dyck en johan Dehollander. Over het ontbreken van een vaste
en duurzame hiërarchie in het menselijke bestaan. Zie ook artikel
elders in deze Veto. In 't Stuc, Vlamingenstr. 83, toeg. 300/200.

20.30 u VIDEO Vlaamse video's (kompilatie 3) met j. Huybrechts, S.
Decostere.]. Grimonprez, G. Lindemans ea. Zie ook interview elders
in deze Veto. In 't Stuc, toeg. 150/100. _

21.30 u KONCERT The Link olv jan Roelants speelt Fifties blues en
Rhythm & Blues met rock- en soulinvloeden, in De Blauwe Kater ('t
Kersouwke), toeg. 180/150.

22.00 u FUIF De Roze Drempel/Labyrinth fuift, in tsol.

ZATERDAG
20.30 u KONCERT Het Duitse tandes-jugendorchester Saar olv Gerd

Müller-Lorenz brengt muziek van J. Brahms (Tragische Ouverture),
R. Strauss (Hoornkoncert nr. 1) en G. Bizet (Carmen Suite 1&2), in
Abdijkerk Keizersberg, Mechelsestr. 202, toeg. 250/150, org.
Koristen van Keizersberg ism jeugd en Muziek Brussel.

voor vereniging, klub of school: schrijf
of telefoneer ons!
o RD-kafee, elke donderdag Masereel-
klub Ierse Predikherenstr. 25. Fuif: vr. 6/
11 in Isol, Vesaliusstr. 34.
o Kamer te huur, wegens stopzetting
studie, Erasmusplein 1 (nabij Fak L&W,
Ravenstr.) lnl.: 059/70.02.22.
o Verpleegster Madeleine, Wim (Ons Huis,
weetjewel) wil je graag nog eens zien.
Bogaardenstr. 109. Breng aspirientjes
mee.

-

ZONDAG
11.00 u HAPPENING 'Sinjatuur Kultuur', praatkafee, in Stadsschou-
wburg.

11.00 u KONCERT Kris verhelst (klavecimbel) en Lisette Dewilde
(piano) brengen 'De Goldbergvariationen', een reeks klaviervaria-
ties van johan Sebastiaan Bach, in Auditorium Minnepoort, toeg.
150/100, org. cc Romaanse Poort.

Kt\FEETEORIEEN ~

MAANDAG
20.00 u BIJEENKOMST 'De vreemdeling in ons midden', samen

denken en werken aan het samenleven in een interkulturele en
multiraciale maatschappij, in jan Stasstr. 2, org. Universitaire
Parochie.

20.00 u LEZING 'Vijf eeuwen beiaardkunst in Vlaanderen', voordracht
door Luc Rombouts, in Geertruihof, Sint- Geertruiabdij, toeg. 120,
org. Campanae Lovanienses.

20.00 u LEZING 'Het niet-verdwenen ras: de Noordamerikaanse
indiaan gisteren en vandaag', eerste van drie voordrachten over
voorgenoemd onderwerp, in L&W (MSI 00.281, org. Vliebergh-
Sencie Centrum ism Instituut voor Amerikanistiek.. . .

20.00 u TEATER 'Met twee op één kamer', door EAT, in Stadsschou-
wburg.

21.00 u FILM 'La Ronde' door Max Ophüls (1950), ironisch en
melancholisch stuk over de onbestendigheid van liefdes relaties, in
't Stuc, toeg. 150/100.
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Hendrik Brugmans vertelt

"Geschiedenlsonäerwtjs ispure
propaganda"
Vetohad een gesprek met Hendrik Brugmans naar aanleiding van een debat dat
rond Europese kultuur wordt georganiseerd door de overkoepeling van de
Europese geschiedenisstUdenten (ISHA). Brugmans is een Amsterdammer in

Brugge, is 86 en was achtereenvolgens socialist, flamingant, Grootnederlander,
federalist, stichter en rektor van het Europakollege in Brugge. Hij is een van de
belangrijkste voorvechters van een federaal Europa. Zijn leven zit vol idealen
waar hij vurig over praat en hij is en blijft een optimist als het over Europa gaat.
Tegenstanders van een eengemaakt-Europa wil-
len nogal eens wijzen op de grote verschillen die
er bestaan tussen de volkeren in Europa en
halen dan meestal ook de voorbeelden aan van
opflakkerend nationalisme in heden en ver-
leden. Kan men eigenlijk stellen dat er een
gemeenschappelijke Europese kultuur bestaat?
Brugmans: «Voor mij is het bestaan van een
Europese Kultuur een volkomen evidentie. Dat
wordt vooral duidelijk in kontrast met de kul-
turen buiten Europa. Je moet Europa, vergelij-
ken met de Arabische wereld, of met Noord-
Amerika, of het Oosten om de gemeenschap-
pelijke kultuur te vinden. Als ik echter zeg dat de
Europese Kultuur een andere is, dan betekent
dat helemaal niet een betere. Iets als 'typisch
Europees' aanduiden, is voor mij ook helemaal
geen epiteton ornans, het is gewoon een konsta-
tering dat het anders is, andere kwaliteiten
heeft, maar ook andere negatieve kanten.»
«Een jonge Nederlander die naar Indonesië

was gestuurd voor een van de politionele akties
dieNederland er heeft gevoerd - overigens ten
onrechte - voor de onafhankelijkheid, vertel-
de mij dat hij bij zijn terugkeer overstak van Port
Saïd naar Genua. Op het ogenblik dat hij voet
aan wal zette in Italië voelde hij zich thuis-
komen. Hij kende geen vreemde taal buiten het
Nederlands, was nooit eerder in Italië geweest,
was kalvinist, maar toch heeft hij dit als thuis-
komen ervaren. Dat heeft mij getroffen.»
Het ismerkwaardig te moeten vaststellen dat

dergelijke gemeenschappelijke kenmerken niet
.... direkt vast te stellen zijn. Er is noch op reliqieus,

noch op linquïstisch, noch op politiek vlak een
Europese eenheid. Voor .Brugmans is er wel
degelijk een eenheid, die stoelt op nogal geo-
politiek en federalistisch geïnspireerde teoriën:
'het eenheid in verscheidenheid'-motief.

Brugmans: «Eigenlijk is kultuur louter een
kwestie van levensstijl die gevormd is op basis
van historische gebeurtenissen, maar ook bij-
voorbeeld onder invloed van de geografische
situatie van ons kontinent. Eenvan de docenten
van het Europakollege stelde dat dit een wereld-
deel is als geen ander. Dit zit hem om te begin-
nen in het feit dat Europa geen ekstreme geo-
grafische gegevens kennen. Het is het enige
kontinent zonder woestijn, zonder gebieden die
hetzij door de warmte, hetzij door de koude
onbewoonbaar zijn. Hier heerst een klimaat dat
mensvriendelijk is,we hebben geen onoverwin-
nelijke gebergten, we hebben bevaarbare ri-
vieren, het kontinent is zeeomspoeld. Alles is
voor ons dus over land bereikbaar, terwijl de zee
bovendien nooit ver weg is.»
«Wij vinden onze eenheid ook in het feit dat

we onze verscheidenheid naar buiten toe willen
handhaven. We zijn genoodzaakt ons te vereni-
gen, omdat we onze verscheidenheid op ons
dooie eentje niet kunnen in stand houden. Het
fenomeen staat als kader van de natie heeft
bovendien afgedaan.»
Een van de problemen in de federalistische

teorie is ongetwijfeld hoe men een federatie
moet definiëren. Men kan altijd wel ergens een
eenheid vinden in een regio. Bovendien zijn er
tal van menggebieden. Joegoeslavië valt nog
niet zo gemakkelijk in een aantal naties te
versnijden. Veel alternatieven voor een staats-
nationalisme schijnen er niet te bestaan.
Brugmans: «We moeten nu eindelijk eens

naar een periode waarin we kunnen zeggen dat
de Europese .grenzen moeten worden gedeva-
lueerd, want ze zijn alleen maar lastig. Men
probeert alles nog af te bakenen op de oude
manier: Baarle-Nassau is Nederlands, BaarIe-
Hertog is Belgisch... Dat kan eenvoudig niet

(foto Karel De Weerdt)

meer, doordat er fenomenen zijn in de moderne
gf!schiedenis die dat obsoleet hebben gemaakt.
Naarmate je ontdekt dat die grenzen eruit
moeten, in plaats van voortdurend te worden
verschoven, van verdrag naar verdrag, is er
ruimte om te ontdekken dat datgene wat we
gemeenschappelijk hebben op kultureel gebied
een zeer gedifferentieerd geheel is, maar toch
een qeheel.»
«Europa drukt ons nu zo met de neus op het

feit dat we tot een grote kultuurkring behoren,
maar dat er binnen die kultuurkring ontzettend
veel verschillen bestaan, en dat zoiets ook per-
fekt mogelijk is, zolang dat struktureel een aan-
tal regelingen met zich meebrengt. Vandaag
wordt de wereld beheerst door enerzijds een
streven naar een vervaging van de grenzen,
terwijl anderzijds het terugvinden van de nest-
warmte ons bezighoudt. Daarom zoekt men
naar een eenheid met gemeenschappelijke in-
teresses. Ik geloof dat het federalistisch denken,
dat geen ideologie is,maar een stijl van denken,
daaraan tegemoet moet komen. Er moeten
ruimtes worden gekreëerd, waarbinnen de ver-
schillende problemen aan bod kunnen komen.
Dit is inderdaad een totale ommekeer ten over-
staan van het typische nationale denken van
vroegei.'ll .

«Hét grote argument voor die Europese Kult-
uuris voor mij datereigenlijk nooit een kultuur-
fenomeen is geweest dat zich enkel in één Euro-
pees land heeft afgespeeld. Kultuur is hier altijd
grensoverschrijdend geweest. We hebben allen
de renaissance gekend, allen de rornantiek.»
«Je zult misschien zeggen: "daar heb je nu

vrijwel je hele leven aan besteed om die idee een
beetje bekender te maken, en het resultaat is
niet verbluffend groot". Dat is inderdaad waar.
Een mens heeft natuurlijk ergens nood aan een
groep, een soàaalleven. Die groep is jammer
genoeg nog altijd - en daar loopt de psycholo-
gie ach ter op de historische realiteit - de natie-
staat, met de vlag in de hand, zoals bij een
voetbalwedstrijd: de mensen met een andere
vlag moet je aftuigen, want dat zijn schurken.»
«Dat tekort aan Europees bewustzijn vindt

zijn oorsprong op school. Fundamenteel wortelt
het nationalisme eigenlijk in het geschiede-
nisonderwijs. Ik heb mijn geschiedenislessen in
Frankrijk ondergaan. Daar werd bijvoorbeeld
aan Austerlitz drie lessen besteed, zomaar aan
Austerlitz, en wat heeft dat eigenlijk opgele-
verd? Tolstoï heeft daar in Oorlog en Vrede een
fantastisch hoofdstuk rond geschreven. Dat is
voor mij de enige betekenis van Austerlitz, en
niets anders, want je kan tien veldslagen win-
nen, als je echter de elfde verliest, dan is het
terug noor cf,»
«We moeten eindelijk eens de geschiedenis

gaan aanpakken. Met volstrekt verschillende
historische beelden wordt inde Europese landen
de geschiedenis voorgesteld. Waarom moeten
we leren dat Frankrijk en Engeland altijd aarts-
vijanden zijn geweest? Is dat zo? Wat in de
geschiedenis in het ijle wordt gelaten, is dat we
bijvoorbeeld allen de romantiek hebben gekend.
Hoe komt het plots dat heel Europa, op het
signaal van de zelfmoord van de jonge Werther,
zich voor de kop gaat schieten. Hoe komt het dat
heel Europa wegzakt in de Weltschmerz, de
Spleen, noem het zoals je wilt. Het is een men-
taliteit die geen grenzen kent.»
«Ik heb mijn vrouw onlonqs naar een lagere

school gebracht om te stemmen. Ik zag daar
kaarten aan de wand die het bestaan van die
dappere 'Oude Belgen' suggereerden. Hetwordt
die onsch uldige kindertjes aldoor weer ingewre-
ven: jij bent Belg en wees daar maar heel trots
op, want Caesar heeft al van ons gezegd dat wij
de dappersten van alle Galliërs waren. Er staat
echter ook' omdat zehet verst van de beschaafde
provincie verwijderd zijn', maar dat wordt dan
weer niet vermeld. Met andere woorden: het
geschiedenisonderwijs is gewoon nationalis-
tische propaganda.»
«Het merkwaardige aan de huidige krisis in

de Europese Zaak is dat de mensen eindelijk
eens gaan inzien wateraan de hand is.Waarom
zijn ze plotseling voor Maastricht wakker ge-
worden, en hebben ze qezeqd 'willen we dit
eigenlijk wel'?Wat is dat nu voor een onzin? We
zijn al veertig jaar aan die zaak bezig, kom nu.
Men beweert dan altijd dat er onvoldoende
voorlichting is gegeven. Dat kan wel, maar er is
vooral onvoldoende bereidheid geweest om die
voorlichting op te nemen, te integreren in de
normale manier van denken. Waarom zijn ze
plots wakker geschrokken van Maastricht? Ik
weet niet waarom ze er zich niet eerder voor
hebben geïnteresseerd. Waarom niet bij de een-
heidsakte, of toe we voor België eerst mochten
stemmen voor het Europees Parlement? Ook
niet wanneer de gulden en de belgische frank
gingen deelworden van de marktzone. Dat was
toch belangrijk, het recht om munt te slaan is
een van de grootste principes van de soevereini-

Nathalie Homblé
Steven Van Garsse

teit. Maastricht isop zichzelfeigenlijk helemaal
niet zo geweldig revolutionair,»
«Ik denk dat je het bewustzijn wekt door te

handelen. Ik geloof dat het mogelijk is, maar
het is een zo totaal andere manier van denken
dan we gewoon zijn, dan waarin we zijn opge-
groeid en gedrild, dat een omschakeling alleen
kan door eens goed te schrikken. En dat is nu
met Maastricht qebeurd.»
Een van de grote problemen in een eenge-

maakt Europa is ongetwijfeld dat het wel eens
in Europa van Frankrijk en Duitsland zou kun-
nen worden. Het zijn twee landen die het niet
zozeer op partnership dan wel op leadership be-
grepen hebben.
Brugmans: «Inderdaad. Een niet-federaal

Europa zal vooral door Duitsland geregeerd
worden. Dat is nogal evident. Daarom is er,
geloof ik, niets absurder dan te zeggen 'ik ben
tegen een federaal Europa, want het wordt over-
heerst door Duitsland'. In een federaal Europa
- en dat hebben de Duitse nationalisten uit-
stekend begrepen - isvoor een dergelijke over-
heersing geen plaats. Zij begrijpen dat ze van
dat Europa weg moeten, omdat zeet slechts één
van de twaalf zijn. Ze denken eigenlijk hun
eigen boontjes te kunnen doppen, hun levens-
lot in eigen handen te kunnen nemen. Dat is
wat de verkeerde Duitsers denken, de nationa-
listische Duitsers.»
«Nu is er de grote kans om iets te bereiken,

omdat de bevolking eindelijk iets heeft begre-
pen. Ze heeft het misschien verkeerd begrepen,
maar ze weet dat er iets aan de hand is. Dat is
het belangrijkste, het begin van alles, daar
moeten weop inpikken. Demensen zijnongerust
geworden,,,
Naast de machtsverhoudingen en het na-

tionalisme is er nog een derde probleem dat de
eenmaking zou kunnen diskrediteren. In de
gesprekken rond de eenmaking is er nauwelijks
plaats voor een soàaal Europa. Ekonomische
faktoren lijken voorwaarden, realisatie en ver-
wachtingen van de eenmaking te beheersen.
Brugmans heeft hier als socialist wel een duide-
lijke visie op, maar schotelt geen kant-en-klare
oplossing voor.
Brugmans: "De internationalisering van de

ekonomie is volkomen duidelijk, dat is een
noodzaak. Op soàaal vlak is er een groot pro-
bleem. De politieke partijen dachten .elkaar
tenminste in deze problematiek nog te kunnen
bestrijden, terwijl ze eigenlijk geen echte ver-
schillen meer hebben. Het eigenlijke socialisme
van mijn generatie geloofde in een sociaal Eu-
ropa, waar met de komst van het soàalisme de
volkswil zou doorbreken, alle tranen worden
gedroogd, en het volle qeluk er komt. Dat is
voorbij, dat komt nooit meer teruq.»
«Nu is de socialistische partij een van de

anderen. Ze kunnen geen ruzie meer maken.
Het laatste punt dat nog belangrijk is gebleven
en waar ze wel een ruzie over kunnen maken is
het sociale probleem, hoewel het ook niet veel
meer voorstelt. Als je dat nu aan Europa gaat
geven, dan raken ze allemaal hun bestaans-
grond kwijt. Een sociaal beleid is natuurlijk
broodnodig, want het sociale en ekonomische
beleid zijn zozeer met elkaar verstrengeld. Het
probleem IS echter dat je niet aan Portugal
eenzelfde sociale politiek kunt opleggen dan
bijvoorbeeld aan Denemarken. Om de kloof
tussen de verschillende Europese landen niet te ..
ver te drijven, zouden ten minste vloeren moeten
worden ingesteld, waar niemand beneden kan,
en die langzaam worden opqehooqd.»
«Daarbij moeten de rijken zoveel mogelijk

proberen te helpen. Het Sociaal Fonds is daar-
voor aangewezen. Het wordt gespijsd door de
rijken, en met name Duitsland, maar die kla-
gen dat ze daar niets van terugzien. Maar als ik
dan door Keulen wandel rond Kerstmisen ik zie
die walgelijke luxe: kinderspeelgoed waar een
kind tweemaal mee speelt, en daarna niet meer
omdat het weet hoe de mechaniek in mekaar
zit... »
«Mijngrote droom isdat men de koppen eens

bij elkaar zou steken over het geschiedenisonder -
wijs. Om tegemoet te komen aan dat gebrek
aan internationaal bewustzijn. Dan spreek ik
niet over internationalisme: Dat is een woord
dat ik altijd met een zeker afgrijzen behandel. Ik
denk dan een de Volkenbond, of aan de Social-
istische Internationale. De eerste was een
katastrofe, heeft nooit veel anders gedaan dan
praatjes gehouden, maar praatjes vullen geen
gaatjes. De tweede is één van de grotere ont-
goochelingen van mijn leven. Ik dacht dat die
Internationale er was, ik heb zo vele malen met
overtuiging de Internationale uit volle borst
gezongen. Maar er was helemaal niksl»
«Daarom ben ik federalist geworden. Het

federalisme gaat ervan uit dat je pas werkelijk
een historische faktor bent wanneer 'je over
macht beschikt. Voorlopig is die macht nog
nationaal, maar ze moet gedecentraliseerd
worden en voor bepaalde problemen uitgebreid
tot op wereldvlak, maar in ieder geval: werkelij-
ke macht als noodzakelijke faktor van een wer-
kelijk fedemlisrne.»

Dinsdag 3 november organiseren ISHA-Leuven en
Voltooid Verleden een debat over 'Europese Kultuur,
Fiktie ofRealiteit', In Auditorium Miehotte. Psycho-
logisch Instituut, 20.00 uur.


