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jo\ccomag wel in de Hallen, maar de Hallen willen niet in Acco
(foto Karel De Weerdt)

Herstrukturering binnen Acco

Aandeel zonder
stemrecht?
Het meest verspreide aandeel onder de studentenbevolking in

Leuven is zeker het Acco-aandeel. Bijna elke aandeelhouder is

immers een (oud)student. Naost dit specifieke aandeelhouder-
schap door studenten, hebben studenten ook inspraak inAcco.
Het is echter niet zeker of de studenteninspraak, die tot nu toe
door Sociale Raad wordt waargenomen, zal blijven bestaan na
de komende herstrukturering.
Elke student kent wel de jaarlijkse
tocht op zoek naar kursussen. Hierbij
wijst de meest gevolgde wegwijzer
reeds tweeëndertig jaarnaarde koöpe-
ratieve vennootschap Acco. Rond het
einde van de jaren vijftig werd deze
vennootschap vanuit een groeiende
vraag naar meer handelbare en goed-
kope kursussen door studenten opge-
richt. De studenteninspraak wordt
verzekerd door de aanwezigheid in de
Raad van Bestuur van vijfstemgerech-
tigde studentenafgevaardigden uit
Sociale Raad. Zijvormen een minder-
heid op een totaal van twaalf stem-
gerechtigde leden. De zeven overige
leden zijn oud-studenten. Tevens kan
elke student aandeelhouder worden
en verwerft zo het recht op prijsver-
minderingen en inspraak in de jaar-
lijksealgemene vergadering van aan-
deelhouders. Té weinig studenten
maken echter gebruik van dit laatste
recht.
Vanaf het begin verzorgde Accoeen

sociale funktie in het Leuvense, echter
zonder deel uit te maken van de uni-
versitaire 'sociale sektor. Acco krijgt
dus geen overheidssubsidies. Tot nu
toe is er dan ook nog geen cent van de
universiteit naar Accogestroomd, ook
al zorgt deze laatste elk jaar weer voor
het studiemateriaal van het meren-
deel van de studenten. Misschien is

het wel tijd dat de KV Leuven hier
haar verantwoordelijkheid durft op te
nemen.

Recessie
De snelle groei van Acco in de be-

ginjaren deed weinig vragen rijzen
over de interne struktuur van het be-
drijf. Zowerkte men jarenlang met de
strukturen van de studentenkursus-
dienst waaruit Acco ontstaan is. Pas
einde jaren tachtig werden deze struk-
turen ten gevolge van de ekonomische
recessie in vraag gesteld. Er moest iets
veranderen.
De eerste reorganisatiegolf startte

in augustus 1989. De belangrijkste
punten waren het aantrekken van
een nieuwe algemeen direkteur, de
informatisering van de boekhouding
en het verminderen van de perseneels-
kost. [ef'Heldens, de nieuwe algemeen
direkteur, kreeg de taak om de reor-
ganisatie door te voeren. Eén van de
veranderingen bestond uit het opstar-
ten van een analytische boekhouding.
Dit verliep echter niet zonder proble-
men. Zo beschikt men pas sinds kort
over gedetailleerde informatie. In de
meeste afdelingen werdbovendien het
personeelsbestand gedurende de laat-
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De visie van Europa op onderwils

Geengez~ik, iedereen rijk!
Enkele maanden geleden publiceerde de Europese Kommissie der landbouwchemikaliën nodig ma-

_. • ken en dus minder opbrengen - als
het 'Memorandum over Hoger Onderwüs m de Europese Ge- onbelangrijk beschouwd. Ekonomie

- als middel om iedereen een 'goed le-
ven' te garanderen wordt hier tot doel-
stelling op zich herleid.
Ook in het tweede deel van het

memorandum waar eenaantal beleids-
lijnen worden voorgesteld, komt die

noodzaak beschouwd". Het Europees ekonomistische redenering telkens te-
Memorandum valt verder uiteen in rug. Het verhogen van de toegang tot
twee grote delen. In een eerste deel het hoger onderwijs - een eis die de
worden de groeiende behoeften in de studentenbeweging al jaren nastreeft
Europese gemeenschap onderzocht. als middel tot de demokratisering van
Een tweede deel bevat vooral de te het onderwijs - wordt ook in dit me-
nemen beleidsmaatregelen om aan morandum onderschreven, maar dan
die nieuwe behoeften tegemoet te wel vanuit een totaal ander per-
komen. spektief.
"De uitdaging van de wetenschap Ten gevolge van de vooruitgang in

en technologie staat centraal bij het de technologie en de toepassing daar-
konkurrentievermogen van Europa en van in het ekonomisch leven moet de
de ekonomische vooruitgang en ver- toegang tot het hoger onderwijs ver-
langt van Europa een voortrekkers- groot worden. De studenten moeten
funktie, niet alleen bij het scheppen dan natuurlijk wel die richtingen
van nieuwe kennis maar ook bij de kiezen die het interessantst zijn voor
verspreiding daarvan en de toepas- onze industrie. "Een nadere bestuder-
sing op het ekonomisch leven." De ing van de toegang door de regerin-.
groeiende behoefte aan onderwijs gen bij het reguleren en het verdelen
heeft dus alles te maken met de eko- van de kansen in het hoger onderwijs
nomische ontwikkeling van Europa. is in deze kontekst noodzakelijk." Lei-
Wetenschappelijk onderzoek moet draad bijdezeregulering moet natuur-
hierbij ten dienste staan van de indu- lijk de situatie op de arbeidsmarkt
strie. Onder de kop 'De onderzoeks- zijn.
taak van het hoger onderwijs' kan Fleksibiliteit en uitwisseling tussen
men dan ook het vol~~,ndeleze~: "de deverscbillendeonderwijsinstellingen
welva~nde ekonornieën van dit mo- is nodig om de Europese markt beter
ment ZIJngebaseerd op het vermogen te dienen. Het memorandum schuift
relev~t onderzoek en ontwikkeling hier het studiepuntenstelsel als oplos-
tevernchten en de resultaten da~rvan sing naar voor.Meteen weten wewaar
s~el ~oe~epassen op de produktie, de_ ,Coens zijn mosterd voor zijn studie-
distributie en de verkoop. Het rela- puntenstelsel haalde.
tieve aantal mensen dat zich in Eu-
ropa met research bezig houdt is klei-
ner dan dat bij zijn belangrijkste
konkurrenten op dewereldmarkt (art.
22)." ,

meenschap'. Dit dokument wordt momenteel bediskussieerd
binnen de studentenbeweging, die in de komende twee weken
een drietal debatten rond dit memorandum organiseert.

Onderwijs ligt aan de basis van de
sodcle, politieke, ekonomische en
kulturele verworvenheden van onze
maatschappij. Onderwijs is boven-
dien, sinds de ratifikatie van het Ver-
drag van de Rechten van de Mens,
een elementair mensenrecht. Hetrecht
op vrijheid van onderwijs wordttevens
in de Grondwet gegarandeerd. De
'demokratisering van het onderwijs'
is dan ook belangrijk om elk individu
de kans te geven zich te ontplooien.
Een dokument als het 'Memoran-

dum over Hoger Onderwijs in de Eu-
ropese Gemeenschap' dat de rol van
het hoger onderwijs in de verschil-
lende lidstaten belicht, isdan ook van
uitzonderlijk belang, zeker wanneer
dat dokument afkomstig is van de
'Europese Kommissie zelf. Het is dan
ook een regelrechte ramp te moeten
vaststellen dat in dit dokument alle
emancipatorische, kultuur-innove-
rende of sociale aspekten van het
onderwijs over het hoofd worden
gezien. Het onderwijs in het Europa
na Maastricht wordt immers onder-
geschikt aan de ekonomische ont-
wikkelingen. De'demokratisering van
het onderwijs' komt in het dokument
niet aan bod. Onderwijs wordt gezien
als het opleiden van studenten voor
een arbeidsmarkt en niet het ver-
schaffen van een brede vorming. Zo
wordt de mens herleid een funktio-
neel onderdeeltje van het produktie-
proces.
tussentitel
De toon van het memorandum

wordt reeds op de eerste pagina gezet
wanneer de kommissie de noodzaak
van hoger onderwijs toelicht: "Het
welslagen van de interne markt staat
of valt met de beschikbaarheid van
mensen met de nodige kennis, om
over de nationale en kulturele gren-
zen heen te opereren. Een Europese
dimensie van het hoger onderwijs
wordt als een praktische ekonomische

Mosterd
Over het verrichten van vrij, onaf-

hankelijk en fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek wordt hier in
alle talen gezwegen. Op die manier
worden ontwikkelingen die niet di-
rekt ekonomisch toepasbaar zijn of
die industrieel niet interessant iijn -
zoalsde ontwikkeling van milieuvrien-
delijke landbouwtechnieken die min-

Voor wie ook maar een beetje geïnteresseerd is in Onderwijs-
problematieken, ishet debat van Kringraad eenmust. Leesonze artikels
op pagina 2 en 3.

Vf!rwlg op pog. 2

'Objektief 9
Tegen 24 november 1992 wil het
Objektief479.917 handtekeningen
ingezameld hebben. Evenveel als
de Belgischeekstreem-rechtse par-
tijen één jaar geleden behaalden.

Debat ..........................................•s
De legerdienst wordt zo goed als
zeker opgedoekt. Het einde van
een tijdperk is in zicht. Maar het
lijkt erop dat een beroepsleger toch
niet echt zal leiden tot één en al
"peis en vree".
Europa en het onderwijs 3
SerieSocialeOnzekerheid?.' 4
KuituurabonnemenL 6
Betoging tegen racisme 8
SOOjaar uitbuiting 8
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R 5 - Vetoen de Standaard.
Naar aanleiding van de nieuwe De

Standaard-reldame in Veto, eist Eko-
nomika dat Standaard-reklame vanaf
nu uit Veto zou geweerd worden. En-
kele grote kringen steken namelijk
vrij veel geld in Acco -- waarin de
studenten ook inspraak hebben -- en
vinden het dan ook logisch dat het
Loko-bled dit zou respekteren door
advertenties van Acco-konkurrenten
te weigeren. De Vetistenwijzen op de
vroeger gemaakte afspraken (Stan-
daard-advertenties kunnen, maar
zonder prijsvermeldingen) én op de
Standaard-reklame in andere Loko-
publikaties zoals het Vademekum. Na
een konstruktieve diskussie op de AV
wordt deze zaak terug verwezen naar
de kringen: op de volgende AVwordt
met kring standpunten beslist welk
advies Krira aan Vetozal geven.
- De ILO-tesis.
In het Instituut voor Uchamelijke

Opleiding (ILO)zijn sinds enkele jaren
de tesis en de eindeksamens ontkop-
peld, dwz dat men bijvoorbeeld in
eerste zit z'n eksamens mag afleggen
en los daarvan in tweede zit z'n tesis
mag binnenbrengen. Het ILOwil nu
aan de Akademische Raad vragen
deze regeling tebestendigen, en vraagt
daarvoor de steun van de andere stu-
dentenkringen. De Krira-AVreageerde
verdeeld op deze vraag: verscheidene
kringen vinden het logisch dat men
niet zou ingaan tegen een besluit dat
de studenten van het ILO voor hun
eigen opleiding hebben genomen,
andere kringen vrezen evenwel voor
rechtsonzekerheid. Als men deze uit-
zondering op het eksamenreglement
namelijk zou toestaan, zou een even-
tuele gelijkaardige aanvraag van de
andere fakulteiten nog maar moeilijk
geweigerd kunnen worden, met als
gevolg dat van een éénvormig eksa-

ITDERADEN

Kringraad

Het begin van een nieuw akademie-
jaar betekent ook de start van een
nieuw Kringraad-werkjaar: bij het
vallen van de vrijdagavondzon be-
geven alle onderwijs- en andere ver-
gaderfreaks zich dartel en vrolijk rich-
ting Pauskollege om luchtig te keuve-
len over eksamenreglementen, tesis-
problemen (algemeen bekend), Eu-
ropese onderwijsrichtlijnen en andere
Plan Dillemansjes. Voorde kakelvers-
in-Leuven-aangekomenen en voor
alle duidelijkheid: Kringraad is één
van de raden van Loko ('the Leuven
Student Government' volgens een
sympatieke Germaanse assistente),
houdt zich bezig met de onderwijs-
problematiek (een ruim begrip), is lid
van enkele Europese studentenbewe-
gingen en poogt de werking van de
29 fakulteitskringen lichtjes te koördi-

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

neren.
De agenda van de eerste algemene

Vergaderingen (AV's) vertoonde al
dadelijk enkele hete vergaderpuntjes.
Een overzicht.

- Evaluatie plan Dillemans.
Het rationalisatieplan van onze

Geachte Heer Rektor (onder meer
gericht op de vermindering van de
studiedruk, meer zelfstudie en op de
vermindering van het aantal vakken)
moet blijven geëvalueerd worden door
de fakulteits~~gen. Binnenkort wordt
deze evaluatie ook besproken op de
Akademische Raad, en dit is dan ook
dé gelegenheid om de studentenme-
ning over de praktische uitvoering
van het Plan naar buiten te brengen.

Gezocht: vertegenwoordigers
Kringraad, de bende onderwijsfreaks
van Loko, is op zoek naar medewerk:
ers. In ruil voor jouw zweet en tranen,
bieden wij je een toffe werksfeer.

Je moet helemaal geen ronkende titel
hebben om ons te-komen helpen: inter-
esse in en inzet voor onderwijsproble-
men of internationale werking zijn ei-
genlijk meer waard.

Welke postjes zijn nog vrij?

- 1 studentenvertegenwoordiger op
Akademische Raad. Je moet hiervoor
wel een student uit de Positieve Weten-
schappen zijn.

- 2 studentenvertegenwoordigers op
onderwijsraad, namelijk: 1 uit 'Humane
B' (Ekonomie, Pol & Sok, Rechten, Psy-
chologie & Pedagogie) en 1 uit Biome-
dische Wetenschappen (Sportkot, Far-
macie, Geneeskunde, Tandheelkunde).
Voor deze posten is wel een jaar POK-
of fakulteitsraadervaring vereist.

- 2 studentenvertegenwoordigers op
de Raad Internationale Relaties.

- 1 studentenvertegenwoordiger voor
de Vlus (Vlaamse UniversiteitsStudent-

en). Deze vertegenwoordiger zou deel
uitmaken van de Leuvense delegatie op
de vergaderingen van de Vlus, die be-
staat uit personen van Sociale Raad en
Kringraad.

- 1 medebeheerder in Alfaset CV.

'Alle mandaten lopen voor een gans akad-
emiejaar, de kandidaten moeten wel stu-
denten zijn aan de KUJLeuven.

Voel je je geroepen? Neem dan pen en
papier, schrijf een gemotiveerde brief
met je kurrikulum vitae erbij, en stuur dit
alles naar Kringraad voor woensdag
21Joktober om 19.00Juur, aan Pascal
Mareels, 'sJMeiersstraatJ5, 3000 Leu-
ven. Wil je nog wat meer informatie,
aarzel dan niet om te bellen naar ons
(liefst tussen 14.00 en 18.00Juur): 016/
22.31.09, of kom gewoon eens langs.

Woensdagavond
vrij? ~
Kijk vlug op pagina 11...

menreglement na verloop van tijd
weinig meer zal overblijven: ofwel
moet de studentenfraktie op de Aka-
demisch Raad dus pleiten voor een
éénvormig reglement, ofwel voor het
konsekwent doorverwijzen van deze
materie naar de fakulteitsraden. Dit
laatste zou dan betekenen dat de stu-
denten aan dezelfde KU Leuven niet
meer over dezelfde rechten en plich-
ten zouden kunnen beschikken, kort-
om: ofwel moet deze regel voor iede-
reen worden ingevoerd, ofwel voor
niemand.

Industrie en Unief, de
handen in WIekaar

verslechtering van de arbeidsmarkt
voor ongeschoolden en onvoldoende
geschoolden en het is overduidelijk
dat de beter gekwalificeerden zowel
grotere stabiliteit in hun werk als een
, hogere levensstandaard genieten".
Studeren om een vaste job te krijgen
en later veel geld te verdienen. Het
Europees Memorandum houdt geen
rekening met de autonomie van het
hoger onderwijs, met het aspekt van
onderwijs als persoonlijkheidsvor-
ming of als ontwikkeling van de
menselijke kreativiteit.

Oorlog
Met Maastricht werd voor het eerst

ook een uitgebreide wettelijke basis
gelegd voor een Europees onderwijs-
beleid.Ditmemorandum iseen zoveel-
ste bewijs van het bange vermoeden
dat de Europese politiek er enkel voor
zal zorgen dat de afbraak van een vrij,
onafhankelijk en demokratisch onder-
wijs versneld wordt. Alhoewel de stu-
dentenbeweging altijd Europees ge-
zind geweest is, heeft een Europa
waarin ulles ondergeschikt wordt aan
de interne markt ons weinig te bieden.
Europa heeft nu al genoeg weg van
een fort voor het voeren van een eko-

Soelaas
Wanneer het memorandum be-

weert dat "om te voldoen aan de
opleidingseisen van het bedrijfsleven
de instellingen voor hoger onderwijs
met andere instellingen en oplei-
dingsinstituten zullen moeten samen-
werken en de systemen moeten ont-
wikkelen die voor een fleksibel onder-
wijs noodzakelijk zijn (art.70)", stelt
Apostel zich de vraag of "van de
ondernemingen ook wordt geëist zich lanssen Farmaceutica is één van de belangrijkste sponsors van de KU Leuven
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Bij de stemming besliste de AVdat
hoedanook aan een éénvormig eksa-
menreglement moet worden vastge-
houden en dat aan het ILOgeen per-
manente uitzondering kan worden
toegestaan: Tenslotte behaalde ook
de ILO-vraag naar een tijdelijke uit-
zondering geen absolute meerderheid,
wat betekent dat de Krira-AVniet in-
gaat op hun verzoek. Wel zal op de
Akademische Raad de zwaarte van de
ILO-tesisaangeklaagd worden: als in
het ILO inderdaad zo'n uitzondering
op het eksamenreglement nodig zou
zijn, betekent dat dat de tesissen van
het ILOte zwaar zijn, en dit lost men
niet op door meer tijd aan te bieden,
maar door minder zware tesissen op
te geven.

Op woensdag 21 oktober organi-
seert Krira het debat: 'Doelstellingen
van het Hoger Onderwijs -- het bestel
voor 2000' (het Hoger Onderwijs in
Europese kontekst), om 20.00 u in de
Grote Aula (MT 10). Sprekers hierbij
zijn Prof,An Hermans (Europees Par-
lement), WaIter Verbeke (Vlaams
Ekonomisch Verbond), Prof. R. Mas-
schelein (VoorzitterStudentenaangele-
genheden) en Pascal "rfareels (voor-
zitterKringraad). De volgende AVgaat
door op vrijdag 23 oktober, vanaf
19.00 u in de Vergaderzaal van het
Pauskollege:alle onderwijsbeesten zijn
hierop uiteraard van harte uitgeno-'
digd.

vrrwlg van pag. 1

Een tweede beleidslijn behandelt
de 'samenwerking met het bedrijf-
sleven'. 'Samenwerking' staat hier
eerder als eufemisme voor 'totale on-
dergeschiktheid'. "De UHP (Unive-
rsity Enterprise Training Partnership,
samenwerkingsverbanden op gebied
van opleiding tussen universiteit en
onderneming, nvdr) moet worden ver-
stevigd ten einde een veel grotere,
gesystematiseerde betrokkenheid van
het bedrijfsleven te ondersteunen en
de ideeën die achter een samenwer-
kingsverband schuilgaan moeten
meer gewicht krijgen in de strate-
gieën van het topmanagement van
ondernemingen en de besturen in het
hoger onderwijs (art.71)."
"De instellingen voor hoger onder-

wijsdienen de samenwerking met het
bedrijfsleven als een fundamenteel
onderdeel van hun taak te beschou-
wen en bereid te zijn hun oplei-
dingsstrukturen en kwalifikaties, als-
mede hun metoden voor de inrich-
ting van hun opleidingen aan te pas- .
sen om deze samenwerking te onder-
steunen (art.74).". Hetmemorandum
gaat zelfs nog een stap verder: "De
aansteIlingsvoorwaarden voor do-
centen in het hoger onderwijs dienen
de samenwerking met het bedrijfsle-
ven aan te moedigen en te belonen. "
Zoals professor LeoApostel tijdens

een kollokwium over het memoran-
dum op 12 juni opmerkte, is die 'ge-
lijkwaardige' en 'open' relatie zoals
het memorandum dat zo mooi stelt
een illusie: een universiteit is sociaal,
politiek en financieel veel zwakker
dan een groot bedrijf. "Er is geen
gelijkwaardige koöperatie mogelijk
tussen reuzen en dwergen".

aan te passen aan de intellektuele
ontwikkeling van de bevolking" of
dat zij "de samenwerking met het
onderwijs als een fundamenteel onder-
deel van hun taak zouden beschou-
wen?" Apostel besluit: "Neen. Duide-
lijk neen, immers: konkurrentie kracht
is een doel op zich".
Van de 174 artikels van het memo-

randum zijn er een viertal gewijd aan
het 'sociaal beleid'. In die artikels blijft
het memorandum steken in de vast-
stelling dat er nog niet veel vooruit-
gang geboekt is in het verschaffen van
gelijke kansen voor het deelnemen
aan het hoger onderwijs. In het me-
morandum moet niet gezocht worden
naar konkrete maatregelen om met
die ongelijkheid komaf te maken. Het
dokument wordt hierrond plots heel
vaag: er zijn 'akties' nodig en 'speciale
programma's'.
Ook hier is de ekonornistische argu-

mentatie nooit verweg: "Er zijn overal
aanwijzingen te vinden voor een

nomische oorlog van allen tegen al-
len.
Nog nooit werd zo konsekwent zo'n

desastreuze visie op onderwijs gefor-
muleerd als in dit Europees memo-
randum. De gevolgen hiervan voor
onze demokratische maatschappij
kunnen heel verstrekkend en onom-
keerboar zijn. Het feit dat dit memo-
randum bovendien afkomstig is van
de Europese Kommissie van Sociale
Zaken na het konsulteren van onder-
wijsinstellingen en onderwijsdeskun-
digen in een workshop in Leuven
(juni 1989) en een open konferentie
in Siena (november 1990) maakt dit
dokument enkel nog gevaarlijker.
Aangezien de opstellers al in de fout
gaan bij hun fundamentele uitgangs-
punten waarbij hoger onderwijs her-
leid en ondergeschikt wordt aan de
ekonomie, zullen enkele aanvullingen
ofveranderingen geen soelaas bieden.
We kunnen alleen maar hopen dat
onderwijsminister Luc van den Bos-
sche rekening houdt met de kritiek die
op dit memorandum geformuleerd
wordt en weigert dit memorandum
op de EuropeseKonferentievan onder-
wijsministers te verdedigen.

Pieter Vandekerckhove
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(foto Karel De Weercit)
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Nieuwe nota over Erasmusstudenten

Rechten, L&Wen de anderen
Vorige maand presenteerden Jan Oe Vuyst, direkteur Studenten-
voorzieningen, en Annick Verbraeken een nota aan de Raad
voor Studentenvoorzieningen en aan de Erasmuskoördinatoren
betreffende de populaties Erasmusstudenten van de akademie-
jaren '89-'90 tot en met '90-'91. In deze nota worden de Leuvense
Erasmusstudenten van de drie laatste akademiejaren onderling
vergeleken.
Parameters hierbij zijn land van be-
stemming, fakulteit, toegekende E-
rusmusbeurs. inschrijvingsstatuut,
geslacht en sociale herkomst. In de
nota worden de gegevens meestal
zonder veelkommentaar naast elkaar
geplaatst. Het was immers enkel de
bedoeling om, na de uitgebreide no-
ta's van de laatste twee jaren, "jaar-
lijks een beperkt 'boordinstrumento-
riurn' te beschouwen om zo zicht te
houden op de belangrijkste ontwik-
kelingen binnen de studentengroep".
Deze nota dient volgens de auteurs
dan ook beschouwd te worden als een
tussentijds rapport, waarop binnen
een paar jaar een meer uitgebreide
studie kan volgen.
Net als vorig jaar werd bij de data-
verzameling enkel gebruik gemaakt
van de gegevens van deCentrale Dien-
sten, ondermeer belast met de regi-
stratie van Erasmusstudenten. Het jaar
dáárvoor steunde men echter ook op
gegevens van de studentenkringen.
Het bleek toen dat de kringen vaak
het best op de hoogte waren.
De Vuyst vermoedde vorig jaar dat de
Centrale Diensten niet over alle infor-
matie beschikten. Zijn twijfels steun-
de hij onder andere op het feit dat er
officieel slechts vier studenten zonder
beurs vertrokken waren. Uit de nieu-
we nota blijkt dat er nog steeds maar
acht studenten zonder beurs afreis-
den, terwijl het totale aantal geregi-
streerde Erasmianen steeg van 296
naar 399. Dit geringe aantal beurslo-
zen zou erop kunnen wijzen dat de
Centrale Diensten nog altijd niet over
alle gegevens beschikken.

Erasmianen
In een telefonisch gesprek ver-

klaarde De Vuyst echter dat hij zijn
werkwijze van vorig jaar heeft aange-
houden omdat uit zijn kontrolesbleek
dat de Centrale Diensten nu wél
voldoende geïnformeerd zijn. De pro-
blemen van de vorige jaren bij de
data-verzameling noemde hij 'kinder-
ziekten'. Ook toestanden zoals het 'wis-
selen' van beurzen (studenten die met
een beurs van iemand anders ver-
trekken) zijn volgens hem ondertus-
sen uit de wereld geholpen.
Uit de nieuwe gegevens blijkt voor-

eerst dat er verschuivingen zijn in de
gekozen bestemmingen. Het meest
opvallend is dat Nederland, waar-
heen in '89-'90 nog 30 procent van de
Leuvense Erasmusstudenten vertrok-
ken, afgelopen akademiejaar nog
maar 12procent van onze Erasmianen
ontving. De meest geliefde studie-
oorden in het afgelopen akademie-
jaar waren Duitsland (15%), Groot-
'Brittannië (16%) en Frankrijk (20%).
Dezedrie landen vormen samen met
Italië (afgelopen jaar 12%) ook de
meest opvallende stijgers. Ierland,
Denemarken, Griekenland en Portu-
gal worden betrekkelijk weinig als
bestemming gekozen. Deze vier lan-
den trokken ieder minder dan 5 pro-
cent van de Erasmusstudenten aan.
Griekenland ontving vorig jaar slechts
2 van de 399 Leuvense studenten die
naar het buitenland vertrokken.
Als men de gegevens per fakulteit

groepeert, komt men tot meer opmer-
kelijke resultaten. Het blijkt namelijk
dat het afgelopen akademiejaar twee
fakulteiten meer dan de helft van de
Erasmusstudenten groepeerden: Let-
. teren en Wijsbegeerte zag 94 van haar
studenten afreizen en in de Rechts-
fakulteit verkozen maar liefst 140 stu-
denten naar het buitenland te ver-
trekken. Ookbehoorlijk vertegenwoor-
digd waren Ekonomie (49) en Toege-
paste Wetenschappen (35). Genees-
kunde, Sociale Wetenschappen, Psy-
chologie enWetenschappen telden elk
10à 25Erasmusstudenten. De zwakke
broertjes zijn Landbouw, Farmacie en
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
(elk slechts twee studenten).
De ~uyst ziet dit als een logisch

uitvloeisel van het karakter van Eros-
mus: "Het is vanzelfsprekend dat het
voor een romanist bijvoorbeeld meer
zin heeft enkele maanden in Italië te
studeren dan vooreen fysika-student".
Op de vergadering van de Erosmus-
en Tempus-koördinatiewerkgroep van
12 november 1991 kwam de sprei-
ding over de verschillende fakulteiten
reeds ter sprake. In het verslag van die
vergadering staat te lezen dat" ...op
deze wijze Erasmus een aangelegen-
heid van bepaalde fakulteiten dreigt
te worden".

Schommelingen
Als mogelijke oorzaken worden

naast "statistische schommelingen"
nog twee redenen aangehaald. "Blijk-
baar heeft Erosmus in de verschil-
lende fakulteiten een andere betekenis
gekregen: waar in sommige studierich-
tingen enkel de heel goede studenten
voor een beurs in aanmerking komen,
geven in andere studierichtingen an-
dere selektiekriteria uiteindelijk de
doorslag", luidt de eerste verklaring.
Als tweede oorzaak wordt aangegeven
"dat er in sommige kringen inder-
daad een zekere vermoeidheid ten
aanzien van Erasmus ontstaat".
Uit de nota blijkt tevens dat er

gemiddeld grotere beurzen toegekend
worden. Zoals de auteurs vermelden,
kan dit te wijten zijn aan het feit dat
'duurdere landen' zoals Duitsland en
Frankrijk meer voorkwamen als be-
stemming en aan de langere gemid-
delde verblijfsduur (van 3,9maanden

in '90-'91 naar 5,3 in '91-'92). Ander-
zijds blijkt dat er per maand gemid-
deld lagere beurzen werden uitge-
keerd. Zo werden er voor het akade-
miejaar '90-'91 nog elf beurzen van
15.000 frank per maand toegekend.
Voor1991-'92was het hoogste bedrag
12.000 frank per maand, namelijk
voor Denemarken. Alde andere beur-
zen lagen lager dan 10.000 frank per
maand.
De kans dat de studenten naast de

vergoeding van hun reiskosten en
eventueel andere bijkomende kosten
ook nog een financiële bonus krijgen,
lijkt hiermee uitgeschakeld. DeVuyst
zeifis in elk geval gerustgesteld. Op de

vergadering van de Erosmus- en Tem-
pus-koördinatiewerkgroep stelde hij
welvoorom te onderzoeken hoe hoog
een dergelijke beurs optimaal dient te
zijn, maar de situatie lijkt hem nu
toch voldoende rechtgetrokken.

Kinderziekten
Alsmen de gegevens over de sociale

herkomst bekijkt, blijkt dat het Eros-
musprojekt een vrij 'demokratische'
inslag heeft. Uit een vergelijking met
de populatie universiteitsstudenten
'89-'90 blijkt namelijk dat arbeiders-
kinderen sterkvertegenwoordigd zijn.
Hierbij mag men natuurlijk niet uit
het oog verliezen dat de voornoemde
populatie nog steeds afwijkt van de
'Belgischebevolking.
Het rapport bevat verder nog voor-

spelbare informatie zoals het feit dat
er vooral tijdens de licentiejaren geër-

Erasmus is en blijft te veel beperkt voor enkele fakulteiten

asmust wordt. Het is misschien min-
der voorspelbaar dat 56,9 procent van
de Erasmusstudenten meisjes zijn. De
Vuyst is in elk geval tevreden over het
afgelopen akademiejaar. Een aantal
'kinderziekten', zoals het veel te hoge
bedrag van sommige beurzen, lijken
inderdaad vrijwel genezen. Het doel
van Erasmus, namelijk" ...tegen 1992,
zes procent van alle studenten in Eu-
ropa, tijdens hun opleiding een stu-
dieperiode laten doorbrengen in een
ander land" (Vlir, Verslag der werk-
zaamheden in 1992), is echter nog
lang niet bereikt: de internationale
mobiliteit van Europese studenten,
waarvoor Erasmus slechts gedeelte>
lijk instaat, bedraagt momenteel nau-
welijks vier procent.

Kris [ccobs

(foto Rudy Deroo)

Onderwijsbevoegdheden in Europa

Maastricht, ofhet
demokratisch deficit
Nude Fransen in een referendum met een uiterst nipte meerder-
heid Maastricht goedgekeurd hebben, kan verwacht worden
dat de uitbreiding van de bevoegdheden van Europa binnen
afzienbare tijd zal gerealiseerd worden. Hierdoor krijgt Europa
voor het eerst echte onderwijsbevoegdheden.

Tot nu toe kon Europa enkel via een
kunstgreep initiatieven op onderwijs-
vlak nemen. Erwas en is immers geen
apart departement voor onderwijs,
laat staan dat er een onderwijskom-
missie is. Toch zijn er de laatste jaren
door de Europese Kommissie bepaal-
de onderwijsinitiatieven ondernomen
(waaronder Erasmus en Comett).
Hierbij werden bijna tweeduizend in-
stellingen voor hoger onderwijs be-
trokken. Dit was mogelijk via een
ruime interpretatie van artikel 128
van het Verdrag van Rome (1957)
door de Raad van Onderwijsminis-
ters. Hierin staat dat de Europese Ge-
meenschap bevoegd is voor 'beroeps-
vorming', volgens Europa een begrip
dat kwasi synoniem staat voor onder-
wijs.
'Binnen deze interpretatie lag de

verantwoordelijkheid voor onderwijs
in handen van de 'Task ForceHuman
Resourses' van het vijfde direktoraat
(DG 5) en zijn direkteur, de welsh-
man Hywell Ceri [ones, die verleden
jaareen eredoktoraataan de KU Leu-
ven kreeg. DezeTaskForcebehoort tot
de kommissie Sociale Zaken van me-
vrouw Papandreou. De Task Force is
een burokratische struktuur zonder
werkelijke demokratische kontrole-
in teorie is de onderwijsministerraad
van Europa verantwoordelijk -, maar
die wel beslissingen neemt met ver-
strekkende politieke gevolgen. De
enige echte invloed van de buiten-
wereld komt van de talrijke en mach-

tige (vooral industriële) lobbygroepen,
zoals de European Round Table of
Industrials (ERT).
Het Europees Parlement, dat vol-

gens de Westersedemokratische prin-
cipes kontrole zoumoeten uitoefenen,
heeft enkel adviserende bevoegd-
heden. Het is voor het parlement dus
niet mogelijk om echt invloed en kon-
trole uit te oefenen op het beleid van
de kommissie en de ministerraad.
Door het verdrag van Maastricht is
hieraan nauwelijks tegemoet geko-
men. Ei is nu wel een (nog onduide-
lijke)amenderingsbevoegdheid, maar
het laatste woord blijft bij deminister-
raad. De kommissies hebben nog
steeds vrij spel en het demokratisch
deficit is groter dan ooit, aangezien
door Maastricht de illusie gewekt is
dat het demokratisch deficit verd-
wenen is.

Achtergrond
De enige manier om nog struktu-

reel in het besluitvormingsproces in te
grijpen isvia de nationale instellingen.
Door de gebrekkige informatiedoor-
stroming naar het nationaal nivo en
door allerlei politieke akkoorden met
belangengroepen is deze weg echter
niet zo vanzelfsprekend. Deze poli-
tieke schemerzone verklaart wél de
invloed van de talloze Europese lob-
bygroepen in 'Brussel.
Door het Verdrag van Maastricht

had men aan velevan deze opmerkin-

gen kunnen tegemoet komen. Op
onderwijsvlak zijn er alvast formeel
een aantal verbeteringen te bemerk-
en. Door de wijziging van artikel 126
en 127 wordt onderwijs en beroeps-
vorming opnieuw opgedeeld, wat
zonder twijfel een positieve stap is.
Spijtig genoeg moeten we konstate-
ren dat deze opsplitsing de houding
ten opzichte van onderwijs niet echt
veranderd heeft. Het Memorandum
over Hoger Onderwijs in de Europese
Gemeenschap bewijst dat onderwijs
nog steeds als beroepsopleiding be-
schouwd wordt en zelfs volledig ten
dienste van de arbeidsmarkt moet
staan. De verklaring hiervoor moet
niet zozeer gezocht worden in het feit
dat dit memorandum tot stand kwam
in een voor-Maastricht-tijdperk, aan-
gezien dit memorandum werd uit-
gewerkt met het Verdrag van Maas-
tricht in het achterhoofd. Volgens het
Ministerie van Onderwijs heeft alles
te maken met het feit dat in Europa
nu eenmaal alles moetwijken voorde
ekonomische interne markt.

Inspanningen
Het Verdrag van Maastricht erkent

verder in artikel 126 de soevereiniteit
van de verschillende lidstaten op
onderwijsvlak en onderstreept dat het
onderwijsbelang in de verschillende
landen verbonden is met hun be-
staande politieke, sociale en kulturele
achtergronden. Verderwilde Europese
Gemeenschap inspanningen doen om
het taalonderricht te stimuleren, de
mobiliteit van studenten en docenten
te bevorderen en de samenwerking en
informatieuitwisseling tussen verschil-
lende instellingen te stimuleren. In
artikel 127 verklaart de Europese Ge-
meenschap een beleid te voeren om

de beroepsopleiding te versterken en
aan te vullen. Ook hier wil de Eu-
ropese Gemeenschap de samenwer-
king, de uitwisseling en de toegang
bevorderen.

Honger
Door de vaagheid van beide ar-

tikels bestaat er nogal wat diskussie
rond de interpretatie. Volgens een
minimalistische strekking kan de Eu-
ropese Gemeenschap enkel initiatie-
ven ondernemen die bovenop de
beleidsmaatregelen van de verschil-
lende landen komen. Een maksima-
Iistisch scenario legt dan weer meer
verantwoordelijkheid bij Europa, dat
wel een echt onderwijsbeleid zou
moeten kunnen voeren.
Het grote probleem blijft ook hier

het demokratisch deficit. De Europese
burger heeft geen inspraak waardoor
de Europese burokratie kan doen wat
ze wil. Volgens artikel 126 punt 4
neemt "de ministerraad met een ge-
kwalificeerde meerderheid van stem-
men op voorstel van de kommissie
aanbevelingen aan". Deverantwoor-
delijkheid voor het beleidsvoorberei-
dend werk ligt dus in de handen van
de Europese Kommissies waarvan
ondertussen wel bekend is hoe on-
doorzichtig die werken.
Elkestap die Europa omvormt van

een ekonomische gemeenschap naar
een echte gemeenschap met bevoegd-
heden op sociaal, kultureel en poli-
tiek demokratisch vlak zou moeten
aangemoedigd worden. De ratifikatie
van het (teleurstellende) verdrag van
Maastricht z_onderenige serieuze na-
tionale politiekediskussie is een zoveel-
ste gemiste kans. Door de allesover-
heersende ekonomische rationaliteit
binnen Europa, ook na Maastricht,
wordt het steeds moeilijker om zich
Europeaan te voelen. De wrevel die
momenteel rond 'het bemoeizieke
Europa' in heel wat middens heerst,
kan op zijn minst gedeeltelijk door
dat ekonomisme en anti-demokra-
tisme verklaard worden. Door de ver-
ruiming van de onderwijsbevoegd-
heden kan Europa bewijzen dat het
een echt projekt heeft. Alleen blijven
we tot nu toe op onze honger zitten.

Pieter Vandekerckhove
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SOCIALE ONZEKERHEID? (DEEL 1)
Zelden kreeg een openingstoespraak van een Leuvense rektor meer belangstelling dan dit jaar. "Dillernuns

bepleit splitsing sociale zekerheid" blokletterden enkele Vlaamse kranten. Devoormalige KoninklijkeKommissaris
voor de Hervorming van de Sociale Zekerheid werd dan ook in 'De Zevende Dag' uitgenodigd om zijn eisen toe te
lichten. Tijdens dat zondagse duidingsprogramma tuimelde interviewer TonyVan den Bosschehaast van zijn stoel:
een opvallend zenuwachtige rektor Dillemans beweerde dat hij nooit een echt pleidooi hield voor de splitsing van
sociale zekerheid, dat er van een misverstand sprake was, en dat hij eigenlijk gepleit had voor meer responsabili-
sering. Meer dan ooit was verwarring troef.
Het debat is dan ook verworden tot een reusachtige en onoverzichtelijke goelasj van politieke, socio-ekono-

mische, finandële en ideologische motieven. Iedere maatschappelijke geleding schuift haar eigen oplossing voor
de sociale zekerheid naar voor, en interpreteert de feitelijke gegevens zodat ze in de eigen gedachtengang passen.
Bovendien wordt het debat hoofdzakelijk gevoerd met zogenaamd budgettaire motieven - Europa '92, weet u wel
- maar nauwelijks rond het wezen van de sociale zekerheid zelf. Dat is merkwaardig, want de verzorgingsstaat
.bestaat net bij gratie van haar kollektief georganizeerde sociale zekerheid. Of zou het kunnen zijn dat sommigen
eerder de angelsaksische variant verkiezen: minder sociale zekerheid, en inderdaad minder staatsuitgaven en
belastingen, maar onvermijdelijk ook de Brixtons en LosAngelessen?
Nu haar rektor de eerste aanzet gaf, wil Veto dit debat verder stimuleren. Welke sociale zekerheid willen we, en

waarom? Welke korrekties zijn wenselijk, welke niet? Een politieke diskussie die verder gaat dan het direkte
partijbelang, vanaf deze week in Veto.(YVP/GV)

Tien eeuwen sociale zekerheid

Van·individueel naar
kollektief, en omgekeerd
Als we sommige drukkingsgroepen en politici mogen geloven,
dan is de huidige organisatie van de sociale zekerheid zowat de

voornaamste oorzaak van de krisis in de Belgische samenle-
ving. Dat is merkwaardig: tot voor kort werd haast algemeen
aangenomen dat onze sociale zekerheid een model was voor de
rest van de wereld Een historische schets.

Recht tegenover het Leuvense ge-
rechtshof staat het standbeeld van
een stoere middeleeuwer: Pieter Cou-
teJ;,eel,een sociale oproerkraaier uit
het midden van de veertiende eeuw.
Geïnspireerd door hem vond de Leu-
vense 'defenestratie' plaats: achttien
stadsbestuurders werden door uitzin-
nige ambachtslieden door de vensters
van het stadhuis gekeild. Zo eindigde
in die tijd doorgaans een sociaal kon-
flikt.
In de middeleeuwen waren er im-

mers schrijnende sociale tegenstel-
lingen. Een kleine kliek beheerste
nagenoeg alle gronden, infrastruk-
tuur en financiën. Het gewone volk
bezat haast niets. Bij alle mogelijke
krisissen - dat konden ekonomische
recessies zijn, maar ook epidemies of
oorlogen - was dat gemeen het eerste
slachtoffer en belandde vaak in de
bedelarij: er was geen enkele vorm
van bestaanszekerheid.
Dat te groot pauperisme leidde

stelselmatig tot sociale onlusten en
banditisme. Dat werktekontraproduk-
tief: de eigendomsverhoudingen wer-
den grondig verstoord, en vaak op

een bloederige manier. Daarom zorg-
den de rijkeren op eigen kosten voor
een 'noodopvang'voordearmen. De
kloosters deelden aalmoezen uit, op
grote hoeven werden rondtrekkende
bedelaars ingezet als seizoenarbeiders.
Die eerste liefdadigheid - die de

rijkeren 'kollektief maar afzonderlijk
organiseerden - was dus een nood-
zakelijke bezwering van de dreiging
van die armen. Onverzorgde zwervers
waren een wandelende haard van
mikroben, en de door hen verspreide
epidemies troffen evengoed rijken als
armen. Geen enkele heer of abdij af-
zonderlijk kon natuurlijk een liefda-
digheid voor alle armen organiseren.
De Nederlandse socioloog Abram De
Swaan (in 'Zorg en de Staat') stelt dan
ook dat de individuele caorasvos: meet
af aan een belangrijke kollektieve di-
mensie had: iedereen hielp mee, en
indien een enkeling niet participeerde,
bleef het globale systeem toch over-
eind.
Tegelijkkende die liefdadigheid ook

al een eerste institutionalisering. De
verplichte kerkelijke tienden heffing -
een belasting dus - diende in prin-
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cipe voor de aalmoezen. Er was een
gemeentelijke overheid nodig voor het
beheer van de Tob/e des PallJl'fl?s, de
Armentafel, die de plaatselijke armen
bevoorraadde: iedere gemeenschap
onderhield haar 'eigen' schorremor-
rie. Die lokale armenzorg leidde op
haar beurt tot meer ~meenschaps-
vorming en tot nieuwe' kollektleve
voorzieningen. Om de armen naar de
armendis te jagen, kwamen erwetten
tegen zowel bedelarij als tegen het
geven van aalmoezen. En om die wet-
ten afdwingbaar te maken, was er
meer kontrole nodig en dus ~eer
ambtenaren, enzovoort.

Dronkenschap
Dezeverre voorloper van de sociale

zekerheid kreeg meer impulsen naar-
mate de steden uitbreidden. De ar-
men werden niet alleen talrijker,maar
vooral anoniemer. Direkte liefdadig-
heid van individuen verminderde
stelselmatig. Hierdoor stortte aan het
begin van de negentiende eeuw het
systeem ook in elkaar. De armen wer-
den 'ontheemd', de rijkeren zagen
geen direkt profijt meer in zo'n indi-
rekte afdracht van hun geld, en het
centrale gezag had nog te weinig au-
toriteit en middelen voor een supra-
regionale armendis. De daaropvol-
gende wantoestanden in de arbeiders-
wijken, die toen in zowat alle geïn-
dustrialiseerde landen voorkwamen,
vormden de ideale voedingsbodem
voor een nieuwe ideologie: het socia-
lisme.
In die tijd werd het begrip 'sociaal

recht' ontwikkeld. De verpaupering
van grote groepen fabrieksarbeiders
leidde tot een sociaal probleem met
politieke gevolgen, namelijk de zelf-
organisatie van de arbeiders. Het so-
ciaal recht werd dan ook niet in de
eerste plaàts ontwikkeld uit evidente
eisen van rechtvaardigheid, maar
vanwege een nauwelijks verholen op-
portunisme. De overheden wilden
vooral de 'socialen' of 'socialisten' de
wind uit de zeilen nemen. Daarom
werden wetten goedgekeurd opdrank-
slijterijen en beteugeling van de dron-
kenschap, of wetten ter bevordering
van het sparen. Sparen werd gezien
als de beste vormen van 'risikodek-
king' - individuele risikodekking
weliswaar: men kon tegenslagen net
zolang opvangen tot het eigen spaar-
kapitaal uitgeput was. Haast vanzelf-
sprekend werden de arbeiders niet be-
reikt. Hun lonen waren gewoon te
laag om geld opzij te zetten.
Deeerste aanzetten van sociale zek-

erheid lagen overigens vaak buiten
de staat. Vrijwillige kollektieve orga-
nisaties, zoals de mutualiteiten en de
koöperatieve maatschappijen, vorm-
den het begin van de latere ideolo-
gisch georganiseerde zuilen. Boven-
dien waren er soms rijke 'sodaolvoe-
lende' patroons. In Leuven betaalde
Eduard Rémy (zie foto), officteel bien-
liulellrgenoemd, talrijke sociale voor-
zieningen. Het bejaardentehuis in de
Frederik Lintstraat draagt nog steeds
de naam van de schatrijke industrieel
met grote fabrieken in Wijgmaal.
Dergelijke individuele akties konden
de armoede echter niet tegenhouden.
Na de Eerste Wereldoorlog kende

het door de staat georganiseerde stel-

(foto Karel De Weerelt)

soonlijkideaal". Hijbeklemde dat "de
welvaartsstaat ook in aanzienlijke
mate heeft bijgedragen tot het ver-
minderen van de sociale ongelijkh-
eden in België.Men heeft een billijke
verdeling van het inkomen verwezen-
lijkt." Ietwat plechtstatig verklaarde
Eyskens dat de uiteindelijke doelstel-
ling van het Belgische sociale zeker-
heidsstelsel zou zijn "dat elkeen uit
armoede geraakt indien het systeem
goed wordt toegepast. "
Dieuniverseletoelagen kunnen ech-

ter nooit een perfekte welvaartsvast-
heid garanderen: er zullen altijd ma-
zen in het sociale vangnet zijn. Om in
zo'n uitzonderlijke noden te voorzien,
werd er ook een stelsel van se/eitieve
toelagen ingesteld, zoals de werkloos-
heidsverzekering en de ziekteverzeke-
ring. En indien dit niet zou volstaan,
werd de armoede in laatste instantie
bestreden door de gemeentelijke
OCMW's.
Dit model garandeerde voor België

een grote welvaartssbjging: de gemid-
delde leeftijdsduursteeg Van57 tot 72
jaar, ondermeer door de verplichte
ziekteverzekering, en de reële lonen
stegen met 69 procent. De ekonomie
floreerde, en het was eerlijk gezegd
gemakkelijk om bepaalde kollektieve
voorzieningen te organiseren: er was
in 1970 nagenoeg 'tuil employement',
dus haast geen werkloosheid.
Toen het minder goed begon te

gaan, dus vanaf de krisisvan de jaren
zeventig, brokkelde de solidariteit ra-
zendsnel af. Dekollektieve solidariteit
werd door de neo-Iiberale school af-
gedaan als 'bevoogdend'. Zij propa-
geerden het principe van de individu-
ele verzekering: iedere blllJlt'r verze-
kert zichzelf voor de risiko's van
bepaalde ziektes en erge werkloos-
heid, zorgt voor eigen pensioenen en
de studie van zijn kinderen. Om dat te
bereiken, dient individueel verdiend
geld gespaard te worden. Vooral
tijdens de jaren tachtig waren de VS
van Reagan en het Eiland van Thatch-
er de inspirerende voorbeelden.
Tegelijkkultiveerden Vlaams Blok,

al te vaak vergezeld van de pw. een
hysterisch vijandsbeeld tegenover
minderheden met wie geen solidar-
iteit vereist zou zijn. Men viseert de
migranten, steevast ook 'de Walen' of
de 'langdurig werkloze vrouwen'. Al-
tijd wordt het kollektieve aspekt be-
streden: nu eens door het individu-
alisme te propageren, dan weer door
de groep van solidairen te beperken
tot het eigen volkseigene kringetje.
Nog even, en Achmed en Moham-
med mogen weer aan de Armendis
tafelen - in hun eigen land.

Weldoener van Leuven: Eduard Rémy

sel een grote vlucht. Er werd onder-
meer een begin gemaakt van een ver-
plichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, en er werd gezorgd voor
een primaire vorm van pensioenstel-
sel, van een eerste kinderbijslagstelsel
en van een werkloosheidsstelsel.Merk-
waardig genoeg werd tijdens de krisis
van de jaren dertig - toen de sociale
zekerheid het meest nodig was - het
stelsel enigszins afgebouwd. De eerste
schuchtere aanzet tot studiebeurzen-
stelsel (men krijgt een som die later
niet moet terugbetaald worden) werd
in '37 teruggeschroefd tot het nivo
van studieleningen (desommen moe-
ten steeds terugbetaald worden). Dit
illustreert een interessante interne
paradoks: in krisisperioden daalt de
globale welvaart, waardoor de bezit-
ters ineens veel minder bereid zijn tot
daadwerkelijke solidariteit.

Kringetje
Pasna deTweedeWereldoorlogwerd

de sociale zekerheid in haar volle
omvang opgebouwd, vooral onder
druk van de meer militante vak-
bonden. Zo weigerde in '45 de mijn-
werkersafte dalen, wat heelwatdesta-
bilisatie veroorzaakte. In 1954 kwa-
men patroons en vakbonden tot de
'Gemeenschappelijke Verklaring ter
Bevordering van de Produktiviteit': de
arbeiders beloofden een sociale vrede
na te streven, en in ruil zouden de
werkgevers zorgen voor een algemene
welvaartsstijging. Naast een verho-
ging van de inkomens zou de ont-
wikkeling van een reusachtig stelsel
van sociale zekerheid in belangrijke
mate bijdragen aan de bestendiging
van de sociale vrede.
Zo'n stelsel heeft twee tunkties: een

lIm'verse/e en een se/ektieve. De uni-
versele uitgaven willen de algemene
welvaart op peil te houden en, zoals
de socioloog Herman Deleeek (CVP)
het formuleert, "voor elke burger op
elk moment voldoende inkomen waar-
borgen". De pensioenen zijn hiervan
een voorbeeld - in principe krijgt
iedereen een inkomen die een bepaal-
de periode gewerkt heeft. De meest
duidelijke eksponent hiervan is de
kinderbijslag. Ongeacht het inkomen
van de ouders wordt per kind een vast
bedrag uitgekeerd. Per kind heeft een
gezin immers een zekereinkomensder-
ving. Het zou dan ook onrechtvaardig
zijn dat men omwille van financiële
motieven afziet van (meer) kinderen.
Toen heerste er over de sociale ze-

kerheid een bijzonder ruime konsen-
sus.Dekristendemokratische politikus
Gaston Eyskens, die toch een kon-
servatief label droeg, noemde in zijn
laatste grote interview de opbouw van
de welvaartsstaat "een groot per-

Walter Pauli
Gert Verschraegen



Debat afschaffing legerdienst

Je geld énje leven
De dienstplicht verdwijnt, zoals ondertussen alom bekend is. Of
deze politieke beslissing ingegeven is door pacifistische over-
wegingen valt sterk te betwijfelen. Bovendien gaat het slechts
om een verfrissingsoperatie: het leger blijft bestaan.

Totvoor kort werd iedereen die vragen
stelde bij de zin van demilitaire dienst-
plicht in het politieke milieu inge-
deeld bij de staatsgevaarlijke gekken.
Defensie moest immers blijven wat
het was: een schakel in het Navo-
bolwerk dat ons moest beschermen
tegen onverwachte lafhartige inval-
len door de Russen, de Chinezen en
hun trawanten. Dit kon slechts door
het vereiste aantal manschappen te
leveren om dit Navo-kontingent op
peil te houden.
Ook de grote verschillen in dienst-

tijd tussen miliciens en gewetens-
bezwaarden in burgerdienst werden
aldus gelegitimeerd: onze verplich-
tingen ten overstaan van de bond-
genoten brachten met zich mee dat
burgerdienst gestraft werd met een
veellangere dienstperiode,zodat slechts
een klein aantal jongeren de keuze
voor burgerdienst maakte. Eenvan de
weinigediskussiepunten ronddedienst-
plicht was het feit dat er zeer grote
sociale ongelijkheden waren in deze
zogenaamde dienst aan de gemeen-
schap: slechts een op vier jongeren
werd effektief onder de wapens ge-
roepen.
Toen twee jaar geleden geen zinnig

mens zelfsdeAlbanezen nog een kom-
munistisch gevaar kon noemen, be-
gon er in het politieke milieu wat te
roeren. Belangrijk is vooral dat CVP-
.defensiespecialist Johan Van Hecke,
op het eerste gezicht bevrijd van de
tevoren gekoesterde Navo-komplek-
sen, afstapte van de idee van dienst-
plichtais militaire noodzaak. Het leger
van de toekomst, zo argumenteerde
hij, is een hoogtechnologisch ont-
wikkelde interventiemacht: beperkt in
omvang, maar met hoog gekwalifi-
ceerd personeel en hypermodern ma-
teriaal. Minister van Landsverdedi-
ging Leo Delcroix nam deze lijn over
en door bewuste lekken in de CVP
werd de publieke opinie voorbereid,
zodat een eventuele weerbarstige
koalitiepartner als de SP niet meer
kon weigeren.

Demob
Vanaf dat moment ging alles heel

snel: het politieke landschap werd
overspoeld door de zelfverheerlijking
van zowat alle partijen die elk de eer
voor deze elektoraal zeer aantrekke-
lijke kwestie opeisten. In pacifistische
retoriek werd de lof gezongen over de
eigen prestaties op vlak van dewereld-
vrede.
Op 3 juli '92 kondigde Delcroix aan

dat de lichting '94, vallend onder de
dienstplichtwetten, niet opgeroepen
zouworden. Daaraan gekoppeld werd
een parlementair debat rond de defi-
nitieve afschaffing van de dienstplicht
gepland. Zoals dit in onze demokratie
meestal het geval is, is dit debat nog

slechts een pro forma kwestie; nie-
mand twijfelt er nog aan dat België
overstapt naar een beroepsleger. Ge-
tuige daarvan trouwens de CYP-affi-
chekampagne tijdens de zomermaan-
den, waarin erop gewezen werd dat
ons land het aan de kristendemo-
kroten te danken heeft dat het zover
komt.
Voor de laatste lichting werd bij

wijze van kompensatie de diensttijd
aangepast: wie In België in het leger
gaat, dient acht maanden, wie naar
Duitsland wil, mag na zes maanden
demobben. Zelfsde burgerdienst, onder
de bevoegdheid van Binnenlandse
Zaken, wordt ingekort, maar er blijft
een straf voor het weigeren van de
militaire verplichtingen. Gewetens-
bezwaarden die hun dienst vervullen
in de medische sektor of in de áviele
beschermingmoeten tienmaanden die-
nen. Gaat men de socio-kulturele sek-
tor in dan worden dat twaalf maan-
den.

Bombardement
Toch zijn niet alle koalitiepartners

onverdeeld gelukkig met deze gang
van zaken: vooral binnen de SP leeft
nog het sociale argument tegen een
beroepsleger. Dit houdt in dat een
krijgsmacht bestaande uit beroeps-
militairen vaak neerkomt op een kans-
armenleger. Zo zijn bijvoorbeeld de
zwarten sterk oververtegenwoordigd
in het (beroeps)Iegervan deVerenigde
Staten. Daar werd een karrière als
beroepsmilitair immers een laatste
toevlucht om te ontsnappen aan de
werkloosheid. Het is inderdaad zo dat
een beroepsleger, zoals dat tot op de
dag van vandaag bekend is, vooral
mensen uit de zogenaamd lagere so-
cio-professionele klassen aantrekt.
Hier wringt echter het schoentje.

Doorde innerlijke wetmatigheden van
de internationale onzekerheidssitua-
tie ontstond een kwalitatieve bewa-
peningswedloop. Immers, door de ver-
regaande toepassing van de staatssoe-
vereiniteit en door de voortdurende
geheimhouding van alles wat enigs-
zins als militair kan geïnterpreteerd
worden, zien regimes zich verplicht
een snelle, parate krijgsmacht op te
bouwen. Konkreet betekent dit een hi-
tech leger, uitgerust met het modern-
ste en het meest spitstechnologische
materieel, en met goed getrainde mi-
litairen. Het gaat dus om hoogge-
schoolde technici, zoals kommuni-
katiespecialistep en radardeskundi-
gen.
Dit betekent natuurlijk niet dat er

aan een moderne oorlog geen vuil
werk te pas komt. Anders dan CNN-
reportages en defensiejargon ons wil-
len doen geloven, is oorlog nog steeds
de meest verschrikkelijke vorm van
ontmenselijking. Ondanks de glan-

zende apparatuur, de bedrijfsekono-
mische look en de inzet van tech-
nische eksperten, blijft er natuurlijk
een plaats voor de para's. Maar het
leger zal dus, om operationeel te blij-
ven of te worden, steeds meer beroep
doen op technische eksperten. Deze
verburgerlijking van het leger (of is
het een militarisering van het burger-
lijke?) zet zich reeds lang door in het
taalgebruik. In het leger 'elimineert'
men wanneer men iemand door de
kop schiet, men 'voert een operatie
uit' wanneer men bombardeert en
men 'kontroleert' wanneer men kon-
centratiekampen vult met de vijand.

Tanden
In de hele politieke diskussie rond

de dienstplicht iser natuurlijk wel een
konsensus onder de dissensus: er is
nood aan een goed georganiseerd,
operationeel leger. Het waarom van
het leger.wordtzelfsniet het bespreken
waard geacht. Het is dan ook ver
zoeken naar politieke argumenten
over deze kwestie. Het bestaan van
een oorlogsmachine wordt blijkbaar
gezien als een must voor een ont-
wikkeld land. Het alternatief van de
socialè verdediging, gedragen door
een basisdemokratie, wordt niet eens
in acht genomen. Kracht is l'èr defi-
nitie militaire kracht, en men ziet niet
dat de werkelijke gevaren voor vrede
liggen in het strukturele geweld en de
onrechtvaardigheden van onze sa-
menleving.

Tochlijkt de hele dienstplichtaffaire
niet zomaar uit de lucht te komen
vallen. Ze is immers perfekt te kade-
ren in de nieuwe Navo-strategie, die
wil steunen op wat men noemt rapid
reaction forces. In deze optiek gaat
men ervan uit dat er in de nabije of
verre toekomst konflikten zullen uit-
breken rond de grondstoffen op aarde.
Men verwacht dat de Derde Wereld
niet zal blijven smeken om een ho-
gere grondstoffenprijs, maar het roer
zelf in handen zal nemen. Zo zouden
bijvoorbeeld militaire kontlikten kun-
nen uitbreken rond olie, ertsen, hout
en dergelijke. Een nieuwe bestaans-
reden voor de Navo, en meteen een
goede reden om snelle, dure en goed
uitgeruste interventiemachten te wil-
len. Aan de mogelijkheid van inter-
nationale samenwerking en struk-
turele verbeteringen in de wereldhan-
del door een grotere solidariteit heeft
men in deze kringen niet gedacht.
Een reden kunnen wij alvast aan-

geven: een aantal mensen en organi-
saties hebben direkt zeergroot belang
bij internationale spanningsrelaties.
Op de eerste plaats zijn er de mili-
tairen, die weliswaar niet (allemaal)
voor oorlog zijn, maar dan toch voor
een tot op de tanden gewapende vrede,
waarin zijkunnen fungeren als hoog-
gewaardeerd veiligheidsinstituut. In
een interview met Het Belang van
Limburg pleitte LeoDelcroix er trou-
wens voor dat het leger af zou stappen
van het imago van geldopslorpende

De nieuwe
gewetensbezwaarde

Op dit moment bereidt minister van Binnenlandse Zaken Tobback
een wetsontwerp voor dat de hele kwestie rond de dienstplicht in één
beweging wegvaagt. Hiermee verdwijnt eveneens het statuut van
gewetensbezwaarde, dat volgens deminister zijn zin slechts haalt uit het
bestaan van een verplichte legerdienst.
Daar denken Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ),dat zich bezighoudt

met de ondersteuning van gewetensbezwaarden, en de zusterorgani-
satie, het Forum voor Vredesaktie, dat inhoudelijk werkt rond de vrede,
anders over. Zij pleiten voor een vernieuwd statuut dat openstaat voor
allen (mannen en vrouwen, jong en oud, ook personen die reeds in het
leger (geweest)zijn) en dat konkreet in de vorm van een register gegoten
zou worden. Laat je je naam inschrijven in dit register, dan geef je
daarmee te kennen dat je' fundamentele bezwaren hebt tegen het
koncept militaire macht. De 'nieuwe' gewetensbezwaarden zouden dan
niet opgeroepen kunnen worden voor militaire akties in krisissituaties,
wat zonder dit statuut voorlopig uitgesloten is. Tevenszou het principe
van de verplichte werkaanbieding dat de RVAhanteert niet op hen van
toepassing zijn. Dit houdt in dat men kan weigeren een job aan te
nemen in de militaire industrie, of dat men als ambtenaar bijvoorbeeld
kan weigeren een wapendossier te behandelen.
Verder is er het gedeelte van de belastingen dat besteed wordt aan

militaire -ultqoven. Bij gewetensbezwaarden zou dit gedeelte van de
belastingen gestort kunnen worden in een door de overheid op te zetten
vredesfonds, dat allerlei projekten ter ondersteuning van de vrede kan
finanáeren. Vraag is natuurlijk of deze maatregelen geen affirmatieve
rol zullen gaan spelen. Door een welbepaaid gedeelte van de belastin-
gen te reserveren voor vredesinitiatieven, en dit naast de bestaande
militaire gelden, is het gevaar niet onbestaande dat de huidige situatie
bestendigd wordt. De zogenaamde vredesbelasting wordt dan een
veiligheidsklep die de overtollige stoom rond deze kwestie kan aflaten.
Dit kan natuurlijk opgevangen worden als men de maatregelen, zoals
het BDJen het Forum voor Vredesaktie, ziet in het ruimere kader van het
werken aan vrede.
Binnen dit projekt, dat naast inhoudelijk sterk denkwerk ook niet te

onderschatten konkrete vormingsaktiviteiten opleverde, zijn de ge-
noemde voorstellen zeer waardevolle initiatieven. Het wordt dan ook
tijd dat de politieke wereld zich loswrikt uit de verstarde visie op
veiligheid en defensie, en het gepresteerde werk naar waarde schat. Het
voorgestelde register van gewetensbezwaarden lijkt inderdaad noodza-
kelijk om de mogelijkheid van een anti-militaristische houding te garan-
deren. Tevens zouden de eraan gekoppelde maatregelen de overheid
dwingen rekening te houden met een weliswaar niet dominante, maar
daarom zeker niet minder doordachte kijk op menselijk samenleven.

(SJ)

machine. We moeten, zo zei hij, het
leger omvormen tot een goedgerunde,
efficiënte organisatie met humanitaire
taken. Onder de VN-vlag werden bij-
voorbeeld in het verleden inderdaad
enkel opvallend positieveakties onder-
nomen: denk aan Namibië of erg re-
cent de hulp aan Somalië. Het leger
blijft natuurlijk een ondemokratisch
en inhumaan instituut, dat zélf een
aantal veiligheden in onze samenle-
ving bedreigt.
Verdervolstaat het te verwijzennaar

de enorme omzetten van dewapenin-
dustrie, met zeer grote financiële be-
langen voor bijvoorbeeld de Generale
Maatschappij ende Bank BrusselLam-
bert, toch geen onbelangrijke aktoren
op het Belgische politieke toneel. Het
isallang geen geheim meer dat België
een draaischijf is op vlak van legale
en illegale wapenhandel. Eenwapen-
handel die dan nog voornamelijk le-
vert aan onderdrukkingsregimes in
de Derde Wereld.
Het meest opvallende aan de hui-

dige heisa rond het leger is echter het
feit dat, ondanks de retoriek van ont-
spanning en een vreedzamere wereld,
het defensiebudget niet daalt. De
regering besliste immers tegen alle
besparingen in de sociale sektor in,

het huidige bedrag (99 miljard) te
bevriezen en enkel nominaal te be-
sparen. Dit houdt in dat er tot 1997
jaarlijks bijna honderd miljard frank
wordt uitgegeven aan de uitbouw van
een oorlogsmachine .Door de afschaf-
fing van de dienstplicht komt er nu
onmiddellijk een hoop geld vrij voor
nieuw vernietigingstuig.
Eenman als generaal majoor Stain-

eervan het KoninklijkHoger Instituut
voor Defensie heeft nochtans zo zijn
vragen bijde afschaffing, zijhetvanuit
een heel andere hoek. De diensttijd,
zo argumenteert hij, was voor vele
jongens een persoonlijke verrijking:
men ontmoette jongeren uit alle maat-
schappelijke lagen, leerde met elkaar
omgaan en kon zich solidair inzetten
voor een bepaald doel. De.generaal
heeft er blijkbaar weinig moeite mee
dat dit doel enigszins bloederig zou
kunnen uitvallen.

StefJansen

Debat: 'Wordt de legerdienst afgeschaft?'
met: Delcroix (CVP), Tobback (SP), Ver-
meiren (PW), Poullet (vice-admiraal Bel-
gisch leger) en De Vos (Militaire School),
org. Vereniging van Vlaamse Dienst-
plichtige Militairen, do. 22 okt., 20.00 u,
Aula De Somer.

(foto Dieter TelemansJ
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Het kultuurabonnement van Politika
en Germania

Partners in kultuur
De kultuurploegen van Gennania en Politika schotelen dit jaar
hun leden Stuc-kultuurabonnementen voor. Bij Gennania be-
staat hierin een zekere traditie, voor het net vijftig jaar geworden
Politika is het de eerste keer.

Zo'n kultuurabonnement wordt sa-
mengestelä uit de reeds vastliggende
Stuc-programmatie, hoewel in het ver-
leden de data wel eens durfden te
veranderen. Meestal wordt er bij de
selektie echter naar gestreefd een zo
representatief mogelijk overzicht te
brengen van wat het Stuc organiseert.
en worden teater, dans, film en video
- de pijlers van de Stuc-werking - in
het programma opgenomen.
Het Stuc vertoont de meeste voor-

stellingen meer don één keer, en men
zorgt er voor dat de mensen die een
abonnement nemen een zo groot
mogelijke vrijheid behouden bij het
kiezen van een datum: van zodra de
Stuc-brochure verschijnt, kunnen de
geabonneerden een ticket kiezen voor
een dag die hun past.
Ook finanàeel biedt het abonne-

ment grote voordelen. Zo kan Ger-
mania in haar infobrochure van dit
jaar uitpakken met de slogan "710
frank minder dan de modale Stuc-
bezoeker". Toch zijn er, vooral voor
mensen die al een Stuc-kaart hebben,
ook bepaalde nadelen verbonden aan
het abonnement-systeem. Voor hen
ishet prijsverschil immers veel minie-
mer en deze mensen zijn door het
abonnement gebonden aan de door
hun kring geselekteerde voorstel-
I~en.

Ziekte
Terwijl de kringen met dergelijke

abonnementen vooral een dienst wil-
len bewijzen aan hun leden, ziet het
Stuc ze eerder als middel om een nieuw
publiek te bereiken. Via het abonne-
ment kan men immers op een goed-
kope manier kennis maken met de
door hen geprogrammeerde voorstel-

lingen. Bovendien biedt het de moge-
lijkheid tot het kopen van een 'groeps-
ticket': wanneer een groep, vereni-
ging of kring minstens twintig tickets
voor een voorstelling koopt, geeft het
Stuc een flinke reduktie.
Germania verdeelt de programma-

tie van haar abonnement evenwich-
tig: twee dans-, twee teater- en twee
filmvoorstellingen. Politika houdt het
bij drie toneel-, een film- en een dans-
voorstelling. Het Germania-abonne-
ment van '91-'92 omvatte eveneens
zes voorstellingen. 98 eksemplaren
werden verkoch t, dit betekent dat zo'n
twintig procent van de Germania-
leden bereikt werd.
De meeste voorstellingen moeten

nog in première gaan, maar alle na-
men die op de lijst staan hebben voor-
heen vernieuwend werk geleverd dat
reikhalzend doet uitkijken naar wat
zal volgen. En dat geldt niet in de
laatste plaats voor het Spaanse dans-
duo Mal Pelo, opgenomen in het Ger-
mania-abonnement, dat tijdens Klap-
stuk verraste met 'Quarere'. Van 19 tot
21 oktober spelen zij 'Sur-perros del
Sur' wat 'Zuid-Honden van het Zui-
den' betekent. Gezonde dosis zelfrela-
tivering van deze Valenàanen die voor
deze voorstelling tot een trio zijn uit-
gegroeid. De derde danser, [ordi Casa-
novas, was eerder al te zien in 'Ottone,
Ottone' van Anne Theresa De Keers-
maeker.

Tevens op het Germania-abonne-
ment staat de film 'Het Astenisch Syn-
droom' waar de kineast Kira Moerato-
va een politiek en seksueel beeld geeft
van een lappendeken van volkeren,
de eks-Soviëtunie. De film toont een
agressief portret van een eindeloos
grauwe maatschappij. De titel van de

film duidtop een psychische ziekte die kringen te bevorderen en om nieuwe
veroorzaakt wordt door een zenuw- mensen vertrouwd te maken met de
schokkende ervaring. De Vlaamse vi- programmatie van het Stuc. De abo-
deotapesdie in het Germania-abonne- nnementen bieden een goede moge-
ment zitten, worden op vier avonden lijkheid om aan kultuurspreiding te
vertoond, telkens met wisselend pro- doen en om mensen vertrouwd te
gramma. De bekendste videokineast maken met de inderdaad niet erg
hierbij is Walter Verdin, die met zijn makkelijke Stuc-programmatie. Het
verfilming van Mal Pelo's 'Quarere' is dan ook betreurenswaardig dat niet
een beklemmende verwerking van het meer kringen van dat middel gebruik
danskunstwerk maakte.

Voyeur
Drie van de vijf voorstellingen van

het Germania-abonnementvinden we
bij Politika terug: 'Contre-Coeur' van
Bert Van Gorp, 'De Pijl' van Victoria
en 'Ernst' van Stan. Van Gorp stond
met de 'Martins-trilogy' twee jaar
geleden al op het Germania-abonne-
ment. Zijn dans is zeer dynamisch en
grappig en dat maakt hem tot een
opvallend geluid in de hedendaagse
Belgische dansscène. De naam 'Oud
Huis Stekeibees' heeft plaats gemaakt
voor 'Victoria'. Zij brengen in samen-
werking met het Gentse Muziek Lod
een dialoog tussen muziek en tekst-
teater. Stan bracht enkele jaren ge-
leden een opgemerkte bewerking van
Oscar Wilde's 'A Woman of No Im-
portance'. De doorgedreven ironie van
dat stuk vind je ook terug in Wilde's
'The Importance of Being Earnest'
waarvan 'Ernst' een bewerking is.

Pardon
Politika vult haar abonnement nog

aan met 'Liefhebber' van Toneelgroep
Amsterdam, waarin eeif'kunstkritikus
op het podium stormt met de woorden
: "Kut kut kut kut kut! Nooit meer/
Nooit meer/ kut kut kut kut kut",
waarbij hij refereert naar het he-
dendaags teater. De Volkskrant schreef
dat de tekst verzoop in 'een teveel aan
toneel'. Het NRC Handelsblad heeft
het over 'verbluffend'. In 'Reporters'
brengt Depardon een kollage van
enerzijds het agressiefvoyeurisme van
persfotografen en anderzijds de drang
van het slachtoffer naar 'zijn' foto.
Depardon wordt in deze film de eks-
treme peeping-Tom: voyeur van de
voyeurs.
Ondanks enkele nadelen die inhe-

rent zijn aan het systeem lijkt het
abonnement dus een goed middel om
het kontakt tussen het Stuc en de

Blues in de Blauwe Kater

Honeyboy Edwards: het
archetype van de bluesmuzikant
Op 22 en 24 oktober kan je inDe Blauwe Kater terecht voor een
koncert van Honeyboy Edwards, een organisatie van de vzw
Wah-Wah. Deze nieuwe I..euvense vereniging wil het publiek
beter vertrouwd maken met diverse vormen van 'rootsmuziek',
dit wil zeggen muziek die nog duidelijk bindingen heeft met de
traditie.
Er wordt in de eerste plaats gedacht lei vlakken opvallend parallel met de
aan blues, maar ook folk en jazz geschiedenis van de blues zelf.
zullen bij Wah-Wah aan bod komen. Het is deels omwille van die arche-
Dat men hierbij niet wil vervallen in typische levensloop dat in blueskrin-
een verstard purisme bewijst het pro- gen ongeduldig wordt uitgekeken naar
grammerenvanTerryGarland(4 no- zijn volgend jaar te verschijnen bio-
vember) en The Whisky Priests (10 no- grafie. Een andere reden is dat de man
vember). Met de 77-jarige Honeyboy ontelbare bluesgroten van nabij heeft
Edwards wordt echter voor blues in gekend en met veel van hen heeft
zijn puurste vorm gekozen. samengespeeld. Het boek zal dan ook
De blues ontstond omstreeks 1890 een schat aan boeiende anekdotes

en was samen met de gospel de mu- bevatten: zo was Edwards aanwezig
ziekvorm bij uitstek van de Afro- in The Three Forks Store nabij Green-
Amerikaanse gemeenschap. Direkte wood, de avond dat Robert [ohnson er
voorlopers waren minstrel songs, hol- een fatale dosis strychnine kreeg toe-
Iers, werkliederen en Europese folk- gediend, en was hij getuige van de
songs, terwijl uit de blues zelf de jazz strubbelingen tussen Little Walter en
en later ook de rock &: rollisontstaan. MuddyWaters.
Nu, een eeuw later, telt Vlaanderen David Honeyboy Edwards werd ge-
heelwat 'bluesgroepekes'. De grote boren in Shaw, Mississippi, in 1915.
voorbeelden zijn meestal blanke gi- Zijn vader speelde viool en gitaar. Het
taarhelden. Het kontakt met de ware lag dus voor de hand dat zoonlief ook
roots in niet zelden onbestaande en een instrument zou gaan bespelen.
men verliest zich bijgevolg al te vaak Het werd de gitaar. Vanaf zijn veer-
in misplaatste virtuositeit of puber- tiende speelde hij in Greenwood op
achtige stoerdoenerij. straat of bracht hij de mensen aan .het
Clapton en konsoorten hadden het dansen tijdens de dance parties op de

in de jaren '60 nochtans goed bedoe- omliggende katoenplantages. Het
ld. Zij zochten hun inspiratie zowel werd pas echt serieus toen hij enkele
bij de vooroorlogse Mississippi blues jaren later Big JoeWilliamsontrnoette,
als bij de naoorlogse Chicago blues. waar hij ongeveer een half jaar mee
Het zijn precies die twee tradities waar- op pad ging. Tijdens die periode
toe Honeyboy Edwards behoort. Zijn maakte hij als gitarist enorme vorde-
hele muzikale karrière loopt op aller- ringen en onderging zijn spel de blij-
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vende invloed van Williams.
Nadat hij een tijd met Charley Pat-

ton samenwerkte, maakte hij ook ken-
nis met Robert [ohnson en kwam hij
onder de indruk van diens fabelachtige
techniek ..De twee traden veel samen
op, maar iq tegenstelling totWilliams
en Putten' beschouwde [ohnson zijn
kollega's in de eerste plaats als konkur-
renten. Wie kwam 'spioneren' draaide
hij, letterlijk dan, de rug toe. De in-
vloed van [ohnson op Honeyboy's gi-
taarspel bleef dan ook beperkt.
Net zoals Muddy Waters maakte

Edwards in 1942 zijn eerste opnamen
voor Alan Lomax van The Library of
Congress. Een aantal van die opna-
men verschenen eerder dit jaar op de
CD 'Delta Bluesman', die naast een
aantal interviewfragmenten ook re-
cent materiaal bevat. Die eerste op-
names zijn pure country blues en ver-
tonen duidelijk de invloed van zijn
eerste mentor Big Joe Williams: im-
pulsief, met weinig gevoel voor ti-
ming, maar de hoge onvoorspelbaar-
heidsfaktor die deze ongewone stijl
met zich meebrengt, zorgt wel voor de
nodige spankracht. Diezelfde ken-
merken typeren ook zijn latere opna-
men, al gaat hij zich meer en meer
profileren als slide-gitarist.
Begin jaren '50 nam hij in Mem-

phis op voor het legendarische Sun
Label, waar later Elvis Presley zou
debuteren. Aan het rusteloze zwervers-
bestaan dat hij meer dan twintig jaar
volhield, kwam in diezelfde periode
een einde, toen hij besloot om zich
voorgoed in Chicago te vestigen. Chi-
cago was op dat moment 'the place to
be' en Edwards versierde een kontrakt
bij Chess Records, waar op dat mo-
ment Muddy Waters en Little Walter

----- -._

maken, waardoor het hele initiatief
voor het Stuc eigenlijk een beetje zijn
doel mist, namelijk de drempelvrees
vermind~en. Aan de minder Stuc-
gerichte inqen om deze kans met
beide h~n ~n te grijpen.

\
Tom Dams

\ Ieroen Overstijns

/

De 'oudere' studenten in het Leuvense herinneren zich misschien nog de
dansvoorstelling 'Quarere' tijdens het Klapstukfestival in 1989. Nu,
drie jaar, later is dansgroep Mal Pelo (Pep Ramis en Maria Munos)
opnieuw te gast in het Stuc,.met hun vierde kreatie 'Sur-Perros del Sur'.
Beide dansers hebben een verschillende achtergrond. Munos volgde een
dansopleiding, eerst klassiek, daarna modem. Ramis studeerde eerst
cello en zang, verdiepte zich dan in de kunst van het poppenspel,
vervolgens in dans. Mal Pelo brengt dan ook eengedoseerde mengeling
van moderne dans, bewegingsteater en mime. De tema's die zij in hun
dans uitdrukken zijn uit het leven gegrepen: ontmoetingen, liefde,
passie en alle emoties die hierbi! loskomen,

Hun eerste stuk 'Quarere' toonde ons een ontmoeting tussen 'twee
vreemden. Het spel van aantrekken en afstoten, uitgedrukt in samendans
en solo's. Beide dansers komen slechts na een twijfelende verkenning
echt tot elkaar. Synchrone bewegingen worden telkens afgewisseld met
een plotse asymmetrie. •

De ruimte waarin Mal Pelo danstis altijd sober, desolaat. In 'Ouorere' ..
bestond het dekor uit een boomstam, een drinkbak en een tafelblad. In
'Lucas', één van de twee korte koreoqratieën uit 1990 werd de ruimte
nog op een andere manier gebruikt. 'Lucas' is namelijk 'straatdans',
uitgevoerd in openlucht, met als attributen een kip, een plant en een
kruiwagen. .

In 'Sur-Pertos del Sur' dansen Maria Munoz en Pep Ramis naast Iorät
Casanovas. Die laatste was al eerder in België aan het werk in 'Ottone,
Ottone'vanAnne TeresaDe Keersmaeker.In de sobere ruimte komen de
karakters in kontakt met elkaar. Er zijn ontmoetingen, konfrontaties,
stiltes, periodes van eenzaamheid en van liefde. Het stuk retiekteert over
het individuele en het kollektieve.

'Sur-Penos del Sur' ging in september in première op de Biennale de la
Danse te Lyon en is nu voor de eerste maal te bekijken in België. (KDP)

furore maakten. 'Zijn Drop Down
Mama werd een semi-klassieker, maar
voor het overige kreeg hij als recht-
streekse konkurrent van de talent-
vollere Muddy Waters weinig kansen.
In de jaren '60 maakte Edwards voor
Chess nog enkele plaatopnamen met
Aeetwood Mac, maar het waren vooral
enkele kleinere onafhankelijke labels
die zijn werk op vinyl uitbrachten.
Het meest prestigieuze koncert in

zijn loopbaan vond plaats in 1979 in
de Carnegie Hall in New York, met
een begeleidingsband om van te duize-
len : The All Star Chicago Blues Band,
bestaande uit Big Walter Horton, Sun-
nyland Slim, Aoyd [ones en Kansas
City Red.
Al vanaf 1975 toerde Edwards ge-

regeld in Europa en Japan. In 1986
speelde hij de hoofdrol in de doku-
mentaire Smart, een nogal dubieus
filmprojekt van de kineast Joost Kraa-
nen. Smartwas een poging om bepaal-
de gelijkenissen aan te tonen tussen
de blues en de smartlap -- vandaar de
aanwezigheid van de Zangeres Zonder

Naam -- maar de vergelijkingen lo-
pen mank en een goed onderbouwde
visie ontbreekt volledig. Dedokumen-
taire bevat gelukkig prachtige sfeer-
beelden en een aantal pittige uitspra-
ken van Honeyboy zelf, die een ge-
boren verteller blijkt te zijn.
De laatste jaren heeft Edwards bij-

zonder intensief getoerd in Engeland,
waar hij zijn populariteit trouwens
voor een deel te danken heeft aan de
film Smart. In België heeft men hem
lange tijd moeten missen. Voor de
trouwe fans wordt het wellicht een
prettig weerzien. Voor de nieuwsgie-
rige popliefhebber kan het een inter-
essante konfrontatie worden met de
roots van zijn favoriete muziek. Ho-
neyboy Edwards is zowat de laatste
der Mohikanen. Van de vooroorlogse
generatie zijn er nog slechts een hand-
vol aktief. Nog enkele jaren en dit
soort koneerten zijn voltooid verleden
tijd.

WimStynen



Kampus Toneel speelt Paardans
Konkurrentie voor het
humoristisch volkstoneel
Kampus Toneel (KaTo) is dit jaar reeds aan zijn vierde seizoen
toe. Uit een drieluik met als tema 'Loop naar de hel' kan het
Leuvense publiek deze week genieten van 'Paardans'. Een stuk
over menselijke relaties en teater, opgevoerd in de kapel van het
Van Dalekollege.
'Paardans' is het eerste deel van het
drieluik 'Loop naar de hel'. In het
tweede deel 'Inferno Revisited' wordt
700 jaar na Dante teruggekeerd naar
Inferno. 'De hel ben je zelf is hier het
deelterna. Tenslotte krijgen we in
maart Sartres 'Met gesloten deuren'
met een andere visieop de hel: 'L'enter,
c'est l'autre'. Paardans is echter even-
eens verbonden met het laatste stuk
dat vorig jaar werd opgevoerd. Sa-
men behandelen deze stukken name-
lijk twee grondelementen van de
menselijke psychologie: zelfrealisatie
en kontakt.
In 'Paardans' worden twee perso-

nages gekonfronteerd met de on-
mogelijkheid tot kontakt. Dit wordt
reeds duidelijk gemaakt in de eerste
scène. De twee akteurs vertellen over
elkaar. De man vertelt dat hij met de
vrouw geen kontakt kan krijgen. Tel-
kens blijkt dat zij over hem hetzelfde
zegt. Dan gaan de dialogen verder op
basis van het tafel-principe: persoon
één spreekt met persoon twee, per-
soon twee spreekt met persoon drie,
die dan weermet de volgende persoon
spreekt. Eerst is hij een direkteur en zij
een sekretaresse. In een volgende dia-
loog blijft zij sekretaresse, maar speelt
hij een adviseur. Hij blijft vervolgens
adviseur, zij wordt studente. Steeds
komen dezelfde tema's binnen ver-
schillende relatievormen aan bod.
Paardans iseen stuk dat vol spiegels

zit. Teksten worden bewust herhaald
en gekopiëerd, om aan te tonen dat
woorden een heel nieuwe betekenis
kunnen krijgen als ze in een andere
kontekst geplaatst worden. Dit prin-

cipe kregen we ook al te zien in een
vorige stuk, 'De Golem', waar drie
eindes elkaar opvolgden, steeds ver-
trekkend vanuit dezelfde basistekst.
Met 'Paardans' waagt Kampus

Toneel zich ook in de diskussie over
teater en kunst. Het stuk is zowel een
persiflage op, als een ode aan het
postmodernisme. Auteur DeVuystwil
bewust postmodern tekstteater schrij-
ven. Op een ironische manier wordt
er gespeeld met genres en stijlelemen-
ten. Stijlvormen als fragmentarisatie
en associaties zijn hier dus niet louter
vormelijke elementen, maar krijgen
ook een inhoudelijke betekenis. Ze
stellen de vraag naar 'Wat is goed
toneel?'. Toch is.hetgene dat verteld
wordt door de auteur echt gemeend.
In 'Paardans' legt De Vuyst zijn visie
op toneel bloot: het stuk weerspiegelt
wat hij wil zien op een scène.

Evolutie
Toen Kampus Toneel vier jaar ge-

leden het levenslicht zag, was het hele
koncept vrij amateuristisch opgevat.
Men schiep een kader waarbinnen'
studenten en personeelsleden van de
KV Leuven hun toneelambities kon-
den ontwikkelen. Ondertussen is de
filosofie verschoven en heeft men de
lat ietwat hoger gelegd. Men streeft
nu in ieder geval naar een kwalitatief
hoogstaand produkt. Dit impliceert
dat naast amateurs ook een beroep
wordt gedaan op professionele teater-
mensen. De meest opvallende aan-
wezigheid bij 'Paardans' is die van
regisseur Hugo Meert. Meert was ooit

huisregisseur van de Beursschouw-
burg. Momenteel doceert hij aan het
Hoger Instituut voor Toneel en Cul-
tuurspreiding (Hitcs), verzorgt hij het
radioprogramma 'Achter de coulis-
sen' en is hij voorzitter van de Hoge
Raad voor Toneeladvies.
Op deze manier wil Kampus Toneel

het professionalisme met de liefheb-
berij verbinden. Hiermee vaart men.
een eigen koers naast die van het Stuc
en die van talrijkeumcteurqezelschèp
pen in het Leuvense. Deze laatsten
brengen vooral humoristisch volks-
toneel. Kampus Toneelwil zich echter
op een ander genre richten. Men wil
het publiek niet louter verstrooien,
maar ook bewust bij een bepaalde
problematiek betrekken. Daarnaast
wordt de voorkeur gegeven aan klein-
schaligheid: optreden vooreen beperkt
aantal mensen, liefst in een notuur-
lijke omgeving.
Kampus Toneelwil zich dit jaar niet

meer beperken tot enkele opvoerin-
gen in het Leuvense. Met Paardans
worden ook letterlijk de grenzen ver-
legd. Men wil in ieder geval deelne-
men aan de universitaire festivals in
Luik en Anderlecht. Daarnaast kun-
nen geïnteresseerden 'onder leiding
van dramaturg-regisseur H,!-lgoMeert
op een meer aktieve manie't kennis-
maken met het medium teater. Onder
de naam 'Het witte blad' wordt een
kursus georganiseerd, die uiteenvalt
in twee fasen. De eerste fase omvat
een introduktie in de technieken van
het schrijven van dialogen en drama.
Het is de bedoeling om tot een zelfge-
schreven toneelstuk te komen rond
zelfgekozen tema's. Het tweede deel
koncentreert zich op technieken van
regisseren en akteren. Mensen met
een vlotte pen, okteerkriebels en een
gezonde dosis interesse voor teater
blijven dit jaar alvast niet in de kou
staan.

Karen Depooter

Hemmerechts in 'Een uur kul-t-uur'

Schrijven over onmacht
Woensdag leest Kristien Hemmerechts tijdens het Kul-t-uur voor
uit eigen werk. Het is een gelegenheid voor een grote groep
studenten om de middagpatize te laten voor wat ze iS en naar
een schrilfster-ckcdemikus (Hemmerechts doceert Engelse let-
terkunde aan de KU Brussel) te luisteren.

KristienHemmerechts heeft de belang-
stelling van een groot publiek gewon-
nen. Nadat ze in 1990 de staatsprijs
won staat ze bijna onafgebroken met
één of meer werken in de top tien van
meest verkopende boeken. De steeds
benauwd beschreven erotiek zal aan
dat sukses niet vreemd zijn. Hem-
merechts' rode draad door haar werk
is de onmacht van het individu die de
gebeurtenissen van de plot alleen
maar kan ondergaan. Voorwaar geen
Brusselmans dus.
Hemmerechts begon te publiceren

in 1982. Aanvankelijk was dat in het
Engels. Haar werk werd uitgegeven in
de reeks First Fictions van de presti-
gieuze Faberand Faber. Het werd ver-
taald door Geert van Istendael en
opgenomen in de bundel 'Weerberich-
ten'.
'Een zuil van zout' was haar ro-

mandebuut in het Nederlands. Dit
boek werd in manuskriptvorm al
bekroond met de prozaprijs van de
provincie Brabant. De machteloos-
heid die als tema door haar oeuvre
zweeft, duikt hier een eerste keer op.
Het hoofdpersonage, Anna, gaat ge-
bukt onder de last van haar onzekere
toekomst door haar zwangerschap.
Bovendien stapelen de kommunika-
tiestoornissen zich op. Anna ontvangt
het bericht van het overlijden van
haar moeder twee weken te laat. De
protagonisten zijn slachtoffer van een
deterministisch mechanisme dat hen
reduceert tot toeschouwers van hun
eigen gebeurtenissen. Alhoewel Hem-
merechts in haar werk overkomt als

geërotiseerde bomvrouw ligt hier een
duidelijk breekpunt tussen haar werk
en dat van radikaal feministische
schrijfsters. BijHemmerechts gaan de
personages ten onder aan eigen frus-
traties, waar de feministen de schuld
steeds bij de man leggen.
Anna erft het huis van haar ouders

en vindt daarin een enorme berg door
haar vader verzamelde krantenknip-
sels. Haar onmogelijkheid om die te
ordenen, wijst op een tweede aspekt
van haar onmacht: die om met het
verleden in het reine te komen, laat
staan de draad met de herinnering
door te knippen.
Voor de verhalenbundels 'Weer-

berichten' en "s Nachts' en de roman
'Brede heupen' krijgt Hemmerechts in
1990 onverwachts de driejcurlijkse
staatsprijs voor proza. Onverwachts
omdat ze nog geen gevestigde naam
was en haar soepel registrerende stijl
nogal afwijkt van wat normaal met
de prijs bekroond wordt. Debenauwd-
heid die centraal stond in de begin-
periode wordt doorgetrokken in deze
boeken: mank lopende kommunika-
tie, de onmogelijkheid van stevige
relaties en onpersoonlijke seksualiteit.
Hemmerechts promoveerde met een
proefschrift over de schrijfster van
'Wild Saragossa Sea', Jean Rhys. De
afstandelijkheid en de vervreemdings-
effekten samen met de onmogelijke
relatie met het verleden heeft Hem-
merechts van haar overgenomen.
In 1991 publiceerde ze haar roman

'Zonder Grenzen'. Het is een inge-
nieus gestruktureerd verhaal waarin

de lezer pas tijdens de laatste blad-
zijden zijn gepuzzel met de plot vol-
tooid ziet. Paul de Wispelaere schreef
over deze roman : "Alsde term niet zo
literair-historisch besmet was, zou je
het boek een familieroman kunnen
noemen". De motieven als echtschei-
ding, herinnering en afscheid die in
dit traditionele genre steeds weerke-
ren komen inderdaad in Hemme-
rechts' oeuvre ook frekwentvoor.Maar
zevertaalt het genre naar demoderne
literaire konventies toe en verlegt zo
de grenzen van dat soort romans.
Dit jaar verscheen hqar voorlopig

laatste boek :'Kerst-en andere liefdes-
verhalen' waarin mannen met kerst-
bomen zeulen en vrouwen onheil
stichten met gas. Het individu wordt
nog sterker dan vroeger belachelijk
gemaakt door zijn onmacht. Haar
protagonisten zitten in een levens-
lange faze van autisme. Het laatste
verhaal van de bundel kreeg demeeste
aandacht. 'Sprookje' is de autobio-
grafische neerslag van de dood van
twee kinderen aan wiegedood en hart-
stilstand in het eerste levensjaar. Het
is een verhaal op de vage grens van
fiktie en non -fiktie,wat samen met de
afstandelijkheid waarmee alles be-
schreven wordt bevreemdend werkt
op de emotionele gebeurtenissen.
Hemmerechts' vlotte schrijfstijl en

plastisch beschreven seksualiteit zul-
len ongetwijfeld faktoren zijn die haar
sukses verklaren. Bovendien is ze erg
produktief. In januari verschijnt bij
Atlas-Amsterdam haar nieuwe roman
'Wit Zand'. Ook dit boek zal ongetwij-
feld in grote hopen bij de ingang van
de boekenwinkels liggen.

Ieroen Overstijns

Kristien Hemmerechts op 21 oktober om
13.00 u in MSI 03.18. Toegang gratis.

Jan De Vuyst: in volle koncentratie, net voor zijn Paardans
(foto Hielke Grootendorst)

La Tarea speelt in het Stuc

Ik zie je, jij ziet mij
niet, hij ziet ons ...
Pal middenin de groteske poel bonenmix van androïdewisselin-
gen, uitvergrotebombardementenenmzendmellebeeldmontages

~
.staat een klein bescheiden stukje eenvoud dat LaTarea heet Een
film die van zo'n wereldvreemd minimalisme getuigt dat het
Terminator, Universa} Soldieren Ramboopgeblazen achterlaat.

Hermosillo is een Mexikaanse regis-
seur die op een teoretisch -eksperimen-
tele wijze bezig is met cinema. Vo-
yeurisme en het daaruit volgende
kamerastandpunt - ofomgekeerd-
zijn de twee pijlers waarop zijn re-
cente filmproduktie als een volwaar-
dig fronton verheven is. In 'Intimi-
dades en un cuarto de baüo' (oftewel
badkamerintimiteiten) plaatst hij de
kamera achter de spiegel, waar hij
ontheven van zijn spionagekonno-
tatie, als een esoterische gluurder
mensen op mooi onbewaakte mo-
menten registreert. Dekijker wordt op
deze manier rechtstreeks bij de film
betrokken. Hij wordt een gemanipu-
leerde medeplichtige, die bijna inter-
aktief met de personages omgaat. Een
toeschouwer die op een God-zo-over-
zichtelijk standpunt staat, dat hij het
gelukzalig-ontspannen gevoel van
heerser heeft. Zijn positie is echter
paradoksaal. Enerzijds de komforta-
bele houding van een alwetende zie-
ner maar die daar anderzijds geplaatst
werd door een regisseur die hem als
een vastgebondene een nylonkous met
een klein gaatje over het hoofd aan-
spant.

Twee aspekten wil ze uitdiepen,
namelijk de man als lustobjekt en zij
als de schaamteloze initiatiefneem-
ster.Op die manier kan ze rekenen op
de 'bereidwillige' medew~r!dng van
de man en probeert ze bepaalde skru-
pules en gewoontes van zichzelf en ..
haar generatie aan te pakken. Het
verhaal rolt zich dan verder uit als een
gestroomlijnd roltapijt waar de 'ka-
mera eerst de man en dan de kijker
een lelijke hak zet. Het voyeurisme
wordt op een dubbele manier ont-
luisterd en bewust verder gezet. Her-
mosillo heeft daarmee een eksperi-
ment netjes afgewerkt en de proefper-
sonen van hun nylonkous ontdaan.
Defilm isechter meer dan hetgekul-

tiveerde spel tussen kijker-regisseur-
akteur. De personages zijn zodanig
menselijk-stuntelig uitgewerkt dat dit
weer een argument vormt dat het
publiek vergrote oog dat de kamera
is, versterkt. De vrouw als eksponent
van een generatie waar het net ont-
wrichte taboe met betrekking tot ero-
tiek nog te weinig ruimte overlaat
voor lichamelijke vrijheid.
De onzekerheid van de eerste stap-

jes in haar vlammend rode kruip-
pakje ten aanzien van de strenge ge-
slotenheid van bril en opgesloten trui.
Eenmooi getekende evolutie van een
vrouw die zichzelf op een naïeve en
eerlijke manier onderzoekt. De man
als tedere macho die te blij is met de
afspraak en te geflatteerd door haar
aanzoek om zijn mannelijke borst-
haren voortdurend overeind te hou-
den. Ook de manier waarop ze met
elkaar omgaan, getuigt van een (para-
doksaal) open relatie, die een mooie
plaats voor beiden vrijhoudt.
Hettruukje blijfteen beperkte kunst-

greep die niet veel verder kan geëks-
ploreerd worden. Een interessante
kijkervaring, een verrassende plot
maar toch het ontnuchterende gevoel
dat het maar bij een koude nylonkous
met een gaatje blijft.

An van Dienderen

Lust
In 'La Tarea' wroet hij verder in het

geraffineerde spel van het zien en het
geziene. Hij betrekt namelijk de per-
sonages zelf, ook zij interageren met
de kamera. Een30-jarigevrouwplaatst
een kamera onder een tafel, arran-
geert haar kamer in funktie van dit
kadrage, doet haar bril af en recht
haar houding. Een rondborstige man
wordt binnengelaten en samen plof-
fen ze zich in het bijna ongenuan-
ceerde verleidingsspel dat door de
kamera - en zijn dankbaar publiek
- wordt opgenomen. De bedoeling
van de vrouw is subtieler dan dat het
op het eerste gezicht lijkt, zij wil voor
haar eindwerk film een stuk rond ver-
leiding en erotiek maken.
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Betoging tegen ekstreem-rechts

'Hand in Hand'
opvallende afwezige
Zaterdag 24 oktober organiseert 'Youth Against Racism in Eu-
rope' (YRE), een samenwerkingsverband tussen een elftal
anti-racistische organisaties, een internationale betoging in
Brussel. Voor België neemt nochtans enkel de anti-racistische
jongerenorganisatie Blokbuster deel.

YREpleit voor een internationale aan-
pak van het toenemend racisme en
wil een tegengewicht vormen voor
het sterk uitgebouwde Europees nef
van ekstreem-rechts. De betoging van
24 oktober wordt door de organisa-
toren zelf aangekondigd als een 'his-
torisch evenement'. Het is immers de
eerste Europese anti-racistische ma-
nifestatie. Deofficiëleslogans voor de
betoging zijn: 'Tegen racisme en fa-
scisme', 'Tegen diskriminerende wet-
geving', 'Tegen racistische aanvallen'
en 'Voor éénheld van werkers en
jongeren tegen armoede en werkloos-
heid'.
Jammer genoeg kunnen we niet

echt van een onderbouwd platform
voor een betoging spreken. Het plat-
form van de manifestatie bestaat uit
welgeteld twee zinnen. De eerste
spreekt zich uit "tegen de groei van
ekstreem-rechtsin Europa". Het twee-
de deel van het platform roept op
"voor een Europa zonder diskrimina-
ti~ op ~~sis van ras, taal, gods-
dienst, ....
Het gebruik van de term ras ismerk-

waardig voor een anti-racistische be-
toging, omdat 'ras' als een racistisch
begrip beschouwd wordt. Het koppelt
immers ras aan huidskleur en wijst
op grotere biologische verschillen dan
het verschil in huidskleur. Vandaar
dat de meeste anti-racistische bewe-
gingen ervan uitgaan dat er geen
verschillende rassen bestaan, maar
dat men enkel van mensen met een
verschillende huidskleur kan spreken.

Standpunt
De sloganeske en weinigzeggende

taal van het platform is opvallend,
zeker voor een organisatie die zelf
kritiek had op het platform van de
Hand in Hand-manifestatie van 22
maart. ln de Blokbusterkrant van
maart '91 werd die kritiek als volgt
geformuleerd: "Een brede beweging
rond vage eisen kan op korte-termijn
misschien, een grotere massa berei-
ken, op langere termijn is het echter
een tijdbom onder de beweging". Nu
wordt er echter gesteld dat er bewust
geopteerd is voor een paar slogans en
geen uitgewerkt programma. De be-
doeling is elke anti-racist aan te
spreken. Men wil massaal mobilise-
ren en diskussies vermijden.
Elke organisatie die de betoging

mee onderschrijft, heeft een eigen pro-
gramma. Ironisch genoeg lijkt de
vaagheid van het platform, aanvan-
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kelijk bedoeld om diskussies te ver-
mijden, intussen zelf aanleiding te
geven tot diskussie. De Partij van de
Arbeid (PvdA), meestal nadrukkelijk
aanwezig op dergelijke manifestaties,
distantieert zich in de Solidair van
30 september van deze betoging. De
banden van Blokbuster, eerst via Vonk
en later via Militant, met de SPworden
'door de PvdA in verband gebracht
met de vaagheid van het platform.
Politieke en sociale rechten voor mi-
granten is immers geen SP-standpunt.
Ook Agalev zat met het geval ver-

veeld. Na lang aarzelen zegde de
groene partij uiteindelijk toe, nadat
ook de Duitse groenen hun steun ge-
geven hadden. Andere organisaties
die het 'platform' onderschrijven zijn
onder andere het Anti-Fascistisch
Front,ACODOost-Vlaanderen, ABVV
gewest Gent-Eeklo, tal van jeugdhui-
zen en een aantal afdelingen van
skouts, chiro en KAJ.Er is tot nog toe
geen jeugdbeweging die het platform
nationaal onderschrijft, enkel een aan-
tal plaatselijke afdelingen doen dit.
Voor België gaven volgende volks-

vertegenwoordigersenEuroparlements-
leden hun steun: Paul Staes en [ef
Ulburghs (Agalev),WillyKuypers(VU),
Renaat Landuyt (SP) en Yvan Ylietf
(Ps). Ook nogal wat figuren uit de
muziekwereld ondertekenden (onder
andere Willem Vermandere, Vrban
Dance Squad, Belgian Asodulity, The
Beautiful South). Na de betoging is er
het Smash Racism-koncert in Vorst
Nationaal met Rhyme Cut Core, Gor-
ky, Noordkaap, Tröckener Kecks en
The Paranoiacs.

'Hand in Hand', dat zich toch spe-
cialiseert in het massaal mobiliseren,
komt niet voor op de medewerkers-
lijst. Deorganisatie iswel uitgenodigd
om mèe te manifesteren, maar is daar
niet op ingegaan. Verder is er geen
kontakt geweest tussen de organisa-
toren van de betoging en mensen van
'Hand in Hand'. Blokbuster omschrijft
'Hand in Hand' wel als te zwak. Waar
'Hand in Hand' pleit voor positief ge-
formuleerde slogans, wil de betoging
van zaterdag uitdrukkelijk ingaan te-
gen ekstreem-rechts.
YRErekent op zo'n 15.000 deelne-

mers. Daarvan zouden er tweedui-
zend uit Duitsland komen, duizend
uit Groot-Britanië en nog eens dui-
zend uit Nederland. In deze landen
zijn de laatste weken benefiet-kon-
certen georganiseerd om de kosten
van de trip naar Brussel te drukken.

AnnLabeeuw

(foto Karel De Weerdt)

Vijfhonderd jaar onderdrukking
Roodhuiden nog steeds
zwart schaap

RubyValley' (1863).zijn opgenomen.
Nog tot 23 oktober loopt er een peti-
tie, georganiseerd door 'VoorMoeder
Aarde' in België, die de volledige vrij-
spraak eist omdat hun politieke daad
niet thuis hoort in de kriminele of
gerechtelijke sfeer.
Juridischgezienhebben de Indianen

al sinds 1942 Amerikaanse burger-
schap. In de praktijk wordt daar een
loopje mee genomen. Het gebeurde
bijvoorbeeld dat Indiaanse vrouwen
uitgenodigd worden voor een on-
schuldig geneeskundig onderzoek,
daar te horen krijgen dat ze bijvoor-
beeld moeten geope~rd worden aan
hun appendicitis en dan zonder hette

indianen verre van positief was. In weten, gesteriliseerd blijken te zijn.
geschriften werden ze vaak als 'bees- Soms werd zelfs de baarmoeder weg-
ten' bestempeld. Een gevolg is onge- genomen. De dokters dachten zo de
twijfelddatdoordergelijkeaktiviteiten armoedeproblematiek op te lossen.
vele beschavingen teloor zijn gegaan. Op dit moment worden de Indiaanse
Men zou zich inderdaad het nut vrouwen van overheidswege onder

kunnen afvragen van' 500 jaar weer- dru~ .gezetom zich 'vrijwillig' te laten
stand van de Indiaanse-, de zwarte- stenhseren omdat zeanders hun recht
en de volksbeweging' die aktiviteiten op gezinsuitkering verliezen. Dat het
in 24 landen van Zuid-, Midden- en probleem wel degelijk struktureel is
Noord-Amerikakoördineert, indien dit blijkt bijvoorbeeld uit de geboorte-
alles voltooid verleden tijd zou ge- c~jfers.Momenteel sterft één op drie
weest zijn. Helaas, de onderdrukking kinderen voor het zes maand oud is.
v~. de Indianen gaat nog onophou- Het woei~.nd racisn:e en de werk-
delijk verder in het land dat zich zo loosheid drijft de Indianen van de
graag als wereldpolitie opwerpt en steden naar de reservaten, waar de
toonbeeld van de vrijheid beweert te werkloosheid het grootst is: 90%. Het
zijn probleem hierbij is dat het aantal
Momenteel zijn er 1.3 miljoen Indi~.nen in de reservaten oploopt,

Noord-Amerikaanse Indianen ver- terwijl de oppervlakte van hun grond-
spreid over 298 reservaten en de grote gebied steeds slinkt.
steden. Deze gronden zijn praktisch Beterschap is niet direkt in zicht.
niet geschikt voor jacht of landbouw. Pro-Indiaanse projekten en instel-
Toen de multinationals hoorden dat lingen zitten in geldnood en op de
er steenkool was, kwamen ze zich overheid valt blijkbaar ook niet te
daar vestigen zonder instemming van rekenen. Rechtvaardigheidsorganisa-
de Indianen. De meeste reservaten ties zoals het' American Indian Move-
werden door de blanken zelf be- ment' (AlM)worden gedwarsboomd.
schouwd als stort. Eris hier niet alleen Zeworden voor terroristen uitgemaakt
sprake van gewoon huisvuil maar' en valse beschuldigingen hebben
ook van nukleair afval. Zo eksploi- menigeen al in de gevangenis doen
teerde KerrMcGee van 1949 tot 1969 belanden. Lenard Pelier die al zestien
uraniummijnen bij de Nohovo's. Dat jaar ten onrechte in de gevangenis zit,
het radongas, dat in de niet verluchte isnu hiervan het boegbeeld geworden.
gangen bleef hangen, longkanker Voorhet moment loopt trouwens ook
veroorzaakte werd opzettelijk geheim ee~ int~~ationale petitie om hem
gehouden. Vijfennegentig mijnwer- vnj te krijqen.
kers werden zwaar gehandikapt en
vijfendertig stierven aan longkanker.
McGee schuift alle verantwoordelijk-
heid van zich af. Per jaar werd er meer
dan een half miljard liter besmet wo-
ter in de grond geloosd. Bij de fa-
briekssluiting bleef 1,7 miljoen ton
achter dat nog voor 85% radioakti-
viteit van het uraniumerts bevat.
Op 16 juli 1979 gebeurde een van

de grootstemilieurampen in de Church
Rock.Dedam van de UniredNudeair
Corporation begafhet, zodat ongeveer
400 miljoen liter radioaktiefwater en
één kiloton afval terecht kwam in de
Rio Puerco, drinkplaats voor het vee
van honderden Indianen.
De Amerikaanse overheid is blijk-

baar ook niet vies van kernproeven
op Indiaans grondgebied. Bij wijze
van protest hebben vier Vlamingen
van 'Walk across America for Mother
Earth' zich op 14 en 23 september
vastgeketend aan de nukleaire instal-
latie van de Nevada Test Site. Daar-
voor moeten ze op 28 en 29 oktober
voor de rechtbank verschijnen in Las
Vegas wegens 'schending van fede-
raal grondgebied'. Nochtans kwamen
zij op voor de mens- en landrechten
die officieel in het verdrag 'Treaty of

Zaterdag 10 oktober was in België het hoogtepunt van de
tegenbeweging 'Koördinatie voor Solidariteit met de volkeren
van Amerika'. De manifestatie '500 jaar is genoeg' inGent wekte
een niet geringe belangstelling op,

Op 12 oktober was het eksakt 500
jaar geleden dat Colombus per onge-
luk Amerika 'ontdekte'. Redenen ge-
noeg voor de 'bleekgezichten' om dit
feit met festiviteiten te herdenken
onder het tema 'ontmoeting van kul-
turen'. Blijkbaar was niet iedereen
hiermee ingenomen, want vrijwel
meteen rees' 500 jaar weerstand van
de Indiaanse-, de zwarte- en de volks-
beweging' uit de grond. In ons eigen
Leuven viert de handelaarsvereniging
van Super City de vijfhonderdste ver-
jaardag. Op een winkelvitrine prijkt
een afbeelding van het vrijheidsbeeld
met eronder de toch wel hypokriete
leuze 'freedom for all'.
Hetmoet wel een zalige tijd geweest

zijn, toen men zich zomaar in dat
'onontgonnen' gebied kon begeven
en naar eigen willekeur zijn terrein
kon afbakenen. Historisch is geble-
ken dat het vooral een verleidelijk
aanbod was voor mensen die finan-
cieelaan de bodem zaten. Hetgerucht
dat er ook goud zou te vinden zijn,
kan deze rush alleen maar hebben
versterkt. Plunderingen, uitbuiting,
verkrach ting, onderdrukkingenmoord
waren legio.
Vaakg~beurdedit zonder skrupules.

Veel heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat het beeld van de

Astrofysisch
DeBigSeatedMountain (Dzit Nchaa

SiAn) is de hoogste piek in de Pina-
leno-keten van Zuid-Arizona. Deze
berg bezit een uniek, maar delikaat
eko-systeem. Het is de hoogste top in
het Apache gebied zodat de berg een
kruciale religieuzebetekenis heeft voor
de Apaches. Dit komt in het gedrang
doordat de blanken op de top een
astrofysisch kompleks willen bouwen.
Voor de Apachen is dit een onaan-
vaardbare doom in het oog, maar het
getuigt ook van een bedroevend mi-
lieubewust denken. Nogmaals wint
het geld de bovenhand.

Stani Michiels

Geinteresseerdenkunnen altijd terecht
bij vzw In Naam Van Hoekstraat 13,
9160 Lokeren, 091/568319. Deze ve-
reniging is opgerich t ten voordele van
de inheemse volkeren en is bezig met
projekten ter bevordering van een be-
terelevensstandaard en rech tvaardiq-
heid.



Debat Objektief 479.917

Het begrip' 'nationaliteit'
Op woensdag 21 oktober organiseert het komitee 'Objektief
479.917' een aktiedag inLeuven rond de gelijknamige petitie die
opkomt voor gelijke rechten voor migranten. De kwestie van
gelijke rechten voor migranten is niet altijd even duidelijk,
vandaar dat ze best wat meer aandacht verdient.

Het hele initiatief vindt zijn aanlei-
ding in de resultaten van de parle-
mentsverkiezingen van november
vorig jaar. De opmars die ekstreem-
rechts toen maakte in België veron-
trustte nogal wat mensen en velen
voelden de nood om er direkt en kon-
kreet iets tegenover te stellen. Vrijsnel
kwam er dan ook een 'spoedkornitee'
van de grond dat zich voornam om
een nationale petitie op te starten.
Men was zich evenwel goed bewust
van het gevaar om te vervallen in 'de
zoveelste petitie in de rij'.
Daarom besliste men ten eerste dat

de petitie echt groot opgevat moest
worden: men stelde zich tot doel om
in één jaar tijd evenveel handtekenin-
gen in te zamelen als de ekstreem-
rechtse partijen (Vlaams Blok in
Vlaanderen, Front National en Agir
in Wallonië) toen stemmen gekregen
hadden, namelijk 479.917. Vandaar
ook de naam van het komitee, 'Ob-
jektief479.917'.
Anderzijds was men van oordeel

dat een petitie weinig aarde aan de
dijk zou brengen als zij de mensen
niet tot nadenken zou stemmen en
een meer diepgaande diskussie op
gang kon trekken. Bijgevolgkoos men
voor een duidelijke eis die de onder-
tekenaars ertoe zou aanzetten om zich
een klare eigen mening te vormen.

Diskriminatie
Die eis bestaat erin dat elke mi-

grant die vijf jaar wettelijk in België
verblijft automatisch de Belgische
nationaliteit krijgt zodat hij alle poli-
tieke en soàale rechten verwerft. Het
is de bedoeling dat deze eis in een
wetsvoorstel gegoten wordt en met de
verzamelde handtekeningen inge-
diend wordt bij het parlement. Voor
dat automatisch toekennen qeeft 'Ob-
jektief 479.917' meerdere redenen op.
De eerste reden is van eerder prak-
tische aard: via de automatische
toekenning worden een hele hoop po-
perassen vermeden die verbonden zijn
aan de huidige naturalisatieproce-
dure.
Het is bovendien de meest snelle en

direkte metode om alle diskriminaties
op te heffen die gebaseerd zijn op een
verschil van nationaliteit. En dat zijn
er nogal wat. Zo hebben migranten
geen stemrecht. Men kan dus eigen-
lijk stellen dat er in België nog altijd

En nu is, zo redeneert 'Objektief
479.917', de ekonomische en poli-
tieke toestond sinds de TweedeWerel-
doorlog genoeg veranderd om een
nieuw nationaliteitskoncept te ver-
rechtvaardigen. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog hebben vele Westeu-
ropese landen, waaronder bijvoorbeeld
België,immers mensen aangetrokken
uit de Zuideuropese en Noordafri-
kaanse landen om hier te komen wer-
ken als goedkope arbeidskrachten.
Dezeimmigranten hebben hier onder-
tussen hun leven opgebouwd en zijn
'literaard niet meer geneigd om naar

.". :-......... ~_.... ...

wetgeving wat betreft bijvoorbeeld
echtscheiding en hoederecht over de
kinderen.
Een tweede reden om de nationa-

liteit automatisch en soepeler toe te
kennen wordt gevormd door een ge-
wijzigdeinhoudelijke interpretatie van
het begrip nationaliteit. De nationa-

geen algemeen stemrecht bestaat.
Migranten kunnen niet verkozen
worden zodat de migrantengemeen-
schap in geen enkel beleidsorgaan
feitelijk vertegenwoordigd wordt. Ver-
der zijn bepaalde staatsambten voor
hen niet toegankelijk omdat hiervoor
wettelijk nog steeds de Belgische na-
tionaliteit vereist wordt. Omwille van
dezelfde reden kunnen migranten
geen vaste baan krijgen in het onder-
wiis en moqen ze niet wonen waar ze
willen. Voor huwelijk, echtscheiding
en dergelijke stellen zich bijkomende
administratieve problemen. Migran-
ten van niet-EG- landen hebben bo-
vendien een visum nodig wanneer zij
op reis willen.

China
Nochtans wordt van de migranten

in Belgiëwel verwacht dat ze aan de
plichten die gelden voor Belgen vol-
doen. Zo betalen migranten belastin-
gen, dragen ze bij tot de sociale zeker-
heid en zijn zeonderworpen aan onze

Herstrukturerinq Acco
~Ig "'"pag. J

ste twee jaar drastisch afgebouwd.
Het aantal personeelsleden daalde
van ongeveer tachtig werknemers in
1990 naar een zestigtal op dit mo-
ment. Ondanks al die veranderingen
blijven de herstruktureringen nu al
drie jaar aanslepen.
DeRaad van Bestuur van Accobuigt

zich nu over een nieuw herstrukture-
ringsplan. Een van de voorstellen,
afkomstig van een ekstern finanàeel
ekspert, is de wijziging van de huidige
cv-struktuur. De kern van het plan is
de opsplitsing van Accoin twee delen.
De cv-struktuur zou enkel behouden
blijven voor de kursusdienst die als
hoofddoel het verschaffen van goed-
kope kursussen heeft. Alleandere afde-
lingen zouden ondergebracht worden
in een naamloze vennootschap. Door
de inbreng van vers kapitaal van
privee-investeerders, een finanàële
herstrukturering en een saneringsplan
zou die een gezonde basis moeten
leggen voor de verdere aktiviteiten.
De cv en de nv kunnen in dit plan

niet los van elkaar gezien worden.
Door het loskoppelen van cv en nv
verliezen de studenten echter wel de
feitelijke medezeggenschap in de
produktie, de distributie en de kur-
susverkoop. Slechtséén afgevaardigde
van de cv zou in de Raad van Bestuur
van de nv kunnen zetelen. De cv zou
afhankelijk worden van de nv, die
door haar machtspositie de studen-
teninspraak in de cv zou kunnen

ontkrachten. Maar laat sociale raad
het zover komen?
De komende weken zal de Raad

van Bestuur onderzoeken in hoeverre
hierover een samenwerkingsakkoord
tussen de cv en de nv tot stand kan
komen. Hierbij zullen de studenten
vooral streven naar voldoende garan-
ties voor het behoud van de studen-
teninspraak en de sociale doelstel-
lingen van de cv Acco. Een daadwer-
kelijke studenteninspraak blijft nood-
zakelijk om de kontrole op de kur-
susprijzen te behouden. De kursussen
met kleine oplagen genieten bij Acco
immers van een sociaal voordeel, het
zogenaamde solidariteitsprinàpe: Ac-
co rekent een vaste kursusbladprijs
onafhankelijk van de oplage. Zelfsop
de kursusmarkt maakt eendracht
macht. Als sociaal idee kadert dit bin-
nen de demokratisering van het onder-
wijs: goedkope kursussen voor ieder-
één.
Acco heeft ondertussen al tweeën-

dertig jaar lang bewezen dat zij dit
kan garanderen met een cv-struktuur.
Binnen de voorgestelde hervormin-
gen die een verbetering zouden moe-
ten zijn van Acco moet het dan ook
haalbaar zijn om het solidariteits-
principe en de studenteninspraak te
handhaven.

Renaat De Proft
Mieke Louwette
Ronny Tielen

liteitis altijd aan veranderingen onder-
hevig geweest. De invulling hangt af
van de speàfieke ekonomische en 50-
àale omstandigheden op nationaal
en internationaal vlak. Zodeelt Groot-
Brittannië haar burgers in, op basis
van het koloniaal verleden, in een
zestal kategorieën die lopen van vol-
waardig staatsburgerschap tot staats-
burgerschap zonder recht op verblijf
in het eigenlijke moederland. Deze
laatste regeling geldt voor de inwo-
ners van Hongkong, die hoe dan ook
nog steeds Britten zijn zolang de kolo-
nie niet naar China overgeheveld is.
In emigratie landen, zoals Spanje,

Italië, Griekenland, Ierland of Portu-
gal, ligt de zaak dan weer helemaal
anders. Latijnsamerikanen bijvoor-
beeld die hun verblijfplaats overbren-
gen naar Spanje krijgen onmiddellijk
en automatisch de Spaanse nationa-
liteit. In Duitsland daarentegen is na-
turalisatie heel moeilijk en moet men
voldoen aan een hele resem bijko-
mende voorwaarden.

(foto Karel De WeercJt)

hun oorspronkelijke landen terug te
keren. Bovendien kwam deze migra-
tie goed van pas om de demografische
tekorten in de rijke landen te kom-
penseren.
Op basis van deze gegevens kan er

dan ook gepleit worden voor een na-
tionaliteit gebaseerd op de verblijf-
plaats, het land waar men woont en
werkt, veeleer dan een nationaliteit
gebaseerd opde verdiensten. Eenlange
procedure waaÎbij nagegaan wordt of
de migrant wel een 'goede Belg' is,
wordt daarmee overbodig. Zo stond
ooit nog het volgende te lezen in de
verslagenvan het Parlement,bijdevoor-
stelling van de wet van 13 juni 1991
die het statuutvoormigrantenkinder-
en van de derde generatie regelde:
"Het begrip nationaliteit is in de
meeste Westeuropese landen geëvo-
lueerd van een raàale en kulturele
eenheid die tussen de 'onderdanen'
een ius sanguinis instelt, naar een so-
ciale en ekonomische gemeenschap
tussen individuen die op een gegeven

geografisch territorium wonen. Deze
laatste benadering maakt een evolu-
tie van de Europese wetgevingen
mogelijk naar een ius Soli". Wat dus
betekent nationaliteit C?Pbasis van
verblijfplaats.
Het principe van de automatische

toekenning beschermt de aanvrager
bovendien tegen de onvermijdelijk
subjektieve kriteria van de kommissie
of het rechterskollege dat over de na-
turalisatie moet beslissen. Als voor-
beeld kan het geval vermeld worden
waarbij iemand in eerste aanleg ge-
weigerd werd omdat "de houding van
eiseres slechts gemotiveerd wordt door
haar wil problemen van administra-
tieve aard te regelen en van voordelen
te genieten en niet door de wilom met
de Belgische bevolking in harmonie
samen te leven" (rechtbank van Char-
leroi, september 1988), terwijl men
in beroep ging op het verzoek omdat
"de - zeer gewettigde - bezorgdheid
van eiseres om ook haar intrede in het
professionele leven te vergemakke-
lijken, haar wil bewijst om deel uit te
maken van de aktieve bevolking van
hetonthaalland" (rechtbank van Ber-
gen, december 1988).

Bilateraal
Het hele wetsvoorstel voorziet ech-

ter ook de mogelijkheid dat de be-
trokken migrant de Belgische natio-
naliteit weigert of de dubbele natio-
naliteit aanvraagt, voor zover er tus-
sen het betrokken emigratieland en
Belgiëeen bilateraal akkoord bestaat.
Zulke akkoorden zorgen er ook voor
dat de legerdienst slechts één keer
vervuld hoeft te worden. VoorEG-lan-
den bepaalt het Verdrag van Straats-
burg van mei 1963 zelfs (samen met
de Protokels van 24 november 1977)
dat de oorspronkelijke nationaliteit
slechts vervalt als de nieuwe natio-
naliteitvrijwillig verworven werd,wat
niet het geval is bij automatische
toekenning.
Het volledige wetsvoorstel behan-

delt tenslotte ook nog het principe
van de vervallenverklaring. In de hui-
dige toestand loopt een migrant die
deBelgischenationaliteit verwerftnog
steeds het rislko die nationaliteit
ontnomen te worden, waardoor een
zekere diskriminatie ingebouwd blijft.
Dit principe wil men definitief af-
schaffen.

Serge Franchoo

Woensdag 21 oktober, Objektief-meet-
ing met onder andere Norbert Van Over-
loop, Magda Aelvoet en Kristiaan Ho-
flack in Auditorium Vesalius (tegenover
het Stuc), vanaf18 u.Aansluitend fuifin
1$01. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober
organiseert Objektief een nationale ok-
tiedag om handtekeningen in te zame-
len. Afspraak voor Leuven àan het station
om 9.30 u en 13.30 u. . .

Twintig jaar
vierentwintig-
urenloop

Op20okotberomI9.00 uwordt
het startsein gegeven voor de 20ste
editie van de intussen populair
geworden sportraadaktiviteit: de
vierentwintigurenloop. Het stra-
mien blijft voor het grootste deel
identiek aan dat van vorig jaar. Er
wordt speàaal aandacht besteed
aan de prestaties van medailliste
Heidi Rakels, KU-Leuvenstudent,
die in de bloemetjes zal worden
gezet.
De nevenklassementen hebben

weer de gekste tema's. Met onder
andere: proffen en preses-uurtje,
hettien-om-te-zien-uurtje, het kar-
navaluurtje, het Arthuurtje, ober-
uurtje, het studie-uurtje, het coiff-
uurtje en het roze uurtje. Verdere
praktische informatie kan je aan
je sportverantwoordelijke vragen.
Dit jaar doet Sociale Raad ook

mee, en wel op een eigen wijze.
Als deel van haar informatie-

en mobilisatiestrategie werden de
kringen gevraagd om te lopen met
speciale T-shirts. Hierop zal je de
slogans '17.000 teveel', 'onderwijs
kosteloos', 'reële inspraak' en der-
gelijke kunnen lezen. Er zal ook
promotie gemaakt worden voorde
grote sociale raad-betoging van
dinsdag 27 oktober tegen de ver-
hoging van het inschrijvingsgeld.
(19.30 u Oude Markt).
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Horizontaal- 1 Traditioneel sportevenement zoals de 24-urenloop
2 Muzieknoot - Teken op Belgische vliegtuigen - Vrouw van Jupiter
3 Vervangen 4 Lipbloemige - Vreemde munt - Speurwerk en
ontwikkeling 5 Spion - Duitswiskundige en filosoof6 Soap -Sportar-
tikel 7 Chinese afstandsmaat - Schraal - Elkeschors 8 Voorlichter
9 Boog - Heden - Zangnoot 10 Volslagen krankzinnig.

Vertikaal -_1 Kleef aan elkaar - Zuiver, onbevlekt 2 Schuitbak -
Nederlandse stad 3 Liefdesgod- Groep dieren 4 Tegenslag - Doet de
inhoud verdwijnen 5 Alleenspel - Televisieomroep 6 Erfde - Man-
snaam 7 Pretendenten- TIjdsduur8 Blijkvangenegenheid-Eekhoom
9 Geestkracht - Pers.vnw. 10 550 meter - Vloeibaar metaal.
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maandag 26 oktober
Het begin van het academiejaar is zeer druk geweest voor
jullie. Ook voor Standaard Boekhandel trouwens. Onze
voorraad vakliteratuur gaat pijlsnel de deur uit, aan on-
klopbare prijzen. Meer dan ooit is onze winkel koploper
onder de Leuvense boekenverkopers.
Na al die boekenwijsheid wordt het hoog tijd voor wat

ontspannende lectuur. Op de studentenopendeurdag
variStandaardBoekhandelopmaandag260kto-
bervind je een ruim aanbod aan literaire hoog-
standjes. En we hebben een niet te versmaden
verrasslngln petto. Met een drankje inde hand,
kan je door de recentste aanwinsten snuisteren en
nog met een tof cadeau buitenlopen ook. Stan-
daard Boekhandel heeft immers voor elke student
die voor 1000 frank boeken koopt, een vrijkaart voor
"En nu serieus" of Eric De Kuypers boek '~te-
keningen van een voyeur" klaarliggen* .
"En nu serieus" is een literair programma met Sable,
Black &Blonde, Herman Brusselmans, Geertrui Daem,
DeEdelweisen,Yvonne Kroonenberg, Bobvan Laerhoven,

Bart Peeters &Hugo Matthysen en Bart Plouvier, dat tien
dagen lang door het Vlaamse land zwerft. Onder deskun-
dige leiding van Marcel Vanthilt doet het gezelschap op 2·
november ook Leuven aan.

*Aanbod geldig zolang de voorraad strekt en is niet van toepassing op de lijst
van sterk in prijs verlaagde studieboeken, te vinden in Veto nr. 2.

Naamsestraat 57 '. t:oor het
3000 Leuven y~
Tel. 016/23.98.21

Standaard W
Boekhandel

•moetje
bij ons zijn
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kens vanaf 21.00u In 'De Vagant' (VIS-
markt). Breng gerust je vriendin mee
%WUivende palmen, bal in de straat, ...
DI. 20/10 om 20.30u In 't RC (aan Alma
3).
• Fellces curnpleanos y que te Ie ponga
derecho. Sopa.
• Gemeubelde kamer te huur, gedu-
rende de periode van 1/10/92 tot 1/2/93.
Opp. 12m2, proper en heel rustig. Adres:
Bogaardenstr. 73, 3000 Leuven. 056/
60.87.40.
• De Roze Drempel vzw, centrum voor
homo's, lesbiennes en biseksuelen.
Maria Theresiastr. 114.
• Gezocht: meerijders van Hoogstraten,
Rijkevorsel of Oostmalle naar Leuven en
vice versa. Bel: 03/314.69.46. of 03/
314.53.12. (tijdens weekend).
• En 't is zondagavond, en die Veto raakt
maar niet vol, en P. ligt met zijn latte te
spelen op het strand van B., en 't is niet
mooi, en het weer ook niet, en nog
eentje en 't is genoeg.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130.
20.70.77.
• Zin in een chirospelletje? Kom dan op
di. 20/10 tegen 20.00u met je fiets naar
Jolé (Tiensevest 128) of tegen 20.30u
naar 't RC (aan Alma 3).
• Ze weet niet of het juist is. Conejo!
• Te koop: gasfornuis opflessen(Kupper-
Busch)/elektrisch fornuis in goede staat.
Wegens dubbel gebruik; prijs otk. Zich
wenden: Schapenstr. 13,3000 Leuven.
• Piano's zijn ook muziekinstrumenten.
• Jongerengroep Het Goede Spoor &
RD-werking. Elke maandag 20.00u, UP.
Jan Stasstraat 2.
• Gezocht: meisje om laatste kamer
van ons kot te betrekken (ong. 400Ofr.!
maand). Regastr. 46
• Statement to the world and to Bibi
(lste kan Germaanse): l'm not a jelly-
fish! The nice guy.
• Woensdag 21 oktober: Shagmamee-
td in zaal Albatros, organisatie MM.
• Student fotogr. zoekt etalagepoppen
(tweedehands of stuk). Kontakteer Diet-
er, Van Monstr. 54. Bij afwezigheid
bericht achterlaten aub.
• "Zy gorddhen hun gitaeren om, span-
den hun ezelschvellen op ende vervulden
de lucht met wonderschoone klancken
ende hemelsch engelengezang" . Drin-
gend repetitiekot gezocht, mogelijk te-
gen vergoeding. 016/29.53.47, weekda-
gen na 18.30u.
• En mevrouw S. kan in het vervolg ook
best wat later bellen, smèrkoas.
• Kamer in gemeenschapshuis! 5x4m,
bed-op-verdiep, keuken, living, douche,

parking, tv, telefoon. Tel. 29.24.86 of
Mechelsestr. 203, 6000fr.
• BIebeitje zoekt lieve grote hond om
samen lange wandelingen te maken.
• Beste Anse-rern-merqes (18-22 sept.),
alle remmen los op de 24-urenloop
woensdag van 15.00 tot 16.00u. Elk een
rondje (voor de 'lijders '): "meer moet dat
nietzun". ManoNoma. PS: Boke, handen
af van die veters!
• Iedereen die Interesse heeft om een
Atari-kompjoeterklub In het Leuvense
op te richten of gewoon erin geïnteress-
eerd IS, gelieve te bellen naar 23.06.33
(Eric Seynaeve) na 19.00u.
• Geachte leden van de Harde Kern, de
laatste woensdag van oktober nadert
met rasse schreden. De traditionele fles
Wervikse straffe toebak schreeuwt om
waardering, de lidkaarten popelen om
vernieuwd te worden, en bepaalde T-
shirts voelen zich eindelijk sterk genoeg
om het daglicht te trotseren ..Cité 9409 '
will take care of you.
• Kamer te huur, Strijdersstraat 5, Leu-
ven (rustige buurt, nabij station). Inl.: 02/
759.78.76 (Prijs 8000-fr/mnd inid. ko-
sten.) Debruyne K.
• Wat is het nut van een zoekertje 2 als
zoekertje 1 niet afgedrukt wordt? Nu
weet ze nog niet wat ze moet doen!
Zusje.
• Niet geslapen omdat je gekweld werd
met verlangens naar het eigen geslacht?
Geen nood! Wij staan voor je klaar met
een onthaalgesprek, elke dinsdagavond
van 20.00-23.00u.ln de Minckelersstraat
47c bij JAC, 016/20.06.06, De Roze
Drempel.
• Te koop: kursussen Voorbereidend
Jaar Wiskunde, deels ongebruikt. Jus-
tus Lipsiusstr. 18A nr 26.
• Te huur: Kamer in appartement (badk.,
keuken, living, bergruimte, fietsenrek).....

8000fr. Zich wenden· Justus trosros- ===============
straat 18A nr 26 of bel 02/672.11.7?. 1/AFEETEORIEEN
• Wleheehmuzlekderroemruchte The - rV"\ -
blind leadmç the naked" (of vice versa)
In zijn of haar bezit? Drop een berichtje
tav Jos, Diestsevest 85, en fabelachtige
rijkdommen zullen u ten deel vallen. MIJn
dank.
• Wie leert mij mijn Apple Ilc gebruiken
voor elementaire tekstverwerking? Bei-
len naar016/20.61.85 en vragen naar Els
op 2de verdieping. Beloning In natura I
• Boebeltje, van harte beterschap van-
wege je geheime aanbidder.

Zoekertjes
• KWIs: 'de JUiste kleur'. De volgende
weken leest u 4 geheimZinnige vragen In
uw studentenblad Veto. Zoek het ant-
woord en win ... (Wordt vervolgd).
• Danst cturo volks of volksdanst chiro?
Antwoord op di. 20/10 om 20.30u in 't
RC of om 20.00u met je fiets aan Jolé.
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo-
en lesbrennecentrurn, Tiensevest 58,
016/23.63.27. Onthaal: maandag 18.00-
20.00-u, zaterdag 15.00-18.00u of na
telefonische afspraak. Klub: elke dag
vanaf 21.00u. Elke dinsdag: grote fuif!
• Met wie kan Ik zondagavond met de
wagen meerijden van Sint-Lenaarts naar
Leuven? Kontakteer Kris Guysen, Groen-
veldlaan 1, 016/23.12.14.
• Radio Danny: op 20 okt. van 22.00 tot
24.0Clu, live op de 24-urenloop en ook
op FM 103.8
• Zaal ter beschikking voor samenkom-
sten, vergaderingen, etc. Tiensevest 20
of tel: 016/22.50.97 of 23.39.28. (vragen
naar Stef).
• Jane, vergeef mij dat ik u en Ronny
verlaat voor een stad waar de naam van
el generalisimo Franco nog in de kate-
draalmuur gebeiteld staat, maar groen-
ten zIJner toch zo verdcJmd goedkoper.

Zing! dans en
spring

Het Stuc organiseert ook dit jaar
een hele resem kursussen.
Inschrijven kan nog steeds, op
dit ogenblik is nog geen enkele
kursus volzet.
Wie zoekt die vindt het volgende:
danskursussen, dynamisch be-
wegingstraining, hedendaagse
dans, een basiskursus film, een
kursus cinematografisch beeld,
een montagekursus, een kursus
geluid, een kursus fotografie, een
videokursus, een kursus eksper-
imentele film en muziek work-
shops met jazzhannonie en in-
strumentenlessen.
Voor inlichtingen en inschrijvin-
gen kan je terecht in het Stuc, Van
Evenstraat 2d, 016/20.81.33.

JO MEUWISSEN
Dvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

",voor seminaries, evene-
.~menten, optredens, fui-
t:
~ ven en TD's~

>fut

~ Gevonden: pagina 11!
'De doelstellingen van het Hoger Onderwijs;

het bestel voor 2000'
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN VERHUUR

VAN GELUIDSINSTALLATIES
MET OF ZONDER DISC-JOCKEY

DANCE
DELIGHT.
TEL. 016/23.30.861

"

tel. 016/201.301
Trouwens, niets is voor eeuwig! Ellen
Poe. También te quiero a ti, carato!
• Zusje, braaf zijn, mooi aan je tesis
werken en je kamer netjes houden. Grote
zus. Denk eens aan mij als je in den Alma
zit!
• RD-kafee elke donderdag Masereel-
klub Ierse Predikherenstr. 25
• Alle mannelijke studenten (Sorry mei-
sjes, traditie begrijpt uwel) uit het noorde-
lijke deel van de provincie Brabant zijn
welkom op de dinsdagavond en dit tel-

De Vlaamse UniversiteitsStudenten (Vlus) en het departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap organiseren een debat

rond het EG-Memorandum Hoger Onderwijs.
Gastsprekers: An Hermans (CVP), Raf Masschelein

(Studentenaangélegenheden), Walter Verbeke (VEV) en Pascal
Mareels (voorzitter Kringraad).

Woensdag 21 oktober, 20.00 U.,
Grote Aula, St.-Michielsstraat 6.

18.00 u HAPPENING Meeting van Objektief 479.917, met o.a. a.
ooggetuigenverslagen uit Rostock, een debat over 'gelijke rechten'
(met N. Van Overloop, M. Aelvoet en K. Hoflack), muzikale en
poëtische omlijsting met Charles Ducall. Aansluitend fuif in de Isol, in
Auditorium Vesalius (tgo 't Stuc)/lsol, toeg. 100, org. Objektief
479.917.
20.00 u DEBAT 'De doelstellingen van het hoger onderwijs. Het
bestel voor 2000'. Eerste debat binnen een reeks van drie rond het
EG-memorandum over hoger onderwijs. Mmv Luc Van Den Bossche
(Min. v. Onderwijs), An Hermans (EVP). Léon De Meyer (rektor RUG).
Walter Verbeke (VEV), Hugo Van Damme (Barco). in Grote Aula, toeg.
gratis, org. Vlus en het Departement Onderwijs.
20.00 u DEBAT Debatavond rond Genderdysforie (transseksualiteit).
met video, getuigenissen, ervaringsdeskundigen en beantwoorden
van vragen, in Oratoriënhof, org. Vzw Labyrint.
20.00 u KONCERT 'Het Lied van de Aarde' met muziek van T.
Löwenthal; koor en orkest o.l.v. G. Hendrix, in aula Pieter De Som er,
toeg. 300/250, org. UP ..
21.00 u KONCERT Kid Safari, in Stadsschouwburg, org. Jan Moort-
gat.

20.00 u TEATER John Van De Rest Teaterprodukties brengt een
nederlandstalige versie van de musical Tsjechov over het leven van
de Russische toneelsch rijver. Met R. Long, D. Frenkel Frank,
Boudewijn De Groot, in Stadsschouwburg, toeg. 750 tot 200, org. cc
Romaanse Poort.
20.00 u TONEEL 'Paardans', in kapel Van Dalekollege, toeg. 200/100,
org. Kampustoneel.DOOR MAUD VERMEIRE

ZATERDAG
20.00 u KONCERT Blues-optreden van Honeyboy Edwards (USA),
met in het voorprogramma The Skinnymen, in De Blauwe Kater ('t
Kersouwke).
20.00 u KONCERT Wannes van de Velde, Amparo Cortes en Manoio
Lopez brengen 'Flamenco pure' in het kader van een Spaanse avond,
in cc Oratoriënhof, toeg. 200/150/130, org. Masereelfonds.
20.00 u TONEEL 'Paardans' , van Johan Albalonga, in kapel Van
Dalekollege, toeg. 200/100, org. Kampustoneel.
22.00 u HAPPENING Fiesta Tropical met optreden van 'Les Prophet-
es', en fuif, in 8-Urenhuis, Maria Theresiastr. 121, org. Hand in Hand
Leuven.

MAANDAG
18.00 u LEZING 'Leuvense eksegeten over de sensatie rond de Dode-
Zeerollen', door prof. F. Van Segbroeck, in Kleine Aula, Maria-
Theresiakollege, toeg. gratis, org. Alumni-Teologie.
20.00 u INFO Informatieavond door werkgroep Vierde Wereld, in UP,
Jan Stasstr. 2, org. UP.
20.00 u LEZING Kulturele najaarslezing met dia's over 'Klokken en
beiaarden te Leuven', door universiteitsbeiaardier Luc Rombouts, in
cc Romaanse Poort, lokaal A 1.3, toeg. 75, org. Leuvense Gidsen-
bond.
20.30 u DANS 'Sur (Perros del sur)' van het Katalaanse koreografen-
duo Pep Ramis en Maria Munoz. De produktie wil een reflektie geven
over het individuele en het kollektieve, in Stuc, toeg. 300/200.
21.00 u FILM 'Pantserkruiser Potemkin' van S. Eisenstein, over de
matrozenopstand.op de Potemkin in 1905. Voorafgaand wordt 'Le
Chien Andalou' van Luis Bunuel vertoond, in Stuc, toeg. 150/100.
21.00 u KONCERT Jo Lemaire, in Stadsschouwburg, org. Jan Moort-
gat.
21.00 u SHOW Jan Bardi, in Stadsschouwburg, org. cc Romaanse
Poort.
21.00 u VERGADERING Milieuraad KU Leuven, in Stuc (2de verdiep.).

DONDERDAG ZONDAG
11.00 u KONCERT Sopraan Rachel Fabry, alt Rita de Plancke en tenor
Axel Everaert vertolken 'Péchés de Vieillesse' van Gioacchino Ross-
ini, naast werk van Donizetti en Cherubini, in Auditorium Minnepoort,
toeg. 150/50, org. Kultureel Centrum Leuven ism Jeugd en Muziek
Leuven ..

19.00 u LEZING 'Voedselbevoorrading in Kinshasa: het relaas van een
vierjarige studie', door prof. Eric Tollens, in Grote Aula van het Maria-
Theresiakollege, toeg. gratis.
20.00 u BALLET Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt klassieke
en moderne dansstukken, m.b. 'Carnaval' van Ib Anderson, 'Concer-
to Barocco' van George Balanchine, 'Spent Passions' van Danny
Rosseel en 'Swing Time " in Stadsschouwburg, toeg. 450 tot 150,
org. cc Romaanse Poort.
20.00 u DEBAT Debat over de eventuele afschaffing van de legerdi-
enst. Met ministers Delcroix en Tobback. Francis Vermeiren, Johan
Van Hecke, Manu Ruys, e.a, in aula Pieter De Somer, toeg. gratis, org.
Vereniging van de Vlaamse Dienstplichtige Militairen.
20.00 u LEZING 'De weg naar de symfonie', eerste in een reeks van
drie luistervoordrachten door Chris Van de Wauw, over de muziek van
Anton Brückner (1824-1896), in L&W, Erasmushuis (8ste verdiep),
toeg. gratis, org. Campus.
20.00 u OPERA Het Ensemble Hedendaagse Muziek en de Klas
Lyrische Kunst Lemmensinstituut olv Piet Swerts voeren 'The Medi-
um' van G. Menotti. Over een medium-oplichtster die haar plannen
doorkruist ziet nadat haar 'stomme', geadopteerde zoon een sessie
heeft bijgewoond, in Koncertzaal Lemmensinstituut. toeg. 200/150,
org. Lemmensinstituut.
20.00 u TONEEL 'Paardans', in kapel Van Dalekollege, toeg. 200/100,
org. Kampustoneel.
20.00 u VERGADERING 11.11.11.-bijeenkomst, in 't Stuc.
21.00 u KONCERT Blues-optreden van de Honeyboy Edwards (USA).
in De Blauwe Kater Ct Kersouwke).

PSYCHOLOGIE
I!! 19/10 om 20.30 u: Raad van Beheer, in Shrink in KL. I!! 20/10
om 21.00 u: begin rock-and-roll-kursus, in Stuc Naamsestraat. I!!
21/10 om 20.00 u: Kringvergadering, in lokaal 00.14. I!!22/1 Oom
18.30 u: Night ofthe Proms, de bus vertrekt aan station. I!!22/10
om 20.30 u: Sentimental Night. in Shrink. I!! 26/10 om 19.30 u:
Massakantus, in Duivenbond, vertrek aan Shrink. I!! 27/10 om
20.00u: Kultuurvergadering, in KL.

DINSDAG
19.00 u HAPPENING Start 24-urenloop, in Sport kot. org. Sportraad.
20.00 u INFO Info-avond over het Verdrag van Maastricht, met Hugo
Van Dienderen (Agalev), in Groenhuis, Platte-Lostraat 7 (vlakbij Tiense
Poort), org. Agalev.
20.00 u TONEEL 'Paardans', van J. Albalonga rond het tema een-
zaamheid. Twee akteurs, een man en een vrouw, verlangen naar
elkaar maar slagen er niet in elkaarte bereiken omdat ze in de huid van
telkens een ander personage kruipen, in Kapel Van Dalekollege, toeg.
200/100, org. Kampustoneel.
20.30 u KONCERT The King's Consort (London) olv Robert King
interpreteert met 4 zangers en instrumentalisten de 'Odes' van
Purcell, in aula Pieter De Som er, toeg. 600, org. Musica Antiqua
t.euven.
1992~ KONCERT Ashbury Faith, in Lido, toeg. 250/200, org. Stef
Krauss.

SOCIALE RAAD
I!! 20/10 om 19.00 u: Studenten lopen tijdens de 24-uur voor
kosteloos hoger onderwijs en een reële studenten inspraak I!!
23/1 Oom 13.00: aktievergadering tegen de 17.000, 's Meiersstraat
5 I!!27/10 om 19.30 u: Betoging voor kosteloos hoger onderwijs
en een reële studenteninspraak, Oude Markt.

VTK
I!! 20/10 om 19.30 u: Huis van wantrouwen, met onder andere
Louis Tobback. Heidi Rakels en Jaak Pijpen, op de 24-urenloop.
I!! 22/10 om 18.45 u: vertrek naar de Proms, vertrek parking
Thier. I!! 26/10 om 11.30 u: Broodjesmiddag in RC.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Het Prokofiev-Strijkkwartet Uit Moskou, in UZ
Gasthuisberg, Inkomhal, toeg. gratis, org. Paul Bessemans.
13.00 u LITERATUUR Kul-t-Uur, literaire middag met Knstien Hem-
merechts, in Sencie-Instituut, 03.18, toeg. gratis, org. Kultuurkom-
missie.

VRIJDAG
20.00 u MUZIEK Luc Devos (piano) en Andrew Hardy (viool) brengen
kamermuziek uit de romantiek en de 20ste eeuw, in Auditorium
Minnepoort, toeg. 150, org. Vriendenkring Konservatorium Leuven.
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In de jaren zeventig en begin jaren tachtig had
Brijdenbach een behoorlijke palmares bijeen-
gescharreld. Op de Europese kampioenschap-
pen in 1974 zat hij in de halve finales en hij is
talrijke keren Belgisch kampioen geweest: in
1974 op de 200 meter, in 1975 op de 100 meter
en op de 200 meter en tussen 1973 en 1981 zes
maal kampioen op de 400 meter. Twee maal
vertegenwoordigde hij België op de Olympische
spelen, in 1976 en 1980, waar hij jammer ge-
noeg tweemaal naast de medaille greep. Op dit
moment heeft hij nog altijd het Belgisch rekord
op de 400 meter: 45"06.
Tegenwoordig heeft Brijdenbach andere din-

gen aan het hoofd. Hij is op dit moment 'kul-
tuur- en sportmanager' van Janssen Farmaceu-
tica en hij staat in voor wat men noemt: 'so-
daal-kultureel bewegingsbeleid'. Konkreethoudt
hij zich bezig met het organiseren van kulturele
aktiviteiten en sportaktiviteiten voor de 3000
werknemers van het farmaceutische bedrijf. Ver-
der volgt hij'de senioren van het bedrijf op en
staat hij in voor de zogenaamde Piz-problemen.
Piz staat voor Pensioen in Zicht.
Brijdenbach is op dit moment niet meer met

kompetitiesport bezig. "Ik ben zeer brutaal, let-
tetlijk van de éne dag op de andere, met de
intensieve sportkarrière die ik toch had, gestopt.
Met alle gevolgen vandien: problemen met li-
chaamsgewicht, slechte nachtrust, konflikten
met de sportfederatie", aldus Brijdenbach.
"Ondertussen, ik spreek nu over halverwege
1982, was mij een tuil-time betrekking ucnqe-
boden bij lanssen Farmaceutica, met dien ver-
stande dat zij mij niet van mijn sportaktiviteiten
wilden afhouden. Integendeel, ze stimuleerden
me om verder te sporten door mij allerlei facili-
teiten te geven. Iets wat ik kategoriek geweigerd
heb. Ik wou er definitief mee stoppen."
Veto: Waarom bent u eigenlijk zo bruusk gestopt en
heeft u zich niet meer geëngageerd in uw sport-
branche? U had toch trainer kunnen worden of een
beleidstunktie uitoefenen in de Federatie?
Brijdenbach: «Er zijn eigenlijk een viertal re-
denen waarom ik gestopt ben: ten eerste was ik
het gewoon beu. Ik was op dat moment ook erg
aan het sukkelen met mijn achillespees. Ten
derde werd mij hier bij lanssen Farmaceutica
een full-time betrekking aangeboden en er zijn
nu eenmaal zaken die niet of nauwelijks te
kombineren zijn. Je moet niet vergeten dat ik
28 jaar was en als atleet was ik dus een ver-
sleten paard. Ten vierde was er een permanent
konflikt met de Federatie.»

Loyauteit
"De problemen die ik had met de Federatie

waren trouwens niet te onderschatten. Mijn
beslissing om definitief met de atletiek te stop-
pen is mij niet in dank af genomen. Konkreet
betekende dat ook dat het gedaan was met
lopen. Ik mócht gewoon niet meer lopen..
"Het gaat niet louter om een loyauteit ten

opzichte van de Federatie. De enige loyauteit die
er bestaat is dat de Federatie hun atleten ge-
woon bezitten. En ik twijfel er sterk aan of dat
intussen al fel veranderd is..
"Ook het sportbeleid van de Federatie stond

mij niet aan. De toenmalige trainer, Van Roy,
had het plan opgevat om een soort korps van
nationale elite te vormen bestaande uit top-
sporters. Hij zou daarvoor rekruteren uit scho-
lieren en junioren waarvan men nog nooit
gehoord had en waarvan men zich afvroeg wat
de kwaliteiten van die jongens waren. Dat had
ook konsekwenties voor de oudere generatie
van atletiekers. Wij werden beschouwd als dum-
perties en vooral de stijl waarmee Van Roy dit
aanpakte leidde binnen de kortste keren tot
konflikten. Ik kan me trouwens goed voorstel-
len dat de Sportfederatie blij was met mijn
vertrek ...
Veto: Schept zo'n plots stoppen geen psycholo-
gische en praktische problemen? Men valt in een
leegte en het is best mogelijk dat koUega's niet
dadelijk diezelfde beroepsuitwegen hebben?
Brijdenbach: «Ik denk niet dat de beroepsuit-
wegen het belangrijkste probleem vormen. De
meeste topsporters hebben wel aan hun toe-
komst gedacht. Het is natuurlijk niet zo dat een
goed atleet sowieso later een goed professioneel
begeleider is van opvolgers. Wat wel een pro-
bleem kan zijn, is dat van de éne dag op de
andere de belangstelling verdwijnt. Dan zijn er
nog een aantal kollega's die van hun sport-

Naar aanleiding van de 24-urenloop interviewde Veto Fons Brijdenbach. Niet
alleen is Brijdenbach één van de topatleten uit de tijd van Karellismont, Miel
Puttemans en Gaston Roekmts. hij deed bovendien ooit mee aan de 24-urenloop.
Het verhaal doet de ronde dat hij de snelste tijd liep ooit gelopen op deze
sportmanifestatie.

Brijdenbach: eertijds topatleet, ooit eens vierentwintiquuriopet; nog steeds fervent hengelaar.
(foto Karel De Weerdt)

aktiviteiten geen afscheid kunnen nemen. Nu
heb ik er niets op tegen dat sommige mansen in
dezelfde discipline blijven en trainer worden.
Maar ik had een alternatief natuurlijk .»
Veto: Bent u nu nog met sport bezig?
Brijdenbach: «Een van mijn grote kwalen is dat
ik geen sport kan doen als loutere ontspanning
na mijn werk. Ik heb jarenlang in kompetitie-
verband gespeeld en op dat vlak is er nog niets
veranderd: ik wil en kan alleen in kompetitie-
verband spelen. Als ik bijvoorbeeld tennis speel
dan moet dat in wedstrijdverband zijn. Er is
maar één sport waar ik mij volledig in kan
ontspannen en dat is de hengelsport. Ik deed
dat al als kind van vier jaar en ik vis dood-
graag.»
Veto: Eenaantal jaren geleden zei u in een interview
over sport, business en sponsoring: "in onze tijd
verdienden we minder, maar we hadden meer
voldoening". Is het in fèite niet positief dat atleten op
die manier op zijn minst semi-protessioneel kunnen
gaan werken? Bovendien is het de vraag of sponso-
ring in feite sport op zich beïnvloedt.
Brijdenbach: «Men moet goed weten dat in
mijn tijd sponsoring gewoon verboden was. Ik
ben er ook van overtuigd dat zij de onafhanke-
lijkheid van de sport aantast, ten minste in de
kom petitiesport. Voor grote sporthappenings als
'de Gordel' en 'De twintig kilometer van Brussel'
gaat dat niet op. Wat de wedstrijdsport betreft
denk ikdat zij zich opgeblazen heeft tot een nivo
dat zij zichzelf niet meer kan bedruipen. De
wedstrijdsport heeft zichzelf op een soort van
piëdestal getild, maar is afhankelijk van derden
om op die piëdestal te blijven. Dus sponsoring is
op dit moment onontbeerlijk geworden en dat
heeft tot gevolg dat als de sponsorkraan wordt
dichtgedraaid of als er bezuinigd wordt dat het
ook gedaan is met de sport.»

Veto: Kan men eigenlijk stel/en dat een atleet beter
presteert als er meer gelf] bij te pas komt? Heeft de
sponsoring geen positieve invloed op desportresulta-
ten?
Brijdenbach: «Geld is volgens mij slechts een
korte- termijn-motivator. De sponsoring heeft
natuurlijk haar voordelen. De infrastruktuur
van de sport wordt verbeterd en de atleet in
kwestie kan zich spedfiek koncentreren op de
training en de sportbeoefening. Op die manier
zullen de prestaties in teorie wel verbeteren.
Voor atletiek bestaat er natuurlijk het probleem
dat het nog altijd minder populair is dan de
ploegsporten zoals voetbal in België of basket-
bal in de Verenigde Staten. Dat heeft met een
aantal zaken te maken. Ten eerste is het voor de
toeschouwer niet altijd even gemakkelijk om
alles te volgen omdat op een meeting alles
tegelijk gebeurt. Atletiek skoort dan weer wel
goed op televisie. Daar kan men met de huidige
technieken zeer veel disciplines op scherm bren-
gen in andere kronoloqie.»

Fans Brijdenbach over sport \,

"Vlaanderen wilgraag zijn pin~\'\
na een uurtje sporten"

Tienduizend
«Ten tweede is er in de atletiek een totaal

andere spreiding van wedstrijden dan bij voet-
bal. Als men als atletiekliefhebber een heel
seizoen lang elk weekend aan de bak willen
komen - iets wat voor een voetballiefhebber
geen probleem is -, dan moet men gewoon
heel Europa afschuimen. Het is natuurlijk ook
een tijdsfenomeen. Als men tegenwoordig naar
een doorsnee-meeting gaat dan is dat - in
vergelijking met een Memorial Ivo Van Damme
- echt huilen met de pet op, zowel kwa presto-
ties als kwa publieksopkomst. Ik heb nog Bel-
gische kampioenschappen gekend waar tussen

de zes- en de tienduizend toeschouwers aan-
wezig waren. Toen was men er ook zeker van
prestaties op wereldnivo te zien, en wist men
niet wie ging winnen. Tegenwoordig wordt alles
afgewogen en berekend en doen de atleten
alleen mee aan disciplines waar ze zeker van
zijn dat ze winnaar worden. Tien jaar geleden
daarentegen werd onder elkaar afgesproken
om in zoveel mogelijk nummers mee te doen en
om zoveel mogelijk in kompetitie te treden. En
daar komt publiek op af ...

Keihard
Veto: Op nationaal en internationaal vlak doet
België het momenteel erg slecht in de atletiekdisci-
plines. Is dat een louter struktureel probleem, is het
eerder toevallig of is België gewoon te klein om op
hetzelfde nivo te presteren als landen als de Ve-
renigde Staten en het Gos?
Brijdenbach: «Dat België te klein is om tegen de
grotere landen op te kunnen of dat het toevclliq
een slecht decennia zou zijn, lijkt me niet rede-
lijk als argument. België heeft altijd wel iemand
gehad die op wereldnivo kon presteren: Gailly
(1948), GastonReiff(1948), Roger Moens (1960),
de gouden generatie van Roelants, Ivo Van
Damme, Karel Lismont, Miel Puttemans. Het
kon toen ook, waarom kan het dan nu niet
meer? De redenen zijn eerder struktureel van
aard: de kommunautaire kwestie doet de sport
geen goed. En ten tweede is de mentaliteit van
de jonge sporters kompleet veranderd. Oude
kollega's die nu trainer zijn en de nieuwe gene-
ratie begeleiden zeggen mij dat die jongens
ruggegraat en panache missen. Je kan ze niet
meer keihard aanpakken en ze geven veel te
snel op.»
Veto: Sportraad houdt zich, als raad van deLeuven-
seOverkoepelende Studentenorganisatie in principe
bezig met de demokratizering van de Sport. Is daar
volgens u nood aan? Is dat geen holle term?
Brijdenbach: «Sport is een sociale bezigheid en
in feite zijn er op elk meetschappelijk gebied
drempels: kulturele en finandële. Als jij een
'Rolls' wil kopen dan is daar waarschijnlijk op
zijn minst een financiële drernpel..
Veto: Van eenRolls kan men zeggen dat de behoefte
eraan op zijn minst omstreden is, op sport daaren-
tegen heeft iedereen recht.
Brijdenbach: «De vraag iswelk soort sport men
nodig heeft. Bij sociologisch onderzoek is bij-
voorbeeld gebleken dat heel wat kinderen uit de
arbeidersklasse door hun ouders gestimuleerd
werden om de boeken te laten liggen en wat te
gaan voetballen. Professor Renson (KV Leuven)
spreekt van een socio-kulturele ladder van de
sport: bovenaan die ladder staan de stick-sporten,
golf, polo en vroeger ook tennis. Tennis is trou-
wens een voorbeeld van een sport die stilaan
gepopulariseerd is geworden. Bjorn Borg zit
daar voor een groot deel tussen. De mensen
herkenden zich daarin. Borg, sympatieke kerel
met lange, blonde haren en niet uit een elitaire
McEnroe-familie. De oude bolwerken van eli-
taire klubs zagen die evolutie met lede ogen
aan, maar ondertussen was het hek van de dam
en werd er een markt geopend en waren er tal
van privee-initiatieven die nieuwe tennis-
terreinen bouwden.»
"Ik ben er wel van overtuigd dat de finandële

drempel niet de enige drempel is, dat er ook
andere stratifikaties zijn in de sportbeoefening.
Ik denk konkreet aan squash, eigenlijk een
goedkope sport, maar het wordt toch voor-
namelijk gespeeld door de middenklasse en het
krijgt niet dezelfde populariteit dan tennis .•
Veto: De 24-urenloop is een van de intiatieven van
Sportraad om wat meer mensen in kontakt te bren-
gen met sport. Tegenwoordig komt een groot deel
van demensen voornamelijk voor de ambiance. Kan
Sportraad zo wel in haar opzet slagen?
Brijdenbach: «De Vlamingen zijn een feestend
volkje en sport is en blijft een sociale bezigheid.
Vlaanderen wil na een tenniswedstrijd een pintje
drinken in het kafetaria, dat hoort er nu een-
maal bij. Als men er een kille en puristische
sportwedstrijd van maakt dan sterven derge-
lijke initiatieven een stille dood .•

Els Comelis
Steven Van Garsse

De 24-urenloop start dinsdagavond (19.00 u) en
eindigt woensdagavond (19.00 u) op de terreinen
van het Sportkot. De organisatie is in handen van
Sportraad.


