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Sportraad toe aan haar 2Sste studentenmaraton

Kloteweer en kruiwagens
Na de twintigste editie van de 24-urenloop enkele weken geleden,
mocht Sportraad afgelopen dinsdag weer feestvieren. De stu-
dentenmaraton vierde dit jaQrnamelijk hoor zilveren jubileum.
Veelfeestgewoel kwam er echter niet aan te pas. Tweeënveertig
kilometer lopen, gedeeltelijk inde stromende regen, isook niet
bepaald stimulerend om achteraf nog eens het beest t~,gaan
uithangen.

lende gemeenten waar de maraton
passeert voor die dag op te tromme-
len. Tenslotte ging de promotie dit
jaar wat laat van start (de affiches
waren niet tijdig klaar).

Snelst
Devolledigemaraton werd netzoals

vorig jaar gewonnen door Herman
Uevens. Met een tijd van 2u37 mi-
nuten liep hij acht minuten sneller
dan bij zijn vorige prestatie. De eerste
dame op deze afstand, Mieke Boeckx,
vinden we op achtentwintigste plaats
met een tijd van 3u24 minuten. Van
de achtenzestig lopers die voor de 42
kilometer kozen, waren er trouwens
slechts drie meisjes (nog altijd twee
meer als vorig jaar). Ook ~ winnaar
van de halve maraton, Bert Vander-
erven, was dezelfde als vorig jaar. Met
een tijd van 1u8 minuten slaagde hij
erin zijn tegenstrevers - 455 om pre-
cies te zijn - achter zich te houden.
Van de 159 tien-kilometerlopers was
Geert Eeckhout de snelste (33 mi-
nuten). Denaam van dewinnaar van
vorig jaar laat zich dan makkelijk
raden. Ook Dirk en Eddy Broos, re-
spektievelijk eerste en tweede van de
stappers uit Antwerpen, zijn geen on-
bekenden. Zij verbraken hun tijd van
de vorige editie met bijna 7 minuten
en haalden de eindstreep na 4u4i
minuten.
Dewedstrijd zelfverliep niet geheel

zonderproblemen. ~alve momten
StiIttIe ~er minuten te vroeg JOdat
men bij elke eindtijd vier minuten
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Hetaantal deelnemers (809)lag nogal
aan de lage kant dit jaar, zeker als je
het vergelijkt met de 2400 moedigen
van 1987. Het jaar daarop besloot
men het echter over een andere boeg
te gooien en liet men enkel nog stu-
denten, oud-studenten en personeels-
leden van de KU Leuven tot de wed-
strijd toe. Hierdoor daalde het aantal
deelnemers tot zeventienhonderd. Die
neerwaartse trend zette zich door en
vorigjaartelde men nog slechtstwaalf-
honderd ingeschrevenen, waarvan er
uiteindelijk slechts 880 aan de start
zouden verschijnen. Dit jaar stond de
wedstrijd dan toch weer open voor
iedereen. Tochwaren er geen bekende
atleten komen opdagen. Magda 1-
lands had weliswaar ingeschreven,
maar is naar alle waarschijnlijkheid
uiteindelijk toch niet gestart.

tie Sportraad boven het hoofd uit-
groeit - wat Vijfjaar geleden zeker
niet denkbeeldig was - is voorals-
nog onbestaande. De maraton blijft,
zoals de naam zegt, in de eerste plaats
een studentenmaraton. En voor de
meeste studenten is het niet zo evi-
dent tweeënveertig of eenentwintig
kilometer te lopen. Ook de weersom-
standigheden willen het aantal loop-
lustigen nogal eens beïnvloeden. Al-
hoewel diegenen die voor de volledige
afstand opteerden nog met een rela-
tiefaangenaam herfstweertjevan start
gingen, bevonden de halve-maraton-
ners zich dit jaar al gauw in een semi-
zondvloed. Op het deelnémersaantal
heeft dat natuurlijk niet veel invloed
meer gehad.
Volgens de organisatoren zou de

lage opkomst wél te maken hebben
met het feit dat de maraton dit jaar
doorging op een dinsdag in plaats
van op de traditionele woensdag. Op
een dinsdag zouden er aan de unief
namelijkmeermiddaglessen gegeven
worden dan op een woensdag. Om-
dat die woensdag dit fàar eCfttèr öl'
een vrije dag viel, was het te moeilijk
om de ordediensten van de verschil-

•

Zondvloed
Voorlopig lijkt die nieuwe 'open-

heid' van de maraton dus niet veel
invloed te hebben op het aantal deel-
nemers. Het gevaar dat de organisa-

u.num äk regen enwind trotseercü ennet ab vorig Jaar demaraton
won. (foto karel De Weerdt)

en attitudes die essentieel zijn voor de
latere beroepsuitoefening", zoals de
memorie van toelichting van het Holt-
dekreet zegt. Deze twee verschillen
zijn juist essentieel in de vraag naar
wie kan doktoreren. Doktoreren is net
de "zelfstandige beoefening van de
wetenschap", waartoe spedûek het
Universitair Onderwijs voorbereidt. De
vraag iswel ofdit onderscheid binnen
het Vlaams Hoger Onderwijs wel al-
tijd zo duidelijk bestaat. Er zijn im-
mers richtingen aan de Uniefwaar de
opleiding ook weinig uitstaans heeft
met fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek en aan de andere kant
hebben sommige Hoge Scholen ook
projekten lopen die kunnen tippen
aan universitaire wetenschappelijke
projekten. En die e'{olutie zet zich ver-
der door.
Komt daarbij dat in Europees per-

spektiefhet onderscheid Holt-Unief al
langer problematisch is: de meeste
Europese landen kennen immers maar
een type 'von Hoger Onderwijs. Het
amendement van Van den Bossche
was dan ook oorspronkelijk bedoeld
om de overgang tussen buitenlandse
universiteiten te versoepelen en op
advies van de Vlor heeft' de minister
dit uitgebreid naar de Vlaamse Holt-
instellingen.
Demeesten zijn het er in ieder geval

over eens dat de overgangen tussen
de verschillende richtingen zowel op
interuniversitair vlak als tussen Holt
en Unief versoepeld zouden moeten
worden.
Vanuit het Holt begon echter al snel

ook de vraag te komen om een dok-
toraatsprogranima te kunnen volgen.

wrwlg op pog. s

Als ze maar aan hun eigen instelling blijvenbinnenin Holtstudenten mogen
doktoreren
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Op 4 november stemde de Vlaamse Eksekutieve in met een
regeling waarbij studenten van het Hoger Onderwijs van het
Lang Type (Holt) kunnen doktoreren, op voorwaarde dat zemet
goed gevolg een eksamen afleggen over bepaalde onderdelen
van universitair onderwijs. Op die manier krijgen de univer-
sitei1enzelfdevmmtwoordeJijkheidoverdeovergan.gsmodalteiten
voor Holt-studenten die aan de Unief willen doktoreren. Dit
amendement op het dekreet Coens van juni 1991heeft veel stof
doen opwaaien inde universitaire studentenmiddens.

volgende op.
Het universiteitsdekreet definieert

akademisch onderwijs als "het op het
wetenschappelijk onderzoek gestoeld
onderwijs dat verstrekt wordt door de
universiteiten, in zijn geheel bijdraagt
tot de algemene menselijke vorming
en voorbereidt op de zelfstandige
beoefening van de wetenschap of toe-
passing van dewetenschappelijke ken-
nis". In het dekreet betreffende hoge-
scholen staat dan weer: "Het onder-
wijs dat wordt verstrekt door de hoge-
scholen is van akademisch nivo en
dus gestoeld op de wetenschappelijke
kennis. In zijn geheel draagt het bij
tot de algemeen menselijke vorming
en het is in het bijzonder gericht op de
toepassing van dewetenschappen, het
zelfstandig denken en het ontwikke-
len van de kreativiteit".

Frustratie
Het essentiële onderscheid is vol-

gens het dekreet ten eerst het uitgangs-
punt (gestoeld op wetenschappelijk
onderzoek respektievelijk kennis), en
ten tweede de finaliteit: voorbereiden
op zelfstandige beoefening van de
wetenschap respektievelijk het "door-
geven van inzichten, vaardigheden

Vujo en de overloop 4
Waar zijn de zekerheden in dit
aardse bestaan? Zelfseen bloedei-
gen zuil gunneri ze de burger niet
meer, vandaag de dag. Bovendien
bewegen een aantal eks-volksu-
niejongeren zich tegenwoordig in
de gedaante van zéér bewuste bur-
gers die 's lands nieuwste blauwe
stunt opsmukken met een geel
tintje.

Studiepunten 3
Ofdie opwaartse spiraal ook zicht-
baar zal worden in de eksamenre-
sultaten hangt af van enkele be-
langrijke burgers, die ingezien heb-
ben dat wij hier ook niet voor de lol
zitten.Wijwillen punten verdienen.

Stuc zit in problemen 5
Kunstminnend Leuven kijkt de af-
grond in."Wieook maar een beetje
hoogkultuur in zijn aderen heeft,
is kompleet stuk van de duizeling-
wekkende diepten die de burger
voorgeschoteld krijgt op pagina
vijf.

Het onderscheid Holt-Universitair
onderwijs is altijd een heet hangijzer
geweest. Sinds de struktuurwet van
1970 is het Hoger Onderwijs drieledig:
er is het Universitair Onderwijs, het
Hoger Onderwijs van het Lange Type
en het Hoger Onderwijs van het Korte
Type (Hokt). De opsplitsing van deze
twee laatsten kwam mede onder im-
puls van het Holt, zij vonden dat zij
niet zomaar met het Hokt gelijkge-
schakeld konden worden onder de
noemer Nuho (Niet Universitaire Ho-
ger onderwijs).

leidde tot oeverloze diskussies en een
polarisatie van standpunten.
Toen de onderwijsbevoegdheid ge-

federaliseerd werd, zat iedereen hoop-
vol te wachten op een duidelijke rege-
ling voor het Hoger Onderwijs. En die
kwam er.Wijlen Daniël Coens werkte
een heel nieuwe regeling uit voor het
Hoger Onderwijs, gegoten in een aan-
tal dekreten. waaronder het fameuze
mammoetdekreet betreffende de uni-
versiteiten. Ook het Holt kreeg een
jaar later haar eigen dekreet. Alsmen
in beide dekreten de definitie van de
twee onderwijsnetten bekijkt valt het

. Kreativiteit
Pas vanaf 1977 vallen de opleidin-

gen van industrieel ingenieurs, van
de architekten, van de licentiaten ver-
talers en tolken en van de licentiaten
in de handels- en bestuurswetenschap-
pen netjes onder het Holt. Wat opvalt
in de wetgeving van de jaren zeventig
en begin jaren tachtig, is dat er niet
fundamenteel werd nagedacht over
de rol van het Hoger Onderwijs. Dit

GROEPr INGENIEURS MET VISIE
En deze keer verwennen wij de
burger met een juiste agendg, in
tegenstelling tot vorigeweek.Waar-
voor onze ekskuses,

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput . Vuurkruisenlaan 4 . 3000 Leuven- Telefoon 016 230850· Telefax 016 228343
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B R
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwer-

pen of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; dit komt overeen met ± l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.
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You Need a Computer ?
For private or professional usage

The ans_r la almple :
- The BEST Prlce around -

- The BEST Service around -
Imexcom Technology

YOUR PARTNER

Op zondag 8 november traden Neu-
rosis en Com op in jeugdhuis Sojo te
Kessel-Lo. Dit werd op voorhand
aangekondigd in Veto nr 7. Door dit
artikel kwam ik. in de verleiding dit
koncert mee te pikken.
Er was veel volk en de sfeer was

goed. Vermits ik niet al te groot ben
(lm57) ging ik vooraan staan om
ook iets te kunnen zien. Dit werd mij
echter niet in dank afgenomen. Vrou-
wen horen niet op de eerste rijen te
staan. Enkele jonqens maakten mij
hier weinig subtiel op attent. Met een
flinke mep in mijn gezicht stuurden
ze me weer naar achteren. De enige
reden ... mijn geslacht! Blijkbaar lo-
pen er nog enkele jongens rond die
niet door hebben dat een vrouw even-
veel recht heeft om van een optreden
.te genieten.

verzorgd door een team van Wina en
de vestiaire is in handen van Historia.Maraton386 Sx 33 ..... z

1 Mb R.m~heugen
FOD 3.1/2 1.44Mb)

HDD Mb
VIlA Cerd TRIDENT 256Kb '1!

VGA 14' Monochrome Monitor ~
Keyboard Extended 102Key.
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IMEXC.M
T E C HNO LOG Y

Aanqezlen het een studentenmara-
ton is, kon het ludieke natuurlijk ook
niet ontbreken. En alhoewel lange-
afstandslopen op zich al vermoeiend
genoeg is, waren er toch weer enkel
moedigen die meenden er nog een
schepje bovenop te moeten doen. Zo
waren er bijvoorbeeld Pascal Van Loo
en Jean-Baptist Bultynck, respektieve-
lijk Sportraad-voorzitter en -vrijgestel-
de van vorig jaar, die de tien kilo-
meter liepen met een kamera op de
nek. Zij finishten derde en vierde laat-
ste in hun kategorie. Een aantal stu-
denten van de Landbouwkring legden
de halve maraton af met een stootkar
beladen met bakken bier. Zij slaagden
erin die afstand af te leggen in on-
geveer drie uur en drie kwartier. Ook
de heren van Sinjoria presteerden iets
gelijkaardigs. Volgens een woordvoer-
der die wij ontmoetten aan een bevoor -
radingspost enkele kilometers na de
start in Mechelen waren zij aan de
start van de halve maraton verschenen
met vijftien blikjes bier per man -
het team telde naar verluidt ongeveer
twintig man - plus nog eens twaalf
flessen jenever. Na meer dan zes uur
bereikten de twaalf overgeblevenen
de finish.
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moest bijtellen. Bovendien had men
zowaar een aantal lopers vergeten die
aan de omkleedplaats nog op een bus
wachtten en zo de eige{llijke start mis-
ten. Hoeveel later zij juist vertrokken,
wisten de organisatoren niet. Deze
lopers kunnen dus enkel maar gissen
naar hun tijd. Op deze kleine schoon-
heidsfout na slaagde Sportraad er toch
weer in het geheel in goede banen te
leiden.
De organisatie vergt trouwens aar-

dig wat voorbereiding. Eerst en vooral
moet het parkoers natuurlijk vast-
gelegd worden - wat dit jaar niet zo
moeilijk was aangezien het parkoers
hetzelfde bleef. Vervolgens moet dit
besproken worden met de gemeen-
tebesturen van de negen gemeenten
waar de maraton passeert. Deze stel-
len trouwens ook politieagenten ter
beschikking om de veiligheid aan
drukke kruispunten te verzekeren. Bo-
venop die politiehulp zorgt Sportraad
zelf ook nog eens voor een ISO-tal
seingevers. Verder moeten nog de
bevoorradingsposten bemand en van
drankjes, fruit en druivesuiker voor-
zien worden. De kinéstudenten van
tweede kan en eerste lic, die de lopers
aan de aankomst masseren, zijn na-
tuurlijk ook onontbeerlijk. De kom-
puterregistratie van de tijden wordt

Eindredaktie:
Karel De Weerdt,

Steven Van Garsse

Tervaetestraat, 93
1040 - Brussel

Tel: (O)2n368756 - Fox : (I)2n327879
An Paulissen

.Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdrage inge-
zonden door derden onder de noemer
"Vrije Tribune". De auteurs Zijn' t.clf .
verantwoord-elijk voordegepubliceerde .
tekst, Standpunten cUeineen Vrije Trfb- .'.
une worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de auteurs.
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Open brief aan Masschelein, voorzitter Studentenaanqeteqenheäen.

Graag hadden wij, preses en vice-presessen van Mecenas, de vernieuw-
de kunsthistorische en muslkologische kring even de flnanclële as-
pekten van studeren toegelicht. Buiten het gewone inschrijvingsgeld
(nog veel te veel) wordt van ons verwacht dat wij elk jaar deelnemen
aan ekskursies. Deze ekskursie worden georganiseerd door het depar-
tement en maken deel uit van het lessenpakket. De prijs hiervan
varieert, zodat men om het volledige lessenpakket te kunnen volgen,
tussen de enkele honderden frank (een dagje Keulen bijvoorbeeld) tot
15000 frank (voor 8 dagen Firenze) moet bijbetalen. Deze reis naar
Firenze voor tweede kan kunstgeschiedenis betekent voor vele een
zware bijkomen financiële belasting. Jaarlijks organiseert Mecenas
daarom een aktiviteit waarvan de opbrengst de studenten ten goede
komt.
Echter, de prijs verhoogt ieder jaar en bovendien vermeerdert het

aantal studenten zodanig dat we nu niet meer toe kunnen komen met
onze traditionele wafelenbak en pannekoekenslag. Daarom hadden
we dit jaar een filmfestival gepland op 16, 17 en 19 november, in
samenwerking met het Brusselse Filmmuseum. Als afsluiter zouden we
de nacht van 19 op 20 november de hele nacht door films vertonen om
nadien te besluiten met een filmontbijt in de Fakbar L&W. Hiervoor
moesten we van de Dienst Studentenaangelegenheden de toestem-
ming van de Dekaan van Letteren en Wijsbegeerte hebben. Wij kregen
zijn toestemming om het lokaal 00.08 in MSI hiervoor te qebruiken
gezien de aard van het initiatief en de degelijke programmering. Voor
de 'nacht van de film' was hij akkoord aangezien eventuele veilig-
heidsproblemen vermeden zouden worden door het feit dat de tech-
nische dienst de verdiepingen en de grote traphal zou afsluiten en
wijzelfvoor een uitgebreide bewakingsdienst zouden zorgen. Tot daar
geen problemen, totdat we weer bij Studenten Aangelegenheden
moesten komen.
Allereerst werd ons beloofd dat we de week na de aanvraag bericht

zouden krijgen. Wat bleek? Toen we op het einde van die week langs
gingen moest onze (dringende) aanvraag nog steeds voor de voorzit-
ter verschijnen. Waardoor we wederom te horen kregen : 'kom
volgende week maar eens terug'. Dus de week voor ons filmfestival
gingen we nogmaals richting Naamsestraat om daar te vernemen dat
we de zaal slechts tot 02.00 uur mochten gebruiken. Toen wij hem
nogmaals vertelden dat door ons initiatief een aantal studenten toch
mee naar Firenze kunnen gaan vond Masschelein dat geen afdoend
argument. Het feit dat bepaalde mensen om financiële redenen niet
mee naar Firenze kunnen, en bijgevolg hun volledig lessenprogramma
niet kunnen volgen, is dus als argument onvoldoende om een zaal van
de universiteit (die er toch is voor de studenten) een nacht te
gebruiken. Ook het feit dat de dekaan zich mondeling en schriftelijk
uitdrukkelijk akkoord had verklaard werd weggewuifd. Volgens de
sekretaresse van de heer Masschelein vond deze het akkoord van de
dekaan veel te goedkeurend.
Het grootste argument van de heer Masschelein was de veiligheid in

het gebouw. Onze uiteenzetting dat we met de dekaan overeenge-
komen waren om de traphal en de verdiepingen van het MSI-gebouw te
laten afsluiten en zelf voor een goed georganiseerde bewaking zouden
zorgen werd door hem snel weggewuifd. Toen we bovendien nog
durfden te zeggen dat we eventueel met het hoofd van de dienst
Veiligheid wilden overleggen antwoordde Masschelein dat de eindver-
antwoordelijkheid bij hem lag en bij niemand anders.
Ja, de universiteit is er inderdaad echt voor de studenten ...

Namens Mecenas,
Jan Degeest, preses Brendan Burny, vice Peter Loockx, vice
Veerle Stinckens, vice en alle studenten van Kunstgeschie-

denis en Musikologie.

Agenda en Ad Valvas
ten laatste vrüdag voor

verschijnen om 18.00 uur op het
redaktieadres bezorgen

Els Comelis
Kris [ocobs

Lopers en stappers kunnen hun di-
ploma komen afhalen op het sekre-
tariaat van Sportraad Mocht je iets
verloren zijn kan je je ook tot dat-
zelfde sekretariaat wenden.

Redaktievergadering
iedere vrijdagnamiddag om

15.00u

lopers maraton mannen lopers maraton vrouwe~
I Henna" Lievens HIK 02:37:34

2 Stef aan Foulon KUL 02:4.1:56

3 Rudy Ceulemans KUL 02:44:5H

I Mieke Boeckx HHH 03:24:H

2 Greet Dupain KUL 113:34:41

J Annemie Gille, KUL 113:54:117

stappers maraton mannen stappers maraton vrouwen
- -

I Dirk Broos KUL 114:41:J~

2 Eddy Broos HIK 04:41:44

3 Gery Vos KUL 115:111:25

I Mlcke Flour KUL 115:27:52

2 Saskia Crucke KUL 116:25: 16

J Eh Vandecaedelaere KUL 06:50: 15

10 lopers %maraton vrouwens %maraton mannen
I Kristien Maes HHH lil :34:50

2 Elisabeth Maeyens KUL 01:36:50

3 Ellen Suetens KUL 01:38:08
----

Bert Vandererven I KUL OI:IJH:37

Rigobert Van Den Broeck IKUL Ol: 11:48

Erwin Leesen IKUL Ol: 11:48

,sta]Jpefs %marat~n mqnnen .tIta·
I Hilde Boelen KUL 02:47:02

2 Veerle Menren SAL 02:47: 11

J Jeannine Simaels KUL 02'51: 10

Michel De Gam:k 02: IM:1I6

2 Wim Vanderhaegen GRT U2:21 :55

Steven Daerns KUL 02:24:40

lopers ~ maraton mannen lopers ~ maraton vrouwen
I Elsie Maes KUL 00:44:07

2 Annelies De Wolf KUL 00:47:27

3 Sofie Ducheyne KUL 00:4R:03

I Geert Eechout KUL 00:33:26

2 Raf Thys KUL 00:34:10

3 Steven Monchy KUL 00:34: 10
- - -- ---- ,--

De eerste drie winnaars van elke discipline met tijd en afkomst (gegevens Sportraad)
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Het aantal studenten aan de KU Leuven

Nederlanders
dommer dan Belgen?
Tijdens een perskonferentie op donderdag 12 november gaf de
KU Leuven een toelichting bij het aantal studenten dat dit
akademiejaar ingeschreven is. Op 1 november studeerden aan
de KULeuven eksokt 23.522 jongeren.
De aantallen werden zo laat meege-
deeld om de pers gelijktijdig te kun-
nen inlichten. In de praktijk betekent
dit dat er werd gewacht tot de dag
waarop de Campuskrant verscheen
- twaalf november dus - zodat deze
reeds in de persmap stak. Gelijktijdige
inlichting is blijkbaar een nogal rek-
baar begrip. Erwerden dit jaar boven-
dien geen tussentijdse cijfers meege-
deeld omdat, ondanks de vervroeging
van de inschrijvingen, de inschrijvin-
gen traag op gang kwamen. Toch lijkt
het erop dat het aantal studenten, als
men op de gegevens van vorig jaar
mag voortgaan, ook dit jaar de 25.000
zal halen.
Opmerkelijk is ook de lichte stijging

van het aantal generatiestudenten,
dit zijn de studenten die dit jaar voor
het eerst ingeschreven zijn aan een
universiteit. Ondanks de daling van
het aantal achttienjarigen, waarmee
het aantal generatiestudenten on-
geveer korrespondeert, is het aantal
generatiestudenten toegenomen met
elf studenten tot 4.432 studenten. De
stijging kan vooral op rekening van
de meisjes geschreven worden: het
aantal vrouwelijke generatiestuden-
ten nam toe met 154 eenheden terwijl
het aantal mannelijke generatiestu-
denten met 143 daalde. Zij halen bin-
nen de generatiestudenten dan ook
de bovenhand met 53,8 procent.
De universiteit zoekt de oorzaak bij

de verdeling van mannen en vrou-
wen over het Hoger Onderwijs buiten
de universiteit (Hobu). Vrouwen zijn
meer vertegenwoordigd in de Hobu-
richtingen van het korte type. Vermits
vrouwen zich meer naar hogere nivo's
beginnen te richten, kan vanuit deze
groep nog een toename verwacht
worden. Mannen blijken zich binnen
het Hobu eerder in de richtingen van
het lange type te situeren. Zij zijn
vandaaruit minder gericht op een
doorstroming naar boven. Bovendien
zijn er binnen de Hobu-richtingen van
het lange type meerdere keuze-alter-
natieven. .
Wanneer de verdeling over de ver-

schillende richtingen bekeken wordt,
blijkt dat er zich ten opzichte van de
vorige jaren een aantal min of meer
uitgesproken verschuivingen hebben
voorgedaan. De traditionele sukses-
richtingen, Ekonomische en Toege-
paste Ekonomische Wetenschappen,
Rechten en Toegepaste Wetenschap-
pen (meer bepaald de Burgerlijk Inge-
nieurs), lijken uit de gratie. Het aantal
generatiestudenten Handelsingenieurs
gaan met 13 procent achteruit. Ook
bij Rechten is er een afname van 72
generatiestudenten (15 procent). Ter-
wijl de groep Burgerlijk Ingenieur Ar-
chitekten even groot blijft als vorig
jaar, is er bij de endere Burgerlijk
Ingenieurs een forse daling: 94 gene-

ratiestudenten minder. Dit hangt sa-
men met de vermindering van het
aantal mannelijke generatiestuden-
ten.
In de lift zitten de richtingen Psy-

chologie en Pedagogie, Letteren en
Wijsbegeerte en in mindere mate So-
ciale Wetenschappen. Van een 'psy-
chologie-boom' spreken lijkt echter
enigszins overdreven. Er is in de
fakulteit Psychologische en Pedago-
gische Wetenschappen een toename
van 74 generatiestudenten, die even-
redig verdeeld zijn over de beide de-
partementen. Binnen Letteren en Wijs-
begeerte is vooral Germaanse Talen
intrek met zomaar even 78 genera-
tiestudenten ekstra. De fakulteit So-
ciale Wetenschappen kent een be-
scheiden toename met 28 generatie-
studenten. Het Instituut voor Licha-
melijke Opleiding kent een toename
van 54 sportievelingen, het instituut
voor Farmaceutische Wetenschappen
telt 32 apotekers-in-spe meer.
De spreiding van de totale groep

studenten per richting blijft natuur-
lijk ver uit elkaar liggen. Ondanks de
terugloop van het aantal generatie-
studenten binnen Ekonomie, blijft de
groep toekomstige ekonomisten aan
de KU Leuven het grootst.met 3.530
studenten. De fakulteit Ekonomie
wordt op de voet gevolgd door deze
van Geneeskunde met in totaal 3.296
studenten. Hierbij mag men natuur-
lijk niet vergeten dat de studenten
Geneeskunde twee of drie jaar langer
aan deze unief vertoeven dan stu-
denten in de andere licentiaats- of
ingenieursjaren. Derde in rij der gro-
ten is de fakulteit Rechten met 2.989
studenten. Deze aantallen staan in
groot kontrast met de mindere goden.
Zo herbergt het Hoger Instituut Wijs-
begeerte 142 studenten en de fakulteit
Kerkelijk Recht 20 studenten.
Het aantal buitenlandse studenten

dat aan de KU Leuven stijgt gestaag.
In het akademiejaar 1982-1983 waren
er 1.232 buitenlanders aan de KU
Leuven. Vorig akademiejaarwaren er
reeds 1.868 buitenlandse studenten.
Dit jaar bedroeg hun aantal op 1
november 1.698 studenten. Toch lijkt
de KU Leuven niet zo gelukkig met
deze toename. In de persmap stelt
men dat "het probleem van de vrij
grote toestroom van buitenlandse stu-
denten niet nieuw is, maar het krijgt
door de heersende omstandigheden
ruimere aandacht dan in het begin
van de tachtiger jaren." Vooral de
lage slaagcijfers van de buitenlanders
blijken ergernis te wekken. Tot de EG
verordening konden de universiteiten
vrijwillig een selektie doorvoeren, wat
op dit ogenblik dus niet meer mogelijk
is.
Het gemiddelde slaagdjfer van de

eerste kandidatuur voor eerste en
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tweede zittijd bedraagt zowat 50 pro-
cent. Volgens professor Masschelein
zijn er tussen de verschillende fa-
kulteiten en richtingen heel wat fluk-
tuaties. Het hoogste slaagcijfer is te-
rug te vinden in een richting van
Letteren en Wijsbegeerte, het laagste
slaagcijfer bedraagt 26 procent. Mos-
schelein weigerde te vermelden welke
richting zijn eerstejaars zo hardvochtig
behandelt. Bijde Burgerlijk Ingenieurs
bedraagt het slaagcijfer, omwille van
de toelatingsproef die zowat een op
twee kandidaat studenten uitfiltert,
62 procent. Bij de Burgerlijk Inge-
nieurs Architektuur bedraagt het aan-
tal geslaagden in totaal 60 procent.
Vooral het 'probleem van de Neder-

landers' werd tijdens de perskonferen -
tie stevig uit de doeken gedaan. Waar
de slaagcijfers van de andere fa-
kulteiten bijna angstvallig achterwege
gelaten worden, worden deze van de
Nederlandse studenten zo breed mo-
gelijk uitgemeten. Hun slaagdjfer in
de eerste kandidatuur Geneeskunde
aan de KULeuven bedraagt 20.2 pro-
cent, voor de 'inlanders' is dit 57.5
procent. Dit brengt het totaal aantal
geslaagden in eerste kandidatuur Ge-
neeskunde op 48.6 procept, Mas-
schelein wijt dit ondermeer aan de

De term studiepuntenstelsel staat in
het algemeen voor een systeem van
onderwijsprogrammatie waarbij aan
elk vak een aantal studiepunten
toegekend wordt; hetvoertfleksibiliteit
en uitwisselbaarheid van vakken hoog
in zijn vaandel. In een doorgedreven
studiepuntenstelsel kan men de vak-
ken kiezen die men wil, en kan men
lessen volgen en eksamens afleggen
wanneer men dit wil: de keerzijde van
de medaille is een onmiskenbare sru-
dieduurverlenging.
Door het feit dat er geen echte eksa-
men periodes meer zijn, gaan de stu-
denten de vakken meer spreiden en
worden de normale kurrikula in plaats
van in vier jaar, in zes of zeven jaar·
gedaan, zoals blijkt in Nederland en
Duitsland. Studieduurverlenging hangt
dan weer fundamenteel samen met
een drempelverhoging van de toe-
gang tot het Hoger Onderwijs. Het is
daarom dat de Loko zich altijd prin-
cipieel verzet heeft tegen het Studie-
puntenstelsel.
Het studiepuntenstelsel aan de KU
Leuven zoals nu voorgesteld gaat ze-
ker niet zo ver. Het dekreet Coens
beperkt de mogelijkheden om zo'n
stelsel in te voeren al fel: het legt
immers de verplichting op om op het
einde van elke eksamenperiode een
deliberatie te houden. Waar in een
volledig studiepuntenstelsel in het al-
gemeen de studiepunten van een vak
als verworven worden beschouwd zo-
dra men in het vak geslaagd is, wordt
er bij een systeem met deliberatie veel
meer rekening gehouden met de glo-
bale jaarprestatie. Ook is er bij een
systeem met deliberatie een veel gro-
tere psychologische druk om alle
vakken van een studiejaar ook effek-
tief in dat jaar afte leggen. Enkel met
de systemen van individueel aange-
past jaarprogramma en kumul is het
in Vlaanderen wettelijk mogelijk om
eksamens van verschillende studie-
jaren in eenzelfde jaar af te leggen.
Met deze beperking wordt ook de
dreiging van studieduurverlenging de
kop ingedrukt.

minder aangepaste Nederlandse voor-
opleiding.
Men kan zich afvragen wat voor

nut heeft de cijfers van de Neder-
landers zo breed uit te smeren, zeker
invergelijking met overdreven schroom-
vallige houding die aangenomen
wordt tegenover bepaalde richtingen
met vooral Belgische studenten waar
de slaagcijfers aardig tegenvallen. Het
was vanwege de KU Leuven niet de
bedoeling om veel en zo neutraal
mogelijk informatie te geven: de dj-
fers over de Duitsers - waarvan er
ook een behoorlijk kontingent ge-
neeskunde studeert - werden bijvoor-

beeld niet afzonderlijk vermeld. De
enige andere reden voor die zeer selek-
tieve openheid bestaat er blijkbaar in
dat men de Nederlandse studiere-
sultaten op een of andere wijze wil
problematiseren: ofwel wil men de dok-
terssussen ("zie jewel, de Nederlanders
pikken jullie specialisatie-plaatsen
niet in, ze hebben al moeite om de
kaap van de eerste kandidatuur te
passeren"), ofwel wil men enige druk
uitoefenen op de nationale overheid
voor een meer aangepaste selektie- of
oriëntatiepolitiek.

Ria Vandermaesen

Voor de nieuw in te voeren studie-
punten blijven dus maar twee funk-
ties over. Enerzijds dient een studie-
punt als een stuk kwantitatieve infor-
matie over welk relatief deel van zijn
totale studietijd de student in de loop
van een jaar in elk vak geacht wordt
te steken.
Anderzijds dient het studiepunt om
de uitwisselbaarheid van vakken tus-
sen verschillende opleidingen te be-
vorderen. Het opnemen van keuze-
vakken uit andere studierichtingen of
het volgen van delen van de oplei-
ding aan een buitenlandse universi-
teit zou vereenvoudigd moeten worden
door aan elk vak een bepaald aantal
studiepunten te hangen.

Blindelings
Maar op dit laatste punt gaat het
systeem serieus de mist in. De Vlaamse
wetgever verplicht de universiteiten
immers om aan elk studiejaar in to-
taal eksakt 60 studiepunten toe te
kennen, waarbij één studiepunt over-
eenkomt met tussen 25 en 30 uur
studie. Dit leidt tot de behoorlijk ab-
surde situatie dat een even zwaar vak
in de ene richting een ander aantal
studiepunten kan hebben dan in een
andere richting. Zo zou een vak van
150 uur studietijd 6 studiepunten krij-
gen in een richting met 1500 uur
totale studiedruk en maar 5 studie-
punten in een richting met 1800 uur
totale studiedruk; een vak van 164
uur studietijd zou in een richting met
1500 uur totale studiedruk zelfs 7 stu-
diepunten krijgen en ook maar 5 stu-
diepunten in een richting met 1800
uur totale studiedruk.
De vraag dringt zich dus op waarom
de wetgever de vork van 54 tot 66
studiepunten per studiejaar zoals deze
in het oorspronkelijke Vlir-voorstel (de
klub van de Vlaamse rektoren. waar
sinds enige tijd ook de studenten van
de Vlus, de Vlaamse Universiteitsstu-
denten enige inspraak in hebben)
stond verworpen heeft en een strikte
maat van 60 studiepunten oplegt. De

Memorie van Toelichting bij het de-
kreet levert het antwoord: de Vlaamse
reglementering heeft ten koste van
alles zich aan het door de Europese
Gemeenschap gesteunde ECTS-piloot-
projekt willen konformeren.
Dit European Credit Transfer System
levert een kader om uitwisselingen
van studenten gebaseerd op het we-
derzijds erkennen van studiepunten
tussen een beperkt aantal Europese
universiteiten mogelijk te maken; voor
de KU Leuven draaien de ingenieurs
Mechanika mee in dit systeem. De
teorie is echter ook hier weer veel
mooier dan de praktijk: konkreet
maakt immers haast elke instelling
van de ECTS-netwerken volop gebruik
van zijn appreciatierecht, dat erin be-
staat dat de uitzendende instelling de
in het buitenland afgeleverde studie-
punten naar eigen inzicht hoger of
lager mag inschatten. Als echter ECTS
zo overduidelijk onvolmaakt is, blijft
de vraag waarom de politid zich ten
koste van alles aan dit Europese sys-
teem dat nog in een testfaze is hebben
willen konformeren. Of wordt het
klakkeloos en blindelings overnemen
van alles wat uit de EG-a4ministratie
komt, nu al een tweede refleks von..
onze politici?
Zolang de wet op dit punt niet ge-
wijzigd wordt, zal het studiepunten-
stelsel zich voorlopig dus voorname-
lijk beperken tot het geven van een
aantal studiepunten aan elk vak dat
in verhouding staat tot de ervoor be-
nodigde studietijd. De studenten-
beweging heeft hiermee een stevige
voet tussen de deur om de realisatie
van een oude studenteneis te verkrij-
gen: de wettelijk verplichte regel-
matige studietijdmetingen ter evalu-
atie van dit studiepuntensysteem zor-
gen er immers voor dat aan het als-
maar groeien van de studiedruk ef-
fektiefeen halt toegeroepen wordt. De
totale studiedruk moet tussen de 1500
en 1800 uur per jaar liggen. Een prof
die zijn vak zwaarder maakt dan ge-
budgetteerd is, wordt door de nieuwe
richtlijn verplicht om óf zijn vak in te
perken, óf zijn kollega-docenten zo
ver te krijgen dat zij hun vakken in-
perken.
Ook meer direkt zullen de nieuwe
studiepunten invloed hebben op de
studiereglementering. Waar nu nog
op vele plaatsen gesproken wordt over
een aantal uren op te nemen keuze-
vakken, zal dit vanaf volgend jaar in
studiepunten uitgedrukt worden. De
studiepunten zullen dan meteen ook
hun intrede doen in de programma-
brochures.
Toch blijft de vraag of hier niet veel
moeite gedaan wordt om slechts een
deel van de oorspronkelijke doelstel-
ling te realiseren. We kunnen maar
hopen dat de politici hun vergissing
inzien, en dat in de toekomst ook de
uitwisselbaarheid van vakken nog
gerealiseerd wordt.

info-avond

Voorlopig in een aangepaste versie

Volgendjaar
studiepuntenstelsel
aan de KU Leuven

.eeft de Onderwijsraad het ontwerp
behandeld voor het nieuwe studiepuntenstelsel, dat vanaf vol-
gend jaar over geheel de KU Leuven ingang zal vinden.

Miek Dekeyser
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Vujo versus de liberale vernieuwingsbeweging

Idealisme of opportunisme?

dige verschillen maar over de echte
scheeftrekkingen. Zo is het ingebakken
in de Walen om anders medisch te
konsumeren." Op de vraag of dit wel
reden genoeg is om de solidariteit op
te blazen - dergelijke fenomenen zie
je immers ook tussen Vlamingen
onderling en tussen Vlamingen en
migranten - schrikt T'Sijen wat te-
rug. Hij benadrukt dat het zeker niet
zijn bedoeling is om de solidariteit te
stoelen op basis van ras of huidskleur.
"Wij hopen wel dat de migranten die
hier wonen en leven zich volmondig
zullen integreren, en generatie na ge-
neratie onze gewoontes zullen over-
nemen die stoelen op westerse waar-
den. De eerste generatie heeft die nooit
willen erkennen, maar de derde en
vierde generatie zullen die gewoontes
wel overnemen. Ik vind trouwens dat
VTM een veel grotere bedreiging vormt
voor Vlaanderen dan de migranten."

overigens ooit zelf schreef. Dit had
echter slechts zin zolang de partij hier-
voor open stond.
De Smet verwijst hierbi] naar men-

sen zoals look Gabriëls en Hugo
Schiltz. Met Bert Anciaux is die rich-
ting echter definitief vaarwel gezegd
en komt de klemtoon opnieuw op het
kommunautaire te liggen, zoals het
recente incident rond het taalstatuut
van Bever nogmaals bewees.
De Smet denkt dat er binnen de VU

geen verruiming mogelijk is, ener-
zijds vanwege het politologische ar-
gument dat een partij nu eenmaal
zeer moeilijk kan veranderd worden
en anderzijds doordat binnen de VU
- wanneerheterechtopaankomt -
steeds weer naar het kommunautaire
wordt teruggegrepen. Op de vraag of
al die argumenten ook niet op de PVV
van toepassing zijn antwoordt De Smet
ontwijkend datVerhofstadts partij wel
radikale veranderingen wil. Hij leidt
dit af uit gesprekken met PVV-volks-
vertegenwoordiger Rik Daems die toe-
gaf in het verleden fouten begaan te
hebben. Volgens De Smet zal de ver-
ruimingsbeweging van Verhofstadt
wel voldoende fundamenteel moeten
zijn, anders zal dit elektoraal afgestraft
worden.
Op de vraag hoe het mogelijk is dat

studenten van de Vujo zo gemakke-
lijk overstappen Ii~ar een liberale par-
tij, die aparte visie heeft op soàale
zekerheid, antwoordt De Smet dat het
verschil in visie tussen VUen PVVecht
niet zo groot is als altijd beweerd
wordt. "Op een VU-kongres in Kortrijk
rond soàale zekerheid begin de jaren
tachtig werd reeds sterk de. nadruk
gelegd op de responsabilisering, net
zoals de nieuwe partij dit zegt. We
zitten immers met een systeem dat
zeer veel kost en desondanks niet alle
gaten in het sociale netwerk dicht.
Een aantal mensen die nu geld krij-
gen uit de soàale zekerheid hebben
dit geld helemaal niet nodig. Zo kun-
nen we bijvoorbeeld het kindergeld
fiskaliseren". De opmerking dat alle
privatiseringen van de soàale zeker-
heid in het buitenland bewezen heb-
ben ook niet zo gemakkelijk boven-
genoemde problemen op te lossen,
beantwoordt De Smedt met de op-
merking "slechter dan nu kan het
moeilijker. "
Wel nog een probleem vormt het

standpunt rond de migranten. "Er
wordt daarbij teveel nadruk gelegd op
de negatieve aspekten van de mi-

De melding in nogal wat regionale kranten dat naast Hans
Bracquené ook Johan Plas en de voltallige VU-jongeren de stap
zetten naar de vemieuwingsbeweging van Verhofstadt zette
heel wat kwaad bloed bij de VU-jongeren aan de KU Leuven. In
een bersbericht reageert de Vujo-kern 'met verbazing en ontzet-
ting'. Veto sprak met beide partijen.

Koen T'Sijen, sinds enkele weken voor-
zittervan de VU-jongeren KU Leuven
(Vujo) stelt dat er in totaal slechts een
viertal studenten van de Vujo-kern
aan de KU Leuven besloten hebben
de overstap te zetten naar de nieuwe
partij rond Verhofstadt. "Of dat nu uit
idealisme dan wel opportunisme is
willen we nog in het midden laten ... " .
Volgens T'Sijen kan de Vujo nog

steeds rekenen op een dertigtal stu-
denten voor hun aktiviteiten. Zo is er
reeds een lunchdebat met Johan Sou-
wens gepland voor eind november.
Bovendien zijn er nog steeds enkele
studenten uit de Vujo-kern van vorig
jaar - zoals Marc Hendrickx en Roei
Anàaux (de broer van Bert) -aktief
binnen de Vujo.
T'Sijen: "Het persbericht over de

overstap is in november yerspreid ter-
wijl Jan Siffert al voorzitter afis sinds
juni vorig jaar. Het klopt dus niet dat
. het 'bestuur' is overgelopen ... Door
een bericht te verspreiden dat het be-
stuur overloopt denk ik dat het Cen-
trumvoorPolitiekeVernieuwing(~
de indruk wil wekken dat de Vu-
jo KU Leuven niet meer bestaat. Ik
vraag mij af welke politieke vernieu-
wing daar achter zit. Wij hebben al-
tijd getracht konstruktief mee te dis-
. kussiëren met het CPV. Maar ik vond
het tekenend dat er tijdens een dis-
kussie rond de vernieuwing, plotseling
iemand van het LVSV (liberale stu-
denten) tegen mij zei dat hij hoopte
dat ik in elk geval niet bij de verrui-
ming zou komen. Is dat dan de vrije
markt-politiek van Verhofstadt?".
Ieroen De Smet, één van de over-

lopers, beweert dat op die bewuste
!,~rskonferentie wel duidelijk gezegd
is dat er een Vujo-werking aan de
universiteit is blijven bestaan.
Er is zelfs ekspliàet gesteld dat een

aantal zaken zoals de financiën aan
een nieuwe Vujo-ploeg zijn overge-
dragen. Toch vindt hij dat er wel ver-
meld mag worden dat uiteindelijk
een viertal mensen die zich jarenlang
heel serieus hebben ingezet voor de
Vujo KU Leuven zijn overgestapt. De
vaak geuite kritiek dat het CPV er een
spelletje van maakt om via een nauw-
gezette timing zoveel mogelijk na-
men van overlopers in de pers te krij-
gen ontkent hij. Volgens Ieroen De
Smet heeft dit alles te maken met de
pers die de verruimingsbeweging op
zich blijkbaar belangrijk genoeg vindt
om er een aantal keer over te berichten.

Scheeftrekken
__Beide frakties blijken echter wel
deg~lijk een totaal andere maatschap-
pijvisie te hebben. Dit is wel ergens
verwonderlijk wanneer je bedenkt dat

.e~ - en dat geven beiden ook toe - de
twee- frakties tot vorig jaar binnen
eenzelfde beweging aktief waren en
zelfs relatief goed met elkaar konden
opschieten.
Het grote verwijt van het CPV op de

oude VU is steeds geweest dat de VU te
sterk de kommunautaire toer opgaat.
Koen T'Sijen: "Dat zal na de staats-
hervorming wel verdwijnen. Wij vin-
den de staatshervorming wel heel be-
langrijk, omdat dit een techniek is om
inhoud te geven aan Vlaanderen.
Zolang er nog steeds overlappende
bevoegdheden zijn, is een degelijk
beleid heel moeilijk. En hierin kan de
VU een rol te spelen". De Vujo KUL
steekt ook niet onder stoelen of ban-
ken dat zij separatistisch is: "Ik durf
onomwonden zeggen dat wij voor
een onafhankelijk Vlaanderen zijn.
Wij moeten eens gaan beseffen welke
kultuur er in Vlaanderen en in Wallo-
nië heerst Voor ons is het begrip 'volks-
gemeenschap' heel belangrijk. Er zijn
immers duidelijke verschillen tussen
Vlaanderen en Wallonië. Voor mij is
een kultuur wel iets zeer breeds en
algemeens. De mensen zijn boven-
dien de transferten naar Wallonië beu.
Ik heb het dan niet over de rechtvaar -
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Bever
De motivatie om over te stappen

heeft bij Ieroen De Smet vooral zijn
wortels in de frustratie van het vier
jaar lang werken in een partij die
telkens weer het komm unautaire naar
voor schuift: "Een partij die naar buiten
toe het beeld van een kommunau-
taire partij heeft, kan niet overleven."
Een groot verschil met de VU is de

visie op de staatshervorming. De Smet:
"Voor mij is die staatshervorming een
middel om een meer demokratisch
bestuur mogelijk te maken, waar een
groot deel van de Vlaamse Beweging
de staatshervorming eerder ziet als
doel op zich. Die Vlaamse onafhan-
kelijkheid moet er komen, maar wat
ze er dan mee gaan doen weten ze
niet." De Smet heeft altijd de bedoe-
ling gehad om breder te gaan dan een
zuivervolksnationalisme. Hierbij ver-
wijst hij naar het studentenvademe-
kum waar de Vujo-studenten als voor-
beeld het Nederlandse 'sociaal-libe-
rale' D'66 vermelden, een tekst die hij

Hoewel er enige verwarring ontstond met de meer gebruikte term
'bewustzijnsverruiming',. kozen een aantal Vujo'ers toch voor de
aktie van Verhofstadt. (roto Karel De Weerdt)

granten-problematiek. Ik vind dat we
heel wat kunnen leren van de mi-
granten en dat die problematiek niet
los kan gezien worden van de Noord-
Zuid verhoudingen. Ik hoop dan ook
dat de positieve amendementen die
op dat vlak ingediend werden voor
het kongres, het halen" .
Alhoewel hetCPV de bedoeling had

een 'brede politieke beweging rond
een nieuw, toekomstgericht projekt'
te zijn (Nieuwsbrief, nulnummer) heb-
ben tot nog toe geen studenten uit
ander politieke jongerenverenigingen
de overstap gezet. In totaal hebben in
Vlaanderen wel een honderdtal stu-
denten (vooralonafhankelijken) ge-
reageerd op een uitnodiging om ak-
tief mee te werken met de nieuwe
politieke beweging. Een niet onaardig
resultaat waarmee het CPV heel tevre-

den is. Op Leuvens vlak blijkt intus- •
sen de band met het LVSVvrij goed te
zijn "ze hebben zelfs mee helpen
plakken voor het debat tussen Gabriëls
en Daems. We zijn binnen het LVSV
gewoon schitterend ontvangen. Tij-
dens alle diskussies werd heel open
gereageerd. "
Na de oprichting van de verruimde

partij rond de PVV zal het CPV niet
verdwijnen. Het zal wel niet meer de
funktie blijven vervullen die het nu
heeft, namelijk het aantrekken van
mensen uit andere partijen en onaf-
hankelijken. "Het wordt eerder een
studiedienst die wat losser komt te
staan van de PVV ... sorry, ik bedoel de
nieuwe partij."

Pieter Vandekerckhove

Porno als emanciperende faktor

Abigail Child brengt erotiek
op eigen manier in beeld
Vrouwelijke regisseurs zijn in de huidige filmindustrie nog
steeds dun bezaaid Ineen overwegend mannelijke filmwereld
bemachtigen zij zelden een vooraanstaande positie. Geen won-
der dan ook dat tema's als vrouwen seksualiteit bij deze
filmmakers een belangrijke plaats gaan innemen. Ookbij Abigall
Child, momenteel een van New Yolks meest talentvolle eksperi-
mentele filmmakers vinden we hier sporen van terug.
Gegroepeerd onder de noemer 'Is this negatieffilm. De invloed van de B-
what you were bom tor' vertoont het film en de pornografische film is hier
Stuc zeven van Childs eksperimentele zichtbaar.
kortfilms. Ondanks de verscheiden- 'Perils' wordt door Child zelf be-
heid in tema's en vorm zijn er ook schouwd als een hommage aan de
duidelijk konstanten te onderkennen: stomme film. Het vijf minuten du-
de belangrijke rol die wordt toegekend rend werkje bestaat uit vier delen.
aan de vrouw, seksualiteit en erotiek, Eerst worden de personages afzonder-
de kritische houding ten opzichte van lijk voorgesteld, daarna krijgen we
het filmmedium zelf, het kombineren hen in hun relaties te zien. De akteurs
van verschillende genres en stijlen, de gedragen zich niet natuurlijk, ze 'po-
sterke invloed van de soundtrack die seren' en dit in analogie met de 'ta-
ook een narratieve funktie vervult. bleaus' uit de beginperiode van de
Elke film van Child is opgebouwd stomme film. Hierin bleven - vaak

uit verschillende genres en stijlen. Zo- aan het einde van een scène - alle
wel technische als estetische elemen- personages in hun dramatische hou-
ten worden ontleend aan oudere en ding gefikseerd, wat het effekt heeft
zeer recente stromingen binnen de vanelmschilderij.lndeclose-upszien
filmwereld. We zien door video-clip we dat de personages los van elkaar
beïnvloedde zwart-wit beelden, die staande emoties uitdrukken. De af-
doorhun opvallende lichten schaduw- wezigheid van geluid maakte dat uk-
effekten ook de sfeer uitademen van teurs uit de stille film enkel via de
de stomme ekspressionistische film en motoriek van hun lichaam emoties
de Amerikaanse film noir. Dit wordt konden uitdrukken. Vooral met mond,
afgewisseld met grijzer beeldmateri- ogen en handen leerden zij zo sym-
aal, met wazige onscherpe shots en bolen te kreëren die ook los van het

verhaal een betekenis of in ieder geval
een estetische waarde bezaten. Child
zegt zelf hierover: "De oorzaken van
bepaalde gelaatsuitdrukkingen en
gedragingen heb ik bewust niet wil-
len tonen." .
De vermenging van verschillende

stijlen en genres is duidelijk in een
film als 'Mayhem'. De film opent met
een shot van een vrouw in een kamer.
De schaduw van een jaloezie valt op
haar gelaat en lichaam. Dit video-
clip-achtige shot wordt afgewisseld
met beelden uit een gangsterfilm, en
later met negatieffilm, onscherpe beel-
den en sterk ekspressionistische shots.
Child gebruikt hier geleend beeldma-
teriaal: found footage.
In 'Mayhem' staan vrouw, seksua-

liteit en erotiek centraal, net als in
'Covert Action' (erotiek in soàale ge-
dragingen) en 'Mutiny'. Child revol-
teert tegen de sociale onderdrukking
van de vrouw, maar de manierwaarop
is niet altijd even duidelijk. Ze beroept
zich hierbij op beelden uit de porno-
grafische film. Volgens sommige fe-
ministische opvattingen bevestigt de
pornografische film de gevestigde rol-
patronen. De seks die we hier te zien
krijgen is namelijk mannenseks. Vol-
-qens anderen haalt porno de tradi-
tionele waarden juist onderuit omdat
hierin alles kan en mag. Dit laatste is
duidelijk het geval in Childs films. Ze
toont zowel vrouwen als mannenli-
chamen in uitdagende pornografische
poses. In de kronkelende, vrijende li-

chamen kunnen we nauwelijks de
sekse weernemen. Men kan zich ech-
ter afvragen of deze seksuele bevrij-
ding - die eigenlijk verloopt volgens
mannelijke normen - wel echt bij-
draagt tot de opwaardering van de
vrouw.
Een tweede belangrijke beschou-

wing en kritiek die Child met haar
films beoogt is die op het filmmedium
zelf. ln 'Mercy' ontleedt ze het spel dat
de massamedia spelen met onze pri-
vate percepties. Maar ook in haar
andere films legt ze het filmmedium
zelf bloot. In 'Perils' worden dezelfde
akties steeds herhaald, terwijl de per-
sonages voortdurend van rol verande-
ren. Dit om aan te duiden dat de
akteur slechts een rol 'speelt'. Door
verschillende stijlen door elkaar te
gebruiken wordt gewezen op de kon-
venties waaraan de filmkijker ge-
bonden is. Naar een horrorfilm gaat
het publiek met bepaalde verwach-
tingen en worden aldus bepaalde ge-
beurtenissen aanneemlijk die in bij-
voorbeeld een politiefilm onaanvaard-
baar zouden zijn. Het voortdurend
spelen met en doorbreken van deze
konventies maakt het de kijker moei-
lijk maar dwingt hem tegelijkertijd
tot nadenken.
Wat vaak bij eksperimentele film

en kunst het geval is geldt ook voor
Child: haar werk bezit een rijkdom
aan inhoudelijke en vormelijke mo-
tieven, maar lijkt niet zonder het ge-
schreven teoretiserende woord te kun-
nen. De films zijn zo persoonlijk en
kompleks, dat het onwaarschijnlijk is
dat zij bij elke toeschouwer een duide-
lijke betekenis genereren. Uitleg van
de kineaste en onderzoek door film-
kritici lijken een onlosmakelijk deel
van deze films.

Karen De Pooter
Eksperimentele films van AbigaiJ
Child vrijdag om 20.30 u in het Stuc.



Een identiteitsprobleem bij het Stuc?

"We moeten trachten
relevante kunst te brengen"
Sluit het Stuc? Na jaren van financiële moeilijkheden publi- heden, n~g geen konkrete uitwegen.

Er is nog niets beloofd door de univer-
siteit en ook niet door de stad Leuven.
Een onzekere toekomst blijft dus nog
steeds een feit, temeer daar een ver-

zeker voor de vele bezoekers die vaak te horen kregen dat de hoging van bedrijfssponsoring niet
echt in het vooruitzicht kan gesteld
worden. Er wordt gewerkt aan een
tweede strukturele sponsor naast de
ABB. Recent verscheen er in Knack
een artikel overdeadviezen van Weckx
in verband met de verdeling van de
Lottosubsidies. Daarin werd gesugge-
reerd dat het Stuc een sponsorver-
hoging van Lotto zou mogen ver-
wachten omdat ze aangesloten zijn
bij de katolieke universiteit en bij-
gevolg deel zou uitmaken van de ka-
tolieke zuil, de zuil van Weckx.»
Marc de Putter: «Hetbewuste Knack-
artikel is zeer frustrerend voor ons.
Eindelijk krijgen we een finanàeel
steuntje in de rug van de betrokken
minister die zag dat het niet langer
kon bij het Stuc zoals ook trouwens

Veto: Een beter werkingskader brengt gebeurd is bij de Limelight in Kortrijk.
niet meergeld op, waarmagdatgelddan Bovendien was onze aanvraag voor
vandaan komen? meer subsidie zeer goed gemotiveerd.
Dirk de Wit «Het lost inderdaad niet En dan zouden we ineens bij de kato-
alles op maar de Vlaamse Gemeen- lieke zuil behoren. Hèt is echt geen
schap is maar een van de partners. Je kado, die subsidie ...
hebt nog de universiteit en Loko na- Het Stuc is ontstaan uit Kultuur-
tuurlijk dat geld geeft via Kultuur- raad, elf jaar geleden. Op dat rno-
raad. De stad geeft jammer genoeg ment hanteerde men een supermarkt-
niets. Weworden voor het werk dat we politiek. Eenhele programmatie waar-
doen toch wel gewaardeerd door het in veel kunstgenres vertegenwoordigd
publiek. We brengen immers 25.000 waren. In 1980 besliste men zich.op
studenten van oveml.die later maat- bepaalde sektoren van de kultuur te
schappelijk belangrijke funkties zul- koncentreren.. Van toen af is men
len bekleden, in kontakt met kultuur. zich gaan toeleggen op teater, dans
In het Stuc hebben ze een kulturele en video en film. Het geld hiervoor
onderbouw gekregen. Dat is een be- kwam voor een groot deel uit de Loko-
langrijke taak en een belangrijke er- subsidies. Door de verdeelsleutel van
kenning van de Vlaamse Gemeen- die subsidies kreeg Kultuurraad/Stuc
schap. De universiteit dan heeft fan- het grootste deel van de koek (30%). \Ij l'ng
tastische sportakkomodaties en les- Het overgrote deel daarvan gaat naar oe I
lokalen maar ze heeft nauwelijks iets het Stuc (Kultuurraad zelf gebruikt Veto: Toch reageren nog veel studenten
over voor kultuur,- slechts 10% van de Loko-Kurn-subsi- dat het Stuc niet de kultuur brengt die ze
«En toch hamert de rektor in elke die). HetStuczou zichwelvoortdurend zou willen. Het kntetium van de 'vemieu-

toespraak op het belang van kultuur. de vraag moeten stellen of de voeling wing' gaat dan niet meer op. Kan er ook
De budgettaire beperkingen, die wel. met de studentenbeweging groot ge- niet fimdamenteel nagedacht worden over
begrijpelijk zijn, deden ons altijd noeg is. Het geld is oorspronkelijk de invulling van die demokratisering van
buiten de prijzen vallen. De univer- alleen daarvoor bedoeld en niet zozeer kultuur zelf?
siteit zal het niet meer hard kunnen voor een autonoom kunstencentrum. Dirk de Wit: «Daar kan ik een heel
maken dat ze enerzijds altijd de mond Dirk De Wit: «Wat het Stuc probeert . simpel antwoord op geven. Als je tien
vol heeft van kultuur en tegelijk er tedoen,isnietalleenveelvolkoverde jaar lang zo ongelooflijk veel organi-
niets voor doet. Buiten de kultuur- vloer te krijgen maar vooral relevante seert en nog blijkt dat er enorm veel
koordinatrice, Klaartje Proesmans, kunst te brengen - zoals er ook be- uit de boot valt wat betreft program-
heeft men niemand die fulltime met langrijkeliteratuurbestaat -alseen matie dan kun je niet anders dan
kultuur bezig is. En wij zouden een onderdeel van de vorming. We pro- beleidslijnen uittekenen die niet het
oplossing kunnen bieden voor het beren dus wel veel studenten aan te hele gamma bestrijken. Je moet pro-
probleem hoe aan een universiteit trekkenmaar de hoofddoelstellingblijft: beren andere prioriteiten te stellen en
kultuur te brengen. Aangezien onze hoe kunnen we de studenten een se- dat is bijvoorbeeld de konsumptie-
programmatie een gat in de markt is rieus kunstaanbod voorschotelen - drift tegen te gaan. Via het markt-
in Leuven en de stad Leuven veel en dan vooral de hedendaagse kunst mechanisme komen de populairdere
kritiek krijgt op haar kultuurbeleid, omdat die te maken heeft met de dingen toch aan bod. Dan hebben wij
zouden we, alhoewel we ons op stu-. vragen die vandaag leven. De band de plicht om relevante keuzes te ma-
denten richten, een belangrijke rol met de studenten is hier veel dichter ken. Als je subsidies krijgt, heb je een
kunnen spelen voor de stad Leuven... dan alleen het numerieke van het maatschappelijke opdracht. Ik snap
«Er is wel het kultureel centrum aantal toeschouwers. Wewillen sensi- niet dat mensen van Lokomet zoiets

Romaanse Poort dat uitstekend werkt biliseren zodat zowel ekonomisten als afkomen, een ministerie betaalt toch
maar het blijkt dat die nooit in het germanisten hun blik zouden kun- ook mensen om te denken over een
vaarwater van het Stuc komt. Het zijn nen verruimen. Dat is het Stuc en zo programmatie ...
twee polen van hedendaagse kunst,» zal het altijd blijven.» Marc de Putter: «Het zou bovendien
«Maar dit zijn allemaal mogelijk- «Daarom is het Stuc een onderdeel getuigen van minachting tegenover

de studenten. Het is juist omdat je
denkt dat je met dit publiek ver kunt
geraken dat je breder kunt program-
meren. Deze programmatie getuigt
dan ook van geloof in je publiek.»

Veto: Maar een student moet zich kun-
nen identificeren met het Stuc. Is er dan
niet iets mis met de manier waarop aan
het imago gewerkt wordt? Het Stuc komt
bij velen toch over als studentonvriende-
lijk en elitair. Het Stuc-boekje bijvoor-
beeld, wordt doorvelen als te intellektueel
beschouwd.
Dirk de Wit: "We hebben de laatste
jaren beslist om de teksten korter en
duidelijker te maken. Maar ik vind
het vreemd dat zoiets net in een uni-
versitair milieu gezegd wordt. Mis-

ceerde het Stuc in zijn maandblad een open brief waarin de
mogelijkheid tot sluiten ter sprake kwam. Totaal onverwachts,

voorstellingsreeks weer eens helemaal was uitverkocht Veto
peilde naar de oorzaak van deze problemen bij Dirk Dewit,
direkteur van het Stuc, Marc Deputter, de programmator voor
dans en theater, en bij Petra Berten, de voorzitter van Kultuur-
raad/Stuc.

matie kan werken. Het Stuc, zoals het
nu is, is op drijfzand gebouwd.»
«Het is anderzijds niet zo dat wij

geloven dat het teaterdekreet alle heil
zou brengen. Het is bovendien nog
altijd niet gestemd. Er is dan echter
wel een kader waarin een oplossing
kan gevonden worden. Dat zou zonder
kader niet mogelijk zijn.»

Recent verschenen in de nationale
dagbladpers een aantal alarmerende
berichten over het Stuc, als aanvul-
ling op die open brief. Daarin werd
door de programmatoren van het Stuc
naar voor gebracht dat niet zozeer
grote finanàële problemen plots de
kop hadden opgestoken, maar dat
het Stuc al vijftien jaar lang bedreigd
wordt in zijn voortbestaan eenvou-
digweg omdat er geen juridisch of
finanàeel kader bestaat om een over-
leven te garanderen. Daarin staat het
Stuc niet alleen. In de jaren '80
ontstond een hele reeks van eksplosief
groeiende kunstencentra, zoals bij-
voorbeeld de Monty in Antwerpen of
het Nieuwpoorttheater in Gent, waar-
voor nog altijd geen strukturele plaats
gevonden is in het subsidiebeleid van
de Vlaamse Gemeenschap.
In het verleden leidden de soms

loze subsidiebeloften van de Vlaamse
Gemeenschap tot finanàële putten.
Om die te dempen werden er door de
huidige staf zware inspanningen
geleverd - onder meer vrijwillig ont-
slag van 6 maanden door de direk-
tieleden om de loonkostte drukken -
zodat het tekort van 2.043.158 bf in
1989 zakte tot ongeveer 1.200.000 bf
eind 1991. Als oplossing voor de pro-
blemen lijkt het Stuc sterk aan te drin-
gen op de uitvoering van het 'Ontwerp
van de podiumkunsten', het roem-
ruchte teaterdekreet. De vraag is dan
ook niet uit de lucht waarom het
teaterdekreet er nog niet is.

Mark, Dirk en Petra buigen zich over enkele Stuc-problemen
schien is het wel een psychologische
drempel.»
Petra Berten: «Maar er is ook een
initiatief om via de Kultuurraad de
kringen rechtstreekser bij de promotie
van het Stuc te betrekken. Er moet
meer informatie komen en het Stuc
moet minder hermetisch worden voor-
gesteld door eenvoudiger teksten in
bijvoorbeeld kringbladen zonder dat
dan mag vervallen worden in een
simplisme. Zomoeten de kringen hun
leden veel beter en konkreter kunnen
informeren over de programmatie.»

Veto: Er wordt gesproken over een nieu-
we taak van Kultuurraad. Vroeger was
het zo dat het Stuc vele middelen van
Kultuurraad opslorpte enKultuurraad zelf
niet meer deed dan budget beheren van
en kontrole op het artistieke beleid van
het Stuc. Waaruit bestaat die werking
dan die Kultuurraad zelfstandig van het
Stuc wil opzetten?
Petra Berten: "Dit jaar is er een veel
dynamischere Kultuurraad. Er wordt
inderdaad gewerkt eon .dot lthaka-
projekt, een ticketshop. een filmweek
enzovoort. Het is duidelijk dat het
moeilijk zal worden deze werking te
dragen binnen de huidige struktuur.
We zijn nu aan het diskussiëren over
de werking binnen de eigen raad zelf.
Op termijn zal er dan ook voor Kul-
tuurraad een vrijgestelde nodig zijn.
Dat zal financieel opgelost worden
binnen de mogelijkheden die er nu
zijn. Het is dan ook belangrijk dat bij
de herverdeling van de Loko-subsi-
dies Kultuurraad geen geld verliest.»
Dirk de Wit: "We zouden naar een
taakverdeling toe willen groeien tus-
sen Kultuurraad en Stuc: andere ok-
tiviteiten maar dezelfdedoelstellingen.
Maar de twee organisaties mogen ze-
ker geen konkurrenten worden. Bei-
den moeten relevante kunst brengen
voor een zo groot mogelijk publiek.
Anders zou er een breuk zijn en dat
moet je absoluut vermijden. Het is
vooral belangrijk het- principiële in
het oog te houden. De student die
denkt dat het Stuc in het vervolg eli-
tair zal programmeren en Kultuur-
raad populair, slaat de bal volledig
mis.»

van Loko.Lokoprobeert toch ook vra-
gen te stellen bij de demokratisering,
het inschrijvingsgeld. Wij willen een
algemene kulturele vorming verzor-
gen en daarom staan wedwars tegen-
over alleen maar veel volk in onze
zalen.»

Marc de Putter: "Minister Poma was
de eerste die het bestaande subsidie-
beleid in vraag stelde. Het systeem
van toen klopte niet meer met de
realiteit. Dewael heeft het dan over-
genomen en dat dekreet als een prio-
riteit gesteld in zijn beleid. Hij heeft
daar vier jaar aan gewerkt en net op
het moment dat het dekreet ter stem-
ming voorlag, is de regering gevallen.
Weckx, de huidige minister, wilde wel
voortgaan op het ingeslagen pad
maar beargumenteerde dat er gewoon
nog geen geld was. Hij wou situaties
vermijden als bij het biblioteekdekreet
waar gelden voor de konkrete uit-
werking nog tien jaar op zich lieten
wachten. Daar zijn we het enerzijds
mee eens, dat het Stuc nu niet verder
kan zonder dat kader waarin het op
een zekere manier aan een program-

Holt-studenten
aan de Unief
wrwIg WUI pag. J

Erbleek namelijk een zekere frustratie
te bestaan omdat zij niet verder kun-
nen studeren in een zuiver weten-
schappelijke derde<yklusonderwijs.
Deze frustratie kwam onder meer door
het feit dat de Holt-student nooit in
zijn eigen instelling, laat staan aan
de Unief zou kunnen gaan werken,
voor beide mandaten moet je immers
een doktorstatuut hebben.
Schoentje
In de nieuwe door Van Den Bossche

uitgewerkte regeling die op 4 novem-
ber door de Vlaamse Eksekutieve werd
goedgekeurd wordt hier een mouw
aan gepast. "Het universiteitsbestuur
kan de bezitter van het einddiploma
van een instelling voor hoger onder-
wijs van het lange type vrijstellen van
toelatingsvoorwaarden (tot het dok-
toraatsprogramma)." In een tweede
lid van het artikel wordt wel gesteld
dat de Unief deze vrijstelling "afhan-

overhaaste beslissing af en pleiten
voor een voorstel waar iedereen zich in
kan vinden.
Op de Akademische Raad van

vorige week liet rektor Dillemans zich
alvast ontvallen dat er waarschijnlijk
niet veel meer aan te doen ismaar dat
een jaar vooropleiding voor de dok-
torandi-in-spe wel gewenst zou zijn.
Hoe de zaken praktisch aangepakt
zullen worden blijft evenwel nog in
het ongewisse. Het is immers verre
van evident dat de assistentenman-
daten van de Unief en van weten-
schapsfondsen aan eks-holt-student-
en zullen gegeven worden. Waar-
schijnlijk zal het erop neer komen dat
de mandaten vanuit de Holt-school
zullen komen en dat de opleiding zelf
aan de Unief gebeurt. En daar knelt
nu juist het schoentje. Niet elke Hoge-
school die onderwijs van het lange
type aanbiedt heeft een goed uitge-
bouwde wetenschappelijk onderzoeks-
centrum, zodat er geen garanties zijn
dat de doktoraatsopleiding enig we-
tenschappelijk perspektief te bieden
heeft.
De relatieve gelatenheid van de

Unief zou echter nog een andere oor-

kelijk kan maken van een onderzoek
waarin gepeild wordt naar de geschikt-
heid voor het opstellen van een dok-
toraatsproefschrift ofvan het met goed
gevolg hebben afgelegd van een eksa-
men over door haar te bepalen onder-
delen van het akademisch onderwijs."
Een versoepelde regeling dus, aan-
gezien de Holt-studenten tevoren het
volledige (eventuele ingekorte) uni-
versitaire kurrikulum moesten volgen
om te kunnen doktoreren.
Nogal prompt reageerde de Vlus

tegen deze beslissing met een persno-
ta 'Holt-studenten kunnen niet dok-
toreren'. Vanuit een korporatistische
refleks wordt heel het voorstel met de
grond gelijk gemaakt. Zo zou de rege-
ling leiden tot een "vervlakking" van
het Hoger Onderwijs en worden de
wetenschappelijke kwaliteiten van de
Unief kategoriek tegenover het be-
roepsgerichte Holt-onderwijs gep-
laatst. Zij keuren dan ook dergelijke

Ieroen Overstijns

eksamens niet te moeilijk te maken.
Aangezien elke Unief hier haar eigen
kriteria mag hanteren zal dit volgens
sommige kwade tongen automatisch
leiden tot een heuse konkurrentieslag
tussen de verschillende Universiteiten,
met als onmiddellijk gevolgeen weten-
schappelijk devaluatie van het dok-
toraatsprogramma.

zaak kunnen hebben. De doktomcts-
studenten worden dubbel gefinan-
àerd. Dus de universiteiten zouden
heel wat geld in het laatje kunnen
krijgen zonder dat ze daarvoor as-
sistentenmandaten moeten opgeven
aangezien de meeste doktorandi uit
het Holthoogstwaarschijnlijk aan hun
eigen instelling verbonden zullen blij-
ven. Op die manier wordt het voor de
Uniefsaantrekkelijk om de overgangs-

Peter Dequidt
Steven Van Garsse
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1990.

Wild at Heart wint de Gouden Palm in Cannes.

1991.

Barton Fink wint de Gouden Palm in Cannes.

1992.

Best Intentions wint de Gouden Palm in Cannes.

En zeg nu nog eens dat we
alleen maar rommel draaien.

Je zi(e)t er beter.

6 Veto, Jaargang 19 nr. 9 dd. 16 november
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l'Age de Raison. Toch effe rechtzetten!
Getekend, Tweede Deel.
• BB, ik moet het stellen zonder muziek
en zelfs zonder schaakspel. F7-F6 zal
mijn frustraties verzachten. Bok.
• Verloren: 'Elles se rendent pas compte'
van Boris Vian, ontleend' aan de Stedel.
bib. Dikke kus en beloning voor vinder.
T. Dor, Mechelsestr. 57.
• Ik zoek iemand met altblokfluit om
samen af en toe een deuntje te spelen.

§ KAFEETEORIEEN § Zoekertjes
• Viertalige romaniste levert puik ver-
taal- en tikwerk (WP) aan onklopbare
prijs. Bellen op 29.2B.87.
• Verloren in fakbar of Patapoef: grote
brede lange sjaal, bruin met bordeaux
en groen. Terug te bezorgen aan Wim V.
in fakbar l&W. Beloning volgt.
• Beste Anser-emmertjes (18-22 sept.).
laatste grote aktiviteit vóór de grote
blok: relmie. Woe. om 19.30 u. in Jan
Stasstr. 2. Niet te missen! Gemotiveerde
aktievelingen kunnen vanaf 16 u. eens

)- langskomen, er valt misschien nog wat
p- p_ te doen.

I'l ft. ~ ft (). Alle chiroleiding wordt op 17/11 om
pftftr- -'~ ~~ 20.30 u. aan jolé (Tiensevest 128) ver-

~ wacht voor een avond rond 'De stem van
~o Chiro'.

• Wie kan mij de update-sessie van jef
Mercelis (eind vorig jaar) bezorgen? Ik
ben u dankbaar tot in de dertiende ge-
neratie. Bel Roei op 20.61.74 (Groen-
veld laan 1/7/205).
• Yves, de blauwhelm, dankt Fifi en Kris-_
tel voor hun briefje. Vergeet de vol-
gende keerjullie adres niette vermelden.
Met de groetjes van Fantje.
• Gezocht: meerijders van omgeving
Hoogstraten/loenhout naar leuven en
vice versa. Bellen tijdens weekend naar
03/314.38.32, vragen naar Frank.
• Verloren: zwarte watermanstylo met
inskriptie 'Jo De Weerdt'. Wegens grote
emotionele waarde zal de vinder fantas-
tisch beloond worden (naar keuze geld,
vloeistof of natura) in Naamsestr. 40,
kamer 215.
• Benedico B. et P.: in nomine patris, et
filii, et spiritus sanctus, descendat super

~

\.."""" vos, et maneat semper! S.P. 11.
fn-..'------.- •Aan de eerste dokster uit de trein

"'IX (Neie?): het is niet tès Ans, noch les
Années, ook niet les Jours, maar wel

o
V~.fEr /'

DINSDAG
16.00 u LEZING 'Politieke uitdagingen aan de vergelijkende politieke
wetenschap' door Prof. Dr. H. Daalder (Rijksuniversiteit leiden), in
Promotie zaal van de Universiteitshal, org. Fakulteit Sociale Weten-
schappen.
17.15 u FILM Etnografische dokumentaire over Noord-Amerika:
'TravelIers in time' (Edward Curtis), en 'Nanoak of the north' (R.
Flaherty, 1922) over de eskimo's, in PSI 02.51, org. Studenten
Anthropologie ism prof. R. Devisch.

20.00 u LEZING 'Werkterreinen van de antroposofie: Rudolf Steiner
en zijn algemene menskunde als basis voor de pedagogie' door
Mosca Francesco (essayist), in Jan Stasstr. 2, toeg. 100, org. UP.

20.00 u SPEL Spelavond (oa Wereldhandelspel), in Huize Kariboe,
F.lintstr. 41, toeg. gratis, org. 11.11.II-studenten leuven.

20.30 u DANS 'Solo l ' in een koreografievan en metAnnamirl van der
Pluym. Uitgangspunt is het spel van verbergen/ontbloten eigen aan
elke a kteur/performer/eksibisionist, in 't Stuc (Vlamingenstr. 83).

20.30 u FILM 'Numéros Zèro/lan Pallach' van de Franse fotograaf/
filmmaker Raymond Depardon. De hoofdfilm vormt een reportage
over het op starten van een nieuwe linkse krant, in 't Stuc.

20.30 u INFO-AVOND 'Wapi Zaïre, Zaïre, hoop of wanhoop?' met
ZanaAziza Etambala (HIVA - KUL), in Huize Karibu, toeg. Gratis, org.
Huize Karibu.

21.30 u KROEGENTOCHT 'Groepjes uit het Universitair Symfonisch
Orkest van de KU-leuven spelen klassiek, folk en jazz in verschil-
lende Leuvense kafees, in D'Adario, Montmartre Oazz); Blokhut,
Peylkoker, Moorinneken, Amadee, Pastel (Klassiek); Wiering (Folk),
org. Universitair Symfonisch Orkest KU-Leuven.

22.30 u FILM Kortfilm-programma rond de Franse fotograaf/emaker
Raymond Depardon, in 't Stuc.

WOENSDAG
12.00 IIAKTIE 11.11.II-aktie, in Alma 1 en 2.
13.00 u TONEEL CampusToneel brengt 'Paardans', van j. Albalonga
rond het tema eenzaamheid. Twee akteurs, een man en een vrouw,
verlangen naar elkaar maar slagen er niet in elkaar te bereiken
omdat ze in de huid van telkens een ander personage kruipen, in
Kapel Van Daelekollege, org. Cultuurcommissie KU-leuven.

20.00 u BIJEENKOMST Werkgroep Groene Filosofie komt bijeen
rond Eko-Anarchisme (Murray Bookchin), iedereen welkom, in 's
Meiersstraat 5.

20.00 u FILM 'Hoge hakken, echte liefde' (1981), komedie van D.
Frenkel Frank, in Boekhandelstr. 9, org. Vlaams Filmmuseum en -
archief.

20.00 u KONCERT 'la travesiia de Cristóobal Colón', in een uitvoe-
ring van de Chileense zanger-muzikant Angel Parra, in Grote Aula,
toeg. 450/400, org. AIB ism de Derde- Wereldraad.

20.00 u LEZING 'Vlaanderen vrij?', door ere-Minister A. Coppë, in
Nieuwe Valk, ladeuzeplein, org. BEB-Jongeren.

20.30 u FILM 'Urgences/Une Histoire Simpie' van de Franse foto-
graaf/filmmaker Raymond Depardon. In de hoofdfilm 'Urgences'
wordt de dienst voor psychiatrische spoedgevallen belicht, in 't
Stuc.

22.30 u FILM 'Tibesto Too/Tchad/Yemen', 3 kortfilms van de Franse
fotograaf/filmmaker R. Depardon, in 't Stuc.

DONDERDAG
16.00 u VOORDRACHT 'Post-insularity and recent British fiction'
door Charles Pallitzer, in l&W (8ste verdiep).
17.00 u BIJEENKOMST Open Startbijeenkomst van GRAS (Groen
Radikaal Alternatief voor Studenten), in Groen Huis (Platte-lostraat
7, Kessel-lo op lOOm van de Tiense Poort).

20.00 u DEBAT debat-info-avond rond Etisch Bankieren als struk-
turele oplossing voorde Derde-Wereldschuld, in MT22, toeg. gratis,
org. Agalev-studenten, MilieuRaad en 11.11.11- studenten.

20.00 u KONCERT 'Vier op een rij': B. Spanhove, G. Van Gele, P. Van
loey en j. Van Goethem brengen blokfluitmuziek. Het programma
omvat 'seicento: v roeg-Italiaanse Barokmuziek', 'Vogels in de
muziek' en 'levendige Barok' , in Koncertzaal lemmensinstituut,
toeg. 200/150, org. Concertvereniging lemmensinstituut.

Horizontaal- 1 Zolderkamertje 2 Uitbarsting - Pers. vnw. 3 Vakan-
tieherinnering - Klap 4 Bestaat - Voorzetsel- Rivier in Zaïre 5 Godin
van de blinde drift - Aangeboren neiging, geaardheid 6 Fouten -
Zwarte delfstof 7 Ltchaornsdeel - Belgisch plaatsje - Zangnoot
8 Deeltje - Horecaffer 9 Politieke partij - Vogel 10 Persoonlijkheid,
uitstraling.
Vertikaal - 1 Kenner van de middeleeuwse geschiedenis en beschav-
ing 2 Vervoermiddel - Zoete, dikvloeibare stof 3 Meisje dat voor veel
dingen de neus optrekt - Prijzen 4 Ironie - Smulde - Vervoermiddel
5 Hoffelijk - Kunstwerk 6 Wereldstad - Vrucht 7 Lidwoord - Zang-
noot - Gekheid 8 Trek, begeerte -Germaanse zeegodin 9 Waarneem-
bare trillende beweging - Actinium 10 Lijst van stukken, voorraad.

JO MEUWISSEN
bvba

. Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

'0"0.voor semInanes, evene-
.~menten, optredens, fui-
~ ven en TD's
"'- :

NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301
Tel. 23.62.71 na 19.00 u., niet op don-
derdag.
• Interfak. bigband zoektdringend drum-
meronder meervoor koncertreis. Repeti-
tie na20.30 u.,Arenberginstituut, Naam-
sestr. 70, 2de verd.
• Hebje een lief, maardroomje stiekem
ook van geslachtsgenoten en zit je
daarom in de rats, kom dan maar langs
bij het onthaal van De Roze Drempel,
élke dinsdag van 20-23u. in de Mincke-
lerstr. 47C OAC.). Tel. 20.06.06.
• Zaal ter beschikking voor samenkom-
sten, vergaderingen: Tiens~st, 20. Tel.
22.50.97 of 23.39.28, vragen naar Stef.
• Pieter Coutereelstichting vzw., homo-
en lesbiennecentrum, Tiensevest 58,
23.63.27. Onthaal: ma. 18-20u., za. 15-
18u. of na telefonische afspraak. Klub:
elke dag vanaf 21 u. Elke dinsdag grote
fuif. Jongerenkafee wo. vanaf 21 u. Info

voor vereniging, klub of school: schrijf
of telefoneer ons
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg.130, 20.70.77.
• lesbiennecentrum VZW labyrint or-
ganiseert regelmatig fuiven, geeft een
krantje uit met info over aktiviteiten in
leuven en Vlaanderen, en doet aan
onthaal. Fuiven: elke 2de en 4de zat. vld

maand in de Shrink, Tiensestr. 155.
Krantje: tweemaandelijks, proefexempl.
op aanvraag. Onthaal: elke dinsdag van
20-23u., Minckelerstr. 46, paviljoen C
O.A.C.) Info: Martelarenlaan 109, 3010
Kessel-lo, 25.55.67.
• lUT! Gelukkige verjaardag op 2'1./11
Adhémar
• t' is toch plezant, hé

een reis die hij jaren geleden doorheen Vietnam maakte in het
gezelschap van een onbekende vrouw, in 't Stuc.

VRIJDAG
20/11 u FUIF Scorpio fuiftl, in zaal Corso, org. radio Scorpio.
20.30 u FilM 'Is that what you were born for?', losse eksperimentele
films van de New Yorkse Abigail Child waarin allerhande vormen
van sociale agressie onder de loep worden genomen, in 't Stuc,
toeg. 150/100.

z G
11.00 u MUZIEK Internationaal korenfestival met het Ensemble
vocaljean Sourisse (Frankrijk) en het Tallinns Kamerkoor (Estland),
in Stadsschouwburg, toeg. 400/350, org. cc Romaanse Poort ism
BRTN - Radio 3 en Boelvaarkoncerten ..

door M:auo Ver-me1re M A A N DAG
20.00 u KONCERT 'Zeven levens', theaterprogramma van en met
Johan Verminnen, in auditorium Minnepoort, toeg. 450, org. cc
Romaanse Poort.

20.30 u FILM 'Reporters/NewYork' doorRaymond Depardon. Hoofdte-
ma is de werking van de media en de dagelijkse jacht naar beelden
door persfotografen, in 't Stuc.

20.30 u KONCERT '150 jaar Belgische orqelmuziek' met G. Dedene
(orgel) en K. Olaerts (klavecimbel), in st.jan-de-oocerkerk, toeg.
200/100, org. Cultuurcommissie KU-leuven ism UP.

20.30 u MUZIEK 'The Third Infantry Division Band' van de USAirforce
olv W.E. Horton, in aula Pieter De Somer, toeg. 400/200, org. Stad
leuven en logistiek Centrum landmacht.

22.30 u FILM 'Empty Quarter/Une Femme en Afrique' waarin de
filmmaker R. Depardon zich tracht te ontdoen van een obsessie:

20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest speelt]. Haydn
met Frans Brüggen (dirigent) en Roei Dieltiens (cello), in Aula De
Somer, toeg. 550/450/350/250, org. Nieuw Belgisch Kamerorkest.

20.00 u VOORDRACHT 'Het niet-verdwenen ras: de Noordameri-
kaanse indiaan gisteren en vandaag', laatste in een serie van drie
lezingen rond het tema, in MSI 00.28, org. Vliebergh-Sencie Cen-
trum ism Instituut voor Amerikanistiek en de Kw1a-st .eungroep
voor Inheemse Volkeren.

20.30 u TEATER 'liefhebber', monoloog over het teater, tegen het
teater door het Nederlandse gezelschap Toneelgroep Amsterdam,
in 't Stuc (Vlamingenstr. 83), toeg. 300/200.

21.00 u FilM 'De Spiegel' (1974) door Andrei Tarkovskij gebaseerd
op diens jeugdherinneringen en kinderdromen. Met een korte
inleiding door Edwin Care Is over montage, in 't Stuc, toeg. 150/100.
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Angel Parra zingt een 'nieuw lied'

Columbus'
ontdekking in een
ander daglicht

De vijfhonderdste verjaardag van de 'ontdekking' van Amerika gaat niet
bepaald onopgemerkt aan ons voorbij. Naast het officiële trompetgeschal
pogen tal van organisaties een ander licht te werpen op deze historische
gebeurtenis. 'La Travesia de Cristóbal Colón' (de overtocht van Christoffel

Colombus), een muzikaal gebeuren van Angel Parra en gebracht door Brasas-
De Vaartkapoen is één van de opmerkelijke evenementen in die stijl. Tussen

twee repetities door had Veto een gesprek met Angel Parra.

Angel Parra is Chileen en zoon van de beroem-
de VioJeta Parra, die de 'moeder van het
Chileense lied' wordt genoemd. Samen met zijn
moeder reisde hij doorheen heel Chili om liede-
ren en muziekstijlen te verzamelen. In '64 richt-
te hij samen met zijn moederen zijn zus Isabel Ja
pena de Jos PaTTa op: een uitwisselings- en
ontmoetingsplaats voor het Chileense Nieuwe
Lied, waar zangers, dichters en muzikanten
elkaar vinden. In 73, als de staatsgreep van
Pinochet een einde maakt aan het regime van
Allende, wordt Angel Parra opgepakt en in 76
zal hij zich dan als balling vestigen in Parijs.
Hij nam meer dan 60 platen op en maakte de

muziek voor verschillende films. Parra noemt
zichzelf kristen sinds altijd en marxist sinds zijn
jeugd en raakte vooral bekend met zijn orato-
ria: het evangelie volgens Johannes dat hij
tijdens zijn gevangenschap op muziek zette en
het Oratorio para el pueblo, waarin elk gebed
verbonden wordt met volksmelodieën uit de
verschillende streken van Chili.
Vorig jaar komponeerde Parra dan la Travesia

de Cristóbal Col6n, een muzikale evokatie van de
overtocht van Colombus naar de Nieuwe Wereld.
De tekst is van Ramón C~ao! een ~panjaard met Veto: In Latijns-Amerika is in de jaren '60 een
Cubaanse voorouders, die Zich ~Iervoor ba~ert muzikale beweging ontstaan- het Nieuwe lied -
op de ve~halen van Bernal DIQZ del Castillo, dieopeenheeleigenmanierde troditiekoppeltaan
v~.de pnester Las Casas en op .dePopul- Vuh, het Europese invloeden en moderne muziekstijlen. Vindt
heiliqe boek van de Maya-Indianen. Latijns-Amerika hierin een nieuwe identiteit?

Veto: Met 'La Iravesîa de Crist6bal Col6n' breng je Parra: "Ik denk dat wij alle invl~den van
een visie op wat de ontdekking van Amerika wordt Europa. ge~pteerd ~~bben. Alle mvloeden
genoemd. Wat wil je bereiken met het stuk? van bwten d~e we postnet von~en, ~ebben we
Parra: "Ik wil deelnemen aan de viering in het opgenomen: )~zz'. rock, de klassieke ~strumen-
jaar van de vijfhonderdste verjaardag van de ten, de popula~re ll~.strumenten, ... Dit he~ft vol-
ontdekking van Amerika, om een stem te laten gens mi) effe~~ef~I)gedra~en tot de ~tie van
horen van de Latijnsamerikaanse kant en op een peCS?Onlljkheld. He.t IS bove~dien ook de
die manier de mening van het Latijnsame- persoonl~jkheld v~:mde )o~ge Chilenen e.n on-
rikaanse volk te vertolken. Het gaat uiteindelijk d~re Lati)nsam~rikanen die al~ vluchtelmgen
toch om 450 miljoen mannen en vrouwen." .. hier l~ven. Ze z~)n allemaal aktief op kultureel
"De Spanjaarden hebben ongeveer over de vlak: m de muziek, de kunst, .....

hele wereld grote manifestaties opgezet om de
ontdekking van Amerika te vieren. Maar ze
hebben geen enkele geste gedaan naar de in-
heemse bevolking van Latijns-Amerika. Ze heb-

_ben dit soort verschrikkelijke internationale foor
opgezet dat handenvol geld gekost heeft. Ik zou
heel tevreden geweest zijn als ze in de plaats
daarvan een ziekenhuis of een school gebouwd
hadden voor de Indianen van Brazilië, Para-
guay, het zuiden van Chili of Centraal-Ameri-
ka. Oot zou een eerlijk gebaar geweest zijn.»
"Naar mijn mening is de viering in Spanje

heel oppervlakkig. Ik had willen deelnemen
aan deze viering. Ik had La Ttavesîa daar willen
zingen, maar de Spanjaarden hebben dat niet
gewild. Ik ben niet van plan om nu te gaan
bedelen bij koning [uan Carlos of bij koningin
Sophia. Het is voorbij, Ik ben wel heel tevreden
het stuk te kunnen brengen in Frankrijk, België,

Angel Parra is één van de vertegenwoordigers
van het Latijnsamerikaanse Nieuwe Lied. Deze
muzikale beweging ontstond in de jaren '60 en
grijpt terug naar de volkse muzikale tradities
die gekombineerd worden met moderne invloe-
den. Mensen als Doniel Viglieti, Mercedes Sosa,
Amparo Ochoa, Luis Rico willen de stem van
het volk zijn en bezingen het dagelijkse leven-
de ellende, de strijd, de hoop en de passie -
van de massa's gewone mannen en vrouwen
van het kontinent. Deze muziek krijgt heel wat
weerklank in Europa, niet in het minst omdat
een aantal van die Zuidamerikaanse 'barden'
als ballingen in het Westen terecht gekomen
zijn.

Priester

Duitsland en Chili. De manier waarop dat hier
gebeurt laat ten minste een echte ontmoeting
toe. We leren elkaar kennen en zingen samen
en dat is een goed alternatief voor de offióële
vieringen die in feite niets anders doen dan
koketteren met het koloniolisrne.»

Jazz
Veto: De ondertitel van het stuk is 'Encuentro de
Dos Mundos' (ontmoeting tussen twee werelden).
In welke zin was er sprake van een ontmoeting?
Parra: "Er was een ontmoeting in de zin dat er
twee kontinenten tegenover elkaar kwamen te
staan. Ik wil hiermee niet zeggen dat dit een
gelukkige gebeurtenis was. In die tijd moet dat
een ongelofelijke schok geweest zijn. De ontmoe-
ting was er in eerste plaats één op visueel vlak:
de Spanjaarden werden gekonfronteerd met de
Indianen en de Indianen met de Spanjaarden.
Daarna was elk kontakt gedwongen en eenzij-
dig. Wij, van de Latijnsamerikaanse kant, wer-
den verplicht de taal, de godsdienst en de ge-
bruiken van de 'conquistadores' over te nemen.
Het was een erg ongelijke uitwisseling. Ze na-
men van ons goud en gaven ons stront» "
"Bovendien is er nog steeds niet veel veran-

derd, toch niet op officieel vlak. De Indianen
willen niets meer te maken hebben met de
ontdekking van Amerika. Ze zeggen 'neen'. De
ontmoeting is onmogelijk geworden. Het is een
dovemansgesprek en op deze manier kan er niet
gepraat worden.»

Veto: Met welk beeld van Colombus, van de koloni-
satie groeien de jongeren in Latijns-Amerika
vandaag op?
Parra: "Op school leert men dat 12 oktober de
dag van de ontdekking van Amerika is. Het is
een officiële feestdag en er is die dag geen
school, iets waar de de jongeren natuurlijk dol
op zijn. Voor de rest beschouwen ze Colombus
als een komplete gek.,.

Vierstemmig
"In de jaren '60 was Latijns-Amerika heel rijk

aan evenementen. Daardoor worden de zaken
anders bekeken en het heeft de volgende gene-
raties fel beïnvloed. Vóór de jaren '60 was alles
heel formeel. Men speelde geen populaire mu-
ziek want dat was iets van het volk.»

Veto: Hoe zie je de betekenis van die geëngageerde
muzikale beweging in de politieke strijd in Latijns- .
Amerika?
Parra: "Dat is voor mij heel belangrijk, on-
danks de mislukkingen die we in Zuid-Amerika
gekend hebben. Ik geloof dat het belangrijk is
dat de intellektuelen, de artiesten zich engage-
ren om dingen te zeggen die anderen niet zeg-
gen. De platenindustrie in Latijns-Amerika is
dezelfde als in Frankrijk, in België. Je hoort elke

De Spanjaarden hebben ongeveer over de hele wereld grote manifestaties opgezet om de
ontdekking van Amerika te vieren. Maar ze hebben geen enkele geste gedaan naar de
inheemse bevolking van Latijns-Amerika. (foto Rob Stevens)
dag Madonna, Prince, Michael Iockson, ... Maar
wij spreken geen Engels, wij spreken Spaans.
Het is noodzakelijk dat zangers de Spaanse taal
gebruiken om hun ideëen te uiten. Ik geloof dat
het erg belangrijk is dat de artiesten staan zijn
met hun problemen en die zijn niet te onder-
schatten. En als wij erin slagen elke morgen een
deur, een venster te openen door een mening te
uiten, dan is dat een goede zaak."

La Iravesîa de Cristóbal Col6n is de eerste eind-
produktie van Brasas. De oorspronkelijke par-
tituurvooreen tweestemmig mannenkoor werd
door Erwin Dinz, die samen met Lieve Franssen
instaat voor de koorleiding, uitgewerkt voor een
vierstemmig gemengd koor. Het gelegenheids-
koor dat instaat voor de vertolking wordt
gevormd door een veertigtal vrijwilligers. Dit
koor begon in februari met de inoefening. In
juni zegde Parra zelf zijn medewerking toe. Hij
staat in voor de solo-zang. Er is een tienkoppig
orkest gevormd dat onder de leiding van Matias
Pizarro staat, die samen met de gitarist en Angel
Parra uit Parijs komt. De rest van de orkest
bestaat uit in België verblijvende professionele
muzikanten.

bische muzikanten brengen een evokatie van
het Spanje van de vijftiende eeuw. De Recon-
quista en de verdrijving van 150.000 joden die
weigerden zich te bekeren tot het katolieke geloof;
betekenen het einde van het vreedzaam naast
en door elkaar leven van kulturen. Door deze
evokatie van het Spanje van die tijd, wordt er
een band gelegd met het hedendaagse raósme
en wordt de ontdekking van Amerika in een
ruimere kontekst geplaatst, die er één is van
onvoorwaardelijk geloof in de Europese kul-
tuur.
De produktie van Brasas legt de nadruk op de

aktualiteitswaarde van de gebeurtenissen van
500 jaar geleden. In een goed uitgewerkte pro-
grammabrochure wordt uitgebreid inqeqccn
op 500 jaar kolonialisme. Erworden parallellen
getrokken doorheen vijf eeuwen, van de over-
tocht van Colombus naar de Nieuwe Wereld tot
de Nieuwe Wereldorde van president Bush. Niet
alleen de massamoord op de Indianen komt
aan bod, maar ook de slachtoffers van de oorlog
in Irak, de honger in Afrika en de rellen In Los
Anqeles,

AnnLabeeuw

Massamoord
Omdat 1492 niet alleen het jaar van de ontdek-

king van Amerika is, maar ook het jaar van de
verdrijving van de Arabieren uit Spanje, wordt
La Travesia voorafgegaan door een Arabische
introduktie. Twee in België verblijvende Ara-

La traves(a de Crist6bal Col6n van AAgel Parm, _
woensdag 18 november in de Grote Aula, om 20 uur
org. AlB, kaarten 400(wk)/4S0.

Het geëngageerde lied
La Iiavesïa de-Oistábal Colón wordt hier gebracht door Brasas-de Vaartkapoen. In de

schoot van het Molenbeekse gemeenschapscentrum de Vaartkapoen ontstond begin '91
Brasas. een projekt dat zich richt op een kruisbestuiving tussen Belgische en migrantenkul-
turen. Brasas wil muzikanten, schrijvers, komponisten en dichters met elkaar in kontakt
brengen rond muziek met een maatschappelijke betekenis en gelooft in de verrijking van de
eigen. bagage door een konfrontatie met andere kulturen. Het initiatief moet ook gezien
worden als een antwoord op het groeiende racisme.
Het tegendraadse lied is zich bewust van de politiek-maatschappelijke betekenis van

muziek. Muziek kan een stem zijn tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid, tegen
uitbuiting of raósme. Het is in deze stroming dat Brasas zich plaatst. Aan de andere kant kan
muziek net zo goed gebruikt worden als onderdrukkingsmiddel. Zo werd na de staatsgreep
tegen Allende de Chileense bevolking overspoeld met diskogeluiden uit het westen. Volks-
muziek en instrumenten als de charango en kena werden verboden. Op dezelfde manier
wordt de Arabische wereld overspoeld met Noordamerikaanse mainstream-muziek en
schallen luidsprekers op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea hitparadesongs richting
Noord-Korea.
Tegelijk wordt muziek uit andere kulturen ontdekten speóaliseert een hele industrie zich in

het oppoetsen en aanpassen van deze melodieën aan de westerse smaak, die dan verkocht
wordt' als eksotisch en sensueel. Andere kulturen worden een winstgevend produkt, zoals
wasmachines en elektrische tandenborstels. (al)


