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VRGwint eigen welsprekendheidstornooi
Zij sparen de stenen uit uw mond
De jonken van het rechtsgenootschap halen opgelucht adem. Nog
nooit was het hun gelukt het eigen tornooi te winnen, maar 4it
jaar is daar ten langen leste toch verandering in gekomen. Het
weJsprekendheidstornooi, editie '94, waarin Eddy Wally een wel
zeer flauwe venmsingsact was, het VRG terecht met haar eigen
eerste prijs ging lopen en ons aller Luc van Acco fier als een gieter
naast Luc van de Vlaandenmochtplaatsnemen, zit erop. Maardé
venmsing kwam van de filosofische kring, die met wel heel snij-
dende argumentende jury van haargeUjk probeerde te overtuigen.
De traditie van welsprekendheids-
tomoolenIs door het VRGenkele ja-
ren geleden en met sukses ontdaan
van het stof der vergetelheid. De
vlammende retoriek zelf lijkt echter
voomlsnog op een laag pitje te staan.
De kandidaten legden zich ook dit
jaar veel meer op de inhoudelijke
kant van de zaak toe dan op de vorm,
waarbij veelal melige humor het
voornaamste ingrediënt bleek om het
publiek en de jury op hun hand te krij-
gen. De toehoorders werden dan ook
met menig dialektisch dissonantje
om de oren geslagen. Dat er wat be-
treft het leren spreken nog heel wat te
doen valt, is de voornaamste kon-
klusie die uit het tornooi mag getrok-
ken worden. Met dan op de tweede
plaats misschien de kontemplatieve
bevlieging dat de biecht van LucVan
der Velpen dat zijn tanden niet echt
zijn, nog geen reden is om hem in de
jury te zetten. Maar dat brilletje en
nieuwe Hey-pak stonden de Acco-
direkteur en kolumnist van de cam-
puskrant wel beeldig.

Maatpak
De spelregels: onder het al dan niet

waakzame oog van de jury en net pu-
bliek moet in een eerste ronde een
voorbereide tekst g~bracht worden, in
de tweede ronde volgt een improvisa-
tie op basis van een door de jury opge-
legd onderwerp. Vooral dit-laatste
deel bracht vorig jaar enige verwikke-
lingen teweeg doordat vele kandida-
ten hun drie minuten niet vol kregen
over bijvoorbeeld glimmende voor-

Scorplo 6
Presentator Jan Vandenheuvel heeft
het over zijn elfduizend platen.

camcam
Dat verveling niet noodzakelijk ·soal
hoeft te ziJn, weet Iedereen met een
beetje kuwruweew krachtvoer achter
ziJn baktanden. En dat men hier steeds
rekening moet houden met de kon-
tekst bewijst het Stuc deze week: een
slechte aflevering van 'VIdeodinges'
wordt door deze rakkers getransfor·
meerd tot een boeiende klJkervarlng.

Uterair 4
Niet zozeer erektles maar wel loeiende
metoniemen, blitse zeugma's, klassiek
gestruktureerde synekdochen en an-
der vreemds worden verwacht op de 11·
teralre wedstrijd van Germanla. Bijna
zo cerebraal en minstens even verrijkt
als de jury zullen de Inzendingen zijn.

hoofdjes ofklonters in de pudding. Dit
jaar gaf de jury met opdrachten als
"Zeg dat het niet waar is" de kandida-
ten heel wat meer speelruimte, waar-
door de stiltes beperkt bleven, maar
daardoor ook de spanning. Wat niet
wegneemt dat je ofwel zo ongeveer
geschift moet zijn om mee te doen,
ofwel met een teveel aan zelfvertrou-
wen zit, om je reputatie zo op het spel
te zetten.
De kandidaat van Ekonornika had

voor de gelegenheid geopteerd voor
een outfit die in het verlengde lag van
zijn prestatie: hier en daar wel een fel
kleurtje (prima imitaties), maar over
het algemeen een toch ietS te braaf
binnen de lijnen voorgelezen tekstje
over het elektronisch betalingsver-
keer. Volgende keer een wat losser
boordje drogen, ondanks een verdien-
stelijke improvisatieronde.
De VTK-verantwoordelijke hield er

op bepaalde punten een heel eigen
mening op na. Vandaar wellicht dat
hij er wijsheden uitflapte als "Een
goed boek lezen, daar hou ikwel van.
Anderen niet." Naar onze mening
weerom te vlak, al zat er in de impro-
visatie wel enige spanning naarmate
zowel publiek als spreker doorhadden
dat het afgestoken verhaal naar een
dou toegroeide zonder dat die voorm-
digwas.
Het VRG gaf dan weer een puike

prestatie weg, al straalde het zelfver-
trouwen er met pakken van af. Hier
en daar een dialektklankje en een
overdaad aan blitsheid niet te na ge-
laten, was het een klinkende revan-
che voor de depressie die het VRGvo-
rig jaar kandidaatsgewijs over ons
heen had laten gaan. Het samenhan-
gende improvisatiestuk mochten wij
nog het meest smaken.

Van het Medika-optreden is vooral
de inleiding door professor Verhoeven
bijgebleven, waarna de speech van de
kandidaat mager uitviel. Even braaf
zijnde als haar haren blond, haar
stem bedeesd en haar tekst lyrisch ver-
raste ze vriend en vijand door ook tij-
dens de improvisaties een voorbereide
tekst te brengen waarin de opgelegde
zin in velden noch wegen te bespeu-
ren was.
Op iets of wat drastische wijze ont-

popte de kandidaat van de filosofi-
sche kring zich tot de gebeurtenis van
de avond. Zijn voorbereide tekst
waarin heel wat (zeJ.f)kritiekzat op de
demagogie van het betoog was in-
houdelijk sterk genoeg - daar had
het spektakulair einde niet bij gemoe-
ten. Om te illustreren hoezeer hij het
leven moe was, wou hij zich,snet een
mesje een kleine wonde toebrengen.
Zoals filosofen wel meer plegen te
doen, ging hij echter zeer diep. Waar-

na hij met doorgesneden pees naar
Gasthuisberg werd verplaatst.
Absoluut onverstaanbaar - maar

dat wisten weal van vorig jaar -was
de kandidaat van Politika, die voorde
tweede keer een gooi deed naar de ti-
tel. Door de getormenteerde uitdruk-
king van zijn wezenszijn in het onver-
valst Tom Lanoyes, riep hij op de een
of andere manier steeds het beeld op
van poedeltjes in de goot, althans wat
het eerste stuk betreft. De improvisatie
was vormelijk even huiveringwek-
kend, inhoudelijk kwam er een mooi
stukje demagogie- en massamanipu-
latiekritiek uit. En dat zonder de pol-
sen over te snijden, we hadden het
ooit anders geweten.
Als laatste trad de kandidaat van

VRG-Gentop, die de eerste schuchtere
verlangens naar een interuniversitair
tornooi vrij effektiefin de kiem smoor-
de. Hijhad het nochtans over tradities
en hoe mooi die wel niet waren.
Waarna de weg breed openlag voor
een VRG-Leuven-overwinning.
Voorde presentatie was dit jaar Ben

Crabbé ingehuurd die wel niet de
gevatheid had van voorganger 'aak
Pijpen maar het geheel toch behoor-
lijk vlot aan elkaar kletste. De man is
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Philippe Van Linthout wint het welsprekendheidstomooi

ooit nog Kreuner geweest, het had dus
erger kunnen zijn. Hetzelfde kon niet
beweerd worden van EddyWally, die
als stoplap fungeerde om de jurybe-
raadslaging te overbruggen. Ware
zijn aanwezigheid nog te dulden ge-
weest, het idee.om ook effektief een
aantal nummers te brengen, was dat
niet. Het enige zwakke punt van een
verder zeer vlot georganiseerd tornooi.

Mond
Rektor Dillemans liet op het laatste

moment als jurylid verstek gaan, wat
de organisatie de gelegenheid gaf om
BRlN-joernalist SiegfriedBrade in de
jury op te nemen. Die gaf overigens
na het tornooi te kennen dat het nivo
van de kandidaten onder zijn ver-
wachtingen was gebleven. Het geheel
werd voorgezeten door Luc van den
Brande, in de politieke volksmond en
daarbuiten minister-president ge-
noemd (Vlaanderen een republiek?).
HetVRGverzekerde dat de samenstel-
ling van de jury gebaseerd was op
bewezen retorische kunde. Enkeleme-
morabel kreupele taalbouwsels van ..
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(foto Dieter Telemans)

Voorstel tot wijziging eksamenreglement
Geen kodesmeer opje uitslag
De wetgeving heeft ook haar weenlag op het univenitaire leven.
m zou het wel eens kunnen dat door de privacy-wet vanaf volgend
jaar de mysterieuze P's - tot voor kort nog M'en - van de
eksamenuitslagen zullen verdwijnen. Bovendien zöu ook het vra-
gen van een Fmisschien tot het verleden gaan behoren.
Veranderingen van het eksamenre- nuari, enkele maanden na de eerste
glement zijn niet zo uniek aan de vergadering van de werkgroep, staan
KU Leuven. In een dergelijke onder- de bewuste voorstellen voorditjaarop
wijsmastodont rijzen er ieder jaar wel de agenda van de A.kadernischeRaad
problemen met de eksamens. Die (AR). Nadien zuilen de fakulteitsra-
worden nadien besproken in de werk- den en Onderwijsraad om advies wor-
groep Eksamenreglement, waarvan den gevraagd en in maart moeten de
de voorzitter professor Masschelein is, eventueel geamendeerde voorstellen
tevens voorzitter van Studentenaan- terug op de AR-tafel eindigen.
gelegenheden. Verder zetelen in die
werkgroep nog de nodige onderwijs-
en juridische eksperten, bijvoorbeeld
enkele monitoren, vertegenwoordi-
gers van de dienst Studie-advies en
van de juridische dienst, én een stu-
dent. Die laatste is afgevaardigd door
I<ringraad, de geleding van Loko die
ondermeer voor dergelijke problema-
tieken bevoegd is.
In sommige gevallen besluit de

werkgroep dat een wijziging van het
eksamenreglement aangewezen is.
Hiervoorworden dan door een techni-
sche werkgroep de nodige voorstellen
geformuleerd. Nu maandag 17 ja-
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Vlekkeloos
Ondanks de grondigheid van deze

procedure wordt Onderwijsraad hier
blijkbaar nog maar eens achterge-
steld ten voordele van AR,een vrij ge-
ijkte procedure aan de KU Leuven.
Hoewel Onderwijsraad het adviesor-
gaan bij uitstek zou moeten zijn voor
onderwijszaken, komt deze materie
toch eerst op ARvooraleer de mening
van Onderwijsraad gevraagd wordt.
I<ringraad stelt in dit verband dat het
een goede zaak is dat het voorstel

naar de fakulteitsraad gaat, maar
vindt tevens dat Onderwijsraad eerst
geraadpleegd moet worden. Ander-
zijds heeft men hiervan nog niet echt
een punt gemaakt.
De voorgestelde wijzigingen zijn de

ene keer al Ülgrijpender dan de ande-
re. Zo is er bijvoorbeeld artikel 15,
waarin de informatie die de docenten
omtrent hun vak aan de studenten
dienen te verstrekken wordt gespeci-
fieerd. De werkgroep stelt nu voor dat
- naast informatie over de kursus-
inhoud, de doelstellingen van de kur-
sus, de eksamenstof en de evaluatie-
metoden - de docenten ook ver-
plicht worden de weging van de even-
tuele onderdelen van hun vak bij de
aanvang van het kollege duidelijk te
maken. Op zich is dat geen verre-
gaande wijziging, maar het feit dat
men de noodzaak voelt om dit in het
reglement in te schrijven, wijst er toch
op dat dit deel van de informatiever-
strekking niet altijd even vlekkeloos
verloopt.
Leuker zijn de veranderingen die

men in artikel 36 - betreffende de
mededeling van de resultaten - wil
aanbrengen. De tekst van dit artikel
stelt nu nog dat het totale percentage
en het resultaat van de eksamens bin-

nen twee weken na de proklamatie
aan de student dienen meegedeeld te
worden, met dien verstande dat voor
het resultaat de bekende letterkodes
gebruikt worden. De werkgroep stelt
voor die kodes vanafvolgend jaar niet
meer te gebruiken, dus bijvoorbeeld
geen B meer, maar 12 of 13. Men
wenst die kodes anderzijds wel te be-
houden op de diplomasupplementen.

Gedachrengang
De motivering voor dit voorstel is

vrij uitgebreid. Ten eerste vermeldt
men de zogenaamde privacy-wet Die
geeft de studenten de gelegenheid om
eens per jaar de gegevens op te vragen
die over hen worden bijgehouden in
de databanken van de universiteit,
dus ook hun resultaten. Antidperend
op de te verwachten stroom van vra-
gen tot inzage, kiest men er logischer-
wijs lievervoor de resultaten niet meer
te koderen. Dat dit inzagerecht van-
zelfsprekend niet geldt voor derden,
verklaart meteen ook waarom men
op de diplomasupplementen toch ko-
des blijft hanteren. .
In de voormelde nota wordt ook

nog een tweede reden aangehaald,
namelijk "de wetgeving die in meer-
dere gevallen steeds meer aandringt
op de openbaarheid van bestuur en
de motivering van administratieve
beslissingen." Men stelt dan verder
dat een universiteit hier blijkbaar be-
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Eksa~enregle~ent
vervolg van pag. 1
schouwd wordt als een administratie-
ve overheid en dat de eksamenkom-
missies dus ook meer hun beslissin-
gen zullen moeten motiveren. Dit
"lijkt mee te brengen dat soms ekspli-
det naar het predeze eksamendjfer
zal moeten verwezen worden."

Wat de verdere gevolgen van deze
tendens betreft, wordt verwezen naar
een later te bezorgen apart advies.
Toon Boon, lid van de bewuste werk-
groep, wist ons echter te zeggen dat
deze hele passage ondertussen achter-
haald is. De Raad van State zou zich
in een kortgeding wel uitgesproken
hebben ten voordele van een verslag
bij de beslissing over iedere student,

. maar dergelijke gedachtengangen
;werden in een beslissing ten gronde
niet hernomen.

Optrekken
Deze grotere openbaarheid van

eksamenresultaten heeft echter ook

haar negatieve kanten. De studenten
zullen immers veel makkelijker kun-
nen zien wanneer een 'randgeval'
gedelibereerd is. De P's of F'en, die
zo'n deliberatie vroeger 'verhulden',
verdwijnen immers ook. Dat vereist
bijgevolg dat de eksamenkommissies
een vrij grote konsekwentie aan de
dag leggen: de studenten zullen het
waarschijnlijk niet pikken dat bij-
voorbeeld bij twee vergelijkbare eksa-
menresultaten de ene wel en de ande-
re niet gedelibereerd wordt

Men kan natuurlijk de negatieve
punten optrekken, wat in sommige
fakulteiten ook effektief zou gebeu-
ren. Waarschijnlijker is echter dat
men gewoon sneller een dergelijk
randgeval zal buizen. Het nadeel is
dan dat de slagingspercentages (licht-
jes) zouden dalen. Voordeel blijft de
grotere rechtszekerheid van de stu-
dent. Wellicht was het dat laatste ar-
gument - plus het feit dat het sys-
teem aan andere universiteiten wel
werkt - dat Kringraad deed beslui-
ten deze wijziging te steunen.
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eksamendjfers binnen één jaar. Als
dit voorstel het haalt, zal het F'en vm- B R I E
gen bip.nenkortmisschien aardig ver- r--------------------======:=::minderen. Motivatie hiervoor is dat
"de bijkomende voorwaarde van het
voorleggen van djfers voor alle op-
leidingsonderdelen (...) overwegend
leidt tot het 'pro forma' afleggen van
eksamensofhetvragen van 'nullen'."
In mensentaal betekent dit: studen-
ten waren tot nu toe verplicht voor elk
vak een djfer te behalen indien ze de
vakken waarop ze minstens een B
hadden, wilden overdragen. Zelfs in-
dien je een vak helemaal niet geblokt
had, moest Je hier een resultaat voor
behalen, het beruchte 'een Fvragen'.
En daar wil men nu gedeeltelijk kom-
af mee maken.

Als Je een of meerdere vakken niet
wenst af te leggen, zou Je dat alleen
nog aan de ombudsman moeten mel-
den. Deze regeling geldt echter enkel
voor overdracht van eerste naar twee-
de zit. Een besluit van de Vlaamse

E Z~ _
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redakttesekreturtact in
de 's Meiersstraat S, 3000 Leuven.

Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 3S regeis van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

Eksekutieve in dit verband stelt im-
mers dat voor overdracht naar een
volgend akademiejaar nog altijd een
volledig resultaat moet voorliggen.
Dus toch F'en vragen.
•De nota van de werkgroep vermeldt

tevens een aantal minder gunstige
effekten van deze maatregel. Voor-
eerst is de psychologische drempel om
een prof een Fte vragen wellicht hoger
dan die om de ombudsman te melden
dat men een vak niet aflegt De alge-
mene vergadering van Kringraad
vond dit een 'flauw' argument Toch

Migrantenwerking krijgt meer mogelijkheden
Dekreet ~igrantenorganisaties
inde~aak
Sinds enkele jaren worden ook bij ons steeds meer zelforganisaties
opgericht door migranten. Zelforganisatie wil zeggen dat mi-

n granten zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de uitbouw van
hun organisatie. Als zo'n groep wil uitgroeien tot een sterke en
gewaardeerde vereniging, wordt zij met allerlei mooilijkheden
gekonfronteerd. Leuven was op dit vlak geen uitzondering, maar
er is hoop. Dit jaar is er een Vlaams dekreet op komst dat de
zelforganisaties van migranten meer mogelijkheden moet geven.
De meeste problemen in Leuven kwa-
men tot nu toe voort uit de slechte re-
latie tussende Noordafrikaanse Kul-
turele Vereniging (NCV), 'een zelf-
organisatie van vooral Marokkaanse
migranten opgericht in 1990, en Tref-
punt Integratie (Tint), een Leuvense
organisatie die de stedelijke werking
voor migranten en asielzoekers onder
haar hoede heeft.

Dekree.t
l!l normale omstandigheden zou-

den NCVen Tint vlot moeten samen-

Migranten beheren zichzelf
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werken, maar dit is nochtans niet het
geval. Voor een deel heeft dit te ma-
ken met strukturele problemen, die
trouwens eigen zijn aan elke organi-
satie. Zo zijn er voortdurend mensen
nodig die zich ten volle inzetten en die
zijn niet altijd makkelijk te vinden.
Bovendien bestaat het gevaar dat der-
gelijke zeldzame figuren na verloop
van tijd de organisatie beginnen te
domineren. Fons Laeremans van het
Leuvense ACV is zo al enige jaren
voorzitter van Tint en Abdelaziz Saret
is bekend geworden als voorzitter van
NCV.

Foto Karel De Ween:lt

Omdat eendracht ook in de kleine
wereld van de nog geen duizend Ma-
rokkaanse migranten in Leuven nog
altijd macht betekent, hebben ver-
schlliende mensen pogingen onder-
nomen om de meningsverschillen
tussen Tint en NCVop te lossen. Lode
Van Loock van het Vlaams Centrum
voor Integratie van Migranten
(VCIM)heeft sinds 1992 als bemidde-
laar geprobeerd beide organisaties te
overtuigen om samen te werken,
maar is daar nooit in geslaagd. Vol-
gens hem spelen persoonlijke ele-
menten een belangrijke rol in het uit-
blijven van een verzoening. De afwe-
zigheid van enig gemeentelijk mi-
grantenbeleid in Leuven heeft er bo-
vendien toe geleid dat TInt hier op-
eens mee belast werd, zonder dat er
voldoende voorbereidingstijd of on-
derzoek naar de behoeften van de
Leuvense migranten was geweest.

De wrijvingen tussen de beide Leu-
vense organisaties vormen in Vlaan-
deren geen uitzondering. De uitbouw
van een struktuur voor migrantenor-
ganisaties brengt volgens Van Loock
wel vaker zulke meningsverschillen
met zich mee. De vertegenwoordigers
van de migrantengemeenschap zijn
eerder achterdochtig tegenover de
Vlaamse migrantendiensten en hun
initiatieven. Zo vragen zij zich terecht
af waarom gemeenschapsgelden
eerst naar dergelijke tussenstations
gaan en niet rechtstreeks naar de
migranten zelf. Bovendien zijn ze van
mening dat sommige aktiviteiten be-
ter en met meer sukses door henzelf
kunnen georganiseerd worden als
hen ook de nodige middelen gegeven
worden.

Klooster
Die nodige middelen zouden er nu

wel eens kunnen komen, want de
Vlaamse Gemeenschap zal waar-
schiJnlijk nog in 1994 een dekreet over
de erkenning en de subsidiëring van
migrantenorganisaties uitwerken. De
Hoge Raad voor de Volksontwikke-
ling heeft daartoe vorige maand al bij
de Vlaamse Raad een voorstel inge-
diend.

De zelforganisaties staan trouwens
niet alleen voor de uitbouw van hun
werking. Het pas opgerichte Inter-
kultureel Centrum voor Migranten
moet hen daarin bijstaan. Dit cen-
trum kwam er op aanraden van het

Koninklijk Kommissariaat voor het
Migrantenbeleid. Uit het vele werk
van het kommissariaat was gebleken
dat zoiets wel nuttig zou kunnen zijn.

De Antwerpenaar Angelo oe Simo-
ne is de direkteur van het centrum en
was er bij toen vorige week woensdag
het voorstel voor het dekreet aan de
Vlaamse regering werd overhandigd.
Tijdens een ludieke aktie met een
muziekgroep en in aanwezigheid van
heel wat migranten werd het voorstel
aan de betrokken ministers De Mees-
ter en Weckx gegeven. Volgens De
Simone hebben beide ministers vrij
positief op het voorstel gereageerd.
Daarom verwacht hij ook dat het er
wel zal komen, al moet er nog aan
gesleuteld worden.

Het dekreet schenkt veel aandacht
aan de erkenningsvoorwaarden voor
de organisaties. Openheid van struk-
tuur, redelijk gebruik van het Neder-
lands, demokratische werking, in-
spektiebereidheid en andere voor-
waarden moeten vervuld zijn, maar
de eigenheid van de organisatie zou
geen gevaar lopen.

Safina, wat zoveel betekent als 'De
ark', is bijvoorbeeld een van de jonge
zelforganisaties in Antwerpen. Zijwil-
len een vertrouwensrelatie opbouwen
met de Vlaamse overheid en met de
eigen Marokkaanse gemeenschap.
De plaatselijke samenwerking heeft
al heel wat mogelijk gemaakt. Zo
werd er een huis voor Safina aange-
kocht en de renovatie van dat gebouw
gebeurde dankzij giften van kloosters.
Door het aanbrengen van tussen-
schotten hebben vrouwen en man-
nen er de mogelijkheid om samen of
afzonderlijk deel te nemen aan aktivi-
teiten in dezelfde ruimte.

Interkultureel
De goedkeuring van het dekreet

zou dus een stimulans kunnen bete-
kenen voor de werking van vele zelf-
organisaties. Van Loock vindt in ieder
geval dat dit dekreet voor de vakantie-
maanden afgewerkt moet zijn. Hij
hoopt dat er dan in Leuven ook meer-
dere zelforganisaties zullen ontsta.an.
De verscheidenheid van zelforganisa-
ties in Vlaanderen is nu eigenlijk al
zeer groot. Momenteel zijn er via een
overgangsregeling 129 verenigingen
erkend. De Simone verwacht dat dit
aantal zeker zal kunnen uitgroeien
tot het dubbele. Dan zullen de twee
Belgische, de Italiaanse, de Spaanse,
de Algerijnse en de nog aan te werven
Marokkaanse ofTurkse stafmedewer-
kers van het Interkultureel Centrum
voor Migranten de handen vol heb-
ben met het begeleiden van zelforga-
nisaties als c;leLeuvense NCV of het
Antwerpse Safina.

Ronny Tielen

I~ . IKONICA~Dnlca~E::
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zou dit verschil in drempel voor een
aantal studenten wel eens het verschil
tussen opgeven en slagen kunnen be-
tekenen.

Meerdiskussiewas er binnen Kring-
raad over de mogelijke gevolgen van
deze wijziging voor het indienen van
tesissen. Studenten zouden hierdoor
namelijk hun eksamens tijdens de
eerste zit kunnen afleggen en hun
tesis tijdens de tweede indienen. Dat is
echter in tegenspraak met een beslis-
sing van AR die stelt dat de tesis inge-
diend moet worden vóór de zittijd
waarin men zijn eksamens aflegt.
Ook Kringraad heeft steeds dit stand-
punt verdedigd.

Spreiden
Vorig jaar stond men echter voor

een dilemma toen het Instituut voor
Uchamelijke Opvoeding (Ilo) hierop
een uitzondering vroeg. De stage in
het laatste Jaar zou moeilijk te kom-
bineren zijn met het schrijven van een
tesis. Vorig jaar besliste Kringraad
nipt geen uitzondering voor Ilo te ver-
dedigen. Dit jaar zou men, als het on-
derwerp opnieuw ter sprake kómt en
ook onder invloed van Politika, er wel
eens voor kunnen pleiten deze uitzon-
dering toch toe te staan. Prindpieel
blijft Kringraad er wel aan vasthou-
den dat men ernaar moet strevell. in
dergelijke gevallen het programma
aan te passen in plaats van tesis en
eksamens te spreiden. We moeten
menselijk blijven. Uitzonderingen be-
vestigen de regel, maar KringraQd
wenst ook de druk te behouden om
zulke situaties te vermijden door het
programma aan te passen.

Kris lacobs
Steven Leemans
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Leuven sluit zich binnenkort definitief aan bij WS

Loko aaat nationaal

Getmpt
Al enkele jaren is de werking van de Leuvense OVerkoepelende
Kringorganisatie (Loko) terug uitgebreid tot een nationale wer-
king. Tevoren brandde het interuniversitair overleg bij de studen-
ten op een laag pitje. Met de toetreding tot de al 53 jaar oude
Vereniging voor Vlaamse Studenten wil Loko, somen met de ande-
re studentenbewegingen, in de toekomst meer haar stem laten
horen in politieke beleidsorganen. Vorige week vrijdag,werden de
amendementen op de nieuwe statuten besproken.
Hoewel het op het eerste gezicht niet
echt opzienbarend lijkt, heeft Leuven
met de amendementen heel wat te
winnen ofte verliezen. Leuven is im-
mers op het eind van de jaren '70 uit
WS gestapt, juist omdat ze vond dat
het struktureel fout zat met WS. Het
werkte - volgens Leuven -toen
niet demokratisch. Leuven richtte drie
toar geleden zelf een louter universi-
talre koepel op, deVlus, ofde Vlaamse
Universiteitsstudenten. De nood aan
interuniversitair overleg was immers
steeds groter geworden. De universi-
teiten die aangesloten waren bij de
Vlus kwamen maar gingen allemaal,
en geen enkele bleefecht lang. Uitein-
delijk zette Leuven ais laatste de stap
van de Vlus naar VVS.

haar WS-werking wel in een 'evalua-
tieperiode'. Vorig jaar in april werd
gesteld dat Loko 'voorwaardelijk' zou
toetreden. Die toetreding zou pas defi-
nitief zijn ais WS aan vijf speàfieke
eisen voldeed. Zoals te begrijpen valt,
hadden die zo-goed ais allemaal te
maken met de al dan niet demokra-
tische struktuur van VVS.
Die evaluatieperiode zit er nu in fei-

te op en Lokomoet zich dus bezinnen
over een definitieve toetreding. On-
dertussen is in de herfst een statuten-
kommissie van WS op gang gebmcht
die voor 19 januari de amendemen-
ten verwacht, zodat die op 21 februari
gestemd kunnen worden. Aangezien
Leuven ais grootste universiteit al een
stevige voet in huis heeft bij VVS, ko-
men de statuten nu al flink tegemoet
aan de vijf Voorwaarden die Leuven
indertijd gesteld heeft bij haar toetre-
ding. We overlopen even.
De belangrijkste eis voor Leuven

drie jaar geleden was die in verband
met de representativiteit. Ervolgde toen

Achterban
Ondertussen is de Vlus op sterven

na dood en kan Leuven zich ten volle
koncentreren op VVS.Leuven zit met

DEZl~ ~A~ H~ L_EVEN
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DE VVS STRUKTUUR

Ook op dit punt zijn de snaren niet
helemaal gelijkgestemd. Artikel 11en
12 vermelden ekspliciet het bestaan
van het kongres en de statuten heb-
ben voor haar een niet onbelangrijke
taak weggelegd. Het voortbestaan
van het kongres is een aloude eis van
het BSG, het Brussels Studentenge-
nootschap.
Leuven heeft altijd gepleit voor een

soort van studiedag, zonder een echte
beslissingsbevoegdheid. Het artikel
over het kongres is dus in feite een toe-
geving van Loko. Dit kan, zo stelt de
Leuvense studentenbeweging, omdat
er een "dubbele grendel" zit op de
uitvoeringsbesluiten van het kongN6.
De NAV(Nationale Algemene Verga-
dering, zie schema) bepaalt de agen-
da en kan de beslissing herroepen
"met een twee-derde meerderheid",
zozeggen de nieuwe statuten, en "met
absolute meerderheid", zo luidt het
amendement dat Leuven nu indient
"Om de macht van het kongres nog
meer in te perken", zo klonk het vrij-
dag op deAVvan Kringmad en Socia-
le Raad. Zoiets kan moeilijk anders
dan een puur principiële eis zijn,want
er is slechts een zeer kleine kans dat
bijvooIbeeld het 8SG hiermee zal in-
stemmen .
De derde eis is eerder technisch.

Loko stelde dat de Raad van Bestuur,
In de nieuwe statuten staat nu in- die zich inliet met het financiële as-

derdaad ingeschreven dat de organi- pekt van de overkoepeling, moest sa-
satie representatief moet zijn voor de mensmelten met het Dagelijks Be-
studenten die zij vertegenwoordigt. stuur, die de inhoudelijke kant van de
Merkwaardig is wel dat de oorspron- zaak beheerde. Ten eerste omdat de
kelijke eis tot getmpte struktuur nu . dubbele struktuur volgens Leuven
weggevallen is. Bovendien is de for- vaakaanleidinggaftotkonfliktenen
muiering nogal zwak uitgedrukt:"Er ten tweede omdat er in de Raad van
wordt gestreefd naar een associatie Bestuur oud-studenten zaten. Leuven
met een studentenorganisatie die re- vond dat VVS integmal beheerd
presentatiefis (...)" (onze kursivering, moest worden door studenten. In ie-
nvdr). Deze vemndering heeft te ma- der geval heeft Leuven hier gelijk ge-
kenmethetfeitdatLeuvendegetmpte haald. De artikels 19 tot 27 maken
strulctuurniet meer als enige demokm- immers komaf met de Raad van Be-
tischewilde definiëren. Zegaf de voor- stuur. Het Dagelijks Bestuur neemt
keuraan een zekerplumlismeter zake. haar taken en naam over.
Helemaal in de geest van het ver- Ten vierde stelde Leuven ais voor-

langen naar een getmpte struktuur, waarde dat er nieuwe verkiezingen
kon Leuven - en dit betreft de twee- moesten komen. Logisch: met de toe-
de eis -'- niet instemmen met het he- treding van andere universiteiten en
staan van een kongres binnen WS. hogescholen wisselde het ledenbe-
Dat was een eenmalige vergadering stand aanzienlijk, zodat nieuwe ver-
waar de beleidslijnen werden vastge- klezingen geen overbodige lukse zijn.
legd voor de duur van een jaar door de Tot slot is er nog een vijfde niet on-
leden van VVS,de studenten van de belangrijke eis die te maken heeft met
aangesloten studentenverenigingen. de subsidiariteit. Dit principe stelt dat
Leuven vond dat er op die manier te- de hogere echelons (in dit geval bij-
veel gemanipuieerd kon worden en vooIbeeld de NAV) zich niet moeten
dat er geen ruimte was om haar ach- inlaten met zaken die op de lagere
terban te madplegen. echelons behandeld kunnen worden

(in dit geval de respektievelijke een-
tmles: unief, Holt en Hokt). Veto be-
kritiseerdedieeisvroegeralomdathet J'

er sterk op lijkt dat dit subsldlari->
teitsprincipe een gekamoefleerd kor-
poratisme is: Holt en Hokt moeten
zich maar niet inlaten met universi-
teitsmaterie. Het subsidiariteitsprin-
cipe wordt nu echter ekspliciet ver-
meld in de nieuwe statuten. Boven-
dien blijft het vetorecht behouden
waardoor elke centrale een beslissing
van de NAV kon teniet doen.

Vlot
Zoals te verwachten was zijn'niet

alle diskussies in sereniteit verlopen.
Ideologische en persoonlijke twist-
punten dreven de standpunten soms
uiteen. Andere diskussies waren dan
weer duidelijk het gevolg van bepaal-
de machtsspelletjes. Eris bijvooJbeeld
vrij heftig gedebatteerd over de ku-
muis van een politiek en een VVS-
mandaat. Sommigen, waaronder
Leuven, vreesden dat er sproke kon
zijn van belangenvermenging. Ande-
ren hadden er weer niets op tegen, al
dan niet omdat ze zelf al aan kumul
deden. De mensen van WS-Leuven
verzekerden ons dat de meeste van
dergelijke persoonlijke problemen op
dit moment van de baan zijn en dat
de samenwerking met andere univer-
siteiten en hogescholen vlot verloopt.

Steven Van Garsse

Suzanne
Kringraad, de Loko-geleding die de
demokratisering van het onderwijs in
strictu senso ter harte neemt, zoekt
vertegenwoordigers voor:
• Alfaset, de cvba die Lokoinfrastruk-
tuur aanbiedt (een)
• Akademisch Vormingsinstituut
voor Lemren (AVL) dat zich bezig-
houdt met aggregatie, uit de groep
Biomedische Wetenschappen (een)
• VVS,de overkoepeling van Vlaam-
se Studenten (twee)
Kandidaturen moeten binnen zijn
voor woensdag 26 januari om
18.00 u in de 'sMeiersstmat 5. Kandi-
daten moeten zich komen voorstellen
op deAlgemene Vergadering van vrij-
dag 28 januari.

Raad van
Bestuur

Raad van
Bestuur
t

NAV..
Centrales

Hokt Holt Unief
De struktuur van VVS voor en na de statutenwijzigingen
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meestal een ideologische diskussie
over het 'Leuvense model',..versus an-
dere. Dat model werkt volgens een
getmpte struktuur, dat wil zeggen met
afgevaardigden op verschillende ni-
vo's. Het basisprincipe daarvan is dat
er een feedback bestaat. Beslissingen
worden genomen ais de basis daar-
mee instemt, achtemf wordt de infor-
matie teruggestuurd naar diezelfde
basis. Dit model kontm5teert met het
'Gentse' model. Daar werden een-
maal per jaar vertegenwoordigers ge-
kozen die dan voor een heel jaar ge-
mandateerd waren, zonder vemnt-
woording te moeten afleggen. Leuven
vond dit laatste model ondemokra-
tisch en weigerde dan ook principieel
mee te doen met VVS, zolang VVS
haar geledingen geen demokratische
struktuur oplegde.

. Logisch

Dagelijks
Bestuur

~ ~

NAV..
Centrales

Holt UniefHokt



Germania's Literaire Wedstrijd

Brems weer in dejury
Penneridders aller universiteiten, verenigt uw zinnen en scherpt
uw tekstverwerker. Al sinds mensenheugenis isGennania op zoek
naar literair talent teneinde voornamelijk de eigen kursussen Ne-
derlandse Letterkunde anno 2002 voldoende te stofferen. Voor dat
snode doel maken zij gebruik van een heuse Interuniversitaire
Uteraire Wedstrijd.
De Interuniversitaire literaire Wed-
strijd begon nochtans veertien jaar
geleden op eerder kleine schaal. De
eerste edities waren enkel voor Leu-
vense studenten en er bleken vooral
germanisten aan deel te nemen, een
euvel dat trouwens in de geschiedenis
van de oIgClnisatiewel vaker de kop op
stak.

810ckers
Geleidelijk aan werd de kompetitie

interuniversitair opgezet Op het ein-
de van de jaren '80 namen de
KU Leuven, de Kulak, het toenmalige
Ufsal en de Antwerpse universiteiten
UIAen Ufsiadeel. Ondertussen veran-
derde er veel. Ufsal werd KU Brussel,
en ook de andere Vlaamse uniefs-de
heidense VUB en RUG - mochten
zich in dit literaire strijdperk storten.

De jongste jaren leverde deze uit-
breiding resultaten op in die zin dat
niet langer alleen Leuvense germa-
nisten de prijzen wegkaapten, maar
dat ook Gentse kollega's en studenten
van andere fakulteiten en studierich-
tingen, zoals psychologie, filosofie of
kultuurwetenschappen, maar ook
bijvoorbeeld TEW,aan de haal kon-
den gaan met het geld.

Net als vorige keren hebben de bra-
ve luiden van Germania dit jaar voor

een niet onaanzienlijke geldelijke
kompensatie voor uw schrijversleed
gezorgd. De wedstrijd wordt, zoals
voorheen, ingedeeld in twee kate-
gorieën: proza en poëzie. In elk van
deze kategorieën is er 20.000 frank
voorde winnaar, 10.000 voorde twee-
de en 5.000 voor de derde. Wel wordt
steeds een deel van dit prijzengeld in
natura uitbetaald. Het gaat hier niet
om een bezoek bij de kapper maar om
boekenbons en abonnementen op
niet nader te noemen Vlaamse tijd-
schriften. BijGermania hopen ze dat
u daar niet op afKnackt

Ook wij gaan daar nu even van uit
en stellen dus: u wil deelnemen. Dan
blijft de vraag natuurlijk: hoe kan ik
die twintigduizend popsen binnenrij-
ven. Er zijn alvast een aantal voor-
waarden waaraan uw inzending for-
meel dient te voldoen. De geëksalteer-
de poëten zullen zich enigszins moe-
ten beperken want in de kategorie
poëzie mogen niet meer dan drie ge-
dichten ingeleverd worden. Ook wri-
ters-blockers krijgen het moeilijk: drie
is tegelijk immers het minimum. Voor
proza verwachten de jwyleden een
verhaal van drie tot vijfbladzijden.
_ Ook de kopiecentra zullen gouden
zaken doen tot en met 15 februari (de
uiterste inzenddatum), aangezien de
inzendingen in zevenvoud en getypt

Proefeksamens blokken, ach, het is allemaal maar een kwestie van de juiste kon-
tekst, zoals onze medewerker hier op etrektielle wijze Wustreert. Tip van onze man
voor zijn rakkertjes: ter stimulering van het denkproces kunnen een beetje vuile
voeten wonderen doen. Maar dat kunnen de lieftallige dames van onze hostgroep
ook. Onze man zijn drankje vel1/ersen, zo ver wUlen ze echter niet gaan. Zijn
voetjes, zo vennoeden wij. Foto Frank Viaene

Spraak
vervolg van pag. 1

dit Vlaams vlaggeschip indachtig,
waren dewenkbrauwen toch moeilijk
in de plooi te houden bij deze voor-
zitterskeuze. Acco-direkteur Luc Van
der Velpen, rechtendekaan Herbots
en BRTN-administrateur-generaal
Goossens waren de overige jwyleden.

Het nivo van de kandidaten lag
over het algemeen een stuk hoger dan
vorig jaar. Een echte uitschieter ont-
brak echter. Kandidaten die voorhon-
derd procent afgingen, zorgden toen
- op een andere manier dan - ook
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voor meer amusement, waardoor het
tornooi over de gehele lijn ten opzich-
te van de vorige editie toch wat aan
spankracht inboette. Het publiek
hield zich, met uitzondering van het
entoesiasme voor de eigen kandidaat
en de Ertveldiaanse breedbekkon-
struktie, ook beduidend stiller. Dus
ook beleefder. Al bij al is het wel-
sprekendheidstornooi een leuke klas-
sieker waar volgend jaar misschien
een grotere zaal voor moet gezocht
worden. Vol verwachtingen uitkij-
kend naar volgend jaar gingen wij
dan maar huiswaarts, de laatste
steentjes uit onze mond spuwend.

Ieroen Overstijns

moeten worden ingeleverd. En indien
u voor dit inleveren liever niet naar de
Beekstraat 97 in Kortrijk rijdt, kan u
uw inzending ook deponeren bij Me-
lissa Przygoda, Amerikalaan 3 te Leu-
ven. De teksten dienen ondertekend te
zijn met een pseudoniem. Bovendien
moeten bij elke inzending twee post-
zegels van zestien frank en een geslo-
ten enveloppe gevoegd worden met
daarin de volgende gegevens: pseu-
doniem, naam, adres, geboorteda-
tum en telefoonnummer. Het adres
van uw kapper mag u achterwege la-
ten. Pas op: enkel Nederlandstalige,
niet eerder gepubliceerde, nergens in
de prijzen gevallen en uiteraard pla-
giaat-vrije inzendingen komen in
aanmerking. Laat uw Max Havelaar
dus maar in de kast staan.

Kappers
Uwaldus ingezonden werkstukken

zullen beoordeeld worden door een
deskundige en representatief samen-
gestelde jwy, bestaande uit twee stu-
denten Oohan Rooms en Isabel Al-
bers, de organisatoren van vorig
jaar), twee proffen anneks literatuur-
specialisten (Hugo Brems die een vas-
te waarde is geworden in de literaire
wedstrijd en Anne-Marie Musschoot)
en tweeschrüvers (die bij het ter perse
gaan van deze Veto nog niet gekend
waren).

De winnende inzendingen worden
traditioneel gepubliceerd in een door
Germania in eigen beheer uitgegeven
bundel, en komen soms ook in Veto
aan bod. Maar desgevallend kan u
daartegen ook in belQePgaan.

Tom Dams
Peter Van Rompaey

Voor meer infonnatie kan u terecht bij
Katleen Van den Goor, Dagobertstroat
65, tel. 20.64.22.

Moord
De camcorder is de nieuwste trend

in deze evolutie. Videokamera en vi-
deorekorderworden hier in één toestel
verenigd. Over de tegenstrijdige mo-
gelijkheden en effekten van de cam-
corder gaat de lezing 'camcorderre-
volutie' op 24 januari in het Stuc van
Herman Asselberghs, hoofdredakteur
van Andere Sinema.

Kenmerkend voor de camcorder is
dat de opgenomen beelden onmid-
dellijk worden afgespeeld zonder eni-
ge montage. Voorhet Franse televisie-

. EL.ICE wEEl( 3 L.ITEI!.
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Het Stuc en de camcorder

Beelden uit de huiskamer en
paddestàelen op de buis
Enkele jaren geleden waren video en televisienog het privilege van
de grote omroepen. Met het op de markt komen van goedkope en
eenvoudige apparatuur is daar verandering in gekomen. Niet al-
leen schieten de regionale omroepen als paddestoelen uit de
grond, maar bijvoorbeeld ook thuis wordt het gezin niet meer ver-
eeuwigd op foto maar op video. Het Stuc besteedt deze en de vol-
gende maanden aandacht aan de nieuwe evoluties.
De beschikbaarheid van videomate- net LaSeptvroeg Philippe Grandrieux
riaal nam vooral in de Verenigde Sta- daarom aan een aantal videokun-
ten massale proporties aan. Dat leid- stenaars en fotografen om een shot
de onder andere tot het grote sukses van één uur te draaien zonder onder-
van 'America's funniest home mo- breking of montage, met als doel "de
vies', bij ons vertaald als 'Videodin- werkelijkheid weer te geven in zijn
ges'. Het is een typisch voorbeeld van reële duur en de toeschouwer de erva-
een belangrijke trend binnen de me- ring van deze duur ook te doen aan-
dia: het etaleren van het privé- leven vaarden." Dit in tegenstelling tot het
voor een groot publiek. Een trend die normale gebruik van film en video
zich eveneens doorzet in praatpro- waarin door een snelle montage een
gramma's als Luc, het Eenzame Har- eigen werkelijkheid gekreëerd wordt.
tenburoofde reportages van [ambers. Zo koos Ken Kobland in zijn werk
Zowelbij de makers als bij het publiek 'Dallas- Texas' voor een op het eerste
dringt de vraag zich op hoever men gezicht oninteressante plaats langs
hierin kan gaan en wat de effekten een drukke weg. Het blijkt de plaats
zijn. Reakties waren er dan ook meer van de moord op Joho Kennedyte zijn
dan genoeg. Zo was er het schandaal en nog steeds wordt ze druk bezocht
rond een uitzending over pedofilie op door toeristen gewapend met hun
VIM of de massa's geschokte lezers- kamera. Gary Hill zal in 'Scolstice
brieven die op sommige gesprekken d'Hiver' de tijd op nog een andere
in Lucvolgden. manier eksploreren. Alle handelin-

Goedkope videoapparatuur kan gen duren in zijn opnames nog veel
echter ook voor heel andere doelein- langer dan in werkelijkheid. Zo
den gebruikt worden. In Amerika is er neemt het uit de hoes nemen en op-
een waar video-ektivisme ontstaan, leggen van een langspeelplaat onge-
waarbij soàale, kulturele of ekolo- veer tien minuten in beslag.
gische verenigingen hun (protest)-
stem laten horen met videobeelden.
Waar andere niet-kommerci!!le vere-
nigingen gebruik maken van relatief
goedkoop en gemakkelijk te produce-
ren gedrukt materiaal, doen zij het
via amateuristische beelden.

Stoel
De vraag blijft of men door op deze

manier te filmen echt een eerlijke rea-
liteit weergeeft Uiteindelijk dringt de
kamera de kijker één gezichtspunt op
terwijl de werkelijkheid veelomvat-
tend is. De kamera zorgt ook voor een
vervorming van de werkelijkheid.
Kleuren worden fletser, geluiden ver-
vormd, beweging nog versterkt en
licht en schaduw hebben een eks-
treem effekt op de beelden.

Voor Grandrieux zijn deze opna-
men in de eerste plaats een "ervaring,
een eksperiment, een spel." Dat zijn ze
inderdaad, maar de vraag is in hoever
ze ook interessant zijn voor anderen
buiten de maker zelf. De slechte kwa-
liteit van de video-8 beelden of het ir-
ritante geluid van bijvoorbeeld de
wind in de mikrofoon in 'Dalles-Te-
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xas' maken het niet bepaald een aan-
gename kijkervaring. De duur die in
zijn realiteit wordt weergegeven lijkt
voor de kijker, die in tegenstelling tot
de videomaker onbeweeglijk aan zijn
stoel gekluisterd is, ook nog veellan-
ger dan hij in werkelijkheid is.

Het gegeven is dan ook eerder inte-
ressant op teoretisch vlak, in de dis-
kussie over de verhouding tussen ka-
mera en werkelijkheid. Als film op
zich worden deze werken pas boeiend
op het moment dat de videomaker
toevallig iets of iemand interessants
voor zijn lens krijgt. De rest van de tijd
zijn zevervelend en ergerlijk. Dekijker
doet er dan beter aan uit zijn stoel op
te staan en zelf de werkelijkheid te
gaan observeren.

Karen De Pooter

Op maandag 17 januari geeft Philippe
Grandriewc een uiteenzetting en worden
'BeTiin' van Kramer en 'ûallas-Texas'
van Kobland vertoond. Herman Assel-
berghs praat op 24 januari over de 'cam-
come11"eVOlutie'. Daama volgen verto-
ningen van 'Histoires' van Grandriewc en
'Scolstice d'Hiver' van HW.
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Scorpioop
donderdag

Scorpiopresentator Jan Vandenheuvel
over zijn platenkollektie

l'Bij elfduizend
ben ik gestopt met tellen"

Als u op zondagavond van acht tot tien uw radiotoestel op 106 fm
afstelt, hoort u Jan Vandenheuvel in de 'Honderdjarige Oorlog'
uitleg verstrekken bij een snuifje uit zijn immense platenkollektie.
Vandenheuvel is een'platenverzamelaer die op het maniakale af
op zoek gaat naar eksemplaren die in zijn kollektie ontbreken.
Veto ging op zoek naar Vandenheuyel. Een uniek eksemplaar.

Veto: Mag ik u vragen hoe u bij Scorpio
terechtgekomen bent?
Vandenheuvel: «Via een vriend die
zin had om een programma te begin-
nen, maar geen zin had om het alleen
te doen. Wij hadden een koncept uit-
gewerkt om telkens rond een tema te
werken. Het was de bedoeling om dat
twee uren te doen maar er was toen
maar één uur vrij. Die vriend heeft
toen gezegd: "Voor één uur kom ik
niet" en dus heb ik het maar alleen
gedaan. Ik was toen geen student
meer in Leuven. Ik had wel al gewerkt
bij de Brusselse lokale radio fin Brussel."

Veto: Vind je dat er veel veronderd is in
die jaren?
Vandenheuvel: «Ik vind van niet. Het
is bij Scorpio misschien iets losser ge-
worden. Toen ik erbij gekomen ben,
zowat vijf jaar geleden, had je de laat-
ste stuiptrekkingen van wat nogal
eens de oude garde genoemd wordt
(Het gaat hier om mensen zoals Bruno
Wynendaele en Hilde Walsschaert die
nu beiden bij Radio 1werken, nvdr).»

Gigantisch
Veto: Ie hebt ooit eens een aanbieding
gekregen van de BRT. Waarom heb je die
niet aangenomen?
Vandenheuvel: «Dat zou een kombi-
natie geweest zijn van in de diskoteek
werken en stilaan beginnen program-
meren. Ik ben daar uiteindelijk niet
op ingegaan omdat ik vast werk heb.
Het zou immers maar parttime ge-
weest zijn. Dan moest ik dus ook op
mijn huidig werk deeltijds gaan wer-
ken. Omdat ik niet graag voor twee
bazen werk, heb ik besloten het niet te
doen. Als je bij de BRTgaat program-
meren, zit je ook binnen een welom-
lijnde struktuur te werken. Je bent niet
vrij in wat je doet. Bij Scorpio daaren-
tegen kan je doen waar je zin in hebt."

Muziekkursus

Veto: Ie hebt een gigantische platen-
kollektie. Hoe is die gegroeid?
Vandenheuvel: «Dat is heel klein be-
gonnen. Net zoals iedereen luisterde
ik naar de radio. Ik ben dan beginnen
sparen voor een platendraaier en heb
enkele platen gekocht. Het is pas later
in een stroomversnelling gekomen. Ik
geef toe dat het vrij maniakaal is. Ik
weet trouwens niet meer hoeveel pla-
ten ik bezit. Bij elfduizend ben ik ge-
stopt met tellen. Dat is van 1992 gele-
den. Er is dus nog redelijk wat bijgeko-
men. Cd's zijn er niet bijgeteld. Ik vind
het nogal moeilijk om die te klasse-
ren. Er is geen plaats meer. Buiten de
woonkamer staat ook de gang nog
vol. En in de keuken schijnt in dezo-
mer de zon. Daar kan ik ze dus niet
zetten. Ik moet toch ook nog een
plaats hebben om te slapen."

Veto: Waarhaaljedatgeldvandaanom
meer dan tienduizend platen te kopen?
Vandenheuvel: "Je mag ten eerste al
niet de berekening tienduizend maal
vijfhonderd frank maken. Ik heb im-
mers de meeste platen veel goedkoper
gekocht op beunen en uitverkopen.
Bovendien komt er een deel van het
geld terug omdat ik wel eens op fuiven
draai. Ik draaide in Leuven bijvoor-
beeld op de eindfuif van het Stuc en in
Brussel op Klinkende Munt. Meestal
draai ik niet voor het gewone fuif-
publiek. Ik heb er de feeling niet voor.
Om even op dat geld terug te komen:
als er iemand opmerkt dat er veel geld
insteekt, antwoord ik dat mijn auto
tegen de muur staat. Ik rijd niet met
de auto. Ik vermoed wel dat er een
aantal mensen zijn die mij goed gek
vinden."

Veto: Ga je op zoek naar bepaalde genres
als je platen gaat kopen?
Vandenheuvel: "Niet echt. Ik heb na-
tuurlijk wel een aantallievelingsgen-
res. Reggae is er zo een. Ook dansbare
wereldmuziek en minimal music: re-
petitieve muziek waarvan Philip
Glass misschien wel de bekendste ver-
tegenwoordiger is."

Veto: Denk je dat je eigen nonnen of
kriteria hebt waaroan een goede plaat
moet voldoen?
Vandenheuvel: "Ik denk dat ik
slechts één kriterium heb: vind ik het
mooi of niet. Als ik het niet mooi vind,
koop ik het niet. Misschien is ook het
anders klinken van platen belangrijk.
Verrast het mij of niet? Maken ze in-
druk of niet? Misschien zou ik eens
moeten nagaan of ik de platen die ik
vroeger goed vond omdat ze anders
klonken nu nog steeds goed vind."

Foto Karel De Weerdt
Veto: Doe je nog andere dingen met
muziek?
Vandenheuvel: «Als je hiermee mu-
ziek spelen bedoelt, moet ik negatief
antwoorden. Ik ga wel naar koneer-
ten. Vroeger hebben we er ook zelf ge-
organiseerd. Het ging dan om heel
kleine koneerten. Wij hebben ooit
Deaf gedaan, een Nederlandse semi-
hardcoregroep. Dat ging heel luid,
want in de zaal zelf zijn er glazen van
de planken getrild. Er zijn toen men-
sen uit de zaal gelopen en in het kafee
voor de zaal gaan zitten, maar zelfs
daar konden ze niet met elkaar praten
omwille van het lawaai. We hadden
toen voor een zeer goede klankinstal-
latie gezorgd. Daaraan hebben we
mooi onze broek gescheurd, maar het
was wel een goed optreden. Doofhad
iemand van Core als PA-man meege-
bracht en die heeft alles uit die instal-
latie gehaald wat erin zat zonder dat
er enige vervorming optrad."
"We hebben ook nog een festivalle-

tje op hetzelfde ogenblik als Torhout-
Werchter georganiseerd. Dat is ont-
staan toen ik met een vriend sa-
menzat en we geen zin hadden om
naar Werchter te trekken. Het was in
de periode dat het altijd U2 en Simple
Minds was. Wij vroegen ons af of er
niets anders te doen was op die dag,
want dat zou toch iets speciaals moe-
ten zijn: een optreden op de dag van
Werchter. We zijn dan beginnen
rondneuzen en er was niks. Er gebeurt
zo goed. als niets op die dagen, tenzij
Open Tropen de laatste Jaren."
"Dan hebben we besloten om zelf

iets te doen. Dat was eerder kleinschc-
lig. De eerste keer was het zelfs in een
keldertje. Daarna kregen we wel ar-
tiesten en toeschouwers uit Brussel,
Hasselt, Antwerpen en Gent. Dat heb-
ben we een paar jaren gedaan. De
mensen die kwamen, gingen ervan
uit dat wie op die dag iets doet toch
wel iets bijzonders moet brengen. We
hebben bijvoorbeeld Sigmund und
Sein Freund gehad vooraleer die pla-
ten maakten, en die we toen alleen
maar kenden van kassetten. Com-
pany of State heeft ook twee keer een
optreden gegeven. Daarnaast waren
er mensen uit het Brusselse die teater
enmuziekkombineerden. Erwaren er
ook nog die met tapes zaten te werken
toen dat echt nog niet voor de hand
lag. Het was niet altijd even hoog-
staand maar wel heel plezant.»

Mensen
Veto: Zijn er platen wawvan je heel blij
bent dat je ze hebt kunnen bemachtigen?
Vandenheuvel: "Ik heb jarenlang zit-
ten zoeken naar een singeltje van Kris
De Bruyne. Het gaat om een versie
van Klein Klein Kleutertje. Ik heb nu
gezien dat het op zijn kompilotie
staat. Het zal een vreugdevol moment
zijn als ik die koop. Maar dat dringt
niet. Ik koop die binnenkort wel
eens."
Veto: Ie vindt het blijkbaar niet belang-
rijk dat platen zeldzaam zijn ofniet.
Vandenheuvel: «Nee, de bootlegs die
ik heb, kan ik waarschijnlijk op mijn
vingers tellen. Mijn allerduurste heeft.
me duizend frank gekost Dat was ei-
genlijk een stommiteit want veel
nummers daarvan zijn later terug uit-
gebracht. Het was een kompilatie met
originals die door de Cramps g!!C0-
verd waren. Ik vind het niet nodig om
daar waanzinnige sommen aan "uitte
geven."
Veto: Wat vind je van de huidige evolutie
in de muziek?
Vandenheuvel: "Ik ben ik er behoor-
lijk tevreden over. Er gebeurt 'nog
steeds van alles. Niets is echt nieU)V
natuurlijk, maar dat is ook nooit' zo
geweest. De dansmuziek die nu ge-
maakt wordt, is nog altijd interessant.
Erwordt bijvoorbeeld nog steeds leuke
aàd jazz gemaakt. Elk genre wordt
natuurlijk ingehaald. Grote platen-
maatschappijen springen erop en
ronden de harde hoekjes af. Ander-
zijds raak je er als luisteraar ook wat
op uitgekeken. Met punksingels was
dat ook zo. In het begin kocht ik elke
punksingel die ik kon bemachtigen.
Dat waren er toen gelukkig niet veel.
Na een tijd was er echter zoveel dat
onder die noemer verkocht werd dat
het niet meer mogelijk werd om het
allemaal bij te houden."

Veto: In hoeverre verschilt wat jij doet
van postzegels verzamelen?
Vandenheuvel: "Ik verzamel nog al-
tijd muziek. Vanaf het moment datle
persingen begint te verzamelen, be-
hoor je tot de postzegelverzamelaars.
Maar bij mij gaat het enkel om de
muziek."

Veto: Er zijn ook mensen die enkel post-
zegels verzamelen die ze mooi vinden.
Vandenheuvel: "Wel, bij die groep
wil ik gerust horen."

Peter Van Rompaey
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Scorpio is als de Tour de France.
Wanneer de renners met veel zwe-
ten en puffen - steeds van plan
om af te haken - de top hebben
bereikt en van een overheerlijk uit-
zicht kunnen genieten, storten ze
zich terug in een diep dal en drei-
gen zo nu en dan uit de bocht te
gaan. Sommigen doen dat ook
echt. Scorpio op donderdag is een
bergrit met aankomst bergop,
waarbij de sprint lichtjes bergaf
gaat. Diepe dalen en hoge toppen.
Het programma Flippen bij de

Bakker zou volgens de program-
mabrochure om 16 u de non-stop-
programmatie moeten aflossen.
Toen wij luisterden viel daar niet
echt veel van te merken. Stevige
muziek maar slechte presentatie,
weinig of geen informatie en dom-
me bindteksten in het dialekt: "Ge
droait een klein stroatje in, ne
muur. Twie rijzige kerels komen
oep ei af. Ge kunt ei allien moor
loaten vallen." Wij zouden de ma-
kers van dit al dan niet non-stop-
programma ook willen laten val-
len. Toen de kassette na ongeveer
veertig minuten gedaan was en we
een tiental sekonden niets te horen
kregen, wisten we het zeker. Hier
werd een non-stopprogramma uit-
gezonden. De tweede kassette was
trouwens beter.
Om vijf uur staat Maneuvers op

het programma. De makers bren-
gen eigenzinnige kompilaties die
niet echt beperkt lijken te zijn tot
een bepaald genre. Zo was er dit
jaar bijvoorbeeld een maneuver
met Nederlandstalige muziek
waarin zel~ Robert Long werd ge-
speeld. Niet direkt de doorsnee-
Scorpiomuziek, niet altijd even ge-
slaagd, maar toch een aardige p0-
ging om een interessant program-
ma te maken. Vorige week kregen
we onder andere Paradise Lost,
Mano Negra en The Smiths te ho-
ren. Als u niet van deze groepen
houdt, kan u daar overigens iets
aan doen. Binnenkort krijgen luis-
teraars elke twee weken in het 'Ma-
neuver' de kans om zelf hun fav0-
riete tien platen te komen voorstel-
len.
Tussen zes en acht zitten achter-

eenvolgens de programma's Zan-
ziOOr en Peanuts. Die hebben we
spijtig genoeg gemist. In de Alma
spelen ze immers Radio Sinjaal.
Sumo laat van acht tot negen uur
teater en dans aan bod komen.
Men staart zich niet blind op Leu-
ven en werpt ook een blik op wat er
op andere Vlaamse podia gebeurt.
Het programma, dat ontstaan is
op initiatief van mensen van kul-
tuurwetenschappen, biedt naast
een lokale kuituuragenda ook in-
terviews aan met mensen uit het
teatermilieu. De makers passen de
muziek aan het onderwerp aan.
Gaat het over Afrikaanse dans,
dan speelt men bijvoorbeeld iets
van Kanda Bongo Man of van de
Afrikaanse jazzpianist Abdullah
Ibrahim. Een van de hoogtepun-
ten van de donderdag.
Daarna volgen twee uren

Dwaallicht, een programma dat al
jaren tot het beste van Scorpio be-
hoort. De presentatie is sfeervol en
bijzonder professioneel. De muziek
zit meestal ergens tussen avant-
garde en modem klassiek. Wim
Mertens, Michael Nyman, Satie,
[ohn Zorn en Cro Magnon zijn en-
kele namen die aan bod kunnen
komen.
Na Dwaallicht komt het Eerste

Oordeel, dat van elf tot twaalf klas-
sieke muziek voorschotelt, De pre-
sentatie is steeds goed verzorgd,
met vaak een historische situering
van het stuk dat gedraaid wordt.
Het programma probeert geva-
rieerd te zijn: een fragment uit de
opera Tristan und Isolde van Ri-
chard Wagnervolgt moeiteloos na
een pianosonate van Chopin.
Met Dizins duikt Scorpio om

middernacht de vrijdag in. Tot één
uur wordt er zwoele dub gebracht.
De muziek is goed maar wordt ver-
knoeid door de presentator, die er
doorheen praat alsof hij net een
heerlijke joint gerookt heeft. Het is
een programma dat lekker verder-
loopt, maar waar zo nu en dan een
stoorzender even alles uit balans
trekt. (pvr)

Volgend semester organiseert het
Stuc i.s.m, Kuituurraad opnieuw mu-
ziekkursussen. Op gebied van jazz is
er gitaar, piano, zang voor beginners,
bas, drums en saxofoon. De
kursussen richten zich tot muzikan-
ten die de basistechnieken van hun
instrument onder de knie hebben.
Daarnaast is er ook nog een kursus
gitaar voor beginners. De inschrijvin-
gen beginnen op maandag 24 janua-
ri om 12.00 u stipt. Een folder met in-
formatie over het waar en wanneer
van de kursussen kan bekomen wor-
den op het Stuc-onthaal.



Beleidsnota van Derycke over inheemse volkeren

Nog veel te doen.-
1993was door deVerenigde Naties uitgeroepen tot Internationool
Jaar van de Inheemse Volkeren. Veel is daar misschien niet van te
merken geweest, maar de betrokken organisaties zijn in ieder ~
val van plan het daar niet bij te laten.

Het Internationaal Jaar van de In-
heemse Volkeren resulteerde in België
in een nota van staatssekretaris voor
ontwikkelingssamenwerking De-
rycke, die normaal deze week aan het
parlement voorgelegd word. Met die
nota wil Derycke voor het Belgische
beleid "nieuwe aksenten" leggen. Die
nieuwe aksenten zijn tweevoudig.
Enerzijds betreft het een grotere be-
zorgdheid over in hoeverre de men-
senrechten in het betrokken land na-
geleefd worden, anderzijds wil men
emaar streven om via ontwikkelings-
samenwerking bij te drogen tot een
ruimere politieke partidpatie van de
bevolking, en dus demokratisering.

Mondig

r

Nu is het evenwel al een tijdlang zo
dat in de samenwerkingsakkoorden
met de verschillende landen klousu-
les ingeschoven worden over mensen-
.rechten. Het internationaal jaar van
de Verenigde Naties plaatste de hele
kwestie echter nog veel nad.rukkelij-
ker op de voorgrond. De inheemse
bevolkingen behoren telkens tot het
allerarmste deel van de maatschap-
pij. Ze hebben slechte toegang tot de
basisvoorzieningen en bijgevolg zijn
zij ook het minst mondig en het
slachtoffer bij uitstek van regimes die
liever aan iets anders denken dan aan
mensenrechten. Hetzelfde geldt voor
de politieke partidpatie. Zo gaat het
meestal om volkeren met een eigen
taal en kultuur die totaal verdrongen
wordt door de heersende en van het
Westen overgenomen manier van le-
ven. Onderwijs in de eigen taal is zo
goed als onbestaande.

De initiatieven die als respons hier-
op ontstonden in België werden door
het staatssekretariaat voor Ontwikke-
lingssamenwerking gegroepeerd
rond een vijftal projekten. Allereerst is
er de stuurgroep, die de specifieke
taak had om alle aktivitelten in BelgU!
rond inheemse gemeenschappen te
koördineren. In een tweede projekt
zette het Abos (Algemeen Bestuur
voor Ontwikkelingssamenwerking)
de verschillende NGO's ertoe aan om
in hun tijdschriften meer aandacht te
besteden aan de problematiek. De be-
doeling hiervan was informatief en
edukatief naar de publieke opinie toe
te werken.
Een volgend luik behelst de bila-

terale samenwerking. Wat dat betreft
werkt het Belgisch beleid met zoge-
naamde 'koncentratielanden'. Het
woord lijkt misschien wat vreemd,
maar uiteindelijk wil het niet meer
zeggen dan dat men de lopende pro-
gramma's probeert te richten op een
beperkt aantal landen. De bedoeling
hiervan Is versnippering tegen te
gaan. Tot de koncentratielanden in
Latijns-Amerika behoren nu predes
Bolivia, Ecuador en Guatemala. Dat
zijn landen waar minimum veertig
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procent van de bevolking bestaat uit
inheemsen.
Ten vierde komt ook nog de milieu-

problematiek aan bod. Als resultaat
van de Unced-konferentie in Rio in
1992 werd daar het zogenaamde
Agenda 21 opgesteld. Dit dokument
bevat alle besluiten van de konfe-
rentie die nieuwe wegen moeten aan-
geven voor een duurzame ontwikke-
ling. Sommige daarvan hebben be-
trekking op inheemse volkeren. Voor
het beleid hier betekent het onder an-
dere dat de vermindering van de
schuldeniast anders aangepakt zal
worden. Als een bepaald land een
kwijtschelding van zijn schulden
krijgt, zal het voortaan een even groot
bedrog in lokale munt moeten bin-
nenbrengen in een 'tegenwaarde-
fonds' . Met dat fonds worden pro-
jekten op poten gezet voor de armste
bevolkingsgroepen en de inheemsen.
Op die manier gaat het geld het land
niet uit. Omdat het geld in lokale
munt kan bUjven, wordt de eigen
ekonomie er bovendien door ver-
sterkt.
Een laatste aspekt betreft het In-

heems Fonds. Dit werd in het leven
geroepen op de lbero-Amerikaanse
konferentie die plaats vond in juli
1992 in Madrid Het fonds neemt het
op voor de inheemse volken in La-
tijns-Amerika en de .Camïben. Kon-
kreet komt het erop neer dat de ver-
schillende inheemse organisaties bij
het fonds voorstellen kunnen doen In
verband met bepaalde projekten. Het
fonds gaat die vervolgens onderzoe-
ken op hun haalbaarheid, ze indien
nodig verder voorbereiden en daarna
ook evalueren. Een belangrijke ne-
ventaak daarbij is het verstrekken
van informatie aan regeringen en in-
stellingen.

Lastig
Maar bovenal moet het fonds ook

zorgen voor ftncndële bronnen. Bel-
giê heeft .htercan bijgedragen door
een startpremie van een half miljoen
frank te verlenen. Op die manier
wordt Belgiê echter ook lid van de al-
gemene vergadering van het fonds,

wat betekent dat het inspraak krijgt in
het bestuur. Om verder effektief lid te
worden van de uitvoerende raad is
een grotere bijdroge nodig. Er is daar-
voor wel een bedrog van vijftig mil-
joen frank vrijgemaakt, maar dat is
vooraisnog niet doorgestort naar het
fonds zelf.
De werking van het fonds loopt

evenwel niet van een leien dakje.
Aanvankelijk was het opgevat als een
samenwerking tussen drie partners,
de westerse donors, de regeringen van
de ontwikkelingslanden waar in-
heemse volkeren wonen, en de in-
heemse gemeenschappen zelf.Opdat
de partidpatie van die laatsten niet
bij een formele bepaling zou blijven
steken, ishet onontbeerlijk dat zij hun
vertegenwoordigers zonder inmen-
ging kunnen kiezen. Maar voor de re-
gering van Ecuador bijvoorbeeld was
zoiets allesbehalve evident. De afge-
vaardigde van de nationale overkoe-
pelende organisatie van de indianen
heeft er nooit de toestemming gekre-
gen om zijn funktie op te nemen.

Daarom
Op het eerste gezicht lijkt de hele

beleidsnota van Derycke wel een aan-
tal voorstellen te formuleren. Noch-
tans werd ze bij Kwla, de Steungroep
voor inheemse volkeren die in Vlaan-
deren de kwestie van de inheemsen
ter harte neemt, vrij kritisch onthaald.
Het merendeel ervan zal trouwens
makkelijk dode letter blijven. Maar
Kwla heeft ook op andere vlakken kri-
tiek. Kwlavindt dat de Belgische rege-
ring nog steeds veel te passief blijft. Zo
had het internationaal jaar eigenlijk
onder het ministerie van Buitenland-
se Zaken moeten vallen. Dat heeft de
minister echter geweigerd zodat alles
doorgeschoven werd naar Ontwikke-
lingssamenwerking. In feite betekent
dit dat men de politieke implikaties
ervan niet onder ogen wil zien. Het
probleem van de inheemse volkeren
wordt afgehandeld als 'kultureel aan-
gepaste ontwikkelingssamenwer-
king'.
De redenering van Buitenlandse

Zaken daarentegen is dat zij er eigen-
lijk maar weinig mee te maken heb-
ben vermits we op ons grondgebied
geen inheemse volkeren kennen.
Kwla is het daar helemaal niet mee
eens. Zij stellen dat al wat hier gebeurt
wel degelijk zijn weerslag heeft op in-
heemse volkeren elders in de wereld,

en meestal niet ten goede. Bovendien
is dit het effekt van het gezamenlijke
Belgisch beleid en kan het dus niet
opgelost worden binnen het kader
van de ontwikkelingssamenwerking
alleen. Kwla Is daarom van mening
dat er een nota moet opgesteld wor-
den door de eerste minister zelf.

Stem
Voor die nota heeft de organisatie

in elk geval al een tiental konkrete ei-
sen uitgewerkt. Die omvatten bijvoor-
beeld het stopzetten van kernproeven,
die steevast plaatsvinden op het
grondgebied van inheemse bevolkin-
gen. Maar ook de stem die Belgiëin de
Wereldbank heeft, moet aangewend
worden om grootschallge projekten
als stuwdammen die inheemsen be-
dreigen, tegen te houden.· Kulturele
eigendommen moeten teruggegeven

De Couvreurs 'Meer rendement'

Energofielen moeten renderen
Het boek 'Meer rendement, een merkwaardige visie op een merk-
waardig bestel' is een merkwaardig boek. De auteur, Giedo-Henri
M. De Couvreur is voorzitter van de Studievereniging voor Alter-
natieve Energieomzetting, beter bekend onder de naam 'energo-
fielen'. Een dergelijk iemand zou op zijn minst toch een vernieu-
wende visie op een aantal maatschappelijke uitdagingen mogen
hebben.
De titel van het boek doet op het eerste
gezicht vermoeden dat we hier te ma-
ken hebben met de zoveeiste publika-
tie voor managers die wanhopig op
zoek zijn naar 'meer rendement', Al-
hoewel hier het rendementsbegrip in-
derdaad centraal staat, zullen mana-
gers na het lezen van het boek zich
toch enigszins bedrogen voelen.

vaststellen hoe 'onrendabel' daarmee
in onze maatschappij omgesprongen
wordt De Couvreur zoekt de verkla-
ring hiervoor onder andere in een
overdreven drang naar specialise-
ring. Hierdoor gaan de onderlinge
banden tussen ekonomie, techniek,
mens en milieu onherroepelijk verlo-
ren.
Hij is het ook allerminst eens met de

manier waarop er in onze maat-
schappij met de verschillende disdpli-
nes omgesprongen wordt. "Wat de
energie betreft, valt er nauwelijks over
een beleid te spreken omdat de on-
kunde zo groot is dat men maar mee-
drijft op reklame en van-horen-zeg-
gen en niet-te-weten-hoe en zijn huik
naar de wind hangt" Ook de ekono-
mie wordt hard aangepakt.

Suicidair
De Couvreur verzet zich ook - In

de traditie van de klub van Rome -
tegen een blind vooruitgangsgeloof,
een blind geloof in niet-duurzame
ekonomische groei die de grondstof-
reserves met uitputting bedreigt. Een
naïef geloof ook dat denkt dat de ver-

woesting die door de techniek en de
wetenschap aangericht wordt, door
de techniek zelf zal worden hersteld.
Hij vindt een dergelijk denken te sim-
pel: "Hoe zou men de Amazonewou-
den, waar fauna en flora zich gedu-
rende duizenden jaren ontwikkeld
hebben, met een magisch toverwoord
of een technische formule kunnen
herstellen? (...)Wint de huidige stand
van 'de techniek' veel terrein op de
woestijn in de Sahel-landen?"

Zeemeermin
Globaal pleit De Couvreur voor een

konsekwent doorgevoerd ekologisch
'kringloopdenken' . Als voorbeelden
worden het werken met hernieuw-
baar materiaal, bijvoorbeeld hout, en
de hernieuwbare energiebronnen, z0-
als zonneënergie, uitgewerkt. Milieu-
vriendelijkheid is daarbij niet alleen
een kwestie van zuiver energiever-
bruik, maar ook van inplanting, ur-
banisatie, estetiek, materiaalgebruik
ofbewonersgedrag. Eenekonomie die
ekologisch verantwoord wil zijn moet
dan ook rekening houden met een
dergelijk kringloopdenken, anders is
ze op lange termijn suïddatr,
Doorheen heel het boek valt het op

hoe De Couvreur zijn rendements-
denken op een bevattelijke manier uit
de doeken doet. Maar wat het boek
daardoor wint aan begrijpelijkheid,
gaat vaak verloren door het heel ei-
gen taalgebruik en het gebruik van
'sigels', verwijzingen naar voorlopig
nog niet gepubliceerde boeken.

worden en de houthandel strikter ge-
reglementeerd.
Kwla ziet het afgelopen internatio-

naaljaar dan ook veeleer als een be-
gin. De inheemse organisaties zijn er
trouwens in geslaagd om de nu vol-
gende tien jaren door de VN te laten
erkennen als een volledig Decennium
voor Inheemse Volkeren. In februari
zal de Mensenrechtenkommissie van
de Verenigde Naties al een ontwerp
voor een Verklaring van de rechten
van inheemse volken behandelen. De
verschillende lidstaten zullen dan
eindelijk eens een duidelijkstandpunt
moeten innemen. En België ook.

De auteur wil 'rendement' vanuit
een veel breder gezichtspunt bekijken:
"Willen we uit de huidige moeilijke
situatie weg, dan is het meer dan
noodzakelijk dat we niet alles enkel
door een ekonomische en technologi-
sche bril bekijken, maar tevens door
een antropologische, ekologische, fis-
kale, psychologische, sodologische,
seksuologische, filosofische, politlko-
logische ... en dan niet alles los van

NIEUW ADRES I elkaar, maar in verband."
Het hele rendementsvraagstuk

wordt door de auteur vooral genIus-
treerd aan de hand van de energie-
diskussie. Volgens de auteur is het
onmiskenbaar dat wanneer we naar

I atlwrtmtit I het energiegebruik kijken, we moeten
6 Veto,Jaargong20nr.16dd.17Jan~

Reklame

Serge Franchoo

Wie meer lnIOnnatie wil, kan altijd te-
recht bij Kwia, Steungroep wx>r inheemse
volkeren, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. De mensen hebben telefoon,
03/218.84.88, en fax, 03/230.45.40.

Diezelfde ekscentndteït vind je ook
terug in de lay-out en de presentene
van het boek. Naast heel wat interes-
sante tabellen bevat het tientallen
vreemde en frivole komputertekenin-
gen, waaronder enkele afbeeldingen
van stoomtreintjes en zeemeermin-
nen. Alles isgedrukt in blauwe inkt op
kloorvrij papier en de bladwijzer be-
vat de eerste zeven van in totaal hon-
derdtwintig noten.

Draad
Samengevat kan dus wel gesteld

worden dat 'Meer rendement' alvast
uitstijgt boven de grijze middelmaat
van milIeuboeken die de boeken-
markt overspoelen. Wie op zoek is
naar nieuwe wetenschappelijke fei-
ten ais verklaring voor de ekologische
krisis, komt echter bedrogen uit. Ook
ais naslagwerk zit het boek volgens
een te eigen loglka in elkaar om ge-
makkelijk hanteerbaar te zijn. Een
zeer uitgebreide trefwoordenlijst pro-
beert dit euvel wel enigszins op te van-
gen. De grootste verdienste van het
boek ligt echter vooral in de verduide-
lijking van de talloze interessante
banden tussen de verschillende we-
tenschapsdomeinen. Nieuw, maar
even eigenzinnig daarbij - en enig
in zijn soort - is het konsekwent
doorgedreven rendementsdenken dat
als een rode droad doorheen heel het
boek loopt.

Pieter Vandekerckhove

Het boek 'Meer Rendement, een mens-
waardige visie op een merlcwaardig be-
stel' werd uitgegeven bij Mondo vzw in de
reeks 'Op het einde van de XXe eeuw'. Het
boek kan besteld worden bij Dialoog vzw,
Blijde Inkomststraat 109, Leuven,
23.26.49.



Zoekertjes
• Cirkus Tommie zegt: de beste stuurlui eten
tsjips.

Gezocht: 40 jobstudenten - kelners - keuken voor de '1
maanden juli, augustus en september i
Horecazaak in omgeving Leuven.

Sel reeds nu: SOSEMCO-bemiddeling 016/20.34.65
Hogere verdienste dan gemiddeld.

• Het Oog organiseert een avond rond poëzie
en zoekt student-dichters. B.Van Moer, Nobel-
straat 6.
• Heb jij "liefs, Annlk' op mijn hand geschre-
ven in den Albatros wo 12/1, kom dan als de
bliksem naar Bart, Maria-Theresiastraat 78.
• Tennisbal, ik raak een beetje gefrustreerd,
mijne primeur weet ge wei ... Geef mij de 6, de
5 hebt ge al gekregen ... Sos.
• Ithaka '94: Leuven ondergedompeld in de
wereld van klank en beeld (2' en 3 maart).
• G.B. Ergens In de Ravenstraatwacht nOg altijd
een fles wijn op jou, je beschermelingetje.
• Ueve Max, 3 is een geluksgetal, hou moed,

L_"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_.J de Sos (lief hé).
• Awel, wie is nu de beste befferm

JO MEUWISSEN .~
---------;-b-:'vb-a ~

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TO's

I'LCD - VIDEOPROJEKTOREN
DISCOBAR

• Leken: primo, vroeg opstaan Is gezond.
Sekundo, wat vindt het eerste verdiep eigen-
lijk van de nachtelijke AC/oC toestanden van
het tweede verdiep? De stoere seminaristen.
• Als we jaak Gabriëls eens vroegen een eten-
tje te organiseren voor enkele van zijn vrien-
den in de Alma, dan was de financiële put van
het studentenrestaurant toch zo gedempt?
• Hé Vuurwerk, welke trein neem jij vanaf het
2de semester op vrijdagavond?
• Aan de mannen-tooghangers van de spirit-
bar, Bart, Ios Meuske, jo, joris, Wim, Voes,
Sjaak, (ne hoegaarden aub), Stef, Zomb en de
andere hijsers: hou hem recht, all the best en
zet al maar een jupiler koud. Dokter Luk uit
Suid-Afrika.
• Karo & Zwientje, bakkies van mij: stay cool,
sukses met de eksamens, de leute In Leuven
en tot schrijfs. Groetjes van je broere - Iceman
- gigolo - Luk
• 't Is 1994 geworden, en je wil nog steeds
gitaar leren spelen? Dat kan: Individueel of In
kleine groepjes, voor beginners en gevorder-
den. Geïnteresseerd? Neem dan beslist even
kontakt op voor verdere informatie. Geert W.,
TIensesteenweg 21, 22.65.93.
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Horizontaal-l GelijkwaOIdig2 Mansnaam - Deel van een muziekstuk
in langzaam tempo 3 Getijde - Noordfrons riviertje - Spoor van druk of
knelling 4 Vijfjarig tijdperk - 'Europees eiland 5 Met figuurtjes bedrukt
katoen - Mansnaam 6 Pers. vnw. - Rijstbrandewijn 7 Kluitenbreker-
Treiteren 8 Schijf - Voegwoord - Zangnoot 9 Souteneren - Mannelijk
dier 10 Oosters.
Vertikaal-l Insekteneter- Relatieve snelheid 2 Regelmatig lichaam-
Groezelig 3 Pers.vnw.-Dobber- Vrouwelijkdier4 OplettendheidS Jong
dier - Voegwoord 6 Mansnaam - Vertegenwoordiger 7 Jonge dieren
8 Het bewuste ik - Mannelijk dier - Deel van een zeilschip 9 Orgaan-
Manspersoon 10 Beschermgeest van een stam - Uchaamsdeel.

Door Filip De Keukeleere

• Kan je als homo, lesbienne of biseksueel nog
gelovig zijn? Hoe staat de Kerk tegenover ho-
moseksualiteit? Zijn alle priesters homo's?
Kom ma 17/1 naar 'Het Goede Spoor' en al je
vragen omtrent homoseksualiteit en geloven
worden beantwoord. Oe mensen van de werk-
groep 'Homo en Geloof zijn onze gastspre-
kers. 20.00 u, Maria-Theresiastraat 114.
• Zin In een sportief, gezellig avondje? Ga dan
24/1 mee squashen! Afspraak om 20.00 u,
Maria-Theresiastraat 114.
• Jthaka '94. Gezocht: kreatleve en/of prakti-
sche geesten die willen meewerken aan het
projekt. Info: Stuc-onthaaJ.
• Cirkus Tommie zegt: de Duvel is des duvels,
de palm Is gezegend.

~~

_~ H.t "groen." copy-cent.r van Leuv.n_
G.racycl_rd .n 100% chloorvrIJ papl.r

• Th •• I._n - Cur.u._n - Foldar.
Formaat A5 tot A2C''';•• ''\:.ALLE Inblndlng.n, Pla.tlflcer.n tot A3

~.. Snel - v.rzorgd - volledig afg._rkt
Tien_straat 118
3000 Leuven

te'.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23_34_31

CANON KI.urkopl. 50 Fr.• n mlnd.r.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend_

zat_ 10 u. tot 17 u. ~tIt

VERHUUR VAN GELUIDSINSTALLAllES
~ET OF ZONDER DlSC-JOCKEY

DELtGHT
Tel.(016)23.09.68

.DANCE
• Zoek kompagnon om te trainen met de
koersfiets (op de weg), 28.63.97. Vragen naar
Peter.
• Oe jacht op leken Is geopend. The L-Team:
feel the man In you.
• Clrkus Tommie zegt: wij splitten.

• Froggel, op sommige momenten vergeet ge
zelfs dat uw voeten pijn doen ... soms valt zo-
Iets op ... Sos.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130, Leuven, tel.
20.70.77.

Zoekertjes zonder kommerdeel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d) ZÜngratis. Voor de andere (te
koop, te huur, tikwerk) wordt 100fr. per week aangerekend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5_

AGENDA & VALVAS
T6T
MAANDAG
20.00 u INFD-AVOND Enkele mensen van 'Homo en Geloof stellen hun wer-
king voor, in Maria-Theresiastraat 114, org. De Roze Drempel.

20.00 u LEZING/VloEO 'Uve', Philippe Grandrieux licht zijn camcorderreeks
toe aan de hand van één episode, 'C'estvral' van Robert Frank, in Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

20.30 u TEATER oito'oito en Tg Stan brengen 'De kluchtzangers' van Willy
Thomas, met oa jolente De Keersmaeker, Sara De Roo en Guy oermul, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u VIDEO 'BerIIn' van Robert Kramer en 'Dallas-Texas' van Ken Koblafld
uit de reeks van Philippe Grandrleux, in het kader van het projekt rond het
hedendaagse mediagebeuren, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
9.00 u tot 18.00 u KONGRES Veertiende Vlaams Kongres voor Kommu-
nikatiewetenschap over 'Kulturele globalisering en lokale Identiteit en di-
versiteit. Naar een eigen mediakultuur?' , in Kultureel Centrum 'Oe Borre' In
Bierbeek, org. departement Kommunikatiewetenschappen.

20.00 u FILM 'Urga' van de Rus Niklta Michalkov over een niet-alledaagse
vriendschap tussen een Mongoolse herder en de Rus Sergei, In 't Studioke,
toeg. ISO, org. Student Aid.

20.00 u FILM Greta Snlder kom bineert In haar films en video's eksperimentele
filmtechnieken met dokumentaire en autobiografische elementen, In Stuc,
toeg.100/150.

20.00 u INFQ.AVOND 'De ontwikkeling van een Ingewikkeld probleem: eks-
joegoslavië', metjenny Mees, die enkele maanden In de regio verbleef voor
'Workers-Aid for Bosnia',ln Los Buenos, Parkstraat 14, toeg. gratis, org. Los
Buenos.

20.00 u KONCERT Montezuma's Revenge, Nederlands populairste a-capella-
groep, brengt 'Blind Man's oream', in stadsschouwburg, toeg. 150/200/
300/400/500, org. Kultureel Centrum Leuven.

20.30 u TEATER oito'oito en Tg Stan brengen 'De kluchtzangers' van Willy
Thomas, met oa jolente Oe Keersmaeker, Sara De Roo en Guy oermul, in
Vlamingenstraat B3, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'Et la vie continue' (1992) van Abbas Kiarostaml, dokumentaire
en fiktie worden vermengd In deze speurtocht langs de puinhopen van een
zware aardbeving In Iran, In Stuc, toeg. 100/150.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR Muziek van Henri Pousseur voor plano (Robert
Groslot), klarinet (Walter Boeykens) en sopraan (Marianne Pousseur), In
Gotische zaal van het stadhuis, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie KUL

20_00 u VERGADERING Leesgroep rond Derde Wereldwerking, In Maria-
Thereslakollege, org. AIB.

20.00 u BIJEENKOMST Open bijeenkomst over tegenstelling landbouw-
milieubeweging, in Projekthuis Genoeg, org. Agalev-studenten.

20.00 u en 22.30 u FILM 'Et la vle continue' (1992) van Abbas Klarostaml,
dokumentaire en fiktie worden vermengd in deze speurtocht langs de puin-
hopen van een zware aardbeving In Iran, In Stuc, toeg. 100/150.

20.30 uTEATER Carrousel brengt 'Oe onverschilligen' van Alberto Moravia in

J:><><>R. KAREN' DE PO<> I ER.
alle gegevens voor agenda en vaJvasmoeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18_00 u op het redaktieadres ~zorgd worden. Venneld duidelijk alle
Infonnatie (datum, uur, plaats en prijs)_

een bewerking en regie van Marlies Heuer, In Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u TEATER Kampustoneel speelt 'De plicht van Pakowski' vanjorislven
In een regie van Roger Van Ransbeek, in Minnepoort.

20.00 u FILM Oe Japanner Hiroyukl Oh ki richt In zijn eksperimentele films
'Tarch Trip' en 'Irome' een positieve blik op het leven op het platteland, In
Stuc, toe9. 100/150.

20.00 u KONCERT Laatstejaarsstudenten konservatoriumafdeling temmens-
Instituut, in Lemmensinstituut, toeg. gratis.

20.00 u TEATER 'George' door DInska Bronska over een dichter die willosbre-
ken van het teater, de stad en haar verwarring, In Minnepoort, toeg. 300/
350, org. Kultureel Centrum Leuven.

20.00 u BUEENKOMSTwerkgroep groene ekonomie, rond basisinkomen, in
Projekthuis Genoeg, org. Agalev-studenten.

20.30 u TEAJ'ER Carrousel brengt 'Oe onverschilligen' van Alberto Moravla in
een bewerking en regie van Marlies Heuer, In Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Et la vie continue' (1992) van Abbas Klarostaml, dokumentaire
en fiktie worden vermengd In deze speurtocht langs de puinhopen van een
zware aardbeving In Iran, In Stuc, toeg. 100/150.

VRUDAG
20.00 u TEATER Kampustoneelspeelt 'De plicht van Pakowskl' van joris Iven
In een regie van Roger Van Ransbeek, in MInnepoort.

20.00 u FILM Videovertoning van de film 'Vechten voor onze rechten', over de
algemene staking tegen de eenheidswet, met sprekers Vvan Grosjean en

Aor Oewlt, In Ierse Predikherenstraat 25, toeg. gratis, org. Masereelklub
vzw.

20.00 u en 22.30 u FILM 'Et la vie continue' (1992) van Abbas Kiarostami,
dokumentaire en fiktie worden vermengd in deze speurtocht langs de puin-
hopen van een zware aardbeving In Iran, In Stuc, toeg. 100/150.'

ZATERDAG
KONCERT De Beethoven Akademie brengt een nieuwjaarskoncert met werk
van Schubert, Rosslni en Strauss,ln Lemmenslnstituut, info 22.08.03.

20.30 u KONCERT Laat vokaal werk van Franz Uszt voor koor, soli, harmo-
nium, harp en viool, door het Ubra kamerkoor olv Bart Demuyt, In OLV-Ter-
Koortskapel, Kadoc, Vlamingenstraat 39, toeg. 250/350.

ZONDAG
15.00 u KINDEROPERA 'De gelukkige prins' naar een sprookje van Oscar
Wilde door het Brussels Opera-jeugdkoor, in feestzaal van het H-Hartinsti-
tuut, Naamsesteenweg 355, toeg. 100/200, org.Jeugd en Muziek Leuven.

20.30 u KONCERT Laat vokaal werk van Franz Uszt voor koor, soli, harmo-
nium, harp en viool, door het Ubra kamerkoor olv Bart oemuyt,ln OLV-Ter-
Koortskapel, Kadoc, Vlamingenstraat 39, toeg. 250/3S0.

MAANDAG
20.00 u TEATER 'Beeld maar geen klank' door het Echt Antwaarps Teater, In
stadsschouwburg.

20.30 u DANS 'Porte de Bagnolet 1', een platform voor jonge koreografen,
met Veerte Bakelants, Enzo Pezzella en Barbara Manzetti, Sarnyrra Bafdel, in
Vlamingen straat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.00 u VERGADERING AV Milieuraad, in Projekthuis Genoeg.
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Twijfels op het Kongres voor Kommunikatiewetenschap
"Vroeger waren de massamedia per
definitie verdacht"

Het gebruik van de media wordt steeds
omvangrijker en dat bezorgt kommuni-
katiewetenschappers heel wat kopzor-
gen. Want hoe moeten we omgaan met
het toenemende geweld in films, met
soap-series, roddelbladen en Michael
Jackson? Ophet veertiende Kongres voor
Kommunikatiewetenschap dat deze
week plaatsvindt, stelt men zich vooral
vragen over de amerikanisering van Eu-
ropa. Veto ging in diskussie met profes-
sor Gust De Meyer, docent populaire kul-
tuur en muziekindustrie aan deKU Leu-
ven.

Veto: TIjdens de voorbije Gatt-besprekingen bleken
de media een van de belangrijkste struikelblokken.
Media is echter een kultuwprodukt, en met onder
andere de oorlog in eles-Joegoslavië zijn vragen rond
kulturele eigenheid aan de orde van dedag. Ofwordt
kulturele identiteit aIs alibi gebruikt in een ekono-
misene diskussie?
De Meyer: «Ja, ik denk het ook. Ikdenk dat ach-
ter die zogezegde belangstelling voor kulturele
eigenheid in de eerste plaats ekonomische be-
kommernissen spelen.»
Veto: In het kader van de Gatt werd er in sommige
media ook nogal tekeer gegaan tegen de dreigende
dominantie van de Amerikaanse kultuur die als een
pletwaIs over Europa komt roUen. Wordt die visie"
binnen het departement kommunikatieweten-
schappen gedeeld?
De Meyer: «Dat zal afhangen van de personen
op de fakulteit die je daarover aanspreekt. Ikzelf
ben geneigd om die hele diskussie nogal te rela-
tiveren. Dat heeft niet alleen te maken met per-
soonlijke overtuigingen, maar ook met de sek-
tor waar ik me in verdiep, de muziekindustrie.
Wat film en televisie betreft, is het gevaar van
een Amerikaanse dominantie misschien groter.
Wat muziekproduktie betreft, is er nog maar
één grote platenmaatschappij in Amerikaanse
handen. De rest iseigendom van Europeanen of
Japanners. Dat bewijst trouwens dat de marxis-
tische idee dat de kultuur bepaald wordt door de
ekonomische onderbouw volstrekt achterhaald
is. Want dan zou onze top dertig vol Japanner-
tjes moeten staan. Het kultuurbeleid wordt
blijkbaar niet meer bepaald door wie ekono-
misch dominant is."
«Maar ook wat konsumptie betreft, hebben

de VS hun leidende rol verloren. De Europese
Unie verbruikt op dit moment meer geluids-
drogers dan de VS.Bovendien groeit die Europe-
se markt nog steeds en wordt de kloof met de VS
groter.,.

De grote leegte van de hoge kultuur

koncentratie in de muziekproduktie, er ook veel
minder diversiteit was. Uit recent Zweeds onder-
zoekblijkt dat die stellingniet meerhoudboorts.»

Foto Karel De Weerdt

lezen zoals zij ze graag lezen. Ik heb daar geen
enkel probleem mee. Ik provoceer af en toe een
beetje, maar iedereen mag er zelfzijn konklusies
uit trekken.»
Veto: Maar,als alles dan evengoed is, aIs er geen
onderscheid kan gemaakt worden en het feit ofhet
yerkoopt de waarde bepaalt, moeten bepaalde kul-
tuurtakken dan bijvoorbeeld gesubsidieerd worden?
De Meyer: «Dat is een interessante vraag, maar
ik ga er nu niet ja of nee op antwoorden. Als je
naar de populaire muziek kijkt. dan denk ik dat
daar inderdaad de markt ervoor zorgt dat ieder-
een aan zijn trekken komt. Maar of dat ook
moet uitgebreid worden naar domeinen van
wat men dan noemt de 'hoge' kultuur, daar
spreek ik me niet over uit. Toch denk ik dat de
markt meestal inspeelt op behoeften die ont-
staan. Ik bedoel, als morgen gospelmuziek of
country hier gewenst wordt, dan ben ik er zeker
van dat de majors ervoor zorgen dat die muziek
hier overmorgen te koop is."
Veto: Maar waar het bij subsidies toch meestal om
draait, is dat er wel een vraag is, maar dat die niet
groot genoeg is om de kosten tedekken. Neem dat er
bijvoorbeeld 'maar' vijfduizend mensen die muziek
wUlen.
De Meyer: "Wat de muziekindustrie betreft zijn
er kleine platenlabels die gemakkelijk overle-
ven op een kleine markt, omdat zij weinig kos-
ten hebben. Geen gebouwen weinig personeel,
omdat ze de distributie aan majors overlaten.
Voor bepaalde muzieksoorten hoeft men ook
helemaal geen promotie te maken. Dansmu-
ziek, house bijvoorbeeld waar op dit moment
vele kleine platenfirma's zich mee bezighou-
den, wordt gepromoot via de diskoteken. Na-
tuurlijk geldt dit altijd tot op een bepaald nivo.
Voorvijfman kan men geen plaat produceren."

tig moeten zijn met het al te snel vellen van
wunrdeoordelen.»
Veto: Maar beantwoordt er dan echt geen enkele
realiteit aan die tennen 'goed' of 'slecht? AIs dat
volstrekt persoonlijk is, is er dan nog plaats voor
kritici, aangezien zij geen enkel kriterium meer heb-
ben om kultuurprodukten te beoordelen?
De Meyer: «Dat is een moeilijke vraag. Vaak
baseren zij zich op hun kennis van bijvoorbeeld
het teater en meten zich dan de pretentie toe een
oordeel te kunnen vellen. Er bestaan verschil-
lende genres, die elk aan bepaalde regels of
kodes voldoen. Men kan dan kijken in hoever
iets daaraan beantwoordt, of er bijvoorbeeld op
een originele manier mee breekt, of zo klichee-
matig dingen herhaalt dat het oninteressant
wordt. Die mensen zullen zeggen: ik heb die
kodes en kan ermee werken. En misschien heb-
ben ze wel gelijk.,.

Modieus
«De majors zouden integendeel zelfs een be-
langrijke rol spelen in het behoud en zelfs het
kreëren van diversiteit. Zij hebben zelf ook wel
door dat ze hun eigen graf delven als ze alleen
maar mainstream-muziek produceren. De ma-
jors hebben daarnaast een boel independents
opgekocht en laten die toch een grote vrijheid,
om op die manier nieuwe stromingen een kans
te laten en eventueel op de internationale markt
te lanceren. Bovendien is ook het onderscheid
tussen main- en substream nog moeilijk te ma-
ken. Het is niet zo evident om daar meteen
kwaliteitslabels op te plakken. De zogenaamde
mainstream, neem nu de immens populaire
Amerikaanse sukseszangers, betekenen toch
heel wat voor onze hedendaagse kultuur. Blijk-
baar is er een enorm publiek van voornamelijk
jongeren dat iets heeft aan ~~ muziek. Ze ver-
vult voor hen een behoefte. Anders was ze er
gewoon niet."
Veto: Maar is het niet al te ndief om gewoon maar
aan te nemen dat iets waardevol is alleen maar
omdat het gekocht wordt?
De Meyer: «Eris inderdaad een tijd geweest dat
men dacht dat muziek, teksten of films moesten
geanalyseerd worden om de mensen te waar-
schuwen voor de demon die erin schuilde en ze
zo te kunnen bekeren tot de zogenaamd hogere
kultuur. Nu wordt er meer uitgegaan van het
idee dat mensen uit bijvoorbeeld videospelletjes
een soort van resistentie puren, een zekere
krocht. Het geeft de konsument het gevoel over
macht te beschikken. Of neem een serie als Dal-
las. Jemoet daarvan niet alleen de oppervlakki-
ge, empirische laag lezen, maar je moet dieper
gaan, naar de emotionele laag die erin zit. Zo'n
programma kan heel belangrijk zijn voorde kij-
ker. Je mag de inbreng van de konsument niet
onderschatten. Vroeger zag men dat proces als
een eenzijdige beïnvloeding. Nu gaan we ervan
uit dat de kijker zijn eigen tekst leest in zo'n
kultuurprodukt. ,.

Grond
«Erzijn mensen die zeggen dat niemand te-

genwoordig nog waardeoordelen heeft, alles'
kan, alles mag. Ik denk dat men daar niet zo
pessimistisch in moet zijn. Het is blijkbaar een
steeds terugkerende behoefte die in de mensen
zelf ingebakken zit om aan dingen een waarde-
oordeel toe te kennen. Alleen zal de beoordeling
telkens anders zijn."
Veto: In de beginjaren leek de kommunikatie-
wetenschap duidelijke antwoorden te bezitten wat
betreft de invloed van de media. Nu lijkt er geen
enkele zekerheid meer. Men heeft het gevoel dat deze
wetenschap in een impasse geraakt is.
De Meyer: «Dat gevoel is er inderdaad."
Veto: Maar hebt u dat ook?
De Meyer: "Ja, natuurlijk. Vroeger was er meer
één denkrichting die overheerste (die van een
heel sterke rechtstreekse invloed van de media,
nvdr). Massakultuur was toen per definitie ver-
dacht. Die opinie was toen misschien wel erg
spraakmakend en die hoorde men toen zeer
goed. En die blijft nog altijd zijn aanhangers
hebben. Misschien reageert die binnenkort ook
weer heftig tegen de relativerende denkrichtin-
gen van tegenwoordig. Maar daarnaast heb je
nu dus een aantal andere visies en dat maakt de
kommunikatiewetenschap interessant.»
«Het is makkelijker wanneer iemand Je zegt

"het is zo" en dat iedereen dan ja knikt. Het is
eenvoudiger als je jezelf zo kan inschuiven in
een traditie. Maar in een wetenschap is het toch
belangrijk dat je regelmatig eens de vaste grond
onder je voeten verliest en in de onzekerheid te-
recht komt. Dat stimuleert tot nadenken."

Behoefte

«Daarnaast is er in Europa een proces van
integratie aan de gang. Platenmaatschappijen
werken samen over de landsgrenzen heen, er
wordt veel meer internationaal, Europees ge-
dacht. Ook auteursrechtenverenigingen wer-
ken Europees. Die hele trend wordt trouwens
versterkt door de media, denk daarbij maar aan
MTV.Van dat soort zenders wordt enerzijds ge-
zegd dat ze te weinig Europese produkten tonen,
maar wanneer ze dat toch doen, wordt dat met-
een verbonden met een soort van pan-Europese
gedachte. Die trend schijnt stilaan weerwerk te
kunnen bieden tegen de Amerikaanse muziek-
industrie."
«Bovendien richten ook de grote platenmaat-

schappijen zich nu op de diverse lokale muziek-
scènes in Europa. Vroeger produceerden die
majors enkel de vlot verkopende en internatio-
naal bekende produkten. Kleineregroepjes kon-
den hier en daar terecht bij de lokale inde-
pendents. Maar de grote firma's lijken nu meer
en meer geïnteresseerd te zijn in kleine,lokale of
vernieuwende muziek. Voor hen is dat natuur-
lijk een investering, in de hoop dat de een of
andere act de overstap naar het buitenland kan
maken ...
Veto: Bestaat dan niet het gevaar dat muziek-
yemieuwers door de majors in een keurslijf worden
gedwongen om ekspon van hun muziek mogelijk te
maken?
De Meyer: «Totvoor kort heerste de overtuiging
dat op ogenblikken van verhoogde moehts-

Telkens,..

Veto: Toch.lijkt het onmogelijk om termen aIs 'hoge
kultuur' en 'lage kultuur' of'kwaliteitsverschil' uit te
schakelen. Ook op het nivo van de populaire muziek
worden ze konstant gebruikt. Acid jazz is nu bijvoor-
beeld de 'hoge dansmuziek', house de 'lage'.
De Meyer: «Inderdaad, mensen kunnen het
blijkbaar niet laten om toch onderscheid aan te
brengen. Dat is ook een van mijn favoriete stel-
lingen: waar vroeger de tegenstelling lag tussen
hoge en lage kultuur, wordt nu die strijd uitge-
vochten binnen het domein van de lage kultuur
zelf. Nu zijn daar weer mensen opgesprongen
die die dingen allemaal mooi in hokjes verdelen
en stellen 'dit is goed' en 'dat is kommeràële
rommel'. Het is ook zo dat mijn generatie is op-
gegroeid met die zogezegde lage kultuur en hij
dus voor ons ook vanzelfsprekend is, in tegen-
stelling tot voor onze ouders.»
«Men ziet O9k dat bepaalde muzieksoorten

die vroeger als louter kommeràeel beschouwd
werden nu plots bijna 'cult' zijn. Vroeger werd
op de ElvisPresley-films denigrerend neergeke-
ken. Nu hebben ze die onlangs gedraaid in een
filmmuseum. In mijn tijd mocht jegeen liefheb-
ber zijn van Abba, nu is het bijna sjiek als je dat
goed vindt. Dit toont aan dat we toch voorzich-

Vijf

Veto: De volwassenheid van de buryer?
De Meyer: "Noem het zoals je wil. Ach nee, ik
ben daar ook niet ekstreem in. Maar het is wel
mijn manier van denken, en ikvind het belang-
rijk dat er ook eens op die minder pessimistische
manier over massakultuur gedacht wordt»
Veto: Maar die elk-wat-wiIs-teorie is toch volledig
tot de kulturele goegemeente dooryedrongen, ze is
niet echt nieuw meer.
De Meyer: «Het is vandaag de dag inderdaad
een beetje modieus aan het worden om zo te
denken. Maar alles moet gewoon gezegd wor-
den, vind ik. En ik vind dat studenten ook maar,
zoals bij de massamedia, mijn teksten moeten

Karen De Pooter
RafUten

Het yeertiende Kongres voor Kommunikatieweten-
schap vindt plaats op dinsdag 18januari in DeBorre
in Bierbeek, vanaf9 uur 's morgens. Er zijn sprekers
van verschillende Europese uniyersiteiten te gast.
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