
kunnen wreken. Ook het akademisch
personeel van de zogenaamde 'zach-
tere richtingen' lijkt eerder afwijzend
te reageren op deze man van het
kontraktonderzoek.
Binnen Humane Wetenschappen

liggen de kaarten anders en is er nog
geen duidelijk geprofileerde kandt-
daat. Wel wordt er druk gespekuleerd,
Voorlopig worden er twee namen ge-
noemd uit de fakulteit Letteren, histo-
rikus Emiel Lamberts en romanist
Marc Debrock. De karrière van Lam, \\
berts (53 jaar) binnen het rektomat
loopt nog niet zo lang. Hij werd pas in
1991 dekaan van Letteren maar was
wel al direkteur van het Kadoc, het
Katoliek Dokumentatie- en Onder-
zoekscentrum. In bepaalde dossiers,
de fakbars bijvoorbeeld, lijkt hij de
kaart van de studenten te trekken.
Lamberts bevestigt niet dat hij kandi-
daat is maar ontkent het ook niet.
"We zijn in de faze van de eerste
kontakten en dan krijg je spelletjes
namen noemen", zo zegt hij. En: "je
moet er meer rekening houden dat het
een zware job is. Mijn antwoord is: het
is nog veel te vroeg."
Marc Debrock (58 jaar) was bij de

vorige verkiezingen al kandidaat en is

afgifte: Leuwn X (weekblad - venchQnt niet yanjunl tOf augustus)
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(foto Jan Roes)Alternatieve lessen in februari

Van Louvain-Ia-Neuveterug
naarleuven
Inde loop van de maand februari kunnen de Leuvense studenten
een aantal lessen bijwonen die gegeven worden door buitenlandse
doktoraatsstudenten en waarbij de leerstof eens vanuit een ander
}i:;µ;i&i i&I 6eket'enworden. Het 1Jëtis-proJekt, dat oorspron-
kelijk uit Louvain-Ia-Neuve komt, wil onze westerse universiteiten
de mogelijkheid bieden op een andere manier om te gaan met
wetenschappelijke kennis door de nadruk te leggen op een niet-
westerse achtergrond.

Een aantal wetenschappelijke onder-
zoekers verblijven momenteel in Bel-
gië om hier een doktoraatstesis voor te
bereiden of een of andere lessenreeks
van de derde cyklus te volgen. Voor
het merendeel zijn het mensen die al
enkele jaren professionele ervaring

BINNENIN

Semestereksamens 3
Nu al zagen over de eksamens en
we zijn nog maar begonnen. Dit is
pas het begin van alle gezaag. Za-
gen om minder eksamens, zagen
om minder stof, zagen over de re-
gen, zagen over ... God, ik lijk mijn
moeder wel

Filmfestival
Latinoamerican festival, vooral
voor mooie vrouwen met ongetemd
temperament natuurlijk. Maar ais
ze ouder worden gaan die zóó zógen

24-uren 6
Na een radikale uitbreiding van de
sportredaktie hebben we een volle-
dige pagina over sport volgepend.
Als die nu niet gelezen wordt, sdnij-
ven we nooit meer over sport. Dan
komen er tien jonge ambitieuze pas
aangeworven sportredakteurs op
straatte staan. Ga nu maar rondjes
lopen tot je er bij neervalt en de eer-
ste die zaagt over zere voeten loopt
er tien ekstm ais stmf

4

hebben of die zelf les geven aan een
universiteit in het Zuiden. Door hun
specifieke achtergrond nebben ze een
andere kijk op de praktijk van de ver-
schillende wetenschappen. De Metis-
lessen willen precies daarop inspelen.
Een Metis-les is een les waarin de

normale materie van de kursus aan
bod komt, op hetzelfde uur, in het-
zelfde auditorium en met de prof erbij,
maar benaderd op een originele ma-
nier. Een wetenschapper uit het Zui-
den wordt uitgenodigd om een andere
blik te werpen op de onderwezen ma-
terie en vanuit dit ander perspektief
een diskussie op gang te brengen tus-
sen de studenten, de prof en de gast-
spreker.
In 1992 en 1993 werden in totaal

zeventig lessen gegeven in l.ouvain-
la-Neuve, die telkens ook toegankelijk
waren voor mensen die de kursus in
kwestie niet volgden. Dit is mogelijk
omdat er niet echt wordt ingegaan op
technische details maar er eerder ge-
werkt wordt rond meer algemene uit-
gangspunten. Een aantal voorbeel-
den kunnen het koncept misschien
verduidelijken. 'Vanuit de Latijns-
Amerikaanse en Afrikaanse ervarin-
gen, is een demokratische traditie een
noodzakelijke voorloper van de de-
mokratie?' (politieke wetenschap-
pen), 'De Golfoorlog in de media in
Noord en Zuid' (kommunikatieweten-
schappen), 'Hydraulische ontwikke-
ling in de derde wereld, moet men het
westers model overnemen?' (toege-
paste wetenschappen).
In de dikke Van Dale vindt men

onder'métis' de verklaring 'halfbloed,

mulat'. In het Frans betekent het
woord meer algemeen 'gemengd'. Zo
zou men onder het Metis-projekt een
vermenging van verschillende kul-
turen lüinneJl' verstaan. Maar er Is
meer.
Tom Dedeurwaerdere, -koördinator

van het projekt, stelt het volgende:
"Een Afrikaanse student krijgt een
beurs om naar Leuven te komen en
ingenieur te studeren. Na zijn studies
kan hij dan terug naar zijn land om
zijn opgedane kennis toe te passen.
Een mooie vorm van ontwikkelings-
hulp, zo lijkt het wel. Maar te weinig
wordt de vraag gesteld of de westerse
waarden die in die kennis geïmpli-
ceerd zijn, wel geschikt zijn om zo-
maar overgedragen te worden naar
een andere kultuur. Dit kan leiden tot
gevallen zoals dat van een aantal
Kaapverdische ingenieurs die mas-
saal beton en glas invoerden, terwijl er
ter plaatse goedkopere en beter aan-
gepaste materialen te vinden waren."

Horizon
"Men kan het ook omgekeerd bekij-

ken. Het is een feit dat onze westerse
wetenschap en kennis te weinig in
vraag gesteld worden. De universitei-
ten kan zo verweten worden te geïso-
leerd te staan van de maatschappij.
Wetenschap mag dan wel een univer-
seel karakter hebben, het is niet zo dat
ze los kan staan van de kontekst
waaruit ze ontstaat. Een zekere vorm
van relativering van de eigen positie
kan zeker geen kwaad."
De bedoeling van Metis is niet zo-

zeer het bekritiseren van het westers
wetenschappelijk systeem maar wel
het duidelijk maken dat dit systeem
niet absoluut is. Door de konfrontatie
met een andere kontekst wordt de
manier waarop kennis tot stand komt
en doorgegeven wordt aan onze uni-
versiteiten kritischer geëvalueerd.
In feite zijn de Metis-lessen gegroeid

uit de Meta-lessen die sinds 1991 in
Louvain-la-Neuve worden gegeven.

vervolg op pag. 5

De 'strijd' om het nieuwe rektorschap js begonnen. Nog een half
jaar en dan zal rektor DilIemans na twee ambtstermijnen van vijf
jaar de staf moeten doorgeven aan een nieuwe uitverkorene. Met
mondjesmaat beginnen erop de redaktie van Veto namen te val-
len van eventuele rektorkandidaten. Echte zekerheden zijn er nog
niet want de officiële kandidatuursteIIing loopt tot 10maart, maar
één ding lijkt vast te staan: het zal niet eenvoudig worden om een
valabele opvolger te vinden voor DilIemans. We legden ons oor te
luisteren inde wandelgangen van de universiteit.
Dat er steeds meer en met steeds meer
zekerheid namen cirkuleren hoeft in
feite niet te verwonderen. Het regle-
ment stelt immers dat elke rektor-
kandidaat moet voorgedragen wor-
den door tenminste zestig stemge-
rechtigden, twintig uit elk van de drie
groepen humane, biomedische en
eksakte wetenschappen. Dat impli-
ceert dat men, los van het normale
polsen en lobbyen, nu toch al op zoek
moet gaan naar steun voor het kandi-
datuurschap bij kollega's. Op dat mo-
ment beginnen er al namen goed- of
kwaadschiks naar boven te komen.

Zwijnerij
Enkele kandidaten tekenen zich al

duidelijk af. De groepen Positieve en
Biomedische Wetenschappen lijken
hun mannetje al klaar te hebben.
André OosterUnck (48 jaar) is huidig
groepsvoorzitter van Wetenschappen
en docent bij Toegepaste Weten-
schappen. Hij houdt zich voorname-
lijk bezig in het domein van de elektro-
nika met beeldverwerking en signaal-
analyse. Al in januari werd hij getipt
als mogelijke opvolger van Dille-
mans. Hij heeft het voordeel al goed
ingenesteld te zijn in de strukturen
van de universiteit. Hij is sinds 1990
groepsvoorzitter en als dusdanig lid
van het Gemeenschappelijk Buro, de
Onderzoeksraad en de Raad van Be-
heer.
Ook van Desiré CoUen (51 jaar)

wordt al een tijd gezegd dat hij zich
verkiesbaar gaat stellen. Collen is be-
kend geworden met zijn ontdekking
van het T-pa, een stof die dient om
bloedklonters op te lossen. Hij heeft
daar een patent op gekregen en is het
produkt met de Collen Research Foun-
dation aan het verzilveren. Collen is
ook de meest gerenommeerde kandi-
daat. Hij kreeg al diverse eredokte-
raten en zijn produkt wordt wereld-
wijd gebruikt, hoewel de aanvanke-
lijke euforie wel wat verdwenen is. Het
zeer dure produkt blijkt namelijk niet
veel effektiever dan goedkopere alter-
natieven. Wat er ook van zij, de kan-
didatuurstelling van Collen wekt
enige verwondering. Sluit hij door zijn
kandidatuurstelling als rektor niet de
facto zijn karrière als onderzoeker af?
"Men heeft mij gevroagd om het we-
tenschappelijk werk niet op te geven.
Ik zal mij gewoon beter organiseren.
Ik heb ook een grotere ploeg dan toen
ik het allemaal alleen moest doen."
De kandidatuur van Collen valt

niet bij iedereen in goede aarde. De
studenten lijken bijvoorbeeld niet ge-
diend met een onderzoeker als rektor.
De man heeft vooral fundamenteel
wetenschappelijke ervaring en op on-
derwijskundig vlak zou dat zich wel

advertentie

INGENIEURS MET VISIE

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput . Vuurkruisenlaan 4 . 3000 Leuven- Telefoon 016 230850· Telefax 016 228343

voorzitter van de Onderwijsraad sinds
1990. In die periode durfde hij zich wel
al eens dissident opstellen ten aanzien
van het universitaire beleid. Binnen
de fakulteit is hij ook met onderwijs
bezig, meer bepaald met de aggrega-
tieopleiding.

Eendenvolière
Jacques 'Jacky' Vander Eecken

(53 jaar), eks-dekaan van Ekonomie,
is dan weer het 'enfantterrible' van de
voorlopig gekende kandidaten, die er
niet voor terugschrikt om tegen sche-
nen te trappen. Zo reageerde hij fel
tegen de plannen voor de onderwijs-
evaluatie en weigerde hij een tijdiang
nog met Veto te praten. Verder is hij
mede-inspimtor van het prestigieuze
Hoge Heuvel-projekt, het nieuwe
fakulteitsgebouw van Ekonomie. De
kansen dat Vander Eecken zich kandi-
daat stelt, worden wel steeds kleiner.
Hij is immers onlangs aangeduid om,
naast het Leuvense Resean:h and De-
velopment en Innovatie- en Inkuba-
tiecentrum, nu ook de leiding te ne-
men over het wetenschapspark. Dat is
niet alleen een full-time job maar het
is ook zonder meer een belangrijke job

vervolg op pag. 2
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vervolg van pag. 1
omdat er zeer veel geld mee gemoeid
is.
Tot slot zou ook Victor Goedseels

(54 jaar), dekaan van Landbouw-
wetenschappen, wel eens onver-
wachts met zijn kandidatuur op de
proppen kunnen komen. Hij wordt
door bepaalde kringen gepusht maar
lijkt zich voorlopig gedeisd te houden.

Belletje
Het is een ongeschreven wet dat net

zoals in de politiek er een soort van
beurtrol wordt toegepast bij het toe-
kennen van de rektorkandidaat uit
een van de drie verschillende groepen
humane, bio-medische en positieve
wetenschappen. Volgens die logika
zou dit jaar na Pieter De Somer (ge-
neeskunde, 1967-1985) en Roger Dil-
lemans (rechten, 1985-1995) de kan-
didaat moeten komen uit de groep
Wetenschappen. Andre Oosterlinck
(Toegepaste Wetenschappen) zou
dan een grote kanshebber zijn, al is

die volgens anderen dan weer niet
'rektorobel'. Intern zou hij niet echt
een probleem vormen, maar hij zou
naar buitenuit niet het prestige heb-
ben van een Dillemans of een De
Somer. Collen, die duidelijk wel over
enig aanzien beschikt, heeft dan weer
het nadeel, op onderzoeksvlak na,
nooit echt betrokken te zijn geweest bij
het universitair beleid.

EnDillemans zelf?Die kans is prak-
tisch uitgesloten. Ten eerste is hij te
oud om nog zijn ambtstermijn af te
kunnen maken en ten tweede mag
men volgens het kiesreglement niet
meer dan twee ambtstermijnen rektor
zijn. Die regel werd door Dillemans
zelf ingevoerd nadat De Somer acht-
tien jaar lang rektor was geweest, tot
hij in 1985 op 67-jarige leeftijd stierf.
Het overdragen van het vaandel is

in het beleid van de universiteit een
kruáaal moment. Niet alleen drukt de
rektor op zich al een grote stempel op

het universitair beleid, bovendien
wordt de hele ploeg gewijzigd van
groepsvoorzitters, vice-rektor en direk-
teur Raad voor Studentenvoorzienin-
gen, met uitzondering van de Alge-
meen Beheerder en de rektor van Kort-
rijk.

Koeievla
En de plaats van de studenten in

heel dit gebeuren? Er is in het verleden
al herhaaldelijk geprotesteerd tegen
de beperkte invloed van de studenten
in de verkiezingen. Kiesgerechtigd zijn
alle leden van het akademische perso-
neel - zeg maar alle proffen die vol-
tijds werken - maar voor de studen-
ten zijn dat slechts zij die in een sped-
fiek medebeheersorgaan zetelen: de
vier studenten van Akademische
Raad en de naar schatting honderd-
veertig studenten die op de fukul-
teitsraad zetelen. Dat is op een
2S.000-koppige studentenmassa heel
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jes koncertsgewijs te promoten. Be-
kend is het Mind the Gap-festival dat
enkele weken geleden plaatsvond in
het Umburgse Houthalen, waar tech-
no de boventoon voerde. Freaksherin-
neren zich wellicht ook nog de sukses-
volle optredens van techno-goeroe
Robert Leineren van Kong in de Corso
vorlg jaar.
Dit jaar start Gonzo nogal beschei-

den met optredens van de zo goed als
onbekende bands Figurehead en Dou-
ble Nelson in zoal Rumba. ZowelFigu-
rehead als Double Nelson staken vorig
jaar de kop op op het Nederlandse
Tegentonen-festival, een festivalletje
voor aanstormend, alternatief ge-
weid.
Het Franse Double Nelson wordt

vergeleken met de Amerikaanse un-
dergroundreuzen Sonic Youth, Minis-
try en Butthole Surfers. Net als deze
bands durven ze zich bij Double

R

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretarlaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. De brieven moeten betrekking hebben op in
Veto behandelde onderwerpen of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Ano-
nieme brieven komen nooit in aanmerking: de schrijver moet steeds naam,
studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk
en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto. Brleven die
langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen, wat overeen
komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden In prindpe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

miniem. Toen dezelfde kritiek tien
jaar geleden ook werd gegeven,wuif-
de Pieter DeSomer de kritiek nog weg:
"Volgens die redenering zou ook de
rektor een student moeten zijn, want
de studenten zijn numeriek de sterkste
groep." Waarom ook niet?

Steven Van Gársse

De hoofdrolspelers: André Oosterlinek (foto links), Emiel Lamberts (foto bo-
ven) en Désiré Collen (foto rechts)

OP1REDEN FIGUREHEAD EN DOUBLE NELSON IN LEUVEN
WEL GEKMAAR NIEr GOID

2 Veto, IQQTgaIIg 21 nr. 5 deL 17 oktober

Nelson al eens op een oneigenlijke
manier van hun instrumentarium
bedienen, maar de groep mist de oor-
spronkelijkheid van Sonlc Youth en
het talent om tussen de chaos toch
nog een wereldsong te verstoppen van
de Butthole Surfers.
Dit hoeft niet te betekenen dat de

muziek van Double Nelson waorde-
loos Is. Wie pap lust van de typisch
Europese industriële wave-muziek
van Front 242, Die Krupps of LucVan
Ader zal m~t dit optreden zijn voor-
deel doen. De band weet deze strakke
muziek met een militaristisch rondje
echter te verluchten met de atonale,
chaotische gekte van Captain Beef-
heart of Ween. De Franse zang doet
dan weer denken aan die andere
Franse kult-helden LesRita Mitsouko.
Uve brengt Double Nelson die muziek
in een spektakulaire set die meer aan
eksperimenteel teater en dada doet

denken dan aan rock 'n roll. Sur-
realistische schilderijen versieren het
podium en demuzikanten trommelen
op alles wat ze tegenkomen met inbe-
grip van uw gezicht, als dat zo uit-
komt.
In het voorprogramma speelt het

Nederlandse Figurehead. Ook zij z0e-
ken het atonale en het dissonante in
de muziek op en balanceren tussen
strakke rltmiek en ontoerekenings-
vatbare chaos. Let dus een beetje op
als u donderdag de Rumba binnen-
stapt. Deze muziek kan uw gezond-
heid ernstig schaden.

Figurehead en Double Nelson treden op
in zaal Rumba, Kiekenstraat (zijstraat
Oude Markt) op donderdag 20 oktober
vanaf 20.00 u. Kaarten kosten 200
frank. Achteraf is er een party met
Gonzo's Flying Sound Circus.

Bullshit
Voor, na en tijdens de verkiezingen
maakt men een ongelooflijke heisa
over "de uitslagen". Hét g~spreks-
onderwerp bij uitstek is dan de vraag
.vWiegaat ons besturen?"
Toch isdeze vraag in feiteniet waar

liet om gaat. Fundamenteler is de
Vraag "Willen wij wel bestuurd wor-
den?" In deze kapitalistische jungle is
. de nood aan een libertijns alternatief
steeds nadrukkelijker geworden. Men-
sen protesteren tegen het beleid van
de gevestigde politici, tegen de korrup-
tie die inherent is aan elke overheid.
Basisdemokrotie geeft de mensen

de mogelijkheid hun leven in eigen
handen te nemen en samen hun leef-
gemeenschap te sturen in de richting
die zezelfwillen in plaats van volgens
partijprogramma's. Dat klinkt alle-
maal heel idealistisch en utopisch,
maar als dit niet het nastreven waard
is, wat is dat dan wel?
Zelfbeheer in plaats van uitbuiting.

Autonome axbeid in plaats van loon-
slavernij. Anarchie in plaats van bull-
shit!

Voor PAAM-AMKI<,
Erik Nackaerts

Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven

.016/22.44.38
~ 016/22.04.66

Er gaat geen dag meer voorbij of
er is wel ergens in Leuven een
koncert met 'muziek-voor de

nineties'. Het is ooit anders geweest.
Niet zonder nostalgie denkt de Leu-
vense muziekfan terug aan die span-
nende momenten in de metro in Brus-
sel of aan het overnachten in een
Gents portaal wegens trein net gemist-
Devraag is alleen hoelang deze Leu-
vense muziekhoogkonjunktuur nog
blijft duren want helaas zit er ook veel
kaf tussen het neopostpunkindustri-
altechnogrungerock-koren.
Een van de organisaties die zich te-

genwoordig bezighoudt met koneer-
ten in Leuven is Gonzo Circus. In de
eerste plaats is Gonzo Circus een tijd-
schrift dat zich koncentreert op de on-
dergrondse jeugdkultuuren in het bij-
zonder op de muziek als eksponent
daarvan. Daarnaast zijn ze er bij
Gonzo niet viesvan om die onbekende
en bijgevolg nog onbeminde muziek-

voor uw thesissenen ander didaktisch materiaal
• gebruik van PC met printer inclusief deskundige begeleiding
• copiëren
• faxen
• inbinden
• scannings (= verwerking van uw foto's en tekeningen)
• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, informaticaboeken

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Dicstscsrraat 261, 3000 Leuven, tel. 016/2:) 1805.
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Pro en kontra van semestereksamens

Seks op proef
Over het nut van semestereksamens hebben al wekenlange diskus-
sies plaatsgevonden in de universitaire mikrokosmos. En onder-
huids blijft de diskussie een eigen leven leiden. Veel studenten kie-
zen immers impulsief voor een semestersysteem. Wanneer ze de
verschillende argumenten hebben aanhoord, zijn ze echter meest-
al niet zo zeker meer. Het jaarsysteem, zoals dat nu toegepast
wordt, blijkt dan toch nog mee te vallen. Overtuig uzelf, dan over-
tuigen wij u.

plan-Dillemans gestimuleerd worden,
komen in het gedrang. Of dat nu
avondlessen in de muziekschool zijn,
chiro- of kringwerking, door de stij-
ging in studiedruk en de bijkomende
eksamen periode in januari zullen die
aktiviteiten op een lager pitje komen
te staan. Vanuit Leuven kan je dat
bijvoorbeeld merken als er een natio-
nale betoging gepland wordt in ja-
nuari. Je kan dan nooit op veel volk
rekenen want de meeste andere
Vlaamse universiteiten hebben een of
andere vorm van semestereksamens.
Uitde Kringraad-enquête blijkt duide-
lijk dat de tijd die aan ekstra-kurriku-
laire aktiviteiten besteed wordt, dui-
delijk daalt in een semestersysteem.
Bovendien kom je in eerste kan in

grote problemen met de proefeksa-
mens. Proefeksamens worden inge-
richt om de eerstekanners te laten
kennismaken met de manier van
eksamineren aan een universiteit.
Aan die proefeksamens mogen geen
vrijstellingen gekoppeld worden, om-
dat je dan de eerstekanner geen kans
laat om zijn studiernetode te verbete-
ren. Daarom zouden de proefeksa-
mens met een semestersysteem al in
november moeten vallen, als je de stu-
dent nog wat tijd wil geven om te stu-
deren voor de eksamens in januari.
Het jammere aan zo'n regeling is dat
er dan in het slechtste geval vier eksa-
men periodes in één akademiejaar
zijn voor de eerstekanner en dat de
hoeveelheid stof voor de'1>roefeksa-
mens onbeduidend wordt, want de
proefeksamens kunnen dan maksi-

zegt dat men moet terugkeren naar
een jaarsysteem, want "Leuven heeft
dat ook." De organisatorische proble-
men zijn blijkbaar niet onoverkome-
lijk, want op dit moment lukt het toch
om uitwisselingen zonder al te grote
problemen te organiseren. Ende aan-
passingsproblemen van de studenten
vallen ook wel mee, gezien het heel
hoge slagingspercentage van Eras-
musstudenten die vanuit Leuven
naar een andere Europese universi-
teitsstad vertrekken.

Het is niet zo eenvoudig van pro of
kontra te spreken bij semestereksa-
mens. Er bestaat namelijk een heel
brede waaier mogelijke semestersys-
temen: fakultatieve eksamens in ja-
nuari met herkansing in juni is al he-
lemaal iets anders dan verplichte
eksamens over de helft van de vakken
bijvoorbeeld. Tochhebben alle semes-
tersystemen gemeen dat er definitieve
eksamens worden georganiseerd na
het eerste semester. Dit artikel genera-
liseert dus gemakshalve.
De argumenten pro hebben een

nogal verschillende waarde. Het mis-
schien wel belangrijkste argument is
dat de studiedruk met het huidige sys-
teem in juni richting beiaard schiet.
Het idee is dat de studiedruk moet ge-
spreid worden door één ekstra eksa-
menperiode in te lassen. Maar een
enquête die Kringraad twee jaar gele-
den uitvoerde bij studenten die zowel
een semestersysteem als een jaarsys-
teem meegemaakt hadden, wees uit
dat die spreiding zorgt voor een ho-
gere studiedruk als je die optelt over
een volledig jaar. Dit valt te verklaren
doordat de professoren gemakkelijk
hun eisen kunnen verhogen als de stu-
denten minder eksamens ineens moe-
ten studeren.
Het is in senatuurlijk niet slecht dat

de studenten hun stof beter onder de
knie hebben. Maar het blijkt dat de
eksamens veel detaillistischer worden
in een semestersysteem en bovendien
m~g de studiedruk op jaarbasis niet
·meer stijgen, want hij zit bij de meeste
richtingen al tegen het dekretaal be-
paalde plafond. Wat doen die voor-
standers dan met het plan-Dillemans,

. . ·itiet aesteld wordt dat d

Het is duidelijk dat er aan het hui-
dige jacrsysteem ook negatieve as-
pekten zitten. De hoge studiedruk in
juni is er één van. Maar als die nega-
tieve aspekten op een varken lijken,
dan past een semestersysteem er als
een tang op. Of, zoals een eks-studen-
tenvertegenwoordiger van VTKhet
uitdrukte: "Een semestersysteem is de
verkeerde oplossing voor een paar te-
kortkomingen van ons onderwijssys-
teemnu."

mum over twee maanden leerstof
handelen.
Een laatste argument tegen sernes-

tereksamens is het betuttelingsaspekt
ervan. Als je semestereksamens op-
legt, ga je ervan uit dat een student
niet verstandig genoeg is om zelf zijn
jaar te plannen. Terwijl zelfstandig-
heid aanleren misschien wel tot de
belangrijkste taken van de universi-
teit behoort. Semestereksamens staan
op diemanier symbool voor een pater-
nalistische aanpak van de universi-
taire overheid.

Prestige
Tegenstanders van een semester-

systeem gebruiken een hele serie an-
dere argumenten. De planning van
een akademisch jaar wordt volgens
hen helemaal overhoop gehaald door
een semestersysteem. Niet alleen
komt een semestereksamen ongele-
gen voor studenten die aan hun eind-
verhandeling werken of papers moe-
ten schrijven, ook ekstra-kurrikulaire
aktiviteiten, die door het genoemde Gert Meesters

Dekaan wordt boos

Noggeen semestereksamens
De studenten replikeerden dOl;UOP

dat een semestersysteem voor hen een
heel belangrijke zaak is, waarbij zij
geen enkel risikowillen lopen. Boven-
dien haalden zij de brief aan Ooster-
linckaan als bewijsdat Berlamontwel
degelijk semestereksamens voorge-
steld had. Dat de studenten weet had-
den van de bewuste brief, kwam voor
Berlamont duidelijk als een verras-
sing. Hij moest dan ook toegeven dat
hij in die brief wel degelijk van sernes-
tereksamens cesproken had, maar
enkel "met het vooruitzicht van
semestereksamens, binnen vijfof tien
jaar".

Het plan om semestereksamens te organiseren aan de KU Leuven
is niet nieuw. Voorstanders van twee eksamenperiodes per jaar
zijn bekend en situeren zich vooral onder het akademisch perso-
neel. De studenten, vertegenwoordigd door Kringraad, hebben
zich er altijd tegen verzet. Recent lijkt de diskussie weer uit de

Op de vergadering van Kringraad
beslisten de kringen om tegen de duis-
tere gang van zaken te protesteren op
de akademische raad van maandag
10 oktober. Jammer genoeg moest de
bespreking voor het grootste gedeelte
op de qonq gebeuren, want alle prota-
gonisten gingen voor_lJ.eteinde van de

- vergadering al weg naar een viering
raadpleegde, maar een brief schreef van lmec, een bedrijf dat veel samen-
naar de dekaan van Landbouwkun- werkt met de universiteit. Die viering
dige en Toegeposte Biologische We- was blijkbaar veel belangrijker dan de
tenschappen, professor Goedseels, de akademische raad.
dekaan van Wetenschappen, profes-
sor Vanquickenbome, en de groeps-
voorzitter professor Oosterlinck. In
deze brief pleitte de dekaan ervoor om
de herverdeling van de lessen tijdens
de semesters eens te bespreken op een
burovergadering van de groepsraad
Eksakte Wetenschappen, "in afwach-
ting van een echt semestersysteem".
Niet alleen moet allereerst de fakul-

teitsraad zich uitspreken over onder-
wijskundige aangelegenheden, als er
toch een reden is om het probleem op
een hoger nivo te bespreken, dan is de
onderwijsraad het aangewezen or-
gaan van de unief om over semester-
eksamens te spreken. De groepsraad
heeft enkel een koördinerende funktie
wat betreft personeel, ruimte en infra-
struktuur.

Bij de fakulteit Toegepaste Weten-
schappen werden de studenten begin
september door hun dekaan, profes-
sor Berlamont, voor een dilemma ge-
plaatst: ofweleen deel van de reisweek
afstaan ofwel instemmen met een
semestersysteem. Dedekaan deed dat
machiavellistische voorstel bij de
jaarlijkse diskussie over het al dan niet
doorgaan van de reisweek. In die reis-
week schorst de fakulteit op verzoek
van de studenten alle lessen. Omdat
dit voorstel geformuleerd werd op het
buro van de fakulteitsraad, waarna
de fakulteitsraad zelf nog zijn zegen
moet geven, protesteerden de studen-
ten in eerste instantie nauwelijks, om
hun reisweek niet te hypotekeren.

Ingreep
Volgens voorstanders van sernes-

tereksamens hebben januari-eksa-
mens ook het voordeel dat je een eksa-
men krijgt net nadat de lessen van het
vak afgelopen zijn. De leerstof zit dan
nog wat frisser in het hoofd, terwijl je
met het huidige jaarsysteem vaak de
lessen al vergeten bent wanneer de
eksamens eraan komen. Tegenstan-
ders stellen dan weer dat voor som-
mige vakken een bezinkingsperiode
nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor
taalvakken of vakken waarbij men
een 'systeem' moet doorhebben, zoals
dat bij nogal wat positief-wetenschap-
pelijke vakken het geval is.Voorzulke
vakken zou een semestersysteem dus
een nefaste ingreep zijn. Toch blijkt de
meerderheid van de informanten van
de bewuste Kringraad-enquête het als
een voordeel te zien dat je onmiddel-
lijk na het aflopen van de lessen eksa-
men kan afleggen.

Steun
Totnader order, besloot ookAkade-

mische Raad, is er nog geen sprake
van semestereksamens. Maar als een
dekaan ervoor wil zorgen dat die er
wel komen, kan hij best de geëigende
paden volgen. De dekaan van Land-
bouwkundige en Toegepaste Biologi-
sche Wetenschappen bevestigde al-
vast dat de studenten in zijn fakulteit
helemaal niet staan te' springen om
semestereksamens. Gelukkig bleek
ook dekaan Berlamont te beseffen dat
er bij de studenten geen steun te vin-
den is voor semestereksamens. Hij liet
zijn plan dan ook varen na een over-
leg met studentenvertegenwoordigers
van VfKvorigewoensdag. Voorvoor-
standers van semestereksamens lijkt
de weg weer langer dan ooit.

Gert Meesters

Order
Groepsvoorzitter Oosterlinck sprak

zich uit voor semestereksamens, maar
beloofde wel de voorgeschreven volg-
orde van raden en adviesorganen te
volgen. Dekaan 8erlamont van zijn
kant was woedend op de studenten-
vertegenwoordigers. Hij vond het
schandalig dat de studentenvertegen-
woordigers zo'n "bagatel" op de aka-
demische raad brachten. Hij meende
dat hij het recht had om eerst met de
dekanen van dezelfde groep te gaan
praten, alvorens hij binnen de fakul-
teit een slopende diskussie op gang
zou brengen. Bovendien ontkende hij
dat hij ooit semestereksamens zou
voorgesteld hebben.

Rug
Dit voorstel kwam niet zomaar uit

de lucht gevallen. Dekaan Berlamont
had zich al eerder doen opmerken als
een voorstander van semestereksa-
mens. Hij ging vorig akademiejaar
nog een diskussie aan met de studen-
ten van zijn fakulteit, waarbij de stu-
denten hem diets maakten dat zij he-
lemaal geen semestersysteem wen-
sen. Dat de reisweek in verband wordt
gebracht met het semestersysteem is
niet verwonderlijk, want de reisweek
wordt in een deel van de eerste en de
tweede week na de kerstvakantie ge-
organiseerd. Alle lessen van het eerste
semester zijn dus - na een kleine
aanpassing - al voor de kerstvakan-
tie achter de rug, zodat je de kerstva-
kantie zou kunnen beschouwen als
blokvakantie voor de eksamens in ja-
nuari.
Groot was de verbazing van de stu-

denten toen bleek dat de dekaan na
de diskussie over de semestereksa-
mens op het buro van de fakulteits-
raad, niet eerst zijn fakulteitsraad

Zink
Volgens semestervreters zouden ja-

nuari-eksamens ook meegenomen
zijn voor uitwisselingsprogramma's.
In het buitenland hebben de universi-
teiten meestal een semestersysteem.
Eigenlijk kan je dit argument splitsen
in drie elementen. Ten eerste: in het
buitenland hebben ze ook een sernes-
tersysteem, dus kwa prestige zou het
voor de KU Leuven niet slecht uitko-
men als ze zich via een semester-
systeem kon profileren als een 'onder-
wijskundig moderne' universiteit. Het
tweede en het derde element zijn res-
pektievelijk organisatorische proble-
men voor de KU Leuven en aanpas-
singsproblemen voor de studenten.
Nu ishet zo dat men in Engeland soms
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U hoeft er uw slaap
niet voor te laten

Witte nachten in het Stuc

Hoewel de beginscène en de opval-
lende eenvoud van de enscenering
een bepaalde toon zetten, klinkt die
niet in harmonie met het spel van de
alcteurs. Misschien is het de afstand
tussen het podium en de zaal, tussen
tekst en beleving, maar in ieder geval
brengen slechts heel schaarse mo-

Teaterliefhebbers komen ook deze week in het Stuc ruimschoots menten het intimistische van het ver-
, . , haal overtuigend over. Dat die mo-

aan hun trekken. Naast Oeferungen op de moeder en de zoon mentenerdantochzijn,isgrotendeels
door Carrousel staat het kersverse teatergezelschap de Rooversop te danken aan het bij tijden sterke spel

. . . van Tom Van Dijck. Jammer genoeg
de planken en dit drie avonden na elkaar. Met hun produktie wordt het meeste van wat hij weet te
'Witte Nachten', een eigen bewerking van de gelijknamige roman redden weer teniet gedaan door de
van Dostojevski plaatsen ze zowat overal inhet Vlaamse land het weinig d~rleefde. akteerpo~ingen

, van Sandrien André. Zelfs al 15 haar
publiek voor een dilemma: applaudisseren of niet? rol die van een 'eenvoudig' meisje
De Roevers vormen eigenlijk geen Dostojevki's Witte Nachten (1848) is wiens simpele verhaal geen vloeiende
teatergezelschap in de echte zin van hetverhaal geworden van vier intense volzinnen met zich meebrengt, dan
het woord. Om het gesloten karakter ontmoetingen tussen twee jonge men- . nog kan het niet de bedoeling zijn om
van een gezelschap te vermijden, be- sen. Hij is de dromer, het type dat de elkwoord uitte spreken met het gevoel
sloten Tom Van Dijck, Sara de werkelijkheid verdroomt en zijn dro- en de plastieken stem van een gelllid-
Bosschere, Robby Cleiren en Luc men tot werkelijkheid vervormt. Zij, delde overspannen winkeljuffrouw.
Nuyens, vier jonge akteurs die net af- Nastjenka, wacht op een vroegere Waarom dan applaudisseren,
gestudeerd zijn aan het konser- vriend, de grote, bevrijdende liefde die vraagt u zich af? Het applaus zal er
vatorium van Antwerpen, elkaar de al haar dagdromen waar kan maken. zijn, ten dele uit beleefdheid, ten dele
kans te gunnen met andere mensen De gesprekken die zich tussen hen uit bewondering en sympatie voor de
en in andere omstandigheden erva- ontwikkelen, onthullen het bestaan prestatie van Tom Van Dijck, de uit-
ringen op te doen. In deze geest van van een realiteit die ze echter niet on- eindelijk wel knappe bewerking en de
vrijheid nodigen ze andere akteurs uit der ogen durven ofwillen zien. De on- mooie eenvoud van de enscenering.
om met hen samen tewerken. Daarbij zichtbare derde belet niet datde Inren- Het echte applaus echter is de intense
komt nog dat de Roovers de banden siteit van hun ontmoetingen steeds stilte in de zaal die volgt na een rond-
met het Stuc nauwer aangehaald groter wordt Verliefdheid en vriend- uit schitterende epiloog. Het einde ge-
hebben en dit in het kader van het schap worden bijna één. Tot Nastjen- tuigt van een grote originaliteit, die
Atelier, een projekt van het Stuc dat ka's geliefde dan toch komt opdagen. verwacht kan worden van jonge te-
jonge akteurs en regisseurs de kans Meteenalbijhetbinnenkomenvan atermakers en die eigenlijk het hele
geeft hun ideeën te realiseren. Kon- de zaal wordt duidelijk dat de Roovers stuk had moeten vullen om echt te
kreet betekent dat het ter beschikking een sfeer willen kreëren waarin het kunnen boeien.
stellen van een repetitieruimte, een publiek zich verbonden moet voelen
podium, finandële, administratieve, met elke beweging, elkwoord. Zelaten
technische en inhoudelijke begelei- de toeschouwer binnenstappen in een
ding. wereld van puur en intens gevoel -
De bewerking door Tom Van Dijck tenminste, dat proberen ze. En daar

en gastaktrice Sandrien André van wringt nu net het schoentje.

Henk Dheedene
KristienMichiels

Witte nachten wordt vertoond op woens-
dag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 ok-
tober om 21.30 u in de Vlamlrlgenstroat
83, 200/300 fhmk..

Hij keurt kolonisatie, weliswaar een
meer 'menselijke', nog steeds goed.
Zijn tegenstander was de filosoof en
teoloog Iuon Gines de Sepûlveda, die
de slavernij van de in zijn ogen Infe-
rieure Indianen verdedigde.
Ditonderwerp iseen duidelijke illus-

tratie van het in onze kontreien bran-
dend aktuele tema van racisme.
Daarnaast is het allicht ook belang-
rijk voor het begrijpen van de heden-
daagse kulturele situatie in Latijns-
Amerika. ZebaUos en Valencia:
"Naast de Indianen ziin erteqenwoor-
rug nog twee bevol.kingsgroepen, de
mestiezen en de kreolen. De eerste
groep is van gemengd Indiaans-Euro-
pese afkomst, de tweede heeft enkel
Europese voorouders maar is niet op
dat kontinent geboren. Zij hebben
westerse gewoonten of zouden die
graag overnemen omdat die meer
prestige hebben." De titel van de laat-
ste en Boliviaanse film van dit mini-
festival, 'La Nación Clandestina'
(1989), slaat dan ook op de Indianen
waarvan de kultuur sinds Columbus
in de verdrukking en de klandesti-
niteit is gedreven.

Latijns-Amerikaanse film in Pangaea
Onderdrukking en kulturele identiteit

Vorigeweek donderdag werd in
de videoruimte van het kers-
verse Pangaea deChileense film
'La tierra prometida' ('Het be-
loofde land') vertoond. Dit ge-
beurde in het kader van het
Latinoamerican Film Festival,
georganiseerd door de Asocia-
dón Latina.

een bescheiden filmfestival van
Latijns-Amerikaanse films, in Pan-
gaea. Enrique Zeballos en Xavier Va-
lende van de bewuste associatie leg-
gen uit hoe dit festival in hun werking
past "Wij willen hiermee onze kul-
tuur voorstellen, er een min of meer
onbekende zijde van laten zien. Het
beeld dat in Ew:opavan Latijns-Ame-
rika- ofAfrika -bestaatisvrijeng.
Er wordt altijd bericht over bijvoor-
beeld armoede en ziekte. Naar de oor-
zaken van die erbarmelijke situatie
wordtechternietgevraagd. Datwillen
wij wel doen met deze films, zowel op
het kulturele vlak als op het sociale.
Natuurlijk is het niet mogelijk dat in
dit kader erg uitgebreid doen. Mis-
schien lijkthetafen toe ook tepolitiek.
We willen niet dat men denkt dat we
enkel daarrond werken, maar we

tak van de Leuvense studentenbewe-
ging. Zoals bekend bestaat lsol niet
meer. De rol van de nationale groepen
werd ook drastisch ingeperkt. In de
eerste plaats wordt het nieuwe ont-
moetingscentrum Pangaea door de
universiteit beheerd en niet meer door
de buitenlandse studenten. Verder
zijn binnen Portulaca, zeg maar de
nieuwe Loko-geleding voor buiten-
landse studenten, de nationale groe-
pen enkel nog bevoegd voor socio-
kulturele materies. Akademische
kwesties zullen behandeld worden
door een nog op te richten raad van
fakultaire afgevaardigden.
Of dat allemaal zal werken is voor-

lopig nog niet duidelijk. Ondertussen
neemt de Latijns-Amerikaanse Asso-
ciatie in elk geval haar socio-kulturele
rol ter harte door de organisatie van

moesten ook rekening houden met de
beschikbaarheid van films."
'La tierra prometida' van Miguel

Uttin, de vorige week vertoonde film,
stelt duidelijk in de eerste plaats vra-
gen op het sociaal-politieke vlak. Deze
prent telt al wat jaren. Ze werd afge-
werkt in augustus 1973, net voor de
staatsgreep in Chili. Het verhaal is
gebaseerd op gebeurtenissen uit de
jaren dertig in dat land en klaagt de
gewelddadige onderdrukking van de
arbeiders aan: De film heeft boven-
dien een sterk revolutionair karakter.
De volksmassa die in de film afge-
slacht wordt, herrijst en overwint haar
verdrukkers.
Alhoewel revolutie niet de hoofd-

zaak is van wat de Latijns-Ameri-
kaanse Associatie wil tonen, is onder-
drukking voor hen een belangrijk on-
derwerp. De gevolgen daarvan zijn
ook aan de orde in het Argentijnse 'La
historia oficial' (1984) van Luis Puen-
zo, de film van volgende week. Het
tema wordt hier belicht aan de hand
van het drama van één individu.
Alida (een rol van Norma Aleandro,
die hiervoor in Cannes de prijs kreeg
voor de beste vrouwelijke vertolking)
is geschiedenislerares. Aanvankelijk
gelooftAlida in 'de offidële geschiede-
nis' van het regime. Zij komt geleide-
lijk tot het besef dat haar geadopteerd
dochtertje Gaby waarschijnlijk een
kind isvan door de machthebbers ver-
moorde 'verraders'. De klap die dit
besef voor haar betekent, symboli-
seert de ontreddering van de hele
Argentijnse natie na de bloedige ter-
reur. Film en Televisie schreef over
deze prent dat "men de politiek ge-
kleurde derde-wereldfilm vaak verwijt
dat hij amateuristisch zou zijn, ge-
maakt voor filmanalfabeten. 'La his-
toria ofidaI' grijpt zelfsverwende Hol-
lywood-cinefielen aan."

Oe komende weken kan je, telkens op
donderdagavond, nog drie Zuid-
amerikaanse speelfilms bekijken.
Daarmee trachten de organisatoren
een beeld te geven van de problemen
van het hedendaagse Latijns-Ame-
rika en van de wortels van die proble-
men.
De Asociación Latina is een van de

zogenaamde 'national groups'. Die
nationale groepen verenigen de bui-
tenlandse studenten en hadden tot
voor kort afgevaardigden in Isol, een

10% Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

Kijf
Hoofdfiguur Sebastian Mamani is

een Indiaan, meer precies een Ay-
mara, die in de hoofdstad La Paz
woont. Daar leefthij ondereen andere
naam, Maïsman. De verloochening
van zijn achtergrond heeft hem echter
niet veel heil gebracht en hij keert te-
rug naar zijn dorp om te sterven. Net
als in 'La tierra prometida' is er hier
een wedergeboorte, dit keer door het
terugkeren naar de traditionele waar-
den en de opheffing van de klandes-
tiniteit. De film heeft een symbolische
betekenis die regisseur large Sanjinés
uitlegt in een artikel. Zijn betoog be-
vat nogal wat frozen zoals "kulturele
eigenheid" die tegenwoordig een op
zijn minst aangebrande bijklank heb-
ben gekregen. Zijn bekommernis is
anderzijds echter ook een rechtvaar-
digermaatschappij, "een geïntegreer-
de natie waarin het niet meer moge-
lijk is dat twaalf miljoen hektaren ge-
schonken worden aan enkele invloed-
rijke families van hout- en veehan-
delaren, terwijl duizenden en duizen-
den families zonder eigen grond ach-
tergelaten worden." Dat er gespreks-
stofgenoeg isvoor de diskussieswaar-
aan je na elke film kan deelnemen,
staat buiten kijf.

Ucht
'La controverse de Valladolid' van

leun-Daniel Verhaeghe, die dezeweek
vertoond wordt, isgeen Latijns-Ameri-
kaanse film maar een Franse. Toch is
hij hier op zijn plaats door het onder-
werp dat erin behandeld wordt, na-
melijk een zestiende-eeuwse diskussie
over de vraag ofde inheemse volkeren
in de Nieuwe Wereld een ziel hadden
of van nature slaven waren. Aan de
ene kant in die diskussie stond de
dominikaan Sartolomé de Las Cosas
die in zijn tijd de wreedheden van de
Europese kolonisten aan de kaak stel-
de. Voor zover hij aanneemt dat Indi-
anen slechts onze naasten zijn indien
ze ons geloof overnemen, is zijn hou-
ding natuurlijk niet ondubbelzinnig.

Op vertoon van je stu-
dentenkaart krijg je bij
Superclub Leuven immers een
korting van 10% (tien) op al jouw
favoriete CD's (niet cumuleerbaar met
andere acties). En daar kan je als student wel wat
anders voor krijgen. bijvoorbeeld zo'n heerlijk koppel
pensen met appelmoes en gekookte aardappelen in een
bekend Leuvens studentenrestaurant.

KrisIacobsSuperclub heeft naast
CD's nog een ruim aanbod

aan videofilms. Mes, CD-I.
DCC. Photo-CD. Photo-service,

Games. Consoles en Blanco Audio-
Video. Je zou voor minder even langslopen.

SUPERCLUS"...,." __ .
Er zijn dus nog drie filmvertoningen, na-
melijk 'La controverse de Valladolid' op
20 oktober, 'La historia ofidal' op 27 ok-
tober en 'La naci6n clandestina' op 3
november:, telkens om 20.30 u in de
videoruimte van Pangaea (Vesalius-
straat 34). Een voorstelling kost
100 trank, drankje inbegrepen. Alle
films zijn ondertiteld.

__ .I.M,,'_.,••• _'
Bondgenotenlaan 145,3000 Leuven
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Jarmans testament 'Blue' in het Stuc

Poëet, profeet enprovokateur
Dit voorjaar overleed de homoseksuele Britse regisseur Derek
Jarman aan aids. Zijn laatste film 'Blue' wordt beschouwd als zijn
filmisch testament en wordt deze week vertoond in het Stuc.

Toen Derek [urmen op 20 februari
overleed ging er een ware schok door
Groot-Brittannië. Alhoewel zijn werk
eerder tot de avant-garde wordt gere-
kend en nooit een groot publiek heeft
bereikt, was zijn dood in alle kranten
voorpaginanieuws. Zowel zijn karak-
ter als zijn films droegen bij tot zijn
vermaardheid.
Derek [orman debuteerde halfweg

de jaren zeventig met 'Sebastiane',
over de martelaar die doorzeefd werd
met pijlen en als patroon voor de
schuttersgilden geldt. [armen ge-
bruikte hier voor het eerst de myte en
de geschiedenis om een verkenning te
maken van de mannelijke homosek-
sualiteit, een procédé dat hij later nog
zou aanwenden in films als 'Edward
U' en 'Wittgenstein'. Merkwaardig is
dat in zijn historische mms de homo-
seksuele helden altijd op geweldda-
dige wijzeaan hun einde komen, alsof
hij in zijn mms zijn eigen dood heeft
voorspeld.
Maar Jarman had ook sukses in een

ander genre mms. Naast zijn histori-
sche werken zijn er ook de meer poëti-
sche en heel persoonlijke filmessays.
Er is bijvoorbeeld 'Angelic Conversa-
tions', die vorig jaar nog in het Stuc te
zien was en waarin twee verliefde jon-
gens worden gevolgd met op de ge-
luidsband de liefdessonnetten van
Shakespeare, de grote poëet met de
onuitgesproken geaardheid. Ook 'The
Last of England' en 'The Garden' lig-
gen in deze lijn.

Buikje
De films van [armen hadden door

hun kontroversieel karakter een be-
vrijdende werking In het starre Enge-
land van de jaren zeventig en tachtig.
Enerzijds hielp hij de homobeweging
een heel stuk voonutdoor de vanzelf-
sprekendheid waarmee hij het homo-
seksuele verlangen en het mannelijk
naakt liet zien. Anderzijds was zijn

kritiek op het politieke beleid van die
tijd welkom op het moment dat de
linkse aktivisten uit het einde van de
jaren zestig al een aardig buikje be-
gonnen te krijgen.
Hoewel de films van Jarman altijd

vrij marginaal zijn gebleven, had hij
toch een enorme impakt door het feit
dat hij altijd heel handig de media
heeft weten te bespelen. Toen hij eind
1986 bekend maakte dat hij sero-
positief was, betekende dat een grote
verantwoordelijkheid die bij de kun-
stenaar in goede handen was. Waar
de Engelse media ertoe neigden van
Jarman een homoseksuele heilige en
martelaar te maken, bleef hij zelf
nuchter en slaagde erin de aandacht
die hij kreeg ten dienste te stellen van
de aidszaak, zonder aan integriteit te
moeten inboeten.

Blauw
De laatste jaren voor zijn dood was

[armen nog enorm produktief. Hij
maakte sinds 1987 nog zes films,
waaronder 'The Last of England', 'Ed-
ward 11' en 'Wittgenstein'. Intussen
begon zijn ziekte steeds zwaarder op
hem te wegen. In 1993 ging het steil
bergaf met zijn gezondheid en dat had
ernstige gevolgen voor 'Blue', de mm
waarvan Jarman met zekerheid wist
dat het zijn laatste zou zijn.
'Blue' wordt terecht beschouwd als

Jarmans filmische testament. Zowel
op vormelijk als inhoudelijk vlak heeft
zijn ziekte een zware stempel op de
prent gedrukt. Gedurende 76minuten
zie je een monochroom blauwen on-
veranderlijk beeld. Deze obsessie voor
het blauw komt voort uit [armcns
achteruitgaande gezichtsvermogen.
Oe man zag bijna niets meer, een
traumatische ervaring voor een regis-
seur en schilder, maat, de kl~ die
hem bleef achtervolgen was blauw.
Het is dezelfde kleur die je kent van de
intrigerende werken van de minimale

kunstenaar YvesKlein.
'Blue' kan je echter moeilijk mini-

malistisch noemen. Doordat het
monochromatische beeld uit de kon-
tekst van het museum isgehaald en in
de bioskoop wordt vertoond, wordt de
navelstaarderij doorbroken die bij
moderne beeldende kunst vaak nogal
stoort. Bijde film hoort bovendien een
geluidsband met muziek, geluids-
effekten, zang en poëtische mijmerin-
gen over ziekte, dood, liefde of kunst.
Oe koude gevoelloosheid van Kleins
werk is hier ver te zoeken.
De temata uit Jarmans vorige werk

blijven wel' bewaard. De melancho-
lische gevoelens van verlies en af-
scheid waren al aanwezig in zijn werk
voor bekend werd dat Jarman ziek
was. Ook in zijn vroegere films kop-
pelde hij graag dood en erotiek aan
elkaar. Bovendien heeft hij in het lij-
den van zijn homoseksuele protago-
nisten zijn eigen doodgaan vaak
geënsceneerd.
[armun heeft afscheid genomen

door het beeld zelf op te heffen en
plaats te maken voor het ultieme
blauw, een voorafspiegeling van het
oneindige. Geen veelvuldig naakt
meer en ook geen rottende lijken. En-
kel de poëzie blijft over. Bovendien is
'Blue' larmens eerste film waarin hij
na de algemene overpeinzingen ook
aandacht besteedt aan zijlLeigen
ziekte. Dit doet hij zonder de Kijker-
luisteraar om medelijden te smeken
maar op dezelfde wijze als in zijn vo-
rige films, soms grappig, soms ontroe-
rend.

lijk
Diegenen die bij mms nog steeds

een verhaaltje willen of zich niet kun-
nen losmaken van de snelheidskul-
tuur, gaan deze week wel beter naar
de vierentwintigurenloop. Poëtische
zielen en fans van Jarman moeten
zich echter niet laten afschrikken door
het alomtegenwoordige blauw. Zij
zullen een film zien waardoor zij niet
Q{laangE;,da..anzullen blijven.

Joris Ionssens
Bluevan Iarman van dinsdag tot vrijda9
in het Stuc.Zie agendavoor uur en ink.

Een uur kultuur: Lyrisch Nitraat
M7Vavant la lettre
Het gebeurt niet zo vaak dat Een uur kultuur ons een uurtje film
voorschotelt En deze keer mag je het zeker niet missen, want Ly-
risch Nitraat is nogal uniek en dit op meer dan één vlak.

Als medewerker van het Nederlands
Filmmuseum zag Peter Delpeut hoe
meters en meters niet geïdentificeerde
oude nitraatfilms lagen teverrotten in
het archief. Nochtans zaten daar best
mooie en interessante fragmenten
tussen, die bovendien getuigden over
de vroege geschiedenis van de film.
Dus ging Delpeut neuzen in de uitge-
breide kollektie van Jean Desmet. één
van de eerste filmdistributeurs in Ne-
derland die indertijd honderden bui-
tenlandse films heeft aangekocht en
verhuurd en deze na zijn dood aan het
Nederlands Filmmuseum heeft nage-
laten. Het betreft hier speelfilms en
dokumentaires uit de periode 1905-
1915, die echter niet allemaal iden-
tificeerbaar waren en waar niet veel
mee aan te vangen viel. Enaangezien
tot 1955 de beelddrager van films be-
stond uit een chemische nitraat-
verbinding - een erg vergankelijk
materiaal - was de Desmet-erfenis
ten dode opgeschreven. Tenminste tot
Delpeut een aantal gerestaureerde
fragmenten aan elkaar plakte en van
een geluidsband voorzag.

Beschimmeld
Het resultaat is een bonte kom-

pilatie van autentieke stukjes IDm in
magentarood, sepiageel en satfraan-
blauw, weliswaar zonder enig verbin-
dend element zoals een verhaal of een
argumentatie. De oude geluidsopna-
men van opera en belcanto van Bizet,
Oonizetti, Glück.,Handel, Puccini en
Rachmanlnov hebben evenmin een
andere funktie dan de autonome
beeldfragmenten te begeleiden. Oe

enige rode draad in LyrischNitraat is
de steeds terugkerende tematiek van
passie en vergankelijkheid. Die komt
naar voren in de ekstreme emoties
van de personages in het verhaal en
het voor die tijd typische patetisch
akteren van de okteurs, maar ook de
passie van de regisseur voor het beeld
is opvallend. Hijdurft scènes te herha-
len, bewegingen te vertragen, stukjes
uit te vergroten of in te zoemen op een
deel van het beeld.
Debedoeling van Delpeut isdaarbij

dubbel. Hij wil dat de kijker zich laat
meevoeren door de lyriekvan beelden
uit de wereld van gisteren, die al te
vaak en te vlug als oubollig wordt af-
gedaan. Tevens moet de toeschouwer
leren kijken naar dingen die hij niet
meer begrijpt. Immers, de negentien-
de-eeuwse samenleving keek op een
heel andere manier naar dewerkelijk-
heid en naar beelden van die werke-
lijkheid. Oe beschimmelde flarden
van de oude nitraatfilms vormen bij-
gevolg de perfekte metafoor voor de
vergankelijkheid. In de IDmfragmen-
ten komt de dood trouwens herhaal-
delijk aan bod: een stervende vrouw
op haar ziekbed, stikkende mijnwer-
kers die op het laatste nippertje gered
worden, Kristus aan het kruis, en na-
tuurlijk niet te vergeten de grijsaard
met de zeis. LyrischNitraat is tegelijk
een symbool voor het verval van de
schoonheid. De vlekken van de be-
schadigde film die tijdens de finale
momenten op het scherm achterblij-
ven illustreren dit.
Hoewel het overdreven akteren in

onze ogen belachelijk lijkt en een kol-
lage van versnipperde fragmenten

zonder verhaal op het eerste gezicht
niet veel te bieden heeft, is deze film
toch een aanrader. Naast melodrama
zitten er ook heel wat mooie en grap-
pige momenten in, bijvoorbeeld een
zonsondergang aan zee in alle kleur-
schakeringen van blauw naar rood, of
Adam en Eva - let op hun outfit -
in de tuin van Eden,ofnog Kristus aan
het kruis in de stijl van Monty
Python's Flying Circus. Het enige dat
van u verwacht wordt, is kijken en
genieten.

Mieke Deceuninck

Lyrisch Nitraat is te bekijkenop woens-
dag 19 oktoberom 13.00 u in Studio 1,
9ratis en voor niks.

Metis
vervolg van pag. 1

Om meer dialoog in de kursussen te
krijgen werden mensen uit een ander
vakgebied uitgenodigd om een kursus
vanuit hun standpunt te bekijken. Zo
kon een socioloog bijvoorbeeld in een
les van ingenieurs terechtkomen om
een bepaald aspekt van de kursus sa-
àologisch onder de loep te nemen. Een
ideale manier om het beperkende ka-
rakter van een vakdiscipline te door-
breken en aan te tonen dat totaal ver-
schillende wetenschappen dichter bij
elkaar kunnen staan dan meestal ge-
dacht wordt.
De lessen hebben hun oorsprong in

een andere aanpak van de studenten-
beweging in Louvain-la-Neuve. In '91
vonden de studenten dat de traditio-
nele werkwijze van vergaderen en
overleggen met de universitaire over-
heid in werkelijkheid weinig of geen
verandering kon brengen. Daarom
wou men een 'horizontale aanpak',
door zelf het systeem van binnenuit
aan te pakken. DeMeta-lessen waren
een eerste realisatie van die nieuwe
metode. De interesse vanult de stu-

Leuven literair à la Carte

Volgende zondag wordt Leuven literair à la Carte georganizeercL Dit
gebeuren bouwt voort op een tien jaar oude traditie die tot vorig jaar
Leuven Litterair heette. Deze verjaardag gaat gepaard met een ver-
nieuwde formule, die tot uiting komt in de naamgeving van het evene-
ment. Het koncept is dat van de historische binnenstad van Leuven, die als
dekor dient voor proza en poëzie, en ruimer ook voor muziek, filosofie,
politiek en toneel. Verscheidene evenementen worden twee keer georga-
nizeerd zodat de literaire wandelaar zelf zijn programma kan samenstel-
len. Op elk van de lokaties worden een aantal schrijvers samengebracht
rond een bepaald tema. Soms treden ze indiskussie, soms doen ze elk hun
aparte ding. Deprogramma's zijn vaak voorzien van muzikale intermezzi.
Strikt literaire evenementen vinden plaats in de Nationale Bank, in het
Oratoriënhofen in de Wentelsteen. De Nationale Bank staat op de Grote
Markt en biedt poëzie aan, met onder meer Charles Ducal. Proza vind je
in het Oratoriënhof in de Mechelsestraat, gebracht door Bob Van
Laemoven, Kamiel Vanhole en Guido van Heulendonck. De Wentelsteen,
een kafee op de VlS11larktwaar in vroeger tijden de grote frasmus zelf de
bloemetjes buiten zette, programmeert Griekse en Latijnse liefdespoëzie.
De meer polemisch ingestelde~komen ook aan hun trekken. Diskussies
over China enAfiika worden respektievelijk gepland in het Atrechtkollege
in de Naamsestraat en in de kapel van het Kadoc in de Vlamingenstraat.
In de lansenlustoren op het Pater-Damiaanplein (zie foto) doet men iets
met de Week van de Openbare Biblioteek, en in het stadhuis leidt BRTN-
joemalist Miel Dekeyser een politiek debat met Mark fyskens, frik Suy en
Ivan Vandenberge. •
De andere projekten omvatten voor de wereldburgers een mulûkultureie
mix van literatuur en muziek inPanache C op het Damiaanplein, en voor
de kinderen dans gebaseerd op Roald Dahl, sprookjes in Auditorium
Minnepoort en toneel door ouderen-dan-twaalf in het kultureel centrom
Romaanse Poort. Voor iedereen is er een speciaal programma rond Leuven
in de literatuur in de Centrale Openbare Biblioteek.
Leuven Literair richt zich ook dit jaar weer op een ruim publiek en dat
ruime publiek bent u, lieve lezer. Alleen jammer dat u ook deze zondag
weer naar uw grootmoeder op bezoek moet.

..,

(jj, foto Philip DeKeyser)

denten en de professoren was groot en
spoedig bleek dat ook lessen die gege-
ven werden door docenten uit het Zui-
den een heel grote impakt hadden. Zo
werd Metis geboren.
Vanaf dat jaar worden in Louvain-

la-Neuve elk akademiejaar een reeks
Meta- en een 'reeks Metis-lessen ge-
houden. Nu gaat het projekt naar
andere Belgische universiteiten. Mo-
menteel hebben naast Leuven al Na-
men, Antwerpen, Gent en de ULBin
Brussel hun samenwerking toege-
zegd. De lessen zullen in februari
plaatsvinden, ofwel in het kader van
de Student-Aid-week, ofwel tijdens
een nationale Metis-week.
De interesse in Leuven voor de

Metis-lessen is er alvast. Zowel Stu-
dent Aid als Loko (de Leuvense Over-
koepelende I<ringorganisatie) werken
mee aan het projekt. Maar voorlopig
wordt er nog druk gezocht naar perso-
nen die mee willen werken door bij-
voorbeeld proffen aan te spreken en
warm te maken voor het idee. Bij de
organisatie van de lessen in Leuven
wil men vanuit Louvain-la-Neuve
niets opdringen. Het is de bedoeling
dat proffen, studenten en doktomcts-
studenten samen de lessen helemaal
zelf invullen.

De eerste reakties van de aange-
sproken professoren en buitenlandse
doktoraatsstudenten zijn alvast posi-
tief. Het valt af te wachten hoe groot
de interesse zal zijn vanuit de studen-
ten zelf. De Metis-lessen zullen waar-
schijnlijk geen verplichte leerstof zijn,
voor veel studenten nog altijd de ide-
ale reden om eens te brossen. Voor
anderen die dan weer nooit komen
opdagen in de les is het misschien een
reden om wel eens te komen luisteren.

Henk Dheedene
Wiegeïnteresseerdis in Metis kan kon-
takt opnemenmet TomDedeurwaerdere
op 02/280.14.82 ofnaar de vergaderin9
komenin hetStucopdinsda925 oktober.

Betogen
Bijonze Franstalige kollega's is er dei-
ning ontstaan over een ontwerp-dek-
reet van hun minister van OnderwIjs
Lebrun. De hervormingsplannen hou-
den een schaalvergroting in van het
Hobu. Op dinsdag 18oktober iser een
betoging in Brussel. De Vereniging
van Vlaamse Studenten betoogt mee.
Plaats van afspraak is Brussel-Zuid
om 12.30 u. Veto besteedt volgende
week aandacht aan de hervormings-
plannen.
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Free podium in amfiteater

Voor de 22ste keer 24 uren
Naar jaarlijkse gewoonte wordt, als men het pistool kan vinden en
rektor Dillemans niet in een file verstrikt raakt, dinsdag om 19uur
het startschot gegeven voor de tweeëntwintigste editie van de 24-
urenloop. Het koncept van deze sportklassieker blijft hetzelfde. Op
het vlak van de ontspanning situeren zich wel een aantal verande-
ringen. Kultuurraad verhuist het traditionele tree podium naar
het nabijgelegen amfiteater en uw eigenste Veto is in de grote tent
aanwezig met een zoekertjeslijn.

De 24-urenloop is in de eerste plaats
een estafetteloop rond de atletiekpiste
van het sportkot. Elke ploeg beschikt
over een doorgeefstok en die wordt tel-
kens door een lid van die ploeg het
parkoers meegedragen. Vorig jaar
werden er in totaal 24.135 rondjes ge-
draaid. Vermits elk rondje goed is voor
vijfhonderd meter maakt dat meer
dan 12.000 kilometer op één etmaal,
zomaar voor niets. Apolloon won toen
met 920 toeren nipt van VTK dat er
slechts drie minder had. VTK zag op
deze manier de overwinning van het
belangrijkste sportevenementvan het
jaar aan zijn neus voorbijgaan. Apol-
loon voelt zich niet meer gemotiveerd
door de zwakke weerstand die de te-
genstanders bieden en heeft dit jaar
de duizend rondjes als uitdaging aan-
genomen. Heel moedig vanApolloon,
maar om dat gedaan te krijgen moet
een rondegemiddelde van 1 minuut
en 26 sekonden gehaald worden en
wie al ooit sportschoenen aangetrok-
ken heeft, weet hoe vlug dat is. Hoewel
ze er in '90 met 975 rondjes niet zo ver
af zaten.

Paling
Echte sportfreaks kunnen ook een

persoonlijk rekord aantal rondjes
neerzetten. Heidi Rakels (jawel die
blonde judoka) liep er zo ooit lOl.
Maar loop dan wel bij een ploeg zodat
je niet na 222 rondjes, het voorlopige
onofficiële rekord, hoort dat ze niet

Artsen zonder

Ie kan op de 24-urenloop Artsen zon-
der Grenzen steunen door je te laten
sponsoren voor de rondjes die je loopt.
50 frank is de prijs voor de geneesmid-
delen die nodig zijn om een kind in
Afrika gedurende vier maanden te
verzorgen,
100 frank is nodig voor de rehabili-
tatievoeding van één kind gedurende
een hele maand,
200 frank is de prijs van een deken die
een vluchteling of een ontheemde no-
dig heeft om de winter door te komen,
500 frank kost een stetoskoop die deel
uitmaakt van de basisuitrusting van
een AzG-arts.
Sponsorbladen zijn te vinden aan

de velven. in de fakbars en in de
Alma's. Laat je sponsoren, loop mee
en help Artsen zonder Grenzen.

gehomologeerd kunnen worden. An-
dere bekende 24-urenlopers zijn bij-
voorbeeld Miel Puttemans en de fan-
tastische jean-Marie Pfaff die zijn
rondje beëindigde met de beroemde
woorden: "Ik heb altijd veel van de
studenten gehouden."
Maar de 24-urenloop is meer dan

alleen maar rondjes lopen tot je zwart
ziet. Om het geheel wat vrolijker te
maken, organiseerde Sportraad ook
nog een aantal neven klassementen
met prijzen voor lopers met het meest
aantal kleren (rekord 391), minst (re-
kord 0), de vuilste loper en de jongste
en de oudste loper.

Wortel
Elk jaar duiken ook weer de gekste

estafettestokken op, variërend van
een wc-ontstopper tot een paling op
sterk water. Elke ploeg heeft een stand
langs het parkoers waarde lopers star-
ten. De grote kringen proberen elkaar
de loef af te steken met de grootste,
mooiste ofleukste stand.
Wina maakt een stand die steunt

op een paar grote vierkantswortels.
Het dak van de konstruktie zal be-
staan uit wortelen. De Archies, de
kring met de meest artistieke ambi-
ties, wil ook dit jaar de mooiste stand.
Vorig jaar was hun stelling volledig
bedekt met fietswrakken. Nu wilden
ze nog niets loslaten over hun nieuwe
bouwsel maar er wordt gefluisterd dat
ze een katedraal zullen rechtzetten.
De industrieel ingenieurs hebben

ook een traditie in het plaatsen van
bombastische bouwsels. Ooit maak-
ten ze een reusachtig kaartenhuis en
stapelden een paar kontainers op el-
kaar. Voor deze uitgave moet het een
verrassing blijven. Het enige wat ze
loslieten is dat de stand de vorm van
een letter krijgt. Welke letter de stu-
denten van Groep T zo belangrijk vin-
den, is ons nog steeds niet bekend.
VTKsjort een konstruktie in elkaar die
doet denken aan grote skoutsreünles.
Het heeft overeenkomsten met wat te
zien is op het apeneiland in de Ant-
werpsezoo.
Apolloon denkt een stuk prakti-

scher en wil naast hun traditionele
massageruimte nu ook een soort sau-
na opzetten. Op zo'n zelfverwennerij
kun je alleen maar jaloers zijn. Het
VRG heeft een dekorbouwer uitgeno-
digd om iets in elkaar te steken. Zelf
iets kreatiefs bedenken, is inderdaad
nogal lastig.
Ook de kleinere kringen en vereni-

geven wij hier een kort
overzicht van de werk-
groepen en hun stof. De
werkgroep Toelatings-
beleid houdt zich bezig

Kringraad, de raad van met het bestuderen van
de leuvense voor- en nadelen van
Overkoepelende Kring- oriënteringseksamens,
organisatie die zich toegangseksamens en
onledig houdt met numerus clausus. De
onderwijszaken en werkgroep Semester-
medebeheer, is wanho- eksamens overweegt de
pig op zoek naar jou. voor- en nadelen van
Ze hebben daar name- een gewone eksamen-
lijk entoesiaste studen- periode in januari.
ten nodig om de werk- Plan-Dillemans zoekt
groepen goed te doen naar manieren om de
draaien. Een werkgroep opleidingen aan deze
van Kringraad wordt universiteit universeler
opgericht om een be- te maken en de student
paald onderwerp gron- zelfstandiger te laten
dig voor te bereiden en werken. Ook probeert
uit te spitten. De Alge- deze werkgroep midde-
mene Vergadering van len te ontwikkelen om
Kringraad baseert zich de studenten meer
vaak op een rapport keuzevrijheid te laten
van een werkgroep om bij de samenstelling
standpunten in te van hun studiepro-
nemen. De enige ver- gramma. De werkgroep
eiste om mee te helpen Studiedruk bekijkt
in zo'n werkgroep is een metodes om de reële
flinke portie inzet en studeertijd van de
interesse. Om een keu- studenten objektief te
ze tussen de zonder meten. Als er een
uitzondering adembe- meetmetode goed
nemende onderwerpen werkt, kunnen te zware
mogelijk te maken, en te lichte pro-
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Studenten
gevraagd

gramma's aangepast
worden. De werkgroep
rond het Metis-netwerk
nodigt professoren van
andere kulturen uit om
eens een les te komen
geven vanuit hun eigen
kulturele achtergrond
en waardenpatronen.
De werkgroep Klachten-
kommissie probeert een
kommissie in het leven
te roepen om klachten
van studenten ook
daadwerkelijk te weten
te komen en op te los-
sen. De amusantere
werkgroepjes zijn Kring-
vademecum, waarin
een groepje entoesiaste
schrijvers een handlei-
ding voor aankomende
presidia probeert in
elkaar te boksen, en ten
slotte de werkgroep
Imago, die ervoor zorgt
dat Kringraad bekender
wordt in het Leuvense
en zo de eerste halve
zin van dit aankondi-
glnkje en misschien
zelfs deze hele aankon-
diging voortaan over-
bodig maakt. Trou-
wens, voor wie het nog
niet wist, het adres is 's
Meiersstraat 5.

gingen die niet over voldoende man-
kracht of financiële armslag beschik-
ken om ingewikkelde konstrukties
neer te poten, komen op de 24-uren-
loop aan hun trekken. Zij kunnen bij-
voorbeeld meedingen in de kompe-
titie om het beste gerecht. De laatste
jaren werd die gewonnen door de uni-
versitaire parochie die elk uur een an-
der gerecht voorschotelde.

Geel
De verhuis van het free podium van

de grote tent naar het amfiteater
linksachter de atletiekpiste is mis-
schien wel de grootste verandering in
deze editie van de 24-urenloop. Het
free podium wordt voor de eerste keer
georganiseerd door Kultuurraad, die
in het verleden al bewees een voor-
liefde te hebben voor ongewone loka-
ties. Hoewel het amfiteater gedeelte-
lijk overdekt zal worden, zal het are-
na-effekt niet verdwijnen. Het geeft
volgens Kultuurraad wel de mogelijk-
heid om de trapjesstruktuur van het

teater als podium te gebruiken. Daar-
op komen de groepen te staan tegen
de achtergrond van een betonnen
muur met oude graffiti.
Hoe het er allemaal konkreet gaat

uitzien, is niet erg duidelijk. Wat wel al
grotendeels vaststaat, is welke groe-
pen er zullen spelen. Van 19 tot
24.30 u staan er acht elektrische
groepen in de arena. Als opener fun-
geert Jaune Toujours, een Nederlands-
talige groep in akkordeon-bas-gitaar-
drumbezetting. Hun muziek is vooral
geïnspireerd door LesNegresses Vertes
en Mano Negra. Een half uur later
toont Wolf in Ramones-stijl zijn kun-
nen om vervolgens baan te ruimen
voor het Leuvense 0 for Drive. Verder
spelen nog Nagorno Karabach, de
funkers van The Organic Fruit Band,
de tweevoudige winnaars van het
interfakultair songfestival Mister
Monk and His Meao Machine en Jaja
de [au (funk-jazz).
Deze laatsten zouden om half één

hun set moeten afronden, wat ons
door het wel bijzonder strakke tijd-

schema van acht groepen op vijf en
een half uur zo goed als onmogelijk
lijkt. Om geluidsoverlast te vermijden,
wordt er vanaf dan alleen nog maar
akoestisch opgetreden. Dit deel wordt
ingezet door een blazersensemble van
het lemmensinstituut. Daarna krijgt
iedereen die behoorlijk unplugged
kan zijn tot in de late uren de kans om
in een amfiteater op te treden.

Partner
Je raadt het al, er zal veel volk zijn.

Voor de ongelukkigen die in het ge-
drang hun lief of wollen muts verlie-
zen (met of zonder emotionele waar-
de) zal Veto de redder in nood zijn.
Veto zal immers met een zoekertjes-
stand in de grote tent aanwezig zijn.
Daar kun je een boodschap achterla-
ten voor de partner van je dromen. En
op eenvoudig verzoek plaatsen we die
ook in de Veto van volgende week.

Koert Declercq
Peter Van Rompaey

ZEKAMERADEN INLOlN AIN-IA-NElNE
VIEREN1WINTIG UUR ROERFNDE GOEDEREN

Ook Louvain-Ia-Neuve, de Frans-
talige zusteruniversiteit (UCl)
van de KU Leuven, heeft haar

24 uren. Het CSE (Centre Sportif Etu-
diant), de lokale variant van Sport-
raad, zorgt ervoor dat volgende
woensdag en donderdag het autovrije
centnun van Louvain-Ia-Neuve over-
spoeld wordt door een massa autoloze
fietsers. De roemruchte 24 uren van de
fiets, of, zoals ze in Louvain-Ia-Neuve
zeggen, 'les 24 heures vélo', worden
daarmee al voor de achttiende keer
een feit.
De eerste lichting studenten die in het
begin van de jaren '70 uit Leuven weg-
trok, kwam daarop een grote, trooste-
loze bouwwerf terecht. Om dat droeve
lot te verzachten organiseerden ze er
allerlei animatie-aktiviteiten. De 24-
uren-race, die daar een van was, is
ondertussen uitgegroeid tot de massa-
klassieker bij uitstek. Honderdtwintig
verschillende ploegen nemen deel in
drie verschillende kategorieën. Ten
eerste zijn er natuurlijk de gewone
racers, die zoveel mogelijk rondjes
proberen af te leggen. Daarnaast rij-
den er ook 'vélos humanitaires' rond,
humanitaire fietsen die zoveel moge-
lijk geld voor een of ander goed doel
proberen in te zamelen. En tenslotte
zijn er de 'vélos folkloriques', die op de
vreemdste manieren vermomd zijn
als alles behalve als fietsen. Daarbij
gaan er vanzelfsprekend prijzen naar
het origineelste, kreatiefste of minst
estetisch onverantwoorde vehikel.
Aan de 24 uren van louvain-Ia-

Neuve nemen bovendien verschillen-
de soorten deelnemers deel. Naast de
kringen en regionale studentenvere-
nigingen zijn er bijvoorbeeld ook veel
kots-à-projets. Die projektkoten, waar
mensen met dezelfde interesses sa-
men zitten om binnen hun interesse-
veld projekten op te zetten, zijn in
louvain-Ia-Neuve indertijd ook opge-
richt om de saaie bouwwerf wat te
animeren. Op de 24 uren proberen ze
dan op een ludieke manier zichzelf en
hun werking naar buiten te brengen.
Bovendien nemen niet enkel studen-
ten van de UCL zelf deel maar zijn er
steeds ook afvaardigingen van on-

dere universiteiten, van het personeel
van de universiteit en van de inwoners
van Louvain-la-Neuve zelf.
Maar nog indrukwekkender dan

het aantal deelnemende teams is het
toeschouwersaantal. Vanuit de wijde
omtrek en van de andere Waalse uni-
versiteiten komen minstens dertig-
duizend mensen naar louvain-la-
Neuve afgezakt, en dan vooral naar
de nevenaktiviteiten. In het verleden
beperkten die zich nogal eens tot het
zich op de meest liederlijke manieren
te buiten gaan, waarbij de eigenlijke
manifestatie een beetje op de achter-
grond dreigde te raken. Bij het CSE
schat men zelfs dat op het einde van
de jaren '80 meer dan zestigduizend
mensen naar Louvain-Ia-Neuve kwa-

men. En vierentwintig uur lang naar
dezelfde rondjesdraaiende fietsen kij-
ken, zelfs al zijn die dan nog zo Inven-
tiefgedekoreerd, gaat op den duur wel
vervelen. Vandaar de vaak voorko-
mende vlucht in de alkohol en de
ekscessen, die zo'n zes jaar geleden de
UCl ertoe brachten om zich van het
evenement te distantiëren. Dit wil
men al enkele jaren veranderen en
deze keer gaat het Ç5E ekspliciet pro-
beren de aandacht weer·naar het ge-
beuren zelf toe te trekken. Daarom
organiseren ze straatanimaties met
optredens, jongleurs en vuurspuwers
allerhande. Maar de organisatoren
beklemtonen wel dat het feest- en
drinkaspekt toch zal bewaard blijven.
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o Aan juffrouw 0 uit S.Hier spreken ze Neder·
lands. En in S?
o U mist Barkmarket, Shudder to Think en de
Iesus Lizard op uw fuif? Geen nood, Gitaar Ge·
stoord is back in town. 26 oktober, zaal Rum·
ba. Wees er.
o Ik ben op zoek naar een specialist in de
Clipper·programmeertaal voor de afwerking
van mijn eindwerk. Uiteraard tegen vergoe'
ding, liefst iemand uit het Antwerpse. Tel.
015/31.40.76.

JO MEUWISSEN .~
--------"

bvba ~

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA
li 016/201.301

o Rapunzel en Lowdownslow zoeken repetitie-
kot in het Leuvense waar materiaal kan blijven
staan. Bel02/460.31.69 of spring eens binnen
F. Lintsstraat 125, bij Kristof.
o Op 26 oktober om 8 uur is iedereen uitgeno-
digd om te komen volksdansen op het tadeu-
zeplein, op de maat van live muziek! Wil je
mee musiceren, laat dan iets weten voor 16
oktober op F. Lintsstr 13, of 23.82.88. Warme
drankjes te krijgen en hoe meer volk, hoe war·
mer. Leve de chaos!
o Kamer te huur in groot links gemeenschaps·
huis. Alle komfort, grote tuin. Te bezichtigen
na 19 u, vragen naar Peter, Kasper of Ann.
Mechelsestraat 188, 4200 frant, alles inbe·
grepen. Eventueel onmiddellijk vrij.
o Zoek je informatie over homoseksualiteit of
heb je zin in een persoonlijk gesprek over je
homoseksuele of lesbische gevoelens? Elke
dinsdag 20 tot 23 u onthaal in het JAC,
Minckelerstr. 47C
o Heeft iemand op vrijdag 7 oktober een hor-
loge gevonden in de buurt van Acco (Tien'
sestraat)? Bel Mieke: 23.94.87.
o Enwaarom wordt stalmeester jaap dan rood?
o Mijn rugzak is, sinds de uitpaknacht van 5
oktober in Alma 2 nog steeds niet terecht. Hij
bevat goretex, portefeuille, werkmap, agenda.
Af te geven op Veto, 's Meiersstraat 5.
o De Bond Beter Fuiven zoekt nog een paar
medewerkers. Kom woensdag naar Alma 2 om
19.00 u. BBFverwacht je.
o Wie wil meerijden op zondaç- en vrijdag·
avond tussen Waregem en Leuven?Kontakteer
Patrick Meuris, Dagobertstr. 19 of tel.
28.47.72.
o Wie heeft nog twee plaatsen vrij in de auto
om naar Body Count in Deinze te gaan (vanuit
Leuven)?Toon latinne, Tessenstraat 1B, Leu-
ven.
o Te huur: appartement met tuin. Omgeving
Leuven (11 km). Richting Oud·Heverlee, Wa·
ver. Gezellig en rustig klein appartement vol-

ledig vernieuwd, 50 m': 1 slaapkamer, living
inger. keuken, badkamer. Cv, aansluiting voor
telefoon en tv. Geen dieren. Onmiddellijk vrij.
17.000 fr./mnd. Tel. 010/84.45.36.
o Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130, tel. 20.70.77.
o Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen. ver~lagen, brieven enz. Gelieve te
bellen op het nummer 25.61.17 of 20.56.26.
Liefst na 17.00 u.
o Beste 350 cc, niet moeilijk dat ze jou 0"
slaagkans gp.ven, als jij denkt dat Memling
een abstrakt kunstenaar is! Uw eindredak·
trice.
o jan Hautekiet moet trouwen. Dan kunnen we
hem een loer draaien door zijn vrouw af te
pakken.
o Wim langbeen heeft besloten zich te verzee-
nen met zijn behang. Per slot van rekening
vindt zijn mama het mooi, is dat van Klaas
toch veel lelijker, en laat hij zijn haar groeien.
o Zus van Wim langbeen zoekt kapper.

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 1 26 06 58

I IStudenten-ski reizen
vanaf 8.700 fr.

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden,.vertoren e.d.) zijn gratis, Voor de andere (te
koop, te huur, tikwerk) wordt 100 fr. 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.
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AGENDA & VALVAS
....6....
MAANDAG
19.00 u VERGADERING Startvergadering Kampagne l l.l lLl-studenten:
voor iedereen die iets wil doen aan de Noord·Zuidkloof, in Vlamingenstraat
116, 1ste verdieping.

20.00 u KONCERTjan Caeyers dirigeert de Beethoven Akademie met Nikolaj
Demidenko op piano, werk van F.Celis, C M. von Weber en). Haydn, in Aula
Pieter Oe Somer, toeg. 250/350/450/550, org. Festival van Vlaanderen/
Beethoven Akademie.

20.00 u KONCERT SNFU,Amerikaanse hard-coreband die al behoorlijk wat
jaren meedraait, deuren 19.30 u, info/reservaties 03/457.87.59, in
jeugd huis Sojo (1 Meilaan, Kessel-tc), org. Lintfabriek.
20.00 u VORMINGSAVOND Startavond van de Vierde· Wereldwerkgroep, in
jan Stasstraat 2, org. Universitaire Parochie.
20.30 u TEATER 'Oefeningen op de moeder en de zoon' door Carrousel-
Kaaiteater, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Hélas pour moi' vanjean-tuc Godard verhaalt over God,liefde
en leven, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Die Klage der Kaiserin', in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.
20.30 u TEATER 'Oefeningen ...', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org.
Stuc.

22.30 u FILM 'Blue', de laatste film van Derekjarman, in Stuc, toeg. 100.150,
org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u FILM Een uur kultuur: 'Lyrisch Nitraat', in Studio 1, toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie KU Leuven.

15.00 u DANS/TEATER 'De verliefde wolk', naar een sprookje van Názim
Hikmet (Turkije), van het Affront, in Teaterhuisjonna (Wilsele), toeg. 100/
150.

20.00 u FILM 'Die Klage der Kaiserln', in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.
20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Witte Nachten' van F.MDostojevski, in
Vlamingenstraat 83, org. Stuc.

21.00 u KONCERT todestene Kick (Ex·Damned), in jeugdhuis Clockwork,
org. vzw Pluto.

22.30 u FILM 'Blue', de laatste film van Derekjarman, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Blue', de laatste film van Derekjarman, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc.

20.00 uORGELRECITAL door Firmin Decerf en koor Lemmensinstituut O.l.V.
Johan Van Bouwelen, improvisaties op gregoriaanse tema's. in koncertzaal
Lemmensinstituut, toeg. 150/200, org. koncertvereniging temmens-
Instituut:

20.00 u KONCERT Figurehead en Double Nelson, industriële en chaotisch +
party met Gonzo's Flying Sound Circus, in Rumba, ink. 200, org. Gonzo
Circus.

20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Witte Nachten' van F.MDostojevski, in
Vlamingenstraat 83, org. Stuc.

o Stefaan zoekt een kot. Liefst met aansteker.
Voorlopig adres bekend bij Veto.
o Serge zoekt knappe, jonge, lieve, verstau-
dige vrouw. Kapucijnenvoer 139.
o Waarschuwing aan alle knappe, jonge, lieve
en verstandige vrouwen. Kapucijnenvoer en
omgeving vermijden de eerstvolgende weken.
Hij is wanhopig.
o Loser zoekt nieuwe vrienden om volgende
zes jaar te vullen met fln-de-siède gezeur.
o Priestly, ge hebt mottig haar, mottige schee-
nen en ge zijt een domme schacht.

o Stefaan zou beter op zijn tellen passen met
zijn aansteker, want de Kapucijnenvoer 139
weet hem zitten.
o Leuven rouwt. Mister sex-appeal PaulSas zit
in Brugge.
o Uhoudt en vanSenser,en vanjawbox, en van
Beck?Gitaar Gestoord is wat u zoekt. 26 okto-
ber, Rumba.
o Te koop: abdijkerk, in goede staat, gekocht
op een marktje in Leuven; prijs overeen te ko-
men. Telefoneren naar redaktie, vragen naar
Van Nevel.

BIOS
1i17/10 om 20.00 u; Presidlumvergaderlng, In 's MeIersstraat S.
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Horizontaal - 1 Preuts lichaamsdeel 2 Bloeiwijze- Spaanse uitroep -
Plant 3 Titanium - Museum inMadrid 4 Aanwas 5 Wild rund uit de ijstijd
- Als voren 6 Modem, hip -Grassteppe 7 Plaats in het Hageland 8 Proef-
tijd - Zoogdier 9 Zangnoot - Deelgemeente van Nazareth - Opper-
vlaktemaat 10 Neerslag.
Vertikaal - 1 Ballingsoord van Johannes - Meisjesnaam 2 Algerijnse
muziek - Loot - Nuttigde 3 Geboorteplaats van Abraham - Kartonnen
houder voor 30 eieren 4 Hemellichaam 5 Zeden, gebruiken - Bekwaam-
heid om gepast op te treden 6 Geestdrift - Vaste slaapplaats van konijnen
7 Gedenkpenning 8 Voegwoord - Edelmetaal 9 Momenteel- Telwoord
....:...Honderdste van een kroon 10 Gereserveerde zitplaats in het koor -
Kladden.

Door FilipDe Keukeleere

I~~~
~~Het "groene" copy-center van Leuven .

\ Gerecycleerd en 100°A,chloorvrl) papier
~ Thesissen - Cursussen - Folders
... Formaat A5 tot A2cr.·""'\' ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

.. Snel - verzorgd - volledig afgewerkt
Tien_straat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 ti. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

DOOR. KOER.T DECI ER..CQ
alle gegevens voor agenda en WJlvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redalctieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, ploots en prijs).

20.30 u FILM 'la Controverse deValladolid' vanjean·Daniel Verhaeghe in het
kader van het latinoamerican Film Festival in Pangaea (video-ruimte), ink.
100 (incl. drankje) org. Asociaci6n latina. (zie ook artikel p. 4)

ZATERDAG
20.00 u DANS/TEATER 'De verliefde wolk', naar een sprookje van Názim
Hikmet (Turkije), van het Affront, in Teaterhuis jonna (Wilsele), toeg. 100/
150.VRLJDAG

20.00 u FILM 'Blue', de laatste film van Derekjarman, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc.

20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Witte Nachten' van F.MDostojevski, in
Vlamingenstraat 83, org. Stuc.

22.00 u FUIF 5corpio party, in zaal Corso, toeg. 70, org. Radio Scorpio.

MAANDAG
22.30 u FILM 'TheAge oflnnocence' van Martin Scorsese, in Stuc, toeg. 100/
150, org. Stuc.

MIDICA
lil 17/1 0 om 19.30 u: Portulaca, bUItenlandse studenten, in Ooc's Bar.i 17/
lOom 21.00 u; Vergadering 4de Ooc, in ZaBo. S 17/l 0 om 22.00 u: Happy
Hour, tot 23.00 u Doc.'s. Ii1gil 0 om 21.00 u; Centrale Raad nummer 2, in
la80, . .CANONICA

82tl/lOomllJJ)()u:totB.oo.u;t;ebedswakevQOreenefficiënterbeleidàan
deKIl-leilven; in kapel.Patiskolli!ge. .. ... .. .. .. .
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De resultaten van de gemeenteraads-
verkiezingen roepen opnieuw heel wat
vrogen op. De traditionele partiJen ver-
liezen hun kiezers en nieuwe partiJen rij-
zen als paddestoelen uit de grond. Over
de politieke verschuivingen en de toe-
stond van de demokratie sprok Vetomet
professor Luc Huyse, specialist in rechts-
sociologie.

Huyse publiceerde al verschillende werken over
de Selgische politiek, onder andere over de ver-
zuiling en de repressie. In zijn onlangs versche-
nen boek 'Oe politiek voorbij' beschrijft hij een
geruisloze mutatie van de politiek in de jaren
negentig.
Huyse stelt dat de verhouding tussen burger

en politiek verstoord is. Oe individualisering en
veranderende gedragspatronen van de burger
maken zijn politiek gedrag onvoorspelbaar.
Ook in het hart van de politiek verschuiven vol-
gens Huyse de traditionele posities. De macht
van het porlejnent neemt afen de magistratuur,
de media, het bedrijfsleven en de wetenschap
veroveren politieke macht en kunnen ongehin-
derd en onopgemerkt het beleid bepalen. Daar-
door is de politiek, aldus de rechtssocioloog, een
schimmenspel geworden, waarin de echte ok-
teurs verschuild gaan achter hun anonimiteit.
Om de demokratie te redden opteert hij voor
ernstige vernieuwingen waarbij het politiek be-
stel zou moeten aangepast worden aan de ver-
anderde realiteit.

Foutief
Veto: De resultaten van de gemeenteraadsverkie-
zingen tonen aan dat het sukses van het Vlaams
Blok in '91 niet van voorbijgaande aard was. Welke
houding moeten media en onderwijs aannemen te-
genovereen niet-demokrotische partij?
Huyse: «Media en onderwijs mogen het Vlaams
Slok niet doodzwijgen. Doodzwijgen iseen vorm
van zelfbedrog. Ik pleit ervoor dat men het
pijnsignaal, want het Vlaams Slok signaleert
toch dat er ietsmisloopt in de maatschappij, niet
verdooft. Aan de andere kant vind ik dat media
en onderwijs de plicht hebben om niet alleen te
berichten over het Vlaams Slok, maar ook zo-
veel mogelijk de politiek van het Vlaams Slok
moeten toetsen aan een aantal basiswaarden in
de maatschappij. Bovendien moet men alle fou-
tieve informatie weerleggen. Wanneer het
Vlaams Blokcijfers gebruikt die volledig in strijd
zijn met officiëlestatistieken, moet dat gesigna-
leerd worden."
Veto: U schrijft ergens in uw boek "Het isonverstan-
dig de demokratie als een onverwoestbaar stelsel te
beschouwen. Het is geen kat met negen levens".
Beschouwt u het Vlaams Blok als een gevaar voor de
demokrotie?
Huyse: ..De demokratie komt ons voor als zo
vanzelfsprekend dat we ons nooit afvragen of
die wel een lang leven beschoren is.Oe implosie
van het kommunisme werd door niemand ver-
wacht. Wie zegt dat zoiets niet met de demo-
kratie kan gebeuren?"
Veto: Kan de huidige krisis in de westerse demokra-
tie opgelost worden van binnenuit, dit wil zeggen
vanuit de bestaande instellingen, ofmoet er gezocht
worden naar andere, radikalere oplossingen?
Huyse: ..Wat ik vooral betreur is dat de vele her-
vormingen die we nu zien alleen het parlement,
de partijen en de regering op het oog hebben.
Het boek heeft als rode draad dat de politiek
verhuisd is vanuit die traditionele kaders naar
het bedrijfsleven, de magistratuur, de media en
de wetenschap. Mijn belangrijkste pleidooi is
dat we moeten zorgen dat de demokratie mee
verhuist. De belangrijkste hervorming is de in-
voering van demokratische kodes in die sek-
toren die zo belangrijk geworden zijn op politiek
gebied."

Onverschillig

De politiek van Luc Huyse

Wij hebben geen
traditie meer van
engagement'

Veto: Overschat u niet het belang van milieu-
organisaties? Het gaat meestal toch maar om een
beperkte kring aktieve leden.
Huyse: "Dat is juist. Maar de onverschilligheid
van de mensen is soms ook gewoon een vorm
van realistisch inschatten van de werkelijkheid.
Waarom zou iemand zich moe maken in orga-
nisaties die momenteel niet meer in de kern van
de politiek liggen.

Tegenspraak
Veto: U wijst in het boek wel op de nood aan
demokrotisering van de nieuwe politieke faktoren
als de bedrijven en de media. Hoe kan dat konkreet
gerealiseerd worden?
Huyse: «Ikpleit voor interne tegenspraak in bij-
voorbeeld bedrijven. Het recht van ingenieurs
en juristen om aan het management te zeggen:
"Wat jullie hier plannen is in strijd met belang-
rijke maatschappelijke waarden." Het recht
voor een jonge magistraat om bijvoorbeeld op-

zich toch eigenlijk heel weinig met maatschap-
pelijke vragen bezighoudt. Ikmerk bijvoorbeeld
aan de rechtsfakulteit heel veel aandacht voor
vennootschapsrecht en fiskaliteit. Ik merk veel
minder aandacht voor juridische problemen die
de armeren in de samenleving treffen. Oe uni-
versiteit sluit zich heel vaak aan bij de belangen
van de betere klasse. Daaruit vloeit ook voort dat
ze als denkfabriek bitter weinig aandacht heeft
voor de politiek en voor de mogelijke risiko's die
we met de demokratie lopen. Dit geldt niet al-
leen voor de ontwikkelingen in België. Ik merk
dat kruciale problemen als onderzoek van oor-
log en vrede toch weinig vlucht neemt: Ikbetreur
dat. Ik vind dat een denkfabriek van dit kaliber
een deel van haar talent en energie veel meer
zou moeten richten op de problemen waar wij
het hier over hebben."

Eenzijdig
Veto: Is dat dan omdat er geen ruimte voor is of
omdat er teweinig individuen zijn die de stap zetten

"De universiteit sluit zich heel vaak aan bij de belangen van de betere klasse"

positie te voeren in het rechterlijke korps bestaat
nu niet. Een magistraat die een interview wil
toestaan aan een krant of een weekblad, moet
eerst de toestemming vragen aan zijn overste."
"Men moet de verbruiker ook leren kritisch

staan tegenover de produkten die hem aange-
boden worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren
in het onderwijs of in de media. Heel konkreet:
MTVheeft in de Verenigde Staten aktie gevoerd
om jongeren ertoe aan te zetten deel te nemen
aan de verkiezingen. Het aandeel van de kiezers
in de jongerengroep isdaardoor met twintig pro-
cent gestegen.»
Veto: Moeten de universiteiten daar dan geen
voorbeeldfunktie aan nemen, en denkt u dat de
KU Leuven hieraan voldoet?
Huyse: "Ik heb zelf nooit schrik gehad om in-
terne kritiek te geven. In 1982 heb ik samen met
een kollega een poging gesteund - zelfs ge-
leid - om in Leuven een aantal linkse partijen
tot eenheid te brengen. Dat leidde ertoe dat in
oktober '82 de mannen van het KVHVmet lint
en pet een folder uitdeelden aan de Grote Aula
bij de opening van het akademiejaar waarin het
ontslag van mij en mijn kollega werd gevraagd.
Toen leek dat in de ogen van die KVHV'ersnog
de ultieme doodzonde, een prof die militeerde
voor linkse partijen. Ikheb daar ook nooit schrik
voor gehad. Hetwas in de periode van rektor Oe
Somer die daar geamuseerd naar keek."
Veto: Nu gaat het om inteme kritiek.
Huyse: «Ikvind zelf dat een denkfabriek als deze
die zo groot isen over zoveel middelen beschikt,

om bijvoorbeeld in een les deze aktuele problemen
aan te halen?
Huyse: "Voor een deel weerspiegelt deze univer-
siteit een klimaat dat algemeen Vlaams is.Wat
de Vlaamse akademische wereld tekent - wat
ik over Leuven zei, zou je even goed over Gent
kunnen zeggen - is een vrij grote huiver voor
.het zich mengen in het maatschappelijke en
politieke debat. Als je dat vergelijkt met Neder-
land, waar elke krant een wekelijkse bijdrage
heeft van drie, vier professoren die niet over hun
discipline vertellen maar een bepaald agenda-
punt in de politiek ter sprake brengen. Als je
naar Frankrijk kijkt waar in kranten zoals Le
Monde en La Libération voortdurend tussen
akademie gediskussieerd wordt over zeer akute
politieke problemen, dan ben ik vaak jaloers.
Hier is geen traditie van engagement van aka-
demie in het politieke en maatschappelijke de-
bat. Er is een soort huiver omdat men denkt dat
als we onze nek uitsteken, dan gaan we mis-
schien kritiek vangen of op onze bek vallen of
onze overheid gaat dat met vieze ogen bekijken.
Het is een soort bangheid die ik niet begrijp. Ik
pleit sterk voor een grotere interventie van
akademie in dat politieke en dat wetenschap-
pelijke debat. Dat we daarbij eens op onze bek
gaan, tot daar. En dat we een prognose maken
die veertien dagen later weggelachen wordt, en
dan."
Veto: Is het niet zo dat dit probleem zich niet be-
perkt tot professoren ofakademid maar ingebed zit
in heel ons onderwijssysteem waarin het de regel is
dat iemand doceert en de rest braaljes Wisten?

Verkeerd

Veto: Eén van de maatregelen die u voorstelt is de
herinrichting van het 'middenveld'. Wat moet men
daaronder verstaan?
Huyse: "Ik reageer hier vooral op de projekten
van Verhofstadt. Hij wil de demokratie hervor-
men door een direkte band te leggen tussen de
burgers en de overheid. Ditwil hij realiseren met
behulp van referenda, de rechtstreekse verkie-
zing van de eerste minister, enzovoort. In het
projekt van Verhofstadt betekent dat ook dat al
wat tussen die burger en de overheid staat,
drukkingsgroepen en andere sociale bewegin-
gen, afgebouwd wordt. Ikreageer daartegen. Als
je de burger als een individu gaat behandelen,
maak je hem zwakker. Als je de drukkings-
groepen opruimt, maak je de overheid sterker.
Wat daar in het midden zit, het middenveld,
vind ik heel belangrijk. Ik denk daarbij aan de
vele sociale bewegingen zoals milieu- en vredes-
organisaties. Slechts op die manier kan dat
middenveld weer zijn taak gaan vervullen, na-
melijk sparring-partner zijn voor de mensen die
echt de beslissingen nemen."

Huyse: "We hebben geen debatkultuur. Dat is
juist. We hebben met zijn allen pleinvrees.
Leuven leidt daar wat meer aan dan andere in-
stellingen omdat wij zo'n massa-universiteit
zijn. Ikmoet in de derde licentie een zogenaamd
diskussievak geven aan 450 studenten waarvan
er 200 in de les zitten. Ikkan proberen wat ikwil
om reakties los te krijgen, provoceren. In het
beste geval krijg ikachteraf scheldbrieven. Het is
zo uitzonderlijk dat er iemand recht staat en
zegt: "Ik ga niet met u akkoord.?»
Veto: Dat probleem beperkt zich toch niet alleen tot
de lessen. Er komt bijvoorbeeld ookweinig kritiek op
het universitaire beleid.
Huyse: "Ik geef toe dat ik het ook wat verwaar-
loos. Ik betreur bijvoorbeeld de eenzijdige ge-
richtheid van de KU Leuven op de blanke uni-
versiteiten van Zuid-Afrika. Ik zou dat meer
moeten laten horen, samen met anderen. Het is
beter dan 'het doodzwijgen van tegenstellin-
gen."

Veto: U bent tijdens de laatste verkiezingen zelf
opgekomen in Lubbeek voor de SP. Beschouwt u de
SPdan niet als een van die partijen die deel uitma-
ken van die verouderde kem?
Huyse: "Ik denk dat het verkeerd is over dé SPte
spreken net zoals het verkeerd is over dé CVPof
dé VLDte spreken. Er zijn in Vlaanderen veel
verschillende socialistische partijen die alle-
maal onder het label SPdoorgaan. Oe SPvonDe
Satselier is niet de SPvan BobCoolsofvan Willy
Caes. Jekan aktief zijn in die partij zonder dat je
je voortdurend moet ergeren over wat er in die
partij is verkeerd gegaan en er is veel verkeerd
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gegaan in die partij. Ikzal de laatste zijn om dat
te ontkennen. Die plaatselijke afdel1ng waar ik
in zit, denkt sterk in termen van vernieuwing en
was eigenlijk het liefst samengegaan met Aga-
lev."
Veto: Verlclaar je je doorje verkiesbaar te stellen op
die lijst niet akkoord met die partij?
Huyse: "Dat isde eeuwige diskussie. Probeer je te
vernieuwen van binnenuit of door er buiten te
gaan staan? Volgensmij moet vernieuwing van
binnenuit samengaan met akties van buitenuit.
Geen van die twee strategieën isalleen zaligma-
kend. Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik
het beu ben om alleen kritiek op de politiek te
horen. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen
als je de demokratie kapot wil: uit de politiek
stappen. Dan geef je de foefelaars, de sluwerds
en de ritselaars carte blanche. Dat iswat ik veel
van mijn vrienden verwijt, dat ze zich opzij zet-
ten en zelfs in sommige gevallen voor Van
Rossem stemmen om hun gevoelens van onte-
vredenheid kracht bij te zetten. Dat is volgens
mij de strategie van de Oostduitse vluchteling
die zegt "Ich wi11 heraus. H Daamaast heb je nog
de Leipzigse dissident: "Wir bleiben." Beiden
hebben effektgehad. Jepolitiek niet engageren,
is volgens mij de minst goede stmteqie.»
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