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Dillemans wil eresenaat oprichten

Dezoektocht naar
financiëlepaytners
De KU Leuven denkt er ernstig over na éen eresenaat op te richten.
Indie eresenaat zouden naast invloedrijke personaliteiten in be-

•..J langrijke sociale, ekonomische en k~turele organisaties vooral
grootindustriëlen en belangrijke geldschieters zetelen, Ook in de
buurt verblijvende eredoktoren en een beperkt aantal 'grote profs'
uit het buitengewoon kader zouden lid mogen worden van de
eresenaat. Kringraad heeft vrijdag besloten zich te verzetten tegen
het voorstel dat Rektor Dillemans maandag op Akademische Raad
zal voorleggen.

Beleidsnota maakt geen melding van sociale sektor

Désiré Collen bevestigt
rektorkandidatuur

vulling. Typerend voor de oriëntatie
van de kandidaat-rektor is dat hij
hieroan toevoegt dat dit moet gebeu-
ren "naar model van de huidige On-
derzoeksroad." Nieuw lijkt wel dat hij
meent dat de voorzitter van Onder-
wijsraad een plaats moet krijgen in
het Gemeenschappelijk Buro (Gebu),
zeg maar het dagelijks bestuur van de
KU Leuven. Zijn ideeën voldoen ech-
ter niet om de van studentenzijde
vaak aangeklaagde minieme impakt
van dit adviesorgaan op de uiteinde-
lijke beslissingen te verbeteren.
De Leuvense aspimnt-geneeskun-

digenkomen Collen trouwens nauwe-
lijks nog tegen in hun studieloop-
baan: vanaf 1988 doceert hij enkel
nog één seminarie-uur biotechnolo-
gie. Het is allicht niet toevallig dat die
dmstische vermindering van zijn do-
ceemktiviteiten net samenvalt met de
oprichting van zijn Research Founda-

tion. In een telefoongesprek beves-
tigde hij ook voorstander te zijn van
een toegangsbeperldng "in sommige
dissiplines", waarbij hij enkel genees-
kunde ekspliciet vernoemde.
Collen is trouwens vrij uitgesproken

in zijn voorkeuren voor de universi-
taire ziekenhuizen. Zo stelt hij onder-
meer voor een afgevaardigde van die
ziekenhuizen in het Gebu op te ne-
men. Als argument haalde Collen te-
genover Veto de impakt en de om-
vang van die ziekenhuizen in het uni-
versitaire wereldje aan. Die na-
druk zal zijn kandidatuur moeilijk
aanvaardbaar maken voor de zach-
tere richtingen.

Binnen een goede maand begint het inzamelen van de zoge-
1:-- i"'Il\~. v~ckachUormuliereD van kandidaat-rektoren. Eén

gegadigde wil zich alvast wat formeler voorstellen aan de verschil-
lende fokulteiten. Vetowist de hand te leggen op een dokument
waarin professor Désiré Collen 'een beleidsprogramma voor de
KU Leuven 1995-2000' voorstelt. Van een sociale sektor is in dat
programma geen sproke.

Professor Collen werd reeds een aantal
maanden geleden in deze kolommen
als mogelijk rektorkandidaat ge-
noemd. De nu twee-envijftigjarige
Collen studeerde geneeskunde en pro-
moveerde later tot doktor in de weten-
schappen, meer bepaald scheikunde,
aan deze universiteit In de vroege ja-
ren zeventig trok hij als onderzoeker
naar New York en Zweden. Zijn we-
tenschappelijke aktiviteiten mond-
den in 1988 uit in zijn voorzitterschap
van de vzw D. Collen Research Foun-
dation. Daarmee beheert hij het pa-
tent op de door hem ontdekte stofT-pa
waarmee bloedklonters kunnen wor-
den opgelost
Vorig jaar nog werd hij direkteur

van het Centrum voor Transgene
Technologie en Genteropie. Dat wordt
ondermeer gefinancierd door het
Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie dat vorig jaar nog
in het nieuws kwam door het Brusselse
studentenprotest tegen dit centrum.

Dagelijks
Zijn topresearchachtergrond laat

ook zijn sporen na in het- weliswaar
erg summiere - beleidsprogmmma
dat hij de verschillende Leuvense de-
kanen toestuurde. De kern van zijn
beleidsvisie vat hij reeds samen in de
eerste zin, namelijk "de KU Leuven
plaatsen op de wereldkaart van de
beste universiteiten en onderzoeks-
instellingen. "
Onderwijs is het eerste dat hij be-

spreekt Zijn beleidsvisie in die mate-
rie is vooml een konsolidatie van het
bestaande, zonder veel vernieuwin-
gen. Zo benadrukt hij kwaliteitskon-
trole via docentenevaluatie met stu-
denteninspraak en door middel van
visitatiekommissies, twee maatrege-
len die nu reeds bestaan. Zijn pleidooi
voor een aangepaste Onderwijsroad
krijgt in de tekst weinig konkrete in-

Stimuli
Zijn onderzoeksbekommernis blijkt

uit zijn voorstel om een "een twintig-
tal tijdelijke mandaten 'research pro-
fessor' in te stellen." Die professoren
zouden zich "voor een aanzienlijke
periode vrijwel uitsluitend op onder-
zoek toeleggen." Hieroan moeten vol-
gens hem behoorlijke financiële sti-
muli verbonden zijn. Afgezien van de
omstreden vmag naar de opportu-
niteit van zo'n researchprofessor valt
het op dat professor Collen bijvoor-
beeld geen gelijkaardig voorstel doet
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De eresenatoren zouden volgens dat
voorstel alle belangrijke publikaties
en dokurnenten van de universiteit
toegestuurd krijgen. Aan de hand
daarvan kunnen ze dan voorstellen
doen voor het beleid van de
KU Leuven. De 'bevoorrechte getui-
gen' zouden ook geroadpleegd wor-
den over algemene voorstellen van
het Gemeenschappelijk buro aan de
Raad van Beheer en de Akademische
Raad van de universiteit. Deze orga-
nen bepalen het beleid van de univer-
siteit. De rektor wil de eresenatoren
. mee laten denken over de "konkre-
tisering en eventuele aanpassing van
de opdrachtsverklaring, algemene
strategische objektieven en lange ter-
mijn-problemen van de universiteit."
Daarnaast worden ze ook geraad-
pleegd over "corporote identity, new
products - new markets, en image
building."

Kapitaal
De raadpleging zou in de eerste

plaats gebeuren via een "schriftelijke
hearing". Okkasioneel zou er ook een
bijzondere bijeenkomst kunnen geor-
ganiseerd worden. Volgens rektor Dil-
lemans zou de kommunikatie tussen
universiteit en de eresenaat in twee
richtingen gebeuren. De leden van de
eresenaat krijgen alle publikaties en
belangrijke dokurnenten van de uni-
versiteit toegestuurd en kunnen "rea-
geren, informeren, evalueren, kriti-
keren, suggereren." Er wordt ander-
zijds van hen verwacht dat zij de
KU Leuven verdedigen in de samenle-
ving.
De oprichting van de eresenaat is

bedoeld als "kompensatie voor de in-
breng van eksterne personaliteiten in
het beleid van de andere universitei-
ten," een zoveelste aanwijzing voor.de
groeiende konkurrentiestrijd tussen
de Vlaamse universiteiten die zich
naast het verwerven van zoveel mo-
gelijk studenten, nu op het binnenha-
len van priveekapitaal lijkt te kon-
sentreren.ln de Raad van Beheer van
de KU Leuven is het aantal "eksterne
leden" momenteel beperkt. De ere-
senaat lijkt perfekt te passen in de

Tobback wil overlegorgaan met studenten
Vorige vrijdag werd de eerste wekelijkse perskonferentie van de burgemeester gehouden. Louis Tobback verklaarde
er zich bereid om voor een rechtstreeks overlegorgaan met de Leuvense studenten te zorgen. Een orgaan waar de
KU Leuven zelf niet noodzakelijk bij betrokken hoeft te zijn. Hij zei ook dat de belasting op fuiven afgeschaft wordt
en eerder op de week was al aangekondigd dat er geen verhoging van de kottaks komt.
"De student van nu is niet dezelfde als die van tien jaar geleden. Hij is meer een echte burger van de stad geworden.

Ik wil een volwaardige insproak van de studenten," aldus de nieuwe burgemeester. In een eerste overleg met de unief
zelf - dat er zes keer per jaar komt - vroeg Tobback aan de unief of Loko wel kon worden beschouwd als een
volwaardig representatief orgaan van de studenten. Hij was namelijk bezorgd verschillende organisaties op zijn dak
te krijgen die allemaal de studenten op een of andere manier vertegenwoordigen. Het antwoord van de unief was
positief.
Hiermee komt de stad Leuven tegemoet aan de eisen van de studenten die duidelijk naar voor kwamen tijdens de

betoging voor een studentvriendelijker Leuven van vorig jaar. Oud-burgemeester Vansina wou toen niet verder gaan
dan een overleg met studenten en universiteit samen. Nu hoeft die laatste er niet per se meer bij te zijn.
Tobback zal een brief naar Loko sturen waarin hij de studenten vmagt om een formule van overleg voor te stellen.

Zelf denkt de burgemeester eraan om soms samen met de unief aan tafel te gaan zitten en soms alleen met Loko. Over
huisvesting bijvoorbeeld zou het mét de unief kunnen gebeuren, over fietsenprobleem of fakbarbeleid zonder.
Verder wordt de 'belasting op bals en feestelijkheden' opgeheven. Die was ook van toepassing op studentenfuiven

en bracht de stad jaarlijks zo'n 750.000 frank op. Er blijft wel een meldingsplicht voor fuiven bestaan. Als die niet
opgevolgd wordt, kan er een boete van vijfduizend frank uitgeschreven worden. .
Tijdens een debat van mdio Scorpio eerder op de week had Tobback ook al duidelijk gemaakt dat er geen verhoging

van de kottaks komt. Meer daarover op pagina drie.

huidige universiteitspolitiek die erop
gericht is zoveel mogelijk eksteme fi-
nanciële middelen binnen te rijven.
Het is een publiek geheim dat rektor
Dillemans al jaren voorstander is van
een systeem zoals dat van de Ameri-
kaanse universiteiten waarbij alumni
en bevriende bedrijven (wat vaak op
hetzelfde neerkomt) elk jaar een fi-
nanciële bijdmge leveren.

Schenking
Een eerste aanzet werd hiertoe gege-

ven in 1990 met de oprichting van de
vzw 'Aktief Mecenaat Pro KU Leu-
ven', die zich officieel tot doel stelt" de
ontwikkeling en de uitstraling van de
KU Leuven te bevorderen." De leden
van de vereniging met zetel in het
Groot Begijnhof zijn niet zomaar
alumni maar vooral zakenlui uit de
top van de Belgische bedrijtSwereld.
Vertegenwoordigers van onder an-
dere lanssens Pharmaceutica, P&C,
en verscheidene grote banken maken
er deel van uit. Geestelijke vader van
de vereniging is Karel Tavernier, alge-
meen beheerder van de KU Leuven.
Eén van de vooraanstaande leden

van Aktief Mecenaat Pro KU Leuven
is baron Lode Campo, direktie-advi-
seur van de Belgische afdeling van de
katoliek gezinde kledingsketen CM.
Campo is daarnaast ook lid van het
direktiekomitee van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, de vereniging van
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BINNENIN
Arbitragehof 5
Er zijn nog zekerheden in het leven.
De Almaprijzen zijn weeral geste-
gen, de kleinste scheet van Happart
wordt in De Standaard over drie
volle pagina's uitgesmeerd en onze
vrienden van de Nationalistische
Studentenvereniging hebben hun
ganzeveer weder bovengehaald om
een schrijven aan onzer redaktie te
richten over de wenschelijkheid van
Vlaamsch Blokkers. Gelukkig zijn er
nog vrome zielen zoals de rektor van
de KUB om ons saaie bestaan op te
vrolijken met processen over de
voortgezette akademische opleidin-
gen.

Welsprekendheidstornooi
7

Of rektor Gotzen een geschikte advo-
kaat zal vinden tussen de deelne-
mers aan het welsprekendheidstor-
nooi, valt te betwijfelen. De VRG-re-
denaars staan immers al jaren be-
kend als fezelende knaagdieren. Om
nog maar te zwijgen van de demen-
terende jury, die naar verluidt enkel
in aanmerking kan komen voor het
waarnemen van non-funkties zoals
het zetelen in eresenaten of het lei-
den van speelgoedboekhandels. De
winnaar van het welsprekendheIds-
tornooi waagde zich op glad ijs door
te pleiten tegen de nieuwe Veto-
spelling. Wij doen hem dan ook
eerstdaags een proces aan.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstroat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde 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 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

Sorry voor de
soep
Vorige week verloor ik even uit het oog
dat Veto de enige Alwetende Behoeder
is van De Waarheid. Gelukkig toonde
u mij in Veto 15 het Rechte Pad, duide-
lijk niet geplaagd door enige welle-
vendheid of zin voor realiteit. Zo heeft
Medica nooit beweerd dat artsen ge-
garandeerd werk moeten hebben.
Kwaliteit van de gezondheidszorg is
voor ons het enige uitgangspunt en
daaroverdiskussiëren wij al jaren mee
op een beargumenteerde manier. Dat
zullen wij trouwens op de volgende AV
nogmaals demonstreren. Wij hoop-
ten en hopen nog steeds een serene
diskussie te voeren met alle betrokke-
nen, ook Veto.
Een blad dat recht in zijn schoenen

staat heeft genoeg aan zijn artikels en
durft het aan om daarnaast andere
meningen af te drukken zonder een
dergelijke toon aan te slaan. Zo'n blad
laat dat dan over aan het beoorde-
lingsvermogen van zijn lezers en be-
perkt zich ertoe feitelijke fouten recht
te zetten. Veto kiest echter voor betut-
teling en gooit alle respekt voor lezer
en briefschrijver overboord. Klampt u
zich rustig verder vast aan uw nvdr.
Het is u gegund. U hebt het blijkbaar
hard nodig.

Joris Vandenberghe, preses Medica

De Vlaams-Bra-
bant
In Veto van 9 januari stond een artikel
over de eerste gemeenteroadzitting
van Tobback. Het artikel handelt over
de protestaktie van een zestigtal 'de-
mokraten' tegen de verkiezing van
Vlaams-Blokker William Claes. U
schrijft natuurlijk wat u wil, maar de
eerlijkheid verplicht u dan ook om
melding te maken van de eerste zit-
ting van de provincieraad, waarbij
een driehonderdtal manifestanten
van TAK, NSV en KVHV protesteerden
tegen de aanwezigheid van over-
draagzame (sic) franskiljons in die
raad.
Dat Veto liever meehuilt met de

rode wolven in het 'verdraagzame'
bos is al lang geweten natuurlijk.
Maar nu blijkt ook dat Veto een aktie
van zestig manifestanten tegen een
Vlaams verkozene belangrijker vindt
dan een manifestatie van driehon-
derd nationalisten tegen het Frans

kultuurimperialisme. De houding
van Veto is dus nu weer duidelijk: lie-
ver vijf Nederlandsonkundige anti-
Vlaamse roosten dan één verkozene
van het Vlaams Blok. (nvdr: euh, ja)
Het is niet aan de NSV om zich te

moeien met partijpolitiek; maar het
behoud van het Vlaamse karakter
van de Vlaams-Brabant (sic) is top-
prioriteit. Dat Veto en konsoorten zich
hier niet kunnen achter scharen pleit
slechts in hun nadeel.

Stijn Hiers, preses NSV Leuven

Pangaea
Veto's artikel over de problemen
waarmee Pcnqcea te kampen heeft
en het ontslag van koördinator Min
Dewachter heeft me lichtjes verbaasd.
De Filipino Union of Students (FUSe)
heeft al drie keer gebruik gemaakt
van Punqcea's voorzieningen en we
zijn erg tevreden, niet alleen met die
voorzieningen maar ook met Min's
hulpvaardigheid. We hopen dat ze
zal vervangen worden door iemand
die even entoesiast als zij de aktivi-
teiten steunt van de verschillende or-
ganisaties van buitenlandse studen-
ten aan de KU Leuven.
In uw artikel van 19 december sug-

gereert u dat het beter zou zijn dat dit
interkultureel ontmoetingscentrum
onafhankelijk van de universiteit
wordt gemaakt. Hoewel ik persoonlijk
twijfel aan de leefbaarheid van derge-
lijke maatregel in de nabije toekomst,
zou ik het maar redelijk vinden dat
PortuIaca of de verschillende natio-
nale groepen van buitenlandse stu-
denten geraadpleegd worden vóór
nieuwe regelingen - die hoogst-
waarschijnlijk uit de Raad voor
Studentenvoorzieningen zullen ko-
men - ten uitvoer worden gebracht.
Zo hebben we bijvoorbeeld gehoord
dat het plan bestaat de gebruikers van
Pangaea's voorzieningen huurgeld te
vragen. Dat is een redelijke maatre-
gel, vooral als het gaat om recepties of
feestjes van universiteitspersoneel,
departementen, of zelfs buitenlandse
studenten als partikulieren. Ik zou er
echter voor willen pleiten dat de natio-
nale groepen speciale voorwaarden
- zelfs gratis gebruik - zouden ge-
nieten voor hun algemene ofregelma-
tige bijeenkomsten (feestjes waar een
toegangsprijs wordt gevraagd zijn na-
tuurlijk een andere kwestie). Ik zou het
jammer vinden Pangaea te zien ver-
vallen tot één van de 'feestzalen voor
universiteitspersoneel'. Het bijvoeg-
lijk naamwoord 'interkultureel' zou
niet meer op Pnnqaec van toepassing
zijn.
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Dit isLeuven. Dit is de
studentenstad. De stad van Stel/a, Stuc,
Loko, Veto, Scorpio, TobbackenMoeder
Achterlandse. Achter de ramen: de
inwoners. Niemand ishier
gekompliceerd in zijn verlangens,
niemand origineel. De zo begeerde
warmte vind je sporadisch ofniet.
Dit is Leuven. Dit is de studentenstad.
In de kafees: de wijven en de venten. En
die doen hun ding. Spelen het spel.
Doen wat ze kunnen en blijven liggen
nadedaad. .
Dit is Leuven. Dit is de studentenstad.
In de kantoren: de mensen van
bemiddelbare leeftijd. Ze zijn vergeten
welk spel ze spelen en waarom.
Niemand isnog 'proggressier, niemand
denkt nog dat het kan. Wie zich
herinnert begint te drinken en houdt
niet meer op tot hij doof en blind is voor
de stemmen en de blikken, van
binnenin ofvan buitenuit.
Dit isLeuven. Dit isde studentenstad.
Alle gebouwen zijn gedrenkt in
motregen en de gloed van TI-lampen.
Alle gebouwen zijn hier van de
universiteit. Alle stenen worden bezeten
door de akademische wijsheid. Terwijl
het leven doormaalt produceert de

kroost van de Alma Mater de artikelen die
ze nodig heeft om toneel te spelen op het
(inter-)nationale podium. Hoe welig
tieren hier de voetnoten en de
kommentaren op de voetnoten. Enginds
ligt de wetenschap aan de leiband. Haar

tanden zijn onvindbaar, nekharen komen
nog zelden overeind en het speeksel vloeit
nog slechts bij het zien van subsidies.
Hier wordt meer gekwispeld dan
gegromd.
Dit isLeuven. Dit isde studentenstad.
Hier woont de middenstand die vaten rolt
van kelder naar toog, die zorgt dat de
misselijkmakende geur in de pissijnen

blijft hangen, dat plastic bloemen
blijven bloeien, verscheurde bierkaartjes
worden opgeruimd, braaksel
verwijderd, glazen gespoeld, in 't zwart
gewerkt. En ook de autochtonen:
moegetergde werkers, doorwinterde
klagers, vaardige ontwijkers van
dronken should-be inteUektuelen die 's
morgens naar huis waggelen, 's
morgens, wanneer de Leuvenaar op
weg isom zijn boterham te verdienen
en knarsetandt.

mwij zijn de studenten. Wij hebben
c~ance, wij moeten niet werken, wij
kunnen uren lamenteren over onze
onooglijke relationele kwaal~es, wij
.moeten onze was niet doen, wij krijgen
geld, wij vreten uit andermans hand,
wij zijn maatschappijkritisch (in het
bestegeval) en liegen tegen onze
geldbron wanneer we terug naar ons
dorpke gaan, en altijd dezelfde leugen,
week na week, jaar na jaar, •..

Dit isLeuven. Dit isde studentenstad.
Niet dat het ergens anders beter zou
zijn.

AW
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Dit voorbeeld is sleob.ts één van de
vele onderwerpen die kunnen bespro-
ken worden tijdens het overleg dat de
nieuwe koördinater zou moeten ple-
gen met PortuIaea of met de nationale
groepen. Als het beheer echt geïnte-
resseerd is in het bereiken van de doel-
stellingen van Pangaea, moet het
extra aandacht schenken aan de me-
ningen van hen die Pangaea hoofd-
zakelijk verondersteld is te helpen,
met name de buitenlandse studenten
en hun organisaties. De FUSesluit zich
aan bij andere organisaties van bui-
tenlandse studenten in de hoop dat de
aktuele problemen van Ponqoeo zul-
len worden opgelost in het voordeel
van alle studenten, buitenlandse en
Belgische, en van het beheer van de
KU Leuven.

Dennis T. Gonzalez, voorzitter FUSe
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voor kollega's die zich met evenveel
ijver willen toeleggen op hun onder-
wijsopdracht. Nevenaktiviteiten,
voorzover ze binnen de perken van de
wettelijke bepalingen vallen en "in-
dien er een duidelijke meerwaarde
voor de KU Leuven uit voortvloeit",
zouden ekspliciet gestimuleerd dienen
te worden.
Frappant in Collen's beleidsnota is

dat, zoals gezegd, over de sodale voor-
zieningen geen woord gerept wordt.
Toen we daarnaar vroegen, ant-
woordde hij in eerste instantie dat hij
er "niet veel van wist". Verder stelde
hij "geen weet te hebben van speci-
fieke problemen in die sektor". De uit-
putting van de financiële reserves van
die sektor, zijn professor Collen bij-
voorbeeld onbekend. Zijn reaktie is
dat "een rektor zieh niet met alles
moet bezighouden." Of die stelling
hem aan studentenzijde erg geliefd
zal maken, valt op zijn minst te be-
twijfelen.

Kris Jaeobs

CHAOS

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
tr 016/22.44.38
~ 016/22.01.03

café pool snooker
inhet hartje van Leuven

op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
Tel.: 016/23.33.18
open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat en zon. van 15.00 tot 02.00 uur
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Studentenvoorzieningen en
rechtsfakulteit organiseren
studiedag

Dehuurkontraktibus
nondisputandumest
Deze week organiseert de huisvestlngsdienst van de KU Leuven,
één van de sociale voorzieningen op het Van-Dalecollege, een stu-
diedag over een aantal aktuele problematieken rond studenten-
huisvesting. Eén van de belangrijkste topics wordt ongetwijfeld de
nieuwe huwwetgeving die op gewestelijk nivo wordt voorbereid.
Tot nl' toe bestond er immers geen specifieke wetgeving over de
kwaliteit van studentenkamers en bijgevolg moesten studenten
terugvallen op het burgerlijk wetboek en de daaraan toegevoegde
huurwet. Het spreekt dan ook vanzelf dat er van de studiedag een
belangrijk signaal zal uitgaan naar de wetgever.

Het initiatief werd begin december op
Sociale Raad voorgesteld door [os De
Winter, adviseur van de huisvestinqs-
dienst. De sociaal afgevaardigden
van de kringen reageerden entoesiast
en verleenden hun vollemedewerking
om hun achterban te mobiliseren en
om zelf mee te werken in de verschil-
lende workshops die op de studiedag 's
namiddags zullen doorgaan. In de
voormiddag zullen de wettelijke be-
voegdheden van zowel de federale, de
gewestelIjkeen de qemeenteliike over-

heid belicht worden. Daarna zal pro-
fessor Senaeve de problemen rond de
inschrijving van studenten in de be-
volkingsregisters uiteenzetten. En nog
voorde lunch komt [osDe Winter van
de huisvestingsdienst zelf aan het
woord. Hijzal er de resultaten van een
studie over modelhuurkontrakten
van de huisvestingsdienst toelichten.
Uit de studie van de modelhuur-

kontrakten kwamen verschillende
problemen aan de oppervlakte. De
meerderheid van de kontrakten heeft

een duur van tien maanden. Steeds
meer studenten hebben echter een elf-
of twaaJfmaandenkontrakt. De duur
heeft natuurlijk een belangrijke in-
vloed op de totale huurprijs van een
kot. En die kost is de laatste jaren sterk
gestegen. De huurprijs van studenten-
kamers in het Leuvense is in ieder ge-
val sterker gestegen dan de index.

Proces

Eisen
De problemen zoals hierboven ge-

schetst zijn nochtans bekend. De
huurwaarborg zou verplicht op een
geblokkeerde rekening moeten wor-
den gedeponeerd. Op de huurwaar-
borg moet intrest betaald worden. Nu
gebeurt dat uiterst zelden. Dewet zou
ook moeten voorzien in een kontrakt
van tien maanden, met een faire rege-
ling voor tweede zit en in de vakantie-
periode. Tenslotte moet de stijging
van de huurprijzen ingeperkt worden.
Op de studi,edag zal ongetwijfeld ge-
debatteerd worden over een koppe-
ling van de huurprijzen aan de index.
Het beleid over de kwaliteit van

studentenkamers is wel gefederali-
seerd en is een bevoegdheid van het
Vlaamse gewest. Sommige leden van
de Vlaamse Raad zijn niet bij de pak-

Tobback ontkent verdubbeling kottaks.
Sociale Raad vernam uit betrouwbare bron dat er in de hoogste administratieve regionen van de stad Leuven al enige
tijd werd gewerkt aan een verdubbeling van de kottaks. Niets nieuws onder de zon trouwens. Reeds in januari 1991
was daartoe een poging ondernomen door de stad Leuven. Door zware protesten van zowel de KU Leuven als de
studenten, bleefde kottaks- een gemeentelijke belasting op studentenkamers -toen behouden op 1500 tronk. Dit
is nu nog steeds het bedrag voor niet -beursstudenten. Beursstudenten betalen momenteel 1300 tronk. Veelkotbazen
rekenen de kottaks gewoon door naar de studenten. Dit betekent een verhoging van de totale kost van een kot. De
kottaks heeft op die manier een drempelverhogend effekt naar de huisvestingsmarkt toe.
Toen hij vorige woensdag in een rechtstreeks interview met Radio Scorpio aan de tand werd gevoeld door Sociale

Raad, drukte een vastberaden Tobback het gerucht van de verhoging naar 3000 frank de kop in. Volgens de
burgemeester kwam het gerucht" ofwel van een idioot, ofwel van een persoon van kwade wil". In ieder geval denkt
de koalitie er volgens hem niet aan de kottaks te verhoqçn.
Maar er is meer. Het stadsbestuur komt in verband me'de kottaks van verschillende kanten onder druk te staan.

Zowel Sociale Raad als Ios De Winter van de Huisvestingsdienst eisen de afschaffing van de kottaks. Leuven is
trouwens de enige stad in Vlaanderen die een belasting op kamers heft. Enkel Antwerpen heeft zoiets als een
'verblijfstoks ~Het klassieke argument om in Leuven de kottaks te staven is de bijkomende finanáële last die
studenten aan de stad bezorgen. Nochtans krijgt de stad Leuven al kompensaties via het gemeentefonds. De
studenten tellen immers voor vijf procent mee in de berekening van het inwonersaantal van Leuven. Een tweede
klassiek tegenargument is dat studenten voor veel inkomsten zorgen via de handel in het Leuvense. Op de studiedag
over huisvesting nu vrijdag (zie elders deze pagina) zal deze diskussie ongetwijfeld verder gezet worden.
Burgemeester Tobback heeft in ieder geval al aangegeven dat hij met de studenten wil onderhandelen over de

Leuvense huisvestingsmarkt (zie kader pagina 1). Zo wil hij praten over de invoering van een belasting op
leegstaande kamers. Tobback wil de belasting op leegstaande woningen - die reeds langer bestaat - trouwens
strikter innen. Vorig jaar kraakte Sociale Raad een leegstaande woning om de leegstand in Leuven aan te klagen, en
een krachtdadig beleid te eisen. Over de tachtig leegstaande woningen die eigendom zijn van de stad Leuven, zei de
nieuwe burgemeester dat hij er zo snel mogelijk een bestemming voor wil zoeken.
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Tenslotte is er nog de waarborg-
problematiek. Een afdoende wette-
lijke regeling ontbreekt nog steeds.
Dat maakt dat sommige malafide
kotbazen van deze lakune in de wet
gebruik maken om onterecht huur-
waarborgen in te houden. Sociale
Raad is vorig jaar dan ook begonnen
met het inspannen van rechtzaken
om onrechtmatig achtergehouden
waarborgen terug te vorderen. Met
sukses overigens, want tot nu toe wer-
den alle 26 processen door Sociale
Raad gewonnen. Studenten die via
Sociale Raad een proces voeren, lopen
geen enkel financieel risiko, want So-
áale Raad neemt alle gerechtskosten,
aangetekende brieven en advokaats- Iad .
kosten op zich. verlentte
Toch kan men zich afvragen of er

geen strukturele maatregelen moeten ken blijven zitten en hebben al kon-
komen om deze problemen op te los- krete voorstellen van dekreet inge-
sen. De huurwetgeving is nog steeds diend. Een eerste voorstel 'houdende
federale materie. Dat wil zeggen dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen
minister Wathelet bevoegd is om een voor studentenkamers', komt van
een speáfieke regeling voor studen- CVP'er Marc Olivier. In dit voorstel
tenkamers aan het burgerlijk wetboek worden een groot aantal konkrete ei-
toe te voegen. De huurwet geldt im- sen vastgelegd in verband met kom-
mers alleen voor diegenen die in hun . fort en veiligheid waaraan een stu-
woning zijn gedomiálieerd. En aan- dentenkamer of studio moet voldoen.
gezien studenten zeer zelden in Leu- En dat gaat van een verplichte douche
ven zijn ingeschreven, bUjft deze wet per leefgemeenschap tot de brand-
dode letter. weerstand van de wanden.

Een ander voorstel werd ingediend
door Johan Vande lanotte. Dit voor-
stel is veel algemener maar werd wel
albesproken door de kommissie huis-
vesting in de Vlaamse Raad. Ook de
Raad van State gaf reeds haar advies
over dit voorstel. Het voorstel Vande
Lanotte gaat niet alleen over stu-
dentenkamers, maar over alle ka-
mers.

Kader
Hoewel deze beide voorstellen lo-

venswaardige initiatieven zijn, komt
nu reeds de kritiek dat ze de bal ietwat
mis slaan. Studenten kampen immers
met andere problemen dan deze puur
technische kwaliteitsnormen. Het

komfort- en veiligheidsnivo van ka-
mers in Vlaanderen is dermate hoog
dat deze minimumnormen niet echt
steek houden. Als er dan toch bouw-
vallige koten zijn, moet er gewoon
werk worden gemaakt van de toepas-
sing van de gemeentelijke reglemen-
ten. Deze gemeentereglementen vol-
staan in de meeste gevallen ruim-
schoots.
Het enige wat van deVlaamse Raad

verwacht wçrdt is dat hij een alge-
meen kader 'Scheptvoor alle kamers.
Een goed voorbeeld van zo'n alge-
meen kader is de meldingsplicht van
kotbazen bij de gemeente. Tegelijk
moeten de gemeenten voldoende geld
krijgen van de Vlaamse overheid om
hun regels te kunnen toepassen. Op
dit moment krijgt de stad Leuven trou-
wens reeds kompensaties van het ge-
meentefonds om de extra last van
25.000 studenten te kunnen dragen.
Alles bij elkaar dus genoeg stof tot
diskussie op de studiedag.

Tijl Vanbrabant
De studiedag "studentenhuisvesting"
gaat door op 20 januari vanaf9.oo u in
aula Zeger Van Hee in College De Valk,
Tiensestraat 41. Studenten betalen 300
tronk (zonder boek achteraf en zonder
lunch).

Eresenaat
vervolg van pag. 1

(tv)

werkgevers in Vlaanderen. De vzw
Aktief Mecenaat Pro KU Leuven
wordt algemeen beschouwd als een
soort schenkingsfonds aan de unief.
In het licht van de zoektocht naar

priveekapitaal hoeft het dan ook niet
te verwonderen dat het voorstel als
mogelijke leden van de eresenaat
eerst "de huidige effektieve leden (be-
talend) van vzw Aktief Mecenaat Pro
KU Leuven" noemt. De toevoeging
tussen haakjes lijkt er in deze kontekst
overigens niet voor niets te staan. Als
andere eresenatoren stelt Dillemans
de "slapende" 'Strategische Werk-
groep' voor, een werkgroep binnen het
rektoraat en het Algemeen Beheer die
het beleid van de unief uitstippelt.
Verder is er in de eresenaat plaats voor
in de buurt verblijvende eredoktoren
en oud-leden van het Gemeenschap-
pelijk buro en de Raad van Beheervan
de KU Leuven. Ook "enkele grote
profs buitengewoon kader, die én
zicht hebben op de universiteit én op
belangrijke segmenten van de samen-
leving" komen in het voorstel als lid
van de eresenaat in aanmerking.

steld is dat BillGates wel eens het eer-
ste lid van de eresenaat zou kunnen
worden. Gates is de grote man achter
het Amerikaanse computerconcern
Microsoft en momenteel één van de
rijkste mensen in de wereld. Hij komt
in maart naar België en is door de
fakulteit Ekonomie uitgenodigd om
een voordracht te komen geven. Als
eerbewijs zou hij dan de eerste ere-
senator van de KU I.euven mogen
worden, zo werd meegedeeld op het
fakulteitsburo.
Dat goede relaties met Gates voor

de universiteit van Leuvenerg belang-
rijk zijn, spreekt voor zich. Al is het
maarvoordegoedkopesoftwarelicen-
ties diemen op diemanier kan aanko-
pen. Karel Tavemier, algemeen be-
heerder van de KU Leuven, 'bevestigt
de uitnodiging van Gates. "Het staat
nog niet helemaal vast maar waar-
schijnlijk zal Gates gastheer zijn voor
een voordracht voor studenten en
alumni." Het bericht dat Gates lid zou
worden van de eresenaat ontkent hij
echter formeel. "Ten eerste is er nog
niet beslist of er een eresenaat komt.
Bovendien weet ikniet ofhet al zeker is
dat de man langs Leuven komt. Dat
moet u aan ProfessorVander Eecken
vragen, die zich met de komst van
Gates bezig houdt."
Professor Tavernier vindt ander-

zijds wel dat het moet kunnen dat
Gates eresenatorwordt: "Dieman ver-
schaft werk aan 14000mensen." Pro-
fessor Jacques Vander Eecken,die ook
verantwoordelijk is voor het binnen-
halen van de eksterne onderzoeks-
middelen van de KU Leuven, was tij-
dens het weekend niet voor kommen-
taar bereikbaar.
Of de eresenaat er ook daadwerke-

lijk zal komen, is te betwijfelen. Kring-
raad kantte zich vrijdag resoluut te-
gen het voorstel. Zij nemen het niet
dat de eresenaat haast enkel open
staat voor finanáeel belangrijke per-
sonen en zullen hun bezwaren dan
ook op Akademische Raad naar voor
schuiven. Ook binnen de rest van
Akademische Raad zou er onenigheid
over het voorstel bestaan.

Peter Van Rompaey
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Voordracht
De verdere invulling van de ere-

senaat is er duidelijk op gericht de
macht en invloed van de Leuvense
universiteit te vergroten. Hetgaat hier
om "vertegenwoordigers van belang-
rijke instanties op nationaal, regio-
naal en lokaal vlak", "belangrijke per-
sonaliteiten in belangrijke soáale,
ekonomische, kulturele organisaties",
"sympathiserende personaliteiten uit
de voor de universiteit relevante do-
meinen" en tenslotte "Captains of
industry die de universiteit steunen."
Hoede eresenaat konkreet ingevuld

zal worden, is nog niet erg duidelijk
hoewel er volgens de kringvertegen-
woordigers van Ekonomika op het
fakulteitsburo van Ekonomie al ge-



Gentse studentenblad bestaat twintig jaar

Schamper deelt kondooms uit
Ook de Universiteit Gent heeft zijn studentenblad. Het heet Scham-
per en bestaat precies twintig jaar. Reden voor het blad dus om
eens naar buiten te treden en duidelijk te maken hoe onmisbaar
zo'n blad in de studentenwerking wel is. Zedoen dat met een ten-
toonstelling en een open redaktievergadering. Voor Veto een ge-
schikt moment om het zusterblad te belichten. Kwestie van de
dingen eens ruimer te zien.

Net zoals vele onderdelen van de stu-
dentenbeweging, liggen de roots van
Schamper in het einde van de jaren
zestig. Toen waren er twee tijdschrif-
ten, achtereenvolgens FK-nieuws en
Rugnummer, die voor het eerst de hele
Gentse studentengemeenschap wil-
den dekken. Toen Rugnummer in

1973 een naaktfoto publiceerde, wer-
den de hoofdredakteur en de verant-
woordelijke uitgever korrektioneel
vervolgd voor openbare zedenschen-
nis en kon het blad opdoeken.
Na een pauze van twee jaar, nam

Schamper opnieuw de draad op. Het
wilde een 'weerspiegeling zijn van de

aktieve krachten binnen de Gentse
studentenbeweging'. Nadat het de
eerste vijf jaren de aanvallen wist afte
slaan van verschillende politieke stu-
dentengroeperingen die het tijdschrift
wilden aanwenden voor de versprei-
ding van hun eigen ideeën, evolu-
eerde het blad langzaam tot een onaf-
hankelijk informatieblad met nieuws
over onderwijs, kulturele berichtge-
ving en nieuwtjes over alle studen-
tenorganisaties. Het blad verschijnt
momenteel driewekelijks en wordt op
vierduizend eksemplaren gratis in de
Gentse fakulteiten, resto's en homes
verspreid.
Net zoals Veto had Schamper als

basisidee de demokratisering van het
onderwijs. Maar terwijl Veto nog

Vandenbossche. Zeggen dat het blad
op bepaalde momenten eerder lijktop
een goed uitgewerkt kringblad, gaat
misschien te ver, maar het is wel zo
dat Schamper het niet altijd zo profes-
sioneel ziet.
Het budget van Schamper is tien

keer kleiner dan dat van Veto. De
Gentse studenten vinden het niet lo-
gisch dat een als konservatief door-
gaande universiteit als Leuven zoveel
over heeft voor een progressiefstuden-
tenblad, terwijl hun unief slechts een
aalmoes geeft. "De UGgaat er prat op
nooit gesnoeid te hebben in de studen-

Het laatste nummer van Schamper tenvoorzieningen, maar de subsidies
bijvoorbeeld had het over de Gentse zijn wel nooit geïndexeerd terwijl er
Winterfeesten (de opvolger van de be- ook een heleboel organisaties bijgeko-
ruchte Kristalnacht), over kringen die men zijn. Langs de andere kant is het
problemen hadden met Sabam tot ook zo dat de Gentse studentenbewe-
zelfs de overstroming van een sep- ging niet zo goed gestruktureerd is en
tischeputineenstudentenhome. Ver- op geen sterke traditie kan terug-
der was er een humaninterestinter- )eunenalsdeLeuvensetegenhanger,"
viewmet twee agenten van een bewo- _.volgensDe Pessemier.
kingsfirma en ook een heel zwak en ..
kort interview met onderwijsminister

steeds dit principe volgt, ismen het bij
Schamper uit het oog verloren. Tobias
De Pessemier van Schamper durft
zelfs te stellen dat dit komt omdat die
rol volbracht is. "Schamper probeert
nu meer een gat op te vullen door in-
formatie te brengen die niet in de an-
dere pers verschijnt. Minder beleids-
kwestiesvan de universiteit dus, maar
wel praktische problemen die de stu-
denten meer rechtstreeks aangaan."

Septisch

Voorzitter Mediaraad voorspelt stormweer

ProfessorFauconnier: 'VTM-
monopolie was stommiteit"
De telefoon van professor Fauconnier zal de afgelopen week wel
niet vaak op de haak gelegen hebben. Naast departements-
voorzitter Kommunikatiewetenschappen ishij namelijk ook voor-
zitter van de Mediaraad. Die raad werd de laatste tijd op de voet
gevolgd door de Vlaamse nieuwsjongens. Hij moest namelijk ad-
vies uitbrengen aan minister Weekx over het al dan niet toelaten
van VI4 op de kabel. Mgelopen vrijdag besloot de vergadering de
minister een verdeelde, maar positieve aanbeveling over te ma-
ken. Binnen twee weken wil VT4 trouwens haar uitzendingen al
starten. Het wachten is nu alleen nog op de ministeriële beslissing.

Guido Fauconnier: "Ja, dat is de poli-
tieke verantwoordelijkheid, niet de
onze. De Mediaraad geeft enkel ad-
vies. De minister zal nu in zijn poli-
tieke konklaven een beslissing ne-
men. Wat die zal zijn, dat weet ik niet.
Hij zal waarschijnlijk een paar dagen
bedenktijd nemen en naar ikvermoed
ergens midden in de week een pers-
konferentie geven."

Veto: WoIdt met de adviezen van de
Mediaraad door de minister ook ter-
dege rekening gehouden?
Fauconnier: "Wel, de Mediaraad be-
staat sinds 1987. Die is dus opgestart

mule."
"Het is trouwens niet zo dat alle

adviezen ontspruiten aan de geesten
van de raadsleden. ~l vaak is het zo
datwij ontwerpen van wetteksten krij-
gen die reeds in politieke kommissies
gemaakt zijn en waarover dan een
mening gevraagd wordt. Somszijn die
ontwerpteksten zelfsal met de opposi-
tie bekeken. Vaak valt daar dan ook
niet veel fundamenteels meer op te
zeggen. Anderzijds is het ook niet zo
dat er binnen de Mediaraad volledige
eensgezindheid is. Zeker niet als het
akute onderwerpen betreft zoals de
huidige vraag ofYT4op de kabel mag.
Dezevergadering iswel de eerste waar
er ooit geheim gestemd is. Ten tweede
is het advies ook nog nooit zo sterk
verdeeld geweest."

Landelijk
Veto:Niettemin zal het voorde minis-
ter in dit geval moeilijk zijn om het
advies niet te volgen, al was hetmaar
_omdat VT4belangrijke investeringen
doetin de Ylaamse audio-visuelesek-
tor.Robert Esselinckx, hoofdredakteur
van het VT4-nieuws_ beweerde trou-
wens enkele weken geleden datervol-
gens hem reeds een politieke kon-
sensus bestaat over de nieuwe zender.
Fauconnier: "Dat mag hij wel zeggen,
maar ikheb daar tot nu toe geen enkel
bewijs van gezien. Het iswel zo dat de
minister niet alleen kan rekening hou-
den met het advies van de Mediaraad,
maar ook met het advies van zijn ad-
ministratie. Daarin zit bijvoorbeeld
ook een dienst media, met ondermeer
juristen. Hun houding ken ik niet,
maar zij zouden wel eens meer reke-
ning kunnen houden met het kabel-
dekreet. Dat stelt dat er in Vlaanderen
over de kabel maar één landelijke
kommerciële zender mag verdeeld
worden. De ambtenaren zouden kun-
nen argumenteren dat zijzichaan dat
dekreet moeten houden. Bijvoorbeeld
onder druk van Europa. In dat kabel-
dekreet werd die situatie vastgelegd
voor achttien jaar. Ofdat nu stom isof
niet, dura lex sed lex. Bovendien zul-
len de ambtenaren er ook wel terdege
rekening mee houden dat daardoor
VTM bij het toelaten van VT4 een
meer dan omvangrijke schadedaim
kan maken."

Kapers
Veto: Diemonopoliepositie van VTM
is toch moeilijk te verdediqen.
Fauconnier: "Je kan daar op verschil-
lende manieren over denken. Dat is
niet zo eenvoudig. De Mediaraad
heeft in 1987 - toen ik er ook al voor-
zitter van was - dat kabeldekreet
goedgekeurd. Ik vind dat de Vlaamse
overheid en wij daar toen een stommi-
teit mee hebben begaan. Achttien
jaar is veel te lang. Dat lijkt mij niet
goed. Als VTMvroeger schreef dat het
monopolie van de BRTNmoest door-
broken worden, dan kunnen ze toch
ook moeili jknu een eigen monopolie-

(foto Karel De Weero't) positie opeisen. Ze kunnen daarin wel
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steunen op het dekreet, maar eigenlijk
vind ik dat niet heel serieus."
Veto: Beidenieuwe zenders lijken zich
trouwens eenprofiel aan temeten dat
meer lijkt op dat van de BRTN. Het
meestduidelijke voorbeeld daarvan is
hetlogo van VT4,dateen aJJichtniet
toevaUigegelijkenis vertoont met het
logo van het eerste BRTN-net Gaat
BRTNnog wel stand kunnen houden
met dergelijke konkurrent en?
Fauconnier: "En er zijn bovendien
nog andere kapers op de kust. Ik denk
aan RTLen Veronica. Maar ik vind
dat de openbare omroep een heel be-
langrijke taak heeft, die niet te meten
is in kijksijfers. Het doel van VTM,
Ka2, YT4is letterlijk kijkers verkopen
aan adverteerders. Trouwens, dat
heeft de kommerciële direktie van
VTMzelf in het publiek, in mijn aan-
wezigheid gezegd. De hele program-
matie staat in funktie daarvan. Ik
sluit niet uit dat een zender als VTMaf
en toe een programma maakt dat niet
helemaal in funktie van die redene-
ring gemaakt is,maar ik denk dat dat
dan eerder een kwestie van public
relations is. Men krikt zijn imago op
door te tonen dat men niet alleen
programma's voor een heel groot pu-
bliek kan maken. DeBRTNheefttrou-
wens ook een openbare opdracht: dui-
ding, informatie, vorming ..."

Dreiging
Veto: De vraag is natuurlijk of de
openbare omroep die opdracht zo
goed kan vervullen als ze haar kijkers
bij momenten blijft wegjagen. Een
slech Is door een zeer kleine groep be-
keken programma als 'Yuurvoqei'
programmeer je toch niet tijdens
prime-time op een zaterdagavond.
Fauconnier: "Het beleid van de BRTN
is intern volop in diskussie. Ikdenk dat
het eens moet kunnen, op een be-
paald moment een heel interessant
kwalitatief hoogstaand programma
op prime-time of even erna te zetten.
Maar u heeft gelijk dat het geen zin
heeft hoge kultuur proberen te verko-
pen aan mensen die toch niet luiste-
ren oftoch niet kijken. Het is een grote
uitdaging voor alle openbare omroe-
pen om te proberen die twee dingen te
verzoenen, een zekere kijkdichtheid
en terzelfdertijd een zekere kwaliteit
van programma's. Maar niemand
belet de openbare omroep om bijvoor-
beeld een topper als 'FCDe Kampioe-
nen' uit te zenden. DeBRTNzal zich in
elk geval moeten herpositioneren. Er
bestaat trouwens een dreiging - en
ik denk dat men die au sérieux moet
nemen - dat de openbare omroep
binnen dit en een aantal jaren een
ander management krijgt."
Veto: Of helemaal afgeschaft wordt?
Fauconnier: "Dat zal niet zo snel ge-
beuren, denk ik. Dat hangt ervan af
hoe het met de BRTNverder verloopt.
Alshet negatieve imago van de BRTN
niet verbetert in de ogen van de poli-
ttd, dan komt de omroep serieus in de
problemen. Maar ik denk dat zij in de
aanval zullen gaan. Het zou mij niet
verwonderen als zij bijvoorbeeld bin-
nen dit en veertien dagen met een
goedgemaakte reklamekampanje op
de proppen komen, maar het eerste
wat moet gebeuren is het voor de
BRTNmogelijk maken dat zij zich be-
ter kan profileren. En ook standhou-
den in de storm die nu begonnen is."

KrisJacobs
Peter Van Rompaey

Overhoop
De Gentse universiteit laat de

Schamperredaktie momenteel meest-
al gewoon haar gang gaan, maar met
de verschillende konventen - de
Gentse organen van studentenver-
tegenwoordiging - ligt Schamper
wel af en toe overhoop. Zo waren er
problemen toen Schamper vragen
durfde stellen bij de zin en onzin van
betogingen op 24 november en het
'feest' van Objectief op die dag. Ook
het verwijt dat er te weinig aandacht
wordt besteed aan de gewone stu-
dentenaktiviteiten zoals fuiven en
kantussen is Schamper niet vreemd.
Juist omdat een inhoudelijk begin-

sel zoals demokratisering van het on-
derwijs niet meer centraal staat, is er
binnen de redaktionele teksten veel
minder sprake van een duidelijke lijn:
er worden soms dan ook erg uiteenlo-
pende meningen verdedigd. Volgens
Tobias De Pessemier komt dit omdat
het blad in de eerste plaats de diskus-
siekultuur probeert levendig te hou-
den en de zaken van een andere kant
probeert te belichten.

Moeder
Het is opmerkelijk dat een heleboel

problemen waar Schamper mee te
kampen heeft ook Veto niet vreemd
zijn. Zowordt het blad vooral gelezen
in de humane richtingen en slaagt het
er niet in goed door te dringen in de
eksakte wetenschappen. Ook de pro-
blemen van 'representativiteit' en
van een afwijkende inhoudelijke lijn
zijn niet onbekend voor Veto. Daar-
naast blijkt ook de NSVin Gent het
soms niet te kunnen laten de num-
mers weg te halen of er stickers in te
plakken. Dit neemt niet weg dat er bij
Schamper ook soms problemen zijn
met ekstreem-linkse verenigingen. En
in het verleden waren er ook wel eens
problemen met de universttetra over-
heid.
Zo waagde Schamper het in de be-

ginjaren ooit een lijstmet adressen en
telefoonnummers van abortuscentra
te publiceren. De unief wilde dit on-
middellijk zien verdwijnen en toen be-
sloot de redaktie de gewraakte adres-
sen gewoon te overplakken met een
simpel papiertje, dat er natuurlijk
mits enige moeite weer kon afgehaald
worden. In 1985 kwamen er proble-
men toen er naar aanleiding van het
pausbezoek een tekening op de voor-
pagina verscheen van Johannes Pau-
lus II als ballon vastgehouden door
een naakte vrouw. Iets wat veel doet
denken aan een konflikt met moeder
Theresa waardoor Veto enkele jaren
geleden bijna genekt werd.

Dropsmaak
Volgende week komt Schamper

trouwens uit met een seksnummer,
niet om te provoceren, maar in de eer-
ste plaats om te informeren. Bijde ver-
spreiding van het nummer worden er
ook kondooms uitgedeeld, sommige
zelfs met dropsmaak. Veto kan na-
tuurlijk niet achter blijven en geeft
volgende week vijfduizend spiraaltjes
weg. U zal vlug moeten zijn, zeker als
u ook dropsmaak wilt.

Henk Dheedene

Overzichtstentoonstelling twintig jaar
Schamper tot 20 januari telkens van
11.00 tot 14.00 u in resto Overpoort,
Overpoortstraat,Gent.



ValeAbraäo isde recentste film van regisseur Manoel de Oliveira. Dezesterk
persoonlijke interpretatie van Flaubert's 'Madame Bovary' speelt zich afin
Vale Abraäo, de vallei van Abraham. De Oliveira's kracht schuilt in de
absolute eenvoud waannee hij de meest komplexe gevoelens en geschiede-
nissen weergeeft. Dat streven naar eenvoud in komplexiteit kulmineert in
een ongelooflijk rijke en rijpe verhaaltrant die zich uit in zowel woor4
muziek als beeld. De Oliveira's voorliefde voor strakke en onbeweeglijke
beeldkomposities is hier duidelijk voelbaar. Op het visuele vlak lapt Manoel
de Oliveira trouwens duidelijk alle film konventies aan zijn laars. Zijn
verteltempo, dat nooit langdradig aanvoelt, laat ruim de tijd om zowel de
beelden als de soms indringende dialogen rustig te laten bezinken. Vale
IAbraäo is sterk sensueel geladen, zelfs ronduit erotisch en soms ook provo-

hoewel de beelden nooit eksp/isiet maar steedszuiver suggestiefzijn.
wat tragische m~on~aakbare hoo~age.Emma wordt voor-
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L8K-Historia: 5-5 L8K-Klio: 2..Q
VRG-Katechetika: 7-3 Mercator-Historia: 0-2
Spora-Mercator: 0-3 Apolloon-VRG: 2..Q
L8K-Archi's: 6-3 Halve finale: Terbank-L8I<: 2..Q
Basket heren Volley heren
Industria-VRG: 41-53 Psychologle-L8K: 1-2
[ustus Upsius-Lerkeveld: 39-82 VTK-Germania: 2..Q
Blos- Terbank: 70-35 Ekonomika-Medica: 2..Q
Wina-Eoos: 2().()() Halve finale: Ekonomika-VTK: 2..Q
Spora-L8K: 44-49 Voetbal heren
Medica-Alfa: 52-26 Spora-Terbank: 6-1
Apolloon-Spora: 62-42 _ Iustus Upsius-Salvast: 1-1
Alfa-Apolloon: 40-73 lusrus Upsius- Terbank: 0-2
Medica-Apolloon: 30-94 Spora-Salvast: 2..()
Spora-Alfa: 45-18 Terbank-$alvast: 0-1
L8K-Medica(ft): 2().()() [ustus Upslus-Spora: 2-5
Spora-L8K: 44-49 Thomas Morus-Germania: 2-3
Medica-Alfa: 52-26 Farrna-Psychologie: 5-1
Apolloon-L8K(ft): 20-00 Germania-Farrna: 6-1
Spora-Medica(ft): 20-00 Psychologie-Thomas Morus: 1-9
L8K-Alfa: 36-34 Mercator-Farrna: 2-1
Eoos-Terbank: 23-24 Psychologle-Germania: 0-10
8Ios-EOO5:59-48 Mercator-Thomas Morus: 2-1
Terbank-Wina: 39-62 Mercator-Germania: 2-2
H.H.H.-Eoos(ft): 2().()() Thomas Morus-Farrna: 2-2
Bios-Terbank: 70-35 Psychologie-Mercator:0-5
Wina-Eoos(ff): 2().()() Medica-Alfa: 8..Q
Wina-H.H.H.: 53-29 Industria-Katechetika: 0-0
H.H.H.-Terbank: 92-39 Medica-Industria: 5-1
81os-WIna: 69-28 Eoos-Alfa: 8..Q
Ekonomlka-Germania: 108-16 Eoos-Katechetika: 2..Q
Lerkeveld-Psychologie: 24-26 Industria-Alfa: 5..Q
Iustus Upsus-Ekonomika: 40-51 Medlca-Katechetika: 3..Q
Germania-Lerkeveld: 26-89 Industria-Eoos: 0-5
Psychologle-Justus Upsius: 60-46 Katechetika-Alfa: 2-1
Ekonomika-Lerkeveld: 46-44 Medlca-Eoos: 0-1

Rektor Gotzen trekt naar het Arbitragehof
IWieuwefinanciering voortgezette
opleidingen diskrimineert KUB"
De Katolieke Universiteit van Brussel (KUB)stapt van zodra
onderwijsdekreet VI in het Staatsblad verschijnt naar het Arbi-
tragehof om de nietigverklaring van het amendement over de
voortgezette akademische opleidingen (VAO's)te vragen. Dat ver-
ldaarde rektor Gotzen in een telefonisch interview met Veto. De
rektor vindt dat de nieuwe finanderingsregeling voor de universi-
teiten - zoals die in dekreet VIbepaald is - een 11diskriminatoir
karakter' heeft en wil het dekreet dan ook aanvechten op grond
van het gelijkheidsbeginsel zoals dat beschreven staat in artikel
tien van de grondwet.

programma's, die volgens de vroegere
regelingvanaf1995voorfinandering
in aanmerking zouden komen. Got-
zen vindt het relevant dat de KU Brus-
sel - terwijl ze voor de rest enkel
kandidatuwsopleidingen in humane
wetenschappen mag aanbieden -
toch voortgezette opleidingen kan or-
ganiseren. "Voor ons ishetinteressant
dat wij als Vlaamse universiteit in
Brussel VAO's kunnen aanbieden.
"Wij hebben daarvoor een talrijk en
leergieng publiek." In totaal volgen
161 studenten een voortgezette oplei-
ding aan de KU 8russel. Het feit dat er

De rektor voelt zich gediskrimineerd teitpas sinds kort begonnen ismet het dooreen kompensatiemaatregel toch
omdat zijn universiteit in vergelijking organiseren van VAO's. Om voor sub- nog subsidies worden vrijgemaakt
met de andere universiteiten buiten sidiëring in aanmerking te komen, voor 65 studenten vindt Gotzen maar
proportie moet inleveren. In de nieu- moest een VAO minstens twee jaar een schrale troost.
we finandering krijgt de KU Brussel georganiseerd worden en dat is voor De studenten zijn niet echt gebaat
tien miljoen frank minder dan voor- deKU Brussel momenteel nog niet het bij Gotzen's onderneming. Als de
zien, wat ongeveer vijf procent van geval. Door de nieuwe regeling komen Brusselse rektor zijn gelijk krijgt bij het
het totale budget van de universiteit deze VAO'splots nietmeervoorsubsi- Arbitrogehofzullenwaarschijnlijken-
bedraagt. De andere universiteiten die in aanmerking. kei de artikels overde finandering nie-
worden minder zwaar getroffen. Zo tig verklaard worden. Willen de stu-
moet de UIA volgens Gotzen ongeveer BeJrJ+e denten dus iets veranderd zien aan
één procent van hcortotcclbudqettn- ",..1 het vrijlaten van de inschrijvings-
leveren en gaat het bij de overige uni- Gotzen voelt zich dan ook voor gelden, dan zullen zij zelf naar het
versiteiten om nog veel minder. schut gezet: "Eerst heeft men ons pro- Arbitragehof moeten stappen. Mis-
In het nieuwe finanderingsysteem gramma's laten organiseren met de schienbiedtarrest 33/92 van hetArbi-

worden de VAO's forfait~ir betoe- . belofte van finandering als we twee trogehof hiervoor een mogelijkheid.
laagd. Terwijl in het verleden jaar na jaar aan een aantal basiscriteria zou- Het arrest werd op 7 mei 1992 uitge-
jaarrekening gehouden werd met het den voldoen. Nu we dankzij budget- sproken in een proces van de Frans-
aantal studenten in de voortgezette taireinspanningeneindelijkvoorsub- talige studentenkoepel FEF tegen een
opleidingen, wordt de subsidie vanaf sidiëring in aanmerking komen, he- dekreet van de Franse gemeenschÇlP
1995 berekend aan de hand van het slist de Vlaamse regering dat we veel en stelt onder andere dat de dekreet-
aantal subsidieerbare VAO-studen- minder geld krijgen dan verwacht," geverminirnum-enmaximumbedro-
ten in het akademiejaar 1993-1994. In de afgelopen twee jaren heeft de gen moet bepalen voor de inschrij-
De KU Brussel is door die maatregel KU Brussel 22 miljoen frank geïnves- vingsgelden in het hoger onderwijs.
enorm benadeeld omdat de universi- teerd in de prefinandering van vier Peter Van Rompaey
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VTK-Chemika: 5..Q
VRG-Romania: 9-2
Chemika-VRG: 0-15
Romania-VTK: 0-7
Camillo Torres- VTK:0-6
VTK-VRG:2-2
Camillo Torres-Chemika: 5..Q
Romania-Camillo Thores: 0-5
Lerkeveld-Rega: 7-1
Apolloon-Wina: 1..Q
Lerkeveld-Wina: 1-3
Rega-Wina: 0-3
Historia-Klio: 1..Q
Pauscollege-L8K: 1..Q
L8K-Historia: O..Q
Kllo-Pauscolleçe: 0-5
Klio-L8K: 0-5
Historia-Pauscollege: 0-3
Ekonomiko-Blos: 4..Q
Politika-Oté: 3-2
Ekonomica-Oté: 5..Q
810s-Politika: 0-10
Ekonomika-Politika: 1-1
Oté-8ios: 4-1

2. Psychologie 6
3. Lerkeveld 4
4. [ustusUpsius 2
5. Germania 0
Poule 4
1. VTK8
2. Industrie 4
3. VRG4
4. Pauscollege 4
5.0téO
Voetbal heren
Groep 1
1.Spora6
2. $alvast3
3. Terbank2
4. [ustus Upslus 1
Groep 2
1. Germania 7
2. Mercator 7
3. Thomas Morus 3
4. Farrna 3
5. Psychologie 0
Groep 3
1. Eoos8
2. Medica6
3. Industria 3
4. Kathechetika 3
5. AlfaO
Groep 6
1. Pauscollege 6
2. L8K3
3. Historia 3
4. KlioO
Groep 7
1. Politlka 5
2. Ekonomika 5

3. Oté2
4.81os0

IFB: de finales op 15
februari
KB-sporthal
Volleybal dames, volleybal
heren en basketbal dames
18.00 u Finale
19.30 u Troosting
Minivoetbal dames
21.00 u Finale
Minivoetbal heren
22.00 u Finale
Sporthal DeNayer
Basketbal heren
20.00 u Troosting
21.30 u Finale
Minivoetbalterrein
Korfbal
20.00 u tot 23.00 u
Kunstgras
Voetbal dames
18.00 u Troosting
20.30 u Finale
Voetbal heren
19.00 u Troosting
21.30 u Finale
Inkomhal SDN
23.15 u Prijsuitreiking
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IFB eindstanden
Basket heren
Poule 1
1. Apolloon 8
2. L8K6
3. Spora 4
4. Medica2
5. AlfaO
Poule 3
1. Ekonomika 8



Tiamat in de Lido
DeVikingen
komen eraan
Iedereen die in het huidige muzikale landschap verder kijkt dan
zijn neus lang is,zal hebben opgemerkt dat de omgeving meer dan
ooit in beweging is.Tot zelfs in de verste uithoeken ontstaan voort-
durend nieuwe stromingen en kruisbestuivingen. Eén van deze
veraf gelegen gebieden is - nog steeds - metaL Wie op ontdek-
kingsreis wil gaan kan zaterdag alvast Tiamat, Amorphis en
Sentenced gaan proeven in de lido.

Toegegeven, er is de laatste jaren een
beperkte 'kolonisatie' van het gebied
op gang gekomen, waarbij de grunge-
rage allicht een welkome tussenstap is
geweest. Naast die verhoogde inte-
resse vanuit de mainstream, werd het
genre ook meer aanvaard bij de 'pro-
gressieve muziekliefhebber'. Dat
kwam dan vooral door het werk van
Minisny, [ohn Zorn en [ello Biafra. Zij
konfronteerden hun eigen achter-
grond - respektievelijk elektropop,
jazz en punk - met de muzikale
krachtpatserij van hedendaagse
metalvarianten. Dat maakte niet al-
leen dat kultuurpipo's nu zonder
schroom hun vroegere voorliefde voor
bijvoorbeeld Iron Maiden durven be-
kennen, maar ook dat een voorhoede
van metalliefhebbers plots meer inte-
resse begon te tonen voor andere 'al-
ternatieve' muziekvormen.

Vredelievend
Niettemin zijn er voor de buiten-

staander nog veel relatief witte plek-
ken in het metallandschap. Death-
metai (zie het artikel hieronder) is er
daar één van en een vertegenwoordi-
ger van dat genre is het Zweedse
Tiamat. De geschiedenis van Tiamat
begint in 1987. Toen liet het trio Tre-
blinlw voor het eerst van zich horen in
de Skandinavische scene, temidden
van oude, obskure goden als Nihilist
en Mayhem. Zoals het toen hoorde,
waren de drie uitgedost in zwart leer
en voorzien van omgekeerde kruisen
en 'corpse paint'. Hun teksten waren
evenzeer konferm aan het genre en
behandelden bij voorkeur morbide,
gewelddadige fantasieën. Een titel als

'Hall to Cruelty' spreekt voor zich, om
nog maar te zwijgen over de naam
van de groep. Wie zijn groep noemt
naar een konsentratiekamp zoekt op
zijn minst naar moeilijkheden. De
groep bracht drie demo's uit in even-
veel jaren.

Kalevala
Tegen die tijd waaide er een nieuwe

wind door de gelederen van de groep.
Niet alleen de naam verdween, maar
ook twee groepsleden werden vervan-
gen. Bovendien ontdeed men zich van
het dubieuze 'evil' imago. Een eerste
plaat 'The Astral Sleep' (1991) werd
opgenomen, waarop tekstueel iets
vredelievender paden bewandeld
worden. Het vroegere ekstremisme
heeft plaats gemaakt voor een aan-
pak waarin mitologische tema's cen-
traal staan. Vooral de religie van het
oude Mesopotamië met haardualisti-
sche godenwereld leent zich daar uit-
stekend toe. De groepsnaam Tiamat
stamt uit die wereld. Tiamat is de
vrouwelijke draak, verpersoonlijking
van zout water en chaos, die moet
sterven om vruchtbaarheid te schen-
ken.
Detweede lp 'Clouds' (1992) gaat in

dezelfde lijn verder, maar mengt ook
meer doommetal en ambient in het
geheel. Vooral de atmosferische klan-
ken van dat laatste genre maken dui-
delijk dat de groep ondertussen mij-
lenver staat van haar oorsprong.
Omdat het dan opnieuw rommelt in
de line-up wordt een mini-cd met vijf
live nummers uitgebracht, een aan-
rader trouwens, niet alleen voor de
ingewijden maar ook voor wie de

groep wil leren kennen.
Onlangs verscheen de=rueuwe cd

'Wild Honey', waarop het groepskon-
sept verder wordt uitgewerkt. Naast
voornoemde mitologische tema's isde
groep duidelijk ook entoesiast over al-
lerlei hallucinogene drugs en bijho-
rende visionaire werelden.

Het voorprogramma bestaat uit
twee andere Skandinavische groepen.
Amorphis is de nieuwe ster aan het
deathmetalfirmament. Hun eerste en
tot nu toe enige cd is magistraal. Net
als Tiamat hebben zij iets met oude
goden, maar in hun geval zijn dat die
uit de FinseKalevala, wat zoveel bete-
kent als 'Thuisland van de helden'.
Sterker nog, hun teksten zijn vaak let-
terlijk ontleend aan dit mitisch hel-
dendicht van twaalfduizend verzen,
dat eeuwenlang mondeling werd
overgeleverd, en pas in 1848 werd
opgetekend. Die hele kultuur leeft in

Van 81ackSabbath tot graveyard poetry
Dehoog/anden vandedearhmeta/
Inde eerste helft van de jaren zeventig begon een toen nog obskuur
Engels groepje de aandacht op zich te vestigen. Hun onvrede met'
de rockmuziek van die periode maakte dat zij met een nieuwe
muziekvorm op de proppen kwamen die tot op de dag van van-
daag zijn invloed laat gelden. Die groep is Black Sabbath en geldt
tegenwoordig als de uitvinder van de metal en als verre voorvader
van de deathmetal.

Het verschil met verwante muziek-
vormen zoals bluesrock en hardrock
was dat er voor het eerst behoorlijk
werd afgeweken van de tipische blues-
schema's. Nieuw was ook dat zij hun
teksten doorspekten met horrorfan-
tasieën. Tijdens de jaren zeventig
bleef binnen de hardere rockregionen
de invloed hiervan eerder beperkt.
Toen waren het vooral op blues en
psychedelica geënte hardrockgroe-
pen zoals Led Zeppelin die op veel
sukses konden rekenen.

Doom
Een heuse revolutie vond plaats

rond het begin van de jaren tachtig
met wat algemeen bekend staat als
'The New Wave of British Heavy
Metal'. Groepen als Iron Maiden en
Judas Priest wisten het jonge volkje in
te palmen met snelle, harde en ener-
gieke muziek. De erfenis van Blad
Sabbath is duidelijk merkbaar in de
teksten en het imago van die groepen
- denk bijvoorbeeld maar aan de
hoezen van Iron Maiden. Muzikaal is
er echter een verschuiving gebeurd. In
beide gevallen Is de bluesinvloed wel
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ver te zoeken, maar in tegenstelling
tot de 'new wavers' grossierde Blad
Sabbath vooral in ekstreem langzame
nummers. Veel later zou die stijl een
meer dan gewone invloed hebben op
wat bekend staat als doommetal. Een
buitenbeentje is het trio Venom dat de
kenmerken van die new wave tot in
het ekstreme doortrekt. Hun muziek is
niet alleen snel, maar ook 'smerig',
hun teksten zijn een aaneenschake-
ling van zo goor mogelijke fantasieën,
met als belangrijke konstante hun
voorkeur voor satanistische onder-
werpen.
Zowel The New Wave of British

Heavy Metal als Venom hebben een
niet te verwaarlozen invloed op de la-
tere speedmetalbeweging. Enerzijds is
erMetallica waarvan de leden in hun
jonge jaren uitgesproken fans waren
van bijvoorbeeld Iron Maiden. Uitver-
veling beginnen ze nummers van der-
gelijke groepen steeds sneller te spe-
len. Aan de andere kant van het
speedmetalspectrum staat Slayer die
nooit onder stoelen of banken hebben
gestoken dat Venom voor hen een be-
langrijke bron van inspiratie is ge-
weest In eerste instantie is het vooral
de Metallica-speelstijl - de zoge-

naamde BoyArea Crunch - die veel
sukses kent. Als een paar jaar later het
nieuwe daar wat afgeraakt is, komen
echter massa's Venom-Slayeradepten
aan de oppervlakte. Groepen die ja-
ren in heel kleine zalen speelden, krij-
gen zo plots een heel pak meer adem-
ruimte. Diestroming raakt bekend als
deathmetal.
Het fenomeen blijkt zich trouwens

niet te beperken tot de Anglo-Ameri-
kaanse regionen, maar kent bijvoor-
beeld ook belangrijke takken in Zwit-
serland en Skandinavië. Zelfs een
land als Brazilië dat tot dan toe zo
goed als niet bestond op de landkaart
van de hardere rock, laat van zich
horen. De bekendste eksponent daar-
van, Sepultura, wist het zelfs tot me-
ga-status te schoppen.
Rond 1986-87 lijkt in ieder geval

plots iedereen zijn eigen deathmetal-
band op te richten en zoals dat vaak
gebeurt is er een kleine kern die vindt
dat het genre zich door haar toene-
mend sukses ongewenste invloeden
moet laten welgevallen. Zo'n kern iser
ook in Skandinavië, waar op dat mo-
ment de meest ekstreme deathmetal-
scene te vinden is met als boegbeeld
Mayhem.

Puurheid
Zij vinden dat de 'oorspronkelijke

magie' in de vaak mitologisch of ok-
kult geïnspireerde teksten ver te zoe-
ken is bij de meer naar publieke ap-
preciatie hengelende kollega's van
grotere groepen. Het kleine groepje
puristen krijgt een apart labeltje opge-
plakt. Wie absoluut korrekt wil zijn

Finland trouwens nog heel sterk.
De muziek van Amorphis is uiterst

melodieuze' deathmetal, overgoten
met een heerlijke saus van harmo-
nieus psychedelisch orgelwerk. Een
kleine hommage aan de hoogdagen
van dergelijke orgeltjes is trouwens
hun Doors-cover 'Light my Fire'. Dat
mag vreemd lijken voor een death-
metalgroep, maar als je bedenkt dat
de Finnen als enig volk in de Skan-
dinavische hooglanden befaamd en
gevreesd werden voor hun sjama-
nistische krachten is de band met de
psychedelische verruimde geesten
snel gelegd.

Nonsens
Sentenced is eveneens een Finse

groep. Insiders kennen bij het horen
van die naam al een verhoging van de
kwijlproduktie. De bassist van deze
band heeft namelijk als sessiemuzi-
kant reeds zijn sporen verdiend op
twee albums van het beruchte

spreekt in zo'n geval dan ook van
blad deathmetal. Boegbeelden zijn
Mayhem en vroeger ook Nihilist Zij
vormden met andere 'ingewijden' een
blok en richtten beschermende orga-
nisaties op, namelijk The Temple of
Tiermes en The Inner Orde. In deze
kringen beweegt zich dan ook nog
Treblinka, het huidige Tiamat
Langs de andere zijde staan 'de af-

valligen', zeg maar de overgrote meer-
derheid van de deathmetalliefheb-
bers. Daar is men allicht minder be-
kommerd om 'puurheid' en zijn er
meer invloeden van andere genres, in
veel gevallen van psychedelische of
rituele muziek. In die zin is het dan
ook niet vreemd dat de moderne zwe-
verige klanken van ambient soms ook
hun stempel op de muziek drukken.
Tiamat en Amorphis illustreren dit
perfekt. In hun teksten wordt ook wel
veel plaats ingeruimd voor geweldda-
dige tema's, maar hun teksten heb-
ben in elk geval een metaforische
draagwijdte. Bekende namen zijn het
nu vrij populaire Entombed (zonder
psychedelica) en Tiamat (met).

Strijdkleuren
De fans zullen allicht in de eerste

plaats aangetrokken worden door de
muziek en de vaak okkulte tematiek
van de teksten. Een belangrijk deel
van de rockkultuur - en dat geldt
zekerookvoorveelmetal -draaitnu
eenmaal rond 'revolte'. Als jeerma en
pa de stuipen mee op het lijf kan ja-
gen, is het goed. Dat de groepen, zoals
het hoort, hun werk heel serieus ne-
men, maakt echter ook dat er achter
veel teksten heel wat geneus in de
okkulte literatuur schuilgaat. Ensom-
migen nemen hun literatuur en re-
volte wel erg letterlijk. Zo is het vrij
duidelijk dat de leden van de harde
kern zichzelf zien als verpersoonlij-
king van goden die dagelijks in het

Impaled Nazarene.
Sentenced zelfweigert zich aan één

bepaald genre te binden: naar eigen
zeggen bewandelen zij de wegen die
zij op dat moment het meest passend
vinden. Albeschouwen zezichzelfdus
helemaal niet als een deathmetal-
band, valt hun muziek wel degelijk
onder die noemer. Voor hun teksten
geldt hetzelfde: okkulte tema's en
lang vervlogen tijden zijn binnen het
genre schering en inslag. In het geval
van Sentenced gaat het meer in het
bijzonder om runetekens, noordelijke
landschappen en bijbehorende Vi-
kings. Wij gunnen hun stevige no-
nonsense deathmetal het voordeel
van de twijfel.

Peter Sevenants
, KrisJacobs

Tiamat, Amorphis en Sentenced spelen
zaterdag 21 januari vanaf 20.00 u in
zaal lido. Kaarten kosten 450 fr in voor-
verkoop en 500 fr aan de kassa. Info en
reservaties op het nummer 052/
35.22.26.

strijdperk treden. Daarvoor hullen ze
zich in zwart leer en gebruiken ze hun
eigen strijdkleuren.
.Die attributen gaan voor hen ver-,
der dan een imago. Als de 'mentale
krachten' naar binnen gericht wor-
den om de eigen ziel te onderzoeken,
maakt men in deze kringen gebruik
van hallucinogene drugs, magische
rituelen begeleid door indiaanse sja-
maanmuziek en seks. Wanneer de
mentale krachten naar buiten gericht
worden, bewandelen zij 'de weg van
de krijger'. Die wordt als enige moge-
lijkheid om te leven gezien. Dat ver-
klaart ookwaarom die kern zoklein is.
Zo zitten momenteel ten minste vier
leden daarvan gevangenisstraffen uit
omdat zij de weg van de krijger zo let-
terlijk interpreteerden dat zij niet voor
moord terugdeinsden. Verder is er ook
sprake van brandstichting en plunde-
ringen in kerken en van grafschennis.
Ook bij de brede deathmetalbewe-

ging iser meer dan één groep die blijk
geeft van kennis van mitologie of
okkulte geschriften, zoals Tiamat en
Amorphis. Alhoewel hun teksten dus
even obskure onderwerpen behande-
len, hebben de negatieve tema's hier
toch een iet ofwat andere lading. Er zit
hier en daar zelfs romantiek in de
deathmetal: niet alleen de teksten,
maar ook demuziek van de tweevoor-
noemde groepen straalt naast ag-
gressie een duidelijk gevoel van Welt-
schmertz uit. Vandaar dat je bij deze
groepen ook 'doompassages' in de
nummers zal terugvinden. Enzoals de
naam deathmetal al zegt, wordt die
Weltschmertz gekoppeld aan een
meer dan opvallend doodsverlangen
in de teksten dat niet hoeft onder te
doen voor de 'graveyard poetry' van
de grote romantici. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat iedereen die eens een
slechte dag heeft voorbestemd is om
deathmetalfan te worden.

Peter Sevenants
Kris[acobs



Wacko's waanzin in de Minnepoort

MisterFucking
Important
De twee heren van Wacko zijn nog steeds zeer kaal, en ze doen hun
naam en faam nog alle mogelijke eer aan, maar vormelijk is er
heel wat veranderd in vergelijking met hun eerste show. Het grote
tema in hun nieuwe kabaret-achtige programma 'La Sopadel OIo'
is de wereld van de Europese politiek, maar en passant worden er
door Weird Asshole Crazy .KnockOut nog heel wat andere wereld-
jes in hun hemd gezet

Het lijkt er allemaal op neer te komen
dat het Wacko-duo Manou Kersting
en Chiel van Berkel uitgenodigd zijn
om te spreken op een topontmoeting
van Europese leiders. Op het decor
staat een lange tafel, kompleet met
makkelijke stoelen en mikrofoons
voor de belangrijke wereldleiders. Op
de achtergrond een reusachtig schil-
derij met de skyline van één of andere
grootstad. We kijken als toeschouwer
geamuseerd toe hoe de gemiddelde
'mister important' zich uitslooft voor
de kamera, en vooral wat er allemaal
gebeurt als die kamera even niet in de
buurt is. Eengrotesk beeld van macht,
machtsmisbruik en mystifikatie.

Het ligt voor de hand dat, wanneer
de politiek op de korrel wordt geno-
men, de tema's hipokrisie en dikdoe-
nerij vroeg of laat op de proppen ko-
men. En inderdaad: op karikaturale
wijzewordt de redevoering van de pre-
mier, het testen van de mikrofoons en
het superbeleefde onderhandelen
rond de tafel over de hekel gehaald.

Nonsens
Soms moet er niet eens zo heel ver

van de werkelijkheid afgeweken wor-
den: Manou Kersting beweert dat hij
voor zijn teksten uit bestaande inter-
views en toespraken heeft geput. De

politicus schudt overal gretig handjes,
geeft betekenisloze redevoeringen in
zijn tipische jargon en put zich uit in
gewichtig klinkende telefoontjes, die
ook weer neerkomen op komplete
nonsens of onverstaanbaar gewau-
wel. De ene trommelt een donsbaar
ritme op een stel mikrofoons terwijl de
andere zijn zeer belangrijke dossiers
willekeurig door elkaar gooit.
En dan komt plots een kortgerokte

sekretaresse binnen, gespeeld door
Birgit Kersbergen. Ze wordt door de
heren achtereenvolgens achternage-
zeten, bewonderd terwijlze haar man-
telpakje showt bovenop de onderhan-
delingstafel, verkracht, getroost en
ten dons gevraagd. Zoals gezegd be-
perkt de genadeloze persiflage zich
echter niet tot de wereld van de poli-
tió. Gewichtig doende zakenlieden,
modeshows, televisiespelletjes en mo-
derne dans krijgen ook een veeg uit de
pan. Dat laatste met begeleiding van
harde muziek, ook al gekomponeerd
door Kersting en van Berkel.

Moraal
Verder worden er nog heel wat

vreemde personages ten tonele ge-
voerd, steeds gespeeld door Kersting
en van Berkel zelf. Zo is er een merk-
waardige Spaanse figuur die plots op-
duikt met een grote pan en gaat uit-
leggen hoe de dagsoep klaargemaakt
wordt Dat het gasstel niet werkt stoort
niet, en het feit dat wat ingrediënten

Klio wint vijfde welsprekendheidstornooi

Da hedde gij goe gezechjong
Vorige week stortten zeven kandidaten zich in de arena om te
dingen naar de eer en beker van het VRG-welsprekendheids-
tornooi. Deze vijfde editie kreeg ook nu weer de Grote Aula eivol
Na een amusante en ludieke avond waren de jury en het publiek
unaniem: Koert Debeuf (Klio)spande de kroon.

Dit Leuvense interfakultair tornooi
kan men bezwaarlijk nog vergelijken
met de edele kunst van de Romeinse
elokwentie. Het is in een nieuw en
modern jasje gestoken, waarbij de
kandidaten vlot hun tekst debiteren
en kwistig met kwinkslagen strooien.
Het konsept is gekend: er zijn twee
onderdelen. In een eerste stuk van ze-
ven minuten mogen ze hun zelfge-
brouwen tekst naar voren brengen.
Voor het tweede onderdeel, de ge-
vreesde improvisatie, krijgt men een
minuutje voorbereiding om er dan
minimum drie vol te praten. Dit jaar

opteerde de jury voor lichtjes verdraai-
de titels van literaire werken als onder-
werpen voor de improvisatieronde.
Dit geheel werd vlekkeloos aaneen-
gebabbeld door Onvoorziene-Om-
standighedenman Johan Terrijn.
De opener, de VTK-afgevaardigde,

kroop in de huid van een priester die
afscheid nam van zijn jeugdvriend
LeoVercruyse. Deze parodie op de le-
venswandel van LeoDelcroix, met al-
lusies op hetsmeerpijpschandaal, zijn
villa in Frankrijk en de partijfinan-
óering, viel in de smaak, maar be-
koorde het publiek niet echt. Tijdens

Wandelende takken in de mist (foto Karel De Weerdt)

het improvisatiegedeelte dwaalde hij
afvan de titel'De Hemelse Verzen' en
zat snel in de politieke steegjes van
België. Ondanks het inroepen van de
hulp van de hemel kwam hij er niet
meer uit.

Kwajongen
De Klio-kandidaat nam het taal-

probleem en de spelling onder de loep.
Zijn oplossing, het Latijn als eenheids-
taal, elimineerde problemen zoals
Voeren, het Antwerps dialekt en het
Limburgs gezaag. Met dit gegeven
konkludeerde Koert Debeuf dat er zo
veel geld vrij kwam voor de demo-
kratisering van het onderwijs (ook
gratis vaten!) en voor de Vierde We-
reld. Hard applaus, maar na zijn
tweede ronde klonk het nog harder en
entoesiaster. Met 'Wandelende tak-
ken in de mist' belichtte hij alle facet-
ten van zijn onderwerp op een ab-
surde en uiterst kreatieve manier en
kwam nog tot een koherente en logi-
sche konklusie ook. Een terechte win-
naar.
De meeste tegenwind, in een overi-

gens zeer open wedstrijd, kreeg hij van
de thuisspelervan hetVRG. Dezewerd
amusant doch erg lang ingeleid door
zijn professor. Men kon zich de vraag
stellen of deze prof met zijn inleiding
nu al dan niet meedong naar de
hoofdvogel. Ofmisschien komt er vol-
gend jaar een nevenklassement 'Beste
inleider. Hoedanook, na deze war-
ming-up (altijd handig) kon de VRG-
kandidaat niet teleurstellen. En dat
deed hij dan ook niet. Zijn guitige, iro-
nische en kwajongensachtige oplos-
singen om Kerk en jeugd dichter bij
elkaar te brengen, getuigden van ori-
ginaliteit en een beetje durf (je weet
wel, de K van KU Leuven). Hij was
zonder twijfel de sterkste van het eer-
ste deel, maar ontgoochelde bij de im-
provisatie. Uit zijn 'Honderd jaar ge-
zelligheid' had hij meer kunnen halen
en naar het einde viel hij jammerlijk
stil.

Nivo
De Politikavertegenwoordiger trok

zijn handschoenen aan om het vuile
werk van de demagogie in het onder-
wijs aan te pakken. Hij sneerde tegen
de vaste waarheden die men als stu-
dent over zich krijgt bij het bestuderen
van kursussen en doorspekte zijn be-
toog met uitspraken à la Chroetsjov:
"U kunt mij niet weerleggen, ik heb
toch gelijk." Een betere konklusie dan
"wij hebben toch gelijk" kon hij niet
maken. Mooi geprobeerd, maar daar
trappen we niet in. Tijdens zijn impro-
visatie kreeg hij het publiek op zijn
hand, zelfsmet de uitspraak dat liefde
aan hem niet besteed is. Hij overwoog

ontbreken blijkt ook nauwelijks van
belang. Uiteindelijk fungeren een hele
karaf sinaasappelsap en een bran-
dende sigaar als finishing touch, en
worden de medespelers gedwongen
van het brouwsel te eten. Niet naden-
ken, gewoon doorslikken, lijkt de mo-
raal van het verhaal te zijn.

Stijl
Over het algemeen genomen is de

lijn achter de nieuwe Wacko-aanpak
wat meer gepolijst dan die in hun eer-
ste produktie 'Everything we always
wanted to do on stage, but were never
allowed to'. Bij momenten was die
laatste behoorlijk skabreus en op een
haartje na schunnig van toon en hu-

mor. Ookwas de aktie veel fysieker:er
werd al eens iemand in elkaar gesla-
gen en ook akrobatische hoogstandjes
werden niet geschuwd. Bovendien
werd er livemuziek gemaakt, waar we
het nu met een klankband moeten
doen. Daar tegenover staat een meer
op taal gerichte aanpak en een derde
persoon om grappen en grollen mee
uit te halen en uit te beelden. De
uitvalsbasis is nu ook ruimer, en er
kan al eens wat op de aktualiteit ge-
speeld worden. Almet al best de moei-
te waard dus, vooral voor wie nog niet
bekend is met de spedale stijl van
Kersting en van Berkel.

Martijn Graumans
Wacko speelt 'La Sopa del Dîa' op 19 ja-
nuari in de Minnepoort.

(foto Patrida Bierinckx)
kon de jury beraadslagen. Koert De-
beufwon overtuigend.

Bloedarmoede
Jurylid RogerDillemans maakte dit

evenement voor de laatste keer mee
als rektor. Verderwaren er de twee SP-
kopstukken van de nieuwbakken pro-
vincie Vlaams-Brabant Louis Tob-
back en Lode De Witte, dekaan Her-
bots van de organiserende fakulteit,
grote sponsor LucVander Velpen van
Accoen als literair en vrouwelijk lapje
KristienHemmerechts. Met deze laat-
ste raken we een zeer punt: de oorver-
dovende afwezigheid van studentes in
dit tornooi. Overigens schitterden be-
paalde fakulteiten die je zeker mocht
verwachten op dit evenement door
hun afwezigheid: Germania (teveel
gewonnen?), filosofie (bloedarmoe-
de?) en Romania (maar ja, die wilden
iets in het Frans komen doen). Twee
smetten op het voor de rest vlot ge-
organiseerde Welsprekendheidstor-
nooi.
Eén van de juryleden, Luc Vander

Velpen, wil in de toekomst meer dan
alleen inde jury zitten. Hijheeft groot-
se plannen in de richting van een
interuniversitaire wedstrijd en kon-
takteerde daarvoor zelfs al de BRTN.
Erwaren dan ook enkele afgevaardig-
den van andere universiteiten aanwe-
zig. Vander Velpen, die er overigens
veel voor betaald heeft om in de jury
van dit jaar te mogen zetelen, zou het
tornooi al vergeleken hebben met de
Night of the Proms. Een erg ambiti-
euze man dus, en daar lijkt het VRG
niet eenduidig gelukkig mee. Het hui-
dig presidium durft echter niet echt
een beslissing te nemen in een zaak
die eigenlijk het presidium van vol-
gend jaar aanbelangt.

.....
Nadja Delbarre

Tom Van Schandevyl
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trouwens om van 'Liefdeten tijde van
griep' een soóologisch studieonder-
werp te maken.
De Ekonomikakandidaat onder-

hield ons overspreuken en zegswijzen.
Dezewerden up-to-date gebracht, on-
derworpen aan een kritische analise
("Dehaene op de korrel nemen? Eén
korrel?") en Gaiagewijs beoordeeld
(miereneuken, rnuggeziften). Hij be-
gon zijn improvisatieopdracht 'De
slinger van Oouseau' heel goed met
een "Daar gaat hij en hij beweegt
heen en weer," maar kon dit nivo niet
volhouden.

Verdriet
De Sora-afgevaardigde onthulde

waarmee de soóale raad nu echt be-
zig is:het voorbereiden van de Revolu-
tie van de Liefde. Hij zag daarin een
voortrekkersrol voor de jury. Interesse
van het publiek was er niet echt, pas-
sie van de spreker des te meer. Vooral
met zijri 'De vreugde van Belgie', die
hij snel omboog naar het bekende ver-
driet. Volgens hem iser geen echt ver-
driet meer en kan Generation Xmaar
beter ophouden met het nihilistische
denken. Inhoud was er, vorm minder.
VRG-Genthad de eer om af te slui-

ten. Dat ze vorig jaar op hun bek ge-
gaan zijn, hebben ze in Gent geweten.
Zezijn dan ook beter voorbereid terug-
gekomen. Met het resikleren van de
improvisatieopdracht van de win-
naar van twee jaar geleden (Klonters
in de pudding') kwamen zesterk uit de
hoek. Door het toeval mocht deze kan-
didaat zijn mening kwijt over 'Leu-
vens fruit'. Naast hetfeit dat dit onder-
werp hem ertoe bracht enkele seksueel
getinte opmerkingen te maken (laat
zelf uw fantasie werken) was hij de
enige die tijdens de improvisatie het
publiek aanvoelde en erop inpikte.
TerwijlThe Spenders hun muzikale

noot verzorgden, had het publiek de
tijd om hun favoriet neer te pennen en



STADSSCHOUWBURG
24 T/M 28 JANUARI

BLAUWE MAANDAG CIE: ZWAK I STERK
Een stuk van jean-Marie Piemme in een regie van Philippe Sireuil. Een stuk zonder moraal.

mensen zonder links/rechts. Wat is er ongewoon aan gewone mensen{ De partij waarop ze stemmen. '(

3 I JANUARI & I FEBRUARI
DE TIJD: DE ONDERGANG VAN DE TITANIC

Een monoloog van Hans Magnus Enzensberger door Lucas Vandervost. Geselecteerd voor het Theaterfestival 94.

15 FEBRUARI
FRED DELFGAUW: VORST AAN DE GROND

22 FEBRUARI
CIE DE KOE: TALKSHOW

Geïnspireerd op Shakespeare's King Lear en het werk van Samuel Beckett.

Gasten verschijnen en verdwijnen. Moord? Een familie gaat ten onder. Incest. corruptie. liefde en terreur.
Talkshow is een chaotisch slagveld dat naar wij hopen zal eindigen in groepszang.

2 MAART
'T GEBROED: IK HEB HET GEZIEN
Stany Crets regisseert Shakespeare's HamIet.

Met Antje De Boeck. Luk D'Heu. Dimitri Dupont. Pieter Embrechts. Chris Lomme en jan Van Hecke.

8 T/M I I MAART
BLAUWE MAANDAG CIE: O'NEILL (EN GEEF ONS DE SCMADU.WEN)

De Gentenaar: 'O'Neill pakt je adem ... ·
Gazet Van Antwerpen: 'BMCie schittert in Lars Noréns O'Neill ... •

De Volkskrant: ' ... meeslepend. intelligent. briljant gespeeld en ontluisterend theater ....

STADSSCHOUWBURG: AANVANG 20.00U RESERVEREN OP 016/22.21.13

19 JANUARI
W.A.C.K.O.: LA SOPA DEL DIA

De Standaard: 'Met alle VIP-symbolen maakt de voorstelling op nietsontziende wijze komaf.'
Knack: 'Soep van diplomaten ... Verbale en mimische hoogstandjes ... ·

De Volkskrant: 'Beuken en loltrappen op de Euro-top .. .'

8 FEBRUARI - EXTRA VOORSTELLING OP 20 FEBRUARIIII
GELETTERDE MENSEN: BRUSSELMANS, MATTHYSEN & DE VOS
Herman Brusselmans. Hugo Matthysen en Luk De Vos in een verrassend literair programma

MINNE'POORT: AANVANG 20.00U RESERVEREN OP 016/22.21.13.

25 JANUARI
CARROUSEL: DE STILTE

Een tekst van Nathalie Sarraute in een regie van Marlies Heuer.

27 & 28 FEBRUARI
CARROUSEL: HET PORTRET VAN DORIAN GRAY

Oscar Wilde in een regie van Matin van Veldhuizen.

STUC: AANVANG 20.30U RESERVEREN OP 016/20.81.33



KU Leuven beschuldigt Aquafin en vice versa
Barsten inde kerk
Nee, we hebben het hier niet over de jongste standpunten van de
paus. Wel gaat het om de vroeg-gotische Sint-Jan-de-Doperkerk in
het Groot Begijnhof te Leuven, die scheuren begon te vertonen in
de eerste maanden van 1994. Ingenieur Van Uerop van de techni-
sche dienst van de KU Leuven vermoedde een verband met de in
januari 1994 begonnen werken van Aquafin in de Redingenstraat
en de Schapenstraat. Meteen ging de juridische bal aan het rollen.

In opdracht van het Vlaamse gewest
en de gemeente Leuven begon Aqua-
fin begin 1994 met de aanleg van
kollektoren die de aansluiting van de
Leuvense riolering op een waterzui-
veringstation mogelijk moeten ma-
ken. Belangrijke werken werden uitge-
voerd in de Schapenstraat en de Re-
dingenstraat. Beide straten omsluiten
het begijnhof en de Sint-Jan-de-Do-
perkerk in het begijnhof. Toen de be-
gijnhofkerk begon te scheuren, werd
op 8 april een proces-verbaal opge-
maakt waarin melding werd gemaakt
van de scheuren die zich de laatste
twee tot drie maanden hadden gema-
nifesteerd in de gewelven van de
kerk, met name in de zijbeuken en
het middenschip. Er werd ook een
kausaal verband gesuggereerd tussen
de werken die in de Schapenstraat ge-
beurden en de schade in de kerk.

en aanleiding. Tussen de werken in
de omliggende straten en de schade
aan de kerk ligt er geen oorzakelijk
verband. Wel is het mogelijk dat de
werken van Aquafin de eventuele
aanleiding zijn voor het scheuren of
het verder scheuren van de kerk ten
gevolge van een slecht uitgevoerde
restauratie tien jaar eerder." Uit het
verslag van de ekspertize in opdracht
vanAquafin, blijkt dat die restauratie-
werkzaamheden voornamelijk van
'kosmetische aard' waren. De dra-
gende zuilen en steunberen zijn vol-
gens het verslag wel gerestaureerd
maar niet verstevigd. Bovendien
werd er bij de restauratiewerken geen
of te weinig rekening gehouden met
de ondergrond waarop de kerk is ge-
bouwd. .

Waterpeil
Tijdens de zomermaanden werd de

eerste maal een college van drie eks-
perten samengesteld. Twee van de
betrokken eksperten werden echter
door Aquafin gewraakt wegens be-
trokkenheid bij de restauratiewerk-
zaamheden tien jaar eerder. Na deze
valse start werd er een nieuw college
samengesteld dat zich nu buigt over
het mysterie. Begin november brach-
ten zij een tussentijds advjes uit waar-
in zij de KU Leuven met aandrang
adviseerden de Sint-Jan-de-Doper

Ondergrond
"De beste verdediging ligt in de

aanval", moeten ze bij Aquafin ge-
dacht hebben, want prompt spanden
ze een kortgeding in tegen de
KU Leuven, het OCMW van Leuven
en de aannemers en architekten van
'Building', de onderneming die tien
jaar geleden de kerk restaureerde.
FilipVan Ootegem zet het standpunt
van Aquafin uiteen: "We dienen een
onderscheid te maken tussen oorzaak

(foto Philip De Keyser)
Hoewel het Begijnhof eigendom is van de unief, is dit niet het geval met de
kerk. De KU Leuven heeft die in erfpacht van het OCMW-Leuven voor
negenennegentig jaar, tegen een symbolische vergoeding van één frank
per jaar. In ruil hiervoor moet de unief volledig instaan voor kosten en
onderhoud van de kerk. De Stnt-ian-de-Doperkerk is een vroeg-gotische
kerk met romaanse kenmerken. Zij is gebouwd rond 1300. Uit die tijd
dateert immers de oudste gedenksteen in de kerk. Hiermee is zij tevens het
oudste stenen gebouw van het begijnhof. In de kerk bevinden zich onge-
veer negentig graven van begijnen en priesters. De kerk heeft niet het
grondplan van eengewone kerk maar is rechthoekig en vrij breed gebouwd.
Zij heeft een kleine toren maar geen kruisbeuk. Uniek voor deze kerk is het
hoge koorvenster (wanneer men binnenkom t het venster achter het altaar)
dat tot het plafond reikt. De stenen begijnhuizen rond de kerk dateren uit
de zestiende en de zeventiende eeuw.

(ad)

voor het publiek gesloten te houden.
De reden hiervoor ligt volgens Aqua-
fin in het feit dat gedurende de eksper-
tize de eksperten verantwoordelijk
zijn voor eventuele ongevallen. De
universiteit heeft dit advies echter niet
gevolgd. De scheuren in de kerk had-
den zich ondertussen immers gestabi-
liseerd, volgens de KU Leuven. Men
besloot dus de kerkdiensten onver-
minderd te laten doorgaan en in de-
cember gingen er ook een aantal 'les-
sen van de 21ste eeuw' in de kerk
door. De bezoekuren voor het publiek
werden echter wel teruggeschroefd.
Op dit moment wordt gewacht op de

uitslag van de ekspertize. Men onder-
zoekt nu onder andere of de werken
een invloed hebben gehad op het
waterpeil en of er inderdaad een kau-
saal verband is tussen dewerken en de
schade aan de kerk. Bovendien wordt
een raming verwacht van de huidige
en de eventuele toekomstige schade.
De konklusles van het onderzoek zul-

len gebundeld worden in een verslag,
dat over niet al te lange tijd verwacht
wordt. Beide partijen krijgen daarna
de kans om te reageren op de resulta-
ten van het onderzoek en om hun
standpunten nogmaals te verdedi-
gen.

Nodig
Bijde uniefwas er niemand te vin-

den die een officieel standpunt wou
innemen. Filip Van Ootegem van
Aquafin echter is formeel: "De wer-
ken kunnen niet de oorzaak zijn van
de scheuren en barsten in de gewel-
ven van de kerk. Aquafin maakte
voor de aanleg van de kollektoren
immers gebruik van de nieuwste tech-
nologie op dit gebied; de zogenaamde
'no-dig metode'. Dezemetode is zoda-
nig ontworpen dat zij een minimale
verstoring van het grondwaterpeil als
gevolg heeft en zeer weinig trillingen
veroorzaakt. Via ondergrondse door-
persing worden de buizen op zeven
meter diepte onder de grond aange-
bracht. Op drie plaatsen in de Scha-
penstraat werden hiertoe meters-
diepe putten gegraven die door mid-
del van tunnels met elkaar verbon-
den worden en waar de enorme bui-

zen doorgeschoven worden."
Ondanks de ontkenning door

Aquafin van het kausaal verband met
de schade in de kerk, is het proces-
verbaal van de KU Leuven in verband
met de Sint-Jan-de-Doperkerk niet het
enige dat in deze diskussie aan de orde
is. Beginvorig jaar deden zich immers
niet alleen scheuren voor in de kerk
maar ook in de eromheen liggende
huizen, weet men bij het OCMW-
Leuven. Bovendien zijndezezomer tij-
dens de eksamenperiode in de gebou-
wen van Aardkunde, gelegen achter
het begijnhof, vlak bij de Redingen-
straat, ook scheuren vastgesteld. Aan-
gezien die gebouwen tamelijk jong en
dus nog niet gerestaureerd zijn, zou dit
erop kunnen wijzen dat ook de scheu-
ren in de kerk weinig of niets te ma-
ken hebben met die restauratie. De
schade bij Aardkunde was zo erg dat
men vreesde de lokalen te moeten
sluiten en op zoek te moeten gaan
naar andere eksamenlokalen voor
de studenten, De toestand heeft zich
echter gestabiliseerd en de studenten
konden in de hun vertrouwde omge-
ving hun eksamens (over aardver-
schuivingen en hun gevolgen?) afleg-
gen.

val is. De gevraagde kubus is dus niet
te vormen.

De organist
De organist kent natuurlijk zijn eigen
leeftijd, en dus ook de som van de leef-
tijden van de drie bezoekers.Dezesom
en het gegeven produkt volstaan voor
de organist niet om de juiste leeftijden
te bepalen. Er moeten dus meerdere
leeftijdkombinaties zijn met het ge-
noemde produkt, en met gelijke som.
Uitproberen levert ons de kombinaties
5-10-49 en 7-7-50. Om de alleroudste
te zijn moet de priester minimum vijf-
tig lentes tellen. Zou hij nog ouder zijn,
dan levert zijn leeftijd geen bijko-
mende informatie aan de organist.
Omdat hij echter juist vijftig is, kun-
nen we de tweede kombinatie uitslui-
ten en blijft enkel de eerste over.

Naamkaartjes
We zochten volgende eksotische be-
roepen:
GOEVERNANTE
OORLOGSKORRESPONDENT
PIANOSTEMMER
HAVENMEESTER
BESCHUITBAKKER
KOPERSLAGER

Doorloper
2345678
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B E R N E D D A

A N S E R E I S

N E T E F L A T·

Annemie Deckx

Piramides

Blokkendoos
Nee, dit is onmogelijk. Verdeel in uw
verbeelding de bewuste kubus in 27
kleine kubusjes met een zijdevan twee
cm. Kleur deze nu afwisselend wit en
zwart zodat kubusjes die een vlak ge-
meen hebben een verschillende kleur
krijgen. Steldat het binnenste kubusje
zwart is. Er zijn dan dertien zwarte, en
veertien witte kubusjes. Indien u uit de
gegeven blokjes een kubus met een
zijde van zes cm zou kunnen vormen,
dan zouden alle gebruikte blokjes
voor de helft tot zwarte, ingebeelde
kubusjes behoren, en voor de undere
helft tot witte. Dit zou dan ook beteke-
nen dat er evenveel witte als zwarte
kubusjes moeten zijn, wat niet het ge-

oplossingen puzzelpagina "* oplossingen puzzelpagina

Gevangenis
Voor de ontsnapping waren er zesen-
dertig gevangenen, na de feiten nog
zevenentwintig. Hieronder vindt u
een mogelijke gevangenenverdeling
voor en na. Deverdeling voor is uniek,
de verdeling na kent enige variaties.

VOOlliililR 1 5 1

5 5

1 5 1

gelijkvloers verdieping

NA

lliilil13
gelijkvloers verdieping

Splitsing
De gevangenen vragen bijvoorbeeld
aan een van de broertjes welke rich-
ting de andere broer hen zou uitsturen
als zede wegvroegen naar de geheime
bergplaats. Ze weten dan dat ze de
andere weg moeten nemen.

*Extra
Voorde liefhebbers een nieuw raadsel-
tje, dat welwat rekenwerk vraagt. Het
is een variatie op het raadseltje van de
organist, maar wel een stuk moeilij-
ker. Jan kent de som van 2 getallen
tussen 5 en 99, Piet kent hun produkt.
Jan zegt tegen Piet dat hij (= Piet)de 2
getallen niet kan kennen. Piet ant-
woordt dat hij nu de getallen kent. Jan
repliceert hierop dat hij ze nt! ook
weet. Welke zijn de twee getallen?
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Omdat de almapl'ijzen weel'<>l0Pgesl"gen zijn en we daa ..
na eenentwinti9 jaa .. ve..dl'<>"9zaamheid 9en~ \Ian be9in-
>\en te kl'ij9en, ve"gasten wij" deze week op een r'eCepfje "rt
de Veto ke...ken.
Voo.. zes pe.-so>\en
De i"9.-ediënte.·"
3 =""getten 69 f..
2 a...be"gines 47 f..
1 k9 tomaten 59 f..
2 91'Oe>\epapl'ika's 28 f..
1 .-ode papl'ika 18 f..
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2.50 91'<>mchampi9""0\s
3 t.\Îet\

800 91'<>mpasta

43 f..
9 f..
.50 f..
31.5 f..
(.5.5f.. pe .. pe.-soon)

IAve.-snippet"t de "ien en f.....rt ze samen
met de gepe.-ste knoflook in een
sche"tje olie. Jnt...ssen snijdt" de
co""getten, a...be"gines, pap,.;ka' s,
champi9""ns en tomaten in kleine
st...kken en voe9t die bij de "ien in de
kookpot. Kn..iden naa" ei9en smaak en
9ed",·ende een twinti9tal mi""ten late"
s...ddet'el'\ op een laa9 """"... Jnt...ssen
kookt" de pasta en d";nkt in afwach-
ti"9 een 91aasje .Aldiwijn van vi.ifti9
(..ank de ~es. SeNee .. tenslotte de
pasta en de ove.-hee..lijke I'<>tato..ïlleen
toost op de ge%Ondheid van "w
pot"temonl'\ee.
04 weel'<>I een bladzijde gev"ld. Ziet
" wel ja...o"I'\Qlistiekis helemaal niet

moeilijk. .Als" d....kt mi..stens even
90ed te k",,_n koken (of schl'ijven,
tekenen, en fot09l'<>fe....n), bent" ten
zee.-ste welkom op ot\Ze wekelijkse
.-edaktieYe"gadel'i"9 op
vl'ijda9namidda9 om 1.5 " in 's
Me.ie.-sstl'<>at.5. Tot vl'ijda9 en laat het
" smaken.
S}:' the wa)!! ook w~ ho...den van lekke.-
eten. Wij Vl'<>9en" dan ook ..w (avo-
l'iete I'eGept doo .. te faksen op ons
nie..we faksnwnme .., 22.01.03 of bin-
>\en te bf"e"9en op het welbekende
ad.-es. IAma9 ons nat..."..Iijkook op een
etentje "itnodi9en. De beste ger'eChten
wo..den beloond ...

(pv.-) (foto's K....eI De Wee..dt)

olijfolie
pt"Ovel'\Caalse k.....iden
een tee"tje knoflook
pepe" en zo"t



• Sugus.
• Sleutels gevonden op betoging van 15 de-
cember. Twee mister minits en lintje met vijf
gekleurde bolletjes. Af te halen bij Veto.
• Kontakteer ons voor al uw tiepwerk (N-F-E-
0): tesissen, kursussen, verslagen, brieven,
enzovoort. Voor een studentenprijs. Tel 013/
32.23.82 (na 17.00 u).
• Ken je het verschil tussen een vrouw en een
konijn?
• De trouwe Scorpiofuivers Beweging vindt dat
de muziek van de laatste Scorpiofuif te eenzij-
digwas.
• Sex met Ellen is al in Arde. Wanneer kangoe-
roe met jarretellen? '
• Nele, dromen zijn bedrog. Bef.
• Alleskan, koffiekan, 2ekan, manhankan,
jongerenbanenplan niet, maar ankan ook.
• De Scorpiofuif van 11 december was niet
goed, gelukkig zijn er nog andere en betere
fuiven, namelijk 18 januari en 1 februari in
Rumba&Co.
• Euh, neen.
• Ben je geïnteresseerd om een diskussie-
groepje te vormen rond universiteit en ont-
wikkelingsamenwerking. Kontakteer dan Stu-
dent Aid, Sint-Michielsstraat, 6. Tel 32.45.Bl.
• Ook alsje gewoon zin hebt om meete werken
aan optreden, fuif en zo. Zelfde adres.

~
~
~
].1 TELEFOON 016 1 26 06 58

TEKSTVERWERKING
VERTALING

• Uefste Veto, dat ge uw eigen artikels ver-
kracht met uw nieuwe spelling tot daar toe,
maar Hans had in zijn zoekertje wel "inast·
geschreven.
• Met see.
• Ugo en Mark, mag ik deze dans van u?Kurt.
• Nee, ik heb nog niets gedronken.
• Ingeborg, each night when you go to bed I
pray: take me with you Emmanuel.
• Zou diegene die mijn bruine zak in Paus-
college op dinsdag 10 januari heeft meegeno-
men mijn kursus, agenda en adressenboek wil-
len terug leggen aan de balie in de bib godge-
leerdheid. Dank u.
• LeveX!
• Wel,een konijn moetje eerst schieten en dan
klaarmaken, ...
• jarretellen gesignaleerd op de schoot van
Australisch buideldier, toen dat een niet vrou-
welijk KF naar huis aan het brengen was. Wie
buideldier tegenkomt, mag het gratis lenen.
• Koten aller landen, verenigt u! En schrijf
briefjes in de living, in de keuken, in het bad
en op de mesthoop. Het is leuk. Maar vooral
efficiënt.
• AK Pino schijt op autoriteit! Ook op 1 mei.
• Te huur: gemeubelde studio met badkamer
en keuken. Geldenaaksevest 76. 9300 frank,
elektriciteit inbegrepen. Onmiddellijk vrij.
Tel 22.28.43.
• Woensdag 1 februari, Melvins, Tooi en
Praxis in Rumba&Co.
• Wacht niet tot je 26 bent (om uit de kast te
komen). Homojongeren 'het Goede Spoor',
voor en door jongens en meisjes tot 26. Voor
meer uitleg of een proefnummer van de
nieuwsbrief: Postbus 113,3000 Leuven-3. We
sturen je het gevraagde toe in een gesloten,
neutrale envelop. Niet uitstellen, nu doen!
• Als er iemand in het Stucofin en rond de fak
een rood notitieboekje met heel losse en.slor=
dige notities gevonden heeft, dan iS~die per-
soon heel lief als hij ofzij het boekje naar Veto
kan brengen (voor Henk).
• Gratis vrijkaarten voor voorstellingen in het
Cultureel Centrum Leuven. Wij zoeken men-
sen die verkleed (in over-all en helm) info wil-
len uitdelen bij het begin van de avondvoor-
stellingen in de Schouwburg. In ruil kanje gra-
tis de voorstelling bijwonen. Inlichtingen
Mieke Paulissen, 23.84.27.
• Vond u dat er op de Scorpiofuif van 11 de-
cember te weinig variatie en te veel dans was,
bel dan 22.23.00 en zeg dat u terug variatie
wil.

Studenten-ski reizen
vanaf 8.700 fr.
Tel. 016/40.69.79

• Nico, wanneer mag ik komen eten? Ineke.
• Stien, is dit zoekertje niet schattig onlees-
baar? .
• ... en een vrouw heeft geen zo'n lange oren
• Woensdag 18 januari om 18.15 u: eukume-
nische gebedsviering in de Sint-jan-de-Doper-
kerk.
• X is terug!
• Als de post haar werk niet doet, dan kan je
nog altijd via de zoekertjes proberen. Met een
beetje geluk gaat het ook nog sneller dan met
de post. Nietwaar, N.?
• 1995: Stefan komt tot inzicht: Annelore is
Veerle tot de tiende. Proficiat.
• De Trouwe Scorpiofuivers Beweging roept al
haar leden op om massaal aanwezig te zijn in
Rumba&Co op woensdag 18 januari en 1 fe-
bruari.
• Kennie, het onderscheid tussen houden van
en verliefd zijn.

DIGISTORE
Weggevoerdenstraat 155

3012 Leuven
Tel: 44 36 43 Fax: 44 95 79
Verwerking van gegevens.
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook

op CD-ROM zetten.
Prof. opmaak en print.

• Dat je gelukkig was toen, met die van het
houden van en je ongelukkig bent sinds die
van het verliefd zijn.
• Logîsche k.onklusie: weerom zij van het hou-
den van. Sukses.
• TIkken van tesissen. verslagen, briefwisse-
ling, Hof ter Bekelaan, 12, Winksele.
• Uefste kot, als de briefjes in de keuken en de
living niet meer helpen, probeer het dan eens
via de zoekertjes.

1i 016/201,301

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

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

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV ..

CAMERA .~
i

&VALVA

MAANDAG
20.00 u FILM 'Husbands' .Iohn Cassavetes, VS, 1970, in Stuc, E.Van Evenstraat
2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u KONSERT Soloprodukties laatstejaarsstudenten afdeling Woord
Lemmensinstituut, info: 23.39.67, in Konsertzaal Lemmensinstituut, Here-
straat 53.

20.30 u TEATER Muziekteater: Het Muziek LCD, 'De zeven hoofdzonden'
(Bertold Brecht), in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc ism KC
Leuven.

22.45 u FILM 'Husbands',john Cassavetes, VS,1970, in Stuc, E.Van Evenstraat
2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Vale Abraäo', Manoei de Oliveira, Portugal, 1993, in Stuc, E.Van
Evenstraat 2d, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

20.00 u KONSERT Laatstejaarsstudenten Conservatoriumafdeling Lemmens-
instituut, info: 23.39.67, in Konsertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53.

20.00 u FILM 'Waar is het huis van mijn vriend', Abos Kiarostami, Iran, in
Studio I,org. Student Aid.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT Uur kultuur: pianokonsert met werk van Belà Bartók voor
twee piano's, door het pianoduo Heidi Hendrickx en Levente Kende; info:
32.40.09, in Aula Pieter De Somer, toeg. gratis, org. Cultuurcommissie
KU Leuven.

19.30 u VERGADERING Kotvergadering huize Netens; info: 20.12.06, in
Mechelsestraat 188, toeg. gratis, org. Kasper Van Acker.

20.00 u KONSERT Laatstejaarsstudenten Conservatoriumafdeling Lemmens-
instituut, info: 23.39.67, in Konsertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53.

20.00 u FILM 'Vale Abraäo', Manoei de Oliveira, Portugal, 1993, in Stuc, E. Van
Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Bloet', Bloetwollefduivel, van en met: jan Decorte, Sigrid
Vinks en Usa, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Laatstejaarsstudenten Conservatoriumafdeling Lemmens-
instituut, info: 23.39.67, in Konsertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53.

20.00 u KONSERT Blokfluitkwartet Vier op 'n rij, Flauti Diversi, een kreatie
van F.Geysen, in Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, org. KCLeuven.

20.00 u KONSERTDe Zonnewijzer, in KCRomaansePoort, Brusselsestraat 63,
org. KCLeuven.

20.00 u TEATER WACKO,'La sopa del dia', zie artikel pagina 7, in Auditorium
Minnepoort, Koning Albertlaan 52, toeg. 400, org. KC Leuven.

20.00 u FILM 'Vale Abraäo', Manoei de Oliveira, Portugal, 1993, in Stuc, E.Van
Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Bloet', Bloetwollefduivel, van en met: jan Decorte, Sigrid
Vinks en usa, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.
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Horizontaal - 1 Plaats waar de oorsprong van iets ligt 2 Elektrode aan
de positieve pool- 8edaard 3 Symbolische handeling - 8loem 4 Kleur-
Meisjesnaam - Het bewuste ik 5 Voorzetsel- Reptiel 6 Gesponnen draad
- Politieke partij 7 8loeiwijze - 800m - Wiek 8 Voortbrengsel van de
geest - Meisjesnaam 9 Zwemvogel- Fijne geur 10 Deel van een boom.
Vertikaal - 1 Versperringen 2 Geladen deeltje - Oppervlaktemaat
3 8maksel - 8asis, fundament - Gedicht 4 Nederlandse stad - Ant-
werps riviertje 5 Zangnoot - Gepast, gevat 6 8ergketen - Meisjesnaam
7 8ijl- Voegwoord - Vreemde munt 8 Kwebbel - Intrige 9 Eierprodu-
cerende periode bij een kip - Griekse letter 10 Geheel van plichten die een
omroep op zich neemt

Door Filip De Keukeleere

• Aangenomen dat de heer V. dit zoekertje dan vrees ik, de notoire Veto-zoekertjes-
niet leest, en aangenomen dat hij het niet via schrijver, dat V. tot het einde zijner dagell".met
enig KGB-geïnspireerde bron te weten komt, zijn algehele onwetendheid zal moeten lellen.

Het "groene" copy-center van Leuven_
Gerecycleerd en 100°,,"chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Formaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23_34_31

CANON Kleurkopie 50 Fr_ en mInder_
van 9 u_tot 22 u_doorlopend_

zat_ 10 u_tot 17 u_ ndvm",/i,

DOOR.. INEKE LE COl\lIP'I E
alle gegevens IiOOragenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voorverseruinen
om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld duidelijk alle infbr-
matie (datum, uur, plaats en prijs).

.1'1'..........,.~ .... ..'" .'"
816101 om20.00 ~ Fitm: jfujetes aHlotdt de l.Ir{a~ut de neMos'vaA
~dfQAfmodÓ't'~rHi~QC ku!tuijf). iJl Cd (~1i8).5i 16101 om Z:l-OO u: Happy
floW"; tot 2;;.00 u. !!I17 /01 Kaart·Risk.J,lonopaJy;Piction-asy~TfÎ1Iiaf PUrsuit.
i~{)oó Bar; 813/0-1 om lBQ u: Amntsty-internatiooaiKhr~1t>
kómst, t0l20JO lJ.m Doès Bar: g ltVO 1 om 21.00. u: Praatkafeé: 'TropiSch
t!tapt$dirl itJ. Ocx;'s; Bar. ij2~lOl M~a (ja~tnet" en Çàlabaf.Con(~n;
~obl~.1!I20l01 Om) a.oo u: Doç's Bar open voor GaiabaJ.mensen. in Doe),
Bat.1!! 22lfH om 22.00 ti:flijllslliOOfaVOOd tot irt de: late flurtjs.

S 1WOl 0Il\ 21.00 u:M.baravond, in vzw Auto (keJdtrCloc~tk).!!I2i;Ol
om 21.00 u: fulfWijsbegeene,JI\ Clt1thoek (Kapucijnenvoer).

POlJ11KA .
lil 16/01 V~kaarten BramVenne.ufen Cl f~an), de hele we.eft

PSYOIOLoGlSOIEKRlNG
8.16101 om 13.00 Idontak.t2e en 3e tic Kltnî:sdletnvemand rMt!>tage, tot
14.00.tI, in KringlolcaalS 17/0l om 18.0.0 fI:Algemen~Onderwijsvergade-
ring.lót 20;0.0 tI.@I17!Ol om 20JJO 1I~Etemje Ondtrwijspfoeg. ii17/tH om
2lJO U; Kon~rt; OrganiC frUit Band,rn SMnk.. @ 18/.01fUif 2e lk. In
Toewip.ii 19/0l om08.00 u: fit-O-Meter, samenkomstaande VlsbakJiJ t9/
(JJ om 20_00 u: Krin!JVergadering. in00.14.

ZATERDAG
20.00 u TEATER Thespikon, jongerenatelier, in Auditorium Minnepoort, Ko-
ning AlbertJaan 52, org. KC Leuven. .

20.00 u KONSERTCompulsion; info: 011/40.22.67, in Corso, toeg. 400/500,
org. The Factory.

20.00 u KONSERT Tiamat (met in het voorprogramma Amorphis en Senten'
ced), info en reservaties: 052/35.22.26, zie ook artikel pagina 7, in Udo, toeg.
450/500

20.30 u TEATER 'Bloet' , Bloetwollefduivel, van en met: jan Decorte, Sigrid
Vinks en usa, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONSERT Aperitiefkonsert: Catherine Mertens (piano) en Nico Bal-

VRLJDAG
20.00 u TEATER Thespikon, Jongerenatelier, in Auditorium Minnepoort, Ko-
ning AlbertJaan 52, org. KCLeuven.

20.00 u FILM 'Vale Abraäo', Manoel de Oliveira, Portugal, 1993, in Stuc, E. Van
Evenstraat 2d, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Bloet', Bloetwollefduivel, van en met: jan Decorte, Sigrid
Vink.s en Usa, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

tussen (viool) brengen werken van W.A.Mozart, A. Copland, E. Grieg, in KC
Oratoriënhof, toeg. 150, org. KCOratoriënhof.

20.00 u TEATER Thespikon,jongerenatelier, in Auditorium Minnepoort, Ko-
ning Albertlaan 52, org. KC Leuven.

MAANDAG
20.00 u FILM 'Minnie and Moskowitz' .john Cassavetes,VS, 1971, in Stuc, E.
Van Evenstraat 2d, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

21.1 5 u FILM 'Black Narcissus', M. Powell, E. Pressburger, 1946, info:
23.84.27, in Vander Kelenstraat 30, org. Vlaams filmmuseum en -archief.

22.30 u FILM 'Minnie and Moskowitz',john Cassavetes,VS, 1971, in Stuc, E.
Van Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.
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Bijna afgestudeerd aan de fakulteit rechten, en
met het baccalaureaat in de wijsbegeerte (mag-
na cum laude) op zak, publiceerde KrisWagner
vorig jaar zijn dagboeknotities, brieven en filo-
sofische beschouwingen van 1992 tot en met
1993. Het is een herkenbaar en bij wijlen boei-
end verslag geworden van de gedachtengang
van deze zonderling die ooit verkozen werd tot
sportiefste student in zijn fakulteit. Eenschrijver,
altijd op zoek naar inzicht, naar tederheid
slechts op donderdagavond. Eenportret van een
mens met twee gezichten.

Filosofie
Veto: Waarom een boek in de eerste plaats? Ie zegt
nochtans meerdere malen in je dagboek dat publi-
katied,ift je vreemd is.
Wagner: "Enerzijds denk ik inderdaad dat er te
veel verschijnt. Maar anderzijds zijn er volgens
mij toch mensen die zich vragen stellen over
waar wij mee bezig zijn. Als je dan te rade wil
gaan bij mensen die daar over hebben nage-
dacht kom je terecht bij de filosofen. Het pro-
bleem is dat filosofische werken meestal kurk-
droog zijn. Met als gevolg dat de meeste mensen
een afkeer krijgen van filosofie. Dat is jammer.
Toch denk ik niet dat nadenken over de dingen
van elke dag een ingewikkelde zaak is. Wat
grond raakt, kan eenvoudig gezegd worden. Het
gaat in de filosofie namelijk niet om dingen uit
een hele andere wereld, maar over vragen waar
iedereen wel eens mee bezig is."
Veto: Is het om die reden dat je in je boek koos voor
een dag boekvorm?
Wagner: "Misschien wel. Die dagboekvorm
sluit daar bij aan. Het gevolg is natuurlijk wel
dat wie zich blootgeeft, zich kwetsbaar opstelt.
Meestal ishet vrij eenvoudig om dat afte breken.
Er zijn allerlei filosofische systemen uitgedok-
terd, maar meestal heb je de indruk dat die er
enkel gekomen zijn om anderen te overtuigen
van één of andere grote wijsheid. Wij zoeken
geen grote, allesoverkoepelende teorieën meer
die de hele wereld kunnen verklaren. Dat is een-
voudig te begrijpen, want de werkelijkheid om
ons heen is onvoorstelbaar komplex en geva-
rieerd. Jekan geen helder, streng logisch systeem
opbouwen dat beantwoordt aan die komplexi-
telt."

, I

Veto: Ie sprak over het herkenbare, het alledaagse
van de filosofie. Is dit niet in tegenspraak met wat je
schrijft in je boek? In je briefwisseling met de dichter
Vandenauweele schrijf je namelijk die herkenbaar-
heid net toe aan de poëzie, en blijft de filosoofnogal
beperkt met zijn rationele denken. Het vreemde is nu
net dat velen zich wel degelijk in jouw rationele
schrijfsels herkennen.
Wagner: "Dat isbelangrijk. Ik denk niet dat we
de tegenstelling tussen ratio in de filosofieen het
meer emotionele in de poëzie kunnen volhou-
den. Het probleem met de hele filosofie, vooral
zoals zij binnen de universiteit wordt bedreven,
is dat het gaat om iets uiterst abstrakts. Ze is
levensvreemd en weinig doorvoeld. Natuurlijk
hanteert de poëzie andere technieken dan de
filosofie.Ikheb poëzie ooit omschreven als het in
taal gestolde gevoel. Daaruit volgt dat poëzie in
zekere zin vrijblijvend is. Het gaat om de eks-
pressie van een gevoel, maar niet zozeer om een
zoektocht naar inzicht."

Pijnlijk
"Eendichter zal nooit van zijn uitspraken zeg-

gen: ik beweer dat het waar is wat ik zeg. Maar
wie zoekt naar inzicht zal toch nog altijd probe-
ren om de zoektocht naar waarheid niet op te
geven. Hij zal blijven beweren dat wat hij zegt
ook voor anderen herkenbaar kan zijn. Het is
geen ekspressie van een eigen diepste emotie.
Het tema van de tegenstelling tussen emotie en
het rationele denken, zoals u het geformuleerd
hebt, is bijzonder interessant. Ik denk dat de ra-
tio zoals hij in onze maatschappij gegroeid is,
een gebrekkig instrument is. Er is altijd een soort
angst geweest voor het intuïtieve, het emotio-
nele binnen onze rationaliteit"
Veto: lij houdt dus een dagboek bij, zoveel is duide-
lijk. Maar het is een uitgegeven dagboek. Breng jij
veel veranderingen aan voor het naar de drukker
gaat? In hoeverre wijkt het dan afvan je werkelijke
leven?
Wagner: "Dat is moeilijk uit te maken. Op het
ogenblik dat je schrijft moet jewoorden aaneen-
rijgen tot zinnen en dat blijft altijd een arbeid
van verzinnen. De relatie met feiten die mis-
schien ooit gebeurd zijn is dan fiktief. Het gaat
om een herinnering. De band met een al dan
niet gebeurd feit bestaat op dat ogenblik alleen
maar in jegeest. Maar wie iets op zelfdoorvoelde
wijzewil vertellen moet altijd iets wat hij in zijn
leven onder één ofandere vorm beleefd heeft, als
onderwerp kiezen. Het zou voor mij moeilijk zijn
iets te schrijven over mijn leven als vetoredak-
teurofals vrouw."
Veto: Depersonages die in je boek voorkomen, zijn
die dan grotendeels verzonnen, of zijn ze met naam
en toenaam delen van je echte leven? Het is heel
goed mogelijk dat enkele mensen er zich in herken-
nen. Als je dan schrijft "".deze bladzijden (zullen)
nooit door haar gelezen worden: zij zouden harer-
zijds vooral afgrijzen tegenover de auteur opwek-
ken,,,. " wordt het wel pijnlijk.
Wagner: "Laat mij eenvoudigheidshalve zeg-
gen dat ik er niet voor terugschrik om details te
veranderen! (stilte) Het boek ligt er nu dus wel,

Kris Wagner, rechtstudent, filosoof en
schrijver

Tussen de lakens van een
jonge denker

KrisWagner, een twee-entwintigjarige Leuvense student rechten, bracht enkele
maanden geleden een boek uit. De titel is alvast veelbelovend: 'Het Tussenspel,
dagboek van een jonge denker, of een blik inhet seksleven van een filosoof'. Het
boek van KrisWagner werd inde pers op uiteenlopende kritieken onthaald. Iets

wat eigen is aan de persoon zelf, want zowel arrogant als sympathiek zijn
adjektieven die bij hem passen.

"Het serebraJeismaarefin klein aspekt van ons mens-zijn"

maar slechts vanuit een verlangen om dingen te
begrijpen. Om reakties, gebeurtenissen, gevoe-
lens ook misschien, in een inzichtelijke kontekst
te plaatsen. Het is zeer eigenaardig. Mensen die
mij kennen zoeken binnen mijn geschriften al-
tijd naar 'wie iswie'. Datschijntdemeestinteres-
sante vraag te zijn, en het verwondert mij steeds
weer hoe blijkbaar velen er feilloos in slagen
bestaande personen te koppelen aan bepaalde
figuren in mijn boek."

Veto: Ie bent ook konkreet genoeg, zouden wij zo
denken. Als je vertelt naast wie je in die en die leszat.
Wagner: "De dingen die lang geleden gebeurd
zijn kan ik me niet altijd precies herinneren.
Somsverwar ikwel iets, en weet ik niet meer wat
echt gebeurd en wat verzonnen is. Dit is een in-
teressant probleem. Ach, een mens moet soms
offersbrengen. Enu merkt dat ik dat doe in mijn
boek. Men moet altijd een keuze maken. Ofwel
primeert het verlangen naar inzicht, ofwel de
plicht tot behoedzaamheid. Ik heb duidelijk de
keuze gemaakt Toch is die te rechtvaardigen.
Bepaalde personen weigeren nog één woord tot
mij te richten. Alsik nog maar in hun buurt kom
en beleefd goeiendag zeg, draaien zij mij de rug
toe. Wel, dat is zeer pijnlijk, niet voor mij, maar
wel voor hen. Zij zijn blijkbaar boos, en dus ge-
kwetst. Wat mensen in verwarring brengt is niet
het feit, maar hun interpretatie van het feit.
Maar hoe bepaalde, laat ik het maar toegeven,
vrouwelijke personages meestal uitlatingen in-
terpreteren, onttrekt zich aan mijn wil. Ik heb er
geen vat op. Daarom doe ik een oproep aan alle
vrouwen. Neem het aIstublieftniet al te persoon-
lijk op, en beschouw mij gerust als ontoereke-
ningsvatbaar!"

(foto Joris Dockx)

Veto: Aangezien al die vrouwen natuurlijk Veto le-
zen, is dat bij deze geregeld. Een kritiek die naar
voren komt is dat wat jij schrijft elke twintigjarige
student in Leuven wel eens denkt.
Wagner: "Het doet mij plezier dit te horen. Her-
kenbaarheid is essentieel voor een literair werk.
Als je een boek schrijft waarin de lezer zich hele-
maal niet herkent, en erger nog, wanneer het
voor hem volstrekt onleesbaar is, dan kan je
beter die onleesbare schrijfselsin jeonderste lade
schuiven. Bijsommigen schijnt dat een mode te
zijn om onleesbaar te schrijven. Heel vaak als je
heel geleerde traktaten van filosofieprofessoren
leest, is het moeilijk te geloven dat het over jezelf
gaat. Neem bijvoorbeeld de 'ontologische dino-
miek van het Zijn', bij zo'n woorden schrik je
even. Dergelijke uitlatingen hebben jeweinig te
zeggen. Ze zijn misschien meer het produkt van
figuren die niet op autentieke wijze zoeken naar
inzicht, maar eerder de anderen willen overtui-
gen van hun eigen geleerdheid."

Universiteit
Veto: Horen wij hier enige kritiek op de universiteit?
Ook in je boek uit je vaak enkele bedenkingen over
verschiUende aspekten ervan. Zo wordt de universi-
teit plotseling een gekkenhuis.
Wagner: "Je moet dit wel in de juiste kontekst
zien. In een brief aan een heel liefmeisje, dat in
een diepe put zit omdat ze net een zware klap
heeft gehad, is het wel geoorloofd termen te ge-
bruiken die iets minder genuanceerd zijn. Ikwil
me er echter in deze kontekst wel over uitlaten
water misschien misloopt aan onze universiteit.
Ik denk dat studenten wel eens in eigen hart
mogen kijken. Studenten roepen vaak heel

hard. Zij formuleren soms forse kritiek zonder
zich eerst over hun eigen situatie te bezinnen."
Veto: Ie bent dus niet mee gaan betogen tegen het
verhogen van de inschrijvingsgelden van de VAO's?
Wagner: "De universiteit doet zeer veel voor
ons. Wij mogen ook wel een steentje bijdragen,
vind ik. De studenten vergeten vaak dat de uni-
versiteiteen instelling isdie hoge eisen stelt. Fun-
damenteel is de unief helemaal niet louter een
springplank om een diploma te verwerven dat
jou een bepaalde maatschappelijke positie ga-
randeert. Deuniversiteit biedt nog altijd een zeer
rijke vorming aan. Het is een unieke kans om
kennis te verwerven in een bepaald vakgebied.
De studenten streven er naar om met minimale
inspanningen maksimaal resultaat te behalen.
Waar het echter op aan komt is het meer mens
worden."
Veto: Maar is het niet de universiteit zelfdie streeft
naar specialisatie? De lessen van de 21e eeuw zijn
hier eerder een pleister op de wonde.
Wagner: "Ik ben blij dat u die lessenreeks zelf
aanhaalt. Voor mij is het geen oppervlakkig
verschijnsel,'maar een fundamenteel teken aan
de wand. Men heeft ingezien dat een altijd meer
specialistische kennis niet alles is.Met de lessen-
reeks probeert men een blik op het geheel te be-
waren. Dan mag men ook verwachten van stu-
denten dat zijzlch.niet enkel konsentreren op de
te absorberen stof.Studeren vergt offers.Enhetis
heel gemakkelijk de verantwoordelijkheid afte
schuiven op een systeem: de universiteit. Die
heeft grote uitdagingen moeten aannemen, zo-
als de eksplosie van de studentenaantallen.

Daarom doe ik een op-
roep aan alle vrouwen.
Neem het alstublieft niet al
te persoonlijk op en be-
schouw mij gerust als on-
toerekeningsvatbaar! __

Natuurlijk ishet huidige systeem niet bevorder-
lijk voor zelfstandige arbeid. Maar toch is het de
student die hier zelfde hand op eigen borst moet
slaan. Ach, het is gemakkelijk om mee te huilen
met de wolven in het bos. We mogen niet zo-
maar kritiekloos en slaafs de demokratisering
van het onderwijs als een heilig principe opwer-
pen. Iedereen in onze maatschappij heeft, onge-
acht zijn afkomst, recht op de vorming die de
universiteit aanbiedt. Maar dat betekent niet
dat onder de druk van die demokrotisering de
unief mag gedwongen worden haar roeping uit
het oog te verliezen. Zij moet een intellektuele
elite vormen. Geen elite op basis van geboorte,
maar op basis van intellektuele bekwaamheid.
De maatschappij heeft dit nodig."
Veto: Meehuilen met de wolven in het bos... Hoe
noem je dan de foto op de achterpagina van je boek?
Een halfblote 'adonis' in eigentijdse jeans en zoveel
mogelijk spiervertoon? Een duidelijke toegeving
naar verkoopspraktijken toe? Ironie?
Wogner: "Dat heeft u goed gezien, het is ironie.
Ik heb geprobeerd een zekere,spanning te kre-
eren tussen het beeld dat men traditioneel heeft
van een geleerde heer. Grotedelen van ons leven
spelen zich op veel lagere nivo's af dan die van
onze hersenen. Enwie naar inzicht in de mense-
lijke bestaanswijze zoekt, kan zich niet beperken
tot het louter serebrale. Dat is maar een klein
aspekt van ons mens-zijn. Wij zoeken ook naar
toenadering tot anderen. Wij hebben grote pro-
blemen om om te gaan met die konkrete bele-
ving. 'De liefde' kent een te grote abstraktie in
onze maatschappij."

Trilogie
Veto: Zou je jezelf omschrijven als iemand die
intellektuele vervolmaking wil, maar daarnaast ook
tederheid op donderdagavond?
Wogner: "Dat is een zeer mooie omschrijving.
Het lijkt mij belangrijk dat men als leerling,
dissipel een zekere dissipline bewaart. Men mag
de speelbal niet zijn van allerlei driften of pas-
sies. Een leerling ismen het hele leven door, het
is een evolutie naar inzicht toe. Een levens-
minnende, gezonde dissipline kan vruchtbaar
zijn. Dissipline is ook gemakkelijk. Zich 's mor-
gens de verscheurende vraag stellen om al dan
niet naar de les te gaan, dat lijkt mij zeer ver-
moeiend."
Veto: Heb je al plannen voor een tweede boek?
Wagner: "Ja. Het zal opnieuw uitgegeven wor-
den bij Kritak,met de titel: 'Spelen op straat'. Het
is de bedoeling dat het een trilogie wordt, met
drie maal dezelfde ondertitel. Opnieuw dag-
boeknotities dus."
Veto: Zullen wij dan personages vormen in je le-
vensverhaal?
Wagner: "Het recept is eenvoudig: zorg ervoor
dat je tussen mijn lakens belandt"
Veto: Komt in orde!

KoertDeclercq
KristienMichiels


