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Rektorkandidatendebat: over de
aanpasbaarheid van standpunten

Voorlopiggeen
studenteninspraakop
hoogste nivo
Van 19 lot 27 maart wordt de eerste ronde van de rektorver-
kiezIngen gehouden. Op het debat dat Krlngraad vcnge week
woensdag organiseerde, kwamen de vier gekende kandidaten hun
programma verdedigen voor de Leuvense studenten. Een loch wel
schccrs opgekomen publiek - zo'n goeie tweehonderd geïnter-
esseerden op een doelgroep van vijfentwintigduizend is nret echt
overdreven - kreeg een makke avond. mei welnlg diskussie lus-
RIl de vier kandidaten en weinig geprofileerde standpunten. Wel
werd duidelijk dat de studenten er niet op moelen rekenen dat ze
inspraak krijgen in de hoogste beleidsorganen V(lJI de KU Leuven.

Het Gemeenschappelijk Buro (Gebu)
en de Raad ven Beheer zijn verent-
woordelîik voor hetdagelljk.se bestuur
van deze urnversneu. Oe Leuvense
Overkoepelende Kringorgcmisalie
(Lok.o) vindt dot de studenten ook
daar hun vertegenwoordiging in moe-
ten krijgen. Aan de VUB is het mo-
mentrel al ec dot de ondervoorzitter
VQIl de Raad van Beheer een student
Is. Hij heeft onder andere veel te zeg-
gen over personeelsecken. In Leuven
kan zoiets blijkbaar niet
Het voornaamste argument dat

hierbij QongehaaJd wordl, is dat de
~ltIQDhftCebueD-.iüQd.YQUo
Beheer telkem YQOt vllf jao.r otmblij-
ven, en dat de studenten onmogelijk
in deze kontinuïtelt zouden possen.
DaarbIj wordt ook gezegd dat de
dessterkennis van de studenten veel te
klein is om naar behoren te funk-
tioneren in het opperste beleid van de
universiteit. Uit de vertegenwoordi-
ging In andere belei<borganen Is ech-
ter al gebleken dat de sterkte ven de
studentenvertegenwoordigers luist
hun dossierkennis is, Uit het debat
van vorige woensdag kwam echter

Blow-in
Het mok verdacht naar inkt in het
stadspark. Enkele SP-basisdemo-
kreten hadden zich tussen de blo-
wers gemengd en tripten aan de
hand van vakkundig gerolde
bankbriefjes. Vandenbroucke: "Ik
heb enkel getrokken, niet geïnha-
leerd ~ Lentefeest.

kringverkiezingen 9
De student met de pet zegt ~Alle
presessen .ziJ n sjoemelaars. Ook die
van KUo,Medica en PolJtika. Zeker
die van KIlo, Med!ca en Pot!tika."
SelCooIs en Walter De Bock, woog
uw kans.

Shellac 10
Iemand uit het publiek: "Wie Is die
kloouak?" Waarop Alblnl: "Die
klootzak heel\ zonet voor een paar
dollar je moeder g~t en ze WQS
het godverdomme niet wawd "re
bekljk!n in de Corso. En hou voor
al~ tekerheld uw mond

naar voor dat de vier rektorkendl-
dalen de top blijven cfschermen, en
dat ze deervoor dezelfde crqumenten
- in feite niet meer dan ekskuses -
gebruiken. Zo zou een konsensus
daarover binnen Akademische Raad
(AR) nog niet voor morgen zijn. Dut
het woord van de rektor in die AR
zwaar doctweeqt en nieu hem. mocht
hij dat echt willen, verhln~rt om in
het debat de kant van de studenten te
kiezen, werd hierbij voor het gemak
vergeten.

Çwn-goa/
Als moderator vnn het debat koos

Krtngraad Preter Knapen, joemullst
bij Aktueel. Alhoewel de man zijn job
naar behoren vervulde, was het mis-
schien toch beter geweest iemand te
nemen die meer vertrouwd was melde
unlversttcire problematiek, zodat die
sneuer op de bal kon spelen. Nu was
enige vorm van diskussie -tussen de
kandidaten praktisch onbestcnnde,
en beperkte de interoktie zich tot een
beleefd: "lk sluit me uan bij netstend-
punt van mijn koüeqc's."
In een eerste ronde kregen de vrer

kandidaten kort de kcns zichzelf en
hun programma voor te stellen. Zoals
te verwachten kwam het daarbij niet
veel verder dan vage bewoordingen.
Het eerste doel punt ven de avond was
eenter een own-goal, op rekening van
professor üestrë Collen. (Geneeskun-
de). Volgens hem beschikte de Rood
voor Studentenvoorzieningen (RvS)
over genoeg reserves om te voldoen
aan enkele studenteneisen Inzake
kultuurinfrastruktuur en fakoors. De
kandidaat had blijkbaar uit het oog
verloren dat RvS die zestig miljoen re-
serves stcrutcir niet mag aanraken en
dus feitelijk op droog zaad zit. Collen
deed nog meerwenkbrouwen fronsen
toen hij het over de invulling van het
ambt van rektcr ncd Intem pleitte hij
voor een decentralisatie van het be-
leid. Hij beweerde dat er nog te veel
betutteling van bcvenctwcs. Iets later
ging hij zelfs zo ver dat hij durfde stel-
len dat de rektorjob best een pert-tîme
job kon zijn waarbij de rektor als "uit-
hangbord" van de universiteit fun-
geert.
Professor Marc Debrock (fakulteit

Letteren, departement Linguïstiek)
meldde dat In de AR de kwalJtelt van
het onderwijs te weinig een bod
kwam. Verder legde hij er vooral de
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Nationale betoging tegen verhoging
chrilvinqsqelden
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maar binnen tnkele maanden zal één Wln
van delf:: vier heren - de professoren

er dan nog een
vier-kandidoorrektoren \UC.II" de mikrofoon,
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Ruim vierduizend studenten uit de hogescholen betoogden don-
derdagmiddag in Brussel tegen de voorgestelde verhogbtg van de

inschrijvingsgelden. VOOTSOmmige hogescholen betekent die ver-
hoglngeensprongvan nul tot 18.000 fr. De betogers werden in hun
eisen gesteund door een tweehonderdtal Boelcrbelders die zich op
hun beurt solldalc verklaarden met de hogeschoolstudenten.

Rond twee uur verzamelden de beto-
gen tussen de futurlsMche kantoor-
blokken aan het noordstenen. Met
toeters, sirenes, grote spandoeken en
vlaggen uitten ze hun ongenoegen
over de op til staande verhogingen
ven de Jnschri(vingsgelden. Andere
eisen waren "een gelijkschakeling
van sociale voorzieningen van uni-
versiteiten en hogeKholenu en "in-
dexering van destud1ebeurzen".

Koepel
De dreigende verhoging van de in-

schrijvingsgelden is een rechtstreeks
gevolg van het hobudekreet bet vorig
laar goedgekeurde dekreet dot het
hoger cnderwtjs buiten de universitei-
ten (hobu) regelt In het dekreet is het
maluimum toelaatbare inschrijvings-
geld vastgelegd. Oot bedruagt voor
veltlldse niet-beursstudenten 14.500
fr inschrijvingsgeld plus nog eens
2.000 fr eksamengeld. Het eerste be-
drag wordt jaarlijks gelndexeerd met
als referentledeturn 1 september
1990. Dat betekent dus konkreet dat
een hogeschool volgend akademie-
jaar 18.000 fr inschrijvingsgeld mag
vrcçen.

Aanvankelijk zag het er niet nuur
uit dat die dekretale bepaling veel
konkrete gevolgen zou hebben. Twee
weken geleden raakte echter bekend
dot het Vlaoms Verbond van het
Katoliek Hoger Onderwijs alle hoge-
scholen binnen hoor koepel veerstelt
de mckstmcte verhogingen voor alle
richtingen in een keer door te voeren.
Niet alleen de Guimardstraat lijkt die
plannen te hebben. Ook vanuit de
ntet-kctoueke hogescholen komen
stqncten van rudlkcle verhogingen
ven de im<:hrijvingsgelden.
Aangezien het nieuws het eerst be-

kend rookte vanuit het kmclieke net
moest het Vlaams Verbond van het
Katoliek Hoger Onderwijs het op de
betoging zwaar ontgelden. Op veel
spandoeken en in de ~cskandeerde
slogans werd veelvuldig geschimpt op
de curmcrdsrrcct. Ook minister Van
den Bosscheen diensongelukkJge par-
tijgenoten van de SP waren kop van
jut. Toen de betoging langs de par-
tifgebouwen van de socialisten pos-
seerde, ontsnapte sponwan de naam
van een bepaald soort legerhelikop·
ters uit de mond ven de hogeschool·
studenten.
Naast de hogeschoolstudenten wa-

ren ook delegaties van de Universiteit

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN I
INGENIEURS MET VISIE

Gent, de Vrije Universiteit van Brussel
en de KU Leuven van de partij. Hoe-
wel ook 'Indexering van de studie-
beurzen' tot de eisen ven de betogers
behoorde, stapten er erg weinig uni-
versttenaudenren mee op. De jongste
decenmc werd het systeem ven de stu-
diebeurzen doorheen de verschillende
besparingsronden uitgehol4 Zo wer-
den de inkomensgrenzen om recht te
hebben op een studiebeurs en de
beursbedragen zelf gedurende vele ja-
ren niet meer geindcxeerd. Doordoor
zijn er steeds minder beursstudenten
en worden de uitgekeerde beursbe-
drogen ook steeds minder woord.

Campus BlauwpuI . Vuurkruisentaan 4.3000 Leuven- Telefoon 016 230850. Telefax 016 228343

Tent
Uit Leuven weren er ovengeus niet

alleen weinig unlversltettstudenten
naar Brunei afgerukt. Ook de hoge-
schoolstudenten lieten het afweten.
De meeste Leuvense hogescholen zou-
den al beioofd hebben het Inschri].
vingsgeld niet te verhogen en dus ven-
den de studenten het niet opportuun
hun kollega's uit andere steden te
goun steunen. Er is blijkbaar niet al-
leen weinig solidariteit tussen univer-
siteit- en hogeschoolstudenten maar
ook tussen hogeschoolstudenten on-
derling. Oe vraag om gelijluchakeling
van de secrele voorzieningen tussen
hogescholen en universiteiten bleek
ook niet belangrijk genOl!9 om de
Leuvense hobustudenten uit hun tent
te lokken.
Oot die els niet ongegrond Is, staat

nochtans als een paal boven water.
De vraag naar gelijkstelling kan een-
vouctigweg verantwoord worden met
de v~tstelling dat de studIekost voor
een hogeschoolstudent en een uni-
versiteitstudent - zeker bij een ver-
hoging van het inschrijvingsgeld ~
even hoog ligt. Momenteel krijgen de
universiteiten elk jaar 9.500 fr per stu-
dent voor sociale voorzieningen. Oe
hogescholen krijgen sinds het hobu
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Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden op hel redaktiesekretoriaot In de
's Merersstrcct 5, 30Cl0 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (srudenten)uktuaJiteit Anonieme brieven komen nooit In
aanmerking: de schrijver moet steeds naam. studiejaar en adres bekendmc-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
Q,j!nze w~elQten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 ~Is ven 68 aanslagen (spoti~ inbegrepen.

wat overeen komt met d,S getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
In prindpe Ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
pleetsen.

. (Wd,2o het··\S)\9oO
0<9""·00.,

Om n:ckMn elk ik l'OOrlopig niet kan
onfhuHen was ik \IOrige week...erplichl
her btdrijfskronlJe I'QII oue Mmo
Malerfeont9jferen. Opde lWff'de
bladzijde bovenaan: t't1l tao. De eerste
ZIn van hC'l onderschriflluidde: ·Op 23
februari nam de fanfWl" wmlrl KVHV.
naar JaarliJkse lraditk, noen stOmlf'n-
tkrhand hel rektoroal In."
Nu heb ik ze/feen dnetaJ joor
mftgelapt!n in een soort.gelijke meufe
(je benltwaalf, je bt:.nl wüden je jongl
wal ... ) en ik Wt't't dus uil efllanng wal
VOOf zwijnerljdal zool met zich mee-
brengt. Voeg daarbij dtJt hel rektoraat
zkh M'n graag Sfoonenderhand lOOI
innemen alreen bejoorde non en je
Y~sl onmiddelllik hef ergsIe: een aka-
demische loom van apoknlyptische af·
mt'fmgen.lJetweedezinwasdanook:
..hi werdf.onopgewacht door reklor
Vdlemansenf'fn tXlf!erlj pilsjes."
in je kan het je zo VOOfslellm'li- ,d1or
die in zijn 'lustoordWllllUJtigewijs-
hdd'(termi~:AiméDesaeyher)
plol.Swordt opgtschnkt 000r een hdst
Slompd OI1nex mistrobelepogingtn lol.
lrompetgeschal, hoe hij onthutsl naar
dedeurwm zijn kanloorrent, vaststelt
dat de trop reeds is ilJ9f1lOfflen door
aanstonnendeKVHV'l'IIIldalrndiehij
in een parUsclY reflex vanzdfverdedi·
ging begint te bekogelen met trt eerste
wat hem te binnen schiet en VOOf-han-
den is:pilsjes (weel ik veel wat die daar

NSV-debat
(en late reaktie op uw verslag overhel
NSV-debat over strategie voor de
Vlaamse BewegIng (Veto 23 van 6
maart).
In de laatste paragraafvan helstuk

(titel 'Mossel') citeert u ml!n woorden
alsof ze uit de mond van twee perso-
nen komen: "Het poutteke midden is
vaag en flets" - "Een mcsselhoudinq"
en worden ze gemterpreteerd als van-
uit esstreem-rechtse hoek ... Hetccs,
uit mijn mond klinken wel degelijk
radikaal vtccmse uitspraken, maar
altijd vanuit een progre55ief, links

Veto
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3000 Leuven
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standpunt. Verder noemt u nel 'pro-
gressief nationalisme' een huisbrouw-
sel van Christlan Dutoit. Mag Ik u
erop wijzen dat de linkse faktor In de
vtocmse beweging veel ouder is dan
eender welke fascistoïde tendens?

En uw konklusie dot het behoud
ven Belgi!! de enige gurontie voor de
demokratie in Vlaanderen Is, wordt
tegengesproken door een gamma
gaande van kleine, persoonlijke, se-
dckujturele tot mckro-ekoncmiscne
redenen; die worden in 'Meervoud'
uiteengezet.
Nog veel sukses met Veto!

Dirk Oe Hoes

Betoging
v~19 VQJ1 pag. t

dekreet 3.CXlOfrank. Het hobu de-
kreet met zijn drieduizend frank voor
sociale voorzieningen lijkt op een ver-
giftigd geschenk uit te draaien, nu de
hogescholen 18.000 inschrijvingsgeld
mogen vragen.

Boel
De werknemers van de failliete

Boelwerf in Temse toonden zich wel
ecudcir met de hogeschoolstudenten.
Nadat de studenten de boelarbeiders
een mccnd geleden massaal hadden
gesteund meteen betoging Inde cent-
se binnenstad, waren een honderdtal
scheepsbouwers op hun beurt naar
Brussel afgezakt om de studenten te
steunen. Oe twee blWldweerwagens
(met Sirene) en de vrochtwagen met
bijbehorende boot zorgden voor de
nodige ambiance onderde studenten
die gedurende een kleine twee uur
door de êrusselse binnenstad stepten.
Of de aktie van studenten en äoet-
arbeiders ook maar enig konkreet re-
sultaat zal opleveren, blijft natuurlijk
de vraag. Veel geld zal er bIl Agusta
niet meer te rapen vallen.

Peter Van Rompaey

Diskriminatie in België?
Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.

Het Aktlekommltee tegen uitwijzin-
gen trekt deze week naar Brussel.
Eind december vorig jaar organi-
seerde het kommlteeeen kleine beto-
ging In Leuven. Het kcecnrtee neemt
het op voor een aantal vluchtelin-
gen in het Leuvense die met uitwij-
zing bedreigd worden. Stuk voerstuk
gaat het om mensen die volgens het
kommitee voldoende redenen heb-
ben om in ons land te mogen bliiven.
Sommigen van hen werken en leven
hier al acht laar en krtjgen nu zonder
enige verklaring van hogerhand het
bevel om ons land te verlaten.
Aan die konkrete gevallen koppelt

kingagente betaald te hebben, gingen
we richting disko. Aan de Ingang werd
ons de t~ng geweigerd daar we
geen lid waren. Ik vermoedde reeds
wat er werkelijk een de hond was
maar hield me dom. A1dU$ stelde ik
voor om cns allen lid te maken. Een
mooie aanwinst voor de zaak, niet-
waar! Daarvoor moesten we de baas
kontakteren, en die konden of moch-
ten weden ook weer niet kontakteren.
Intussentijd stroomden messc's 'blan-
ken' gewoon In en uit de disko zonder
enig vertoon van lidkaart of Identi-
teitskaart. Was er dan niemand die
deze disko voor de eerste maal bezoch t
ofkenden 'thegu~' aan de inkom ie-
dereen die binnengelaten werd?
Wel, zulke ervaringen Zijn pijnlijk

en doen je realiseren dat de glitter en
praal van BelgIë In het ntets vemwij-
nen tegenover de verachting die zijn
bewoners vertonen VOOf'zwcrte' ros-
sen. Daarenboven hoorde Ik een neer
op leeftijd mompelen dat we met te-
veel waren. Wat heeft zulks te beteke-
nen? Was de disko te klein voor zes
mannen en twee vrouwen? Wel, het
enige wot ons restte ww terug huis-
waarts te keren meteen baksteen inde

staan te doen. ik ben trook9f'fn ljnd
aan huisJ.Aangezien 'bolferii' zowel kan
sloon op 'et7I groot aantal gelijksoortige
voorwerptn' als op 'gezamt:nlijuyuur·
mondf'n l'WI gelijk kaliber' zaf zelfs Ii-
bed~roak lOOf tin keer JlV)r. Moor wat
lees ik dan? •Dal het er ery gezdüg 00II-
t(l('ging, kunt u wel merken 0IlIl dezr
fol.o.•

Ik bekijk de bewuste foto en inderdaad'
omringd 000r schoIks Iochent:k, bier
drinkf'ndrvijftigers, is'trI1 Icoppd druk
bezig de geïmproYis«rdt daruv/OO' te
verktnntn.lJt maMflijlz ht!/ft blijkt
onze reklor Ie zijn, de vrouw Is helaas
onherkenbaar. Een forse zoon van Vloon-
demistaaf wat te shaken in zijn hout-
hakkershemd, zijngol>OO'(nd buiten
beeld) zwaait hef vtndd op Ii-maat WUI
de fanfaremuziek. VOOIWOOI'C'fnknus en
huiselijk 'aferttl. Slim beke:kenYClnOllll"

Vluchtelingen

hetkommiteeeen aantal meerfunda-
mentele eisen, mals herstel van het
asielrecht en de konventie van
Genève en rechtvaardiger Noord-
Zuidverhoudingen. Het kommItee
gaat de diskussie rond betopenstellen
van de grenzen ook niet uit deweq, Als
men bekijkt hoeveel vluchtelingen
derde wereldlanden moeten slikken
en als men dit vergelijkt met het aan-
tal vluchtelingen In België, moet men
immers vaststellen dat het vluchtelin-
genprobleem niethierllgtmaarwel In
die derde wereld. België telt één vluch-
teling opvljthonderd inwoners, terwijl
dit sljfe,. voor sommIge Afrikaanse

maag en een gevoel van onrechtvaar-
digheid. Als wat worden wij eigenlijk
aanzien? Zijn 'blanken' één baar beo
ter dan 'zwarten' enkel door de kleur
van hun huid? Ik ben dit voorval niet
gaan aangevt'll aan de politie daar ik
nog steedsgeen antwoord had en heb
op mijn eerste aangifte van mei 1994.

Is het niet dat men volgens de Bel-
gischewet van 30 juii strufbaar is voor
daden die wijzen op racisme of xe-
nofobie, ook als het gaat om racisme
gebaseerd op huidskleur? Deze wet
wordt zonder twijfel niet toegepast op
bovenstaande gevallen. leer spijtig,
gezien de positie van BelgU! In de
Europese Gemeenschap. Wat dit be-
treft doet Nederland zijn naam meer
eer aan; daar worden vreemdelingen
als normale mensen toegelaten in
dancings. De autoriteiten zouden een
balt moeten toeroepen aan dergelijke
'kleinerende, kwetsende Belgische
gastvrijheid' oftewel diskriminatie in
dcndnqs schrappen uit de wet tegen
racisme en xenofobie. Tenzij het aan
de wereld 15om te ondervinden dal
deze wet enkel dienst doet als een
rookgordijnom de dagelijkse diskrl-
mlnaUe en 'anti-zwart' praktijken in

Vrije Tribune
Ve'toplOQUI9P~ld Qijdragtln in·
gezonden door derden onder- de
nooamer'Vrije Tribune', Oe aU1eW$
din zelf wltln1woor<kUjk YQOrde
gepubllCt'wde lelat Slandpl11lten
die re een 'Vr1fe Trtbune' WOrdl!ll
IOg.PoomeTl%ilnvoiledl9 VOOI reke-
mngvande a1.IteUN..

Op lGterdag28 mei 1994 ging ik met
vrienden naar Mannequin, een klub
in Hereet. We werden zonder reden
de toegang geweigerd (daags voor-
dien werden vrienden de toegang ge-
weigerd daar één van hen geen Iden-
titeitskaart kon voorleggen). Daar-
op spuide de man aan de Ingang zijn
baat en woede met "ikziegenGe9 op
tetevtne wat zwarten doen In
Rwcnda". Wat een leuk onthaal
voor een avondje uit. Tussen heek-
je), ik ben van Nigeria, heb een
bruine gelaatskleuren spreek Engels
en Nederlands.

Ik heb dit voorval onmlddeJlljk ge-
meld bi! de autoriteiten van mijn
school en bij de politie van Leuven
(procesverbcctnummer beschik-
baar). Toen wtst ik nog niet dat der-
gelijk wangedrag een gevestigde
kultuur was en is in België. 'Zwart'
lijk[ er synonlem te zijn met 'vuil' en
'slecht'.
In fl'bruari 1995 ging ik, samen

metenkele vrienden die me in België
een bezoekje brochten, naar dan-
àng jcmes in Viest-Bekkevoort. Na
onze wagem geparkeerd te hebben
op de aangeduide plaats en de par-

rektOf, dacht ik. een ~jmJacMn naar
Mt vogeltje van de (ampusknuJt, ~n
een dansje om dooma de hele horde
mer Ii- vtrdubbdli- kracht van een
uitgestelde wroak buifen te zwieren.
Maarnee hoor ... •NaafloopyOll de rek-
toroJe sereniU ~ elf J3-koppige
muzikale bende een woord van dank
aangeboden en Ii-al even Imdifionele
cheque YOOI' etn nieuw instrument~,
melckle me de derde zin. Daarmee wist
iJi.wa( me Ie doen stond. Lokois mo-
menteel drukbt'z1g mei het opstellen
yCÎ{l een lijst van alle noodlijdende sfu-
Ii-ntenvererUgingen inLeteen. Due

'(zullen zich verkleed als KVHV-t:rs op
een afgeprol.:en tijdstipvenamelen in
de NOflI1ljf!Stroot om beurtelings gecm-
rende twintigsdonden meI roeterren
bellen en Y/.ag en wimpel het rektoraal
te besloonfn. Aldoor zuUen ze rkh
slante pede een stuk in hun krnag zui-
ptn terwijl daartoe uiIgeloot I'I'OIlwdijk
schoot-. ~tCJtl1TWezige personeel plal-
walst ende ~n inhmmt. Daarna
kunnen u, terug bent:ckn, hunmaterl-
oaJ OOo'!Pt'"n oan de WJlgende dertien-
koppige bende, woama het ritueel zich
hirhQalt. GeleI op de prijzen van
muziekinstrumenlen moel het mogelijk
Djn om op die manier etn gelal WUI
met' dan zes Jijftrs te vtrtamden op
minder dan drie uur! Gewoon OOtn zou
ik zeggen, als dal gm1 plagiaat was.

AW

landen op één op tien ligt.
Sedert december heeft het komml

tee niet stilgezeten. Erwerd een petl~
tieaktie opgestart en intussen zijn er
al zo'n zevenduizend hcndrekentn-
gen ingezameld. Oie handtekenin-
gen wil het kommitee deze week af-
geven op het mnusterre van binnen-
landse zaken. Daarom gaat het
kommitee dus naar Bru»el. en zal
het er een korte optocht houden van
de Grote Markt naar het ministerie.
Een bus vertrekt aan de voorkant
van her stcucnvcn Leuvenom 14 u.
De rit kostlOO frank, infonnatie kun
je krijgen op 23.73.03 of 22.06.83.

Belgi~ te verdoezelen en of te recht-
vaardlgen.
Graag had ik nog vla deze weg la-

ten weten dat Afrikanen niet 'zwart'
zijn. Onze huidskleur is bruin. Een
kJeur waarvoor vele blonken ziduelf
uren in de zon liggen te roosteren of
er fortuinen aan uitgeven. 'Zwart'
wordt doorgaans gebruikt om te
kunnen spreken van een sub-
humaan ros. Terwijl de superieuren,
'the sa called wnttes', zichzelf en hun
huidskleur gedefinieerd hebben als
een teken van reinheid en superiori-
teit, kortom 'the best'. Maar in wer-
kelijkheid Is niets minder waar en
dat kan bevestigd worden door alle
vreemdelingen die in België wonen
en dagelijks gekonfronteerd worden
met de Belgische bekrompenheid.
Bovendien, Ikzelf heb nog nooit een
'witte' gezil'n./ij wel? En tenslotte, de
blanken kunnen nog veel leren over
beleefdheid, gastvrijhl'id en etikette
van de'onbeschaafde' zwarten.

Chukwumezie, Xanayo, C.
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nadruk op dat het AkademIsch M-
alsterend Personeel (de assistenten,
zeg maar) tüdens hun opleiding veel
meer yesensibilîseerd moest worden
voor de onderwllscpdrccht.

Reservoir
Emiel Lamberts (departement Ge-

schiedenis) stelde dat men op beletds-
nivo ervoor moet waken dat de fina-
liteit van de universiteit niet uit het
oog wordt verloren. Die bestaat vol-
gem hem uit drie pijlen: onderwijs,
vorming en wetenschappelijk onder-
zoek. Enbljdatlaat!tehadhij betover
de absolute prioriteit van bet funda-
menteel oudereces. Oe universiteit
moet volgens lamberts een denkcen-
trum zijn dat kritisch staat ten op-
zichte van kerk. polltiek en bedrijfsle-
ven. Ook Collen sprak over de eigen-
heid van de universiteit, maar dan
vooral In verhouding tot de hogescho-
ten. Hij vindt dat de afstand tussen die
twee te klein aan het worden Is.
Professor Andre Oosterlynck (Toe-

gepcute Wetenschappen) vertJaarde
dat het onderwijs "van instruktie naar
konstruktie" moet evolueren. Een ver-
mindering van de hoorkolleges en
meer aandacht voor een vorming in
de diepte en in de breedte, zo heette
het. Verdervond hij dotde universiteit
meer middelen moet k.rljgen binnen

de bestaande ondelWljsbegrotlllg en
dat een verdergaande rationalisering
zich opdringt.
Het debat na de voorstelling van de

kandidaten WQS geen echt debat om-
dat er geen echte disklWle op gang
kwam en enkel geantwoord werd op
de vragen van de moderator. Een hele
reeks onderwerpen kwam ter sprake,
wccroverde kandidaten elk om beurt
hun mening kwijt konden. Het eerste
onderwerpweer enige profilering zich
opdrong, was de eresenaat een idee
van rektor Dtüemcns om gezogheb-
bende persoonlijkheden nauwerbij de
KU Leuven te betrekken, niet in het
minst om zo meer priveekapitaal aan
te kunnen trekken. Oosterlynck hield
zich op de vlakte. HIJzagdieeresenaat
als "een reservoir van signalen van
wat er leeft in de maatschappij". Col-
len kon zich h[erblj aansluiten, maar
lamberts en Oebrock waren niet echt
tevinden voorhel idee. Debrock stetde
zelfs onomwonden dat "het Iets Isvoor
personen die hun beste tijd al voorbil
zijn."

Hotitem
De diskusste over kultuur kwam

direkt neer op het Stuc. Er werdgesteld
dat het kunstencentrum verdermeest
uitfjebouwd worden, liefst met ekster-
ne middelen. Lamberts en oester-
lynck maakten de vaststelling dot het
Stuc aan het weggroelen was van de
studentenkultuur en dat er moest ge-
zorgd worden voor een infrostruktuur
voor de studenten cts dat nodig zou
blljken.

Wat semesterekscmens betreft, W<l:'l

Oosterlynck bereid daarin de wensen
van de studenten op te volgen, ook els
dat per fokulteit zou verschüien. Lam-
hem van zij n kant vond het belangrij -
ker dat de universiteit op dat vlok zo-
veel mogelijk dezelfde lijn zou volgen,
onder andere omdat dat systeem ook
gevolgen heeft voor het studentenleven.
Over het hot Item van tcelcttnqs-

beperking durfden de vier kandidaten
niet echt hun nek uit te steken. Collen
gtng het verst door te stellen dal uls de
problematiek nieteerst in de universi-
teit zelf bespreekbaar gemaakt werd,
hel uIIeindelijk toch van buitenafzou
opgelegd worden. Hij wou echter niet
kwiit of hll zelf voorstander was van
een toelatingsek.samen. Oebrock ont-
week de problematiek door te stellen
dat het vooral belangriJk was om be-
tere kontakten te leggen met hel
sekundair onderwijs. Enkel Lamberts
onderstreepte echt dat de vrije toe-
gang tot de universiteit voor Iedereen
een absolute prioriteit was. Temeer
omdat we volgens bern nog steeds tn
"een ann Vlaanderen" leven waar de
universiteit tets aan kan veranderen.
Oosterlynck van zijn kont pleitte voor
een crtënterinqsproef na het sekun-
daironderwijs.
Ondanks enkele kleine aksentver-

schillen vormen de woorden "Ik ben
het eens met mijn voorganger. ~ de
beste iUustmtle van een mak debet.
Het zal dan ook bijzonder moeilijk
worden voor de studentenvertegen-
woordigers om een keuze te maken.

Henk Oheedene

Blow-in in het stadspark

Eennieuwe lente, een nieuw kruid
Het lentefeest dot vorigewoensdag doorging in het stadsperk was,
zoals bepaalde 'Insiders' waarschljnllJk al wisten, eerder een
blcwersïeestte. Groezel en de Belgische Cannabis Consumenten
Bond (BeCD) van Leuven organiseerden dIt lentefeest oftewel de
'Stadspark Blow-In'. Een muzikale multiku1turele happening
waarop Oortdoud, eenGentsereggaeband en Carl Soeteweyoptro-
den. Tussen de optredens werd een debatje gehouden rond het
oonnabisgebrulk_ Het hele gebeuren WQS een openlijk en vreed-
zaam protest van ongeveer tweehonderd aanwezige blowers. Er
werd don ook lustig wat shït en hasj tussen de tabak gerold zodat
het stadspark niet alleen bezaaid lag met bierflesjesmaar ook in
een tijdelijke roes gedompeld werd.

Het lentefeest was In de eerste plaats
een orgonbatie van de Leuvense afde-
ling van de BceB. Maar omdat veel
van die mensen ook toevallig bij
Groezel aangesloten zijn, een
kunstkolleklief dat ook voor
legalisering van softdrug5 is, besloot
men onder die naam eenucnvrccg in

dienen bij het stadsbestuur, Tine
de

met deze manifestatie eindelijk eens
als bond voor blowers naarbuiten tre-
den. En we willen ook wel eens zien ln
welke mate de blower zijn overtuiging
bekend wil maken. We hebben ol
meer cknes gepland: we zouden
graag in Leuven nog een paar cptre
dens programmeren en een debet in
Aula Pieter de scmer. En voor de rest

BelglE!staan er volgende maand
enkele blow-insop stapel. Zo wil-

• Penitentienenstraat 13
3000 LEUVEN
(zijstraat Mechelsestraat)
Tel. & fax 016120.14.09

~

den verwachten. Hebben de kunst-
kollektivIsten don geen schrik voor
aktles van de politie? "rlc, daar heb-
ben we eigenlijk nog niet teveel over
nagedacht. Maar ob de politie loslig
begint te doen, dan zullen de-organl-
seteren zich verontwoordelijk stellen.
We zullen dan onze argwnenten nog
eens duidelijk proberen te maken. ~

Herdershond
En de politie was er inderdaad.

Rond de middag al toerde een blauw-
wit mintbusje rond het stadspark.
venerees uurweren ze ook in burger

len we ons standpunt in de k.ljkerrtel-. vertegenwoordigd. Tweeonopvallend
ten." De argumenten zijn genoeg- besnorde en bebrilde veertigers sten-
zawn bekend. "We willen duidelijk den al verdacht te wezen en Inder-
maken dat we het belachelijk vinden daad, toen lcter dr' ~politieagenten In
dat cannabis nog steeds verboden Is. uniform, verge __ld van een Duitse
Wiet is veel minder erg dan alkohol. herdershond kwamen opdagen, sto-
W[j vinden het bijvoorbeeld veel ge- ten ze zich door rustig bij aan. Rustig
wnderdotlemand een avondje thuis een sigaretje rokend sloegen zij de
wil blowen In plaats van op kafee te Ientevterders gade varrop een tiental
gaan zitten. En voor de rest vinden wij meter. "Voorlopig kijken we de kat uit
ook dat iedereen recht op roes heeft," de boom. We hebben alleen de order

van de kommissaris In te grijpen als
we vaststellen dat er drugs gebruikt
worden, meer eosets Isniet makkelijk.
vost te stellen. Deze hond die u hier
ziet Is namelijk geen 'druqsmcn'. Al-
leen de rijkswacht heeft drugshonden.
Maar dit eksemplaar is ook wel snug-
ger, hoor." Of er tegenwoordig veel
mensen opgepakt worden voor het
gebruik van cannabis? "Dot komt
heel sporadisch voor. Slechts els er
getipt wordt. In zo'n gevallen zijn we
ook verpilchtdit na te trekken en door
te verwijzen naar het gerecht." Een
gebruiker beweerde wel dat de politie
hem, ongeveereen maandgeleden, in
burgerauto In de buurt VUf! de Vis-
markt heeft aangehouden toen ze
_ 't _....

Blaaskaak
Moor hoe maak je in godsnaam

reklame voor cktivtteiten die nog ei-
tijd illegaal zijn? Hiervoor werd vooral
het 'oor van de straat' gebruikt, zo
blijkt De organisatoren vertellen het
voorten vla vla komen veel mensen te
weten wat er te doen Is. "Maar ook op
Studio Brussel heeft Iemand ons
lentefeest als blow-in bekendge-
maakt. Dot WQS Iemand die niets met
de organisatie te maken had." Ab ie
dan zo'n evenement zo eksplidet aan-
kondigt, dan mag ie inderdccd wel

n",.,.. lnc,,"," met hon-

FITNESS
AEROBICS

STEPAEROBICS
CARDIOFUNK

SAUNA
ZWEMBAD
STOOMBAD
VOETBAD

RELAXRUIMTE
ZONNEBANKEN
SNOOKER

AMERICAN POOL
BOWLING

Dansen en bbwen is onze regel nier

hem op heterdaad betrapten. Puur
toevet of wijzigingen In het beleid?
Ook cannabisprominenten zools

Dentse Aerts van de aCCB en Adriaan
8ronkho~t van de Nederlundse Can-
nabis Consumenten Bond (NCC8)
weren aanwezig. De Bond voor een
Ernandpotorisch Drugbeleid (Oebed)
was eveneens van de partij. Dit is een
belangengroep van en voor drugge-
bruikers, ex-gebruikers en ges.ubsll-
meerden, zoals b[jvoorbet!ld meta-
don gebruikers, die [ride eerste plaats
streeft naar een maatschappelijke
aClllvaarding en tolerantie van drug-
gebruikers. Zij kwamen allemaal QQn
het woord tijdens het debat.
In dat debat wees Bronkhorst orde

verstrenging van het klimaat in Ne-
derland. Oe toelating van ccccblcëe-
ren, geen pure ccccïne, kreeg ook zijn
aandaçht. Verder had hij het over de
toename van het aantal drugvluchte-
Hngen uit de VS, dat naar schattlng
tegen het jaar 20c0de vljfentwintlg- à
dertigduizend zou overschrijden. HII
riep op tot een briefschrijfaktie voor
het vrijlaten van druggebruikers die In
de gevangenis zitten. Tot slot moe-
digde hij het publiek ook aan lot een
even harde strijd cts destijds In Am-
sterdam en tol massaal stemmen op
de BCCB-partij. Denlse Aerts riep ook
op tot de strijd en had het vooral over
haar politieke portij. Of die partij er
komt Is wel een groot vraagteken. Er
resten ongeveer twee weken om tien-
duizend handtekeningen bijeen te
sprokkelen en verder loopt hel nog
niet vlot om mensen opdeportijUjst te
krijgen. Een onverwachte kritische in-
val van een muzikant die ook gebrui-
ker was, maar blowen toch niet zo
onschadelijk vond, gaf de toespraken
nog enige elfure van een debet. Uit-
eindelijk bleek ook dit toch weer na-
velstaarderij met de tot in den treure
herhaalde argumenten.

Inval
Op de koude voeten en enige saai-

heid na leek Leuven Blow-in best wel
geslaagd. Dat de politie niet ingegre
pen heeft. is ergens wel jammer. Dat
hud heel wat ekstrc media-aandacht
opgeleverd en hod allicht de diskunie
over het tolereren '11011 hasj opgera-
keld Of heeft de BCCB huur deelstel
!ing ui voor een deel bereikt en is er in
dit land bij de autoriteiten toch al een
rekere toleruntie otbewustwordinq te
bespeuren tegenover cannabis?

los Leun
Joris lunssens

Wenst u
een thesis

met
9T~
••• ITy ..... 0Tl'. COI'YWlUTll<O
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Argentijnse volksmuziek door Dirk
Van Esbroeck en juan Masondo

Het einde
van de wereld
Wie vroeger regelmatig de Leuvense restaurants afschuimde,
kende hem mLsschien van het pittoreske 'EI contina del coronel' in
de Parijsstraat. De breedbesnorde luan Masondo staat bij de
folkllefhehbers echter ook bekend Clls begenadigd tangogitarlst en
vast begeleider van Dirk Van Esbroeck. Beiden spelen nlslnds 1976
samen in diverse bezettingen: als duo, als trio met bandoneon-
speler Alfredo Marcucd of met hel'Sexteto tango al sul'. Op vrij dag
7 april speelt het duo in Zaal wtedts'z.

Als duo spitsen Van tsbroeck en Ma-
sondo zich niet echt toe op de tongo.
QQt Ismeer hel terreln ven het trio en
het sextet weermee u de muziek ven
Aster Piazzollo en co interpreteren. In
'89 verwierven ven Esbroed; en Ma-
sondo met het sextee tongo al sur
bekendheid bij een Iets ruimer publiek
met een lp mei NederlandstaliQ@ ..Ar-
gentijnse muziek", Teksten van de
nieuwrealistische dichter Stefcn Van
den Brempt en van Van Esbroeck zelf
werden van een Zuldumertkccnse
melodie voorzien.
De volgende jaren namen ze met

"Canto de Nadie" en "Guitarro.:s Ar-
gentinas" nog enkele niet-Neder-
landstalige platen op. Als duo vertol-
ken Masondo en Van Esbroedr. zoals
gezegd niet zozeer de tango, de Algen-
tijnsestodsmuziek bij uitstek, moeroe
landelijkere volksstillen zoalsde zcm-

ba, de chcmcmé (oorsprcnkelttke
ckkordeonmuzjek uit de grensstreek
met PaTaguûy), de rnalambo (een
solo-rncnnendcns die het rttme van
de paaroengalop imiteert) en de cha-
eerere (een verleidingsdans uit
Noord-West Argentinie).

DIrk Van Esbroeck kreeg de Argen-
tijnse kultuur met zijn Spocnse, !tall-
eenseen Indlccnse elementen metde
paplepel ingegoten. Hoewel hij In
Gent geboren werd, bracht hij het
grootste deel van zijn jeugd door in
Argentinië. De familie Van Esbroeck
woonde, na een zesjarig verblijfin een
dorpje op het plcttelcnd, een de rond
ven Buenos Aires. Hun achtertuin
keek ab het ware uit op de weidse
pampa's. Oe scholen en de hele leef-
omgeVing waren Spaanstalig. On-
dank.s de grote invloed van de Spaan-
se en de Italiaanse kultuur In Argen-

tinJi!, waar de Indianen praktisch uit-
geroeid zîjn, liet toch één Indiaans
monument zijn invloed op de jonge
Van Esbrceck gelden. Het gaat om
zanger en gitarist Atahualpa Yupan·
qul. Van deze grootmeester van de
Argentijnse volksmuziek zouden Dirk
en Juan later dan ook verseheteene
nummersopnemen.

Toen hij in 1964. terug noorVlaan-
deren keerde, zei Dirk. Van Esbroeckde
Argentiln~ kultuur ogenschijnlijk
veerwel. Hij ging een filmopleiding
volgen aan het RITCS In Brussel en
werkte ochter de schennen mee aan
versenerdene langspeelfilms. Hij bleef
wel muzikaal aktief In de groep 'De
Dootccrds' maar het was pas toen hij
In 1972 begon te zingen bij de groep
Rum dat Vun Esbroeck ruimere be-
kendheid verwierf in folkminnend
Vlaanderen.

Enkele laren later leerde van
Esbroed Juan Masondo kennen, die
ziJn belangstelling voor de Argen-
ujnse muzIek terug aanwakkerde.
Masondo is geboren en getogen in

Cordoba, de grootste stcd van Argen-
tinië. Van zijn vader, die eveneens een
niet onverdienstelijk zanger en gita-
rist ts, leerde Masondo muziek spelen.
Ab jonge knaap b hiJ als gitarist aktief
in verschillende ZuidamerikaClllse oe-
kesten. later ontdekt hij dat hij ook
over een warm stemgeluid beschikt.
Na zijn studles aan de landbouw-
fakulteit van Cordoba komt hll voor
een stage naarde KULeuven, waarhij
zoals zoveel studenten blijft plakken.
Hij ontmoet Dirk. ven Esbroeck, met
het gekende resultaat. Naast de SQ-

menwerklng met Van Esbroeck.ls [ucn
Masondo nog her en der aktief op het
muzikale front, bijvoorbeeld ab tea-
termuzikont bij de herneming van
"Mistero Buffo" van de Internationale
Nieuwe Scène.

Dirk Van Esbroeck werkte op zijn
beurt dan weer meeaan folkprojekten
zoals 'Het Zwarte Goud' en de 'Ued-
boeken'-reeks, beide bij Radio 1. Blr
diezelfde omroep helpt hij nog steeds
mee aan hel zondagavondprogrom-
ma 'Het einde van de wereld' wucrtn

Vakature Sora
Voor haar werking gedurende het
akademiejaaf 1995-1996 zoekt So-
ciale Raad twee halftijdse krochten.
Hun kontmktzallopen van I seprem-
ber tot 31 augustus. Van deze perse-
neetsteden wordt verwacht dat ze de
werking van Sociale Raad praktisch
en inhoudelijk ondersteunen. Ze moe-
ten op de hoogte zijn van de deelstel-
lingen van Sociale Raad, de werking
van de medebeheersorganen, en be-
reid zijn zich in tewerken,jn de tema's
die de Raad zal behandelen. Gezien de
werking van Sociale Raad is het van
belang dat kandidaten over dynami-

sche en organlsalotische kopeettenen
beschikken, en dat ze bereid zijn om
f1ekslbel te werken. Interesse In de so-
ccie problematiek in het algemeen en
in de studentenproblematiek In het
bijzonder is een vereiste. Erwordt ver-
wacht dat ze epensteen voor nieuwe
Ideeën vanuit Sociale Raad, en dat ze
dan ook bereid zijn deze Ideeën zo
goed mogelijk uil te werken. Kandida-
turen moeten op het kantoor' van S0-
ctcfe Rood, 'sMeierrtraat5, ingediend
worden uiterlijk dinsdag 18 april om
13.00 uur. De kandidaten moeten
zich veerstellen op de Algemene Ver-
gadering van Sociale Raod op vrijdag
21 april om 19.00 uur.

Inlichtingen: Prof. Dr. H. Wuyts
E-MPA-coördinator ERASMUSHOGESCHOOL

Trierstraat 84, 1040 Brussel
ir 021230.12.60 - ~ 021230.99.90
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Patagonië, hetzuidelJflute puntje van
ArgentinJë dat ook wel bekend staat
als Vuurland, een rode draad vormt.
Deerneest toerde hll ook een tijdlang
doorVloonderen met "ven op de hoge
brug~, een programma met op mu-
ziek gezette gedichten van Jan Van
Nillen en Rlchard Minne. Deze keer
zal hij echter de sfeer van Vuurland
evokeeen.

Peter Van Rompaey

Dirlc Van fsbroedc. en Juan Ma.JOndo
spelm op mJda97apfIAIgentijn~ volb-
muziek in looi Wiedts'z. Vandenbempt-
laan 6A in Hn'rrlee. lItf kon.sert begint
om ZO.30 U. KooTten kru-tm 300 fr.

Krira werft aan
Op vrijdag 21 cprü isss cm 19 uur

verWezen we tweevertegenwoordigers
voorde Raad der Internationale Rela-
ties, die de Leuvense studenten tevens
in hé! Europeen Student Network en
~salc vertegenwoordigen. Tevens
zaeken we dan twee vertegenwoordl-
gen'vooJde Vereniging van Vlaamse
StudentelL(WS). Ook voor het Aka-
demisch VOfTJÛngsin.rtituutvoorLeru-
ren (AVL) zoeken we drie aggregatie-
studenten, één uitelk van de drie9~
pen. POe ervaring is gewenst.

Op vrijdog 5 mei 1995 om 19 uur
verkiezen we een ntecwevccraneren
twee vrijgestelden voor Kringroad. Oe
vrijgestelden zijn studenten die erve-
ring hebben binnen kringwerkJng en
die halftijds betaald worden ..Zil moe-
ten enerzijd'l inhoudelijke endersreu-
ning geven aan de vertegenwoordi-
gen en de Algemene Vergadering van
Kringroad en anderzijds administra-
tieve ondenteunlng bieden. Een groot
engagement is vereist.

Op vrijdag 12 mei 1995 om 19 uur
verkiezen we vierstudenten voor Aca-
demische Raad en vier voor Onder-
wijsraad (telkens één uit eksakte, één
uit biomedische en twee uit humane
wetenschappen). De kandidaten
moeten mlnstens een Jaar POC-etva-
ring hebben.

Iedereen die geïnteresseerd tstn één
ven deze funktfes kan kontakt cpne-
men met Kringroad, '5 Meiersstmat'S'
or telefonisch op 016/22.31.09 tussen
14. en 18 uur. Kandidaten moeten een
motivatiebrief en CV binnenbrengen
op het kantoor ten laatste 48 uur voor
de veri:.iezlng. In proktijk betekent dit
dat de kandidaturen respektievelijk
verwacht worden uiterlijk op woens-
dag 19 april om 18 uur, woensdag 3
mei om 18uurenwoensdo.g10mel18
uur. Veel sukses.

Spora vraagt
Voorde ondersteuning van haar wer-
king gedurende het ukcdemtejaur
1995-1996 zoekt Sportraad twee half-
tijdse werkkrachten. De vrijgestelden
zullen werken onder een bedienden-
kontrakt van een Jaar en dit vanaf l
augustus 1995. Hun wak bestaat erin
de doelstell!ngen van Sportraad uit te
werken. Deze opties behelzen een Vijf.
tal facetten:
- Kempentjes en masswport;
- Ftncnciële ondersteuning van de
kringen;
- Verdedigen \ItIlI studentenbeJangen
aangaande sport QQIl de tmiversJteif;
- Subsidil!ren van speetale sporten;
- Studentenvertegenwoordigl.ng in
verschillende kommitees.

Meer specffiek. behelst deze taalt:
- Hetbegeleldenvanenwmenmet
de Algemene Vergadering (AV). In
een wederzijdse vertrouwensrelatie
openstaan voor initiatieven van de
AV, deze uitwerken, zelf mensen moti-
veren en met Ideeën uitpakken.
- Het konkreet realiseren van: orga-
nisatie van messesporten en tor-
nooien (00 24-urenloop, studenten-
maroton), kontakten met sponsors,
pennanentle en service (uitlenen van
spcrttrulties en dergelijke), archief,
boekhouding, verslagen, uitncdjgtn-
gen, begroting, eksplcnctie.
- Probleemdetektie en studlewerk,

Sollidtaties dienen schrifteliik, met
cv, motivatie en vermelding van de
ervaring, het sekretariaat van Sport-
rood Ie bereiken ten laatste op don-
derdag 20 april om 18.00 u. De weer-
houden kandidaten zullen dan ultge.
nodlgd worden vooreen sollicitatit'ge-
sprek met de AVopwoensdag 26 april
1995 in De Spuye, Tervuursevest 101,
3001 Heverlee.

je sollicitatie stuur je naar het vol-
gend adres, alwaar Je ook terecht kan
voor verdere inlichtingen: Sportraad
KU Leuven, Iervuursevest 101, 3001
Heverlee, tel. 20.62.03 (vanaf 2 mei
32.91.33 en 32.91.34, fax 32.91.99).



Désiré Collen is kandidaat uit Biomedische
Wetenschappen

"Oe vraag is ofwijmoeten gaan
naar nog meerstudenten"
Professor Déslcé Collen is in de eerste plaats een onderzoeker. De
prille vijftiger heeft niet alleen een diploma van arts. moor promo-
veerde nadien ook nog als doktor in de wetenschappen, meer be-
paald de scheikunde. Meest bekend is hll voor de ontdekking von
het T-po, een slof die dient om bloedklonten op te lossen. Professor
Collen is ondermeer voorstander van een verdere decentralisatie.
Veto trok nuarGasthulsberg, nam de 11ft,doorliep enkele fiks uilde
kluiten gewassen gangen en viel uiteindelijk met de deur in huts,

Veto: U pldt In uw bdeidsnota voor een
~ntroJjsalir. Wal tijn volgt'RSu de
voordelen 1'0" dt:renlro/jsolie?
Oéslré Collen; -Ik denk dat een uni-
versiteit voorel een groep ven keec-
ueve individuen moet zijn. De toetste
jaren Is er al heel wat decentraltsctle
gebeurd, moor volgens mij moet men
dat nog verder uitbouwen.lkdellkdat
men de zaken maksimaal naar de
fakulteiten en de departementen -
de bouwstenen van de universiteit -
moet delegeren, wel met dien ver-
stande dat het akademîsch beleid uit-
eindellIk gevormd wordtdoor de Ako.-
demlsche Raad, die de algemene visie
moet vastleggen. Ik zou mil als rektor
niet met alles bezig houden, meer ze-
veel mogelijk delegeren, een beè'tfe In
de still ven wijlen rektor Oe sernee.
Mocht Ik tot rektor verkozen worden,
ben Ik eigenlijk van plan mil deervier
dagen per week mee bezig te houden
en één dag perweek met do t laboroto-
rlwn hier. Ik denk ook dat een rektor
niet alle domeinen kan beheersen.
Om een universiteit goed te runnen,
heb je allerlei soorten mensen nodig.
Het moetduseen 'team effort' zijn met
een delegatie naarde domeinen van-
uil een konsensus. zodat wij allemaal
kunnen werken in plaats van mekaar
een beetfe te bekonkurreren .•

"Mocht ik tot rektor
verkozen worden,
ben ik eigenlijk van
plan mij daar vier da-
gen per weekmee be-
zig te houden en één
dag per weekmet dat
laboratorium hier."-
Veto: Vanuil Humane vreesl mm dat
een rdlor WlI1t.Ûf lin wm dr twee andert
gTMpm aan dae uni~tdt hen in hd
gedfOllQ zoo bre~n. fén miljoen min-
defbinnen Humane Wttm.JC'happen bt-
leunt bij wljzz van sprekm voak Hn
mandaat mindtr, net omdal men er veel
mlndn indun apparatuur cfent te inve.s-
100000n.
Collen: ..Daarom moet men ook In
stand houden dat de kcmmïsstes van
het Natlonaal Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NfWO) dat
soort onderzoek blijven remunereren.
En Ik denk dat het grootste deel van de
NFWO-mandaten naar de Humane
wetenscheppen gaat, samen met de
wetenschappen. Ik wens daar geen
V!fQJldering in te brengen. Ten twee-
de, de verdeling binnen de un[venHeit
van de bastsdotatie is ongeveer gelijk
met de verdeling van de onderwijs-
belastingseenheden. Er is dus geen
grote disproportie tussen de groepen
op dit ogenblik..

Veto: U ",ndl ook dal de relaorern uit-
hangbord moet zijn VOVf' dr universiteit.
Collen: ..Ik denk dat de universiteit
twee grote taken beeft. of eigenlijk
twee en een halve grote taak. Dat is
onderwijs, onderzoek en dienstverle-
ning. De kwaliteit van het onderwijs
bepaalt de positie bier te lande, ten
opzichte van de andere Vlaamse uni-
versiteiten. Naar buiten uit denk Ik
dat, gezien ons taalgebied relatief
klein is, de roep van onze universiteit
relatief 105staat van de kwaliteit van
om onderwijS - alhoewel ëcttccete
natuurlijk wel tets bijdraagt aan die
faam. Ab wij binnen tien of vijftien
loor tets wiUen betekenen in Europa.

denk Ikdatooz.e reputatie zal moeten
verworven wolden door de kwaliteit
van het onderzoek. Iemand die af-
komt met een diploma van een grote
Amerikaanse umversttett - Stanford
of Hruvard bijvoorbeeld - heeft een
stap voor. Woorom? Omdat het on-
derwijs daar Intrinsiek beter Is? Zeer
gedeelteliik. Dat is omdat dat onder-
aoexstnsututen zijn met een wereld-
faam. Een verschil met de situatie bij
ons Is wel dat men in de aanwerving,
de selektie meer een mentaliteit heeft
om te streven noor ekseuenue .•

WereJd(aam
Veto: Namt mt:f:r erlo:mniD9 doeK beter
onderzoek,. wemt u ook un krealjd in
plaats l'an een repetitief onderwijs. Vol-
genson~ impü~ dal ofwel een gigant/-
.sche lIerltoginy 1'0" hel budget ofwel een
luegangsbepemng. Kreatief onderwiJ.s
vergt toch ook meer inspanningen WUI

docenten. en dus meer mlddelm.
CoUen: ..]0. maar als eeminder hoor-
kolleges geven, is dat geen probleem .•

Veto: Dan INkt her on.s nog altijd mee'
inspanning te ~'Creisen.
Collen: ..Er is ook een inspanning
naar het onderwijs toe aan het gebeu-
ren, die men moet doorzetten: revcrc-
malie, modernisering, optimalisering
van het onderwijs. Ik denk dat dat een
goede lOok ls. Als Ik rektor wordt,
komt de voorzitter van de Onderwijs-
reed In het Gemeenschappelijk Buro
(Gebu). Oe voorzitter ven de Onder-
zceksrced zit daar ct. En Ik zou boven
bet akademisch desster en de admini-
stratie een personeelsraad zenen.
Naast die drie voorzitters, komt daar
dan nog de voorzitter van Studenten-
aangelegenheden bil, de drie groe~-
voorzitters, de rektor van Kortrlfk .•

Veto: 00« een .studenlenvel1e~nwoor-
diger?
CoUen: -In hetGebu? Het probleem is
dat je voor het beleid van een Instel-
ling zoab de onze een grote graad van
ltontinuIteit nodig hebt Om dat te Ie-
ren, heb ie twee, drie loor nodig. Een
student die zich aktief met organisatie
en beleid bezighoudt heeft hier een
carrière van twee laar .•

Veto: De meeste .sludentenvel1rgen-
WOOtdigen hebben een camere van drir,
vier joaT. Tm twerde is er hu do.s.sier-
Ic.ennlsmeestalniel veel aan Iemerl:.en op
die vel1rgenwoordigerst lXlt zegt de 1'00(-

til/rr von Srudentenaongdegenhedrn,
profeSSOf'Masschelein bi;vawtJee1d ook.
Ie kan dan ook stellen dOl profe.ssorrn
niet ~d zijn voor sludenlrnaan·
gdegenhedm want ze welen w.tak ook
niel hoe die .strukturen in dkoar zilten.
CoUen: ..Daarkan Iku grotendeels in
volgen, moor zoob Studentenvoorzie-
ningen georganiseerd wordt, hebben
lullle daar toch praktisch de vrije
hand in .•

Veto: flet u inderdaad zo dat de .selaor
autonoom Is, maar sludmlrn hebbtn er
niel devri~handin. Ze hebbenHn derdr
van hel aallfaJ .stemmrn en in de praktijk
is hel roOOt deakarJemi.sche froklieende
prrsonedsfrokt.ir meestal aan hetzelfde
touw trekkt:n.
CoUen: ..Wel, ik zou op dat gebied
welwillend steen ten opzichte van de
stucentenetsen. Ik.weetniet of dateen
meerderbeid moet zijn. Ik ben ook
nooit In die raad gewee!. Op dit ogen-
bUk is er bil de studenten een grote
mate van verantwoordelijkheids-
gevoel, maar ik heb de tijdgeweten -
tien, viiftien iaar geleden - dat dat
een scheldpo.rtij, anarchie was, en dat
men trachtte de boel te boycotten. En
het Gebu of Onderzoeksraad werkt
mei kensensus. Als Ie daar een paar
vertegenwoordigers hebt die vinden

dat er een revolutie moet komen, kan
te niet werken. Ik denk dat studenten-
vertegenwoordigers in het Gebu in de
praktijk niet huolbaar Is. Geen enkele
van de vier rektorkandidolen dunde
zich op het Kringrooddebat trouwens
in die zin te engageren .•
Veto: In Bru.s.selkunnen de .studenten
wel in een dergelijk orgcwn lele/en.
Waarom dun hier niet?
CoUen: ..Ik denk dat wij In dotdomein
meer traditie hebben en meer een ge-
vestigde instelling zijn eneomeer. En
de materie; zijn diltwijls zeer delikaat.
Dat gaat over personalia, over men-
sen. Je hebt daar een grote mate van
konfIdentlaUte!l nodig .•
Veto: En studentm kunnen dir k()flfi-
dentialiteil nirl opbrengen. moarproffen
wel? InAJwdrmlsche Rood lukl dat loch?
Conen: -Ja, maar doorhebben de stu-
denten ook een medestuurkmcht,»

Velo: Bent u voor of legen een toe-
lalingsbqxrldng in geneeskunde?
CoDen: ..A priori zou je zeggen dat ie-
dereen het recht moet hebben univer-
$italrestudies tedoen. Het probleem is
echter dat ob wij geen 'contfhgency
plons' hebben, Ie vroeg of laat het-
zelfde gaat kriigen als bij de cpote-
kers, dat er hier mensen zeven jaar
studeren en dan hun job niet kunnen
uitoefenen. Denk jedat men nog twin-
tig iuar twaolfhonderd artsen per jaar
zal laten afstuderen? Zeggen dat we
het nog kunnen recrçcnïseren - de
dokters moeten moor mtt pensioen
gaan op vijfenzestlg en ze moeten
maar verplicht worden van csscoc-
ties aan te goon - dat dIn uitlaat-
kleppen, moor dat zijn ook zaken die
over jaren moeten genegotieerd wor-
den. Met een diploma in een humane
richting kun Ie veel kanten op. Ab je
zeven jaar geneeslo;unde_gestudeerd
hebt, ben ie hoogge:spedallseerd in
een klein domeln.-

REKTOR
VERKIEZINGEN

Veto: f.r rijn toch andert oplossingen
VOVf'oot 'probleem'. Tmeerstr, rroryoni-
xer die opleiding. Ten tweedr, neem een
tkd van de status I'On dal beroep weg rn
lift probleem wm het avrroanbod zal ook
vooreen groot .stuk venlwijnen. Verrkri.s
er ook U09 een Y'tT9rijzillgvan de bevoI·
ki"9, m door zulkn toch ook weer meer
al1.senvoor nodig zijn.
Collen: ..Ik denk toch dat de koek te
klein is. Ik denk dot men zo een soort
artifideel wertdrrult km!ert. Volgens
mij Is er een groot probleem .•

Veto: flor denkt u op de sreeds dukJeü}-
kre kOfll.um!nlie.sJagmet ancIne un/ver·
~Ieilm, met name met CÀ:nt,in te .spe-
len? Nrt Is duidrlijk dot .somml~ bt!lli.s-
singen, bijvoorbeeld in verband mrt mj·
~tellingen, nogal eens Jngrgeven zijn
door wat de Q!nt.se universileit op het-
zelfde "'ok doel.
Collen: ..Als je naar de studenten-
aantallen klikt, ls Gent Inderdaad
suksesvol de toetste laren. Ik boor ook
dat ze een publlc-relationsburo Inge-
huurd hebben om dot soort zakm te
verzotgen, maar Ik weet dat dus nJet
zeker. In de plaats van 'slrk' te verko-
pen zou ik er voorstander van zijn in-
trinsiek, door een kwaUteiUverho-
ging, eenbeterimagote verkrijgen. De
vraag is natuurliik in hoeverre wil
moeten gaan noor nog meer studen-
ten. De fInandering dlnde wat ze is,
ten dele alhankelljk van het cantal
studenten, meest dat aantal natuur-
lijk belangrijk.,.

Veto: Bent u dan voor een andere \.Olm
van financiering?
CoHen: ..Ik zou voor een groter deel
forfaitaire betoelaging zijn, la .•

Veto: UlijktlepieitMvoormlnder, maar
brtere .sfud!ontm. Hoe is dat te koppelen
0W1 de demokrutisering wm het ander-
wiJ.s?
Collen: ..Kijk, dat is een kwestie van
motivering. Menen jullie dat Ie nog
kan zeggen dat een aanzienlijk deel
van de mensen uit de lagere sociale
klassen geen toegang bebben tot de
universiteiten?

Veto: Ja, een l/()()ff)ft/d zijn de mlgnm-
ten.
COllen: ..Maar is dat door ûncndële
obstakels ven de overheid uit otls dot
door hun socio-kulturele achter-
grond? ik versta onder demckronse-
ring do.tvoorlemond die wenst en be-
kwaam is om universitaire studies te
doen er geen financiële obstakels mo-
gen zijn, maar ik denk niet dat wij te-
gen Iemand moeten zeggen dat hij
uniVl!rsltaire studies moet doen .•

Veto: l10e denkl u dr demokroli.rering
van het ooderwiis Ir kunnen I.JeI.oorderen?
Collen: ..Moor waar zljn de grote te-
kortkomingen? Ik zie geen dwingen-
de, dlskJimlnatoire oneerlijkheden. Er
zijn natuurl[jk nog drempels, en men
moet informatie geven en de vrije toe-
gang promoten In ~ mate van het
mogeüjkr, als je bekwaam bent Mijn
belangrijkste drijfveer is te tromten
het nivo van deze instelling te verbete-
ren .•

Veto: Wt'lke politiek lOU u Wltren in ver-
band ml"l ~t fn.schrlJvingsyeld? Motl
het lager ufh09er wonIen?
Collen: _Ik denk dat men een even-
wicht bereikt heeft. dat akseptabel is.
Het hangt er natuurlIjk vanaf hoe je
alles bekijkt. Als je vindt dat iedereen
enes gratis moet krijgen, don Is er in-
derdeed nog mcncevreerrutmte.
Moorwiegaat dat dan betalen? Als er
onrechtvaardigheden zijn, Is er na-
tuurlijk een verplichting van de maat-
schappij, maar er is ook een verant-
woordelijkheid naar de volgende ge-
neratie toe .•

"Alsmen zegt dat er
een beleid moet ko-
men van naar de
mediaan streven in
plaats van naar ek-
sellentie, dan moet je
mij niet hebben._"_
Veto: Slei Rome likt u op Ik vinger.s-,blj-
lIOOIberld in verlIond meI .standpunten
dil" ren aantol proffen innemrn. Wat
doet u als reklor?
Collen: ..Als ik lOken opgelegd krifg
die voor mijn geweten onaanvaard-
baar lauden zijn, don zou ik ontslag
nemen. De Somer heeft hier bij het
pausbezoek gezegd dat wil een onaf-
hankelijke houding moeten aanne-
men, dat wij kritisch moeten zijn, dat
Wij het recht op dwaling hebben. ik
zou alleen Initiatieven nemen tot be-
knotting als men tegen de fundamen-
ten van de krutellike traditie is. Men
moet:een zekere loyauteit verwachten

ten opzichte van de Instelling en de
troditie .•
Veto: Zoo u een konkreel Slandpunt dur-
ven innemen tl"gen Rome, bijvoorberld
overde vrouw In de XrrtJ
Collen: ..Ik denk dat dat soort ar-
chaïschediskriminatie; moeilijk kun-
nen, maar dat is geen breekpunt tus-
sen mij en Rome. Als men mij vraagt
vanuit Rome, of ik als rektor van de
I<U Leuven voor of tegen het beter
inkorporeren van de vrouw in de Kerk
op meer egalitaire basis ben. dan zeg
Ik dat Ik door voor ben.-

Veto: Hoe ziel u dt! relatlemel de studen·
ten?
Collen: .M[ln persoonlijke voorkeur
zou meer naar de stiil van De Somer
gaan, die nu en dan eens een pint ging
pakken met de studenten. Het hangt
er natuurti ik vanaf of er een zeker nivo
in de relatie blijft. Het Is niet om te
gaan vechten, of met lege bierflesjes te
smijten. Ik zal me echter zeker nlet
abchennen .•

Traditie
Veto: Oe Leuvense jaren /runnen ook ver-
rijloznd ziJn op efutru-kurrikulwre vlak-
ken. lloe l~t u de lculluurwetking van dr
universifril ?
Collen: .Ik denk dat die op dit ogen-
blik wat onderontwikkeld is. Ab jedot
vergeliikt met de infrostruktuur en de
trodltle voor sport, dat dot toetste er
,beter uitkomt. Ik kan u wat dot betreft
dus alleen bijtreden.·
Veto: Hor zid u de rol van de Kultuur-
kommissir, roigen.s In.sidm zowat hrt
~lechl5l werkl"nde orgaan van dr hele
KU Lruwn?
Collen: ..Ik ben zelf nooit aktief met de
Ku!tuurkommiS5ie bezig geweest. lk
kan daor dus weinig over zeggen.·

Veto: Wat mort die kommissie doen?
Collen: ..Ik denk weer dat men daar
mensen moel hebben die daar tnttic-
tlef nemen, die daar het beste van
maken, die daar tets van kennen. Als
dat mensen zijn die ntet veel kennen
van kultuur, of die enggeestig zijn.
dan is dat een slechte rood. dan moet
men trachten daar meer geeigende
mensen in te letten .•

Velo: Bent uUil kompromisfiguur?
Collen: ..Nee ,maar Iemoetook niet te
pas en te onpas strovuren aansteken.
Je moet een konsensus nastreven, un-
ëers heb ie geen werkbaar teem. [e .
moet pragmatisch daurin zijn. Er zijn
echter bepaalde prtndpes waar ie niet
vanofkunt gaan, zoals kwaliteit van
onderwijs en onderzoek. En als men
zegt dat er een beleid moet komen van
naar de mediaan streven in plucts
van naar ekseüenne. dan moet Ie mf
niet hebben .•
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Rektorkandidaat professor Oebrock aan het woord
"Deuniversiteit is niet gebaat bij
telkens

Als romanist houdt professor Mark Oebrock zich vooral bezig mei
toegepaste llnguist1ek en wordt hij gevreesd door de aggregatie·
studenten van Romaanse. Daarnaast heeft hiJ al een lange loop-
baan achter de rug in de vele beleidsorganen van de Alma Maler.
Maar zijn ambitie reikt verder dan dat. Voor de tweede maal dingt
hij mee naar het nec plus ultra; het ambt van rektor. Veto vroeg
hemweerom.

Mark Oebrock: ..Rektor Oe Somer
heeft mil in 1981 gevraogd om qroeps-
voorrttter te worden voor Humane
Wetenschappen. Ook daarna ben ik
in een aantal beleidsorganen geble-
Ve11, meerbepccldde onde~braQd
en de onderwijslUad, waarvan ik nu
vooratter ben. Heel wat mensen heb-
ben me gevraagd om me kandidaQt te
stellen, allicht omdat ik dataJ. een eer-
ste keer-gedaan heb. Ik heb daar lang
overgetwilfeld, cmoct aan een derge-
lijke funktie meer lasten dan lusten
verbonden zijn. Maar mensen zeggen
me dot Ik al Ingereden ben, dat Ik de
untversttelt al en. Ze kennen mijn
kwaliteiten en bovendien - zeggen
ze glimlachend - ben ik te oud voor
een tweede mandaat, dus hoef ik me
nJet populair te maken voor herver-
kienng .•

Veto: Dot u voorzitrerbent van eh: On-
derwijsraad, speelt datlliel in uwnackel?
De Ondawijsroad is nooil in de hoogste
beleIdsorganen van eh: universiteit geko-
men, omdat de rood re licht zou wegen.
Oebrock: .01" Onderwijsraad heeft
toch wel zijn verdiensten. Bij de op-
richting wou men een adviesorgaan
dat mogelijke voorstellen zou fonnu-
leren voor een aantal specifieke pro-
blemen binnen de untversnen. sinds
ik voorzitter geworden ben, 15 de
Onderwijsraad meer autonoom gaan
funktioneren en heeft men problemen
aangepakt die men tevoren niet had
durven aanraken. Ik denk aan het
onderwljsdossler. Tegenwoordig moet
men dot dokument kunnen voorleg-
gen bij elke bevordertng. Het bevat
ebpliclete referenties OIIerde onder-
wijskapadteiten van de betrokkene .•
.0011. hebben we veerstelten gefor-

muleerd aangaande het procesmatig
uitbouwen van het curriculum. Dot
WQS het heilig huisje van de ckcde-
mtsene IlTijheiddie vaak verworden
was tot akadem ischevrijblijvendheid.
Men vulde als titularis een bepaald
'luk In, zonder rekening te houden
met de relevantie binnen het geheel
van de opleiding. Nu kunnen ook de
studenten meespreken ever de inhoud
van de colleges.•

Veto: Maar h~fl de Onderwijsruad wd
voIdoendegezug? Zou ze niet opdt:zdfde
hooglemorlen slaan als de Olldenoeks.
rood?
Oebrock: .111.heb ook In de Onder-
zoeksraad gezeteld. Beidezijn advies
organen. De Onderzoeksmad is min-
der betrokken bij het feitelijke beleid
van de universiteit. Weliswaar be-
schikt de onëereceksrccd over een
veel groter budget, vandaar haar gro-
ter aanzien.·

Veto: H~1t u een pian Debrod: In «
.tast zitren in nallo/ging Wl1I her pion
Di/kmans?
Debrock: -Neen, de universiteit Is niet
gebaat bij telkens nieuwe plannen.
WI!' streven naar kontinuïtelt. Het
rationalisotieplan waar u naar ver-
wijst, is blijven steken bil het kwanti-
tatieve. Men heeft wel wat colleges en
essemens gereduceerd met hier en
daar verschillende interpretaties. Het
kwalitatieve aspekt moet wel nog ver-
dergezet worden. Het reproduceren
van kennis moet verder worden afge-
bouwd ten voordele van zelfstudie.
Maar dat vraagt een zekere meute-
liteit5wiiziging. Als een student na
zelfstudie vanstelt dat hij het niet
haalt dan is het niet de eksominator
die oordeel! maar dan moet de stu-
dent zelf zijn konklusles trekken."
Veto; Er is ook hel ~Ienschappelijk on-
derzoek oon de universiteit. IJoe delikt u
dal verder uit Iebouwen?

"Alsje een kulturele
produktie op poten
wil zetten,moet jedat
twee à drie jaar op
voorhand plannen
en welke student is
daartoe in staat?_"_
Debrock: .Ik maak een onderscheid
tussen drie soorten onderzoek. Ten
eerste het individueel onderzoek, dat
het unrversücir onderwijs schraagt.
Dit moet absoluut gewaarborgd wor-
den, wat door de opeenvolgende be-
sparingen steeds moeilijker wordt.
Daarnaast is er het projektonderzoek,
dat ook rechtstreeks met het onderwijs
in verband staat. Onderwijs en onder-
zoek worden teveel als elkeers tegen-
pool benuderd, terwijl ze elkaar net
legitimeren aan de universiteit. Een
derde soort onderzoek wordt voorna-
mei ijkbedreven in de 'centres ofexcel-
lence' (gespecialiseerde onderzoeks
centra, nl'dr), die enonn veel inspan.
ning en middelen vergen om te kun-
nen konkurreren. Maar dat brengt
met zich mee dat de onderwijsop
dracht op de achtergrond komt. Zij
hebben hun bestaansrecht maar de
kultuur van de eentres of excellence
mag niet bepaJend worden \/OOrde
ganse universiteit. OnderwijS en en-
derzoek moeten gekoppeld blijven.
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Indien Iemand met een onderwifs-
opdracht die opdracht verwaarloost
omdat hij teveel tijd investeert in en-
derzoek. dan moet die opdracht her-
bekeken worden."
Veto; Kon femand die nauwelijks /es
g«fl don reklor worden? .
Debrock: -Inde mate dat iemandeen
onderwijsopdracht heeft, moet hij
daar de nodige tijd in kunnen steken.
Het Is evident dat zij die binnen de
labo's van de eentres of excellence
grote verantwoordelijkheid dragen,
niet ook nog eens met een onderwijs-
opdracht kunnen belast worden.
Maar het mog niet zozijn dat het pres-
tige dat aan die verantwoordelijkheid
vasthangt de nonn wordt voerpromo-
tie voor de gehele un1versltelt._

Populair
Veto: Vanwaar moelen de financiële
midddm voor dat ontkrmek komen?
Oebrock: ..Uit de tweede en derde
geldstroom (respektievelijk onder-
zoeksbeurzen en finanóële inbreng
van bedrijven, nlldr). Die zlln de afge-
lopen tien jaar steil toegenomen. We
moeten wel onze vrijheid tegenover
onze broodheren bewaren, zowel te-
gen de staat ers tegen de bedrijven. De
untversnett bepaalt autonoom hoe en
weer enderaeek wordt gevoerd. Het is
voor mij uitgesloten dat een bedrijf
met pakweg tien mfljoen naar de
unief stopten daar een onderzoek be-
stelt onder zijn eigen veerweumen .•

Veto: Za zal het wetemchapsparlc toch
INtrUn?
Debtock: -Dct is iets enders. Dct ts
gedeeltelijk georiënteerd onderzoek.
Daarvoor werd Leuven Research &:
Development opgericht, een vzw die
niet dezelfde doebtelUngen heeft als
de KU Leuven. Samenwerldng met
het bedrijfsleven verloopt echter in
onderlinge dialoog. Maar produkt.
ontwikkeling kan aan de KU Leuven
nooit het uitgangspunt van onder-
zoek zijn.•
Veto: Oppert de uniYenileît Wf!lgerKJeg
oplossingen IIOOTmaalschappelijke pro-
blemen? IJ het gevolg I'On de o!ltfHwmit'
die u ro sferk verdedigl niel dat er een
kloof is ol1lSlaon lUssen universiteit en
samenleving?
Debrock: ..De academicus heeft niet
tot taak pasklare oplossingen aan te
bieden. Wel kunnen vanuit het onder-
zoek een oentul richtlijnen aange9!'-
ven worden die anderen dan kunnen
uitwerken. ten kloof zie ik dus niet
echt.s

Veto: Wamt eraan deze universiteitwei
I'Oldocnde Ilogedacht ever kallkreet'
maalschappelijke problemen als wm-
loosheid, mi9ronteninle9mlie of de
noorcJ-zuidvf:rhoudillg?
Debrock: -In een aantal fukultetten
en ook Interfakultair wordt daar wel
degelijk aan gewerkt. Neem bijvoor-
beeld de ontwikkelingssamenwer-
king. Dot vrccqt wel een zeker enga-
gement en een investering van tijd en
middelen. Bovendien moeten zulke

--.------------------,

projekten ook op het nivo blijven dat
van een universiteit mag verwacht
worden .•
.Er bestaat dus zekereen bezorgdheid
over die problemen aan de unief. Op
gebied van werkloosheid wil Ik de
aandacht vestigen op de 'cureer ser-
vice', waarbij men studenten beter
voorbereidt op hun post-universitaire
loopbaan ...
VelA):ProfelSOmJ publla~n wel 9~lig
in specialislische vakbladen, maar ach·
ten brrt'Cl-maatschappdJke tijdschriflm
bliikboor beneden hun we!enschappe.
lijkewaordigheid. Vall een ~klor wordl
nochlans I'erWUChI dar hij over een mo-
rul ~lO9 beschik!. Moelhij dat nielge.
bruiken om zich ook In niet strik! okade·
mische di~ussies te mengel'?
Debrock: -Men kan niet alles tegelijk.
Professorenhebben heelwat werk.Wij
hebben inderdaad de taak om op een
hoog nivo meer toch vulgariserend
bepaalde inzichten aan de maat-
:Khappij kenbaar te maken. Wij doer(,
dat te weinig .•

Dialoogkultuur
Veto: Zul/en fJ09ingell in die richling in
dl" toekomst gel'Olorisurd wotdm zoals
dol nu al het geval Ismrt weIenschappe-
lijke publikatles?
Debrcck: .Ab je op een hoog nivo Ie
bevindingen aan de maatschappij
meedeelt, dan kan het niet anders
dan dot door gedegen onderzoek aan
vcomr Is gegaan en dal dat ook in Ie
onderwijsopdracht naar voor treedt.
Niets houdt proffen tegen zowel In
vckblcden als in populaire tljdschrif.
ten te publiceren ...
Veto: Muarwoorom doen zedot dun se
~inig?
Debrock: .Er Is geen dialoogkultuur
hier. In Frankrijk, tervergelijkJng, kc-
men politici en wetenschappers uit
dezelfde grote scholen. Die mensen
kennen elkaar uit hun vonnlngs-
periode. In onze politieke wereld is er
geen pletferm waar diskussie moge-
lijk ts. Er I.s eerder een zekere terug-
houdendheid tegenover de universi-
taire wereld omdat wil niet aan een
politieke agenda gebonden zijn.•
Veto: /etsanders nu: wot vemoat u plf!-
des onder demolaotiM:ring I'M MI 0n.-
derwiJS?
Oebrock: ..Ikben zelfbeurutudenten
werkstudent geweest. Ik heb aan den
lljve ondervonden wat nncncrële
drempels betekenen. Voor zover die
nog zouden bestaan, moeten zij ver-
dere oondacht kriJgen. Dol geldt niet
alleen voor de toegang tot de universi-
teit maar ook voor mogelijkheden
voor een tweede diploma. Maar er Is
ook een ander aspekt. Denk aan het
VSO - dat ik altijd het 'vertraagd
sekundalr onderwijs' heb ge-
noemd - dat geleld heeft tot een de-
valuatie van dat middelbaar diplo-
ma."
Veto: 11eefl hel VSO nlel julsf demo-
/aatiserend gewerkl door lIet aanbieden
van m~mere ireuzemogeiijkheden?
Debrock: ..Die keuzemogelljkheden
zijn op zichzelf wel positief, maar In-
houdelljk vrees ikdat er geen sprake is
van demokratisering. Er zijn mis-
schlen welmeerdJploma'safgeleverd,
maar vaak Is dat een waardeloos stuk
papier, dat geen slaagkansen aan de
universiteit garandeert. Dat maar om
te zeggen dat demokrotlsering niet al-
leen een kwestie Is van kwantiteit
maar ook van kwaliteit. Daarom
moet men ook een aantal sodc-kulru-
rele en psychologische drempels weg-
hclen.s

Veto: Hoc?
Debrcck. -Dcor die eereer service bij-
voorbeeld. We moeten de student per-
fekt voorbereiden wanneer hij gaat
sclucneren. In sociaal mlnder qeprtvt-
ligi~rde milieus is men daar minder
op voorzien. Het 15 dot onevenwicht
dat moet worden weggewerkt.
Veto: Demok.roliserin91'Of! hel cmder-
wijs heen toch voorolie maleI"" met de
tcxgang raorae un;efzflf. Isergeen lI'fOr·
schuMng in de demokrolisering nod;g,
wt'9 van hel financiële, naar hef weg-
vlaUen van /ruleutl:'el bepaalde verschil-
len. We !lenken in de~rsle plootsaan de
ochlerslellin9 vall de migrallfenbevol.
king.
Debrock: .Er is daar inderdaad een
grote nood. Ten aanzien van die be
volkingsgroep, alsook ten aanzien
van de ontwikkelingslanden moet de
universttelt een grotere inspanning
leveren dan het gewone onderwijs-
eenbod. Voorde derde wereld verleent
de universiteit al sinds 1977 een een.
tal beurzen. Migranten daarentegen
kunnen alleen via ons eigen secun-
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dair onderwijs naar de universiteit
vloeien. De oplossing van dat pro-
bleem situeert zich dan ook voome
melljk op dat vlak._
Veto: En hoc zil het met de torlotingJ-
bepertin9?
Debrock: -Het principe van de vrije
toelating moet gehandhaafd blijven.
Waarer problemen zijn, moeten ze in
een open dialoog besproken worden.
Er Is het gevaar van de vestigingswet
Sociaal revolteer ik ertegen dat een
elke zittende apoteker destijds een
,kado van twintig miljoen raqeqeven .•

~Veto: U mag ~n valse keuzes voor-
Jchotelen. De ve5liging5We1 it niel hel
ënige alternatief van de numerus dau·

'"'.Oebrock: .Hetgesprek moetmogel11k
'iljn. in een oplossing moet ook het
secundnlr onderwijs betrokken wor-
den."
Veto: Hoe schaf u: de Iwllurek laak van
«KU /LIJven in?
Debrock: •Die taak mag niet beperkt
blijven tol het aanbod In de fakulteit
Letteren. De unrversttctre gemeen-
schap is niet geboot bij zo'n reservaat.
Het Stuc, dat echter niet het alleen-
recht beeftopkultuuraan de KU teu-
ven, zou in samenwerking metde stad
en de provinde een grotere uitstrollng
moeten krijgen. Het voorbeeld Is Lou-
vctn-tc-Neuve. Men komt vanuit Pa-
rijs daar naar het toneel kijken. Zoiets
moet ook in Lellllenmogelijk zijn.•

"Denkaan het VSO
- dat ik altijd het
vertraagd sekundair
onderwijs heb ,ge-
noemd - dat geleid
heefttot eendevalua-
tie van dat middel-
baar diploma."
Veto: GooI u dan l'OOf" de nodige Infro.-
struktuur Zotym?
Debrock: -Ik heb een vccrstet in die
zin. indertijd zat het Centrum \/OOr
LevendeTalen{Un in diekrotwonin-
gen in de Dekenstrcct. Het eLT heeft
als vzw aan de unlversltelt recht van
opstal gevrnagd en Is een lening aan-
gegaan van honderdveertfg müjoen
om die gebouwen te renoveren, dw
zonder unlveraiteitsqeld .•
-wct kultuurinfmstruktuur berreft,
zitten alle universiteiten met hetzelfde
probleem. Als we dus In onderling
overleg een leningdossier daarvoor
aanvragen bij het Ministerie van On-
derwljS, wordt dte investering een
haalbare kaart .•
Veto: Is de universiteil zelf bereid lOOr
grld re zorgen?
Debrock: -De urnversttelt moet er
mee zorg voor dragen dat er geld is. Of
zijdat nu afnemen van de fakulteiten
- want daar komt het op neer - 0(
dat ergens anders gaan zoeken is niet
essentieel.
Veto: en wot met de IwlrulJrlcommissit?
Moefen de srudenren daar nieemnr bij
betrokken worden? Zij zijn toch degro«.
su afnemen van Iwlluur?
Debrock: .0011. daar moet een bredere
dialoon mogelijk zijn. Studenten zijn
w"!ldegrootsteafnemers maarnietde
qroctste organisatoren.
Veto:Omdat ergeen infrustruklulJr is...
Debrock: Dat is toch niet de grootste
reden. Als je een kulturele produkue
op poten wtlzenen, moet jedat l:Weeà
drie jaar op voorhond plannen en
welke student is deertoe in stoot?
Veto: Slotvruog: dreigl er bij de re/clru-
verkiezing çeen compromisriguur uit de
bus komrn?
Debrock Het gevaar dat men zichwil
populair maken om stemmen te win-
nen, bestaat altijd. Ikdenk dat de beo
letdsplnnnen van de verschiltende
kandidaten kwalitatief nochtanswei-
nig kritiek kunnen krijgen. Belangnj-
ker is dat de infonnatie via de centrale
raden en de kommissies op een kor·
rekte manier bij de rektor komt, Zij
spelen een minstens even belangrijb
rol als de figuur van de rektor.



Professor Lamberts wil de
geschiedenis ingaan als rektor

IIDeuniversiteit is aan
het evolueren naareen
marktgericht
kennisbedrijf"
Professor (miet Lamberts is gespeclallseerd in de politieke en relt-
gleuze geschiedenis ven de 19de en 20ste eeuw. Sinds 1985 is hij
voorzitter van het Katholieke Dokumentatie- en Onderzoeks-
centrum (Kodoc). Vier jaar geleden werd hll dekaan van de
fakulteit Letteren en nu ambieert hij het rektorambt. WUde 54-
Jarige dekaan na ziln publlkaties over de geschiedenis van de
KU Leuven, nu zelf in de geschiedboeken staan?

Lamberts: ..Ik ben op een eerder slui-
pende manier bij het beleid betrokken
gemokt. xwc wetenschoppetfjk rnu-
ncgement ben ik begonnen met hel
Kadoc in de jaren .zeventig. Deer-
naast ben ik ab historicus ook bezig
geweest met de geschiedenis van de
uruversuen. Ik heb daar ook een boek
over geschreven neer aanleiding van
S50 jaar universiteit, met dQ,u1n ook
een stuk over het rektoroot 'Ion De
Scmer van 1968 tot 1985. Ik ken de
universiteit dus als studieobjekt..
-srnds Ik dekaan ben, ga Ik ook

naar Akademl5che Raad en zonder
dat Ie het weet gemak je er helemaal
In verwikkeld. Een aantal mensen
dachten dat Ik goede ideeën heb en
hebben me aangemoedigd het te pro-
beren. Voor zo'n ;rwarejooa!.s rektor ts
natuurUjk ook. een serleuze portie am-
bitie nodig, anders hou ie het niet vol.
Anderzi}d.s denk Ik niet dat je het aan-
kan als Ie niet echt voor een zaok op-
komt, een Idee van hoe de universiteit
zou moeten ziJn.-

Uithangbord
Veto; Hat:mort de W1lYersîteiterdan uit-
zien?
Lamberts: ..De universiteit Is volgens
mij aan het evolueren naar een
marktgericht kennlsbedrtjf. Ik keur
dat niet per se of, maar je moet er voor
oppassen. Die evolutie wordt in de
hcnd 9ewerkt doordat onze primaire
geldstroom die we krljgen van de
Vlaamse Gemeenschap aan het ver-
smallen lso Onze mensen worden
daardoor extro gemotiveerd om in te
spelen op wat er gaande Is in de bui-
tenwereld, om marktgericht te werken
en de inkomsten van de universiteit te
vergroten met prtvee-inkcmsten.»
..Ik zeg dus zeker niet dat het per defi-
nitie verkeerd Is, alleen mag het ver-
werven van eksteme kredieten niet de
hooft:lopdrocht worden. Ook voor on-
derwljs moet men ervoor oppassen
niet alleen die opleidingen in stand te
houden waaruit men veel inkomsten
heeft, omdat er veel studenten zijn.
Op onderzoeksgebied heeft men mis-
schien wel teveel oog voor kontmkt-
research waardoorde hoofdopdrocht,
fundamenteel onderzoek, in het ge-
dmngkomt.,.

Veto: Erkomt Sfteds mf!ef""geldwmuif fit
Ixdrij(5WelT/d, de zogenaamde derde
geldstroom. flor denkt u dan dal fUndo-
menteel wetensrhoppeüjk ondt:noek te
sfJmult'lTn?
Lamberts: ..Ik denk dat de middelen
ven de eerste geldstroom (rechtstreek-
se overheidssubsidies, fl"Iodr) ekskluslef
moeten gebruikt worden voor runde-
menteelonderzoek. Voorzover je een
onderscheid kon maken tussen fun-
damenteel en toegepast onderzoek,
want belden lopen nogal eens door
elkaar. Er Is zeker sprake van een
tweerlchtlnqsverkeer maar in een
eentut gevallen kun je toch duidelijk
hetverscbtt maken tussen niet-gericht
rundementeet onderzoek dat meer
neer de diepte gaal en het toegepast
endereeek. Heusneerbet fundamen-
teel onderzoek dat dl' eerste geld-
stroom moet gaan en het recente allo-
kattesysteem gaat daar een beetje te-
genin .•
..In de tweede geldstroom, de onder-

ecekskredteten, Is er een tendens om
meer technologisch te gaan werken,
toepassingsgericht onderzoek. Ook de
tweede geldstroom zou meer gericht
moeten worden op fundamenteel on-

derzoek zodat de universiteit haar
mogelijkheden tot dat onderzoek kan
versterken,»

Veto: Op het vlak wm het n!et-rondo-
mentm ondt:rzoek is er sprulr van dt:
oprichting wm t't'n wetenschapspork_
woorin bedIi;ven n-mtllt't'l zouden kIm-
nM gaan bepalen welk ondeTzoeker\I'eT-
richt wordt. Zou de urul'l!rsileit nlt't auto-
noom moeten kunnen werken, onafhan-
kelijk wm de bedriJven?
lmnberts: ..Het wetenschopspcrk Is
erop gericht een samenwerltin~r-
band met de Industrie tol stand te
brengen. Aangezien de Industrie hier
voor een groot deel finandert, moet
men ook aanvaarden dat zij hier ge-
dt'elteliJk vragende partij Is.en het on-
derzoek dus enigszins ken bepalen in
een richting die ook voor haar nuttig".--wct dle derde geldstroom betreft,
kan je niet zo kritisch zi'[n. Toch zoude
universiteit enkel aan door de bedrij-
ven georilinteerd onderzoek mogen
deelnemen, als dit onderzoek een
meerwaarde betekent voor het fundo-
menteelonderzoek. Don verkrijg je in
het slechtste geval bl1komende mid-
delen voor het eigen fundamenteel
cnderzcek,»

Veto: Prof"rSSOf" CoJlm wH meer dean-
Imlisotle. Em rektor moel I'Olgens hem
delegeren en di~n ols uithangbord.
Bent u het eens met die visje?
Lamberts: .Ik geloof niet In een port-
urne rektor. De rektorsrunktie staat bij
het funktioneren van de universiteit
zo centmal dat dit onmogelijk. is. Ik
denk ook nietdateen rekter enkel een
uithangbord kan zijn, went eigenlijk
ts hll de stuwende krocht in een uni-
versitair systeem zoals wij dat heb-
ben ...

"Ik geloof niet in
een part-time rektor."

Veto: Hoe zou u don de unl\l'eTSiteit wH-
It'n profileren naar het builenland lor?
Lamberts: .Mijn punt Is dat de rektor
In de eerste plaats de universiteit In-
tern bestuurt. Samen met zijn ploeg
moet hij de universiteit besturen op
een demokrcusche manier. Daar-
naast moet de Leuvense rektor ie-
mand zijn met een brede geest, die
naar bulten toe kan vertalen wat er
binnen zijn untversuctre gemeen-
schap leeft. en die ook een zeker mo-
reel prestige heeft. In die zin is hij de-
gene die de universiteit representeert
neer de buitenwereld toe, en dus ook
In het buitenland, waar hiJ moet pro-
beren zijn Instelling te vertolken In
haar eigenheid. Ik denk wel dat wij op
Internationaal vlak enkele troeven
kwmen uitspelen. We hebben een ze-
kere reputatie als grootste \lolledig
kctolleke universiteit van de wereld,
die vlakbij de hoofdstad van Europa
ligt. Dat Is ook een belangrijke troef
dle heel wat mogelijkheden biedt tot
Europese integrath!. WetenschaPIM'-
lijk gezien kunnen we ook In een aan-
tal sektoren orue man staan. Ook op
dit vlok heeft de rektor naar buiten toe
een belangriJke representatieve funk-
tie ...

Veto: Gebruikt de ,dtor zijn mored
preltige wel voldoende om ook lijn ltt'm
te /aten horen in diskus~es die niet strikt
okodt'misrh lijn?

Lamberts. ..Men moet ook opletten
dat men daar geen misbruik ven
maokt; een rektor spreekt immers in
naeun van een universitaire gemeen-
schep, die erg verscheiden is. Ik denk
dan ook dot hij niet te veel in naam
van de universitaire gemeenschap
moet spreken zonder deze gemeen-
schap daarin grondl!tte kennen.
Maar hij kan ah perseen weturen toe
standpunten verltondlgen die een en-
sche betrokkenheid insiuiten._
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Veto: Er bestaat ern zekere Idooftw.sen
de unil'l!mtdt en de maatJChappij. De
UI1I\oersitdtstaat nogal outonoom en en-
gog«rt zich weinig, onder het mom van
Wf:lenschopplijke onofhonkelijkheid_ Er
djn slechts wdnJy proffen die buiten hun
WC'tçnschoppeIiJ~e "~Idoiny dUIW/l lre-
den en nOOT bullm toe een standpunt
i/11lemen. Mootschappelijke INOblemo-
tieken zoals notionalisme- of werldoos-
hrid worden vooknogal~rloosd_
Lamberts; ..Daar kan Ik het toch niet
helemaal mee eens zijn.jnhen leman
bijvoorbeeld, iswerkzoom aande uni-
versiteit, en heeft ook vroeger zijn
standpunten kenbaar gemaakt. Er
zijn ook verschillende werkgroepen
aktief bezig met mIgrantenproble-
matiek en nationalisme. Ik denk niet
dat de universiteit ongevoelig Is II'OOr
de problematiek .•

Veto: Goaf het hier nJe-t meer om een
oolltal geïsoleerde figuren? Is er bij de
proffen cmderliny nog een diskussie-
forum, waarin O\IU deK problt'matJek
wordt gediskus.sieerd?
Lamberts; ..Neen, maar ik denk ook
dat dat juist de rijkdom Is van de uni-
versiteit, die de kans geeft aan opbor-
relende persoonlijke initiatieven,
waarbij de één zich ui sterker enga-
geert don de onder. Ik denk toch wel
dat er nogal wat professoren zich
maatschappelijk engageren en af en
toe hunstem laten horen In een maat-
schappelijk debat, maar het Intellek-
tuele debat op grote school is wat ver-
stomdoon de universiteit Dat heeft te
maken met een toenemende speeen-
scne, en de vele ckuvrtenen die ook op
de schouders van de hoogleraar te-
rechtkomen, zoals het zoeken van bij-
komende fondsen. Mlsschlen kan dit
intellektueel debet van bovenuit wat
sterker gestimuleerd. worden, zoals ik
het ook al in mijn programma sugge-
reerde ...

Interaktief
Veto: Cr is ook nog een fwerde ospekt·
het naar builen treden, hef kenbaar ma-
ken aun de mootschoppiJ_
Lamberts: ..Oot moet vtc publikoties,
In kulturele tijdschriften, enzovoort. Ik
denk dat je dat ook meer mag aan-
moedigen dan In het verleden is ge-
beurd.s
Veto: Gaaf dal ook een rol spelen in beo
I1Ot'mlngen?
Lamberts: ..Als het mij te doen staat,
zou daar meer rekening mee gehou-
den worden. Het Is volgens mij heel
posltlef dat mensen hun inzichten uit-
dragen naar de bultenwereld. Het
moet dan ook gestimuleerd worden.

Het lijkt mij voorde hand te liggendat
dot ook mee verrekend moet kunnen
worden als men een hoogleraar bij
een prcmcneccnvmcç evalueert. Bij
promoties mcetvclqens mij ook meer
aandacht beneed worden aan de in-
dividuele opdrachten van tedereen.
We moeten afstappen van een sys-
teemwccrtn men als het ware met de
meetlat het eentel internationale pu-
bllkaties gaat meten.s
~De hoogleraar heeft drie terreinen:

ondermek. onderwijs, en dienstverte-
ning. Die lootste sektor kan gaan van
beleidsfunktIes vervullen binnen de
universiteit of permanente vorming
tot zelfs het vulgariseren ven een be-
peelde wetenschap. Ik denk dot bij de
beoordeling van een dossier ven een
hoogleraar meer rekening moet ge-
houden worden met de globalitelt van
zijn opdrochten en dat we daarvoor
een beter systeem moeten utrwerken
zodat de akademicl weten weer ze
zich moeten aan verwechten.»

Veto: Waf denkt u wm de konkurrentie-
wedloop tunen a. V1oom.llt unl"lleTSÎtei-
ten?
Lamberts: .Ik zie liever samenwer-
king dan konkurrentie. Een gezonde
konkurrentle moet er din. Ie zit op
dezelfde markt met het onomkoom-
bare gegeven dat Ie Inkomsten voor
ongeveer de helft gebaseerd djn op
het aantal studenten. In die zin is er
vanzelfsprekend kompetitie moor ik
denk dat de bikkt'lharde kompetitie
niet hoeft.

wetenschappelijk onderzoek en dat
moeten we aanbieden aan een zo
groot mogelijk deel van de bevel
klng .•

Veto: Demokrotiseril19 van ht'l onaer-
wij5dus.
Lamberts: ..oemokrotisering bete-
kent votçens mij ook dot er aandacht
is binnen de universiteit voor wet er
leeft bij de bevolkÎ~, dat ergevoeU9'
held Is voorde sadale problemen ven
de bevolklng. Oot moeten we ook be-
vceoeren.c

"Wemoeten ofstcp-
pen van een systeem
waarin men voor
promoties het aantal
internationale publi-
katies gaat meten
met de meetlat."__
Veto: Is het bijvoorlJeeld oppanuun OOI
we /cie-lC"n 1OOf'"«"Tl ebameruy.sfeem dot
mf!ef""gelijkt op dot mnGenl?
Lamberts: ·A1s er geen intrinsieke ar-
gumenten zijn die aantonen dot dat
een beter eksamensysteem is, dan
hoef je dat niet te veranderen om vljf
studente-n meer 0011 te trekken. Ik
denk niet dat er uun de financiering
van de universiteiten iets moet veran-
derd worden. Als de universiteiten niet
meer gefinancierd wo •..!t"n op basis
van het aantal studenten is de beko-
ring zeergroot om de studenten buiten
te hcuden.,

Velo: Uil uw allfwoord kunnen Wf"aflei.
den dal u yeen \lfXN"sfonder bent van
numeru.fcluwus.
Lombcrb: -Dct klopt. Ik vind dat z0-
veel mogelijk jongeren de kans moe-
ten krijgen om de unrversitctre vor-
ming mee te krijgen. Kritisch weten-
schappelijk denken aanleren, ts vol-
gens mij zeer belangrijk. Daarin on-
derscheiden we ons van de hogescho-
len. Hogescholen geven in principe de
stand van kennis door. Universiteiten
zijn onderwijsmnellingen waar ook
aan onderzoek wordt gedaan. Dat wil
zeggen dat de steeenten gelnltieerd
moeten worden in de metode van het

Interaktief
Veto: Wil u hef Önderwijs twrgOni~TC"n?
Lamberu: .Ik denk dat er vcorcl iets
moet gebeuren aan ons systeem van
hoorkolleges. Er zouden pogingèn
moeten ondernomen worden om
meer Interaktief onderwijs aan te bie-
den vanaf het eerste jaar. Dot zal wel
opeen selekueve wijze moeten gebeu-
ren omdat we financieel gezien beo
perkte mogelijkheden hebben. Het
moet mogelijk zijn om zelfs in de eerste
kandidatuur te werken met groepen
van makstmum twintig studenten
waarin de studenten begeleid worde-n.
Ats je zo één bruiscol.lC9Corganiseert,.
betekent dut dat je een ander college._
mi moeten afschaffen. Oe onderwijs-
lost wordt immers zwaarder. Toch
moeten we proberen die schoolse
vorm van onderwijs te doorbreken._

Veto: Zo'n interolll&e onderwijS\lOml
yam meeT geld kolten. Waar mort dat
geld wmdoon komen?
Lamberts: .Uit het ohderwljsbudget
van de regering. Dot is de enige uit-
weg. Ik stel vest dat de begrotin9 van
de untveottetten In de laatste vijftlen
jaar relatief gezien verminderd is en
dat wij twee derde krijgen van een ver-
gelijkbare Nederlandse universiteit.
Dat is het fundamentele probieem dat
de universiteiten nu ondervinden.
Omdat die geldstroom versmalt, heb-
ben we minder en minder vaste staf.
Die mensen moeten meer eksterne
middelen gaan zoeken, worden doar- "-
doorbilkomend belast en afgehouden
van hun hoofdopdmchten. Dat is de
essentie van het probleem."
..Ik besef dot het gemakkelijk ge.

zegd is dat er meer geld von de over-
heid moet komen, ook voorde univer-
sitaire ziekenhuizen overigens. Dat
kan wel In de ontwikkelde landen. Als
we dus de pretentie hebben om een
ontwikkeld land te zijn, wl er meer
geld voor de universiteiten moeten
kcmen.,
Veto: Noost de /rodilionele \lonn/ng
door middel \I(JII onderwijs is e-rook dt:
kullurelt' I'Orminy. Hoe ziel u de kul_
luurwerking vatl dl' uni"ller5ileit?
Lombern: -Er moet gezorgd worden
voor een kulturele Infrostruktuurvoor
de studenten woarin het Stuc en Klep-
stuk ook terecht kunnen. Ik denk dat
het Stuc hoedanook zijn banden met
de studenten moet behouden. Erts een
tendens naar prof~sionalisering in
het Stuc. Dus moet er nocr een even-
wicht worden gezocht. In die kulturele
infrastruktuur moeten de studenten
ook de mogelijkheid hebben om op
een oktleve manier met kultuur bezig
te zijn.. -

8alt Eeckhout
Annemie Dedx

Peter Van Rompaey
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Professor Oosterlinck doet een
gooi naar het rektorambt

"lkben trouwens een
van de kampioenen van
het decentraliseren"

BurgerUJk ingenieur André OosterUnck is vooral o.ktlef als ceder-
zoeker in hel domein van de informatietechnologie. Studenten
ennen hem dan weer van de meestal beknopte bijdrage aan
"SIOC~Qstischeslgnaolo.nolyse en fütercntwerp". Daarnaast Is hlJ
als groepsvoorzitter Eksakte Wetenschappen, en lid van de
Akodem1sche Raad en het GemeenschappeUJk Buro, al een aantal
'aren betrokken bil de hoogste beslissingen van onze untversttett.
De vanzelfsprekende stap tot rektor?•

OosterLinek: ./k heb er pas recen t aan
gedocht om hel te doen. Niet omdat ik
dacht dat Ik het niet zou kunnen,
moor omdat ik von dichtbij heb mee-
gemookl wat voor zware lob het el-
genlljk Is. Ik was verwonderd toen te-
mand zei dat Ie dal port-time kon
doen, moorgoed. Ik heb me heel goed
gevoeld als verantwoordelijke voor
een groep. Die groep WQS eerst een
onderzoeksgroep, dan later een afde·

.... !ing, dan werd dat een groep fok",l-
-- tenen. Ik geloof dat dat - ob je een
visie hebt en daartn gelooft - ~gen-
lijkgemakkdijkil._
"Dat ik me kWldidaat stel als rektor,

is niet uit ambitie. Op dit ogenbUk ben
ik voorzitter van de Vlaamse Raad
voor Wetenschapsbeleid. Statutair
staat dat zelfs boven de rektor. Ik doe
het niet om de erkentelijkheid. Ik heb
:zelfs lang getwijfeld of de job niet te
:zwaar Is._

Veto: Hoc zief u dl!' slruktuurvun de uni-
versfleil onder professor Doslerlinek?
Collen bijllOOriJeeldsprok aver decentro-
lilaUe. Op hel debat neigde u eerder fKUJr
een een/rolisari..:.
Oosterlinck: ..Nee, het was geen cen-
eensene. We hebben op dit ogenblik
een voldoende decentralisatie, ze
wordt alleen niet goed gebruikt. Ze
moet opgeklaard worden. Het gaat
om het wegwerken van overlappin-
gen, van strukturen die niet duidelijk
zijn. De verantwoordelijkheden moe-
ten dus beter afgelijnd worden. Dat
geldt ook voorde bevoegdheden en de
middelen die men daartoe heeft._
..We kunnen moeilijk nog meer de-

- centraliseren. WIJ geven de middelen
voor bijna tachtig procent aan de
fakulteit. De fakultelten hebben de
verplichting die daarna te verdelen

naar de groepen toe op bruis van ge-
meten kwoliteit van het onderzoek en
het onderwijs. Wanneer je nog verder
goot met decentraliseren zal je waar-
schljnlljk eindigen met dertien ver-
schlllende universiteiten. Dus vind ik
dat men het globaal kader moet be-
waren. Anders heb je geen eenheid
rneer.»

Geld
•We moeten ook niet verder centra-

liseren. Ik ben trouwens een van de
kampioenen in betdeceeccnseren ïk
vind dat je de zaak moet delegeren,
duidelijk delegeren, maar het globaal
kader moet blijven. De universtten
moet met een gezicht naar bulten ko-
men. Natuurlijk moet Je de eigenheid
van alle fakulteiten erkennen, en dat
is wet vaak verkeerd gelepen Is. Soms
pleit ik ervoor bepaalde regeb niet te
strikt te nemen, zodat er nog wal vrij.
held overblijft voor de fakulteIten .•

Veto: De middelen ron de universifelt
zijn bepeT*.1. HOf' denkt u de unl~fdt
beter Ie doen fi.mktlooenm met die beo
perile middelen?
Oosterünck: «Eerst en vooral zou Ik
willen proberendie beperktheid te ver-
beteren. Ik heb een studie laten doen
waarin onze universiteit vergeleken
werd met die vun cnze vijfbelangrijk-
ste hundelspcrtners. !k denk dat dat
een goede referentie is: de universiteit
is een wezenlijk deel van desamenIe-
ving en we moeten er voor zorgen dat
wij blijven bestaan als een konkur·
rerend iets. Als je kijkt naar de begro-
ting vooronderwijs, dan blijkt dat wij,
wat het globaal onderwijsbudget be-
treft, goed zitten. Maarhetdeel van de
universiteiten daarin is ongeveer drie,
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vierprocent te weinig. We zouden aan
dertien, veertien procent moeten zit-
ten om vergelijkbaarte zijn metde ons
omringende landen._

Veto: U wil dus meer geld.
OostuUnck: .111.vind dat we dat zeker
moeten vragen. Maar Ik realiseer mij
goed dat we dat niet direkt zullen krij-
gen. Binnen de huidige ekonomlsche
situatie, kun Ie enkel vrcgen om een
verschuiving binnen het totale onder-
wi]sbudget. AJs we meer geld vragen
voorde unrversnenen, dan moet daur
nQtuurUjk wel iets tegenover steen.
Dus moeten wij Intem en ekstem m-
tionaliseren, binnen en russen de uni-
versiteiten dus. Om een opleiding ge-
substdreerd te krijgen moet je momen-
teel tien studenten hebben of twintig
als je met een nieuwe opleiding sten,
Dat aantal zou men moeten optrek-
ken. Daardoor goat men een herver-
deling krilgen tussen de universitei-
ten."

"Dat je aan die
kleine universiteiten
onderzoekmag doen
en doktoraten hebt,
dat is toch je reinste
onzin."
•Toen Ik student was, zifn wij spijtig

genoeg bij de demokrotisertng van het
onderwijs de verkeerde rieh ting uitge-
9OOn. We waren beter bij eerreeperkt
aantal universiteiten gebleven en
hadden beter een goed beurzensys-
teem uitgedachtom de verplaatsings-
kosten en de verblijl1k05ten te onder-
steuneu,»
Veto: Dus dl!' kleine unil'trSiteiten zools
Kwak en Diepeflbetk. zijflllOOf u eigenlijk
owrbodig?
OosterUnek: -Dte :zIjn zeker overbo-
dig. Ik moet echter ook met de poll-
ueke realiteit rekening houden. Als
het alleen maar onderwijS zou zijn in
eerste of tweede ken, dan zou Ik deer
zeer goed mee kunnen leven. Het is
goed om het onderwijl dichter bij de
mensen te brengen. Maar dat je een
die kl~ne untversttetren onderzoek
mag doen en dektoreten hebt, dat is
toch je reinste onzin._

Enveloppe
..Iedereen vraagt beter onderwijs.

In een QQntal gevallen zal dct beteke-
nen dat we meerpersoonlijkonderwijs
gaon geven weer meer tijd aan be-
steed moet worden en weervoor meer
inspanningen moeten worden gele-
verd. Oot :zal alleen maar kunnen
door hard te snoeien in de mlleges van
eerste en tweede licentie. Wil geven
daar te veel vakken. De rcuoncnsctre
zal daar moeten verder gaan, willen
we tijd maken voor beter cnderwfjs.,

Veto: Leidr dar nier tar verschraling?
cesteruecjc •Dat Is een dilemma
waar we voontaan.lkheb betoverde
subrichtingen. Die zijn uiteraard zeer
interessant maardevroag ts ctwe het
ons kunnen permitteren. Als u cls sru-
dent beter onderwijs vraagt dan moet
u goed verstaan dat het huidige on-
derwl Is het meest ekonomIsche is; met
beperkte Inspanningen een maJuj-
mum aan kennis overdmgen. ALs Ie
het huidige onderwijs met een beperkt
budget wil verbeteren, moet ie kie-
zen.s

Veto; lol u ook.kieun KlIK ten antkn
financiering VOIIde Ullhooemtdt?
OosterUnck: Ik denk dat de ûncnoe-
ring van de universiteiten nog meer
studentonafhankelIjk :zou moeten
:djn. Ik ben een voerstenoer van af-
sproken tussen universiteiten. Maar
20lang dat enorme reperkussies gaat
hebben op de financiering zal het
moeilijkbUjven._

Veto: U bedoefl dal de huidJye finonde-
ring mer zJch met'brellgt dal de WliversJ-
reiren zoveel mogelijk studenten meeren
binnenhalen?
Oosterlinek: ..Del! Is het nefaste ge-
volg ervan .•

Veto: floudt delf' finoncitring ook geen
/cwalileilsgaronlie in? Een universireil
he'tn er belang bij goN onderwijs oon te
binkn om genoeg studen/en te kunnen
aantrekkm.
Oosterüncjc .111.pleit niet voor een
vasteenveloppe voorelke universiteit.
De athemkelijkheid van de studenten
moet er zijn, maar zt is momenteel
nog te groot. Voor ons als grote univer-
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snert ligt ze in de buurt van zestig pro-
cent, en ze zou naar dertig procent
moeten gaan._

Veto: Opent dol niet de deur n(l(lf een
todatingsbeperking? Het isdan namelijk.
niet za erg meer als een univenitelt min-
de- studenten hft!fl.
ocsternnck: .111.vind dat het onze
opdracht moet blijven om zoveel mo-
gelijk mensen een opleiding en een
diploma te geven. Ik ben wel vooreen
oriënteringseksamen, uit sociale over-
wegingen. Het is niet goed dal dertig
procent van de studenten mislukken
In hun eerste laar. Dat Is ook een zeer
hoge sociale kost. In de Industriële
middens stelt men dot wij eigenlijk
verkwistend optreden. Dat aoveten
uitvallen het eerste jaar, dat vinden ze
een verkwisting. Ik heb onmiddellijk
gesteld dat wij de finWldertng die wij
daarvan laijgen voorlopig niet kun-
nen missen .•

veto: [en 9roof perrenr~ VOIIbissns
slOfl9t loch wel in hel bfsjoar, en kmf 10-
ter geen problemen. Uit een onderzoek
bleek trouwens dot de oanpassin9s-
problemen aan de nieuwe omgeving een
gr04eff! rol spelm dan de onbekwaam-
heid.
Oosteeûncjc .Ab ikspreekoverdertig
procent, dan tsdctmet bissen inbegre-
pen. Een groot voordeel van een orïën-
teringseksomen Is het feIt dat men
normerend kWl optreden naar de hu-
maniora toe. Ik heb als Ingenieur een
groteervaringmetingangseksamens.
Een goed oriënterinqseksarnen houdt
ook rekening met die aonpasslngs-
problemen.-

Veto: Het puren/age niel yes/uagckn
li9t in uw (alru/teil nochlunsook rond de
dertig procent.
OosterUnck: -Hmm. Ia. Ik zou enkel
een vrijblilvend oriënteringsekswnen
willen, model Coens dus. De staart
van de mensen die er niet in slagen
kan je zo toch eenreden het niet te
proberen. Natuurlijk is er een eentel
mensen dat moet wennen>
Veto; Noost een hogere averlrtidJubsi-
dit, zullen erwacusc:hijn/ijk meermldde-
len uil de eJcstemegeldstroom, de ztK)e-
noamcJe derde geldstroom, moelen k0-
men. Sponsoring vanuit de bedrijfs-
wereld dus.
Ocsterunck: ..Ik heb nooit van spon-
soring ge~proken, wel van weten-
schappelijke dienstverlening. Dat Is
iets enders. Wij doen zeer veel aan
dtenstverlenlnq. Een klein milium In
de pot von vier en een half millard Is
afkomstig van de bedrijven voor we-
tenschappelijke dienstverlening. Dit
is eigenliik georienteerd onderzoek.
Hetgeeft ook feedback in [Wee richtin-
gen: naa.r de Industrie maar ook naar
de unlversiteit,»

Denktank
.Sponsoring is veeleer vrifblilvend.

Een eentot mensen krijgen dat om
verschillende redenen. BIJ weten-
schappelijke dienstverlening wordt er
een kontrakt afgesloten en word je
verondersteld een projekt uit te voe-
ten.»

Veto: Is dot wel een goede zaak.: een
eJcsremeinstantie die ~t wdk pro~1clde
uniYel'lildt m«t uitvoeren?
ocsteruecc .Wij zijn doarwel vrij in.
Ik heb altijd gestreefd naar een fifty-
fifty verhouding. Er kon in mijn groep
altijd maar de helft of minder van het
onderaoeksbudqet komen van Indus-
triële sponsoring. Met een deel daar-
van moeten we ook nog eens funda-
menteelonderzoek kunnen verrich-
ten. De bedrijven waar ik mee samen-
werk hebben er geen probleem mee
om naast het projekt een belangrijke
sponsoring uit te geven om onsfunda-
menteel onderzoek te ondersteunen.
Ik geef toe dot dat met kleine bedriJ-
ven moeilijker ligt. Men ziet ookln dat
men ook op iets langere termijn moet
werken. Dal hoeft helemaal geen ëf-
honkelijkheid von de industrie te be-
tekenen. Ik denk dat het nuttig is dat
een aantal fokultelten, waarvan de
studenten hoofdzakelijk in de indus-
trie zullen terechtkomen, kontakten
onderhouden met de Industrie, en dat
we de industriële noden leren ken-
nen."

Veto: Hn:fI een unil'ersiteit niet eerder
een breedmootschappelijk fimkfit?
Oosterlinck: .Ze heeft die ook. In ons
bestel Is het zo dat wij een kulturele
funktie hebben, een maatschappe-
lijke en een industrieel ondersteu-
nende funktie. Die zijn redelijk even-
waardig maar dat verschut natuurlijk
van fokultelt tot fakulteit. Ik vind het
niet verkeerd dat wij meewerken om
het voortbestaan van een Vlaamse
industrie In stand te houden, maar Ik
vind ook>'dat we maatschappelijke
verplichtingen hebben. We moeten
een denktank zijn om mogelijke op-
10ssln!Sen van problemen in de meet-
schappiHe ontdekken en te onder-
steunen.. •

Veto: Wordt er "U genoeg 9ewertt rond
lema's dit de hwdi9f' moal.schupplj be-
zighouden?
Oosterlinek: -Neen, wij doen daar
inspanningen voor. De moutschep-
pelijke problemen zijn momenteel zo
komplex dat :ze niet meer door één
fakulteit kunnen gedragen worden.
Een meer Interfokuitalre aanpak Is
daarbij nodig. Ik geef toe dat dot te
weinig gebeurt. Derektormoetervoor
zorgen dat het goed geor9'lniseerd is
zodat we niet, eccrs nu, In gespreide
slagorde naar buiten komen. We
moeten ervoor :zorgen dat we met één
gezicht naar buiten komen. Ooarblj
dienen we ons afte VTOgenWQtwe als
imago wensen .•

"Ik denk dat de fi-
nanciering van de
universiteiten nog
meer studentonaf-
hankelijk zou moe-
ten zijn."

Veto; Wat wens( u a:J imago?
Oosterlinck: -lkwenseen elltaire uni-
versiteit te zijn, op vlak von onderwijs
en ondenoek, maar niet elitair in die
zin dat de toegang niet voor tedereen
zou moeten blijven bestaan. Er moe-
ten nog meer inspanningen gebeuren
voor de lagere klassen. Ik zou graag
hebben dat we als beste universiteit
worden bekeken voor onderwijs en
cnderroek.s
Veto: Heel veel wetenschappers zijn en-
kel met hun bepalfe vakgebied buig en
publiceren in spet:ia/islische vaktijd·
schrinen. Iiel lijkt ons niet onbelangrijk
om het kontakt nret de burger Ie bewa-
ren. Gaat u de mensen dit hun bevindin-
gen op ~n I'erel!nl'Otldi9d1!', ~rontwoor-
tk manier noor buiten bn'ngen ook beb-
nen?
Oosterlinck: ..Ik heb daar al vaak
aan gedacht. We hebben ob kennis-
centrum een belangrijke meetschep-
peiijke rol. Die moeten we wccrmc-
ken door de informatie op een aange-
paste manier naar buiten te brengen.
Dat betekent dus vulgarl.sering van
wetenschap. En Ik vind het spijtig dat
vele wetenschappers dat tijdverlies
vinden. Wat beloDÎng betreft, denk ik
dat voor een eerste benoeming het
onderaoej; het belangrijkste is. Op de-
ge!IJk ondenoek gebaseerd onderwijs
geven is immers orue cpdmcht.s

Onderwijsman
Veto; Proressor Debrock riOOtdeooder-
wljsfimktie minslensewn belangrijk.
Oosteritnck: ..Ik denk dQt je kan leren
doceren. Ab lemundgeen goed onder-
wIjsman Is volgens een evctucne,
moet hij of zij verpllcht een scholing
ondergaan om beter onderwijs te ge-
ven, na de eerste benoeming. Om be-
vorderd te worden moet je kijken naar
alle cpdrcchten.,

Veto: Zoo u ais relclOfaigemeen zo'nlo'tf-
plichting doorvoeren?
Oosterlinck: ..Ia. Daar heb ik geen
problemen rnee.»

Henk Dheedene
Kristien Michiels

Peter VWl Rompaey



Kringverkiezingen bij Klio

De goden bleven op de
Olympus
Deze week werd er een nieuwe presesgekozen bil KUo, de kring ven
oude geschIedenis en klassieke filologie. Veel meer don de huidJge
krtngwerking zo goed en zo kwaad als gaat verderzetten. Hikt er
niet onm1ddell1jk in te zitten.

De verkiezingen werden voorafge-
gaan door een feestweek. Maandag
was er een klassieke avond in de fok
van Letteren, dinsdogeen jeneverkwis
tegen êcos voor de Solcmtsbeker, die
de klioten smadeli[k verloren, en
woensdag een pcëarecvcnd. Donder-
dagmiddag was er een verkiezing-
show en daarna werd er gestemd.
Diezelfde dog nog werd op een cock-
tailavond de uitslag bekend gemaakt.
Twee lolploegen probeerden wot

geer te brengen in de verder uiterst
rustige kresweek. De eerste was de
'Bond der kortharig onderdrukten',
die bestond uit een kommune gemil-
limeterden. Zij probeerden aUe klioten
te bewegen tot een dagschema dot
zou beginnen om vijf uur 's middags,
gevolgd door een ritueel scheren en
een gebed aan de lokale en kale ver-
goddelljkte prof. De rest van de dag
zou uiteraard in de fakbo.r van Lene-
ren doorgebracht worden. Een belas-
ting op alle millimeters haarlengte
vanaf tien moest daaibij voor de no-
dige financiële inkomsten zorgen.
Schaamhaar en borsthaar bleven
da~nttgen heilig.
Omdat loJploegen bij KUonietopde

stembriefjes staan, was de Bond der
kortharig onderdrukten met een eigen
stembriefje komen aandraven. Daar-
mee kon natuurlijk alleen maar voor
de Bond gestemd worden. Toen de

huidige presis het biljet niet toeliet en
ongeldig verxloorde, resulteerde dit in
een obligate benvloek en een premie
op zlln hoofd.

Engeland
De tweede lolploeg heette 'Letteren

en wijsheid'. Die komt op in verschil-
lende kringen van de fakulteit lette-
ren en bestaat uit de respektieveUjke
presessen en de voomrterven rsnc. de
Internettenel Students of History .\5-
sodotion. Zij gaan ervan uit "dQt er-
vQring belangrijker don motivatie Is"
en willen zelf ulle prestdtc benoemen
en eventueel hun veto stellen. Door-
neen zijn er nog een aantal sektaire
programmapunten alseen veto tegen
elke tnterfckultcire relatie. Nochtans
beklemtoont de huidige preses, die
voor zlfn kring in 'Letteren en wijsheid'
zit. dat "elke suggestie schrifldijk wet-
kom 15."
In totaal hebben uiteindelijk 77

mensen van 142 studenten gestemd,
44 uit klassieke filologie en 33 uit oude
geschiedenis. neermee was de be-
langstelling voor de verkiezingen bi]
de c1assld groter dan dl! vorige jaren.
Erwerd gestemd voorelke post binnen
het presidium afzonderlijk. Voor I!lk
van die posten ww er ofwel juist één
kandfdaat ofwel geen enkele. Overal

tot hij zich volledig Ingewerkt zal heb-
ben In de materie. Naar eigen zeggen
201 dat geen probleem stellen omdat
hil, net als zijn vice trouwens. af·
neventopeen tesi.sjaOl. Device zit wel
in Leuven, maar veel meer dan "de
kontinuJtelt verzekeren" staat ervoer-
alsnog niet op het programma.

Hans uit klassieke fiLologie. De statu-
ten van de kring bepalen datde preses
en vice uil de verschillende richtingen
moeten komen.

De nieuwe preses zit tot hel einde
van dit jaar met een Erosmusbeun in
Engeland. Daardoor kan hij niet echt
op de hoogte zijn van wat er op het
ogenbHk allemaal reilt en zeilt bij
Kdngrood of Sociale Raad. Hij wacht
dan ookom standpunten In te nemen

KU (F_-ITfJ?K1 [ ZW C. I; lY_

spannen van Gaslbul.sberg, tien ver-
diepingen hoog, tot de begane grond.
velen stelden zich de vroag ofhet wel
nodig wcs om zoveel geld uit te geven
aaneen kampagne, wenneeeer maar
één ploeg was. Schoutten echter vindt
ditnoodzak.el.ifk, omdatopdie manier
toch aangetoond word of een ploeg
kapabells om samen een organisatie
op touw te zetten. Dat budget valt vel-
gens hem trouwens nog mee: de hele
kampagne heeft Immers nog geen
100 000 fiunk gekost Dat Is toch wel
het drievoudige van het werklngs-
budget waannee sommige kringen
het een heel joOl moeten stellen.
Schoutten en zijn ploeg willen naar

volgend joar toe vooral de kontinuï-

teit woorborgen. Iedereen schijnt het
erover eens te zijn dat joris venden-
berghe er een goed jaar heeft opzitten
en dat dit moet voortgezet worden.

Geboorte
Opde vraag hoeveel procent ven de

lezerserteven In Vetovolgend jaarvun
Medlcozullen zlln, konSchoutten niet
eodïrektcntwcorden. "vete Iseen ide-
ale spreekbuis die veel doorde staden-
ten gelezen wordt. Het is dan ook. een
prochtig medium om de Medlcc-stem
aan het ruimere studentenpubliek
kenbaar te maken."
Inhoudelijkeervaring heeftde xers-

Serge Fronchoo

Kringverkiezingen: ook bij Medica

EenNederlandse
hoogvlieger
Eén ding is zeker: Medica staat de longste weken volop in de beo
langstell.lng van de Leuvense en nationale pers. Eerst zijn er ertsen
teveel, dan weer stagemeesten te weinig. en als ze dan niets meer
hebben om over te lullen zijn er hun krlngverkiezingen. Verkiezin-
gen is anders een groot woord. Er kwam immers maar één ploeg
op. Een ploeg die zichzelf teerus noemt zal volgend jaar het beleid
van de geneeskundige kring uitmaken.

Oot het voorde preses geen gemakke-
lijkjaar Uil zijn spreekt voor zich. Deze
kenstante geldt ook voor de pas verso-
zen [eroen seneerren. Hij heeft echter
nog een bijkomende moeilijkheid: zijn
nationaliteit isNederlander. Ootsom-
mIgen hier problemen rond maken
bewijst een lezersbrie! in hel jongste
nummer van het kringblad Akuut.
Volgens de schrtlve~ van die brief Is
het totaal onaanvaardbaar dat "een
Nederlander Inons 8elgenlandje gaat
verreuen hoe we OWI! gezondheids-
zorg moeten herstruktureren, hoe en-
ze toekomst eruit znI zien." Op deze
brief, waarin toch wel dezelfde onder-
toon ligt als in de slogans van het
Vlaams 81ok, reageerde [oris Vonden-
berghe, de huidige Medica-preses,
doorte stellen dat Medica gelijkwaar·
digheld en verdroogroamheid hoog
10 het vaandel draagt. 81nnen de
kring gelden voor Ieeereen dezelfde
regels, ongeacht ros, stand, afkomst
ofnatlonalitelt. Deze regels stellen dat
iedere student Ingeschreven voor de
lichting geneeskundeaan de KU Leu-
ven zich kandidaat kan stellen voor
één ven de posten binnen het presi-
dium. PijnLijk Is ook dat Q! die bewuste
Vlamingen er niet in slaagden om een
tegenploeg te vcrmen met mensen
gerekruteerd uit het 'eigen volk'.

Kapacitiet
Schounen is er zich bewust van dot

zijn Nederlandse nationaLiteit als
preses een handicap ken zijn. Hij be-
seft ook dat het niet opportuun zou
zijn om op een betoging gericht tegen
de Vlaamseoverheid de studenten toe

te spreken en laat dit werk dan ook;
liever over aan zijn vrees. Wouter
xetrse en Tom Michielsen zullen dan
ook In de echt denkere zaken, zccls
Scheutten ze noemt. als woordvoerder
van Medica fungeren. Toch ziet hij
zelf geen enkele reden waarom men
als Nederlander geen preses zou mo-
gen worden.AI.s pf1'5H verlegenwo«·
dig je immers niet je eigen mening
maar die van de kring. Zeker op de
verschillende roden 15de nationaUteit
onbelangrijk. hetgaaltenslotteom de
kapadtelten. Barbaro xerstrëns. pre-
ses van Medica in het akademlejaar
'82·'83 was trouwens ook Neder-
landse.

Kabelbaan
De naam van de ploeg, afkomstig

uit de Griekse m ytoLogie, doet In eerste
Instantie denken aan hoogmoed.
Voor Schoutten symboliseert hij ech-
ter 'het durven'. Het wcs ICQI'US die
grote durf toonde en, met vleugels ge-
maakt uit was en veren, een poging
tot vLiegen ondernam. Dat hij in zijn
overmoed te dicht bil de zon kwam
waardoor de was smolten hij met zijn
klikken en klakken de zee instortte en
verdronk, schijnt sencutten niet te
deren.
Net zools de naam van de ploeg was

het grootste deel von de verkiezings-
kampagne geInspireerd op de lucht-
vaart. Zondag een Take-Off receptie,
maandag een vliegtuiglunch in ticc's
bar en woensdag een A1mamaultild
die Vliegende Schotel noemde. Don-
derdag werd op een spektakelrmmld-
dag onder andere een kabelbaan ge-

waar er een kandidaot WQS, werd die
ook verkozen.

Duumviraat
De nieuwe presls, Bruno Van xcecs-

hoven, kreeg samen met zijn vice
Hans Van Nespen zestig procent van
de stemmen. Van dit duumviraat
komt Bruno uit oude geschiedenu en

verse MedIcapreses niet zoveel. Op
.ziin cv slaan tot nu toe voornamelijk
laken als het organiseren van een
aperitiefkonsert en het ineensteken
van een fotoboek. Voor de genees-
kundestudenten deed dit er echter al-
terneet niet zoveel toe. Donderdag-
avond werd Ineen eivolle poc's barde
uitslag van de veridezingen bekend
gemoakt met 878 stemmen voor, 192
tegen en 13 ongeLdige stemmen werd
lcarus met een ruime meerderheid
van 81 procent verkezen. Jemen
Schoutten opende .zijn carrière mei
een eenvoudfg "lcorus is geboren!",
waarna het grotis bier rijkelijk vtcet-
de.

Steven Mertens

De verkiezingskoorts barst los

~tVlot weer bij Politika
Naar jaarUjkse traditie waren de studenten Sociale wetenschep-
pen weer bij de eersten om zich nog eens aan wat demokratische
besluitvorming te vergrijpen. Verkiezingen dus. Volgens traditie
wordt er bij PoUt1,ka op ploegen gestemd. Vijf ploegen van een zeer
uiteenlopend signatuur mengden zich In de strijd. Ploeg 't Vlot
kwam er als overwinneer uit.

Ploeg 't Vlot, onder kringkoördina-
torschap ven Wim Van der Meersen,
isde voortzetting van de huidige kring
en vertrok alszodanig niet direkt ven-
uit een underdogpositie. Hun pro-
gramma bestond dan ook grotendeels
uit het ulUeggen van de kringwerk.ing
en een voorstel ter invulling van de
funkties. Een belangrilk programma·
puntwasdeoptieom hetkafeedichter
bij de pol-en-sec-medemens te bren-
gen. Ook de dit jaaropgerichte kursus-
dienst zou volgend jaar een vervolg
krijgen. Een nieuwigheid WQS dat 't
Vlot opnieuw wil aanknopen met een
oude tro.ditie, door een Pion-Interna-
tional driedaagse te organiseren.

Kinderachtig
Op bet verkiezingsdebat, gingen ze

resoluut in de eenvet tegen de tweede
serieuze ploeg, Ploeg X. die al verschei-
dene mislukte pogingen bij Politika·
verktealnqen achter de rug heeft ..
Ploeg X toonde zich dit juor sterker
dan de vorige jaren. Zij hadden een
toegankelijker programma, dat min-

derekstreem leek dan vroeger. Op het
debat werden zij echter toch op nogo.l
wat kontrodikties betrapt. Zo stelden
ze dat mensen die dit jaar verkozen
lijn, volgendakademlejlxJfÎn elk joar
goedgekeurd moeten worden. Waar-
om er dit JOOl don verkiezingen nodig
waren, bleef een onbeantwoorde
vroog.
Op het debat maakte vooral ploeg

Kanoneerboot, een eenmansploeg
van Sociale Raad-vrijgestelde Wim De
Rop, zich populair. Op de eerste
VlUag, die Onvoorziene-Omstandig.
hedengewijs volgens de Lettersvan het
alfabet moest beantwoord worden,
improviseerde De Rop een mooi ver-
haaltje bij elkoordat getuigde van er-
varing met overspel en de Boelwerf
Het debal WIlS geen spek voor de Urn-
burgse bek van ploeg L, een naam die
naar eigen leggen een afgekorte en
afgezwakte vorm is van het lBF Voor
niet Ifmburqers: het gaat hier om hel
limburgs BevrijdingsFront. De orga·
nrsene van een filmfestivaL en een
ontbijt ging hen duldeltjk beter af.
Dat verklezillgen niet altlfd zo'n

leuke bedoening zijn, bleek wel een

het begin van de kampagnl!. Ploeg't
Vlot en L reageerden toen hord op el-
kaar op een niet altijd studentikoze,
sommigen zeggen idnderodJtige, wil-
le. Oe klesvernntwocrdelljke nam om
deze reden dan ook ontslag_ Hij wei-
gerde dergeLijke verkJe.zingen In goede
banen te leiden. De rest van het kies-
kommitee slaagde erin de gemoede-
ren wat te bedaren.

Revolutie
De uito;log van de verkieztnqen. dit

jaar was er zowaar geen fraude mee
gemoeid, verraste toch nog Lichtjes.
Ploeg 't Vlot (230 stemmen) deed haar
naam alle eer een deer kwasi met de
vingers in de neus te winnen. Alweer
het bewijs dat propaganda niets helpt
en dat Interpersoonlijke kommuni-
katie, zoals dat In een stuk van de
fakulteit heet, veel belangrijker LS.
Ploeg L verbaasde de meeste mensen
inkl uslef zichzelf, door tweede teeindi-
gen (88 stemmen). De revolutie werd
alweer met een faartje ultqësteld,
went X (78 stemmen) slaagde er weer
niet In Ie winnen. PloegXLSOS- met
onderandere Koen Room, vrijgestelde
van Kringrood en Pleter Trotseert,
Sorc-vertegenwoordlqer op VVS -
kon .zijn programma met nadruk op
hun cv's niet doordrukken. Ze zijn dus
toch het vijfde wiel aan de Pelitikn-
wagen. Kanoneerboot tenslotte
haalde al bij al toch nog zeven stern-
men. Wim De Ropheeftdusnogsteeds
zes eenbidsters op de fakulteit rondte-
pen.
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tie en vallen ten prooi aan de veel-
eisendheid van de muziekindustrie. Er
valt over te diskussiëren of het aJ dun
niet zichzelf kunnen bedruipen van
een muziekgroep, relevant is voorwal
je uiteindelijk te horen krijgt. Feit is
alleszins dat Shellac er ondertussen
met drie superieuresingles en één full-
length-cd ('At Action Park') in ge·
slaagd is te bewijzen dat Albini noch
zijn snokkende CllTTI annex plectrum,
noch zijn spitse spmakvennogen ver-
laren heeft. Oe andere bandleden Bob
westen alias Muss, vroeger aan de bas

bij Vokano suns en eveneens gewaar
deerd producer van onder andere Se-
badoh en Polvo. en Todd Trclner cka
time, ook nog betrokken bil het fan-
tastische Snek LayerCake, vullen hun
frontrnan-perfonner meer dan VOOf-
treffelijk aan en zijn er in geslaagd de
tlpische Atbini-sound meer rockge-
richt te akrucüseran.

Dat is tenminste de indruk die de
band naliet tijdens hun beschefden
toernee door Nederland vorige
maand. Ondanks het feit dat Shencc
nog niet veel optredens in de vmqers
heeft, kreeg het publiek een goed ge0-
liede machine voorgeschoteld. Het liet
Zich gewîllig meesleuren met de snel-
treinvaart ven de groep. slechts af en
toe onderbroken voor een snedige
oneliner getekend Alb!n!.

helden ziet ten onder gaan aan drugs
en dollars. De sound van Big Black-
en van alles wat Alblnl daana nog

onderneemt - wordt bepaald door
Albini's strakke gitaarspel In kom-
binatie met de versmoemende ritm iek
van een drumcomputer. 8ig Black
houdt het vol tot 1987, tot de verveling
dreigt en de band zichzelf ontbindt.

Habbekrats
De ritmesektie van Scratch Add (de

voorloper ven The Iesus Uzard) vol-
staat om een nieuwe groep op te rich-
ten. onder de onkrbtelijke noom Ra-
peman, naar een berucht Iepons
mangafiguurtje dat in de gelijkna-
mige strips zijn naam eer aandoet.
Met die kcntrcverstële neem plaatst
Albini, nooit vies van een stevig potje
vuilbekkerij, zich in volle emanslpa-
tIetijd opnieuw in de vuurlinie. "Iwc
nuns und a pack mule' - de enige
plaat van Rapeman - bouwt voort
op hetzelfde geluid met prominente
Blad 'n Deckergitaar en destruktïeve
teksten die eerder uitgespuwd dan ge.
zongen zijn.

Echt bekend wordt Atblnl nochtans
pas met het vele produktiewerk dat hij
in tussentijd aflevert. Als producer is
hij veruntwoordelijk veer schitterende
platen van ondermeer The jesus U-
zurd, Nirvana ('In Utero') en PI Har-
vey ('Rid of me'), al wIJ hij zelf zijn
aandeel daarin wel eens minimulise-
ren. Hij werktechterslechts uitzonder-
lijk met grote platenfirma's, uit prin-
dpe, of wat dacht u. Zijn naam als
producer-uithangbord Is dan ook
voorul verbonden met kleine hard-
corebands als dis en 18th dye, die hij
voor een habbekrats aan een dege-
lijke opname en - mtssenten wel
even belangrijk - een grote naam
op het cd-hoesje helpt.

Dccmeest mag hf de in zijn nek
blazende platenindustrie ook graag
eens op haar nummer zenen, middels
provocerende uitspraken omtrent
hun winstbejag. "WhatdoLennyKm-
vitz, Block Crowes and the Spin Doc-
ton have in common? Iwil! payyouto
kill them.", üutsterde hij PI Harvey
ooit In het rood aangelopen oor.

Vanuit die optiek plaatst Alblni
Shellac liever tussen zlln hobby's;
groepen die volledig afhankelijk zijn
van hun inkomsten boeten vroea of
laot toch Jn

Als Je nog een reden nodig hebt om in je geUefde studentenstad te
blijven plakken tijdens de paasvakantie - behalve die paar
kursussen die al een tijdje om je welgemeende aandacht verzoe-
ken - dan heb je er hier één gevonden. Op 8 april koml de legen-
darische punk-'die hard' Steve Albini naar Leuven om er' At Actlon
Park' voor Ie stellen, de eerste langspeelplaat VQn ziln jongste
groepje Shellac. Hoewel, groepje~

Steve Albini met Shellac in de Corso op 8 april

Pèrecontratrein kansen
Het kensen in de Corso belooft dan

ook veel goeds. Met Atbin! nu en lan
MacKaye's Fugazi straks (18 mei)
krijgt Leuven twee eminentevertegen-
woordIgers van de 'do it yourselr -crn-
tude over de vloer. Het rs opmerkelilk
dat beiden, ondanks het feit dat ze
zich konsekwent dlstcntlëren van de
plctenbusmess, toch een hoge mate
van populariteit bereikt hebben. Het
feit dot ze wat ze zelf doen inderdaad
beter doen, zal daar wel voor lets rus-
sen zitten.

Bart Eeckhout
Filip De Maesschalck

Shdlac speelt in de Cono op 8 april, en
wel vanaf8 uur jljpl_ lier 9ropjt rol u
450 fr kosten, tJ( 500 ats u regt'n die
meerlw~ In de ogen van de kassierster wil
kijb:n.

(foto Katrin Vandenbosch)

In het kader YOIl de komende verkiuingen (Kyaniseerde Politika vorige vrijdag et'n /unchgesprek met een
genCJdjgde van het Vlaams Blok.OorSJX'Oflkelijk wasAnnemans uitgenCJdjqd, maardie lierverstekgaan.loris Val
Hauthem werd als vervanger gestuurd. Het voorstel om een Vlaams Blokler aan hef woord te laten, was binnen
de kring 110gaJ omstreden geweest. Op de kringyergadering haddm acht mensen voor gestemd, znoen tegm en
één iemand had zich onthouden. Het ad hoc kommiree 'Pal en soc racisme en fascisme vrij' riep desondanks op
rot een prorestbijeenkomst.
De eis \lQn her platfbrm om geen spreekrecht re ge'lf'n aan het Blok werd mee ooderschreven door een aantal
proffen mn de fakulteit. Eenaal/lal onfifoscisten veaametae vooroe ingang \lQn hergebouwen legde symbolisch
bloemen neer als herdenking aan de slachtaffers van het nazisme in de tweede wereldoorlog. Toen de
manifestanten vervolgens de zool wilden betreden, bleek dal de veiligheidsdienst \lQn de unief de deuren van liet
gebouwoveral afgesloten had. Em YOOI'bijkomendassistent lierde aktjewxrdus roch tançseen zijdeur binnen en
na wat omwegen bereiktm de momtestanten de drur van de zaal. Doorbegofltlen zij fef'Of'penen te zingen. De
mensen van de W:iliqheidsdienst waren er niet gerust open riepen de politie ter versterking. Die stood trouwens al
klaar en eerl achttaf agenten mtte post voor de ingang van de zaal. Deakrievoerders bleven skanderen en daarop
bes/oot de politie de manirestanten met harde hand buiten te zetten.
Gedurende de hele aktie vielen er nergens demotistranten YOIl het Vlaams Blok te bekennen. Erwas dus niet echt
reden tofotlgerust/leid \IOOrnrenfUeleirlcÎdenten. Hef isdan ook de waagofher wel nodig was dat de veiligheidr
dienst het gebouw YOOf iedereen afsloot en een beroep deed op de politie om de akrievoerders hUFdhandig te
verwijderen. Het is immers vrij uitzonderlijk dat de universiteit de politie op hoor tem;n laat QITI de orde te
handhaven. (sf)

Een hobbyprojekt, zo omschrijft de
gevreesde steve Albini, die gelukkig
van zijn eerste kcntroverstêle slelling
niet gestorven Is, het genoemde Shel-
tee. De voonnan van dal hobbypro-
iektie heeft evenwel meer ImJXIkt ge-
had op de vonning van de huidige
gltaancene dan die bescheiden om-
schrijving doet vermoeden. Het is
nauwelijks overdreven hem de vader
te noemen van die onbehaaglijke
maar onweerstaanbare metaulklan-
ken, die men slndsdten 'hardcore' Is
gaan noemen. Zijn stoet van dienst is
alleszins indrukwekkend.

Met 8ig Black stept jonge snorter
Alblnl begin jaren tachtig door de
grote poort binnen In de alternatieve
muztekwereld. Vele bands die zichzelf
niet hoeven te respekteren omdat an-
dere mensen dat wel in hun plaats
doen, zullen graag get\ligen dat Big
Black in 1986 met het specifieke ge-
luid van hun klcssleke elpee 'Ato-
mLzer' een kind gebaard heeft dat nu-
dien door vele musicerende moeder-
tjes 15 geadopteerd. Nummers ah
'xercsene' worden de hymne van een
nieuwe generatie langharig werk-
schuw tuig, dat zijn vroegere punk-

STUDENTEN

(telemarketeers -
encodeurs)

Op free-lance basis

- u bent minstens 18 j.
- u bent student
- u hebt nu en vooral
's avonds veel vrije tijd

Bel dan maandag tussen
17u.00 en 21u.00
naar: 02/245.50.66

10 Veto, Jaargang 2J nr. 26 dd_ 27 maart

Student Aid investeert

(foto Katrln Vandenbosch)

Stadhuis in steigers -Sinds begin deze maand stoor het Leuvense stadhuis in de steigers en is een deel ervan
verstopt achter een soort wirdoek. En dat komt niet omdat inpakkunstenaar Christa plots in Leuven opgecbk.en
is. Zou het kunnen dat burgemeester Tobbackook zijn kop wil tussen de fafri;ke beeldjesopdegevel? In elkgeval
maakt jarenlonge blootsteUing aan ~TVUUingdoor uitlootgoSSerI, stof- en regenvlagen een ooderlloud nodig. De
tema die de reinigingsopdracht kreeg, heeft ervaring met Ilef herstellen van hIStorische gebouwen (ooder andere
het Egmootpa/eis te Brussel). De stad trok zo'n 13,3 mil;oen uit voor het tijdrrwende opkuiswerk, WaarKhi;nlijk
zal bi; de opening van het volgende akademie;oor het stadhuis opnieuw in zijn opgepoetste naaktheid te
bewonderen zijn. Al ofniet met Tobback.

Toen Student Aid In '93 'Het orkest
van de 'rncntc' publiceerde, leek
ontwikkelingsamenwerking een zin-
kend schip. Ontwikkelingsamen-
werking zoets ze werkte, werkte niet,
zoveel was duidelijk. Alterfin, een
kcöperctteve vennootschap die in
januari van dit jaar werd opgestart,
geeft volgens Student Aid een ant-
woord op het boek van twee janrge-
leden. Student Aid wordt vennoot In
Alterfin en investeert 1 miljoen
frank.

Alterfin staat voor 'ulternatief ft-
»cncreren' en stapt af van net
schenken-zonder-meer, om op een
mcrktekonomtsche manier oplos-
srnçeo te zoeken voor de Derde-
Wereldproblemen. Dat Student Aid
daarnan wil meedoen, hoeft niet te
verwonderen. Sinds vorig jaar gaat
hun fincndele opbrengst via de 'Stu-
dentAid Award'. het hUidige 'Triple
A-tie', naar dergelijke Initiatieven.
Ott jaar heeft de jury Alterfin geko-
zen. Omdat die koöperutteve ook
geen ~enk.ingen aanvaardt, krijgt
ze het geld via een investering.

Het IJlkt erop dat Student Aid een
belangrijke organisatie is geworden

binnen de wereld van de ontwlkke-
lingsamenweridng. Volgend jaarbe-
staat ze overigens tien jaar. Tijd om
de zaak eens grondig te evalueren,
om te kijken waar de organisatie
stoet nr die tien jaar. "Eens deftig
nn1enken~ zo formuleert Luc
Ceulemans, nationaal koördinator
van Student Aid '95, het doel van de
komende bilzondere Algemene
Verudering. Maar er wordt ook naar
de toekomst gekeken. "Volgend jaar
willen we er tets spedaab van ma-
ken". zo klinkt het. Of Student Aid
volgend jaar nog werkt Volgens de
huidige strukturen is niet zeker. Vol-
gens sommige medewerken Is de er-
ganisatie de studenten boven het
hoofd aan het groeien. Het zou dus
kunnen dat de Algemene Vergade-
ring beslist over een berstrukture-
ring. Hoe die struktuurverondering
er zal uit zien, is niet te voorspellen.
Afwachten dus.

(Ue)
0VfT AJterlin, ontwik.ll:elin9S(1menwer-
IcIn9 enelilCh bankieren, doen we u uit-
gebreid vers/ugin her 1IO/9f!nde num-
mer van Velo.

AMS- TElEPERFORMANCE



• K, kommunl~len prefereren bcsen LllT'bur-
gers gelUigt Vin ren slechte smuk! L
• Eindelijk is het zover 1 en 2 apnl speelt
JOHO Ie Essen tonteL ·Norm~lt lOl gelocht'
A'geloptn twee munden Kon IJ In de Vt'o-ZD~
ktnles stukjes Uitdrt tonei!ISluk leun Oen
week Is hfl [ammer genoeg de taatste ketl
Komkrjken; 2000 uur;Horendonk;nttrdig·
zoml.g I en 2 tipnl
• Kaua verschijnt deze week een eerste mul
in Veto Hopelijk viel hel mee
• K, LwiIlloch I!r,lfl ills X Valt legen hit
• S.ulh B bel nnI' 29 3984 en vla.g of du,
ene S.mh Boni op kOf lil die znelijb kommu-
ArkUIt studetIl De andere Sil'iih 8 's bestun
ook echl. maat/"Ij bent de Mlge ecnre
• ~,mh B, blij bUI is i'!Nnd me voor 41'-
WUSI Da's een Mei], vervelend UiteindelijK

JO MEVWISSEN

""'"Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

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

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV !

CAMERA €
~e~ 016/201.301

• I~mand met een sledne reputatie klll nog
Wftr een gat'" ulJ9tn (noop doet le",n,! miir
Iemand met een goeie rellutatie krijgt noo,t
un slech.te (en Ik spreek enlel urt !IVarln;)

• &n kle,,,e hJnI b!ta.al 'I/W r~bnlrtgen op
!'Jd of Je u'Jg! West-Vlunderen op uw dak
• W ilem de ZwIger je dott je num alle eer
aan je zoekers Zijn k.W'jlgernkt

Door een teebnisehe p;ume
is het IUeI'eIldeelv.w de
_kers verlorengegaan
Wij bieden .. hiervoor ouze

..ederige
verontselnddigiugeu _n

zal je wel InZien dat Ik.de ware ben MaardaliS
voor later want
• Ik voel van watde bcsenaarrse krachten in
mij opkomen Ik ga hen durboven op lIIdere
gedacht~1I brengen (toneel I 2 iiplll 95)
• Het kOl 111 de OLV-strnt stut In brand Geen
paniek de brarMiweer rs op komst, ze hebben
reeds vtrwlttlgd (telefolllsch dilt weil
• Tikken Vin Its.sstn, 'Ierslagen bllefwlss~-
IlIIg KlIS Rcsselle Hof ter BektIlIUIl 1Z,
Willhele Tel Z070770f229266
• Silfah B Je p,u.s~kum~IIS ZIJn nu het be-
langlijkm Blak en doe het gotd' Na het
pusverlofhoor ;e wtervan miJ PS tk hou nog
steeds van je
• Wij zoeken een gemeens~apshYls voor 7
(ze~en) personen voor volgend akademiejaar
Zich wendtn lot ëart of Domilliek, jP Mlncke·
lërstraat 1]0
• En ik 11111 Mario btdlllken voor de Yliende-
hJke artenne yan deae lIItek
• Je en u dOQ(een'
• Bedankt alll dit zt.eve m~lIsen die opzette-
bjk vroeg zIJn opgestaan om miJn allereerste
ontbijt·op·bed te blengen 'I was ktigoe (~
volgende her nilk meer rehning houden
met jullie l.ingslupgewoonte: een VtJ~lIIg~n·
dln~r 's lYonds ISeven plezant)
• jobstudenten IMt vrilgen oml,~nt loon kilt-

un:m;TORE
Weggevoerdenstraat 155

3012 leuven
Tel: 44 36 43 Fax: 58 07 01
Verwerking van gegevens.
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook op

CD-ROM zetten.
Prof. oomaak en print .

Horizontaal - 1 Witte plek op het voorhoofd van een paard - Boom
2 Vrucht 3 Bijwoord - Het slijk deraarde - Deel von een schip 4 Soezerig
- Domme fout S Lasso met kogels aan de uileinden - Turks kapitein
6 Opsomming van keuzemogelijkheden - rarodijs 7 Prul - Deel van een
trom 8 Zoogdier - Uitvlucht - Titaan 9 Steenvalk 10 Gedeeltelijk -
Gepeupel.

Vertik4a.1 - 1 Opening-Doodslag2 Vla(.lmsschilder3 Getijde-Sterk
ingekookte bouillon - Pen. vnw. 4 Zet' - Afduk aan een tent S Stuk
hui5road-Ottvriendelijk6 8ijbelsernan - Zoogdier7 Woellg, moeilijk-
Ontsteking aan de vinger 8 800m - Frêle - Griekse letter 9 Appelsoort
10 Schoeisel- Chinese Dynastie.

df:rbljslig, kontrakt ent kunnen It/tcht op dt I 4
info~inAfNVjong~ren,015/22 2140

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016/2606 S8

1

5

6

7

8

10

1 7 9 1082 3 4 5 6

Door Filip De xeukeleere

MAANDAG
2000 u FILM Natural Boln KlUfrs' vinOliver Stone {l994] hysterische prcfe-
tie over een stel medtagelle senemcordenaan met Inleldmg daar Edwln
C.mls film om 22 ]0 u, In Stuc, toeg 100/1 SO,olg Stuc

2000 u DEBAT'Vieropeen liJ! ,het grote r~klordebat gunlmeeld daar porf
H Burt, UP voelt de kandldaat·reltolen un de tllld. in Grote Auli (Maria-
Theltsla-college], olg Unlverslulrt Pirechie
2:0]0 u TEATER 'LItvtArthur' (I976)vinjudlth Hetzbelg en 'üpstsnd' (1B70)
vin vlilltr de L'lsleAd.J.m doerTeater Stlll in Vlimingenstlut83 tOl!g 200/
3oo,01g Stuc

2030 \I OPTREDEN Oousuu, in Stads~ouwburg, toeg 250/450/650, org
KC teeven

21 1S \I FILM 'Chlnes.sche Roulette (1976) , werm die Bock.wurst sich am
renster leuchtet, viln Fassblnc!er. in Vlums filmmu~t\lm en -uchlef, toeg
loo,org KC Leuven

2784 u MAANLANDING Mark Petten legt uit hoe de mun op Z!jll kamer
gelarMi IS,op Ladeuzepltln

DINSDAG
1 S 00 u RONOlElOING 'Porseleinen glasramen', in Sledelijk t.4\1StumVilJ1der
Kelen-MemnS,Iaeg 50, org teweose Gidsenbond

CRIMEN
8 ]0/3 om 2:0_00 11: POPJ)olhI/Q!Id, in W'iiber9

EOOS
fl29/)hiI$achtlç~ w:rkitZÎ~. ~ Simarnba{;a.

GERMANIA
!i2:1/0]om2:0 00 u; Vffkierin;5debal,inlol5103 l8,tM9 .9"~~ • 28/03
om 10.00 u~Verkftzl"gen,tot 1)'.00 u,ln Ekspozulll28}01 om 10 00 u:
VerkiezJngf". mVCl)ClZull~n, totg gtatjs ii29/0304115 30 u;Voet-
blIlfge~ Roman!.., cp Gras'ftld spartXöt 1129/03 0#122:.00u: fuif met
t-liitOtiI;, in Lido. '

HISTORIA
829/030#12:2.00 tr. fuif met Gertn.lnia, In Udo,

MEDICA
Ij28JHm 1910 u: Ctfllfl1t Rutl.ln Zabo, 1130/] om 18 00 u. Af"p, En
Ooó Bar, 1130(3 cm 18 00 u: lutste Cerrttal* Raad, lJ! labo,

ROMANJA
112:9/0] om 15 10 u: Voetbal t!gtn Gtrmanla {alfc, Josll, 0Il (dasvtld
Sportkct 11130/03 om 13 00 11.Vttklezingtn, tol17 00 u,ln hlJMSI.

VRG
Ii27(3 Prnfijillmlltltkiezll19tll, lot 30/!

TIen_.tr_t 118
3000L.uy.n

ter.: 016·23.70.30
fax: 016 - 23_34.31

CANON KI .. urkopl. 50 Fr. en minder.
YBn9 u. tot 22 u. dOOrlOpend.

,",at. 10 U. tol 17 u.

Zoekertjes zonder kommerdeel oogmerk (ge.zocht,gevonden, verloren e.d') zijn gratis. Voorde andere. (te.
koop, te huur, tikwerk) wordt 100 fr. per week aangerekend. De. redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekef1je niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgeve.n op '5 Mtiersstraat S.

AGENDA & VALVAS
.....6....

DOOR FRANK IUBBENS
alle ge~ns 100( aqendn ~n l>OIwu modm len 1(J{l'stevri;dag \oOOr verxhij-
nen om J 8.00 11op hel mkllr.lie~s belorgd worden. V=ne/d tAI/de/ijlr. alle
infOnnalie (da/urn, uur, plooIt en pri;sJ.

1800 u KONSERT UniYerslleitsbelurd muzltk In driekwartsmail (Mozart
Strauss Webe, Chopm til) tOI~nb~Zotk mogelijk tl.id~n~ bespeling VOOI~O
fr tvY 'Een boek voor Sarajevo, afspraak 17 ]0 u onthul Celltra!e aib (hefst
reservererr 28 46 60), verzoeknummers 015/41 47 2B, IUlstellllnt~: par-
klng terteren. rechtureekse vldeoweergaYe in hal Centrale Brb

2000 u FILM 'I'ennu!', projekt van f'inCISh Iambrechts. Yld~a nur frag·
menten uit de gellJknamige roman ViII Albertc Moravli, in Sruc, toeg 1001
150,Or9 SluC

2000 u TEATER 'De ~edtelse koekoeken, burleÜe Londense komedie uit
1681 van Ed.....ard RiVenSC,oft belllerkt doOf Tuur De Wurt, daar Mechels
M,nliltuurtUtel, in 5ladschouwbulQ, toeg 150 tot 400, 0111 KCLeuven

2000 u LUJSTERVOORORACHT Ovtl juzmUZlek door F Ti"9he Karakf~'
en evolutie van de juzmmitk'. rnfo' 23 92 00. in MSI03 1B

2000 u KONSERTKoor en Orkest van de Koninklijke Muzltkcons~lYatoriil en
rou Alenbtlgkoor ONRob (as1eels, A Lallone,l Stravinskl, A êuckner, In
Slnt·Jiln-<!e-Doperhrk (Groot Begijnhof)
20]0 YTEATER 'UevtArthur' (I9161nnJudllh Herzbelg ~n 'Opmnd'(lB70)
viln VII/ier de L'lsleAdamdoorTeater5tin InVlmllngenstrililt83 toeg 200/
]OO,org Stuc.

WOENSDAG
I] 30 u BETOGING In Brussel Bedreigde ~Iuchtehng~n terugsturen is
moord' om te eiselI dit de serestces Lli'I<lI en Ghusan ~Iwar en Elvlra de
Aslans, rercae Indll en aal Kumari, Wanll Cellk kunnen bhjYtll. "Geen Ultwlj-
zlngenl', 'Recht op iSltl', samenkomst aan Sint·jans~ool (MKhelseve~12)
en om 14 30 u aan het runen (Pinos)
1400 u VORMING jcbstudenten-tnfc, inl: 2221 40, in zaal ACOD (Malla·
Tllereslaslraill Z11,olg ABW-jongeren

2000 u TEATER 'De smai~makefs' yan Ahtli-Col'er:tlef In Stadscl1ou .....burg.
tOl!g 400 org 1(( Leuven

2000 u oPTREOEN De Legende, Ntderlllldstallge ~anson·rodi met f JnZln·
nlge teksten over de liefde en EI'IlsPttltrs In Villa obscuri, Vlill'llngtSltaal
116, tO~9 120/150 Inllcht1llgen: 29 ]] 13 (Zit ilchttrpaglna}

2000 u FILM 'Mllmon' Vin Rob Van E~ck In Vlüms Fllmmusem en 'Alduel
(Vanderkelenstrut]Ol Info: 22 69 06

2030 u TEATER 'True West' (1981) van Sam 5he~rd door Teater Stal'l In
VlimlllgensmatBl,loeg 200/300 OI'QStuc

20]0 u DANS Donna lJchrzino In de leeks 'Uit dt studIO In I(lapstukstudlo,
Numsestrntg6,toegl00/1S0 org 5tuc

DONDERDAG
u I(ONSERT Univtfsitilir Harmonie'Orkest, met trompeftlst Btnn~ Wiame tn
holXlIstJorisVan Oen Hauwe,lnAula Pieler De Somer, alg Kultuurkommissie
KULeuven
1]30 u TEATER 'Ot verliefde IlIaik', bUI~dinHerttlsprookJe nilir Nizlm Hik·
met, In Te.t~rhutsJonna CAirschotStSlnnllltg 113 WiJstie) org D.J.ns·en
teiterliOo Hel Aftroni
1900 u KON5ERT ''''anhius·Passlon' Vinj 5 Bachdocrde koren tn orkesten
Vin het LemmensmUltuul olv Paul SchoUaetl in Konurtzul Lemmtn!.-
Instituut, toeg ~00/350/400, org Konstf!Vereniglng Lemmenslnstltuul

2000 u TEATER Mijn schoonzoon IS n~n önaneer' dOOf Ec!)t A.nt'Nurps
reeter InSladschoulllburg olg KC Leuven

2000 u KON5ERT MeISjeskoor Piflda~ns Gemen~d 1(001 (antate All/schot
Orkest (haptIIe larame Brussel olv f LMnbredu, L VandenbtrckT ee-
prnnl. L Van Qvck (alt) J Culs (nangellst), 0 Sn~!hn!lS (bislOOttoy
(Olgel continuo) brengen 'jchannespasse' van J S Baeh In Smt·Kwlntens·
kerk Naamststrut

20]0 u TEATER Klllne bezetting (1995) ~an jotente oe Kursmaeker en
Willy Thomas door TUle! Stan In vlimlngenstraa183 10eg 200{]00 org
SluC

VRIJDAG
1000 u INZAMEliNG 'êlcedseneus het vervolg', bloedinzamthng tol
15 00 u In û~azul ErasmushuJs (fakultellsQebouw LeUt/tn), org Land-
boulIIkring en Medica Ism het Rode KrUIS

\B 00 u KOHSERT Ulllvtf1itelt~btlurd larenbezoek mogehjk I'jdens besce-
hngvoor SO fr rw Etn boek~oor SariJfVo' ilsplUk \7 30 u ontllul(entrale
Bib (lieht reservetee. 2B 46 60), ~trzoeknummtrs' Ol S/41 4728. op
lUIsterpinis Pillkmg Lettelen Il!(hlSlreekst v,decweergave ,n hal (en!lile
B,b
\Q 00 u kONSERT Manhaus'Passlan' ~aM15 Bach door de koren en crkesten
Yin hel LemmenSlnstlluul ofv Paul Schollien, in Konsertzullemmens·
rnstltuut loeg ]00/]50/400 olg Konsertvtrenl~lng Lemm~nSlnstltuut

2000 u OPTREDEN Ploll2 eece'. milindehjksfltf·pod,um metopen Improvi·
sene In Den rube Vaankom olg Het ,",uz,el(atel!tr en Dell Tube

2000 u OPERA 'u Bohtme' ~in Glicomo Puccilll door de Reemeense 5tiats-
operi (luj Napoca, InSudsdiouwbulg toeg 250tot 900. org KCLeuven

2030 u TEATER 'Echec' (l987) van Windi Rllsel en Plek·up' (1986) van
Gerardjan Rljnae, > door Teate' Sten, In VllmlngenSlla~t 83, toeg 2001100
olg Stuc

ZATERDAG
1S 00 u KONSERT Mmhilus·Passlon v.r J S 8ath door dt koren en or'lesten
van het lemmtnsln~tltuut otv Paul Scho aert In Kon$trtzul lemmens,
instituut Ic~g 300/350/400, af9 Konsenveremgmg LemmensinnllUUI

2000 u TEATER De V~rlief1:leWolk bUlkdiMs-yfftflsprookjt nUl Nazlm
Hlkmtt tn T~altlhu's jonna (Aarschctsestten .....eg 113 Wil$tle),org Dilns'
en tutulabo Het Affront

ZONDAG
1500 u TEATER Oe Verliefde Wolk', bUlkdans·wtelsprookJt nUl Nizlm
HIkmet, In TuWhYlsjonni (AalSd1Olsntunwtg 1 I 3, Wd1elt), org Oans-
en ttater1abo Het Affront

MAANDAG
12 4S u KONSERT Chlldren's Cholr of the Palace of (Iullwe Vouth Sint·
Petenbufg lot \ 4:00 u, in inkomhal UZGiSlhulStH!lg
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In zowel zijn songteksten als ziln verhalen ent-
mantelt Peeters systematisch elkhees in de teel
door optimaal gebruik te maken van metaforen
en woordspelletjes. Zolegthil onvermoede logen
van de taal bloot in zijn teksten, die vroegerook
wel over politiek gingen, maar nu steeds vaker
over de liefde. Eind mei komt er een nieuwe
verhalenbundel uit bi! uitgeveril Van Halewijck,
en in het neleer verschijnt de eerste full-length-
cd van De Legende. In de toekomst gaat Peeters
nog zingen bil cctnec's Left Wlng, de lauy en
cvcmqcrdunsehe band van 8Undman-saxo-
forust Luk Mlshclle. Een bezig bijtjedus, die Elvis
reeters.
Elvls Peeters. ..Het Is misschien mijn aard. Ik
treed grnag op en ik schrilf graag, zowel verha-
len als toneetteksten.Ik ben eigenliJk begonnen
als hoofdredakteurvan Punkzine in 76, de vroe-
gere Leuvense studenten zullen dat wel weten,
met artikels te schrijven en dun ook wat optre-
dens. Don ben Ik Fred Angst tegengekomen, die
wou een groep beginnen en zocht iemand om te
zingen. Zo is dat begonnen ...
-Dcn schreefik songteksten en achterafwilde

de lichtman van Aroma, die ook eeqtsseur was,
een nieuw en oorspronkelijk werk regisseren. Hij
vroeg toen of ik dat wilde schrijven. Ik heb dat
gedaan en dat viel best mee. En nu doe ik dus
venenes. Misschien vrnagt Iemand mij ooit om
Iets te schilderen, maar ik denk niet dat dat zou
lukken. Ten hoogste een deur of zo, of een
raam.·

Ekster
Veto: Zo word je waarschijnlijk wel vaak vergeleken
met bJlvoorlJedd Nick Cave en GO\Iin friday, andere
inferolssiplinoire rockzangers.
Peetees: ..Eigenlijk niet. De meeste mensen die
mijn teeterwerk kennen zijn heel weinig op de
hoogte van de rock, en de mensen die in de
rockwereld zitten weten niet veel van teater of
literatuur. Diedingen worden zelden vennengd.
Maar ik vind dat je ob rockartiest ook teater
kunt maken. Als Ikzelf op het podium na is het
vaak een mengeling ven de twee: Iets In de aard
van rockvertellingen of muziekteater. Maar els
ik in opdracht schrilfvoorteoter, dan trek ik mij
niet zoveel aan van wat de regisseur daar dan
mee uJtvoert.lkben zeker niet met de luren rus-
dgergeworden hoor. en Ik beschcuwmezelfn
niet In de eerste plaau als auteur. Ik ben eigen·
lijk in de eerste plccts rockzanger ...

Dezen breekt door
En Uso sluipt In mijn han
En ze heeft een mes.
Ze kerft. een voor,
t\loed vloeit waar het hart verstart
usc doet hoor best
Ze speelt zo gmag
TelevlslefeulllelOD
ZII regisseert
Cr speelt non vraag
Op de lippen van huur tnorJd
Ze masturbeert.

(ult 'Sporeu vcu Li5Q' (1988) VUrJ Aroma. di
Amore, op de lp' KoudvUUr')

•

Veto: fr zijn ooit CJpI'UIlt:ndeparallellen Ie vinden
tussen dt vvschiliende dingen die Je doel. Zo heb je
mei Aroma di Amorr een nummerchJf Wt:merheet.
en in een van je \lf!rholen, 'Suiw', treedl dan plots
dezelfde figuur op.
Peetees: ..Tla, jullie merken dat nu op, maar de
meeste mensen zien dat niet. Die Wemer in het
nummer had ook een andere naam kunnen
hebben. De overeenkomst Is zo opvullend cm-
dat beide teksten uit één muaestectervocrstet-
ling van Peeters en Angst komen, 'Andermans
herinnering'. Op het podium hoorde je het ver-
haal en het nummer dus semen. maar in het
boek staat de songtekst niet afgedrukt..

Veto' Moorer rijn ook andt'rrdingetl.ln vele van je
..mr<llen gdlIulk Je vogels melaforisch, en ook in je
nummers doe je dol. Ie werf< lijkt nel een llUlière.
Peeters. _Ik hou wel veel van vogels. Ik woon in
een londeUjkeomgeving, en daar zitten nog wat
vogels. wenneer ik uit mijn venster kijken Ik zie
een ekster, dan schrijf Ik: ~Hij zag een kraai".
Nick Ccve heeft het ook over vogels. En ik ben
tenslotte toch naar dit kcfee gekomen omdat
hier een papegaai zit. Nee. die vogels dienen
zich aan, en Ik vind dat mooi als beeld. Vroeger
bil Aroma dl Amore had ik het dan weer vaak
over messen. Als ik met tets nieuws afkwrun
vroegen de mensen dan: "En waar Is het mes?".

Veto: Hoe zjf hel eigenUJk meI Aroma di AmOf't'?
~lroal die 9IWP nag?
Peeters. _Nu bestaat Aroma deftn[tiefnietmeer.
Vorig jour hebben we nog een tiental optredens
gegeven met een volledig nieuw repertoire.
Maar we zijn er nu toch moor mee gestopt om-
dat FnodAngst zich weer meer wou toeleggen op
rock. en Ik ook teeterwee schrijven. Dat was niet
meer te kombineren. tiever dan mekaar te frus-

De basisdemokraat achter Elvis Peeters

Jacques Brei ontmoet de
BeastieBoys

Elvts Peeten is van vele markten thuls. Sinds hel begin van de laren tachtig was
hij Nederlandstalig tekstenboeren zanger bij de orty cultpostwavegroep Aroma

di Amore. Nu is hll dat bil het meer cha.n:songerlchte De Legende, waarmee hiJ al
twee mlntcd's opnam ('Ten Dans' en 'Gouden tanden'). De twee groepen van
Peeten zijn noolt echt het alternatieve drcuit ontgroeId, maar genieten in be-
perktere kring heel wat 'cred1bll1ty'. Daarnaast schrijft Elvis Peeters ook teksten
voor teater, tutsterspeten voor de radio en verhalen. In 1992 verscheen 'Het uur
van de aap', een eerste bundeling van verhalen en monologen. Vorig laar pubü-
ceerde hil bij uUgeverif 8ebuquin een mooie teatertekst 'Vier mannen'. En ten-

slotte brengt hl' zijn teksten ook tijdens spoken-wordperformances.

hadden nog wel het nieuwe repertoire op plaat
kunnen zetten, maar er stond niet meteen een
platenfirma te trappelen om dat u[t te brengen.
Freden Ikhadden ook niet echtzinomdemo'sop
te nemen en dan deermee te gaan leuren ...

Veto: IX muziek \IWJ De Lege~ is moeilijk te om-
schri;vm: ie zoo hel Q/femafieve kleinkuns/ kunnen
noemen.
Peerers. ..Tja, er is het kl05Siekere instrumenta-
rium en de Nederlandse teksten. Maardeonder-
werpen zijn toch ietszwQrtgalligerdan wat door-
gaans onder kleinkunst wordt begrepen. Ik zou
het eerder chanson willen noemen. Maaropeen
of andere manier Is het toch nog steeds rock.
Sommige nummers van de nieuwe cd, die dit
najaar zal uitkomen, zijn zelfs een beetje
Beastie-8~chtig. Live lal je dat wel niet met-
een merken, maarop cd werken we wel met een
rttmesektîe.v

De zieke roos (1993)

o roos, je bent ziek
Oe onzichtbare wonn
Die vliegt in de nacht
en de huUMdestorm
Ontdekte je bed
Van helrood groot
En zijD duistere Uefde
Maakt je kapot

(Op de l.egf'ode-<d 'Gouden Taoden ')

Velo: De nieuwe Legende verkent dus nieuwe pa-
den. De vori~ Cd'5 waren undl!r5 wel opvallend
gelijklopend.
Peeters. ..Tja, sommige mensen zeidenz-;Ifs dat
de tweede plaateen nauw doorslogjewas van de
eerste. En dat terwijl er op 'Gouden tanden' wn-
rempel een saxofoon gebruikt wordt (Ioch/). Op
de nieuwe cd goan er misschien iets minder
walsen staan, maar het geheel zal toch weer
heel herkenbaar zijn. Misschien komterook wel
weereen vertaling van een audedlchter: het zou
ditkeerwel'ns Novo.lis kunnen ziln. Ne keernen
Duits."

bij De Leyende enkel over de liefde schrijft. Ben Je
misschien oud en bemdigd gewordtn?
Peeters: -Nee hoor, wacht maar tot het nieuwe
boek uitkomt. En voor de rest vind ik dat een
nummer als 'Orijfveer' toch ook iets van een
statement heeft. In het ware leven ben ik nog
altijd aktief binnen de vredes- en milieubewe-
ging.ln oktober gaan we bijvoorbeeld in Brussel
aan hel Rogierpleln proberen een internatio-
nale hoogtechnologische wapenbeurs te verhin-
deren .•
.Maar toen we met OE' Legende begonnen

bestonden nog artild Peeters en Angst en Aroma
di Amore. 'En ik heb geprobeerd om voor de Le-
gende andere ond_erwerpen en een nieuw genre
te vinden: liefde en desolaatheld. Op de nieuwe
plaat zullen oak wel undere dtnqen staan, maar
dat zullen eerdlr absurde dingen zijn. Het moet
daarom nog niet ccrrément cver soldcten gaan.
Zijt gerust, wis het nl'" op papier, ik ben nog
altijd aktlefln de praktijk In-het aanpakken van
mtsteestenden .•

Veto: Op wie g" je jlemmen?
Elvis Peeters. ..Ha ha ...de laatste keren ben ik
n let gaan stemmen omdat het mij zo weinig zin-
volleekom deer-nu een keuze te gaan maken. Ik
ga nu weer dat probleem hebben. Wie er ook
aan de macht is, we zullen er toch o.Itijd tegen
moeten vechten. Ik geloof niet in het demo-
krotische systeem zoals het nu werkt, met de
meerderheld plus één. Wat Ik zou willen is
bcstsdemckrcûe: versetullende kleine groepjes
van mensen die een kensensus bereiken weer
Iedereen zich kan echterseneren. WaQmQ_gfQe
~VW1die.bwLsgroepeDondermèka"m
~l!I!tfde~n. En hun oplOS$lng wordt dan
weer besproken in de ccsiscroeoen. Rond 1936
zijn de anarchisten er h

Barcelona

Bil Maria is het gezeUig.
Aan de rand VUIl de toog hangt wener,
weruer was een veelbelovend x:brljvrrtot hij
zijn zinnen ~loor. In schuld VQn de tretn
van balfzevrn wordtgezegd. OUIdclI dt trein
VUIl halfzeven zijn meisje beeft vermcreetd,
De sporen zijn nog steeds te aen.
Werner bestelt een karbonade. Onder hel
eten moethtf slIkken. Den denkt hlj aan zijn
meisje.
Ja. bil Mwio Is he~~zelllg

(uit 'Suiker' (992) In 'Het Uurvan de Aap')

Tanden

Veto: fn nu iserdan DeLegenlle. Wal ;shetwrschll
russen je twee groepen?
Peeters. ..81j De Legende wordt de muziek ge-
schreven door een klassiek geschoold pianist.
Dat Is een totaal andere aanpak dan met Pred
Angst, een gitarist, a.ls songschrijver. Door met
een piano te komponeren krijg Ie toch 0.1meteen
iets anders. Aroma was rock, De Legende neigt
meer naar het chanson. uve is het verschil dat
we met Oe Legende geen ritmesektie hebben, en
van Instrumentarium Is het meer folkachtlg:
viool, mandoline, akoestische gitaar, piano.

Veto: Binnen een beperkt milieu genie/ je hffl Wtlt
erkenning, mour;s hef niel frus/errnddat Mr ruime
publiek je niet upprecieert oî zelfs niet ken!?
Elvls Peeters. «Nee, absoluut niet, Ik betracht
dat ook niet. Zools het nu gaat, vind ik het echt
goed, plezant. Ik vertrek vanuit "wet wil Ik
schrijven, wat wil Ik zeggen of brengen", dat
staat voorop. en o.Is daar entoesiasme voor is
van een klein publiek, is datgoed. En als dat een
groot publiek is, ook goed. lk zoek nu wel een
andere platenmaatschappij om een betere ver-
deling te bekomen. Niet om beter te ver-kopen,
maar om de mensen die op onze optredens ko-
men zogen dat ze onze cd's niet vinden, een
plezler tedoen, Ze hebben toch ook rechtop hun
cd? ..

Veto: Aan de andere konl heeft elke L.e!FndeplQ(lI
wel hoor mt't'r Iichtvoe/ige, kommemële nummer-
tje, 8001 mr:e opdoudio re lcomf'n·.
Elvis Peeters. _Mjaa ... wel, 'Ten Dans' is veel op
de radio gedraaid, maar heeft ons weinig cpçe-
bracht in optredens of cd's. Binnen De Legende
liggen de smaken wat anders dan bij Aroma,
vandaardat er zowel folk als andere dingen aan
bod komen.s
..Waarschijnlijk gaan op de nieuwe cd ook

een nummer of twee staan waarvan de mensen
gaan zeggen dat ze wat kernmercieter zijn. Die
nummers zlln dan wel wat toegankelijker dan
sommige van Aroma ('De nnrzel', 'Alles wordt
zand') of nu ook enkele van Oe Legende ('Drijf-
veer', 'De zieke roos').Tja, kommerdeel, dan
zouden we toch nog veel erger kunnen doen,
hoor.

Joris jenssens
JOO'ItHutseccut

[cris Vonden Houtte

Woensdag 29 maan mem De Legende op in VlUo
Obscura, Vlamingerufroar 116. Deuren wonIen ge-
opend om 20.00 u. Koonen kosten 12011S0 fronk.

treren hebben we besloten ennee te stoppen. We Info m ~ie: 29.33.13.

Veto: fen
Am~m

verschil tussen Aroma di
dal de leksten l'Iln

Maar toch swingt het! ..


