
Afgifte Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

De roemruchte AV's van Sociale Raad: u weet wel.
Gezelligheid troef. Koffie en gebak (vorige week een

rijst-, appel-, kersen-, fruit-, kruisbessen- en abrikozentaart).
Ze weten daar wel weg met de RVS-subsidies. Gelukkig voor
de kas sturen nog niet alle kringen een vertegenwoordiger
naar Sora. Maar omdat Sora maar één keer 25 jaar bestaat is
uw meest boulemische presidiumlid van harte uitgenodigd
om de AV wat meer gewicht te geven. Dit en nog veel meer
over Sora, op pagina 3.

Een soldaat van het 11de legioen heeft minder knopen
aan zijn jas dan een soldaat van het lOde legioen.

Otagaki Rngetsu-ni is wel degelijk een non, ondanks alle
tegenstrijdige berichten in de pers. Tijdens tentoonstellingen
kan u tegenwoordig een spaarboekje openen of inschrijven
op aandelen. Militairen, 50 plussers, kunstenaars, nonnen
en pasters zijn geen studenten. Lachen op pagina's 6 en 7.

Dan organizeren ze hier eens een dansfestivalletje en
moet het weer vol buitenlandse kunstenaars zitten. Nu

zegt u natuurlijk dat zoiets voor de danskunst geen belang
heeft, want dans overstijgt elke kultuurbarrière, dans is
universeel, dans is de uitdrukking van de algemene
menselijke psyche. Maar het wordt toch wel grof dat die
dansers van tegenwoordig ook hun keel openzetten. En
natuurlijk in het Japans of het Spaans. Wij verstaan dat niet
meneer Bruno. Wij eisen een beetje respekt voor onze
Vlaamse kultuur. Op pagina's 4 en 5, bijvoorbeeld.

Gezocht: Geert. Wij hebben Anja al. Zomaar gevonden
in ons vergaderlokaal. Voorlopig hebben we Anja van

Geert opgehangen in de rechterbenedenhoek van ons
afwisbord. Maar' lang gaat dat niet duren. Wij hebben wel
betere dingen te doen. Iemand ZOEKEN om een ritje mee te
maken, bijvoorbeeld. Kostende/end .uiteraard. Op p. 7. .

WAARACHTIGHEID - Afgelopen donderdag gaf professor Herman De Dijn in een tjokvolle Grote Aula de
eerste Universitaire Konferentie van dit akademie jaar. Door de keuze te laten vallen op een filosoof die van de
'common sense' vertrekt, wordt de drempel voor niet-filosofen gevoelig verlaagd-De Dijn had het over 'het eigene en
het vreemde, het begrijpen van de ander'. Hij argumenteerde dat noch het objektivisme (de andere is een 'ander ik?
noch het relativisme (onmogelijk kontakt met de andere) een basis voor een waarachtige verhouding tot de andere
kunnen zijn. Het verstaan van de andere gebeurt binnen een bepaalde kultuur, in een konversatie waarbij we elkaar
evalueren. Volgende week spreekt De Dijn over 'trouw en tolerantie'. Een aktueel tema in een tijd waarin het racisme
opnieuw de kop opsteekt Hiernaast en op pagina 2. (Foto Geert Borgers)

Familie Tel ondergedoken

Justitie pf moderne barbaarsheid ~

Een berichtje van geen vijf centimeter in De Morgen van dinsdag 10
oktober, onder de titel 'Zelfverbranding. Koerden plegen zelf-
moord': "Twee Koerdische vluchteling (sic) hebben zichzelf

zondag op het Londense vliegveld Heathrow in brand gestoken, toen ze
hoorden dat ze zouden worden teruggestuurd naar Turkije. Eén van de
twee overleed later in het ziekenhuis. De Koerden zaten al een paar
maanden in een afgesloten opvangcentrum waar ze te horen kregen dat
hun asielaanvraag werd afgewezen." Zo'n wanhoopsdaad toont veel: de
uiterst strikte politiek van West-Europa tegenover de vluchtelingen, de
menselijke drama's die dit meebrengt, de steeds chaotischere toestand in
de Derde Wereld, in dit geval in Koerdistan. Op dit moment speelt dit
'Koerdische probleem' zich ook in Leuven at: Minister van Justitie
Wathelet blijft immers bij zijn besluit om de Koerdische familie Tel, die
reeds zes jaar in 'Fabota' wonen, het land uit te wijzen.

Wat vandaag met de familie Tel gebeurt, lijke oorlog tegen de Koerdische guerille-
is tot nu toe het eindpunt van een ro's gevoerd.
vluchtelingenverhaal dat reeds een tien- •
tal jaar bezig is. In de jaren zeventig HaiabJa
besloot de vader van Serhan Tel met zijn Tel vluchtte dus met zijn hele familie. Zij
hele familie uit Turkije te vluchten. In belandden in Nederland, waar ze erkend
Turkije is er, evenals in de buurlanden, werden als politieke vluchtelingen. Al-
reeds tientallen jaren een genocide tegen leen zoon Serhan ging niet onmiddellijk
de Koerden bezig. De Koerden hebben mee. Turko, zijn aanstaande vrouw had
als volk immers nooit onafhankelijkheid immers nog niet de vereiste leeftijd
of zelfstandigheid gekend. Bovendien is bereikt om het land te mogen verlaten.
Koerdistan, de streek in West-Azië waar Hij heeft dus een aantal jaren moeten
de Koerden wonen, verdeeld over een wachten. Daarna zijn Serhan en Turko
zestal landen: USSR, Turkije, Syrië, op hun beurt, samen met hun kinderen,
Iran, Irak en Afganistan. Dat heeft gevlucht naar West-Europa. Wat voor
dikwijls tot bloedige opstanden en re- vader Tel opging, geldde echter niet
pressie geleid. In het begin van de jaren meer voor Serhan en Turko: zij werden
'70 heeft ex-sjah Reza Palevhi van Iran in Nederland niet erkend als politieke
samen met buurland Irak, een gezamen- vluchtelingen.

Na enige omzwervingen kwamen de
Tels dan in België terecht. Hoewel de
kans op erkenning in België uiterst klein
is - je wordt haast nooit erkend als je al
in een ander land bent afgewezen - heeft
men toch de erkenningsprocedure ge-
start. Men wist dat het niet gemakkelijk
rou zijn. Intussen zijn in België immers
de beruchte 'wetten van Gol' tegen de
politieke vluchtelingen van kracht ge-
worden. Gol heeft zich ooit laten ontval-
len "dat alleen mensen die van achter het
Dzeren Gordijn komen, echte politiek
vluchtelingen zijn. Al de rest hoort onder
de kategorie van de ekonomische vluch-
telingen".
De man zijn beleidsdaden waren er

dan ook naar. Waar voorheen de vluch-
telingen werden erkend door het Hoog
Kommissariaat van de Verenigde Naties
voor de Vluchtelingen, een vrij onafhan-
kelijke en objektieve organisatie, wordt
dat volgens de wet van '87 uitgevoerd
door het nieuwe Kommissariaat-Gene-
raal voor Vluchtelingen en Daklozen.
Deze dienst ressorteert onder het minis-
terie van Justitie en is derhalve haast
volledig gepolitiseerd.
De toestand in Koerdistan heeft in-

middels herhaaldelijk de pers gehaald.
Iedereen weet wat er ginds aan de hand
is: de Koerden worden stelstelmatig
uitgemoord. Het meest recente en tege-
lijk één van de meest brutale voorbeel-
den vond plaats in het voorjaar van

vervolg op p.3 ...

De Dijn over zichzelf /

IIDe filosoof is een
mislukte literator"
Enkele jaren terug interviewde Veto Prof. Burms, een jonge filosoof

die een nieuwe denkstijl aan het HIW (Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte van de KUL) introduceerde. Wie het wereldje van de

Leuvense filosofen wat beter kent, weet dat deze nieuwe denkstijl ook
aktief beoefend wordt door Burms' vriend en kollega, prof. Herman De
Dijn. In die mate zelfs dat ze vrijwel alles samen publiceren. Ook dat is
een buitenbeentje in de filosofie. De Universitaire Konferenties (zie
kadertje) die De Dijn geeft, leken ons een goede aanleiding om ook met
hem te gaan praten.

Dat we een filosoof ontmoeten, is van in
het begin duidelijk. Een kleine vraag is
voldoende voor een lange uitweiding,
waarbij het systematische eerder plaats-
maakt voor het eksperimentele. Na-
denken over een bepaald geval en
vandaaruit iets meer algemeen zeggen.
Soms denkt De Dijn u» diep na, dat hij
vraagt om evenges de rekorder af te
zetten. En toch blijft het betoog steeds
helder, door de vele konkrete voorbeeld-
jes. Een stijl die we niet direkt gewoon
zijn van de grote systeembouwers die na
de eerste paar zinnen al onbegrijpelijk
worden.
Veto: U behoort tot de analytische
filosofen Wil dat zeggen dat je aanhan-
ger bent van een bepaald filosofisch
systeem, zoals de Aristotelianen; de
Platonisten; de Thomisten, de Hegelia-
nen .. ?
De Dijn: «Ik ben van oorsprong hele-
maal geen analytisch filosoof Maar in
Cambridge kwam ik in aanraking met
een soort filosofie, waar ik tijdens mijn
studies in Leuven haast niets van ge-
hoord had. Wat me daarin vooral trof
was dat men van vooraf aan opnieuw
kon beginnen. Men stelde problemen
alsof die nog nooit gesteld waren. Alsof
men de eerste keer, als doodgewoon
mens, moest nadenken over die proble-
men. Dat was iets heel anders dan in
onze opleiding. Toen moesten we meer
historisch te werk gaan. We moesten
onderzoeken wat andere filosofen over
bepaalde problemen gezegd hebben, hen
proberen te verstaan in eerste instantie,
en dan nagaan of ze konsistent waren.
Het voordeel van de andere aanpak is
dat men denkt dat men zelf ook
persoonlijk en ernstig moet nadenken»

importance of what we care about'. Het
gaat over morele kwesties. Dat komt
ook in de kontinentale filosofie aan bod,
maar dan op een kritisch-historische
manier, terwijl de analytici eerder ver-
trekken van de common sense. Een
ander voorbeeld is Thomas Nagel, die
een boek schreef over 'Moitarquestions',
Het gaat over vragen rond de dood en
absurditeit. Opnieuw eksistentiële te-
IOO'S, maar op een zeer persoonljke en
toegankelijke wijze benaderd»
«Er is dus geen tegenstelling tussen de

historisch-kritische benadering en de
analytische stijl. Integendeel, ik schakel
die historische benadering in die 'com-
mon sense' benadering in. Ik zoek tema's
bij de 'grote auteurs' die vanuit die
benadering .begrijpbaar zijn.»

Tragiek

Veto: Nochtans geeft U vakken die niet
zo direkt de 'common sense' van de mens
aanspreken Welke gewone mens is er
bijvoorbeeld geïnteresseerd in het vak
kenleer, in de 'waarheid'?
De Dijn: «Die kwesties houden wel
degelijk verband met de eksistentiële
problematiek. Waarom zijn we bijvoor-

vervolg op p.2 ...

Eksistentieel
«Maar de analytische filosofie heeft zeer
veel aspekten en niet alles boeide me
evenveel. Men heeft ook een zeer
technische strekking: de taalanalyse, de
logika en de filosofie van de wiskunde.
Ik vond dat wel interessant, maar het
sprak me niet zo aan. Het was eerder de
diskussietrant: persoonlijk proberen na-
denken en redeneren over van alles en
nog wat. Het is eigenlijk de stijl van de
analytische. filosofen die me intrigeerde,
eerder dan wat men in die filosofie
allemaal deed»
«Ik zocht in die filosofie dan ook naar

die tema's die verband hielden met mijn
oude interesse, de meer eksistentièle
problemen. Die eksistentiële tema's wer-
den in de analytische wereld op een
verfrissende manier benaderd, door een
aantal auteurs die in de analytische
filosofie toch eerder perifeer zijn. Dit jaar
gebruik ik in een seminarie bijvoorbeeld
een boek van Harry Frankfurt, 'Tbe
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Veto: Maar de mensen hechten toch veel
belang aan de waarheid?

De Dijn: «De m~~~" ' "~n veel
bela!}p aa<W'~ .'IIwbeid omdat er veel op
bet spel staat. Men wil een oplossing op
de vraag: wat moet ik doen, wat is
waarachtig leven? Men kan altijd twijfe-
len aan zichzelf.Men beeldt zich dan een
model van zekerheid in dat een oplossing
op die moeilijke vragen pretendeert te
geven. Dat model is tegenwoordig ver-
bonden met het model van dé-zekerheid
van het teoretische weten. Maar eigen-
lijk is dergelijke zekerheid niet mogelijk,
hoezeer men er ook naar verlangt. Goed
handelen is immers niet handelen vol-
gens een vooropgestelde regel. Dat is
handelen zoals een rnachine,»

«Wat is kinderen goed opvoeden?
Laat ons eerst het onderscheid maken
tussen goed in de technische en in de
normatieve betekenis. In de technische
betekenis heeft de vraag naar het goede
een eenduidig antwoord. 's Morgens is
het goed om de trein te nemen wanneer
je snel in Brussel wil zijn. De morele
betekenis van goed is niet strikt objektief
te bepalen. Er isgeen objektief antwoord
op de vraag: hoe moet ik mijn kinderen
opvoeden? Vandaar het verlangen naar
zekerheid. Vandaar ook de interesse in al
die boekjes die pretenderen een oplos-
sing in petto te hebben»

«Ook al is die zekerheid nooit abso-
luut te bereiken, toch blijven we er naar
verlangen. Juist omdat die vragen zeer
belangrijk zijn. Het is zeer belangrijk te
weten of ik mijn kinderen goed opvoed.
Het is normaal dat men verlangt naar
zekerheid, terwijl een technisch zekere
oplossing nochtans onmogelijk is. Dat is
de paradoks van het menselijk leven»

«Is er wel een oplossing voor deze
paradoks? Hoe kan men weten dat men
zijn kinderen goed opvoedt? Dat kan
men niet weten. Een oplossing vereist

"Konflikten zijn een elementair onderdeel van ons leven. "
(Foto Geert Borgers)

alleszins een soort- vanzelfsprekendheid,
een soort spontaneïteit. Zo kan er in een
bepaalde kultuur een vanzelfsprekend-
heid zijn om bepaalde waarden door te
geven aan zijn kinderen: dit wil zeggen
dat men niet voortdurend met zichzelf
overhoop ligt over deze vragen. Via die
kulturele patronen wordt de zoektocht
naar een absolute zekerheid in toom
gehouden, evenals de onzekerheid. Dit is
de oplossing, maar dan een oplossing in
niet-objektieve zin»

Veto: Wat gebeurt als die kulturele
patronen niet duidelijk meer zijn, als er
geen konsensus meer is over die patro-
nen? Op dat moment kan men toch nog
altijd zeggen: dit is een goed mens.

De Dijn: «Ook als die patronen wel
aanwezig zijn; bestaan er konflikten.
Wat ik goed vind voor mijn kinderen,
vinden zij zelf misschien niet goed. Laten
we eerst dat geval bekijken om nadien
iets te zeggen over de situatie waar de
kultuur zelf op stelten staat. Ook in
beperkte krisissen, zoals het konflikt
tussen ouders en kinderen, kan men goed
of slecht reageren. Nochtans is er ook
dan geen objektief kriterium: er is geen
precieze regel om ons te vertellen
wanneer toegeeflijk of wanneer vasthou-
dend te zijn, of wanneer zelf 'van gedacht
te veranderen'. Terecht of juist reageren
betekent ook dan weer een soort zeIfver-
getelheid: kunnen aanvaarden dat niet
alles perfekt is, niet totaal wanhopig
worden, de andere taken die men heeft
verderzetten. Dezelfde struktuur geldt
bij algemene krisissen. Een goed mens
moet zich kunnen neerleggen bij die
situatie, dit wil zeggen die situatie
kunnen verdragen. Heidegger noemt dit
'kunnen wachten'. En tegelijk die dingen
die men kan doen en denkt te moeten
doen, toch doen, ondanks alle druk van
de maatschappij»

Veto: Maar in intermenselijke relaties
stelt dat enige problemen. Ik vind
bijvoorbeeld iets anders goed dan ie-

Een job..
binnen handbereik ~
bel ons nog vandaag : ~

OFUP jobs voor studenten
02/242.54.28

ma.-vrij. 13 u. 30 - 19 u. 30

lambermontlaan 474, 1030 Brussel

mand anders. Op dat moment ontstaat er
toch een onoplosbaar konflikt?
De Dijn: «Natuurlijk. Konflikten zijn
een elementair onderdeel van ons leven
Onze vanzelfsprekendheid, de basis van
onze juiste reaktie tegenover anderen,
wordt eigenlijk voortdurend aangeval-
len. Men wordt dan verplicht na te
denken over wat men moet doen. De
oplossing ligt wederom niet in het
zoeken naar zekerheid. Het gaat er
eerder om niet krampachtig te reageren
en toch te doen wat men eerlijk denkt te
moeten doen,»

Veto: Is het in sommige gevallen niet
beter om hevig, krampachtig te reageren.
Wat doet rten wanneer Hitler de joden
laat uitmoorden?
De Dijn: «Met krampachtig bedoel ik
niet dat men niet moet 'vasthouden aan
zijn principes, integendeel. Met kram-
pachtig bedoel ik fanatiek, in de zin dat
men denkt een objektieve oplossing te
hebben. Men moet wederom aanvaar-
den dat er w geen objektieve oplossing
is. De oplossing is aanvaarden dat er
geen oplossing is en toch voortdoen,
eerlijk op zijn standpunt blijven staan»

«Ondanks alle goede wil van de wereld,
ontstaan er konflikten die niet opgelost
worden. Dat is de tragiek van het leven:
als ik mijn best heb gedaan voor mijn
kinderen en ze willen niet van mij weten.
Het is tragisch omdat dergelijke konflik-
ten niet noodzakelijk iemands fout zijn.
Bijvoorbeeld het konflikt tussen migran-
tenkinderen en hun ouders over de
relatie tussen jongens en meisjes is niet
de fout van iemand. Beiden hebben
eigen waarden die in hun eigen levens-
sfeer funktioneren. En toch ontstaat er
een konflikt. Dat is tragiek. Op dat
moment worden mensen op hun waar-
achtigheid getest,»

Veto: Op het nivo van intermenselijke
relaties zegt Udat er diskussie is over wat
een juiste houding inhoudt. Deze diskus-
sie heeft geen oplossing omdat er geen
objektief kriterium is om te bepalen wat
eenjuiste houding is.Maar waar het gaat
om konfliktsituaties baseert U zich wel
op objektieve feiten: een juiste houding
impliceert dat men het feit aanvaardt dat
er geen oplossing is.
De Dijn: «Dat er geen objektieve
oplossing is voor konflikten, is een feit.
Maar dit feit zegt niets over de norm in
deze konfliktsituaties. Men kan juist niet
objektief bepalen wat het betekent met

.~ dergelijke konflikten te leren leven,
~ evenmin als men kan bepalen wat goed
~ opvoeden is.Wat dat betekent moet meni voor elk konkreet geval nagaan. Er is

geenszins een algemene regel, anders zou
er geen probleem meer zijn. Dat is een
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktuaIiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

[objektief feit, maar het helpt ons niet
verder: het helpt bijvoorbeeld niet om tie
tragiek van het leven te aanvaarden. Het

niet in mijn macht om te aanvaarden,
zou dat een puur technische

kwestie zijn. En op het moment dat ik
begin te twijfelen of ik wel aanvaard, of
al te zeer verlang naar aanvaarding,
aanvaard ik eigenlijk al niet meer. Alleen
iemand anders kan zeggen: die man
slaagt erin goed te leven. Echte aanvaar-
ding veronderstelt een soort zelfvergetel-
heid : zich niet erom bekommeren te

Veto: U maakt een onderscheid tussen
de positieve, technische wetenschappen,

objektieve kennis nastreven, en een
soort weten. Nochtans begint men

de positieve wetenschappen ook meer
meer te beweren dat er geen objek-

kennis mogelijk is. Is er dan nog
een verschil met dat ander soort weten?
De Dijn: «Jazeker, Het is eerst en vooral
absurd om te beweren dat er geen
beheersing en objektiviteit is in het
technisch kennen en kunnen. We kun-
nen een sonde naar Neptunus sturen die
maar één sekonde te laat komt. Als dat
niet precies is! Wie dat technisch kennen
en kunnen verwart met het soort weten
dat in intersubjektieve problemen naar
voren komt, is fout»

«Wel is die technische beheersing niet
op alle gevallen toepasbaar. Dat weten is
dus beperkt en het is bovendien slechts
mogelijk omdat er iets is dat zelf niet
beheersbaar is, namelijk het menselijk
leven in het algemeen»

Veto: Voor de techniek gaat dit mis-
schien op, maar niet voor de zuivere
wetenschappen. Men kan bijvoorbeeld
niet eksakt meten waar een elektron zich
bevindt.
De Dijn: «Wie het objektieve element
in de zuivere wetenschappen ontkent,
negeert bijvoorbeeld het onderscheid
tussen religie en wetenschap. Het zouden
allemaal ideeënkonstrukties zijn om zich
in de wereld thuis te voelen. Ik geloof
daar niets van. Het is wel w dat geen
enkele betekeniskonstruktie vrij is van de
mogelijkheid fundamentele verschuivin-
gen in die betekenisdomeinen. Men heeft
bijvoorbeeld breuken in de wetenschap-
pelijke ontwikkeling. Dat is een alge-
mene wet van de betekenis. En die wet
werd reeds lang voor Kuhn door Mi-
chael Polanyi geformuleerd. Hij stelt ook
dat de technische know how berust op
een ander soort know how. Dat men de
weg van de sonde zo juist kon beheersen,
berust uiteindelijk op vaardigheden van
de technici zelf die niet 'puur technisch'
kunnen zijn»

«Hoewel deze algemene wet juist is, vind
ik het niet interessant wanneer hij
gebruikt wordt om alle verschillen tus-
sen betekeniskonstrukties te bestrijden.
Een serieuze betekenisteorie moet aanto-
nen hoe verschillende vormen van ken-
nis kunnen bestaan, ook al zijn alle
betekeniskonstrukties onderhevig aan
dezelfde algemene wet van de betekenis.
Dit onderscheid tussen wetenschappe-
lijke en andere soorten kennis kan men
bijvoorbeeld vatten vanuit een antropo-
logische definitie van kennis. Weten-
schap wordt gedreven door een grenze-
loze nieuwsgierigheid. Vanuit weten-
schappelijk oogpunt is het fout om zijn
zoektocht naar kennis stop te zetten
omwille van menselijke taboes. Het
onderzoek naar het genenpaspoort stop-
zetten omwille van die taboes strookt
niet met de wetenschappelijke gedreven-
heid. In de intermenselijke sfeer is zo een
houding onmogelijk. Stel dat men kon-
stant alle betekenissen wil op het spel
zetten, dat er tussen man en vrouw een
totale openheid moet zijn. Dat gaat

gewoon niet. Iemand die voortdurend
zijn relaties met andere mensen in vraag
stelt en aan onderzoek onderwerpt, kan
geen gewoon leven lijden»

Veto: Is de filosoof dan het typevoor-
beeld van de niet-mens. Hij stelt toch
voortdurend alles in vraag, wat men niet
kan in vraag stellen?
De Dijn: «Filosofie staat ergens tussen
wetenschap en literatuur. Dat is een
goede definitie. Filosofen hebben een
soort grenzeloze nieuwsgierigheid. Toch
is de filosoof geen gewone wetenschap-
per. Hij heeft ook iets van een literator.
Een schrijver geeft een soort kommen-
taar op het menselijk bestaan. Hij schept
een fiktieve wereld om ons de reële
mensenwereld op een nieuwe manier, in
verwondering, te laten zien. Niemand
weet eigenlijk wat het doel is van die
kommentaar: die is niet strikt nodig.
Welnu, de filosoof - in mijn definitie -
wil ook iets laten zien, in verwondering,
over ditzelfde menselijk bestaan. Maar
daartoe kreëert hij geen fiktie. Hij maakt
gebruik van een kwasi-wetenschappe-
lijke begripsvorming, analyse, argumen-
tatie. Hij is als het ware een mislukte
literator, die toch een eigen weg gevon-
den heeft om wat hem in het menselijke
treft te laten zien: een nieuw soort
kommentaar, de filosofie»

De pijn
<Ol vervolg van p.1

beeld ZO geïnteresseerd in de 'waarheid'?
De meeste filosofen zullen daarop ant-
woorden: 'We zijn geïnteresseerd in de
waarheid om de waarheid'. Dikwijls
verstaat men onder die waarheid teoreti-
sche en objektieve kennis. Volgens som-
migen is dat van belang voor ons leven
zelf. Een teoretisch juist beeld van de
werkelijkheid-zou dan een soort recht-
vaardiging bieden voor wat ze doen,
voor hun leven. Zonder dergelijk weten,
zou ons leven geen echt menselijk leven
zijn,»
«Ik denk dat de struktuur van het leven
zo is dat een teoretische rechtvaardiging
ervan niet mogelijk is: niet door de
wetenschap en ook niet door de filosofie.
Wat men wel moet nastreven is een soort
waarachtigheid. Het onderscheid tussen
waarheid en waarachtigheid kan men
best duidelijk maken door een voor-
beeld. In het boek 'How can I know?'
spreekt de bekende Engelse schrijver (en
anglikaan) A.N. Wilson over zijn geloof.
Wilson zegt dat hij zijn geloof zelfs niet
zou opgeven indien een filosoof -
iemand die teoretisch nadenkt - hem
zou bewijzen dat God onmogelijk kan
bestaan, 'omdat er een diepere waarheid
is'. Die waarheid is geen teoretische of
wetenschappelijke waarheid, maar een
'waarheid' die eerder blijkt uit een
waarachtig leven, of uit het getuigenis
dat anderen met hun leven geven»

«Wat van belang is in ons leven is niet
het bezit van een of andere teoretische
kennis en rechtvaardiging, maar of we
een waarachtig of goed leven leiden»

Bart Capéau
Johan Reyniers
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De familie Tel
... vervolg van p.l

1988. Iraanse troepen voerden toen een
gasaanval uit op de stad Halabja.
Hierbij kwamen vijfduizend Koerden
om het leven, en naar schatting waren er
nog eens zo'n zevenduizend gewonden.
In 1989 zijn er in Turkije reeds meer dan
tienduizend Koerden gearresteerd.

Grootvader
De aanvraag van de familie Tel werd
ontvankelijk verklaard. Zo'n procedures
nemen echter jaren in beslag. De dien-
sten die zich met immigratie bezighou-
den zijn namelijk schromelijk onderbe-
zet. De familie Tel vond onderdak in
Leuven, in de sociale woonwijk Fabota.
Op Fabota, een oude fabriek, wonen
meer dan tien nationaliteiten samen. In
dit internationaal gezelschap voelen de
Tel's zich thuis. Ze integreren zich in de
buurt. Er werden nog twee kinderen in
België geboren.
Hun aanvraag werd echter geweigerd,

en in beroep zelfs onontvankelijk ver-
klaard. Serhan werd gearresteerd en 28
dagen lang in hechtenis gehouden. Intus-
sen kwam een massale protestaktie op
gang: het Aktiekomitee Serhan Tel
verzamelde meer dan tweeduizend
handtekeningen, er werd druk uitgeoe-
fend op de politici. Burgemeester Van-
sina (CVP) werd door deze aktie met het
probleem gekonfronteerd. Hij nam kon-
takt op met de Tel's en toonde zich de
zaak vrij genegen. Zo weigerde hij het
uitwijzigingsbevel van het ministerie van
Justitie uit te voeren.
Vorige week stuurde minister van

Justitie Wathelet echter een brief naar
alle politici (ondermeer Magda Aelvoet
en Frank Vandenbroucke) die zich voor
de zaak van Tel hadden ingespannen. Hij
verduidelijkt dat hij op zijn standpunt I
blijft, en dat hij ook geen afwijking duldt
om "humanitaire redenen". De advo-
kaat van Tel had deze procedure als
laatste mogelijkheid ingeroepen. De
vreemdelingenpolitie wordt door deze
brief als bet ware verplicht in te grijpen
en de Tels het land uit te zetten. Serhan
en Turko hebben hun arrestatie echter
niet afgewacht, en zijn inmiddels onder-
gedoken.
Deze toestand is eigenlijk onaan-

vaardbaar. Twee kinderen zijn in België
geboren, de jongste is amper twee
maanden oud. Hen terugsturen druist in
tegen alle vormen van internationaal
recht: zij moeten naar een land dat zij
niet kennen, waar zij nooit geweest zijn,
waar zij niet willen wonen... Men zou
een juridische omweg kunnen toepassen
door de kinderen aan het hoederecht van
de grootvader, die dus in Nederland als
vluchteling erkend is, toe te vertrouwen.
Zo zijn tenminste de kinderen in veilig-
heid. Dat impliceert echter dat de familie
uit elkaar gerukt wordt: een toestand die
door ongeveer iedereen als 'inhumaan'
bestempeld wordt. Is dit een voorbeeld
van de nieuwe "politiek met een mense-
lijk gelaat"?

Melchior
De reden voor Wathelets beslissing is
volledig' politiek. Hij zal ook wel begrij-
pen dat het tenminste humanitair verant-
woord is de familie Tel hier te laten
wonen. Als hij echter toestemt, heeft dat
twee nadelen. Ten eerste: het jarenlange
drukkingswerk van een Leuvense aktie-
groep haalt het van de officiële admi-
nistratie. Het zou een belangrijke steun
betekenen voor de vele aktiekomitees
van de andere politieke vluchtelingen.
Ten tweede: de motivatie "uit humani-
taire overwegingen" zou een belangrijk
precedent zijn. Het zou in feite een
wezenlijke afbreuk zijn van de Wet Gol.
Humanitaire overwegingen spelen daar
immers helemaal niet mee. Het aktie-
komitee plant wel stappen naar het
Gerechtshof van Straatsburg: de Wet
Gol is immers strijdig met zowat alle
internationale konventies. Zo'n zaken
kunnen echter gemakkelijk één, twee
jaar aanslepen. In tussentijd heeft men
Tel dan al lang terug naar Turkije
gestuurd.
Wathelet heeft duidelijk niet de poli-

tieke moed om die wet zelf aan te
pakken. Het zal waarschijnlijk aan
Franstalige kant - waar de PS ook zeer
argwanend staat tegenover iedere 'gunst-- . -

maatregel' voor buitenlanders - elekto-
raal niet zonder risiko's zijn. Melchior
Wathelet bestendigt dus alleen maar de
politiek van zijn voorganger Jean Gol:
migranten en vluchtelingen kunnen geen
aanspraak maken op al hun rechten. 'Le
retour du coeur', waar de PS zo voor
stond, geldt tijdens deze legislatuur nog
steeds alleen voor een beperkte groep.
Vluchtelingen als de familie Tel, die tot
de zwaksten uit deze samenleving beho-
ren, moeten op dit moment in Belgiëhun
toevlucht zoeken tot klandestien onder-
duiken. Dat is doorgaans géén kenmerk
van demokratische regimes.

Walter Pauli
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Door dit uitgelezen klubje worden veertiendaags de RVS-gelden opgesoupeerd Ook uw kring was van de partij!
(Foto Hendrik De/agrange)

Sociale Raad viert

25 jaar demokratiseringswerkers

Sociale Raad viert zijn vijfentwintigjarig bestaan. Ondanks die
respektabele leeftijd probeert de raad even dynamisch en
geïnspireerd te blijven werken als de voorgaande jaren. Sora ijvert

nog altijd voor gelijke kansen op onderwijs voor iedereen, ongeacht
achtergrond of herkomst. Alhoewel slogans en stijl niet meer die van toen
zijn, is er nooit geraakt aan de grondidee, demokratisering van het
onderwijs. Ook de krachtlijnen van de nieuwe jaarwerking worden door
datzelfde ideaal gestut.

De eerste Algemene Vergaderingen
(AV) zijn alleszins onder een gunstig
gesternte van start gegaan: veel kringaf-
gevaardigden present en genoeg entoe-
siasme om zich door de eerste vergade-
ringen te slaan. Die worden immers elk
jaar besteed aan het verkiezen van een
vijftiental studenten die als afgevaardig-
den voor Sora in het medebeheer zullen
zetelen. De verkozen mensen zullen de
studentenbelangen verdedigen in de
Raad voor Studentenvoorzieningen en
in de Raden van Bestuur van Alma,
Acco en Alfaset. Deze mensen vervullen
een op het eerste gezicht ondankbare
job. Ondankbaar omdat er op korte
termijn niet vaak zichtbare resultaten
zijn. Een goed meetinstrument om de
verwezenlijkingen in het medebeheer
naar waarde te schatten, is een vergelij-
king met de toestand van de sociale
sektoren aan de andere Vlaamse univer-
siteiten.

Pompwater
Aan het LUC of aan de RUG bestaat
ook een sociale sektor met bijvoorbeeld
studentenrestaurants, een medische
dienst of een jobdienst. Nergens echter
vindt men een dergelijk uitgebreid net
van sociale voorzieningen als in Leuven.
Zonder de verdiensten van het personeel
uit de sociale voorzieningen over het
hoofd te zien, kunnen we zeggen dat heel
wat verwezenlijkingen voor een groot

deel te danken zijn aan de standvastig-
heid van de studentenbeweging. Acco,
Alma, huisvestingsdienst, jobdienst, stu-
dentendokters, sociale dienst, enz... dit
zijn stuk voor stuk initiatieven die vanuit
de studentenbeweging zijn gegroeid. De
universiteit heeft daarvoor steeds geld en
middelen ter beschikking gesteld. Als we
echter eien dat jaarlijks slechts 2%
(ongeveer 150.()()().()()()fr.) van de mid-
delen naar de sociale sektor stromen en
98% (ongeveer 7.350.()()().()()()fr.) naar
onderwijs, onderzoek, beheer en infra-
struktuur, is het zo klaar als pompwater
waar de prioriteiten van de universitaire
en de gemeenschapsoverheid zeker niet
liggen.
Sora moet de waakhond van de

sociale sektor zijn en blijven. Ze moet
beletten dat de universitaire overheid,
met voorop mensen als Dillemans,
Masschelein en co, verzinkt in sociale
letargie. Zo kunnen de kostbare sociale
gelden beter besteed worden aan een
Romero-huis voor gehandikapte studen-
ten dan aan dure prestigeprojekten wals
een hyper-de-Iuxe getto voor Erasmus-
studenten.

Werk
Sociale Raad is veel meer dan enkel
maar het jaarlijks afwerken van een
resem vergaderingen. In de schoot van
Sora worden allerlei akties voorbereid
en ook dit jaar zijn er een aantal

werkgroepen geboren: werkgroep stu-
diefinanciering, kursussen, 25 jaar Sora
en anti-racisme. Werkgroepen die borg
moeten staan voor een inhoudelijke
werking. Dat wil zeggen dat er stand-
punten en visies ontwikkeld moeten
worden die gesteund zijn op deskundig
onderzoek en de basis-idee van demo-
kratisering. Een tweede en zeker niet
minder belangrijke taak voor de werk-
groepen is de ganse studentengemeen-
schap te betrekken bij deze problematiek
en gegronde stof voor diskussie te
leveren.
Naast de werkgroepen van Sora die in

de studentengemeenschap een dialoog
op gang moeten brengen, wordt ook
binnen de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen (RvS) de dialoog met de univer-
sitaire en de gemeenschapsoverheid ge-
stimuleerd. De aandachtspunten van de
RvS voor dit akademiejaar zijn: studie-
financiering, huisvestingsbeleid en het
beleid voor buitenlandse studenten.
Deze punten liggen dus gedeeltelijk in
het verlengde van de werking van Sora.
Hopelijk leiden die gebundelde krachten
hier tot een merkbare vooruitgang.
Tenslotte werkt Sociale Raad ook

rond de situatie van de jobstudenten in
Alma. Sinds vorig jaar werd het ver-
plicht gesteld om ook voor studenten die
minder dan twee uur per dag werken
RSZ-bijdragen te betalen. Omdat Alma
het hele jaar door met vele honderden
jobstudenten werkt, betekende dit een
zware, bijkomende uitgave van ruim 8
miljoen per jaar. Gemeenschappelijke
aktie van Sora, Alma, RvS, de Juridi-
sche Dienst en de Jobdienst zou daarom
zo snel mogelijk een oplossing voor
Alma moeten brengen.

Ronny Tielen
Luc Windmolders

REDAKTIONEEL
Vluchten
Wij 'Vlamingen' geven onszelf
steevast een reeks epiteta mee om
ons uitzonderlijk quality label aan
te duiden: wij zijn fier, maar ook
gehoorzaam. Wij werken hard en
sparen veel, maar houden ook van
feesten, kermissen en karnaval. In
het bijzonder vereren wij Maria.
Kortom, het is goed leven in dit
land van belforten en katedralen.
Sinds kort wordt 'gastvrijheid'

vergeten in deze opsomming.
Vlaanderen, schijnt het, is té gast-
vrij geweest. De gefederaliseerde
Vlaming denkt nu eerder in de
trant van "Wij zijn wel gastvrij,
maar niet gek." Er zouden hier
immers teveel buitenlanders zijn.
Hoewel sinds 74 een wettelijke
stop voor deze migranten geldt,
beschouwt centrum-rechts hun
aantal als 'teveel', of op z'n best
als 'absoluut voldoende'. De
migranten-nota van schaduw-
Verhofstadt pleit onomwonden
voor een selektieve terugkeer.
De geviseerde migranten - over

Japanse of Amerikaanse mana-
gers zwijgt men - bestaan uit twee
groepen: de 'klassieke' gastarbei-
ders en de politieke vluchtelingen.
Vooral die laatste groep heeft het
bijzonder onkomfortabel. Het zijn
immers vluchtelingen. Vluchtelin-
gen, laat dat duidelijk zijn, verhui-
zen geen duizenden kilometers
voor hun plezier. Zij vluchten om-
dat in eigen land het leven niet
menswaardig is. Of die vluchtelin-
gen 'ekonomisch' dan wel 'politiek'
zijn (wie gaat dat subtiele verschil
bepalen ?), doet weinig ter zake:
vluchten is een recht

Het is dus schrijnend dat België,
en ook de rest van West-Europa,
de grenzen verder sluiten voor
deze sukkelaars. Eerst beweerde
alleen ekstreem-rechts in alle
toonaarden dat vluchtelingen (ge-
meenzaam 'profiteurs' genoemd)
de kulturele eigenheid van dit
Avondland ontredderen, de werk-
loosheid doen stijgen, teveel kin-
deren kweken en met een onwaar-
schijnlijke wetmatigheid in de kri-
minaliteit belanden. Vandaag zeg-
gen respektabele politici hetzelfde,
vooral met het oog op onrpiddel-
lijke elektorale winst. Het stoprt
hen blijkbaar niet dat zoiets in-
druist tegen internationale wetten,
verdragen en konventies.

Intussen verbetert de situatie
van de Ghanezen, Koerden, Viet-
namezen, Gambianen, Pakistani,
Sri-Lankezen, Afghanen en Chile-
nen geen zier. Integendeel. De
wetgeving wordt strenger, de
OCMW's minder toeschietelijk, de
uitwijzingen systematischer. Men
houdt hierbij helemaal geen reke-
ning met de talloze 'kleine' per-
soonlijke drama's die zo'n repres-
sie meebrengt: mensen zoals de
Koerdische familie Tel die manu
militari wordt teruggestuurd naar
Turkije. Wie de Panorama-
uitzending over de Turkse ui-
troeiing van de Koerden heeft ge-
zien, begrijpt het wrede en onmen-
selijke van die administratieve
maatregel. Het is eksakt dezelfde
mentaliteit als in de jaren '30, toen
België zijn grenzen sloot en ver-
schillende Joden terug naar Duits-
land stuurde. .
Zo'n 'oplossingen', die slechts

een symptoom bestrijden (de
vluchtelingen), maar zich niet bui-
gen over de oorzaken (voorname-
lijk de falende noord-
zuidverhouding), zijn waardeloos
en moreel onaanvaardbaar. Ze
kontrasteren ook pijnlijk met de
nieuwe, selektieve gulheid van
West-Duitsland dat de tienduizen-
den Oostduitsers zomaar binnen-
haalt: een empirisch bewijs dat in
West-Europa subtiele vormen van
Koude Oorlog prioriteit hebben op
de bekommernis voor een recht-
vaardige internationale orde en
een strikte toepassing van de
Rechten van de Mens.
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Veto: En de vrouw?
Teshigawara: «De vrouw is het mens-
dom, de moeder, zij die het leven
voortbrengt. En dan is er het kleine
meisje: zij staat symbool voor het kind.
Het kind-zijn staat voor onschuld. Maar
ze moet ergens naartoe, somewhere.
sometime, er is de toekomst. Daarom is
ze ook bang. Bang omwille van de tijd,
omwille van het 'hier', van het levend
zijn. Het meisje is geen vrouw, ze is nog
niet volkomen mens.»
«Ikzelf ben helemaal in het wit. mijn

haren en mijn gezicht zijn wit geverfd. Ik
ben de geest, the spirit, Niet de geest van
een individueel persoon, maar iets ab-
strakt. de geest heeft geen lichaam, geen
afgrenzingen. De geest is overal. Daar-
om wit: wit kan met de lucht versmelten,
mijn lichaam moet met de lucht kunnen
versmelten. Dit zijn de vier typische
personages: het wit, de vrouw, de
jongens en het kleine meisje. Ze versmel-
ten, ze leveren strijd met zichzelf.. Ze zijn
niet altijd gelukkig, sorns zijn ze ongeluk-
kig.»

Karas : een Japanse voltreffer

Het lichaam als
marionet van de geest

Op 12 oktober zat de Stadsschouwburg eivol om de Japanse gast
van Klapstuk 89, Saburo Teshigawara, aan het werk te zien.
Na zijn recente suksessen in Frankrijk kwam de koreograaf nu

met zijn gezelschap Karos naar Leuven afgezakt met de Belgische
première van Ishi-no-hana (de stenen bloem). Deze voorstelling stelde
zeker niet teleur: het was een virtuoos spel van lichamen, en een streling
voor het oog. Echter een kwelling voor analytici.

Ishi-no-hana is vooral visueel heel sterk.
De dansers bewegen zich in kontrastrijke
kledij doorheen de verschillende scènes
waarin toch telkens Teshigawara weer in
het oog blijft springen. Maar ook het
model Sayoko Yamaguchi zorgt op haar
beurt voor een aantal bedwelmend
mooie beelden.
Tussen de verschillende scènes lijkt er

weinig kontinuïteit. Teshigawara opteert
daarentegen voor een afwisseling tussen
heel statische en magistrale gedeelten,
die soms aan een droom doen denken,
met heel dynamische stukken. In die
wervelende dynamiek, die vaak strobo-
skopisch aandoet, is trouwens een verba-
zend westerse invloed te merken. Boven-
dien heeft hij als koreograaf enkele
komische momenten bedacht door fiet-
sers op de scène te laten rijden en één van
zijn danseressen een kinderliedje te laten
zingen. De symboliek die ontegenspre-
kelijk aanwezig is, is toch zo geënsce-
neerd dat ze je als toeschouwer niet
overstelpt.
Teshigawara wordt meestal afgeschil-

derd als één van de bekendste eksponen-
ten van de post butoh-beweging. In feite
is hij een konglomeraat van zeer uiteen-
lopende invloeden. Butoh is een klas-
sieke vorm van Japanse dans met een
zeer meditatief karakter. Die sterke
Japanse traditie is in zijn werk onvermij-
delijk aanwezig, maar wordt toch aange-
vuld door vele westerse aspekten. B0-
vendien wil hij zich distantiëren van de
oude butoh-beweging, die daardoor toch
nog zijn stempel drukt op de dans van
Karas. Wat de butoh-beweging van na
de oorlog kenmerkte, was onder andere
het beeld van de wanhopige vragende en
zoekende mens. Deze figuur is in Ishi-
no-hana zeer zeker aanwezig. Maar wat
uiteindelijk het belangrijkste is, is het wel
zeer estetische en ontroerende resultaat.
Waarmee Teshigawara bevestigt dat hij
een danser is in de meest volledige zin
van het woord.

Claudia Van de Velde
Bart Van Herck
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Het programmaboekje laat Teshigawara
zelf aan het woord over zijn manier van
dansen. Hij verkiest het om de mens te
zien in afgescheiden onderdelen: de
geest en het lichaam. Op de scène komt
het lichaam op de voorgrond. De geest
daarentegen verschaft het lichaam wel
de nodige kracht, maar blijft op een
afstand. De geest aanschouwt het li-
chaam dus van buitenuit, en het lichaam
wordt als het ware door de eeuwigheid
voortgedreven.

Door deze vreemde techniek, het
sturen van het lichaam van buitenaf,
onttrekt de koreograaf zich aan de
alledaagse lichaamstaal. Reeds in de
beginscène wordt duidelijk wat met
bovenstaande omslachtige omschrijving
wordt bedoeld. Daarin staat Teshiga-
wara, van kop tot teen in het wit, alleen
op het toneel. Via heel harmonieuze
bewegingen lijkt zijn lichaam te balance-
ren op de grens van het evenwicht. Hij
lijkt wel een marionet die gestuurd
wordt door honderden onzichtbare dra-
den. Maar ook doorheen de rest van de
voorstelling is het duidelijk hoe de
armen, het hoofd en het lichaam van de
dansers afzonderlijke eenheden worden
die ritmisch en hoekig bewegen op de
tonen van de muziek.

Hoewel Ishi-no-hana wordt gedanst
door vijf mannen en twee vrouwen,
steelt Teshiga wara ongetwijfeld de ganse
tijd de show. Hij onderscheidt zich niet
alleen door zijn opvallend witgeverfde
verschijning, maar ook door zijn enorm
technisch raffinement. Bovendien lijkt er
geen enkele wisselwerking tussen de
personages. Iedereen lijkt volledig met
zichzelf bezig, als het ware dansend in
een bevreemdende realiteit. Anderzijds
lijken ze toch allemaal door dezelfde
emotie begeesterd: het willen uitstijgen
boven de mogelijkheden van het aardse
lichaam. Heel vaak maken de dansers
bijna destruktieve bewegingen, telkens
met het hoofd omhoog gericht naar het
licht toe.

Buffet's
L-.. Diestsestraat70- Leuven-------'

Haal uw idolen in huis! Deze voetjes dansen dit jaar niet op het Klapstuk. Als u weet aan wie ze twee jaar geleden
toebehoorden, krijgt u getrouwe kopies van ons kado. (Foto Archief)

Interview. met Saburo Teshigawara

Het hart voorbij de sterren
Op scène is hij indrukwekkend: een witte gedaante die de ruimte

rondom zich doet zinderen met zijn haast onmenselijke
bewegingen. In één van de meest fascinerende scènes danst hij

op een vloer van glasscherven. Terwijl de glassplinters omhoog springen
brengt hij op sublieme wijze een mengeling van ekstatische schoonheid,
pijn en angst. De Saburo Teshigawara die ons te woord staat is klein,
tenger en een beetje schuchter. In Tokyo wordt hij 'de bleke knaap'
genoemd. Het wordt een moeilijk gesprek: Teshigawara's Engels is
beperkt, de beeldtaal die hij gebruikt des te rijker. Een poging tol
verstaan.
Veto: Wat me opviel in jouw dans was
het onmenselijke: het is alsof er geen
mens in het lichaam zit.
Teshigawara: «Dit is een elementair
gegeven in mijn dans. Bij klassiek ballet
of moderne dans telt enkel de verschij-
ningsvorm, wat aan de buitenkant is, de
figuur. Mijn dansen is anders. Het is een
metamorfose van een menselijk wezen
in een spirituele eksistentie. Ik wil iets
onzichtbaars zichtbaar maken, niet al-
leen door vorm en ritme, niet alleen door
hoe ik eruit zie»
«We hebben handen, spieren, beende-

ren, maar soms is binnenin ons lichaam
water, soms is er lucht, wind. Wind
waait door mijn lichaam, een stroom,
golven. Soms voel ik in mijn lichaam een
vreemde energie. Als ik dans is dat niet
enkel in ritme en figuren, niet alleen in
uiterlijke vormen. Mijn dansen beeldt
geen emoties uit, het is geen 'doen alsof.
Het is het lichaam zelf dat verandert. Dat
is heel belangrijk-

Teshigawara: «Een mens heeft veel
manieren van voelen, niet alleen met zijn
hersenen. Als je stilstaat en je ontspant,
begin je lucht, air te voelen. Meestal ben
je haastig, je bent aan het denken, je
piekert, bent verbaasd, ... Je staat niet stil
bij lucht of ademen. Maar als je
ontspannen bent en je bent even niet met
problemen bezig, kan je heel natuurlijk
lucht vinden. Lucht, ademen is een
natuurlijk iets, ademen is zeer belangrijk,
ook wanneer je danst. Wie over dansen
praat, denkt zelden na over de lucht»
«Het is belangrijk te beseffen dat ik

niet alleen door mezelf besta. Ik voel
energie of adem, ik voel energie van de
objekten die mij omringen. Ook over
ons lichaam kunnen we denken als over
een objekt. We hebben een geest, we
hebben een hart. Soms scheid ik hart en
lichaam. Mijn hart is ver van hier,
voorbij de sterren, voorbij de maan. Van
over de horizont kijk ik naar mezelf naar
mijn lichaam, mijn vorm. Ik ben hier, ik
wil, ik verlang, ik bemin. Soms hebben
we geen nood aan dat 'ik', het moet ver
weg. Mijn lichaam moet zich leegmaken
van elk verlangen. Dan stroomt de lucht
binnen en mijn lichaam wordt gevuld

met een eigenaardig gevoel. Het is
moeilijk uit te leggen, maar mijn dansen
heeft met die dingen te maken»

Veto: Watje vertelt doet me denken aan
Zen-boeddhisme.
Teshigawara: «Ik ben niet geïnteres-
seerd in boeddhisme en dergelijke din-
gen.»

Veto: Hebben deze dingen niet te maken
met andere opvattingen over lichaam en
geest, over emoties ?
Teshigawara :«Ik denk niet dat het een
kwestie is van verschillende kulturen,
van Oost en West. Ik denk dat dit een
heel individueel gegeven is. Ik heb al
meerdere workshops gegeven in Europa,
men aksepteert mijn ideeën. En ook bij
deze mensen verandert het lichaam. Ik
denk dat het mogelijk is Europese
dansers te laten doen wat ik doe»

«Het is wals met muziek: als ik
Westerse muziek hoor, klassiek of pop,
dan raakt mij dat, net wals Japanse
muziek mij kan raken. Met dans is het
hetzelfde, dans is een kruispunt van
beide kulturen.»

Wit
Veto: Laten we toch even verder praten
over het verschil tussen Oost en West.
Eén van de reakties uit het publiek was
dat men het gevoel had dat er een verhaal
verteld werd, maar dat we het niet
konden begrijpen Het gevaar bestaat dat
de betekenis van bepaalde symbolen ons
ontgaat.
Teshigawara: «Mijn Japanse vrienden
en ikzelf hebben het wel eens over
symboliek en over het verschil tussen de
oosterse en de -westerse kultuur. Bij
oosterlingen is er veel.meer symbolisch
denken dan bij westerlingen. Ik heb daar
geen verklaring voor. Symbool betekent
voor mij dat wat meegedeeld wordt niet
in woorden te vertalen is.»

Veto: Bestaat het gevaar niet dat de
symbolen die jullie gebruiken bij ons
andere associaties opwekken? Ik denk
bijvoorbeeld aan het symbool van de
vissen in de voorstelling.
Teshigawara: «Ik weet het niet. Ik denk
niet aan het Westen als ik een stuk
kreëer. De vis betekent voor mij leven,
eros, het tegenovergestelde van thanatos.
Soms wordt het tot erotiek, seksualiteit.
De vier jongens dansen paarden, het
symbool voor man en jongen. Zij gaan
naar de dood toe»

Veto: Een terugkerend element in jouw
koreografie is het naar de hemel reiken
en neervallen Kan je daar wat over
vertellen?
Teshigawara: «We moeten steeds een
richting kiezen, als we lopen, ons voort-
bewegen. We kunnen verschillende rich-
tingen uitgaan, links, rechts, vooruit,
achteruit. Als ik voor het spirituele een
richting kies is de belangrijkste richting
opwaarts en neerwaarts. We kunnen
vliegen, althans, vogels kunnen vliegen,
boven is de hemel... Over 'boven'
hebben we een uitgebreide verbeelding.
Over 'beneden' weet ik weinig, ik ben
voor het moment erg geïnteresseerd in
het neerwaartse. Misschien zijn er wel
heel veel mogelijkheden in het neer-
waartse. In onze dans zijn heel veel
bewegingen naar beneden gericht. Wat
we doen is niet zomaar vallen, het is naar
beneden gaan, tot ver onder het grond-
oppervlak, onder de plaats van ons
bestaan. Onder het grondoppervlak is
meer ruimte, geestelijke ruimte. Ik weet
niet of die bestaat, daarom moeten we
op zoek gaan, een reis maken daar naar
toe»

Veto: Je dans heeft iets heel wreedaar-
digs, het is tegelijk heel mooi en heel
pijnlijk.
Teshigawara: «Pijnlijk, ja. Schoonheid
komt van ... niet van wat veilig is, niet van
dat soort van vredige leventje. Schoon-
heid bevindt zich op de rand van een
scherp mes. Soms is het pijnlijk, het is
niet het veilige lev en. Daarom ook het
dansen op glas»

Isabelle Rossaert
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Duroure danst 'Cosmono Nox'

Scheepje varen
over de zee
Duroure zou Duroure niet zijn, als zijn nieuwste stuk, Cosmono

Nox, niet sterk zou verschillen van wat hij al eerder heeft
gemaakt. In'Lamaison des plumes vertes' laat hij reminiscenties

aan het middeleeuwse Spanje opdraven: eenzame koningen en kastelen.
'La Anqä', over een koorddanseres in een cirkus, is gebaseerd op een
verhaal van de Franse schrijver Jean Genet. Voor 'Cosmono Nox' zijn de
inspiratiebronnen weer helemaal anders: met behulp van ontdekkings-
reizigers, science-fiction en stripverhalen brouwt Duroure een inter-
galaktische wereld, waarin het fantastische nadrukkelijk aanwezig is.
Een en ander brengt met zich mee, dat
'Cosmono Nox' wel Duroures meest
lichtvoetige koreografie mag worden
genoemd. Ook in zijn andere werk is hij
nooit zwaar op de. hand. Boven alles wil
hij de toeschouwer amuseren, verstrooi-
en, maar dit keer ligt het er echt
vingerdik op. 'Cosmono Nox' is gewoon
een spel, een wervelend kabaretesk
cirkus dat wil verbazen, opwinden. De
keerzijde van de medaille ligt voor de
hand: aIs de voorstelling afgelopen is,
keer je terug naar de werkelijkheid. Je
merkt dan dat Duroures stuk niet meer
was dan een flits, die je snel vergeet.
Duroure is wel eens gevaarlijk momen-
taan.

Amerika
Binnen die momenten heeft hij echter
heel wat te bieden. Als je je wilt plooien
naar zijn kinderlijke instelling krijg je
toegang tot een wereld waarin alles
mogelijk is, waarin van alles wordt
ontdekt. Na een gekke openingsscène die
aan het begin van een soundmixshow
doet denken, zie je hoe Duroure een kind
verbeeldt dat met papieren bootjes

speelt. Hët zet ze op een rij~e, dat koers
zet naar de Nieuwe Wereld: de drie
schepen waarmee Columbus naar Ame-
rika voer.
Die twee lijnen worden in het hele

stuk doorgetrokken, en blijven in elkaar
verstrengeld. Enerzijds is er het kind dat
droomt en voor zichzelf een sprookjes-
land schept, anderzijds is er de Euro-
peaan die op zoek gaat naar het
vreemde. Jongeren ontdekken de Afri-
kaanse kultuur, emigranten ontdekken
Amerika.
Duroure verbindt die uiteenlopende

elementen in tema's aIs naïviteit en
onschuld. De Europeaan is kinderlijk
entoesiast bij zijn vertrek naar de
Nieuwe Wereld: 'I'd like to be in
America' is een vreugdezang. Het kind
ontdekt een grotere wereld die (voorlo-
pig) niet ontgoochelt, maar fascineert
door al het nieuwe dat er te zien is.

Queeste
Het nieuwe roept vooralsnog geen geva-
ren op, maar er is toch al het geheimzin-
nige en fantastische dat het met zich
meebrengt. Het geheimzinnige leidt tot

het poëtische: het dekor verbeeldt een
rotspartij, boven flikkeren sterretjes,
verre melkwegen. Dansers gaan in het
duister op zoek in het onbekende, met
een lamp klauteren zij op de klippen aan
zee. Wacht iemand op de komst van
buitenaardse wezenties ? De hemel
wordt afgetast: intergalaktische bood-
schappen worden de ruimte ingestuurd.
Het mysterie blijft groot.

Het avontuur levert uiteraard ook het
fantastische op. De middeleeuwse schrij-
vers kozen voor Graalridders, draken en
jonkvrouwen. Duroure zoekt het in
reminiscenties aan stripverhalen,
sprookjes. Ook bij hem is het avontuur
een zaak van zuivere figuren die zoeken
naar iets dat zij niet kunnen vatten. De
queeste blijft een geheim.

Troep
Vormelijk uit het zoeken zich in een
kaleidoskopische aaneenschakeling van
allerlei dansen. Het stuk steekt vol
absurditeiten, onwaarschijnlijkheden,
gekke overgangen. Soms wordt het stil,
is er een teder moment, dat dan snel weer
plaats moet maken voor wild, burlesk
teater. Een achttal dansers levert tech-
nisch perfekt werk af. Dat maakt zwak-
kere momenten goed: aIs kijker heb je
niet altijd vat op de 'georchestreerde
chaos' die er op de scène te zien valt. Dan
wordt liet wel erg rommelig efr zelfs
vervelend, omdat Duroure zijn vondsten
nogal eens durft uit te melken. Maar aIs
hij dan weer poeslief, uiterst onschuldig
de zaal inkijkt, neem je dat beetje troep
er met de glimlach bij.

Johan Reyniers

Spanjaarden op het Klapstuk

Liefde, een boom
en een teil water
Wie Barcelona kent, weet dat deze stad sinds de dood van

Franco zowat uit baar voegen barst van de hedendaagse
kunst. Met haar artistiek tolerante atmosfeer is ze de

thuishaven van vele moderne kunstenaars. Dat is ze ook voor Mal Pelo,
het gezelschap dat door de organisatoren van Klapstuk 89 werd
uitgekozen. Deze groep, die slechts bestaat uit twee dansers, Maria
Muäoz en baar levensgezel Pep Rarnis, bracht vorige week woensdag
een stukje van hun Barcelona naar het Stuc. Voor Mal Pelo staat de
eenvoud centraal. Daardoor geven ze aan hun dans een heel eigenzinnig
karakter, hoewel dit vast niet iedereen kan bekoren.
Quarere vertelt het verhaal van twee
mensen die op zoek zijn naar elkaar,
zonder dat ze elkaar eigenlijk ooit al
hebben ontmoet. Een simpel 'boy meets
girl' gegeven, zo lijkt het. Toch is reeds
vanaf de eerste momenten merkbaar dat
Mal Pelo dit basisverhaal een heel
eigenzinnige vormgeving en intensiteit
wil meegeven. Een kale ruimte, slechts
gedekoreerd door een geïmproviseerde
boom en een teil water, fungeert aIs
achtergrond. Maria Muäoz, de vrouwe-
lijke helft van Mal Pelo, komt aIs eerste
op. Een beetje houterig en onbeholpen
doet zij denken aan een vagebond uit
vroeger tijden. De manier waarop ze in
haar eentie danst, doet een beetje
a-ritmisch aan, en lijkt ook totaal los te
staan van de eerder atonale muziek. Er
ontbreekt duidelijk iets. Dat verandert
beetje bijbeetje wanneer zij op de scène
wordt aangevuld door haar vriend Pep

ATER
"Wij zijn geen honden, dat treft l" heet
de nieuwe produktie van 'klein en
Wagner', een teatergroep die zijn
naam ontleent aan een verhaal van
Herman Hesse. 'Klein en Wagner'
staat voor Patriek Jordens en een
groep jonge mensen die doen wat ze
graag doen: teater maken. De akteurs
zijn bijna allemaal aan hun proefstuk
toe. Zij betraden nooit een podium tot
zij overdonderd werden met een
intensief repetitieschema vanaf half
juli.
Regisseur Jordens daarentegen

heeft al verschillende produkties ach-
ter de rug. Hij was onder andere de
bezieler van 'Frankie-F. Jasmine-
Frances', een stuk dat vorig jaar in
Leuven liep. Jordens behaalde dit jaar
het diploma van teaterwetenschap-
pen. In de produkties waaraan hij
meewerkt ligt een grote nadruk op
kontakt met het publiek. De groep
tracht een brug te slaan tussen publiek
en akteurs, Het ligt niet in de bedoe-
ling van Jordens om met een vast
gezelschap te werken noch om reper-
toirestukken te brengen. In plaats van
een bestaand toneelwerk op te voeren
vertrekt hij liever vanuit een sfeer, een
tematiek, een boek.

Heks
Eén van de twee uitgangspunten van
de nieuwe produktie is de roman
'Vanwege een tere huid' van Kool-
haas. Het tweede uitgangspunt is een

bewerking van het 'Rapunzel'-
sprookje. Het verhaal kort samenge-
vat: een man en een vrouw willen
kinderen maar de vruchtbaarheidsgo-
den zijn hen slecht gezind. Daarom
besluiten ze een heilrniddel te gebrui-
ken dat hier de gedaante krijgt van
'raponsjes'. Het zijn radijsjes die ze
moeten plukken in de tuin van de
heks. De toornige bejaarde dame
echter staat het gebruik van de
radijsjes slechts toe op voorwaarde
dat het kind op twaalfjarige leeftijd
aan haar geschonken wordt. Zo ge-
zegd, zo gedaan. De twaalfjarige
Rapunzel wordt door de heks in een
hoge toren opgesloten, Het lange haar
van Rapunzel dient als touwladder
voor de heks; tot er op een mooie dag
een prins voorbijstuift ...
De grote inspiratie voor 'klein en

Wagner' is de verliefdheid van jonge-
lui en het relatieve van deze (vluch-
tige) gevoelens. Het stuk draait rond
het geïsoleerd zijn en het verlangen
om uit dat isolement te geraken. 'klein
en Wagner' wil het publiek niet met
lege handen naar huis sturen maar
wenst de begenadigde toeschouwers
heel veel denkstof en verwarde gevoe-
lens toe.

PVdB
De voorstellingen vinden plaats in het
r.m.s. gebouw in deRijschoolstraat op
19, 20, 21, 27, 28, 30 en 31 oktober,
telkens om 20.30 IL· Voor reservaties:
016/23.09.12 na 17 uur.

]LABYRINT
Dé beste zaal voor al uw fuiven.
Zeer goede voorwaarden!

Centraal gelegen.
Vraag inlichtingen en oordeel,zelf.
Tel. 016/20.76.41 of 25.55.67.

VISSERSSTRAAT 2 LEUVEN
(BOVEN EAGLES)

Jean-François Duroure, goede vriend van Jack Lang en uiteraard ook Bruno
Verbergt, danst zich de hele week de intergalaktische stelsels in.

Ramis. Na een bruusk aftasten van
elkaars aanwezigheid, worden hun be-
wegingen stilaan zekerder en synchroon.
Vanaf dat moment wint de voorstelling
ook aan estetiek en komt hun dans meer
in harmonie met de muziek. Er ontstaat
tussen de dansers een soort voortdurend
liefdesspel, waarbij ze elkaar afwisselend
lief aantrekken en vervolgens weer ruw
afstoten.
In de voorstelling van Mal Pelo staat het
wederzijds aantrekken en afstoten van
twee mensen centraal. Dit tema zorgt
voor verschillende ontroerende momen-
ten, die echter een beetje geïsoleerd
lijken in de voorstelling aIs geheel. Zo is
het moment waarop Ramis het haar
kamt van Muäoz heel teder, in kontrast
met de wilde bewegingen die hun dans
op andere momenten kenmerkt. Het zijn
toch telkens weer de momenten van
harmonie en synchroniciteit die het
meeste aangrijpen. De scène waarin de
twee dansers, gezeten aan een tafeltje,
enkele minuten niks anders doen dan
een klein balletje tussen hen heen en
weer rollen, is heel eenvoudig en toch
visueel heel mooi.
Dergelijke mooie momenten blijken

echter losstaande scènes te zijn, wat ertoe
leidt dat de voorstelling je moeilijk kan
boeien aIs een geheel. De energie dit'
ontstaat door de sterke afwisseling tussen
tedere en bruuske dansbewegingen boeit
bij het begin, maar balanceert nader-
hand toch gevaarlijk op de rand van de
monotonie. Bovendien werkt de afwe-
zigheid van de muziek op bepaalde
momenten beklemmend. Het rauwe
geluid van het neerkomen van voeten o.p
het zeil lijkt een beklemtoning van het
bruuske en het afstandelijke van de
bewegingen. Het is alsof de monotonie
elke emotie uit de dansers verdrijft.
Het is ongetwijfeld een klicheematig
vooroordeel om van artiesten uit het
hedendaagse Spanje telkens weer iets
sterk emotioneels of puur gracieus te
verwachten. Toch is er daardoor het
onmiskenbare gevoel dat je op iets zit te
wachten dat maar niet komt. En die
verwachting blijf je koesteren tot ze in de
laatste beweging toch nog eerî" beetje
wordt vervuld. De dansers liggen neer,
richten zich langzaam op en laten hun
handen daarbij heel ritmisch neerkomen
op de grond. Het publiek hoopt dat het
meer krijgt, maar de dansers houden het
voor bekeken.

Claudia Van de Velde

Programmator Bruno Verbergt had
grootse plannen voor dit Klapstuk: hij
droomde ervan de opeaingsvoorstelling
van het akademiejaar te mogen verzor-
gen. Hiervoor dacht hij aan 'Impressing
the Czar' van de Amerikaan William
Forsytbe: één van de meest gigantische
produkties van de laatste jaren. Het
heeft echter niet mogen zijn.
'Impressing the Czar' zorgde immers

voor de nodige logistieke en financiële
problemen. Verbergt dacht voor zijn
projekt aan de grote sporthal van het
Instituut voor Lichamelijke Opleiding
(ILO), waar een immens podium moest
komen. Verschillende KUL-geledingen
zouden hem wel moeten steunen: de
Kultuurkommissie voor financiële
steun, het Buro van Akademische Raad
(BAR) om hem de openingsvoorstelling
'te geven', het ILO om de toestemming
in verband met de sportinfrastruktuur.
Het Klapstuk deed zijn uiterste best

om die plannen te kunnen verwezenlij-
ken. Zo is het oorspronkelijke opzet
herhaaldelijk gewijzigd, steeds rekening
houdend met de wensen van de akade-

EN WAAR IS
FORSYTHE?

mische overheid. Jeanne Brabants, lid
van de Raad van Bestuur van het
Klapstuk, zou nog hebben gevraagd om
alles met de rektor te mogen bespreken.
Zonder sukses, overigens. Zou het er
iets mee te maken hebben dat Brabants
bij de vorige Euroverkiezingen kandi-
daat was voor de SP?
Het BAR vertrouwde het zaakje niet,

vooral wegens de financiële implikaties.
Zij staan des te wantrouwiger tegenover
het Klapstuk, omdat moederorganisatie
't Stuc nogal wat rekeningen heeft te
betalen aan de universiteit. Voorzitter
Studentenaangelegenhedèn professor
Masschelein verwoordde die zorg van
het BAR op het Buro van de RVS: "De
jongens van het Klapstuk zijn wel van
goede wil, maar ook nogal 'kunstzinnig'
in hun begrotingen. Niet dat ze van
slechte wil zijn, maar hun inkomsten en

uitgaven zouden elkaar toch ongeveer
in evenwicht dienen te houden, en
daarvoor moeten de nodige reële garan-
ties bestaan. Op dit moment zijn die er
niet."
Naar verluidt spelen er nog andere

argumenten mee. Zo zou Van Gervan
van het ILO wel gematigd positief
tegenover het projekt staan, maar zijn
proffen een stuk minder. De kritiek van
het ILO dat hun lessenroosters een
chaos worden omdat de grote sporthal
bezet is, komt nogal ongeloofwaardig
over: het zijn de eerste twee dagen van
het akademie jaar. Bovendien beweert
het Klapstuk wel over voldoende finan-
ciële garanties te beschikken, daar zij de
dag na Forsythe een gegarandeerde
publiekstrekker als De Keersmaeker
zouden programmeren. Die brengt ze-
ker een pak geld binnen. Op die manier
zijn de grote kosten voor het Forsythe-
podium wel te verantwoorden.
Het gekissebis duurde Forsythe ech-

ter allemaal te lang, waarop hij maar
een kontrakt voor een voorstelling in
Parijs tekende. Exit Forsythe. (WP) --
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Horizontaal-I. Klapstuk-dans - onbeweeglijk 2. Bijwoord - Letter(greep) die op het einde verdwijnt
3. Boom - Ierland 4. Edelachtbaar - bijwoord - neon 5. Papegaai - muzieknoot 6. Boek voor
spraakkÜnst - pauselijke hoofdtooi 7. Versierengelties 8. Eekhoorn - smal stuk hout 9. Bunzing -

Belgische stad 10. Door en door
2 3 4 5 6 7 8 9 10 slecht persoon.1

1
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KRUIS
WOORD
RAADSEL
Vertikaal -1. Zoon van Odysseus en
Penelope 2. Zangstuk - heden -
schuifbak 3. Facet 4. Verzamel -
pers.vnw.5. Toneelspel- Europeaan
6. Halfcirkelvormig profiel 7. Twij-
felzucht - Maat voor arbeidsvermo-
gen 8. Insekt - klanknabootsing -
donkergrijs gesteente 9. Vrouwelijk
zoogdier - meisjesnaam 10. Geloofs-
verzaker.

Leuven gaat Japans

Kijken naar Tomioka Tessai

Inhet kader van Europalia worden ook in Leuven aktiviteiten
georganiseerd. Het gaat van lezingen, films, muziek en dans tot
kursussen Japans koken of een inleiding in het begrijpen van Japanse

beeldende kunst. Eén van de groots opgezette aktiviteiten is een
tentoonstelling over de Japanse schilder Tomioka Tessai. Hij had het
geluk 88 jaar te worden. In die tijd heeft hij ook heel wat bijeen
geschilderd. Een selektie daaruit hangt in het Stedelijk Museum.

Tessai is geboren in 1836 te Kioto, de
toenmalige Japanse hoofdstad. Hij liep
er school en bestudeerde de- Japanse
klassieken met het vooruitzicht Shinto-
priester te worden. Later legde hij zich
toe op de studie van het Boeddhisme en
de literatuur.
Belangrijk in zijn leven was het

kontakt met de tanka-dichteres Otagaki
Rengetsu-ni, een non. Bij haar woonde
hij een tijdje in als discipel. Haar
levensstijl vol eerlijkheid en diepmense-
lijkheid vormde grotendeels zijn karak-
ter. Hij illustreerde haar gedichten, en
zijn stijl van schilderen volgde lange tijd
de lijn van haar kalligrafie: een draad-
dunne en gezwinde penseellijn. In de
tentoonstelling ziet men hoe zijn begin-
werken inderdaad dun, kalligrafisch ge-
tekend werden. Men kan moeilijk spre-
ken van schilderwerken.

Reizen
In 1858 zette de Shogun-regering de
vervolging in op al diegenen die ervan
verdacht werden het regime te willen
hervormen. De Shoguns waren mach-
tige generaals die de feitelijke macht van
de keizer hadden overgenomen. Die
laatste had nog slechts een ceremoniële
funktie. Tessai, een sympatisant van het
keizerschap, besefte dat hij gevaar liep en
ging op de vlucht. Hij reisde zowat gans
Japan af. In die tijd maakte hij topografi-
sche beschrijvingen, kaarten en geillus-
treerde reisdagboeken, die later de basis
zouden zijn voor de landschapsschilde-
rijen. In 1873, na een tweede huwelijk,
werd hij tot Shinto-priester aangesteld in
het heiligdom van Minatogawa Jinta.

Maraton
Op 8 november wordt de 22ste studen-
tenmaraton Antwerpen-Mechelen-Leu-
ven gelopen, georganiseerd door onze
eigenste Sportraad. Daarvoor moet heel
wat verzet worden. Iedereen die zin heeft
om een handje toe te steken wordt dan
ook met bloemen en kransen ontvangen.
Zin om te helpen bij de voorbereidingen
(de straat schuren)? Zin om seingever te
spelen? Om de bevoorradingspost uit te
hangen 1 Alles in ruil voor gratis drank
en broodjes. De ware student telefoneert
nu naar Ann Landuyt, '!liS' 20.62.03. Je
kunt haar ook in levenden lijve aan-
schouwen op de Tervuursevest 101,
3030 Heverlee. Zij wacht vol onge-
duld.

Het beviel hem echter niet zo goed en
onder voorwendsel van gezondheids-
klachten nam hij ontslag. Hij werd later
wel nog priester in andere heiligdom-
men.
Na de dood van zijn oudere broer

hing hij definitief het priestergewaad aan
de haak en trok zich terug in het
ouderlijke huis om zijn broer als familie-
hoofd te vervangen. Hier werd zijn leven
rustiger en kon hij zich wijden aan de
studie en de kunst. Hij zetelde vaak als
jurylid bij schilderconcours, maar zelf
eksposeerde hij bitter weinig. Toch was
het hier dat zijn stijl een persoonlijke
inslag kreeg. Hij stierf in 1924, nadat hij
in 1917 tot kunstenaar van het Keizerlijk
Hof was benoemd.
Tessai was een veelschilder. Meer dan

tienduizend stuks van zijn hand werden
gekatalogeerd. Een selektie daarvan (uit
het Chinese Tessai-museum) is overge-
bracht naar Leuven. Naast schilderen
had hij als autodidakt en reiziger ook
vele andere interesses. Vooral boeken
lezen was één van zijn grote passies.
Naar het einde van zijn leven toe liet hij
zelfs speciaal een twee verdiepingen
hoog gebouw optrekken (paviljoen van
de poolster) als atelier en werkkamer,
maar vooral om er zijn enorme biblio-
teek in onder te brengen. Zijn interesse
voor literatuur en dichtkunst is letterlijk
af te lezen van zijn schilderijen. Hij
kalligrafeerde namelijk dikwijls zinnen
of spreuken op zijn werken.

Evolutie
De tentoonstelling is vrij informatief
opgebouwd. In de eerste zaal hangt de
noodzakelijke, maar bondige informatie
die een bezoek aangenamer maakt: iets
over het leven van de schilder, een artikel
over zijn veelzijdigheid en een beknopt
overzicht van de evolutie in zijn manier
van schilderen. Het is heel moeilijk om
de schilder onder te brengen in een
bepaalde stijlrichting, ook omwille van
zijn lange leven, maar men kan wel
zeggen dat zijn penseeltrekken zeer
ekspressief aandoen. Vooral gezichten
worden karaktervol geschetst. Waar de
inktlijn in de vroege werken van de
schilder vooral dun is en de landschap-
pen ook minder gevuld zijn, worden zijn
latere werken voller en streept hij met
het penseel ook dikkere lijnen. In
sommige schilderijen werkt hij zelfs met
vlekken.

De tentoonstelling toont vooral pren-
ten en hangende rollen, die je doen
denken aan oprolbare, rechthoekige
wandtapijten met daarin een schilderij
van de meester op papier of zijde.
Daarnaast zijn er ook gewone gebruiks-
voorwerpen in het geheel opgenomen:
stukken keramiek, houten presenteerbla-
den, beschilderde tafelties en teegerei.
Opvallend in al deze werkjes is dat je
voelt dat Tessai er zich echt in heeft
kunnen uitleven. Zijn illustraties stralen
entoesiasme uit. Aan perspektief of
anatomische verhoudingen lijkt hij zich
niet te storen. Huizen op de achtergrond
zijn groter dan vooraan en personen
lijken in verhouding dikwijls niet zo
.goed te kloppen. Individueel tekent hij
het hoofd van mensen meestal groter om
zo hun persoonlijkheid te kunnen be-
klemtonen in de massa. Hij komposeert
zijn figuren ook evenwichtig op doek.
Het lijkt allemaal heel spontaan en
precies daarom spreken zijn werken wel
aan.

Studentonvriendelijk

Wat de tematiek betreft gaat zijn voor-
keur uit naar natuurdekors, waarin
meestal mensen bewegen. Zo zien we
onder andere verschillende afbeeldingen
van de Fuji-berg, die hij ook zelfbeklom.
Ook godsdienst en mytes leveren inspi-
ratie voor doeken. Zo schetst hij bijvoor-
beeld drie ouderlingen die azijn slurpen.
Het zijn drie mensen van een verschil-
lende godsdienst, die hij vredig naast
elkaar dezelfde handeling laat uitvoeren.
Religie is universeel. Daarenboven wor-
den sommige werken gekruid met een
- vleugje ironie en humor. Na of voor de
voorstelling kunt u nog beneden een
videofilm bekijken waarin sommige
schilderijen van de kunstenaar meer in
detail behandeld worden.
Al bij al zeker een interessante en

vooral didaktisch verantwoorde ten-
toonstelling. Niet te groot, zodat het
boeiend blijft zonder te vermoeien.
Misschien zou bij de schilderwerken zelf
nog wat meer uitleg kunnen, maar
daarvoor kan je altijd terecht in de zeer
verzorgd uitgegeven katalogus die wel
600 frank kost. Duur maar degelijk. In
vergelijking met vorige tentoonstellin-
gen is de toegangsprijs wel ietwat
overdreven. Je betaalt 100 frank voor
een museumbezoek. Er is korting voor-
zien voor groepen, voor militairen, voor
50 plussers, voor kunstenaars (hoe be-
wijs je dat 1).. maar niet voor studenten.
Jammer.

Bart Van Herck

Tomioka Tessai in het stedelijk museum,
Savoyestr.S, van 29/09 tot 31/JO. Info
016/22.69.06. Inkom: 100/75/50.

Leuven, ook een garn izoensstad

Sterren noch strepen

Leuven staat meestal bekend als 'stad van studenten en van bier'.
Men is echter vergeten dat het gedurende de hele Belgische
geschiedenis ook een belangrijke garnizoensstad is geweest. Dit

menen althans de organisatoren van de tentoonstelling 'Leuven, ook een
garnizoensstad'. Daarom willen zij dit - volgens hen - verwaarloosde
aspekt eens ekstra in de schijnwerper zetten.

De ekspositie, georganiseerd door de eventjes de aandacht vasthouden. AIli-
BBL-Leuven, het stadsbestuur, de VVV- ches, foto's, maquettes, voorwerpen en
Leuven (Vereniging voor Vreemdelin- diorama's leiden ons doorheen tijd en
genverkeer), het logistieke Centrum van bank. We volgen de hele tentoonstelling,
de Landmacht te Heverlee en de Ko- van geschiedkundig getrouw geünifor-
ninklijke Militaire School, beoogt een meerde etalagepoppen over aanplakbil-
evokatie van de militaire aanwezigheid jetten voor boterverkoop gedurende de
in Leuven van 1830 tot nu. Oorspronke- oorlogsjaren en (ongeladen) geschut van
lijk had men het plan opgevat om deze variërend kaliber tot zelfs foto's van de
tentoonstelling onder te brengen in het tussenkomst van de Ontmijningsdienst
programma van 'Luister van Leuven', van de Luchtmacht (ODLM) bij de
vorig jaar georganiseerd. Het bleek recente aanslag op de KB: volledigheids-
echter onmogelijk tegen die datum alles halve natuurlijk, en niet uit leedver-
klaar te hebben. Men besloot het hele maak. Tussen al dit geweld hangt -
opzet dan maar te vergeten, tot de vraag enigszins verloren - een affiche met de
kwam van BBL om het in hun bank te tekst 'Gooi dat geweer weg jongen en ga
laten doorgaan. Die instelling vond het ,n~r huis'. I?e foto toont een Vietnamees
namelijk interessant om dit initiatief kind, bedreigd door een geweer.
reaIisatiekans te bieden. Als deze en dergelijke zaken uw

belangstelling levendig kunnen houden
en aIs u uw verwachtingen niet te hoog
legt, kunt u misschien nog aangenaam
verrast worden. Wat ons betreft: sterren
noch strepen.

Professor De Vos, leerstoelhoofd ge-
schiedenis van de Koninklijke Militaire
School en een van de belangrijkste
organisatoren, vertelt ons dat hij met de
tentoonstelling de "symbiose tussen stu-
denten en bier, gesymboliseerd door
Fonske, wil doorbreken". Vandaar zijn
suggestie om Fonske naast bierpint en
kodeks ook een paar bottines aan te
meten. De stereotypen dus ... Wij vragen
ons ondertussen af of de symbiose tussen
leger en bankwezen daartoe het goede
middel is. De BBL denkt niet alléén

De 159-jarige aanwezigheid van het
Belgische leger te Leuven wordt op
verschillende manieren geïllustreerd.
Naast een situering van de Leuvense
kazernes doorheen de tijd, toont men de
soms tragische ogenblikken uit de re-
cente geschiedenis van de stad (wereld-
oorlogen, branden, bombardemen-
ten, ...). Tevens probeert men ons te
wijzen op verschilpunten in de legeror-
ganisatie tussen 1830 en nu, door middel
van de in beeld gebrachte evolutie.
We zien onder andere een soldaat van

het llde legioen, die te onderscheiden is
van één van het IOde legioen door de
knopen aan zijn vest. Hij staat op
kasseistenen, die naar het schijnt een dag
voor de bank hebben gelegen toen de
tentoonstelling werd opgebouwd. Daar-
op wordt de toespeling gemaakt dat de
studenten "toch niet meer zijn wals
vroeger". Is dit nostalgie of moeite om
afstand te doen van stereotypen 1Ook de
lotelingenmeter (lotelingen moesten
minstens 1,57 meter groot zijn) kan wel

aan u.

Tineke Van Heesvelde

Tentoonstelling 'Leuven, ook een garni-
zoensstad; van 14oktober tot 10 novem-
ber, bij BBL-Leuven op de Bondgenoten-
/aan, inkom gratis.

KOTERIJ - Gemeenschapshuizen en koten-zond er-kotmadammen opgepast!
Een dezer dagën kan één klubje galante schouwvegers uw huisje aandoen. Dit
gezelschap maakt zich sterk, dat u wettelijk gezien uw schoorsteen moet laten
reinigen, liefst door hen natuurlijk. Nu zegt de wet toch wel dat dat niét moet bij
gaskachels, wél bij mazout - maar dat laat u maar beter door anderen doen. En
met het voorschot dat ze u willen doen betalen, gaat u maar beter een pintje
drinken. (Foto Archief),_
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SUR LE PONT - Met Veto naar Avignon! Als u vorig jaar al vetogroot schrijver, tekenaar; lay-outer of zetter (grafisch
redakteur) was, dan was u erbij geweest. Gelukkig kan het nog: het juiste adres is nog altijd s Meiersstroot 5.

(Foto Hendrik De/a)

De grote Kommerrij

Over vanitas en
querulantisme
Samenvattingen van reeds vroeger gepubliceerde werken liggen

goed in de markt en binnen dat rnarktdeel gaat de voorkeur dan
nog uit naar vlot leesbare boeken met korte hoofdstukken of andere

onderverdelingen die slechts enkele bladzijden beslaan. Kwestie van de
lezer zeker niet te veel af te schrikken. Ook Gerrit Komrij heeft nu een
aantal vroegere werkstuk jes in een boek gebundeld. Humeuren en
temperamenten was in eerste instantie de titel van de rubriek waarin
regelmatig bijdragen van zijn hand in het Nederlandse weekblad Vrij
Nederland verschenen en het werd nu ook de titel van de daaruit
geselekteerde bundeling.

Komrij bespreekt in zijn boek-bundeling
op ongeveer tweehonderd bladzijden
een negentigtal emoties (humeuren en
temperamenten) die de mens en dus ook
wel eens de student kunnen overvallen.
Echt interessant is het nochtans niet als
hij van aanstellerij tot vanitas, van
black-out tot querulantisme al deze
emoties telkens over gemiddeld twee
bladzijden uitsmeert. De meeste be-
schrijvingen ben je zo weer vergeten: ze
beklijven weinig, wals dat heet. Dat hij
bovendien van de hak op de tak springt
door het volgen van een alfabetische
opsomming van de besprekingen van de
menselijke emoties, maakt het er ook
niet makkelijker op om het boek te lezen.
Af en toe slaagt hij er echter in om met
zijn uiteenzettingen te boeien. Dat is
vooral het geval als hij met zijn bekende
scheldproza - dat zo'n beetje zijn
handelsmerk is geworden - uitpakt.
Zo wordt de bekeringsijver van de

mens in de daaraan gewijde bespreking
met enkele rake zinspelingen de grond
ingeboord. De chauvinistische gedach-
tengang van de mens is immers univer-
seel en in vele gevallen op het randje van
het belachelijke af. Dit maakt de beke-
ringsijver tot een geliefkoosd doelwit
voor Komrij en levert leuke gevolgtrek-
kingen op als "De sociale voorzieningen
zijn daar goed, maar ze kunnen er zich
geen kameel veroorloven." of "Ik heb
nooit zoiets geks gezien: ze snuiten daar
hun neus in een lap, die ze zakdoek
noemen, en niet in de gordijnen."
(p. 25). Komrij beschouwt bekerings-
ijver als uiterst verachtelijk. Wie niet wil
roken, rookt niet. Maar tot op het
absurde af zijn het de niet-rokers die
anderen het roken willen verbieden. Ze
zouden er volgens Komrij met hun
zenuwachtig gestook zelfs een hart-
infarkt voor over hebben om anderen
het sterven te verbieden. Waarom zijn
die anderen niet net als wij? Een vraag
die vaak uit louter angst wordt gesteld.
In zijn bundeling overloopt Komrij
emoties uit zowat alle diepere lagen van
de menselijke natuur. Ook gevoelens als
geilheid of nichterigheid komen zo-
doende in het boek aan bod. De snelle
opeenvolging van al die persoonlijke
ontboezemingen komt op het eerste
gezicht vr~d over en dat ligt natuur-
lijk voor een belangrijk deel aan Komrij
zelf. Zo beschrijft hij in de bespreking
van geilheid de !lIeest fantastische erot!-

sche visioenen die bij hem opkomen als
hij over straat loopt en de passerende
meriselibekijkt. Bij Zijnbeschrijving van
nichterigheid vertrouwt hij de lezer het
volgende toe: "Ik koester een weerzin
tegen homoseksuelen die zich als vrou-
wen gedragen. (...) Ik houd van de nicht
die als een man op me afkomt. (...) Hij
mag God op zijn blote knieën danken
dat hij niet als vrouw ter wereld
kwam ..." (p. 108).
Ook zijn ongeloof in een komende

verbetering van de hedendaagse wereld
komt in zijn beschrijvingen naar voor.
"Miljoenen mensen geloven al honder-
den jaren in de vooruitgang, en niet-
temin werd de wereld er geen spat beter
op:" (p. 125) schrijft hij in zijn bespre-
king van progressiviteit.
Dat Komrij anderzijds ook stevig de
satirische toer opgaat, wordt tijdens het
lezen van al zijn beschrijvingen steeds
duidelijker. Enige overdrijving daarin is
hem zeker niet vreemd: over walging
schrijft hij bijvoorbeeld het volgende:
"Waarom gooien, zodra het een beetje
warm wordt, onveranderlijk de lelij-
kerds als eerste hun kleren uit? Waarom
achten juist zij het zo onontbeerlijk
nagenoeg alles aan de buitenwereld
bloot te stellen? Terwijl de schoonheid
hier en daar nog een decente kous of een
flanelletje handhaaft, is het voor de rest
één grote parade van walmende oksels,
grijze haarplukken, roestige dijen, mod-
dertieten en pensen die op een verkeerd
gehangen rugzak lijken." (p. 193).
De hoogtepunten in Humeuren en

temperamenten zijn zeldzaam en daar-
om had Komrij wellicht beter een
andere bundeling van zijn werkstukjes
gekozen. In korte, rake typeringen blijft
hij echter een klasse apart. Ten bewijze
daarvan ook nog een voorbeeld uit
ouder werk. Typisch Komrij schreef hij
in Banaal Alfabet, zijn alternatieve
verklaring voor elke letter van het
alfabet, het volgende bij de letters x en y:
"Wie staande met x-benen schijt, voelt
steeds weer nix dan nattigheid. Doch
wie in yoga-houding drukt, geeft een yell
als het hem lukt" Voor de echte Komrij-
fans en de andere liefhebbers van satire is
er nu dus ook deze emotierijke bunde-
ling.

Ronny Tielen

ZOEKERTJES
• Mooie dubbele kamer te huur in
semi-gemeenschapshuis. 'fm> 2tt.25.66
(na 18.00 u).

• Wie wil kostendelend meerijden?
Houthalen-Leuven: Zondag; Leuven-
Hasselt-Diepenbeek: Vrijdag. Bart Ma-
ris, Kardinaal Mercierlaan 34, Heverle.

• Alle tikwerk tegen gunstige prijzen:
Linda Dekimpe, Stationstraat 32, 9636
Zwalm. 'fm> 49.93.06.

• Wie was wattent om me halfweg de
vakantie, op een zondagavond, met
Equinoxe V te verrassen? Altijd wel-
kom! Dus kom gerust eens af.

• Een lief? Via onze esperanto-cursus
kan ook dat! Bezoek onze open-deur-
dag. Vrijblijvend gratis op woensdag 18
oktober om 19.30 u in zaal A, Cultureel
Centrum, Brusselsestraat 63.

• Gezocht: Scouts- en gidsenleiders
(-sters) met ideeën voor een eventuele
scouts- en gidsenfuif hier in Leuven.
Schrijven naar Hans H., Blijde Inkomst-
straat 154, 3000 Leuven. •

• Kennismaken met transaktionele
analyse (teorie en oefen.). Zes maandag-
avonden vanaf 6 nov. Inl.: vorming tot
bevrijding VZW, 'l&' 56.95.68. Over-
dag.

• Wie rijdt op vrijdag mee van Leuven
naar Brugge? Jan Dhiedt, K. Mercier-
laan 59 bus 3, 'fm> 29.03.84.

• 500 m lopen, en hele nacht zuipen, en
dan nog de wereld verbeteren. Loop
voor Artsen zonder grenzen op de 24
uur. Al onze lopers wacht een verras-
sing! Tot 24-25/1O!

• Zoek muzikanten m/v voor semi-
akoustische nederlandstalige rock (bas,
solo, perkussie, keyboards). Na 18.00 u.
'8F 25.75.03.

• Wie wil er kostendelend meerijden
tussen Hoeselt en omstr. en Leuven?
Info: J. Lipsiusstraat 15 kamer 7.150 fr.
H&T.

• Vereniging tegen bloed, vuilnis en
burokrasie. Lid van de liga tegen alles.
Dinsdag eerste bijeenkomst. Komen!
Niet vergeten! Doen! Omdat we klein
maar groen zijn.

• Alle Avelgemnaars uit het Gaston
Berchmanscollege verwachten we op
dinsdag 17 Oktober a.s. om 20.00 u in
'De Lunch' (nabij De Erasmus) voor een
nieuwjaarssortietje. De Georgen.

• Artsen zonder grenzen: startvergade-
ring Audit. AG Minderbroederstraat. Di
10/1020.00 u. Wie komt, verplicht zich
tot niets.
• Op do. 5 okt. liet ik een briefje liggen
op de WC van het Maria-Theresiacol-
lege. Wil de vinder het aub terugbezor-
gen aan het adres dat op de enveloppe
staat? Dank u wel.

• Wie is afkomstig uit de streek Gistel-
Torhout, beschikt over een auto, en heeft
nog een plaats vrij? Ben trein beu! Filip,
Sint-Jansbergssteenweg 103, Heverlee.Gerrit Komrij, Humeuren en tempera-

.menten; Uitgeverij de Arbeiderspers. • Typen van tesissen en alle verslagen.
. Amsterdam, 207 pp. 'fm> 23.54.76 (liefst na 17.00 u).

I·K I

ARRIÈRE

Kringraad wekt voor dit akademiejaar
nog één studentenvertegenwoordiger
voor de Onderwijsraad uit de fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte, Psychologieen
Pedagogie, Godgeleerdheid of HIW.
In aanmerking komen alle studenten

van de KU Leuven die aan volgende
voorwaarden voldoen:
1. De kandidaten moeten in de loop van
het vorige akademiejaar of het akademiejaar 1987-88 in één zittijdgeslaagdzijn,en
gedurende eenjaar lid geweest zijn van een POK of Fakulteitsraad. Zij hebben een
gedegen kennis inzake onderwijs en medebeheer.
2. De kandidaten moeten bereid zijn om hun funktie op te nemen volgens de
geplogenheden van Kringraad. Dit wil zeggen:
- De vertegenwoordigersworden ex officiolid van de AlgemeneVergaderingvan
Kringraad (zonder stemrecht). Deze vergadering komt tweewekelijks samen op
vrijdagavond. Vande vertegenwoordigerswordt verwacht dat zij dit lidmaatschap
opnemen met zin voor initiatief. Voor de vergaderingen, werkgroepen en het
studiewerk alsook voor het schrijven van nota's moet voldoende tijd vrij gemaakt
kunnen worden.
- De vertegenwoordigersverwoorden en verdedigenhet standpunt van de AVvan
Kringraad naar de Onderwijsraad, en omgekeerd brengen zij ook regelmatig
verslag uit van die vergadering op de AV (ook schriftelijk).
- De vertegenwoordigers bereiden gezamenlijk (zowel inhoudelijk als wat de te
volgen taktiek betreft) de vergaderingen voor.
De verkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering van Kringraad op

vrijdag 27 oktober om 19.00 u in lokaal MT 24 in het Maria-Theresiakollege.
Kandidaturen hiervoor moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 25 oktober om
17.00 u.
Alle sollicitaties dienen schriftelijk met CV, motivering en vermelding van de

speciale ervaringen die voor Kringraad nuttig kunnen zijn, toe te komen op het
sekretariaat van Kringraad ter attentie van Paul Vandeput, 's Meiersstraat 5 in
Leuven. Personen die solliciteren dienen aanwezig te zijn op de Algemene
Vergaderingvan Kringraad waarop de verkiezingplaatsvindt.

• Schattig pervers babietje (blonde
haartjes, blauwe oogjes) zoekt lieve,
permanente babysitster. Schrijf liefst met
originele foto: postbus 13, Leuven 3.

• Te koop: elektrisch kookforn. 4
platen + oven. Goede staat. Na 18.00 u.
'fm> 20.64.35. Prijs 2500 fr..

• Keukengeiser, stereokassettedeck,
draagbare teevee en metalen buro.

22.74.87 of 23.55.31.

• Met wie mag ik meerijden? Zondag-
en/of vrijdagavond. Leuven-Achel (of
omgeving). Monique Schuurmans, cité
blok 12/2 'l&' 20.62.17.

• Aidslijn 'fm> 23.63.27. Informatie &
problematiek rond Aids, seropositiviteit
en veilig vrijen. Elke werkdag tso20 en
21.00 u.

• Kiswahili voor geïnteresseerde begin-
ners, 2 uur per week, een ontspannend
alternatief voor dooie avonden. Vaart-
straat 19. Piet Bevernage.

• Wie rijdt op vrijdag mee van Leuven
naar Brugge? Jan Dhiedt, K. Mercier-
laan 59 bus 3, om 29.03.84.

• Pieter Coutereelstichting vzw. Homo
& Lesbiennecentrum. Vaartstr. 16,3000
Leuven. Iedere dinsdag vanaf 21.00 u
fuif. Iedere vrijdag vanaf 21.00 u week-
end-fuif.

• Te huur: discobar met of zonder dj:
3000 fr. (zonder); 6000 fr. (met).

23.30.86.

• Gezocht: pendelaar tussen St-Niklaas
en Leuven. 'l&' 016/28.49.05 of 03/
777.95.80.

• Prachtige bungalow voor 4 personen • Zoek iemand die per auto tussen
te huur in Celes (Dinant). Inlichtingen Leuven en A'pen pendelt. B. Michiels,
m 091/24.22.78. Parkstraat 109.

• Kettingarmband met kleine, platte,
volle schakels. Van weinig waarde voor
jou, wel voor mij. Graag terugbezorgd
aan Ellen, J.b. van Monsstraat 107.

• Wie wil kan kostendelend (1 fr/km)
meerijden tussen Genk (Bokrijk) en
Leuven op maandagmorgen en vrijdag-
avond. Frank Aerden. Groenveld-
straat 42, Heverlee, eerste verdiep.

• Typen van thesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamse-
steenweg 130,3030 Heverlee. 'fm> 016/
20.70.77.

• Luma. Typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsenberg. 'fm> 02/380.12.80.

• Koelkast te koop. Bart Meylemans,
Halfmaartstr. 15..
• Te koop: PC/XT turbo 4.77/10
Mhz. 640 Kb RAM; 2 drives, hercules,
ega sim., dual freq. monitor, par./ser.
poort, clock, ext.keyb., softw. prijs:
34900. Marc Custers, Fr. Lintstr. 164.

• Hé jongen, groeten uit Middelkerke.
Laat eens wat van je horen, hé jongen.
De drie salmonellabacteriën. .

• Wie rijdt mee tussen Hasselt en
Leuven? Frank. Groenstraat 45, Hever-
lee.
• Labyrint, kultureel vrouwencafé, Vis-
sersstr. 2, 'fm> 20.76.41. Café open wo &
do 20-2.00 u -r , zon, 20-24.00 u vrou-
wenfuif elke vr. en zat. vanaf 22.00 u.

\

• Wie wil kostendelend meerijden tus-
sen Leuven en Waregem of omgeving op
vrijdag- of zondagavond? Twee plaatsen
vrij. Geert B., Waversebaan 58, Hever-
lee.
• Te huur: centraal gelegen studenten-
kamer. Gem. keuken, douche. Prijs
4100 fr. Kerkestraat 6. Vragen naar
Mieke.

• Eindelijk een ekskuus om al je
vriend(inn)en eens op te zoeken. Laatje
door hen sponsoren t.v.v. Artsen zonder
Grenzen en loop eens een rondje op de
24 uur!

)

Historia
• Di 17/10: Kaas- en wijnavond kandida-
turen. Do 19/10: Kaas- en wijn voor
licenties. Steeds om 20.00 u, steeds in
zaal Ons Huis.

Psychologische Kring

Politika
• Di 17/10 om 20.00 u: Voorstellingwerk-
groep Aktual~e~d.m.V.videofilm, aanslui-
tend: video-films van concerten (o.a.The
Wall, Pink Floyd), in Pomika-kafee.

Klio
• Ma 16/10 om 20.00 u: Kantus in de
merkuur, 100/150 fr.

Ekonomika
• Wo 18/10 om 20.00 u: Doopkantus in
een cirkustent op de parking van de
Thierbrau.

• Do 19/10 om 21.00 u: Sentimental • Do 19/10 om 21.00 u: Scalini-TD met
Night,metcocktails, inde Shrink, ink.-gratis busdienst langsheen Domus, Mercuur,
uiteraard. Erasmus en Doc's bar.
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Of Take One volgend jaar Take Two wordt, valt nog af te wachten. Superklub gaat rond die tijd immers met al defilms van
die gladde jongens aan de haal Of heeft Take dan toch meer geld dan Independent? (Foto Archief)

Filmfestival Take 1
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"Wansmaak trekt veel
studenten 'aan'
De door studenten opgerichte vzw 'Het Vervolg' heeft met het

projekt 'Take l' naar eigen zeggen een "eerste filmfestival van de
student" opgericht. Dat festival had vorige week plaats en liet

inderdaad een aantal premières zien. Wat Leuven betreft, kun je tegelijk
ook spreken van 'demières': de films zullen hier nooit meer te zien zijn.
Het hele festival was namelijk niet mogelijk zonder de nu al twee jaar
durende vete tussen Studio-baas Rastelli en verdeler Independent Film.
Met de komst van het 'Super Club' -kompleks in de Bondgenotenlaan
volgend jaar, is het echter de vraag of het filmfestival een blijvend
verschijnsel zal zijn in Leuven.

Brein achter .:zw 'Het Vervolg' is Guido
Vermei ren van de vorig jaar niet-verko-
zen presidiumploeg 'Wordt Vervolgd' uit
de rechtsfakulteit. Opmerkelijk is wel
dat in de organisatie een andere gebuisde
kandidaat-preses zit: Stijn Vermeulen,
ekonomiestudent. Het is dan ook niet te
verwonderen dat er bij VRG en Ekono-
mika een zeker wantrouwen bestond
tegenover het initiatief. Het zou hier wel
eens om een tegenkring kunnen gaan, zo
werd gevreesd, die de werking van de
verkozen kringen zou kunnen verstoren.
De naam van de vzw alleen al deed het.
ergste vermoeden.

Dat bleek echter niet de bedoeling.
Het doel van 'Het Vervolg', legt Vermei-
ren uit, is aktiviteiten te organiseren die
kringen niet kunnen. Om het filmfestival
voor te bereiden waren naar verluidt
vijfentwintig tot dertig man meer dan
een maand bezig. Een kring zou dat
alleen aankunnen als ze gedurende die
tijd haar hele werking zou stilleggen. In
de praktijk kan dat dus niet.

In het 'Take I' -projekt is iets minder
dan een half miljoen geïnvesteerd. Twee-
honderdduizend voor de projektie-in-
stallatie en ongeveer evenveel voor de
andere kosten: de huur van de zaai,
affiches, telefoonkosten.,., Dat geld is
grotendeels verkregen door sponsoring,
maar Vermeiren en zijn ploeg moeten
toch zelf ook voor een paar duizend
frank bijspringen. Volgens Vermeiren
was het de organisatoren niet om vette
winsten te doen. Als er al winst zou zijn,
dan zou die aan de lage kant liggen.
Want niet alleen moet er 15% aan
stadstaksen betaald worden, ook moet
'Het Vervolg' de helft van de recette
afstaan aan de verdeler.

Seksfilms

--

Nu iets over de programmatie. Zoals dat
bij festivals wel meer voorkomt, kregen
de bewekers vooral nieuwe films te zien.
De organisatoren hebben de films gese-
lekteerd op grond van verschillende
faktoren. Het moest gaan om films die
niet in Leuven te zien waren; daarover
later meer. Verder moesten het 'interes-
sante' films zijn, maar tegelijk moesten
ze een zo groot mogelijk publiek kunnen
amuseren. Ook zou het leuk zijn als de
regisseur of een akteur naar de première
zou kunnen komen.

Dat had alvast tot gevolg dat het
publiek een vrij gevarieerd programma
voorgeschoteld kreeg. Naast goedkope
seksfilms ('Two Moon Junction') kreeg
je bijvoorbeeld een Belgische Vietnam-
film ('Cruel Horizon') en een horrorfilm
te zien. Ook het ernstige werk kwam aan
bod ('Torch Song Trilogy', 'Burriing
Secret').

Naast de premières werden er, net
wals bij 'echte' festivals, nevenaktivitei-
ten georganiseerd. Blikvanger was na-
tuurlijk niet het debat over de toekomst
van de Vlaamse film of over de funktie
van de filmkritiek, maar de 'Nacht van
de Wansmaak'. Drie films, die zo slecht
gemaakt zijn dat ze onverwacht ver-
koopbaar blijken als komedies. In Ame-
rika zijn ze er dol op, dus zou het er bij
een bepaald gedeelte van de Leuvense
studenten ook wel ingaan. "Wansmaak
trekt veel studenten aan", aldus Guido
Vermeiren.

Flop
Dat bleek te kloppen: De Nacht haalde
tweehonderdvijftig toeschouwers. An-
dere films haalden zeker driehonderd
toeschouwers - en natuurlijk was 'Two
Moon Junction' daar ook bij. Maar twee
flops ('Patti Rocks' en 'Jacknife') zorg-
den, samen met een kandidaat-sponsor
die in extremis afzegde, voor een rlÎlan-
ciële tegenslag. Het ziet er niet naar uit
dat de eerste uitgave van het filmfestival
winstgevend zal zijn. Wat niet betekent
dat de ploeg ontmoedigd is. Guido
Vermeiren is vast van plan met de
opgedane ervaring een tweede festival
voor te bereiden. Al met al kan ook
moeilijk beweerd worden dat 'Take I'
een flop was, zeker niet voor een eerste
festival: het gebeuren lokte 1400 toe-
schouwers.

Op zich is zo'n festival wel aardig. Er
is 'ambiance' enje krijgt de kans een paar
goede films te zien die anders toch niet
naar Leuven komen. Maar er is meer aan
de hand. De vraag die bij dit alles moet
gesteld worden is: waarom juist alleen
films die niet naar Leuven komen? Voor
het antwoord moeten we verwijzen naar
het nu al twee jaar durende konflikt
tussen Rastelli (eigenaar van de Studio's)
en de filmverdeler Independent Film. In
het kort komt het hierop neer: Rastelli

kon indertijd de film 'Hector' niet krijgen
volgens het gebruikelijke systeem van
prioriteiten. Dat betekende dat de film
niet eerst in de grote steden draaide,
maar in de grote en kleine steden
tegelijk. Dat bracht een zware verlies-
post met zich mee voor de 'grote'
bioskoopeigenaars wals Rastelli.
Rastelli was daar niet over te spreken en
besloot voortaan geen zaken meer te
doen met 'Hector'-verdeler Independent
Film. Aangezien hij in Leuven de enige
bioskoop houder is, was dat zeer slecht
nieuws voor de verdeler. Deze moest nu
afzien van de Leuvense markt. Tenzij
natuurlijk iemand zo vriendelijk is om
voor hem een festival te organiseren.
Want de reglementering in het bioskoop-
wereldje laat niet toe dat verdelers zich
ook gaan bezighouden met het vertonen
van films. Rastelli kon bijvoorbeeld in
Turnhout (waar hij ook het monopolie
heeft) met sukses protesteren tegen
vertoningen die door Independent Film,
een verdeler, georganiseerd waren. Maar '
tegen een vzw wals 'Het Vervolg' kan
Rastelli niet veel beginnen, Hij heeft dan
maar zelf de konkurrentie verwrgd: op
de dag van de 'Nacht van de Wansmaak'
organiseerde hij zijn 'première-avond'.

Boykot

Het is duidelijk wie er beter wordt van
het 'Take 1'-projekt : Independent Film.
Door zo'n festival worden de verliezen
die uit de vete met Rastelli voortvloeien
aanzienlijk beperkt. Maar de initiatiefne-
mers draaien op voor het verlies. Zij
hebben al het werk gedaan, dragen ook
het risiko (en dat gaan ze voelen), maar
het is Independent Film die zonder risiko
met een deel van de winst gaat lopen.

Het is bovendien twijfelachtig of er
nog een 'Take 2' gaat komen. Super Club
- de konkurrent van Rastelli - bouwt
namelijk een bioskoopkompleks aan de
Bondgenotenlaan, dat volgend jaar klaar
moet zijn. Daar zullen de films van
Independent wel gedraaid worden, z0-
dat er geen festival meer nodig is om
deze films in Leuven te vertonen. Zonder
de hulp van een verdeler, die toch niets te
verliezen heeft, valt moeilijk in te zien
hoe een kleine organisatie als 'Het
Vervolg' een echt festival kan organise-
ren. Tenzij Independent Film, al dan niet
.samen met Rastelli (maar dat is wel heel
erg onwaarschijnlijk), brood zou zien in
de festivalformule. Daar zijn echter geen
studenten meer voor nodig. Behalve
natuurlijk als de kansen op winst niet zo
groot zijn, en er iemand bereid gevonden
moet worden om voor de verliezen op te
draaien.

Monique Claes
Luc Janssens

A
Maandag 16 oktober

17.00 u EUROPESEWEEKOfficiêleopening van de week door ministerL Tindemans. Lezing
over 'De perspektieven van de EG na 1992 en de rol van het EP in de uitbouw van de
toekomst van Europa', met een inleidingdoor prof.Delmartino,inAud.Zeger VanHee van de
Rechtsfakulteit,TIensestr. 41, org. Europakring.

20.30 u KLAPSTUKJean-François Duroure danst La maison des plumes vertes, première
voor Belgiê, in de Stadsschouwburg, ink.200 tot 600, org. Stuc.

22.30 u KLAPSTUKMalPelo danst Quarere, koreografie: MariaMunozGuillenen Pep Ramis
Sureda, in 't Stuc, ink. 250/300, org. Stuc.

Dinsdag 17 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejan Korteweg praat met Duroure, in 't Stuc, 1e verd., ink.gratis, org.

Stuc.
18.00 u KLAPSTUKLijn 9, negen korte stukjes van negen verschillende kunstenaars, op

lokaties verspreid over de stad, (het parkoers wordtmet een bus afgelegd), totale duur: 4 uur
en 20 min., ink.250/300, org. Stuc.

19.30 u STARTVERGADERINGAgalev-studenten Leuven, alle geïnteresseerden zijn
welkom, in 't Stuc (1e verd.), ink.gratis.

20.00 u EUROPESE WEEKVoordracht door Paul Koeck, winnaar van de Staatsprijs voor
Toneel 1988. Hijzal voorlezen u~ eigen werk en spreken over literatuur in het algemeen,
L&W08.16, BlijdeInkomststr.21, org. Europakring.

20.30 u TEATEROompjes kinderen speelt 'Pronto', poëzie-kabaret in de Grote Aula, ink.
100/150, org. VRG.

Woensdag 18 oktober
13.00 u KONCERTAnthony Bailes [renaissance-lciü, in de Justus Lipsiuszaal van het

Erasmushuis, BlijdeInkomststr.21, 8ste verd., ink.gratis.
15.00 u UP Ontmoeting met buäenlandse stucenten. in de Hallen, Naamsestr. 22, org. UP.
16.00 u KLAPSTUKAriejan Korteweg praat met de jonge 'nog niet zo bekende' kunstenaars

van Lijn9, in 't Stuc, 1e verd., ink.gratis, org. Stuc.
18.00 u KLAPSTUK Lijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur,

ink. 250/300, org. Stuc.
18.15 u UP. Internationale viering inde Begijnhofkerkgevolgd door een gratis optreden van de

Peruaanse groep Arusa, in het Groot Begijnhof,org. UP.
20.00 u FILMDr.Mabuse, der Spieier (FritzLang, 1922, Duitsland),stomme filmover Mabuse

die aan het hoofdstaat van een groep misdadigers. Hijweet een graaf en diens vrouw inzun
macht te krijgen.De politiekomtnet op tijdom hen te redden, in 't Studioke,Brabançonnestr.
25, org. DAF. '

20.00 u DEBAT over 'Brussel, hoofdstad van Europa en Vestigingsplaats van het EP'.
Panelleden zijn EP-leden W. De Clercq, P. Staes en D. Prag, Vice-voorzitter van de
Brusselse Executieve J. Chabert en Voorzittervan de 'European Business Coaätiön for
Brussels' M.Geerinckx. Moderator is hoofdredakteur van Trends F.Crols. Aud.Zeger Van
Hee, Tiensestr. 41, org. Europakring.

20.30 u KLAPSTUK Duroure danst Cosmono Nox, het speelt zich af in de wereld van
science-fiction en stripverhalen van de ideale romantische liefdeen de totale dadanonsens,
in de Stadsschouwburg, ink.200-600, org. Stuc.

20.30 u KLAPSTUKWittgenstein Incorporated van Jan Ritsema en Johan Leysen, teater
gebaseerd op drie kolleges van de Oostenrijkse filosoof LudwigWittgenstein, in 't Stuc,
ink. 300/250, org. Stuc.

24.00 u FILMDr.Mabuse, der Spieier (FritzLang),schetst de chaos inDuitslandna WO Ien de
gevolgen daarvan, in 't Studioke, Brabançonnestr. 25, org. DAF.

Donderdag 19 oktober
18.00 u KLAPSTUK Lijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur,

ink. 250/300, org. Stuc.
19.00 u UNIVERSITAIREKONFERENTIEProf.H.De Dijn:'Trouwen tolerantie. Beschouwin-

gen over het eerbiedigen van de ander', inde Grote Aulavan het Maria-Teresiakollege, ink.
gratis.

20.00 u KOORKONCERTdoor het Kamerkoor'De Muzeschuit'-Oostende o.lv PhilippeBenoit
en m.m.v. Peter Pieters, orgel en Elisabeth Schollaert, hobo.. in de Concertzaal
Lemmensinstituut Herestraat 53, 3000 Leµven, ink. 200/150, org. Koncertvereniging van
het Lemmensinstituul

20.00 u FILMCandy Mountain (Robert Frank en RudyWurlitzer),over een gewezen rock-ster
op zoek naar een g~aarbouwer die de beschaving de rug heeft toegekeerd en onvindbaar
wilblijven,in 't Studioke, Brabançonnestr. 25, org. DAF.

20.30 u KLAPSTUKWittgenstein Incorporated van Jan Ritsema en Johan Leysen, regie Jan
Ritsema, in 't Stuc, ink.300/250, org. Stuc.

24.00 u FILMCandy Mountain,met TomWaits, in 't Studioke, Brabançonnestr. 25, org. DAF.

Vrijdag 20 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejanKortewegpraat met Jan Ritsema en Johan Leysen, in 't Stuc, ink.

gratis, org. Stuc.
18.00 u KLAPSTUK Lijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur,

ink. 250/300, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUKWittgenstein Incorporated van Jan Ritsema en Johan Leysen, regie: Jan

Ritsema, in 't Stuc, ink.300/250, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUK0'Astrakan brengt Anima,koreograaf Daniel Larrieu u~ Frankrijkis met

Anima voor het eerst in ons land te gast in de Stadsschouwburg, ink. 200 tot 600, org.
Stuc.

Zaterdag 21 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejan Kortewegontnioet Larrieu,de danspoêet uit 'Frankrijk,in t Stuc,

ink.gratis, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUKCilAstrakan danst Anima,koreograaf DanielLarrieu,inde Stadsschouw-

burg, ink. 200/600,.org. Stuc.

Maandag 23 oktober
20.00 u LEZING 'Taalbeleidsaspecten van een overlevingsstrategie voor het Nederlands'

door Koen Eist in MSI00.08, ink.gratis.
20.30 u KLAPSTUK De Kanadese groep Lalal~ Human Steps danst New Demons, het

verhaalt, zonder vaste struktuur,hoe mensen willenen kunnen vliegen. Te Leuven zal deze
voorstellingvoorde laatste keer inEuropa te zien zijn,inde Stadsschouwburg, ink. 200/600,
org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Paul Gees Oostvlaams kunstenaar, tot 19 november in galerij Transit, Tiensevest 39b, 3200
Leuven.
Leuven brandt 25-26 augustus 1914, tot 21 oktober in de Centrale Bib,op weekdagen van
9.00 tot 19.00 u.
Europalla In Leuven Werk van TomiokaTessai (1836-1924), tot 3 december in het stedelijk
museum, Savoyestraat 6, van 10 tot 12, van 14 tot 17 en van 19 tot 22.00 u.
Plet Gllles Leuvense kunstschilder, tot 31 oktober in de Centrale Bib,van 9 tot 19.00 u.


