
Veto belicht de komende wekenenkele nieuwe vensters. In dit geval was dat
niet nodig, want het was nog dag.feugdhuis Clockwork op pagina 5
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En de Isolbar blijft dicht
Het driesporenbeleid
van de,KU Leuven
Vorige week kwamen de verschillende gesprekspartners rond Isol
een stap verder in de diskussie over het beleid ten aanzien van de
buitenlandse studenten. Nochtans blijft het paternalisme van de
universiteit ter zake ervan afdruipen. Een stand van zaken.
Historisch zijn er, op het vlak van het nen te over: lsol draaide slecht en had
beleid voor buitenlandse studenten, . een te beperkt doel publiek, de lsol-bar
twee organisaties gegroeid binnen de had problemen metde kontinuïteiten
studentenPeweging. Aan de ene kant wat dies meer zij. Er werd een plan
begon Kringraad met de opkomst van uitgewerkt om hier verandering in te
Erasmus en Tempus die sektor te vol- brengen, hetgeen zou uitmonden in
gen, wat resulteerde in hun Interna- een 'driesporenbeleid'. De integratie
tlonole Werking. Aan de andere kant en opvang van buitenlandse studen-
ontstond uit het Centre International ten zou op de volgende drie nivo's
des Etudiants Etrangers (CIEE) de In- moeten verbeterd worden: door de
ternationale Studentenorganisatie, universiteit, binnen de studentenbe-
Leuven (lsol), wat vooral een ontmoe- weging en tenslotte via een soort van
tingscentrum voor derde-wereldstu- netionale entiteiten waar buiten-
denten is. landse studenten de opvang van hun

landgenoten organiseren.
Het eerste spoor - de taak van de

universiteit - mondde uit in een dis-
kussienota van Hugo Cammaer,
waarin een voorstel wordt geformu-
leerd voor de herinrichting van Iso1.
Als verantwoordelijke voor het huis-
vestingsbeleid van buitenlandse stu-
denten staat Hügo Cammaer niet
echt bekend als heel 'open minded' en
zijn nota laat dan ook niet veel ruimte
voor een eigenlijk soáo-kultureel cen-
trum met inspraak van de buiten-
landse studenten zelf.
Allereerst wordt in de nota geen en-

kele garantie geboden aan de buiten-
landse studenten dat zijzelf het cen-
trum kunnen leiden en zelf aktivi-
teiten kunnen organiseren. Al het
werk zou gedaan worden door een
socio-kultureel werker.
Vervolgens wilde universiteit onder

geen beding dat het centrum het as-
pekt krijgt van een bar. Het moet van
buitenaf gesloten zijn en er mogen
geen alkoholische dranken geschon-

Entiteit
Door een groeiend aantal proble-

men - vooral binnen de lsol-wer-
king - besloot de universiteit, en
meer bepaald de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen, de handen uit de
mouwen te steken en te werken aan
een nieuw beleid ten aanzien van bui-
tenlandse studenten. Vorig jaar be-
sloot de Akademische Raad al om het
bisrecht voor niet-EG-studenten te be-
perken. Als reden daarvoor werden de
zeer lage slaagdjfers bij die spedfieke
groep aangehaald en alhoewel het
woord profitariaat toen niet in de
mond genomen werd, was dat wel
ongeveer de teneur van de beslissing.
Op dat nieuwe reglement en haar
diskriminerend karakter kwam zware
kritiek.
Eind vorig jaar werden dan initia-

tieven genomen om de opvang van
buitenlandse studenten te verbeteren.
Er waren, aldus de universiteit, rede-
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Binnenkort ook sneaks in Supercity
Leuvense bioskoopstrijd flakkert op

Normaal
Supercity hoopt nu een eind te kun-

nen maken aan deze prekaire situatie
i'Il1!reen besUssende stop: een samen-
werkingsakkoord met Koen Bert van
de Bërt-qroep. Daarmee springen ze..

Sinds 1juni f993 werkt hetbioskoopkompleks Supercityvoor haar interessante perspekneven als men
progmmmatiesamenmetde8ert-groep die samen met de Oaeys- - het.yan ~e kant van de eksploitant

, ,bekiJkt (zie kader p. 6). Verder beweert
groep het Kinepolis-imperium beheert. Door die zet hoopt Super- Luc 0 steeds goede kontakten.te heb-
city op termijn zeventig procent van de Leuvense markt in te pal- ben onderhouden met de familie Bert,

.• • .. hoewel daarover in het verleden an-
men. Olie op het vuur m de nu al bikkelharde konkurrennestrüd dere geruchten de ronde deden. Zo
tussen Studio en Supercity. Voor de progmmmatie van de kas- werdluc o ooit nog na een zeer korte

• .• periode als direkteur van Kinepolis
krakers van het naJaar ZIJnde gevolgen nu al merkbaar. aan de deur gezet. Tenslotte heeft

" Kinepolis zelf altijd interesse getoond
"Ik begrijp wel dat men in Leuven alle op de kar van het suksesverhaal van voor Supercity zolang het kompleks
middelen aanwendt in de konkur- de laatste jaren. Samen met de fami- officieel 'te koop stond. De Bert-
rentiestrijd, " zegt Christian Nolens lie Claeys - Roos Claeys is de Claeys-groep wou echter niet het hele
, van Kinepolis. "Een markt van pak- schoonzus van Albert Bert - gaat dit kompleks overnemen, omdat de win-
weg een half miljoen toeschouwers' Westvlaamse familiebedrijf de twee kelgalerij verlieslatend is.
per jaar vóór de komst van Supercity, grootste filmtempels van het land be- Uiteraard hangt aan de diensten
laatzekergeendusdanigeuitbreiding heren, Kinepolis in Brussel en Metro- van Koen Bert een prijskaartje. Voor
toe dat twee grote, zcalkompleksen er polis in Antwerpen, dat op 17 oktober elke film waarover hij onderhandelt,
riant van kunnen leven." Zijn woor- de deuren opent. Daarnaast eksploi- krijgt Bert naar eigen zeggen een (niet
den werden de afgelopen drie jaar teert de Bert-groep nog de Decascoop , nader vernoemd) percentage van de
-- zolangzitSupercityalinLeuven - in Gent, Pentoscoop in Kortrijk en recette. Luc 0 van zijn kant ontkent
ten overvloede geïllustreerd. los Beverly Screens in Knokke, terwijl de begrijpelijkerwijs dat er voor de be-
Rastelli en Luc 0, direkteurs van res- Claeys-groep de grootste kompleksen middeling dient betaald te worden.
pektievelijk Studio en Superdty, ont- van Hasselt en Luik onder haar vleu- Beide partijen onderstrepen dat 'het
popten zich tot bikkelharde konkur- gels heeft. Alles samen niet minder samenwerkingsakkoord geen beper-
renten maar zagen zich letterlijk ver- .don 93 schermen. Bovendien is het king zou zijn van de proqrommo-
plicht om de markt te delen. Het ge- een gigant met uitbreidingsdromen. toósche vrijheid van Luc 0 of dat het
beurt regelmatig dat ze dezelfde film Momenteel wordt er al gebouwd in verder zou' reiken' dan de program-
op hetzelfde moment draaien, hoewel Rijsel en er is sprake van vestigingen matie.
dat op de beperkte Leuvense markt in Duitsland en Spanje.
niet evident is. Koen Bert voert binnen dit impe-

rium de onderhandelingen met de
filmverdelers voor Kinepolis, Deca-
scoop, Pentascoop en ook al voor
Metropolis. Het samenwerkingsak-
koord met Supercity bestaat erin dat
hij sinds 1juni ook onderhandelt over
de films die Luc 0 in Supercity wil
krijgen. Koen Bert: "Supercity nam,
zelf het initiatief voor de overeen-
komst omdat ze in de eerste maanden
van 1993nogal wat kleppers aan zich
zag voorbijgaan." Minstens twee van
onze bronnen verzekerden met gróte
stelligheid dat het eigenlijke initiatief
voor deze toenadering van hoger-
hand kwam, met name van Philips,
dat zoals bekend de volledige kontrole
over Superclub - de eigenaar van
Supercity - uitoefent. De beheer-
raad van Cinema Leuven nv, die
Supercity beheert, zou volledig gedo-
mineerd worden door Philips.

ken worden. Volgens Kene Iroëqbu,
de huidige voorzitter van het exeçu-
nve committee van Isol, is dergelijke
infrastruktuur misschien niet primor-
diaal, maar wel noodzakelijk: "Kun je
je voorstellen dat Vlaamse studenten
een dergelijk centrum zouden kun-
nen draaiende houden als er geen
pintjes mogen geserveerd worden?"
Voor Raf Masschelein, direkteur

Studentenaangelegenheden, blijft dit
punt echter onbespreekbaar. Hij vindt
sowieso dat het maar moet gedaan
zijn met kafees - trouwens ook fuk-
bars - uit te baten in universitaire
gebouwen. Pikant detail is wel dat de
lsol-bar ondertussen al sinds half au-
gustus dicht is, terwijl de universiteit
er in de verste verte niet aan denkt om
pakWeg de Stuc-bar te laten sluiten,
hoewel die ook gehuisvest is in uni-
versitaire gebouwen.
En ten derde lijkt het erop dat de

dienst Studentenvoorzieningen meer
voelt voor een socio-kultureel cen-
trum voor alle buitenlandse studen-
ten, met andere woorden dat ze afwil
van het derde-wereldkaraktervan lsol
en de Amerikaanse en Eµropese stu-
denten er meer aan bod wil laten ko-
men.
Dat laatste aspekt is ook hetgene

wat domineert in de diskussie omtrent
de taak van de studentenbeweging in
het beleid voor buitenlandse studen-
ten. En hier moeten, aldus de akade-
mische overheid, eveneens inspan-
ningen geleverd worden. Struikelblok
is de representativiteit van Iso1. Met
lijstjes 'probeert Raf Màsschelein -
niet geheel ten onrechte - aan te
tonen dat heel wat nationaliteiten
niet aan bod komen in de lsol-wer-
king.

Roddels
De voordelen van een akkoord met

Koen Bert zijn nogal evident. Zoals hij
het zelf uitdrukt: "Mijn positie tegen-
over de verdelers is uiteraard sterker
omdat ik meer zalen achter me heb.
Andere aantrekkelijke elementen wa-
ren ongetwijfeld het feit dat Ik soepel
ben in het onderhandelen en dat ik
een goeie relatie heb met een van de
grootste verdelers, United Internatio-
nal Pictures (UIP). Dat was een van de
problemen van Luc 0: met UlP had
hij een uiterst slechte werkrelatie."
Over die speciale relatie tussen UIP en
de Kinepolis-groep wordt onder insi-
ders nogal wat geroddeld. Een eks-
ploitant uit een grote Vlaamse stad
zei : "In alle omstandigheden kiest
UIP de kant van Kinepolis. Daarte-
genover staat dat de Bert-Claeys-
groep de UIP-films uitzonderlijk goed
verzorgt: ze draaien langer dan nor-
maal en komen nooit op ongunstige
uren of in slechte zalen terecht. Alles
lijkt erop dat er tussen die twee ak-
koorden bestaan."

Vrijheid

Nijd

Emancipatie
Hoewel de µniversiteit altijd als

prindpe heeft aanvaard dat ze zich
niet zou mengen in de interne keuken
van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko) - waar ook
lsol deel van uitmaakt - dringt ze
toch meer en meer een nieuw verte-

vervolg op pag. 3

Dat Supercity - of beter, Ph i-
lips - precies bij Kinepolis en bij
Koen BeI1 kwam aankloppen, hoeft
niet te verbazen. Ten eerste gaat het
zoals gezegd om de rijzende ster van
de laatste jaren, wat een redelijke ga-
rantie op sukses biedt voor Superdty
- ofbeter, voor Philips. De monopo-
liepositie die de groep Bert-Cldeys in
België aan het uitbouwen is, opent

De gevolgen van het akkoord heeft
[os Rastelli al kunnen voelen. Zowel
volgens Luc 0 als volgens Koen Bert
kan de Studio in haar sneak previews
geen films meer programmeren die '
later in Supercity op het scherm ko-
men. Tegelijk start Superdty volgens
Koen Bert binnenkort zelf met sneaks
- waarin evenwel ook geen films
zullen te zien zijn die later in de Studio
draaien. Voor de normale vertonin-
gen zijn de gevolgen eveneens merk-
baar. Alle insiders keken met stomme
verbazing toe hoe weinig kassukses-
sen [os Rastelli nog geprogrammeerd

1
I
1
,1

vervolg op pag, 6

BINNENIN

Terwijl wij ons te goed deden aan de
heerlijke spijzen van de Alma gin-
gen enkele Leuvense studenten
hongerstaken 'in Brussel voor een
volslagen onbekende vallei ergens
godverloren in Frankrijk, Het
schijnt trouwens dat je er passeert
als je van plan bent om op bede-
vaart te trekken naar Sint Iccob van
CompostelIa. Het gelukzalig leven
is niet iedereen gegeven p 3

Klapstuk is er weer, niet alleen met
dans, maar ook met film en litera-
tuur. Voor wie er maar niet genoeg
van krijgt, het menu'wordt u hier
warm geserveerd, met nagerecht en
voor een gunstprijsje. Nochtans is
het lang niet allemaal konijn in
roomsaus p 4 en 5

Paul Goossens evalueert mei '68,
wij evalueren Paul Goossens. Denk
vooral niet dat u alleen was op de
Alumnidag p 6
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Debat - Iedereen zal wef gemerkt
hebben dat het stadsbestuur al drie
maanden eksperimenteert met plan-
nen om de verkeersdruk in Leuven te
verminderen. De Masereelklub
maakte van deze gelegenheid gebruik
om vorige week samen met schepen
voor verkeerswezen 8art Massart, de
Leuvense miIieuraad, 'Langzaam
verkeer' en de handelaarsorganisatie
'Het gebroken hart' een debat te orga-
niseren: "Leuven, verkeersarm of ...
rijk?"

Schepen Bart Massart stelde in zijn
korte evaluatie van het eksperiment
dat het grootste deel van de bevolking
positief staat tegenover het projekt,
maar schoof meteen ook enkele nega-
tieve punten naar voren. Zogebeurde
het verleggen van de verkeerssituaties
ten nadele van bepaalde woongebie-
den die zomet een overlast te kampen
kregen. Er ontstond ook een chaos
aan de scholen waarheen ouders hun
kinderen met de wagen willen bren-
gen. Sommige autobestuurders zoch-
ten vluchtwegen om het andere deel
van de stad te bereiken zonder naar de
ring terug te hoeven keren. Bovendien

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
8rieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

plaatsen door de handelaars zelf ge-
bruikt worden. De Leuvense milieu-
raad pleitte voor het invoeren van een
zone 30 in de hele stad en het verbete-
ren van de fietsakkomodatie. Zo stel-
len ze voor om een fietspad langs de
Dijle en het kanaal aan te leggen. Het
onderzoekscentrum 'Langzaam ver-
keer' wees op het gebrek aan samen-
hang in het beleid. Er worden teveel
kleine stapjes genomen zonder dat er
gewerkt wordt aan een globaal
verkeersplan voor Leuven. Schepen
Massart beaamde dit door te stellen
dat er in Leuven te weinig manda-
tarissen zijn met de kapaciteiten om
een stad te besturen (sic). Volgens
hem komt dat globllal plan er echter
wel, maar pas tegen begin rndnrt, na
een onderzoek door een 8rugs plan-
ningsburo en het inrichten van ver-
schillende inspraakrondes. Een van
die rondes zal op 13 oktober om
20.00 u in het deelgemeentehuis van
Heverlee doorgaan. Daar wordt dan
een platform opgericht om de verbete-
ring van de Leuvense fietssituatie te
bespreken.

wordt de ring nu ekstra belast. "Het
wordt stilaan onontbeerlijk om het
gebruik van het openbaar vervoer en
de fiets aan te moedigen om de mobi-
liteit in de binnenstad te verhogen",
aldus Massart.

Tenslotte worden er grotere inspan-
ningen verwacht van de lijn, die nog
geen pogingen ondernomen heeft om
met kleinere - zoals in Mechelen of
8rugge - of miIieuVriendelijkere
bussen voor de dag te komen. Het eni-
ge intiatief is dat het Stadsbestuur, in
overleg met de lijn, de busabonne-
menten voor haar personeel en het
Leuvens ziekenhuispersoneel terug-
betaalt. Ook de scholen en de univer-
siteit worden aangemoedigd om ini-
tiatieven in die richting te nemen.

'Het gebroken hart' richtte haar kri-
tiek vooral tegen het te laat aankondi-
gen van de gewijzigde verkeers-
situatie en het gebrek aan beweg-
Wijzering en signalisatie. Hun kritiek
daterte weinig parkeerruimte is, werd
weerlegd met het argument dat zelfs
in drukke periodes nog steeds par-
keerplaatsen onbenut blijven en dat
daarenboven dertig procent van de

Blok
Op 4 oktober organiseerde Politika
een debat over de politieke aktua-
liteit. Wij met ML8 begrijpen niet
waarom Politika het Vlaams 810k
hierop heeft uitgenodigd.
Zeker niet in naam van de demo-
kratie; waarom was er dan niemand
van Rossem, die in het parlement is
vertegenwoordigd, waarom was er
dan niemand van de migranten-
gemeenschap, die tien percent van de
bevolking verteqenwoordiqt, Zeker
niet om het debat te stimuleren, want
het Vlaams 810k is zelf zo slim om te(sn)

advertentie
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weten dat ze zichzelf belachelijk zou-
den maken, als ze hun racistische en
fascistische ideeën hier zouden ver-
kondigen, Om het met de woorden
van Paula D'Hondt te zeggen: "Men
kan beter over samenlevingsproble-
men diskuteren, zonder het Vlaams
810kuit te nodigen".
Waarom het Vlaams 810kniet uitno-
digen?
Indien men hen uitnodigt, geeft men
hen een forum en een legitimatie. Zij
willen niet liever dan uitgenodigd
worden, vermits zij isolatie als nega-
tief ervaren.
In,de jaren '30 was men ook tolerant
en verdraagzaam tegenover eks-
treem-rechts, en tot wat deze politiek
geleid heeft, weet iedereen.
Voor de demokraten, die nog de illu-
sie hebben, dat men via het demo-
kratisch parlementair systeem de fas-
cisten kan tegenhouden, citeren wij
Manfred Raeder (een nazi, die in de
gevangenis zit): "HitIer is niet via een
staatsgreep aan de macht gekomen.
Hij heeft de meerderheid van de stem-
men behaald tijdens vrije verkiezin-
gen. Wij zullen terug aan de mocht
.komen, wanneer het grootkapitaal
denkt dat de ekonomische krisis enkel
nog door ons kan opgelost worden en
dit zal opnieuw gebeuren via het de-
mokratisch parlementaire systeem."

Tom Van de Sande, namens ML8
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Hongerstaking voor de Aspevallei
Genoeg Leuven genoeg gegeten
Vorige maandag trok de groen-progressieve beweging Genoeg
Leuven naar Brussel om 24 uur mee te hongeren met vijf Europese
jongeren, die al een week lang vastten als protest tegen de aanleg
van een tunnel in de Aspevallei in de Pyreneeën. De vastenaktie
werd dinsdag afgerond met een manifestatie voor de gebouwen
van de Europese kommissie die weldra een beslissing zal nemen
rond verdere financiële steun aan de werken.
DeAspevallei is een van de laatste vrij
ongerepte natuurgebieden in de Pyre-
neeën. Je kunt hier nog vele diersoor-
ten aantreffen die door Europese
richtlijnen beschermd worden, onder
andere de enige bruine beren die
Frankrijk nog rijk is.Momenteel loopt
een nationale weg met twee rijstroken
door de vallei over de Col du Somport
naar Spanje. Langs dezê weg loopt
een spoorlijn door de bergen.Twintig
jaar geleden werd deze na een onge-
luk echter definitief gesloten.
Op 25 augustus 1991 tekenden de

Franse en Spaanse regering echter een
verdrag om de wegverbinding tussen
Bordeaux, Toulouse en Pau in Frank-
rijk en Zaragoza in Spanje te verbete-
ren door de aanleg van een tunnel ter
hoogte van de Col du Somport en een
verbreding van de baan tot vier rij-
stroken. Deze infrastruktuurverbete-
ring moet ervoor zorgen dat een kapa-
citeitvan meer dan duizend trucks per
dag verwerkt kan worden. In een vol-
gende faze zal men de bouw van een
autosnelweg overwegen zodat ofwel
de spoorlijn verwijderd zal worden -
een bilateraal verdrag uit 1928 ver-
biedt dat echter - ofwelde Asperivier
onder een laag asfalt zal verdwijnen.
De Europese kommissie beweerde

in 1992 nochtans dat er geen plannen
bestaan voor een autosnelweg in de
Aspevallei. In het 'Plan Aquitaine'
van juni 1991 tussen de Franse staat,
de regio en het departement is er op
langere termijn wel sprake van een
snelweg verbinding Bordeaux-Pau-
Zaragoza. Kortom, weldra zal de As-
pevallei moeten aansluiten bij de E7
die Spanje en Portugal met de andere
EG-lidstaten zal verbinden.

Behoefte
Het projekt van de Aspevallei is

evenwel geen plaatselijk projekt
maar kadert in het trans-Europees
netwerk van de EG ter bevordering
van de Europese eenheidsmarkt en ter
ondersteuning van de Europese in-
dustrie.
Alsde Europesebedrijven een sterke

positie op de wereldmarkt willen vero-

veren zullen ze moeten vechten tegen
de Japanse en Amerikaanse onderne-
mingen. Een van hun strategieën is
het toepassen van een welbepaalde
Japanse managementstechniek, to-
yotisme genaamd. De oude produk-
tiemetode, taylorisme, gaat gepaard
met het aanleggen van grote stocks
die niet onmiddellijk geld opbrengen.
Dit komt neer op dood kapitaal dat
niet geïnvesteerd kan worden.
Het 'just-in-time' principe van het

toyotisme wil die stocks tot het strikte
minimum reduceren door de produk-
tie af te stemmen op de vraag. Er
wordt dus voornamelijk op bestelling
geproduceerd en de goederen vertrek-
ken onmiddellijk naar de klant. De
toekomstige stocks zullen dus onver-
mijdelijk op het wegennet belanden,
dat weldra gekonfronteerd zal wor-
den met een toenemend aantal
vrachtwagens. Om dat groeiend goe-
derentransport op te vangen en de
Europese eenheidsmarkt te kreëren is
er dus volgens de industrie behoefte
aan betere en snellere verbindingen
tussen konsument en producent en
tussen de verschillende EG-lidstaten.
Om hun krachten te bundelen en

gezamenlijk invloed uit te oefenen op
de Europese politici - want geen
sterke ekonomie zonder- een sterke
politiek - hebben de grote Europese
bedrijven zich in 1983 verenigd in de
European Round Table of Industri-
alists (ERT). In 1984 publiceerde de
ERThet rapport 'Missing Links' met
voorstellen om de Europese infra-
struktuur te vervolledigen. Dit rap-
port kaderde bovendien in een ander
ERT-verslag uit hetzelfde jaar: 'Europe
1990, an agenda for action', dat een
aktieptan voontelt om d~ binn~~
grenzen op te heffen en een vrij ver-
keer van goederen, diensten en perso-
nen te verwezenlijken.
Acht jaar later (in 1992) maakte

Karel Van Miert, toen EG-kommis-
saris van transport, zijn plannen voor
een trans-Europees netwerk bekend.
Hierin werd gesteld dat de wegen-
infrastruktuur achterbleef bij de be-
langrijke andere investeringen en dat
er daarom tegen het jaar 2000 in de

Le déjeuner sur l/hetbe (foto Steven Neirynckx)

EG twaalfduizend kilometer nieuwe
autosnelwegen moesten worden aan-
gelegd, met bijzondere aandacht voor
de missing links. Dit betekent onder
andere nieuwe wegen tussen Spanje
en Portugal, Skandinavië en de rest
van Europa. Er wordt echter niet ge-
sproken over de gevolgen voor het
welzijn van de Europese burgers en
het milieu. De voorziene toename
van het vrachtvervoer zal de uitstoot
van koolstofdioxide en de luchtver-
vuiling nog vergroten en natuurge-
bieden zullen geasfalteerd worden.
De plannen voor dit trans-Europees
netwerk zijn vorige week door het Eu-
ropees parlement goedgekeurd.

Geld
Je kunt dus gerust stellen dat de

Aspevallei opgeofferd wordt voor het
profijt van de Europese industrie. De
EGvoorziet immers in 21 procent van
de kosten van de aanleg van de tun-
nel. Hetis dus geen toeval dat eruitge-
rekend in Brussel wordt gehonger-
staakt. Na verscheidene akties ter
plaatse verklaarde een rechtbank in
Pau dat de inmiddels begonnen wer-
ken volgens het Milieu-Effekten Rap-
port (MER)in strijd waren met de EG-
richtlijnen. De EGtrok zijn steun terug
en de werken werden gestookt. In juli
verscheen echter een nieuw MERdat
geen rekening meer houdt met de ge-
volgen van de voorziene toename van
het vrachtverkeer. Wanneer nu de
Conseil d'Etat in Parijs zijn goedkeu-
ring voor de bouw geeft, hoeft men

alleen nog maar te wachten op het
fiat van de Europese kommissie. Dan
zal het Direktoraat-Generaal dat zich
bezig houdt met de transportproble-
matiek, het nodige geld vrijmaken en
kunnen dewerken opnieuw aangevat
worden. Eenmogelijk alternatief voor
de tunnel, de herwaardering van de
spoorlijn zodat de vrachtwagens op
treinen overgeladen de vallei kunnen
doorkruisen, zou echter tien keer min-
der kosten dan de geplande werken.
Toen bleek dat verdere plaatselijke

akties onvoldoende draagkracht zou-
den hebben en zelfsgevaarlijk zouden
zijn - EricPetitain die meerdere ma-
nifestaties en wegblokkades organi-
seerde, belandde in de gevangenis -
en er bovendien weinig steun meer
van de plaatselijke bevolking te ver-
wachten viel, trok de Duitser Lutz
Kreber door de Europese Gemeen-
schap om jongeren te vinden die sa-
men met hem een week in Brusselwil-
den vasten en zo druk uitoefenen op
de Europese kommissie. Met hun vij-
ven verbleven ze dan van 28 septem-
ber tot 5 oktober in het Brussels anar-
chistisch huis Guernica. Ondanks het
feit dat de vasters zich elke dag tussen
12 en 14 uur voor het kommissie-
gebouw 'zetelden' met spandoeken
en pamfletten, kwam er heel weinig
persreaktie. De laatste 24 uur werd er
door een veertigtal jongeren van Ge-
noeg Leuven en andere milieubewe-
gingen uit solidariteit meegevast. De
.week werd dinsdag afgesloten op het
Schumanplein, met een straatteater
rond de Europese vervoersproblernu-
tiek. Tot slot werd gedurende een tien-
tal minuten deWetstraat geblokkeerd
terwijl slogans als 'No Pasarán' (je
komt er niet door), en 'Non à l'Europe
du béton' werden geschreeuwd. Of de
eurokraten deze boodschap begrepen
hebben valt nog af te wachten.

Steven Neirynck

/sol gesloten
vervolg van pag. 1
genwoordigingsmodel op. Binnen Lo-
ko is een serieus debat hieromtrent
zeker een vereiste. En dat is tot nu toe
niet gebeurd. Kern van de diskussie
zal zijn of Isol blijft werken met een
vertegenwoordiging via National
Groups, zoals nu 'hetgevalts, ofdat er,
naar analogie met de andere raden
.van Loko,op fakultaire basis gerekru-
teerd wordt. Dit zou dan resulteren in
de oprichting van een Internationale
Raad die zich specifiek bezighoudt
met integratie en opvang van buiten-
landse studenten.

Absurd
Studentenvoorzieningen verkiest

dit model omwille van twee redenen.
Ten eerste zou volgens hen op die
manier de representativiteit beter ge-
waarborgd zijn en ten tweede kan er
dan werk worden gemaakt van 'echte
integratie': een op nationale basis ge-
organiseerde struktuur heeft in het
kader van een multikulturele maat-
schappij inderdaad weinig zin. Paral-
lel zouden de nationale groepen wel
kunnen blijven bestaan, die eigen
aktiviteiten organiseren en terug kun-
nen vallen op die Internationale
Raad voor eventuele subsidies. De
struktuur van National Groups mag
dan al veel nadelen hebben, het is
nochrens genoegzaam bekend dat

het een grote emancipatorische waar-
de kan hebben.
Deakademische overheid maakt in

dit dossier - en misschien wel heel
bewust - één grote denkfout. Zewil
de werking van Isol verleggen naar
een meer prestigieuze aangelegen-
heid waar niet alleen Nigeriaanse of
Chinese studenten aan bod komen
moorvoorel de grote groep Nederlan-
ders en Amerikanen. Daar is op zich
natuurlijk niets op tegen, maar het
zijn niet die studenten die veel inte-
gratieproblemen hebben. Dat heeft
vanzelfsprekend te maken met een
minder groot kultuurverschil en -
niet te onderschatten ..:._met een
veel makkelijker toegang tot kafees
en tot de kamermarkt. Bovendien
worden bijvoorbeeld de Amerikanen
in het Loyola-kollege al heel goed
gecoacht, evenals de Erasmusstuden-
ten in de Erasmuswerking.
Het isbijgevolg nogal absurd dat de

universiteit het aandeel buitenlandse
studenten dat de grootste nood heeft
aan opvang relatief wil verminderen
in een raad die .zich ultsluitend met
integratie en opvang moet bezighou-
den. Loko heeft dus nog heel Wat
denkwerk te verrichten. Studenten-
voorzieningeµ verwacht een voorstel
tegen eind névember, .

ElsComelis

NEDERLANDERS OPGELET!

De "kwaliteitskrant" NRC-Handelsblad wordt nu ook in
Leuven, Kessel-Lo en Heverlee bezorgd op de dag van
haarverschijning. 's Avonds rond etenstijd kan zij in uw
bus liggen. U hoeft Rijkaard, Overmans, Ellen van
Langen, Clinton en Hofland niet meerte missen. Enook
Jeltsin niet met zijn strijd.
Bel voor inlichtingen: (016)/23.11.73 Hansden Bieman,
Tervuursestraat 62 B1, Leuven; b.g.g. (016)/23.95.65
boekhandel "De Toverberg".
Of haal een antwoordkaart op, daar, waar u Sijtje Boes
geafficheerd ziet.

~RC HANDELSBL\D

REDAKTIONEEL

Papa KUL
De houding van de unief inzake Isol
is op zijn minst ambigu te noemen.
Aan de ene kant is het zonder meer
positief dat ze na twintigjaar Isol-
geschiedenis eindelijk eens de handen
uit de mouwen steekt om te sleutelen
aan een echt beleid ten aanzien van
buitenlands~ shldenten, en meer be-
paald aan het beleid ten aanzien van
derde-wereldshldenten.
Aan de andere kant kan men zich
niet van de indrok ontdoen dat er
meer zit achter deplotse interesse van
de KV Leuven voorde Isol-proble-
matiek. Het ZlJU immers best kunnen
dat ze met die interesse de nieuw
ingeslagm beleidsweg ten aanzien
van buitenlandse studenten ook wil
toepassen op lso/.
Zo waren er al de diskriminmnde
maatregelen voor niet-EG-studenten
inzake bisrecht, maar bovendien
benadrokte rektorDillemans onlang,r
nog op eenperskonfmntie dat er meer
werk moetgemaaktworden van een
lange-afstandsbeleid: beter de oprich-
tingvannieu~unro~teitenonder-
steunen in de derde wereld dan hun
shldenten naar hier halen, ZIJ luidde
het. In dezelfde lijn liggen deooorstet- .
len die de KV Leuven rond Isol uit-
bracht. Ze zou meer ulf de touwtjes
in handen nemen.
Natuurlijk is het wel ZIJ dat Isol eén
aantal strukturele problemen kende:
het Executioe Commiftee van Isol
had geen voeling met de basis, Isol
kende kontinuileitsproblemen en een
relatief grote groep buitenlandse .
shldenten vond zich niet terug in de
werking van het socio-kulhl"el een-
trom. Ook hebben de anderegeledin-
gen van Loèo zich nooit echt om de
zaak bekommerd. Meer samemeer-
king,rzin had Isol waarschijnlijk
beter gewapend tegen de huidige be-
moeizudu oan de unief.
De voorstellen van de KV Leuven
lijken er echter eerder op gericht een
meer prestigieuu buitenlandse-shl-
dmtenwerking uit te bouwen door het
aandeel van de dmle-Wereldshlden-
ten hierin te verminderen. Imago-
vorming is belangrijk voor het mo-
derne bedrijf KV utIVm.
Maar bovendien vormen die voor-
stellen een treffende illustratie van een
bredere tendens waarmee de laatste
jaren teroggekeml wordt naar dat
soort paternalisme waar de èontesta-
tieoan eind jaren '60 komaf ge-
maakt had. Zowel in hun houding
tegen(}f)ff het zuiden ais tegen(}f)ff
shldenteninspraak, de twee tema's die
in de Isot-disëussie door elkaar lo-
pen, stellen de beshlurders van onze
unief duidelijk vtrWoroenheden in
vmag die enkelejaren geleden nog ais
vanulfsprekend werden beschouwd.
De eis om binnen de werking met
vremu/e studenten meer aandacht te
besteden aan de vijfoondml Neder-
landse en de I'01J«hondmi Ameri-
kaanse shldenten aan de KV Leuven,
wat logischerwijze ten koste zalgaan
van de dmle-wereldnationaliteiten,
duidt bovendien nog op een andere
tendens: het westen plooi: op zichzelf
terug.
Het laatste wat men van de KV
Leuven kan zeggen is dat ze tot nu toe
geen aandacht had voor deproble-
men van het widen. De talrijke
onderzoeksinitiatieven, projekten in
de derde wereld, individuele beurzen
en uitwisseling,rprofiamma Jo bewe-
zen dat onze unief open staat voor
dit deel van de wereld. Nu in het
westen echter steeds meer de opvatting
groeit dat er grenzen moeten zijn aan
die openheid, blijft ook de KV Leu-
ven niet achter.
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De dans verschriftelijkt
Bio-energie en hype
Klapstuk gaat multi-mediaal, dat is het minste wat gezegd kan
worden. Vandaar de uitgave van vier boekjes met een heel geva-
rieerde tematiek. Vorige week kwamen inVeto reeds een essay van
Paul Valéry en een vraaggesprek van Rudi Laermans en Pieter
T'Ionck met Vera Mantero en Meg Stuart aan bod. Deze week iets
heel anders: ~n libretto en een diskografie. Jemoet het maar doen.

O'CONNOR
De verschriftelijking van Dennis
O'Connors koreografie 'Amor Om-
nia' is .opgevat als een verklarend
tekstboekje bij de dans. Zowel de dan-
sers als de toeschouwers kunnen er uit
afleiden wat de bewegingen en koreo-
grafie van de dans suggereren. Een
libretto dus, zoals dat oorspronkelijk
gebruikelijk was in de opera- en om-
toriumwereld.
De tekst van het libretto - auteurs

zijn Christine 8aczewska, kempo-
niste-zangeres, en Dennis O'Connor
zelf - vraagt geen wetenschappelij-
ke benadertng, wel een openheid voor
illusie en droom. Het is een smeltkroes

. van anatomische terminologieën,
verwijzingen naar Wittgenstein,
Dante en Da Vinei, oude Chinese
verhaaltema's enzovoort. Allemaal
zijn zij gevat in een muzikaal-poëti-
sche stijl. Opvallend zijn de repeti-
tieve elementen, die een overblijfsel
zijn Uit de dansschool van Cunning-
ham waarin O'Connor jarenlang
meedraaide.
Het idee van een libretto is erg funk-

tioneel. Het levert per act en scène
rake beelden en vaak lijfelijke be-
schrtjvingen op van hetgeen de toe-
schouwer vooraan ziet gebeuren. Dit
is vooral het geval in het hoofdstuk

'Affiictions' waar hoofd, hart, heupen
en voeten een centrale rol spelen .
.Dennis O'Connor heeft het tema

voor deze nieuwste danskreatie ge-
vonden in de dreiging van de groot-
stad, en dan meer bepaald die van
New York. 8rutaliteit, geweld en "de
altijd aanwezige dood" in deze stad
verontrusten haar inwoners. Dat ge-
bruikt O'Connor dan als kader voor
'Amor Omnia'. In deze voorstelling
konfronteert hij vier dansende men-
sen met elkaar en toont hij hun licha-
men als een instrument voor kommu-
nikatie. Die kommunikatie verloopt
het moeilijkst wanneer zij elkaar niet
intuïtief durven naderen en daardoor
afstand kreëren. O'Connor noemt het
"een bio-energetische kijk op het li-
chaam", wat in de lijn ligt van de oos-
terse lichaamsfilosofie. Hij wil daar-
mee ingaan tegen de louter materiële,
bio-chemische lichaamsopvattingen.
Dermis O'Connor is een opstandig

kind van zijn tijd. Hij vraagt opnieuw
aandacht voor het lichaam als bind-
middel tussen mensen, en voor het
grote gevoel van de Amor Omnia: love
conquers all.

ZORN
Wie [ohn Zom zegt, zegt al gauw

8ill FriselI, Fred Frith, The Naked City,
Painkiller. En juist daar gaat het vier-
de boekje van 'De dans verschrifte-
lijkt' van Klapstuk over. Dieter
Lesage, kultuurfilosoof, maakt in
deze "inleiding op een diskografie
van lohn Zorn" op basis van een aan-
tal uitspraken van deze muzikant een
analyse van de (nieuwe) avant-
gardekultuur.
Uitgangspunt van het essay is

Zoms stelling dat, in tegenstelling tot
de klassieke opvatting, de twintigste-
eeuwse kunstwerken niet langer meer

De Alumnidag vorige zaterdag bleek toch niet het verhoopte sukses te zijn dat de organisatoren verwacht hadden.
Zelfs wij hebben ons in de luren laten leggen en hebben er vorige week een heel artikel aan gewijd. Niet getreurd
evenwel, want iedereen leert uit zijn fouten. (foto Dieter Telemans)

Daarmee hangt ook Lesages visie
op de klassieke (sic) avant-garde sa-
men. "De avant-garde kunstenaar is
voor alles verknocht aan zijn avant-
garde label. Zo wil het tenminste de
offidële retoriek van de avant-garde.
Die retoriek dikteert dat de avant-gar-
de kunstenaar zich niet voor de recep-
tie van zijn werk door het brede pu-
bliek dient te interesseren. Men maakt
geen kunst voor het publiek, het pu-
bliek is er voor de kunst". De neo-
avant-garde daarentegen "is er ge-
heel en al voor zijn fans." Oorzaak
van deze evolutie ligt volgens Lesage
in het feit dat er op de uitgepuurde
avant-garde een reaktie kwam, die
erin bestond te gaan koketteren met
de populaire kultuur, met kitsch, rap
en heavy metal.
Het grootste deel van het boekje is

in feite de diskografie van [ohn Zom.
Alhoewel inhoudelijk minder interes-
sant, is het leuk om er wat in te gras-

. ... duinen omdat Dieter Lesage de lijst
Groot-8ntt~me, waar ze zelf ook kat- - voorzien heeft van kommentaar. Die
hak .0ndelWl)st. .~e keert echter regel- is in feite niet meer dan een toepas-
matig naar Indie terug om samen te sing van zijn inleidend essay met
werken met haar leermee~ters en deel naar het einde toe het volgende credo:
te nemen aan katha~-festivals. het essay mag niet monumentali-
.In haar .dansstuk Mughal C:0urt' seren maar moet inventariseren. Op

wil ze de mvloed aantonen die de
mogoldynastie (16de tot 18de eeuw)
uitoefende op de kunst in Noord-Indië
en meer bepaald op de dans en de
muziek. Ze doet dit aan de hand van
vier solo's: 'Torana' is gebaseerd op
Perzische lettergrepen die naar God
verwijzen, 'Ghazal' steunt op een
oude dichtvorm en 'Thumri' is een ro-
mantisch lied. In 'Taal' tenslotte le-
vert Nahid Siddiqui een schitterende
dansimprovisatie waartn ze op virtu-
oze wijze haar techniek illustreert.
Tretfend voor de hele voorstelling is de
intense band tussen muziek en dans.
De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door drie muzikanten met tra-
ditionele instrumenten: de tablas
(perkussie), de sitar (een snaarinstru-
ment) en het harmonium (een soort
orgel).

schatplichtig zijn aan één "Kreator".
Ze zijn het resultaat van een "kollek-
tiefvan gespeáaliseerd~ individuen".
Voorbeelden uit de twintigste eeuw
zijn legio, in de dans-, teater- en film-
wereld.
Dieter Lesage merkt echter ook op

dat, wanneer de marktmekanismes
(tk) . gaan spelen, er een paradoks aanwe-

zig is. De artistieke produktie is één
zaak, maar de kommerdële is een
andere: "Indien blijkt dat bepaalde
eigennamen het biezonder goed doen
bij een bepaald publiek, dan kan men
de kansen van een produkt als koop-
waar aanzienlijk verhogen door het!
voor zover mogelijk, vooral of eksklu-
sief met die eigennamen te ossodë-
ren." Dit fenomeen is vooral in de
filmwereld heel duidelijk zichtbaar.
De film wordt in de meeste gevallen
geassocieerd met een regisseur of met
een akteur.
Interessanter wordt het als Dieter

Lesage dan een andere paradoks toe-
past op [ohn Zorns werk: dat van de
kompromisloze avant-garde. Zijn

Traditionele dans op Klapstuk '93
Zolang het maar geen Hongaarse is
In zijn derde editie staan voor het eerst ook traditionele dans-
vormen op het programma van Klapstuk. Bij sommigen zal mis-
schien onvermijdelijk de vraag naar boven komen wat in hemels-
naam hun plaats moet zijn op een festival dat pretendeert heden-
daagse dans te brengen.

Aan de basis van het idee lag de
scherpstelling van de lijn tussen he-
dendaagse dans en traditionele dans-
vormen, andere dan klassiek ballet.
In de zoektocht naar hedendaagse
dans die hier haar inspiratie uit put,
stootte men op de Noordindische
kathakdans en de Spaanse flamenco-
traditie. Zij onderscheiden zich van
andere folkloristische dansvormen
door hun sterk levend en dynamisch
karakter. Het zijn geen duffe mu-
seumstukken die op tijd en stond even
uit de kast gehaald worden om een of
andere festiviteit op te luisteren.
Er is echter meer dan dat. 8eide

voorstellingen zouden niet door de
strenge Klapstuk-selektie geraakt zijn,
als ze op technisch vlak niet zo hoog
geskoord hadden. Klapstuk heeft zich
bij de prospektie ook laten leiden door
de rijke ontstaansgeschiedenis van
flamenco en de kathakdans.

Heel
Wie ooit in Spanje een flamenco-

voorstelling heeft bijgewoond, herin-
nert zich waarschijnlijk een sterk
gekommerdaliseerd spektakel. Deze
dans- en muziekvorm is in vele geval-
len inderdaad een toeristische attrak-
tie geworden. Toch bestaat er nog een
levende, autentieke flamenco-kul-
tuur in Spanje. Zij is echter alleen te
zien in besloten kring, bijvoorbeeld op
flamenco-festivals.
De groep van 'El Farruco' vormt

hierbij een buitenbeentje. Zij is erin

geslaagd om een ruimere bekendheid
te verwerven. Antonio 'El Farruco'
heeft met zijn familie een zeer geper-
fektioneerde flamencostijl ontwikkeld
waarin de komplekse opbouw van
muziek- en dansrttmes centraal staat.
De gebaldheid van de emotie haalt
het echter op puur akademisch for-
malisme. De flamenco-kultuur ont-
staat immers van uit het instinkt en de
gemoedstoestand van de artiest. Hij
keert in zichzelf en brengt vervolgens
een gevoel naar buiten. Dat is de
'duende', het zinnelijk en geestelijk
hoogtepunt van de artiest, dat vaak
meebeleefd wordt door de toeschou-
wers.
De voorstelling die 'El Farruco y su

Grupo' voor Klapstuk brengt is een
anderhalf uur durende introduktie
van de groep, waarbij de laatste dans
wordt ingezet door Antonio 'El Far-
ruco' zelf en zijn tienjartg kleinkind en
opvolger 'El Farruquito'.
De tweede traditionele dansvorm

die op Klapstuk aan bod komt, is de
Noordindische kathakdans. Het is
oorspronkelijk een aanbiddingsdans
voor de god Krisjna, die uitgroeide tot
de 'koningsstijl' van Noord-Indië. Ze
wordt gekenmerkt door een voortdu-
rende dialoog tussen het ritme van de
voeten en de perkussie. Tegelijkertijd
voert het bovenlichaam spektaku-
laire wervelingen uit.
Nahid Siddiqui staat bekend als de

grootste hedendaagse kathak-dan-
seres. Ze is van geboorte Pakistaanse
maar leeft al meer dan twintig jaar in
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Juist
Kathakdans en flamenco staan

dichter bij elkaar dan men op het eer-
ste gezicht zou vermoeden. De 'gita-
nos', de dragers van de flamenco-kul-
tuur, zijn immers van Noordindische
ortgine en kwamen pas rond de zes-
tiende eeuw in Spanje terecht. Afge-
zien van deze verre gezamenlijke oor-
sprong zijn het beide ook dansvormen
die direkt aanspreken. Wat belangrtj-
ker is en ook door de Klapstuk-organi-
satie benadrukt wordt, is dat deze
voorstellingen aantonen dat de enige
juiste verhouding tot andere kulturen
er een is van respekt en openheid.

Anne Van der Donckt

analyse toont aan -dot het de avant-
garde kunstenaar koud laat ofhij met
zijn werk sukses heeft. "I guess I've
never been too in touch with the mar-
ket place", zegt [ohn Zom. Maar, zo
blijkt nu, dat is nu juist hetgeen wat
het publiek van hem verlangt.

die manier haalt Lesage zelf ook nog
het paradoksale van zijn eigen essay
aan. Monumentaliseren wil zeggen
"ontsluierende metaforen te evoce-
ren", "filosoferen" en dat is nu net
hetgene wat Lesage in de veertien
pagina's inleiding wèl gedaan heeft.
'Het lijk van de komponist, over

[ohn Zom' legt haarfijn een aantal
wetmatigheden van de kultuur uit.
Het is een boekje over de vernieuwde
interesse van de avant-garde in de
populaire kultuur, over camp en hype
en over het "fetisjisme van de mees-
ter". Soms klinkt het wel een beetje
déjà entendu maar Dieter Lesage
heeft alles in een klare taal gegoten
waardoor een bepaald soort kultureel
gewauwel helemaal wordt gedemyto-
logiseerd.

Kitsch

Must
Alleen, wat doet een boekje, laat

staan een diskografie, over [ohn Zom
in een reeks die over dans wil schrij-
ven. Direkte aanleiding is het feit dat
koreograaf Iztok Kovac John Zoms
muziek gebruikte voor zijn kreatie.
Maar het is veel meer geworden dan
dat. 'Het lijk van de komponist' is een
essay over avant-garde, en voor de
(Klap)stucganger, voor wie kunst staat
of valt met avant-garde, is het boekje
een absolute must.,

(svg)

De vier boekjes zijn uitgegeven door de
vzw Klapstuk en zijn afzonderlijk verkrijg-
baar voor 200 tronk.

Qdv~,Untl~

ti. Apple Education Centre

IJreng kleur in je studentenleven
voor slechts 39.9S0,-fr*!

• incl. BTW
14' VGA kleurenscherm

" .
:. U "'.'" -==oiiii1

FuIlUfl.'
.•ç()lor I

,.

/80

~
" •......•.......... ~ .~

'. '."__

te IJ 4

Aanbod nog geldig tot 30 oktober of zolang de voorraad strekt.
Naast deze LClI bundel zijn er ook andere opties mogelijk.

H. Hooverplein 24 , B - 3000 Leuven
Tel. 016/29.21.50 ,Fax. 016/29.31.50



Nieuw jeugdhuis in Leuven
.Oranje horloges
Leuven staat bekend voor zijn kafees, fakbars en vergelijkbare
ontmoetingsruimten. De laatste jaren werd het uondeel van
'designkroegen' in de stad echter hoe langer hoe groter. Een aantal
mensen hing dat blijkbaar de keel uit. Tegen het eind van dit jaar
zullen dan ook maar liefst vier nieuwe 'alternatieve' stammeetjes
het Leuvense horekalandschap vervoegd hebben. Als paddestoe-
len zowaar. Deze week belichten we vzw jeugdhuis Oockwork.
De dockwork bevindt zich in de Boek-
handelstraat, vlakbij de Grote Markt.
Deze vzw wordt gerund door acht
mensen. Aan de basis van de oplich-
ting lag de vaststelling dat de zoge-
naamde alternatieve korees in Leu-
ven zoals de Bacho en de Reynaert één
voor één verdwenen waren, terwijl er
toch duidelijk een publiek voor bleef
bestaan.
Die stelling wordt bevestigd door

het ledenbestand van de Clockwork,
dat inmiddels al meer dan duizend
namen telt - en het aantal blijft stij-
gen. Daarbij komen nog de leden van
de Kriminologische en van de Peda-
gogische Kring, waarvoor de Clock-
work ook als fakbar fungeert. Die
kringen kunnen elk één avond per
week over het jeugdhuis beschikken,
Pedagogie elke maandag- en Krimi-
nologie elke donderdagavond. Zij le-
veren dan de tappers en bepalen wel-
ke muziek er gedraaid wordt. Oe sa-
menwerking tussen de vzw en de klin-
gen verloopt, afgezien van enkele on-
vermijdelijke meningsverschillen
over muzikale voorkeur, vlekkeloos.

Soep
Die muziek lijkt trouwens de sterkst

bindende faktor te zijn tussen de ver-
schillende bezoekers van het piepjon-
ge jeugdhuis. Kenmerkend voor de
platenkeuze van de Clockwork is een
duidelijke voorliefde voor het hardere
gitaarwerk, waarbij heimwee naar
lang vervlogen punkdagen regelma-
tig de kop opsteekt.
De bedoeling is om op termijn het

kafee uit te breiden met een naar ei-
gen zeggen "bescheiden kultureel
centrum". Oe kelder onder het kafee
wordt daartoe omgebouwd tot een
zaaltje waar onder andere optredens,
tentoonstellingen en poëzie-avonden
zullen doorgaan. Het eerste optreden,
van de groep Schwartzeneggar, zal op
14 november plaats hebben. Tegen
dan zou de kelder, met een kapaciteit
van ongeveer honderd man, in orde
moeten zijn.
Grootste probleem voor de jonge

uitbaters is geluidsoverlast en de
daarbij horende politiekontroles. Het
feit dat het politiekantoor zich recht
tegenover het jeugdhuis bevindt, is
daar niet vreemd aan. Nochtans is de
relatie met de politie en het stadsbe-

stuur vIij goed te noemen. Toen Veto
volige week het jeugdhuis bezocht,
bevonden zich daar de schepenen Oe
Kelver en Vanautgaerden-Vanneck,
vergezeld van stadssekretalis Guffens
en adjunkt-stadssekretaris Hennes.
Naar verluidt was even daarvoor ook
het resterende deel van het schepen-
kollege aanwezig geweest. Burge-
meester Vansiná liet verstek gaan.
Vooral het anti-drugsbeleid van de
vzw - wie met drugs betrapt wordt,
vliegt definitief aan de deur - droeg
de goedkeuIing van het schepenkol-
lege weg. Verder beklemtoonde sche-
pen Vanalitgaerden-Vanneck dat
men natuurlijk ook "rekening diende
te houden met oudere mensen." De
algemene houding ten aanzien van
het nieuwe initiatief was positief. In
hoeverre de lovende woorden van het
schepenkollege ook gemeend zijn, zal
in de toekomst wel blijken. Een jeugd-
huis - waar de prijzen een stuk lager
liggen dan in de gewone kofees - is
namelijk ook een serieuze bedreiging
voor de traditionele horeka, die hun
belangen wellicht aanzienlijk beter
kunnen laten horen in het stadsbe-
stuur.
De vzw wordt gefinanderd door de

opbrengsten van het kafee. De mede-
werkers daarvan zijn vrijwilligers en
worden dus niet betaald. Ook de ver-
huur van de kamers boven de Clock-
work vormt een belangrijke bron van
inkomsten, maar daar zou wel eens
een kink in de kabel kunnen komen.
Op 28 september werd het gebouw
namelijk geïnspekteerd, onder meer
op hygiëne en brandbeveiliging. Voor
het kafee zelf waren er geen proble-
men maar al bij de eerste kamer erbo-
ven verloor devertegenwoordigervan
de brandweer naar verluidt zijn ge-
duld. Resultaat: de kamers zullen on-
bewoonbaar verklaard worden als de . • ,.
noodzakelijke investeringen om de ... ~ ~ ~, ..•
brandbeveiliging te verbeteren niet
doorgevoerd worden. Als het zover
komt, zal het jeugdhuis een fiks deel
van zijn inkomsten moeten derven.
Wordt vervolgd.

~

Het schepenkollege vergadert vanaf nu in de Clockwork. (foto Thomas De Mot)

DE KlAPSTIJKFIIMS
DRAMATISCH EN EKSPRFSSIONISTISCH
Buitenkans - Het Klapstukfestival
zorgt dit jaar voor een interessante
randprogrammatie. Zo is er de 'bi-
blioteek' (eigenlijk een boekenwin-
kel), de eigen publikaties (zie artikel
'Bio-enerqie en hype) en de vertoning
van twee niet voor de hand liggende
films. Men koos niet voor donsfilms
maar wilde net als bij de dansvoor-
stellingen "geëngageerd, gedurfd en
vernieuwend werk" tonen. Oe nadruk
wordt gelegd op dialoog en konfron-
tatie tussen verschillende kunsttuk-
ken, omdat een kunsttak in dit heden-
daags klimaat ook nooit helemaal
onbeïnvloed op zichzelf kan staan.
Het is voor het publiek in ieder geval

Thomas Oe Mot
Kris[acobs

Vzw jeugdhuis Clockwork gaat erprat qp
dat zij een van de enige kafees in België
zijn die de wereldbefaamde Chinese noe-
delsoep serveren.

2 JAAR TOVERBERG
. Uit liefde voor literatuur, natuurlijk o
Tot eind oktober: - 20%

op boeken, strips, prentkaarten

Boekhandel De Toverberg
Diestsestraat 70, Leuven
Alle dagen (ook op zondag) tot 20 h.

KORTING*
bij aankoop van CD's,
. op vertoon van uw
studentenkaart.

• Niet cumuleerbaar met andere kortingen

Bij LeuveSUP:RCLua

Bondgenotenlaan, 145-149
Diestsestraat, 186-190

NEW SUPER CLUB ... EN NERGENS ANDERS! CD'S EN MUZIEKCASSETTES
VIDEO: VERKOOP EN VERHUUR - VIDEOGAMES - FOTOSERVICE - CD-I - PHOTO CD.

een buitenkans om twee films te zien weren op zoek te zijn naar een moder-
die verder haast niet in België ver- ne dramatische vorm, lijkt dit eerder
deeld worden. een terugkeer naar een voorbije ~lm-
Volgende week komt daarvan vorm, die veel meer beroep doet op de

'Antigone' aan de beurt, een film van aandacht en de eigen interpretatie
Jean Marie Straub en Oanièle Huillet. van de kijker. Oe sterke tekst en de
Hierin wordt het klassieke verhaal aktuele waarde van het verhaal ver-
van Oedipus' kroost verteld. Wanneer antwoorden echter wel die keuze en
Polyneikes zich uit de strijd tegen makendefilmzekernietachterhaald.
Argos terugtrekt wordt hij door Kreon Oe eerste Klapstukfilm, 'The Ca-
als lafaard vermoord. Vervolgens binet of Or. Ramirez' is de debuutfilm
wordt een verbod op een begrafenis van operaregisseur Peter Sellars. Hij
uitgevaardigd: "onbeweend moet noemt het een stille film omdat vol-
men zijn lichaam laten, zonder graf, gens hem de sterkste gevoelens af te
zoete maaltijd voor de vogels." Zijn lezen zijn van het gela~t van de ok-
zus Antigone zal dit verbod schenden teurs in stillemomenten. Oe struktuur
en zo haar eigen doodvonnis tekenen. is kompleks - vier verschillende ver-
Strauben Huilletkozen voordeveita- halen verlopen simultaan - en
ling van Friedrich Hölderlin, die voor droom en werkelijkheid lopen door
het teater bewerkt werd door Bertolt . elkaar. Uiteindelijk eindigt alles in
Brecht.Oe invloed van Brecht ismerk- een gekkenhuis. Net zoals in de Duitse
baar: de broer-zus relatie staat hier in ekspressionistische stille film 'The Ca-
funktie ....an een ruimermaatschappe- binet of Or. Calligali' - een duidelij-
lijk pleidooi tegen de oorlog. Oot is ke inspiratiebron voor Sellars - blijkt
oveligens een vaak gehoorde kritiek niets wat het eerder was en zijn de
op Brechts versie. Nochtans is de tekst kronkelingen van de ziekegeest de lei-
uitzonderlijk sterk en dramatisch, zo- draad.
wel op persoonlijk als op maatschap-
pelijk vlak.
Oot is ook de reden waarom de re-

gisseurs de oorspronkelijke tekst in
versvorm in hun film ovemamen en
waarom ze kozen voor een uitzonder-
lijk sobere ensceneling. Oe tekst voor
zichzelf laten spreken was hun uit-
gangspunt. Hoewel de regisseurs be-

(kdp)

'Antigone' op 19 oktoberom 20.30 u en
'The Cabinet of Dr. Ramirez' op 14 okro-
ber ook om 20.30 u. Beide films zijn te
zien in de stadsschouwburg. Inkom 200/
250.

'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal- 1 Vrolijkheid 2 Kronkelende streep in steen of hout -
Hemels voedsel 3 Groep dieren met ekonomisch nut - Onwrikbaar -
Meer dan genoeg 4 Balk - Geloofsartikel 5 Havenonderdeel - Fruit,
boomvruchten 6 Los, niet principieel - Foedraal 7 Rang - Voorzetsel
8 Goud - Koorlid- Meisjesnaam 9 Zangvogel- Grondsoort 10 Goed-
keuIing.
Vertikaal-l Roofvogel- Kleur2 Streefdoel- Recipiënt 3 Aanvoer-

der van de zuidelijken - Lokspijs- Oudromeinse munt 4 Vervoermiddel
- Uitgewerkte aantekeningen 5 Rivier- Lipbloemige plant 6 Beeldin de
publieke opinie - Deel van de bijbel 7 Joods religieus werk - 100
dekameter 8 Voegwoord - Viraal mondzweertje - Voornaam moslim
9 Beurt - Stevig doorlopen 10 Chinees gewicht - Warm, teder.

Door FilipOe Keukeleere
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Paul Goossens over Leuven '68
Relativisten zijn niet rekuperabel
"Leuven '68 of het geloof inde hemel". De hoogst ironische onder-
titeldrukt jeneus meteen inde.zelfrelativering waarmee joemalist
Paul Goessens zijn visie op mei '68 te boek heeft gesteld. Zonder
nostalgische mystifikaties of zelfverheffing blaast het Leuvense
boegbeeld je een doordringende walm van engagement en kontes-
tatie in het gezicht. Je handen gaan ervan jeuken, je hersenen
knetteren.
Dat is immers de eerste verdienste van
Goossens' "teruggespoelde film": hij
geeft een heelpredes beeld van wat
kontestatie in het studentenmilieu
aan de universiteit betekent. Iets
"bedwelmends", "passionerends", de
"roes" waarin je terechtkomt als de
machthebbers plooien, het tijdelijk
gevoel op de Olympus te tronen. "Wat
is intenser dan het gevoel dat je als
groep iets opmerkelijks, zoniet on-
mogelijks voor elkaar hebt gebracht?
(...) Jebegint anders over de toekomst
te denken, de muren waar je tot dan
tegenaan botste, lijken gesloopt of je
gelooft dat je er zo doorheen kunt lo-
pen. (...)Dehemel isheel dichtbij." (p.
113) De auteur mag het gevoel dan al
in een ver verleden situeren en menen
dat engagement later een vies woord
werd (p. 94), al wie zich de laatste ja-

c:- ren met een meer dan normale be-
trokkenheid in de studentenbeweging
heeft gestort, zal het ongetwijfeld her-
kennen als iets eigens.

De oud-hoofdredakteur van De
Morgen geeft konkreet gestalte aan
deze kontestataire roes in de middel-
ste hoofdstukken van het boek, waar-
in hij kronologisch de gebeurtenissen
overloopt waarvan hij zelf een van de
akteurs was tussen oktober 1965 en
eind 1968.

Hoek
Goossens' eerste maanden in

Leuven waren overigens vrij rustig.
Zijn voornaamste aandacht ging uit
naar de lessen, het lezen van de eksis-
tentialisten en naar nachtelijke dis-
kussies met zijn kotgenoten, die in-
middels geen onbekenden meer zijn:
de Spaanse premier Felipe Gonzalez
en de Boliviaanse president Paz Za-
morra. In mei 1966 raakte hij heel
toevallig betrokken bij het stormach-
tig protest tegen het zogenaamde
'mandement van de bisschoppen',
het dokument wàarmee de inrichten-

r: Toen Superdty in oktober 1'990zijn
deuren opende, kwam een einde aan
vijf jaar alleenheerschappij van Stu-
dio-baas [osRastelli in het Leuvense.
In 1985 had Rastelli's laatste kon-
kurrent, de Rex op de Bondgenoten-
laan, de deuren gesloten. Door het
akkoord dat Superdty nu afsloot met
Kinepolis, komt Rastelli eigenlijk in
dezelfde positie terecht als zijn laat-
ste kleine konkurrenten in de eerste
helft van de jaren '80: waar hij toen
het overgrote deel van de Leuvense
markt in handen had, geldt dat nu
op nationaal vlak voor Kinepolis.De
ironie van de geschiedenis.
Een monopoliepositie als eksploi-

tant heeft zo haar voordelen in de
onderhandelingen met de filmver-
deelhuizen. Alsenige zaaluitbater in
een stad kan je makkelijker de films
afdwingen die je werkelijk wil, blok-
aanbiedingen weigeren, onderhan-
delen over de verdeelsleutels voor
recettes en royalties. Dat geldt a for-
tiori als je de markt van een heel
land in handen hebt, vermits film-
distributie per land gebeurt. De Bert-
Claeys-groep zit nu in die kornfor-

de overheid de nakende splitsing van
de Leuvense universiteit probeerde te-
gen te houden. ,
Vanaf dan staat Goossens voortdu-

rend in het centrum van de agitatie:
tijdens de Meredith-mars in oktober
1966 van Oostende naar Leuven
("een wandelende politieke universi-
teit"), het woelige akademiejaar
1966-'67 en tijdens de januarirevolte
van 1968, waarmee Leuven een har-
tig voorgerecht bood voor wat er een
paai maanden later in Parijs 'Yerd
geserveerd. Kun je hem'hietverwijten
dat hij in zijn relaas zichzelfte veel op
de voorgrond plaatst, hetzelfde kan
niet gezegd worden van zijn Leuvens
chauvinisme. Opperste legitimatie
daarvoor vindt hij natuurlijk in de
persoon van Cohn-Bendit, die hele-
maal bij het begin van de Parijse re-
volte zou hebben opgeroepen om te
handelen "comme l'ont démontré id
et à Louvain les camarades fla-
mands" (p. 111).

Revolte
Oe vaak kruidige anekdotes en

veelzeggende portretjes van protago-
nisten uit die tijd waaruit deze hoofd-
stukken bestaan, worden gekaderd in
een breder politiek en kultureel ge-
heel. De kontekstualisatie is echter
vrij minimalistisch ~pgevat zodat je
een evenwichtige verhouding krijgt
tussen feitenrelaas en beschouwend
kommentaar.

Voor Paul Goossens situeert Leuven
'68 zich in de eerste plaats op een po-
litiek nivo, zowelwat betreft oorzaken
en gevolgen als kwa voornaamste ei-
sen. Opvallend is wel dat hij op geen
enkel moment de indruk geeft dat het
demokratische systeem zelf in vraag
werd gesteld, tenzij vanuit marxistis-
che hoek. In tegenstelling tot Parijs
waren anarchistische invloeden niet
voelbaar in de Leuvense revolte, als
we Goossens mogen geloven.

Paradoks
Aan de marxistische tak van de be-

weging besteedt de auteur daarente-
gen wel flink wat aandacht. Vijfen-
twintig jaarnadat hij samen met figu-
ren als Ludo Martens - die later A-
'rnada zou stichten - en KrisMerckx
de lijn van de Studentenvakbond be-
paalde, iszijn evaluatie van hun han-
delen vlijmscherp: "Steigeren tegen
alle Vlaams of akademisch gezag
maar in het stof liggen voor geschrif-
ten uit de vorige eeuw" (p. 126).
Later sloten ze zich als "soldaten

van de klassenstrijd" op in verstikken-
de partijstrukturen waarmee ze overi-
gens in een kwarteeuw nooit ook
maar één parlementaire vertegen-
woordiger binnenhaalden. Hoewel
Goossens uiteindelijk konkludeert dat
deze mensen "respekt en verbijste-
ring" mogen. inboezemen, kan men
zich niet van de indruk ontdoen dat
hij van zijn terugblik gebruik maakt
om klaar en duidelijk met het Vlaam-
'se marxisme afte rekenen. Zijn ana-
lyse van het enggeestige fundamen-
talisme is trouwens van een pijnlijke
eksckthetdr-vcn verstarring kun je,
Goossens zelf moeilijk beschuldigen.
Daarvoor beschikt hij over een te gro-

Film in Leuven
vervolg van pag. 1

sen los Rastelli nog geprogrammeerd
kreeg de laatste vier maanden. On-
dertussen lijkt de situatie zich enigs-
zins te normaliseren. Men kan weer
naar de Studio voor hits als The Firm
en [urcssic Parc - nochtans twee
UlP-produkten - of binnenkort voor
The Age oflnnocence.

Ogen
Die plotse veranderingen in de pro-

grammatie zijn voor een groot deel te
wijten aan de grillen van de verdelers.
Diezelfde eksploitant uit een grote
Vlaamse stad: "Het is wraakroepend
om te zien hoe de verdelers Rastelli
hebben laten vallen. Ook UlP, waar-
mee hij vroeger een goede werkver-
houding had. Distributeurs kiezen al-
tijd de kant van de sterkste, het zijn in-
feite laffe hoeren die er alleen op uit
zijn zoveel mogelijk binnen te halen
en zich laten gebruiken door de grote
groepen als het hen goed uitkomt."
Dergelijke uitspraken zijn zeer type-
rend voor het bizarre wereldje van
verdelers en eksploitanten, waarin
haat en nijd, intriges en leugens welig
tieren. . '
De volgende recente anekdote is

hiervan een perfekte illustratie. Op
maandag 4 oktober gaf [os Rastelli
een priveefeestje voor vrienden en
mensen uit het milieu, ter gelegen-
heid van de vijfentwintigste verjaar-

dag van de Studio Filmteaters. Bedoe-
ling was om die avond een avant-pre-
mière van Jurassic Pare aan te bieden.
Daar kon Rastelli echter naar fluiten
en kon niets beters meer vastkrijgen
dan een of andere rockgroep. Wat de
precieze reden is voor de weigering
van VIP,de verdeler van Jurassic Pare,
om de dinosaurussen vrij te geven,
hebben we nog steeds niet kunnen
achterhalen. Iedereen heeft er zo zijn
eigen uitleg voor die zeer veelzeggend
is voor de verhoudingen binnen het
milieu. Zo vertelt Luc 0 glunderend
hoe hij van het plan van Rastelli hoor-
de, Koen Bertbelde en vroeg om druk
uit te oefenen op VIP om de, film te
weigeren, en "hem eens goed liggen te
hebben." KoenBertontkent echter dat
hij op voorhand van de weigering op
de hoogte was. Bij UlP hangt
verkoopsdirekteur Julien De Bremme
dan weer een verward verhaal op over
de licenties op het gedeponeerde merk'
[urcssic Pare. Enkel wie zo'n licentie
heeft, zou avant-premières mogen or-
ganiseren. Iets wat bovengenoemde
eksploitant -uit -grote-Vlaamse-stad
op hoongelach onthaalt en als
"bullshit, ne lacher, een typische VIP-
praktijk" afdoet. Wat er ook van zij,
het laat zien dat de eksploitanten me-
kaar het licht in de ogen niet gunnen.

Pieter De Gryse
Karen De Pooter

Cinefielenangst '
tabele positie - wat hen uiteraard
blootstelt aan scherpe kritiek van klei-
ne zaaluitbaters en zij die zichzelf
graag 'dnefielen' of 'liefhebbers van
de betere film' noemen.
Zo eenvoudig zit het natuurlijk niet

ineen. Enerzijds leidt niet elk mono-
polie tot een storm van kritiek zoals
we die nu kennen. Toen Rastelli Leu-
ven monopoliseerde en hij er prat op
ging te kiezen voor 'de betere kom-
merdële film' afgewisseld met her-
nemingen van klassiekers, was die
kritiek onbestaande. Anderzijds
klaagde men in de periode daarvoor,
met een veelheid aan bioskopen, over
een gebrek aan verscheidenheid en
een vervlakking van het aanbod.
De grote eksploitanten en de distri-

buteurs noemen de Kinepolis-putsch
een goede zaak voor de konsument.
"De kleine bioskopen zijn ten onder
gegaan aan hun eigen wanbeheer.
Het Rex-koncern van baron Heylen is
hier het beste voorbeeld van. Als je
kan kiezen tussen een goed uitgeruste

zaal of slechtzittende stoelen, een
lamentabele geluidsinstallatie, dan
weet je het wel", aldus Luc 0 van
Superdty. Volgens hem zullen kleine-
re eksploitanten die wel een goed be-
leid voeren - zoals cartoons-Calyp-
so in Antwerpen of Studioscoop in
Gent - hoe dan ook overleven. "De
groep Bert-Claeys ziet een kans om uit
'te breiden en hun droom te realiseren
en ze doen dit dan ook. Het is daarbij
niet hun bedoelinq om de anderen uit
te schakelen," aldus nog LucO.
De kleinere 'zaal uitbaters denken

hier nogal anders over. Volgens hen is
Kinepolis in grote mate verantwoor-
delijk voor het verdwijnen van heel
wat zalen in Brussel en Antwerpen.
Het is zeker een feit dat de kombinatie
van mastodont-eksploitant en oppor-
tunistische verdelers tot gevolg heeft
dat kleine zalen bepaalde films niet
kunnen krijgen. Bovendien lijkt Kine-
polis af en toe met opzet een film uit
een andere zaal te houden.
Als de konsument dan al in betere

omstandigheden naar de film kan
gaan, blijft de vraag uit welk film-
aanbod hij kan kiezen. De opkomst
van grote winkelketens in de mu-
ziekindustrie heeft aangetoond dat
dit geen verruiming van het aanbod
tot gevolg heeft. Zij willen vooral
veilig spelen en garantie op sukses
hebben alvorens zij een produkt te
koop aanbieden. De behoefte om
nieuwe dingen te zoeken leeft bij
hen evenmin. Er komen wel films
aan bod waarvan het sukses niet op
voorhand vaststaat maar die gaan
vaak verloren tussen de grote kas-
krakers en worden na een of twee
weken met kleine zaalbezetting af-
gevoerd. In kleinere kompleksen
zouden ze wel langer draaien en
meer volk trekken. Wat hier speelt is
zowel de vooringenomenheid van
de 'dnefielen' die er blindelings van,
uit gaan dat grote kompleksenhun'
films niet draaien, als de gebrekkige
promotie van de eksploitanten zelf,
die hun marketing-strategieën
nooit aangepast hebben aan het' al-
ternatieve' volkje.
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te portie gezond relativisme -
Goossens is de eerste om het bestaan
van "onfeilbare waarheden" in twijfel
te trekken (p. 126). Hij heeft er dan
ook geen enkele moeite mee om toe te
geven dat de verwezenlijkingen van
de studentenagitatie paradoksale
neveneffekten hadden doordat ande-
ren er handig gebruik van maakten:
de Vlaamse akademische-overheid en
professoren kregen hun eigen unief,
de Vlaamse nationalisten konden de
Walen buitenwerken, ekonomische
en kulturele machthebbers vonden
nieuwe konsumenten in het 'revolu-
tionaire' volkje, enzovoort.

Doelwit
"Zonder dat we ons er goed bewust

van waren, werden we ook als hand-
langers ingehuurd. (...)Oe geschiede-
nis is dol op grappen, liefst cynische,
en net als de hel baalt ze van goede
intenties. Het is pure realpolitik, al-
leen het resultaat telt" (p. 29). Zo
poogt hij uiteraard te antidperen op
de klassieke verwijten van 'rekupe-
ratie'. Die zijn inderdaad niet veel
meer dan een variónt op de 'eis voor
een 'zuivere strijd' waarvan flamin-
ganten en marxisten in 1968 al de
mond vol hadden en die geen reke-
ning houdt met de kompleksiteit van
elke politieke situatie. Om het met
Goossens' woorden te zeggen: "Alsof
politiek niet altijd een amalgaam is
van invloeden en tegenstrijdige stro-
mingen, het tegendeel dus van een
matematisch modelofvan een helder
teoretisch schema" (p. 89).
Dat 'inlijving' voor Goossens geen

pertinent begrip is, bewijst trouwens
het feit alleen al dat hij er absoluut
geen probleem van maakt om zich in
1993 voorde kar van de KU'Leuven te
laten spannen: zijn boek -diende als
uithangbord voor de Alumnidag van
vorige zaterdag.
Wat het boekje van Goossens pas

echt de moeite waard maakt, is zijn
vergelijking tussen de tijdsgeest van
1968 en de hedendaagse. "In "98 was
het iets eenvoudiger om niet in wan-
hoop of cynisme op te groeien"
(p. 104).

Machine
De levensstandaard ging toen in

steil stijgende lijn, werkloosheid was
een vooroorlogs probleem, het geloof
in de demokratiserende mogelijkhe-
den van de televisie stond nog als een
paal boven water en, vooral, het leek
haalbaar om tot het centrum van de
macht door te dringen en dingen te
veranderen. "In 1993 lijkt de macht
veel verder af te liggen dan 25 jaar
geleden" (p. 138). Goossens gebruikt
het beeld van een doldraaiende ma-
chine waarin niemand nog predes de
-richttnq kan bepalen waarnaar zijn
eigen handelen leidt., De machtheb-
bers van vroeger zouden gedegra-
deerd zijn tot uitvoerders. In een der-
gelijke situatie is het veel moeilijker
om konkrete doelwitten te vinden
voor kontestatie.
Dehoofdschuldige isvoor Goossens

,de industrie, die de politiek voorbij-
snelt en de beperkingen van haar arti-
ficiële geografische grenzen aan-
toont. Voor alles moet de "kommer-
dële logika" door de politiek, in casu
de demokratie, aan banden gelegd
worden. Van kunst, onderwijs, ge-
neeskunde en informatie moet de in-
dustrie "haar klauwen afhouden".
Daarmee bewijst Paul Goossens dat
vijfentwintig jaar later zijn geloof in
de politiek en de demokratie nog in-
takt is en dat hij nog steeds niet van
mening is dat maatschappelijke ver-
andering begint bij het ekonomische.

Sloom
Nochtans had hij, zoals hij doet

voor het marxisme-leninisme, kun-
nen konkluderen dat een kwarteeuw
demokratische politiek even weinig
vruchten heeft afgeworpen en dat het
misschien inherent is aan de slome
demokratie dat ze de ekonomie niet
kan afremmen. Het wordt dan mis-
schien ook tijd dat intelligente men-
sen als Paul Goossens het aandurven
om uit het demokratische paradigma
te stappen en nieuwe wegen gaan ver-
kennen. Die van andere produktie-
wijzen en een vorm van politiek die de
autonome beweging van de ekono-
mie vanaf de basis afremt.

Pieter De Gryse

Paul Goossens, "Leuven '68 ofhet geloof
in de hemel", Roularta Books, 650 fr
duur.



• Bruno, Herman en Hein, wat vinden ju': ~
lie van de Lido voor onze ~uif (3 nov.)? JO ME UWISSEl'! .~. KAFEETEORIEEN
Kom woensdag naar de Shnnk, dan kun- b b . ~ - '._
nen we 'ns klappen. De Bond Beter Fui- v a ~ - -
ven doet het Beter. Overtuig jezelf. Nol. .
• Aan de Marilyn met de mooie halsdoek Alle verhuur video-, klank-
die op 30/09 tijdens de tweede helft van en lichtmateriaal voor
Some Like It Hot op de hoge kruk zat, ..
vlakbij de deur van het Stuc: ik heb geen SeminarieS, evenementen,
jacht, m~ar sch.elpjes kunnen we samen optredens, fuiven en TD's
zoeken: IkzouJ~dolwaag leren kennen. LCD _VIDEOPROJEKTOREN
AI een week klinkt Je lach na, maar de
stem ken ik niet. Voor alle diskretie: ik DISCOBAR
maak zeker een afspraak als je je
(kot)adres en pasfoto onder gesloten
omslag bij de redaktie binnenbrengt.
Tot weldra, mr Schelpje. P.S.: de foto
krijg je terug, tenzij jij de mijne krijgt ...
• Oproep: wil diegene die mijn zak met
cd's meenam van de Oude Markt (op za-
terdagmorgen 2 oktober) die terugbe-
zorgen aanWim Merckx, Brusselsestraat
226. Zeer alstublieft. .
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo-
en lesbiennecentrum, P.Lebrunstraat 7,
Leuven. Onthaal op maandag van 18 tot
20 u en donderdag van 1Stot 1B u, of na
telefonische afspraak, 23.63.2'7. Info
voor school of vereniging: schrijf ons of
bel ons! Aidslijn 23.63.27. Info en pro-
blematiek rond aids en seropositiviteit.
Elke werkdag tussen 20 en 21 u.
• Aan die Italiaanse uit de Wink (die met
het lekkere kontje): Ti amo, calzone
gelati corleone (of zoiets). De sprietjes.
• Gitaarkursus 1993 hervat. Deze keer
niet geaarzeld: voor beginners (en ge-
vorderden. Individueel of in kleine
groepjes. Aantal Inschrijvingen is be-"
perkt. Voor informatie: Geert W. Tiense-
steenweg 21, tel. 22.6S.93.
• Gevonden dinsdagmor9.tn 5/10 in
Minderbroedersstraat: goudkleurig
dameshorloge. Af te halen: Brusselse-
straat 16S (Elll).

Zoekertjes • Wist u dat de Nederlandse studenten
in Leuven voor hun thuisbezorgde a-
vondkrant NRC-Handelsblad maar
Hfl 409,- voor (365 - 55) nummers - Hfl
1,30 per nummer betalen? En dat ze nu
elke dag 2/3 pint minder drinken, om
seffens de Vlamingen in kennis de loefte
gaan afsteken? Waar zouden ze die krant
non-de-viool toch bestellen? j.d.a,
• "Bij een blabwopzan is het geslacht
onlediq", sprak de torenhoge blokker.
Valt dat te rijmen met weinige gebeurte-
nissen in donkere kamers, 0 hoofd van
het polymorf perverse programma?
Doek lacquè forever.
• Wie durft nog lid worden van de jonq-
socialisten. Kom een kijkje nemen, don-
derdagavond in het Oratoriënhof.
verwachten je!
• Ben op zoek naar een kot tijdens de
maand november en enkele weken in
december. Liefst in de buurt van het cen-
trum. Bellen naar Tom, 02/452.67.57.
• Bond Beter Fuiven, wat is dat voor ge-
luI. Wat wilt ge, wie zijt ge, zijn die van
ons ook nie goe. Politika Boys & Girl.
• Het Sint-janshuis in Heverlee en Isol
zoeken vrijwilligers om buitenlandse
studenten een elementaire woorden-
schat Nederlands bij te brengen. Info:
Piet Stoffelen, Piet Vandevoorde of Geert
Nijs op 22.08.1 0 (Sint-janshuis), bij voor-
keur 's avonds, of bij Isol.
• Wie gaat op 2S oktober naar Blur in de
VK? Koen, Van 't Sestichstraat 12.

• Kobbe is captured again. Weil done An.
• Gevonden: woensdag 6/10 Diestse-
straat, sleutelbos met Fred Flintstone.
Af te halen bij Petef, Mechelsestraat 15.
• Wil je iets doen voor verdraagzaam-
heid en tegen racisme? Woensdagavond
13 oktober om 20 u is het startvergade-
ring van STeR, Studenten Tegen Racis-
me. Iedereen is welkom in Mala Ibrahim
aan het Pater Damiaanplein 10.
• Donderdagavond om 20 u komen de
Leuvense Groene Studenten bijeen in
het projekthuis van Genoeg!, Vlaming-
enstraat 116, samen met allerhande
geïnteresseerden om na te denken over
de komende groene akties, diskussies
en projekten.
• Cirkus Tommie zegt: wij zoeken goede
presentatoren (Spreuken lil, I). .
• Aan alle pas opgerichte Objektief-
werkgroepen: veel sukses, we staan niet
meer alleen.
• Lief sekretariaatsmeisje zoekt gezelli-
ge dikkerd die niet naar haar taille wil
kijken. Mag zelfs David De Valck heten.
• Het Vlaams Rechtsgenootschap dankt
de studenten voor de grote opkomst op
haar openings-teedee.
• Chirolefding of niet, nu dinsdag 12/10
volksdansavond van jolé In zaal Ons
Huis (Goudbloemstraat). Vanaf 20 u!

]i 016/201.301
• Radio Scorpio's flImmenu zoekt film-
freaks om dienst te doen als kandidaten
voor hun filmkwis. Schrijven naar: radio
Scorpio filmmenu Naamsestraat 96,
3000 Leuven.
• Wie verloor er vrijdagavond 1 oktober
een rood wollen jasje in de Olv-straat? Af
te halen bij Patricia, St.-Annastraat 23.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling:
Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3000 Leuven, tel. 016/20.70.77.
• Verliefd op iemand van je eigen ge-
slacht? Geen reden om wakker te liggen.
Elke dinsdag onthaal van de Roze Drem-
pel van 20 tot 23 u in het JAC, j.P.
Minckelerstraat 47C. tel. 016/20.06.06.
Praatkafee elke donderdag vanaf 21 u in
de Masereelklub, terse Predikheren-
straat 25. Iedereen is welkom.
• Hallo, Ik ben Lutgard. Ben Je verliefd
maar te verlegen om het te laten mer-
ken, heb je problemen in je relatie, of
heb je misschien helemaal geen relatie,
aarzel dan vooral niet en schrijf me een
briefje. Stuur het naar Radio Romantica,
Naamsestraat 96. Elke woensdag van 23 ",'x
tot 24 u op Radio Scorpio, FM 106.

Het groene copy-center van Leuven_
Ger~cleerd en 100% chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
. Forrnaat A5 tot A2

ALLE inbindingen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt ~

~
CANON Kleu!1<opie 50 Fr. en minder. ~

van 9 u. tot 22 u. doorlopend. ..
zat. 10 u. tot 17 u.

Tiensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016/23.70.30
fax: 016/23.34.31

MAANDAG
20.00 u BIJEENKOMST Start Vierde Wereld-w.erkgroep, in jan
Stasstraat 2, toeg. gratis, org. Universitaire Parochie.

20.00 u KONCERT Slovaakse Filharmonie, olv O. Lenard, in Sint-jan-
de-Doperkerk, Groot Begijnhof.

·20.00 u LEZING 'De myten in het hindoe-panteon', door prof W.M.
Callewaert van het departement Orientalistiek, in fakulteit lette-
ren, Blijde Inkomststraat 21.

20.30 u KONCERT Liederen en pianowerk van Schubert, Schumann
en Brahms, door jan Michiels en Patrick Peire met de Capella
Brugensis, in Pieter De Somer Aula, toeg. 450, org. de Braillekrant
vzw.

koreografen Meg Stuart en Mehmet Memo Sander, in Stuc, toeg.
gratis, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Mehmet Memo Sander brengt krachtige, akroba-
tische dans in 'Initiation of Movement/The Fuck/Single Space', in
Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150, org. Klapstuk.

19.1 S u DANS Christine De Smedt danst solo 'La force fait I'union
fait la force - charge I' in een produktie van Les Ballets C. de la B.,
in Zuilenzaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150, org. KI~pstuk.

20.00 u TEATER "n Koffer in die kas', een Zuidafrikaans stuk van
jeanne Goosen, vertolkt door aktrice Sandra Prinsloo, in Grote
Aula, Maria-Theresiakollege, org. Zuidafrikaanse ambassade.

20.30 u DANS Meg Stuart Company met 'No Longer Readymade',
een donkere voorstelling op live-muziek van Hahn Rowe, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

20.30 u KONFERENTIE 'Heiligen voor lief en leed', over het belang
van heiligen in de Vlaamse miniatuurkunst rond 1400, door
Katrien Smeyers, in cc Romaanse Poort, lokaal A.l.3, toeg. 150,
org. cc Leuven.

21.00 u BIJEENKOMST Open startvergadering van de 11.11.11-
studenten, in Projekthuis Genoeg, Vlamingenstraat 116.

22.3Q u DANS En-Knap danst 'Spread your wings (you clumsy
Elephant)', een stuk voor 6 dansers in een koreografie van de
Sloveen lztok Kovac, in Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg.
280/350, org. Klapstuk.

II.,.-=»..,~G
19.15 u DANS Christian Bourigault met de solo 'L'autoportrait de
1917' geïnspireerd op een zelfportret van de Oostenrijkse schil-
der Egon Schiele, in Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150,
org. Klapstuk.

20.30 u DANS 'Les bali ets C. de la B.' van Alain Platel brengt 'Bon-
jour madame ...', maatschappelijk dansteater zonder boodschap-
perigheid, in Stadsschouwburg, toeg. 200 tot 700, org. Klapstuk.

22.30 u DANS En-Knap danst 'Spread your wings (you clumsy
Elephant)', een stuk voor 6 dansers in een koreografie van de
Sloveen Iztok Kovac, in Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg.
280/350, org. Klapstuk.

DONDERDAG
16.00 u INFO-AVOND Informatie-avond van de Groene Studenten,
toegankelijk voor alle geïnteresseerden, in Projekthuis Genoeg,
Vlamingenstraat 116.

16.00 u GESPREKjohannes Odenthai in gesprek met Iztok Kovac en
Caterina Sagna, in Stuc, toeg. gratis, org. Klapstuk.

19.00 u LEZING Prof H. Kesteloot uit de fakulteit geneeskunde
·spreekt over 'Voeding en gezondheid: preventie van hartziekten',
in Grote Aula, Maria-Theresiakollege, toeg. gratis, org. Kultuur-
kommissie. _

19.15 u DANS Mehmet Mèmo Sander brengt krachtige, akroba-
tische dans in 'Initiation of Movement/The Fuck/Single Space', in
Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Nadir, de groep van Caterina Sagna put inspiratie uit
het oude Griekenland voor hun stuk 'Isoi', in Stuc, toeg. 100/150,
org. Klapstuk.

20.00 u KONCERT Orgelrecital op vier verschillende orgels door
Kristiaan Van Ingelgem, organist van de St-Maartenskerk te Aalst,
In Concertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53, toeg. 150/200.

20.00 u VERGADERING Open vergadering van de jongsocialisten
KUL, met Lode Van Outrive als gastspreker, in Oratoriënhof-witte
zaal, toeg. gratis.

20.30 u DANS Meg Stuart Company met 'No Longer Readymade',
een donkere voorstelling op live-muziek van Hahn Rowe, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

20.30 u FILM 'The Cabinet of Or Raminez' (1991) van Peter Sellars,
een hedendaagse stille film over vallen en verval in New Vork, in
Stadsschouwburg, toeg. 200/250, org. Klapstuk. .

22.30 u DANS En-Knap danst 'Spread your wings (you clumsv
Elephant)', een stuk voor 6 dansers in een koreografie van de
Sloveen Iztok Kovac, in Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg.
280/350, org. Klapstuk.

ZATERDAG
19.15 u DANS Christine De Smedt danst solo 'La force fait I'union
fait la force - charge l'·in een produktie van LesBallets C. de la B.,
in Zuilenzaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150, org. Klapstuk.

20.30 u DANS Meg Stuart Company met 'No Longer Readymade',
een donkere voorstelling op live-muziek van Hahn Rowe, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

22.30 u "DANS 'Amor Omnia' van Dennis O'Connor: het gev!)el van
Liefde Overwint Alles wordt getest op de hedendaagse dans, in
Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

WOENSDAG
12.00 u BIJEENKOMST Werklunch van Milieuraad ivm het Milieu-
raad-weekend, in Alma 2, zijzaal.

13.00 u UUR KULTUUR Etno-musikoloog Frank Michiels brengt
opnamen mee van soms reeds uitgestorven Afrikaanse stammen,
in Arenberqinstituut, auditorium A 191.71, Naamsestraat 96,
toeg. gratis, org. Kultuurkommissie ism Klapstuk '93.

14.00 u en 16.00 u FILM 'Verbrande Brug' van G. Henderickx, in
Vlaams filmmuseum en -archief, Vander Kelenstraat 30, toeg. 20.

16.00 u GESPREKjohannes Odenthai, hoofdredakteurvan het Duit-
se dansblad Tanz Aktuell ontmoet Alain Platel en Christian
Bourigault, in Stuc, toeg. gratis, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Christian Bourigault met de solo 'L'autoportrait de
1917' geïnspireerd op een zelfportret van de Oostenrijkse schil-
der Egon Schiele, in Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 100/150,
org. Klapstuk.

19.15 u DANS Nadir, de groep van Caterina Sagna put inspiratie uit
het oude Griekenland voor hun stuk 'lsol', in Stuc, toeg. 100/150,
org. Klapstuk.

20.00 u KONCERT johnjames & Eddie Walk.er brengen een mix van
blues, boogie-woogie, folk en rock 'n' roll, in Sojo, 1 meilaan 35,
Kessel-Lo, toeg. 200/250, org. cc Oratoriënhof.

20.00 uVERGADERING STeRstartvergadering, de eerste 15 aanwe-
zigen krijgen een gratis nummervan Casablanca, in Mala Ibrahim,
Pater Damiaanplein 10.

20.30 u DANS Meg Stuart Company met 'No Longer Readymade',
een donkere voorstelling op live-muziek van Hahn Rowe, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

ZONDAG
11.00 u KONCERT 'I Sagittari': Marc Meersman en An Lauwereins
brengen klassieke romantische liederen met pianobegeleiding
van jan Huylebroeck, in cc Oratoriënhof, Mechelsestraat l l l ,
toeg.150. .

15.00 u WANDELING Een Ken-Uw-Stad wandeling waarin leven en
werk van Pater Damiaan aan bod komen, afspraak aan het Sint-
jacobsplein, toeg. gratis, org. Leuvense Gidsenbond.

20.30 u DANS Flamenco door Antonio EI Farruco y su grupo, de
wereldtop van de flamencodans in première voor België, in Stads-
schouwburg, toeg. 200 tot 700, org. Klapstuk.

MAANDAG
16.00 u GESPREK johannes Odenthai voert gesprekken met de
koreografen Dennis O'Connor en Christine De Smedt, in Stuc,
toeg. gratis, org. Klapstuk.

20.30 u DANS Flamenco door Antonio EI Farruco y su grupo, de
wereldtop van de flamencodans in première voor België, in Stads-
schouwburg, toeg. 200 tot 700, org. Klapstuk.

22.30 u DANS 'Amor Omnia' van Dennis O'Connor: het gevoel van
Liefde Overwint Alles wordt getest op de hedendaagse dans, in
Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg. 280/350, org. Klapstuk.
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'No Langer Readymade' van Stuart op Klapstuk

De identiteit van' een t-shirt
Stuarts 'Disfigure Study' werd al een groot sukses op Klapstuk '91. Maar ook haar
nieuwe dansvoorstelling is in Leuven sedert enkele weken uitverkocht. Met wat
goede wil en geluk kan men zeker nog in Dilbeek, Berchem, Gent, Brugge, Aalst,
Turnhout of Kortrijk terecht in november of december. Om alvast een beetje licht te
werpen op 'No Longer Readymade' had Vetoeen gesprek met Meg Stuart.

Veto: Als je de work-in-progress voorstelling 'Ready
Made' van oktober '92 vergelijkt met het huidige
resultaat, kun je grote verschillen waarnemen. Hoe
ben je bij het maken van deze voorstelling te werk
gegaan?
Stuart: «Aanvankelijk had ik geen duidelijk
beeld in het hoofd maar enkel een aantal losse
gedachten, beelden, ideeën en gevoelens. Na
verloop van tijd kregen die vorm."

Risiko
"De eerste stap na 'Disfigure Study' was een

solo, 'Ready Made'. Het bleek een basis voor in-
spimtie, voor onderzoek en nieuwe onderwer-
pen. Enerzijds ging ik me meer op levensverha-
len toeleggen, het nivo van de straat, dus veeleer
de sociale dan de psychologische wereld.
'Disfigure Study' speelde zich eerder in mijn
hoofd af. Dat was mijn eigen persoonlijk ver-
haal, een volledig interne privee-wereld. Ander-
z1jds ben ik voortgegaan in de lijn van vernieti-·
ging en strijd. Ook het intieme is nog steeds aan-
wezig. Je kunt de evolutie val?- psychisch naar

........-~

De première van 'No Longer Ready-
made' werd op het festival 'Tanz im
August' in Berlijn bijzonder
entoesiast onthaald. Men applaudis-

seerde zelfs na de eerste block-out (het plotse
doven van het licht tijdens de voorstelling). In,
deze eerste sektie schetst een man, Benoit
Lachambre, in versneld tempo de sfeèr en emo-
ties die in het hele stuk aanwezig zijn: de fasà-
natie, de bevreemding, de konfrontatie, de
breekbare en zwaar geladen rust en de intimi-
teit. Begeleid door nerveuze pianomuziek diri-

(I-~ I geert hij met zijn handen een lichaam dat
schijnbaar niet van hem is. Van tijd tot tijd
treedt verwarring op of een ongemakkelijke
kalmte, een siddering, kontroleverlies. Het wilde
hoofdgeschud vervormt als het ware zijn gelaat
tot meerdere gezichten. Een aangrijpende obser-
vatie van een gespleten individu vooral in een
gespleten stad als Berlijn.

Onbruikbaar.

_'_

De aandacht gaat dan naar twee door Scmh
Baud ontworpen lichaamsskulpturen, Sarah
Baud en David Hernandez, omgeven door de
intieme stilte van een kerkhof. Ze dragen bloe-
men en foto's die werden aangebracht aIs litte-
kens op het lichaam, niet van het lichaam,
maar van de ziel. Ze verwijzen naar een verle-
den, naar herinneringen die bedekt, gekoesterd
of verdrukt worden. Als het verleden in bewe-
ging wordt omgezet, blijven de herinneringen
als kankergezwellen onder de kleren aanwezig.
Een duet, waarbij de dansers telepatisch verbon-
den lijken, eindigt in een tmge slow, een toena-
dering zonder oogkontakt of aanraking. Ruim-
telijke afstand geeft een psychische en emotio-
nele afstand weer.
Een andere veelgebruikte stmtegie is het ver~

wijzen op het lichaam naar wat zich in het
lichaam afspeelt. Een jas wordt de huid van een
ander, of het wordt een dwangbuis die de bewe-
gingen en de woede van een man remt, in een
schouwspel tussen mannenbenen en een aan
de grond gekluisterd vrouwenlichaam. Door de
~jging van de man lijkt de situatie voortdu-
rend te eskaIeren, maar desondanks houdt de
vrouw het spel in stand door zich telkens weer
rond zijn benen te werpen.
Het zoeken naar dingen in de zakken van een

jas krijgt als reflektie een eigen persoonlijk on-
derzoek. Het is een zoeken in zichzelf naar perso-
nen waarmee men enkele sekonden ervoor nog
gekonfronteerd leek te zijn. De zoektocht wordt

sociaal dus niet in het ekstreme doortrekken.
Betere integrotie van het publiek was een ande-
re doelstelling die ik me voor ogen hield. In mijn
solo richt ik me heel duidelijk tot de toeschou-
wers. Toch blijft het ook dan mijn persoonlijke
wereld." ,

Veto: Men noemt uw voorstelling provocerend.
Stuart "Ik hoop het." '

Veto: Waarom is dat belangrijk?
Stuart "Ik wil dat het publiek door dans bewo-
gen wordt, ik wil hun emoties provoceren. Ik wil
dat ze zich ongemakkelijk of beschaamd voe-
len, of onder de indruk zijn. Ze moeten zichzelf
in de voorstelling kunnen terugvinden. Op die
manier kan ik ze bereiken en raken. Een voor-
stelling mag niet aan je voorbijgaan. Men moet
risiko's durven nemen, nieuwe dingen en be-
wegingsvormen uitproberen. Risiko is samen
met duidèlijkheid en oprechtheid een van de
drie knteno waaraan een voorstelling, volgens
mij, moet voldoen.»

Veto: U bentïn België redelijk bekend, vooral in
Leuven, door Klapstuk. Geldt die bekendheid ook in
NewYork?

onstuimig en vernietigend. Uiteindelijk blijft
enkel een slagveld van versnipperde emoties en
onbruikbare prullen rond twee gebroken figu-
ren over. Veelvuldig treedt latentie ofinertie op
tussen de beweging en de betekenis ervan.

Stoeipartij
Meg Stuarts solo is het oudste, maar tevens

meest delikate deel. Ze geeft zich bloot in geest
en lichaam: het kleine bedeesde meisje in on-
dergoed met knielappen en legerbottines, de
spanning, twijfel en zeker ook de schaamte. Met
een eerlijke kwetsbaarheid ontwapent ze de toe-
schouwers. Ze dirigeert de gevoelens van het
publiek op Beierse kermism uziek, die volledig in
kontradiktie met de onaangename situatie
staat en de sfeer breekt. We mogen zelfs even
glimlachen.
Kledingstukken vervullen een belangrijke rol

in het dansstuk. Ze kunnen fungeren als
ketening, bescherming, nagedachtenis aan
mensen, als identiteit, of mensen zelf die uit-
bundig schaterlachen tijdens een stoeipartij en
even later als lijken op dé vloer liggen.
Sarah Bauds geautomatiseerde lichaam

glijdt als een gehandikapt klokwerk naar zijn
plaats tussen de aanverwanten op de grond. Het
is een kerkhof van innerlijke gedachten dat zich
spoedig tot een ware veldslag zal ontwikkelen.

Stuart "Nee, het verschilt nogal. Er werd wel
meer aandacht besteed aan 'Ready Made' dan
aan 'Disfigure Study', maar er zijn zoveel koreo-
grofen en groepen. Ik zou wel meer in New York
willen optreden ...

Veto: Is het veel moeilijker om in de Verenigde Sta-
ten een publiek te bereiken?
Stuart "Zie je, ik had geen manager. Ondertus-
sen wel, mijn uitvalsbasis is Leuven geworden.
Het is gemakkelijker geworden om hier te wer-
ken. Bovendien heb ik de indruk dat Europa
meer geld voor dans uitgeeft. In Amerika wordt
de klemtoon hoofdzakelijk op film en muziek
gelegd. Het is een kwestie van prioriteiten. De
aandacht voor dans is niet zo groot. Anderzijds
heb je wel Cunningham, Trisha Brown, een ge-
vestigde waarde in de danswereld, die ook haar
eigen verwachtingen van dans bij het publiek
oproept. Voor jonge koreogrofen is het minder
evident."

Solo
Veto: Vanwaarkomt die evolutie in de titel van 'Rea-
dy Made' naar 'No limger Readymade', en wat be-
tekent ze?
Stuart "Ik wou niet dat men zou denken dat het
stuk over Mareel Duchamp ging. De solo was
'readymade'. Een van de redenen waarom ik die
konstrueerde, was om dans in vroag te stellen:
wat is de zin van dans? Ik ging zo ver in het
verbrokkelen van de beweging dat ik me bij-
voorbeeld begon uf te vmqen: is dit dans of niet?

Het is een stilte voor de storm. Geleidelijk ont-
staat er een golfbeweging tussen de dansers die
aan grootte en energie wint

Een tmgische melodie van geluiden, als in
metrogangen vervormd, als geweeklaag en ge-
schreeuw, wordt vervoegd door een drum die
met het ritme van een trein versnelt. Wanneer
het gewelddadige vallen, opstaan, draaien en
neerwerpen de komplete chaos ingaat, ordent
het ritme zich en even lijkt het alsof je hartslag
zich aanpast. Ondertussen herrijst een blinde
schaduw boven het woelende gepeupel. Het is
een mens, de elite, middenin en blind voor de
toenemende onrust aan de basis, het is het sym-
bool voor de ducliserinq van de maatschappij.

Bevreemdend
Toch bestaat er in deze schizofrene nachtmer-

rie een sprank van hoop. Hij die dreigt neer te
storten, wordt opgevangen, rondgedrogen, toe-
gefluisterd en rechtgehouden. Hij (David
Hernandez) trilt van emotionele en fysische in-
spanning, een ontlasting, een 'cold turkey',
maar meer ingetogen dan in de openingssektie.
De cirkel is rond. Twijfelend wordt nog even
naar een identiteit gezocht in de t-shirts die men
draagt.
Stuarts kunst is duidelijk metaforisch. Als

geen ander weet ze fysische en fysieke barrières

Verbluffend

Net zoals Duchamp zegt: "Dit is kunst omdat ik
het kunst noem. Kunst omwille van de kunst. ",
Maar tijdens deze solo en de analyse ervan, be-
gon ik weer meer in dans te geloven. Beweging
op zich heeft wel betekenis. Ik liet het oorspron-
kelijke Idee los en aldus ontstond in zekere zin
'No Longer Readymade'. 'Ready Made' vond
aldus een einde voor het ooit begon ...

"Dans omwille van de dans, de bewegingen,
de gebaren, dus dans als 'readymade', is niet
meer voldoende. Je moet dat overschrijden.
Voor mij moet het ook zin hebben, en een kon-
tekst. Want 'readymade' kan ook 'gemakkelijk'
betekenen. 'No Longer Readymade' betekent in
die zin 'Niet langer gemakkelijk.'. Dans als lou-
ter fysisch gegeven is niet genoeg, noch voor het
publiek, noch voor de dansers. Die dansers zijn
trouwens verbluffend en erg verscheiden. Ze
kreëren hun eigen ideeën en interpretaties. Het
is dus evenzeer hun voorstellinq.» •

Veto: Jewerk wordt gekenmerkt dooreen nogal don-
kere sfeer. Werd daar bewust voor gekozen?
Stuart "Ik werk met het idee van verlies en
dood. Naarmate het stuk vorderde, werd dit'de
essentie. Je ziet het in je eigen leven, in mensen
die je kent, je ziet het in de wereld, op straat. De
teloorgang van iets, het einde van een relatie,
van een jeugd, onschuld, het verlies van een
thuis, een vriend, herinneringen. En het gaat
verder: het verstand verliezen, je sleutels verlie-
zen ... chaos. Het bleek een rijk idee, en hierin
ontstond die sfeer. We werkten met beelden
rond begraafplaatsen, geesten, het vergeten,
niet meer herinneren. Je merkt dat het reakties
kan uitlokken."
"Ik zoek dus niet naar een duistere levenswij-

ze, als je dat bedoelt, maar ja ... lees de kranten.»

(foto Dieter Telemans)

om te zetten in emotionele en psychische drem-
pels, tijdssprongen en betekenissen.

Samenspel
De grote diversiteit in het materiaal getuigt

van een belangrijke impakt van de dansers.
Deze zijn permanent op het podium aanwezig,
in een dekor dat erg huiselijk aanvoelt maar
anderzijds ook een bevroren skyline van flatge-
bouwen en dode vogels weerspiegelt.
Soms wordt het moeilijk om de aandacht te

verdelen, maar anderzijds loont het zeker de
moeite om zelfs een tweede keer te gaan kijken
naar dit bevreemdende schouwspel dat op zijn
manier zeer dièht bij de mens staat. Briljant is
trouwens ook het samenspel van beweging,
muziek (Hahn Rowe), licht (Michael Hulls), kos-
tuums (Carlota Lagido) en techniek (Marc
Dewit).

los Kuipers
Kris Iucobs

'No Longer Readymade', van woensdag 13 tot en
met zaterdag 16 oktober, 20.30 u, Vlamingen-
straat 83. Gesprekken met Meg Stuart vinden plaats
in het kader van' Johannes ontmoet... ' op vrijdag 15
oktober in het Stuc-gebouw.


