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Nieuwe tak in Leuven

Festival van Vlaanderen
grijpt om ziGhneen
Op donderdag 29 september prog~ammeert het Festival van
Vlaanderen (FvV)'Sonctcs 555', een dansstuk van de Compagnie
Michèle Anne De Mey, in sporthal De Nayer aan het sportkot. Dat
moderne dans in een sportzaal wordt voorzien is op zich al merk-
waardig. Toch zien noch de organisatoren, noch de dansers daar
graten in, al beseffen ze wel dat er aan de voorstelling nog veel
kunst- en vliegwerk zalmoeten voorafgaan. Maar deze technische
problemen lijken het minste van de beslommeringen rond
'Sonatas 555'.

Eerst was er zelfs een ander stuk ge-
pland: 'Pulcinella', het meest recente
werkstuk van DeMey, dat onlangs in
Antwerpen in première ging. Bij die
choreografie komt echter veel akro-
batie kijken en daar is geen enkele
zaal in Leuven op voorzien. 'Puld-
nella' afgevoerd dus, en vervangen
door 'Sonatas 555', het vorige stuk
van dezelfdedanskompagnie, op mu-
ziek van Scarlatti.
Staat dat nog verkeerd in de pro-

gramma-brochure ven het FvV,dan
is deze fout gelukkig al hersteld in het
jongste Festivalmagazine. Dat bete-
kent evenwel niet dat de informatie
daarin zonder gebreken is. Zo zou
'Sonatas 555' in Leuven gebracht
worden in ko-produktie met het Stuc.
Niets is minder waar. Volgens Stuc-
verantwoordelijken is er nooit sprake
geweest van een dergelijke samen-
werking. Weliswaar werd gepolst
naar eventuele interesse van het kun-
stencentrum, maar het Stuc liet al snel
weten niet mee te willen doen. Blijk·
baar liggen de dans-performances
van DeMeyhet Stuc - ofbeter: Klap-
stuk, dat vanaf dit seizoen de volle-
dige dansprogrammatie van het Stuc
op zich neemt - niet, want ook bij
vorige gelegenheden werden zij niet
naar Leuven gehaald.
Binnen het Stucworden zealleszins

nogal zenuwachtig van de onjuiste
informatie die het FvVslag om slinger
publiceert. Dat de fout in de eerste
publikaties sloop, is nog enigszins te
verantwoorden maar dat het FvVook
nu nog de naam van het Stuc ge·
bruikt, ruikt sterk naar kwade wil. Het
Stuc heeft immers een internationale
faam op gebied van eigentijdse dans
dankzij Klapstuk en de naamvermel-
ding van het kunstencentrum geldt
dan ook als een mooie referentie bij
een zoektocht naar sponsors of subsi-
dies. Het FvVverwerpt deze interpre-
tatie en wijst er op dat het een even-
waardige partner is in Klapstuk, dat
trouwens mee door hen is opgericht
Bij het Stuc laten ze om die reden lie-
ver niet het achterste van hun tong
zien: men geeft geen kritiek op men-
sen met wie men in een werkrelatie
verkeert, een op zijn minst bediskus-
sieerbare stelling.

nemen en worden pas daarna uit-
drukkelijk op de hoogte gebracht Het
FvVkan zich die werkwijze veroorlo-
ven omdat zijn grootse aanpak en
sukses alle tegenspraak van kleinere
'partners' smoort.
De kalender van het FvVvoor Leu-

ven zit trouwens aardig vol, en ook
daar is een verklaring voor. Nadat
enkele mensen uit de FvV-organisatie
gestoten waren die een eigen Leuven-
se FvV-koe~1 wilden opnchten-c- er
zijn nu zo al zeven koepels, Leuven
maakt deel uit van 'Brussel-Bmbcnt'
-, besloot het FvVzelf in te grijpen.'
Achter de schermen en op initiatief
van het stadsbestuur wordt op dit mo-
ment druk overlegd om Vlaams-Bra-
bant inderdaad zijn eigen koepel te
geven. Schepen van kultuur en burge-
meester-pretendent Carl De Vlies
vindt dat Leuven als studentenstad en
nog jonge hoofdstad van Vlaams-
Brabant logischerwijze daarvoor in
aanmerking komt Ook het FvVheeft
hier wel oren naar, gelet op het jonge
en internationale publiek dat een uni-
versiteitsstad garandeert. Naast het
stadsbestuur en het FvVzijn tevens de
akademische overheid, het Stuc en
'mensen uit de bedrijfswereld' (waar-
bij gedacht mag worden aan huidige
projektsponsor ABB) bij het overleg
betrokken.

(foto Suzy Van Dun)

Opening akademiejaar 1994-95

De negen van rektor Dillemans
De traditionele opening van het akademiejaar is niet bepaald de
meest opwindende gebeurtenis van het jaar, maar ze hoort der-
mate bij de couleur locale van ons universitaire wereldje dat ze

~--'- ,.. -taartacb wat ~op de beebbnagt. Dit jQQI'waael' zelfs

behoorlijk veel volk: studenten t;n een behoorlijk grote groep
togati zorgden voor een goed gevulde aula Pieter De Somer. Dat
had allicht iets te maken met het feit dat volgend jaar iemand
anders de plaats van rektor Dillemans zal ingenomen hebben.
Veelwas er echter niet te beleven. Agalev kwam even de boel 'op-
. fleuren' en de laatste openingsspeech van de huidige rektor was
nogal, euh, lang.

Van den Brande. Vanzelfsprekend
dus veel volk van de geestesverwante
politieke familie, op Tobback na,
maar die heeft zoals bekend weer an-

're 'redenen om zijn neus hier te 10-
ten zien. Verdergavenookderektoren
van de VUBen van zusteruniversiteit
Louvain-la-Neuve acte de présence.
Meest opvallende afwezige was
Vlaams onderwijsminister Luc von-
denbossche.
Voordat het assisterend akade-

misch personeel aan het woord
kwam, evalueerde de rektor kort het
voorbije akademiejaar. En hij zag dat
het goed was. Bijhet tere punt van het
wetenschapspark op Termunck geko-
'men reageerde de rektor ook even op
de tegenstanders van dit projekt. Het
luidde dat wij ons niet moeten laten
meeslepen door "kampagnemakers."
Alseen doekje voor het bloeden zal de
universiteit namelijk "een grote zone
langsheen de Dijle groen en onbe-
bouwd laten."

gewacht door een kleine groep aktie-
voerders van Agalev-studenten en
Agalev·Leuven, waarvan er één hord-
handig door de politie werd afge-
voerd. Met een bloempot met gras en
een stempelkaart wensten zij hun
grieven symbolisch duidelijk te ma-
ken aan de akademische beleidsrna-
kers. Demeest bekende daarvan is al-
licht wat de groene jongens in hun
persmededeling de bedreiging van de
laatste open ruimte in Leuven door de
bouw van nieuwe universitaire centra
noemen. De KV Leuven wil bijvoor-
beeld op het zogenaamde Termunck-
veld een wetenschapspark bouwen,
een dossier dat al op veel weerstand
gestoten is. Desondanks lijkt het dat
de KV Leuven nu toch haar slag zal
thuishalen via een herziening van het
gewestplan.
In de Sint-Pieterskerk vond daarna

de gebruikelijke eucharistieviering
plaats. Dit jaar werd die voorgegaan
door Jan Dumon, pastoor van de uni-
versitaire parochie. In zijn homilie
legde hij, net zoals de rektor later in
zijn toespraak, de nadruk op demaat-
schappijbetrokkenheid van de weten-
schap. Na de viering ging het richting
aula Pieter DeSomer. Onderweg werd
de stoet opgewacht door een aantal
KVHV'ers, een traditie die reeds da-
teert van voor de tweede wereldoor-
log.

Als vanouds trok de stoet van togati 's
morgens van de hallen naar de Sint-
Pieterskerk. Onderweg werden zij op- Reus

De vraag blijft of de stad wel op een
dergelijke promotie zit te wachten.
Recent nog werd een perskonferentie
van het FvV in Leuven afgelast we-
gens geen interesse en met de verwt]-
. zing van 'Sonatas 555' naar een sport-
hal komt het gebrek aan infrastruk-
tuur voor grote evenementen weer
pijnlijk aan de oppervlakte. De pro-
grammatie voor volgend jaar wordt
mede daarom beperkt tot een muzi-
kaal gedeelte, wat ook de sterke inte-
resse van de studierichting Musikolo-
gie voor de nieuwe koepel verklaart.
In ieder geval wordt Leuven vanaf

de volgende editie een heuse Festival-
stad. Destad heeft zekernood aan een
beter gevuld en gestruktureerd mu-
ziekaanbod, maar het wordt uitkijken
of het FvVniet de huidige kleine en
waardevolle projekten zal vertrap-
pelen door al het sponsorgeld weg te
zuigen. Afwachten met een kritisch
oog is de boodschap.

Typeerde
Vervolgens was het woord dus aan

Kurt Deketelaere, vertegenwoordiger
van het AAP en het BAP,het assiste-
rend en bijzonder akademisch perso-
neeL Zijn toespraak spitste zich heel
konkreet toe op een probleem, name-
lijk dat van de tewerkstelling van eks-
AAP'ers en -BAP'ers:"Zo ervaren ver-
schillende atscheidnemende AAP'ers
en BAP'ers dat ze té gespedaliseerd
zijn, té teoretisch zijn, té duur zijn, té
oud zijn, voor de postuniversitaire job
die ze beogen." En dat zou door de
betrokken groepen hoe langer hoe
meer als problematisch aangevoeld
worden. Vandaar ook een pleidooi
voor initiatieven van de KV Leuven
inzake karrièreplanning van AAPen
BAP.Die intiatieven "worden het best
geformuleerd, gekoördineerd en uit-
gevoerd door een daartoe opgerichte

Sigaret
Openingsweek 7-9
Gedaan met alle geleuter over
Grunge-hardcore-rap of Ambient-
country-rock. De' latest cool thing
om mede tooghangers mee te over-
troeven is alles te weten over de
nieuwste jazz revelatie uit Neder-
land. Waarna je de mooiste vrouw
uit het kafee versiert door door te
gaan voor kultuurgoeroe en alles te
weten over de openingsweek van
het Kultuurraad-Stuc.

Nederiand 6
Positieve punten aan de Hollan-
ders? Ja zeker, nu leren we effiealles
over uw eigen windmolen bouwen,
goedkope jonge gouda en vooral
over binnenhuiskweek van mari-
huana. Van tenen heeft u meer
kaas gegeten.

Het is trouwens niet de eerste keer
dat het FvVmisbruik maakt van zijn
bevoorrechte positie in het Vlaamse
kultuurlandschap. Arrogantie en on-
bezonnenheid zijn verwijten die
meermaals vallen in de gesprekken
over het FvV.Plaatselijke organisaties
of zaalbeheerders moeten vaak eerst
in de kalender hun medewerking ver-

Bart Eeckhout
Peter Van Rompaey

Compagnie Michèle Anne De Mer danst
Sonatas 555 op donderdag 29 septem-
ber in sporthal De Nayer,Tervuursevest
101, Leuven. Toegang 500-800 tr.vervolg op pas. 13

Goed

GROEP"De akademische zitting werd inge-
leid door de rektor die de aanwezigen
bedankte, waaronder een hele rits
ambassadeurs en politici zoals se-
naatsvoorzitter Frank Swaelen, demi-
nisters Herman Van Rompuy, Louis
Tobback, Leo Delcroix, JozefChabert
en Vlaams minister-president Luc

INGENIEURS MET VISIE
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STUDENTfNSPEECH bij de
opening van het akademiejaar
1994-1995
B; studmIm.
Mijnheer de "*tor,
Dames en heren.

Ne" jaar is een tuhste van de
gemiddaJe levensduur van de t1IOt1.

Negen jaar is meer dan een derde van de
keftijd van de gemiddáde student. Negen
jaar duurden de eerste en de tweede
fLf!I"€idoorlogsamen. Negen jaar al
VI!t'T.IU!de profe:s.sqrDiJIemans het ambt
van "*tor van de KV lawen. JJ.fjnheer
de nJdor, u bent roe aan uw ÛUJIsIe
amhtsjaar ... AI negen jaar komen in onze
speed! dezáfde onderwerpen terug. AI
negen jaar geven uij onze visie op uni er
aan onze univer.>iJeiI misloopt, en af en
roe geven ra: zelfs toe dat er goed run
WJrdJ afgeJeverd door uw rektoraaJ. Htt
rwrm negen jaren. mijnheer de "*tor.
van grootse plannen en mooie bebJften,
rwarvan er sommigewerrkn uiJgevoerd
en andere in stille afgevoerd. Nu het einde
van uwambtstermijn nadert, krijgt u nog
een ÛlaJsIe kans om WJOrr/en om te ZI!Iten
in daden. .
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Ne negen maanden hehben onze
nJdor en zijn ploeg dus om hun peritJde
aan het lrJofd van de KV Leuven afte
ronden. Negen maanden rwarm er nog
hetJ uni kan en mod gtheurm. We weten
dat uw agenda al erg 001 is gtualst. dat
hij al beIrJorlijk 001 is en IrJofPUXUlr·
:schijn/ijk nog ved oo/kr :wl uxm/en.
Laat om even die agenda van de ootWbije
jarm overlopen, en de agenda van de
oolgendenegen maanden tnissátien uni
aanvullen.

Een vetihtJovend projt/d, mijnheer
de nJdor. rws uw grote pllm. het plan-
DiJlmums. Vijf jaar na uw plan uxwrJen
aan deze univer.>iJeiI htJiws nog altijd
ved vakidioten gevormd. Van de edtJe
doeIsttJJingen van het plan- DiJIemans is
minder in huis gdl1Jmendan venwdt.
Zäfstudie suuu op een laag piJje.
kursu.ssen zijn fXI.ilk te encykJoPedisch. er
is nog stam onvoldoende keuzevrijheid
ooor de sIudenJen.. Als ra: u mogen citeren:
"De studiedtuk verminderm om de
student de kans te geven ooor llJkn.
media. tRspressie en algemene kultuur".
Kent u dat verhaal nog? Htt konser·
vatisme van professoren enfakulteiJen
hI«R dieper te zitten dan veru:ach. Wat
in de praktijk gebeurd is, is een samen-
f.IOeging van vakken om lom maar niet
boven het magische aanllJl tien uil te
komen.. Van eenfimdaml!nláe oplossing
rws en is nog altijd géen sproke. Wd van
een paar surrogaat oplossingen. zoals de
'Lessen van de 21ste eeuw'. I-/iennee
behaalde de universiteiJ ved media-
~ing. maar diJ Ioven.stUlllTdige
initia/üf verandert niets aan de
hyperspet:illJisatie van de opleidingen zelf.
De «he hervonningen moeten binnen de
bestaande kssenpakhtten geheurm.
Waarom rwchm wij al vijf jaar
ler.IergetfS op de tweedefase van uw plan?
Mjnheer de "*tor, u heeft hiervoor nog
negen maanden.

Ne een toppriorileil voor uw
laatste maanden: de openbaarheid van
bestuur aan deze univer.>iJeiI. Wij moeten
'l.JaSIstJJen dat er over btilJngrijke
ondenu!rpen zoals de reaJlokaJie van de
finandik middelen alken maar acher- de
schermen gepraat kan rwrden. De
beslissingen daaromlrenl hangen
blijkbaar nl8l!T af van de persoonlijkheid
van bdrokken personen dan van reiJe
noden. Van stuJenleninsprtUJir is er in

:nJke geval/en natuurlijk geen sprake.
Over openbaarheid gesproken: Waarom
is het tJOOrstudenten zo 71I()ei/ijkom
~ vast te krijgen die voor i6Jereen
besdübaar zouden moeten zijn? We
denken bijtJOorbeeJJaan de skwgcijfen,
of de resultaten van de onJenUj:r
evaluatie.

Oue spijtige konklusie is dat de
universiteiJ haar eigen studenten nog
stam teveel rwntrouut. Wat heeft de
universiteiJ dan te verbergen? Waarom is
er soms zo Uf!inig sII!un voo« onze
projtJden? De kringen hebben de grootste
moeite om IoIuJen te vinden om hun
aJrtiviteilen te organiseren.. De univer.>iJeiI
st«Jd nauuJijks een hand toe. De
fakhars. oolgens ons nog stam een
bdangrijke bijdrage lot de persoonlijke en
sociale onIwikkeIing van de student,
rwrden systematisáJ afgdxnmx/.
KuJtuurraad vinJl ra:inig steun in de
:zoektoch naar de uiJbouw van nieuwe
infrastrulttuur. Bij versdleiJene van onze
projtJden is het nochans de universiIeiI
die met de pluimen gtMIlopen, zoals met
de Algemene OnJentijsevaluatie, zoals
met Vdo. onze poging om het I..euvense
mobiJiteiJsprobU!em aan te pakken.m IrJpen allemns dat u in het
komende aIwJemiejaar onze nieuwe
projtJden reëd zult steunen. Wij denken
IierlJij aan ons Mt!Jis.projekt: de
bedotJing van Mtis is om de eigen
westerse kijk op onze Û!erstof te rdatir.Jeren
door iemtmJ uil een andere kultuur
dezdfde les te laten geven vanuit zijn
eigen perspektüf. Zo proberm uij de
opleiding uni breder te maken. Vkan
zich ooonuJJen dat iemtmJ van het
AfriI«umse konJinent antkrs tegen onze
eItonomisdre modtJlen aankijkt dan een
Leuvense profe:s.sqr.Melis gaat diJ jaar
van stm1. OJk de nieuwe koepd voor
buitenlandse studi!nten. PortuJmn, ZÛ!t
diJ jaar het levensJidt. De vorigt!. [sol
genoemd. is op een spijtige manier aan
zijn eind gekomen.. Hopdijk WJrdJ de
nieuwe koepel wti degelijk een
represenlalÛ!Ve lpretJdJuis voor de talrijke
buitenlandse studenten aan onze
universiteiJ, en uord: se door onze
akademische o1.Jel'heiJook als dusdanig
besihJuuxJ en gefinancierrJ. Htt
internaJWnaJe prestige van onze
unir..renileil, dat u erg koestert. kan er
alleen maarwti bij varen.

Maak je keuze, kies je Macintosh!

Met de
Performa 450
kan je meteen
aan de slag. Je
hoeft niet eerst
allerlei
comrnan-
do's te

/ ., I-----_.
leren. Makkelijker kan echt niet!

De eigenschappen'
• Motorota 25 Mhz 68030 microprocessor
• Performa Plus kleurenmonitor
• 4 Mb RAM geheugen
• harde schijf 120 Mb
• standaard toetsenbord & muis
• bijgeleverde software: C1arisWorks,
At Ease en Macintosh PC Exchange

De Macintosh
PowerBook 150 is
wel degelijk de
goedkoopste
PowerBook.
Hij combi-
neert kracht
met het gemak van een
vederlicht notebooksysteem.

De eigenschappen'
• Motorola 33 Mhz 68030 microprocessor
• backlit scherm van 23 cm diagonaal

met grijsschaal (4 grijswaarden)
• harde schijf 120 Mb en 4 Mb RAM
• sleuven voor interne modem
• bijgeleverde software: C1arisWorks en

PowerBook Mobilty bundel.

~ Education Centre Leuven

Alle prijzen zijn BTW inclusief. Hel aanbod ho geldi~ Int 31 oktober 1Y94of zolang de vuurraad strekt.

Education Centre 'ComED' Leuven
H. Hooverplein 24
3000 Leuven
({) 016/29 21 50
fax 016/29 3150
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstmat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.

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

Een ander btilJngrijk asfH')rt van het
unitltTSiJaire beûid is uiteraard de soaale
Mktor. ~ venátiJJenJevla.kken zijn er
tijdens uw ambtstermijn inderrJmuJ
aanzienlijke inspanningen gedaan. Am
kreeg enIuie stimulansen. er u:errJ run
gemaakt van een uiJlJn!iáing van de
huisvesting het beûid rond de kotprijzen
van de resiJenties u:errJ ut:r:ilH!fH!Jd. Alma
1mag verltu.izen. Tom blijft er tJOOrde
soaale Sl!idorde voortJurmde bwJreiging
van een sI~ijke bthandi!Jing. Zo
uord: het binnen de Sl!idor Studenten·
tJOOr:zieningenstam moeilijker om
nieuW! projtJden van de grond te krijgen..
Htt WJrdJ zelfs moeilijk om de reeds
bestaande diensten ooldoende te
ondersteunen. Want SIuJenten.
tJOOrzieningenhetflte kampen met een
struldureeJ tkficit, de ÛlaJsIe jaren werrkn
de~ tot de bodem uilgepuJ. De
studenten hebben zich over diJ laasse
nooiJ echmrgen gemaakt. Er rws
iminers eenform.tJeovereenkomst tussen

SIuáentenvoorzi en het AlgenJa!n
&heer. dat het AlgenJa!n &heer de
onderIrJuJsIasten voor de gtiJouwen van
SIuJenIenvoorzieningen ooor het grootste
deeI.zou overnemen. Htt AlgenJa!n &heer
befJtrit ziáJ nu edter tot het kommentaar
dat SIuJenIenvoorzieningen binnen het
toegekende budgd mod mrgen ooor een
sJuiJendfinatui«J beleid. PunJ. Waarom
tJOert het AlgenJa!n &heer zijn
beslissingen nid uil? JJ.fjnheer de "*tor,
uiIerrJmrJ kan u hierrum in de komende
negen maanden nog een en ander
veranderm.

Wwillen ook nog even terugkomen
op een bdangrijke diskussie van de
voomjemaanden. Een 71I()ei/ijke
dû/tu$sie. Een gevodige diskussie.
NnneJijk die over een aanIlJl nn!nIe
pausdijke uiIsproken. Als ojJidiJe
stuóentenorgani van de KV Leuven

(foto Karel De Weerdt)

besloten uij ons uiteindelijk te
distandifnn van het geplande pau.shezrH.Jr
aan lawen. Wij hebben het er moeilijk
m8I! ru.nrna1r dlJgnw '$ de weg naar-
m:ltvaardigheid drwnhomen. EenuJfde
lrJuding uW er kor(e tijd later bij
~ Leuvense pf'Of~.van
verscItiJlenJe faJnJteiJen. naar aanJeiJing
van de pauselijke 'Ordinatio
SaanbJtalis'. lid stnJd onze
akademische 01.Jel'heiJtot eer dat ze deze
IJed~ in alle sereniJeiJ heeft laten
pÛJatsvinJen.

Ten slotte: E jgenlijk haJJen ra:
vandaag onze sdlijnwerpers ook nog op
iemond antkrs wilJen riáten. met name
onze Waamse minister van 0nJentijs.
Bij het opnemen van de absenties zijn ra:
edter lot de konklusie gdl1Jmen dat hij-
naar trruJiJie- ww afWezig is. We
haJJen wti eens iI!Is willen zeggen over
recltvaardige studiebeurzen.. over het geld
dat WJrdJ besteed aan ratensdrappdijke
prestigeprojtJrten, over de lem-
rmopleiding en diesmeer. Wezullen onze
visie dan maar - evenams naar troditie
- per briejüisseling of.Jel"nlllken.

JJ.fjnheer de nJdor. negen jaar is een
achste van de gemiddáde levensduur
van een num, meer dan een derde van de
keftijd van de gemiddáde student, negen
jaar duurden de runJdlJorlogen samen..
Negen jaar hebben uij nu met u samen
~ of soms: proberm samen te
u.wken. Negen jaren van loopgraven-
gevedten. wisstJenJe bondgenoot·
sdJappen, rwpenslÜslllnden en
~ Er resten ons nog
negen maanden. Negen maanden ooor de
tweedef~vanhetpkm-~
negen maanden om te rttrim aan een
groler80penbaarlr!id van bestuur, negen
maanden om de rdatie universiUiJ·
student te 'tIf!I'fHterm. negen maanden
tJOOreen noodlijdende sodlJk en kuItun!k
Mktor. Negen maanden van lrJop?



Slaagpercentages van eerstejaarsstudenten
Godsdienstwetenschappers skoren het hoogst
Hiemaastvindt u slaagcijfers van het okademiejaar 1992-93.Inde
KU Leuven lijkt een bijna panische angst te bestaan om
slaagcijfers vrij te geven. Blijkbaar is men enorm gevoelig voor
negatieve reakties in de pers, die dan weer hun reperkussies zou-
den kunnen hebben op het aantal inschrijvingen van
eerstejaarsstudenten. Nochtans kunnen die slaagcijfers een aanwij-
zing zijn voor de doeltreffendheid van de studiebegeleiding en de
didoktische kapaciteiten van het onderwijzend personeel.

In 1991 stonden in het dekreet van
toenmalig minister van onderwijs
Daniel Coens al voorstellen om "het
aantal mislukkingen in het eerste
jaar van het hoger onderwijs te redu-
ceren." Dat dient volgens het onder-
wijsdekreet onder andere te gebeuren
door de uitbouw van informatie en
oriëntatie van de laatstejaarsstuden-
ten van het sekundair onderwijs.
Daarnaast vraagt het dokument ook
een betere begeleiding van de eerste-
jaarsstudenten. Konkreet dient dat te
gebeuren door "intensieve begelei-
ding door 'onderwijsbegeleiders', zelf-
evaluatietesten gedurende het eerste
semester" en een eksamenregeling
die "garanties biedt voor een bescher-
ming van de student."
De KU Leuven doet inspanningen

in die richting. Zo wordt een uitge-
breid en gevarieerd informatiepakket
via de Dienst voor Studie-advies ter
beschikking van toekomstige studen-
ten gesteld. Daarnaast zijn er ook
infodagen voor aspirant-studenten.
De studiebegeleiding in eerste kan is
vooral gebaseerd op de monitoraten,
die voor de individuele en groeps-
begeleiding in de fakulteiten zorgen.
Ondanks al deze inspanningen is er

de jongste jaren nauwélijks iets ver-
anderd aan de slaagcijfers in de eerste
kandidatuur. Vanaf akademiejaar
1988-1989 is het gemiddelde sla-
gingspercentage zelfs achteruit blij-
ven gaan van 48,7procent in 1988-89
tot 44,7 procent in 1991-92. Voor het
akademiejaar 1992-93 was er terug
een stijging van twee procent. Gemid-
deld maken studenten uit humane
w~tenschappen het minste kans
(44,3% in 1991-92) om in tweede kan
te geraken, gevolgd door mensen uit
biomedische wetenschappen
(46,7%). De studenten uit eksakte we-
tenschappen hebben de meeste kans
(55%). Globaal heeft iemand uit eer-
ste kan eksakte wetenschappen dus
11procent meer kans dan iemand uit
humane wetenschappen. Het valt op
dat het slaagpercentage bij
biomedische wetenschappen van
59,10% in 1989-90 gedaald is tot
47,80% in 1992·93. De oorzaak hier-
van is de vrije val van het slooq-
percentage bij geneeskunde van 65%
in 1990-91 tot 45%, grotendeels toe te
schrijven aan het geringe rendement
van de toegenomen instroom van
Nederlandse eerstejaarsstudenten
(zie ook artikel 'De vlucht naar Bel-
gië', pagina 6).
Het eerste jaar blijkt als selektiejaar

te fungeren. Nog altijd wordt meer
dan de helft van de studenten weg-
geselekteerd. Opvallend hierbij is dat

Biologie ......... :: à{
Juli 36.4%

Totaal 42.6%

Geologie >.

Juli 32.3%

Totaal 50.0%

Géogroflll
Juli 41.7%

Totaal 43.6%

B~liik Inge;iiaur· ....
••••••••••

Juli 49.6%

Totaal 67.5%

BUl:!ijklngeniaur- t ,; ....,i .·!ii~
Ar .!eet .••... .

Juli 39.1%

Totaal 60.4%

BIÓ"liIgètIleur .. {>
Juli 33.2%

Totaal 49.6%

bij burgerlijk ingenieur en burgerlijk
ingenieur architekt -waar al op
voorhand wordt geselekteerd door
middel van een ingangseksamen -
het slaagpercentage toch voor 1992-
1993 nog steeds niet hoger lag dan
respektievelijk 67% en 60%. De bur-
gies hebben zelfs niet de hoogste
slaagkansen. Die eer is weggelegd
voor de godsdienstwetenschappers
met bijna 74%. Waar deze uitschieter
aan te danken is, is niet erg duidelijk.
Kwatongen op de redaktie beweren
dat het iets met sandalen te maken
heeft. Direkte achtervolgers op de
godsdienstwetenschappers zijn de
burgies, op een bandlengte gevolgd
door de zes studenten van de eerste
kandidatuur Oude Nabije Oosten
(66,7%). De laagste slaagpercentages
zijn te vinden bij Wijsbegeerte, Krimi-
nologie, Politieke en SodaIe Weten-
schappen en Informqriku, allen
schommelend rond de 30 procent.
Ondanks de verwoede inspannin-

gen rond studiebegeleiding dalen de
slaagcijfers dus niet of nauwelijks.
Voorzitter van studentenaangelegen-
heden professor Masschelein opperde
in De Standaard van 29 augustus dat
de lichte stijging van de slaagpercen-
tages voor 1992-93 deels te danken is
aan de verhoogde aandacht voor de
eerstejaars. Veel aanwijzingen hier-
voor zijn er echter nog niet. Niets wijst
er trouwens op dat de slaagcijfers van
het vorige akademiejaar niet terug
een deel lager liggen. Bij studenten-
aangelegenheden kon men de cijfers
van afgelopen jaar nog niet geven
vermits ze nog niet verwerkt waren.
De cijfers van de eerste zittijd wou

men ook niet geven. "Tegenwoordig
doen veel mensen gespreide zittijden.
Dat zou het beeld vervalsen", aldus
professor Geysen, woordvoerder van
de KU Leuven. Metgespreide zittijden
bedoelt Geysen een aantal vakken
niet meedoen in eerste zit, en voor de
andere vakken zo veel mogelijk vrij-
stellingen proberen te halen voor
tweede zit. Men kan dan ook be-
zwaarlijk zeggen dat gespreide zit-
tijden het beeld vervalsen. Zij zouden
evenzeer een symptoom kunnen zijn
van een gevoel van onmacht bij de
studenten, ingegeven door de enorme
brok te verwerken leerstof. Daarom
zou het de kwaliteit van de kandida-
turen zeker ten goede komen als de
vakinhouden grondig herzien wer-
den. Een verschuiving van de zwaarte
van het onderwijspakket naar de li-
centies zou zeker de overgang van het
sekundair naar het universitair on-
derwijs versoepelen.

Peter Van Rompaey

Psychologie
. ,

.:(.:

Juli 33.1%

Totaal 51.0%

PedögoglkNt Wet. :~. .. ....
..

Juli 38.1%

Totaal 52.8%

Informatica

Juli , 24.1%

Totaal 30.8%

Wiskunde
Juli . 44.1%

Totaal 54.0%

NOIUul'kund& ...... . ........................
Juli 36.0%

Totaal 50.9%

Seheilcondë ....... ....... . m:

Juli 51.1%

Totaal 56.3%

Akademie· Humane Medîsc:he Exacte. Totoot KUL····
joor Wetensc:h. Welensch. WeNm.~h~ .
1979·80 47,00% 45,10% 54,10% 48,10%

1980·81 46,00% 45,20% 51,50% 47,10%

1981·82 47,10% 50,30% 52,50% 49,00%

1982·83 44,40% 52,60% 54,40% 48,30%

1983·84 43,20% 48,20% 52,90% 46,60%

1984-85 40,00% 47,60% 51,90% 44,30%

1985-86 40,70% 47,00% 50,10% 44,20%

1986·87 38,40% 46,00%· 53,20% 43,40%

1987·88 44,30% 52,7Q% 55,20% 47,90%

1988-89 44,50% 56,80% 56,00% 48,70%

1989·90 42,30% 59,10% 55,00% 47,80%

1990-91 41,20% 53,30% 57,90% 46,60%

1991-92 40,50% 47,80% 54,70% 44,70%

1992·93 44,40% 46,20% 55,10% 47,00%
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Niet dat het allemaal iets uitmaakt maar ...

Hier is uw ingangseksamen
Het ziet ernaar uit dat het onvennijdelijk is. Er lopen teveel idioten
rond in Leuven. Aangezien abortus en andere subtiele metodes
van geboortebeperking aan onze katolieke universiteit nog niet
toegestaan zijn, zal er vroeg of laat wel een ingangseksamen moe-
ten komen.

Tot nu toe is het zo dat men de meeste
van u na maksimum twee jaar, waar-
van een bis jaar, (trissers hebben dit
volledig aan zichzelf te danken) hard-
handig buiteupeqelt. Hoewel wij na-
tuurlijk de alternatieve formules ver-
kiezen, proberen we nu toch een paar
positieve kanten aan het onvermijde-
lijke te zien. Het zou misschien wel
handig zijn als elke student op voor-
hand weet hoe groot zijn slaagkansen
zijn als hij op de universiteit terecht-
komt. Maar de beleidsmakers maken
een grote fout als ze slaagkansen ver-
binden met afkomst, vooropleiding,
studierichting en nog van die flauwe-
kul.

Wij hebben al lang ontdekt dat
slaagkansen vooral te maken hebben
met kennis van het studentenleven.
Logisch trouwens, het eerste jaar in
Leuven is onvermijdelijk een ontdek-
kingstocht doorheen allerlei afkortin-

gen, organisaties, namen en mensen
buiten de universiteit. Hoe minder
een student over Leuven weet, hoe
meer tijd hij kwijt raakt aan het ont-
dekken ervan, hoe minder tijd hij dus
overhoudt om te studeren, hoe harder
hij dus buist. Als hij er veel van kent,
buist hij waarschijnlijk ook, omdat hij
dan weet dat er heel wat leukere ma-
nieren zijn om in Leuven zijn tijd te
verdoen dan achter een hoop kur-
sussen te zitten.

De beste slaagkansen zijn voor die
student die dit allemaal misschien
wel, misschien niet kent, maar het in
elk geval net zoveel interesseert als het
paringsgedrag van de Mexikaanse
fruitvliegen. Die student die je enkel
tegenkomt op de voorste rij in de aula
(élke les), in de biblioteek ('stilte alstu-
blieft), of achter zijn buro ('je komt
eigenlijk een beetje ongelegen'). Al-
hoewel deze student ongetwijfeld met

DIE

grote onderscheiding zal slagen, is
zijn sociaal leven verder een volko-
men mislukking, hetgeen hij tegen
zijn pensioen zelf ook wel zal toege-
ven. De kansen van studenten in de
middenmoot zijn vrij goed: één jaartje
overdoen, doorgaans tweede zit, nèt
een diploma, fiere ouders, een jaartje
stempelen, jongerenbanenplan, twee
kinderen, na vijf jaar een echtschei-
ding wegens slippertje in de badka-
mer, na twintig jaar ontslag door
herstrukturering van het bedrijf, ma-
ger pensioentje, enzovoort. Want, la-
ten we eerlijk zijn, eenmaal in de mid-
denmoot, altijd in de middenmoot.

Wat nu eigenlijk het beste is laten
we volledig aan u over, demokratisch
als we zijn, maar uiteindelijk staat of
valt uw toekomst dus met uw kennis
en interesse over alles wat er in
Leuven te beleven is. De volgende
kwis, die overigens een voorstel is voor
een ingangseksamen-als-het-dan-
toch-moet, kan u iets meer vertellen
over uw kansen.

1NSV staat voor:
a: Nationalistische Studentenvere-

niging
b: Nationaal Sikhs Verbond

STUUR DEZE COUPON TERUG.
Het CERA-studentenpakket voor studenten die stevig in hun schoenen staan en weten wat ze willen: handige
gratis studentenkalender, overzichtelijke brochures, bankkaart met extra jongerenvoordelen, CERA-Move magazine,
CERA-PHONE, informatie voor je scriptie, ... Vraag aan wat je interesseert en beslis zelf of CERA de moeite loont.

D Bankrekening en bankkaart.
D De nieuwe CERA-studentenkalender '94-'95.
D Infobundels:

DOebeurs.
DOeECU.
D Algemene economische begrippen.
D Geld- en betaalsystemen in België.

Je naam

D Brochures:
D Geld- en budget beheer.
D Starten met een eigen zaak.
D Wat na je studies?

D Infoblad vakantiejobs.

D CERA-PHONE.

c: Neo-trotskystische Studenten
Vakverbond

2 Waar is het NSV naartoe verhuisd?
a: Het stort van Interleuven
b: Leuven Centraal
c: De kieslijsten van het Vlaams Blok

3 Wie is de nacht-burgemeester van
Leuven?
a: Fonske
b: Didi de Paris
c: Jan Bardi

4 Waarom zou u zich aktief inzetten
voor Veto?
a: roem en vrouwen
b: roem en mannen
c: de gratis drankjes op

zondagavond
d: een praatje met de dtp-ers

5Wat betekent Tobback voor Leuven?
a: Toekomstig burgemeester
b: Toekomstig baas van het OCMW
c: Toekomstig klant van het OCMW

6 Wat is de belangrijkste funktie van
Kringraad?
a: Vergaderen
b: Vergaderen
c: Vergaderen

7 Welke jongeren zijn er aangesloten
bij "Genoeg!"
a: Maoïsten die niet meer studeren
b: Maoïsten die nog wel studeren
c: Studenten die niet maoïstisch zijn

8 Waar kent u R. Dillemans van?
a: Dat is die man met zijn

eensnarige gitaar uit de Alma.
b: Hij is niemand mindenlan de

rektor.

GEEFT.

Adres

I11 I11 "I~I:;III~III o E BAN K

Gemeente

J E RUIMTE
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Bezorg deze coupon aan een CERA-bankkantoor of stuur hem naar CERA, Dienst Marketing, Brusselsesteenweg 100,
3000 Leuven, fax 016/30.32.07.

c: Hij speelt mee in de eerste strip van
Kuifje.

9 Wat gebeurt er met puree uit Alma
2?
a: Er worden automatisch van die

bruine roestbolIetjes in gevormd.
b: Ze gaat lopen. En snel.
c: Ze funktioneert als
hoofdbestandeel van fluisterasfalt.

10 De korrekte uitspraak van KULis:
a: Kul
b: Kaa Uu El
c: Kaa Uu Leuven

11 Wat komt er in de plaats van de
binnenkort verhuizende Alma I?

a:C&.A
b:P&'C
c: Alma 2

12 Hoeveel meisjes zijn in de
Wandelingenstraat aangerand
het voorbije jaar?
a: ééa
b:twee
c: vief

13 Hoeveel meisjes zijn er niet aan
gerand in de Wandelingenstraat het
afgelopen jaar?
a: één
b: twee
c: drie, maar één ervan kon halfweg

ontsnappen
14 Is het waar dat de KU Leuven
ekologisch waardevollandbouwge·
bied wil gebruiken voor een
wetenschapspark?
a: Nee hoor, dan kent u de KU

Leuven nog niet.
b: Ja, maar ook dat is ekologisch ver-

antwoord.
c: Alleen op dinsdag.

15 Welke jonge politikus heeft nog
veel gedaan voor de studentenbewe-
ging?
a: Koen Kempenaers
b:Toon Boon
c: Geen enkele

16 Wat betekent de universiteitvóor
Leuven?
a: last
b: geld
c:beide

17 Wat is Leuven Kermis?
a: Permanente foor, en in september

met bijhorende kraampjes.
b: De kerstrnarkt, want dan ver

koopt Micha Mam smoutebollen.
c: De Alumni-dag

18 Hoe word je alumnus?
a: Afstuderen aan de KU Leuven
b: Je koopt een even grote als

smakeloze auto en dito vrouw
c: b, maar dan zonder auto

19 Wat betekent een student voor een
professor?
a: last
b: saaie eksamenperiodes
c: totaal niets

20 Wat is de funktie van het Stuc?
a: Tewerkstelling
b: Demokrotisering van de kultuur
c: drank verkopen in de bar

21 Is seks op een studentenkot leuk?
a: best wel
b: helemaal niet
c: tuurlijk, maar er zou wot minder

over mogen gezeikt worden. . .
22 Wie is Jacques Derrida?
a: Franse dekonstruktie-pipo
b: de broer van Jacques Delors
c: de pedel vun de fakulteit letteren

23 Is Mark Eyskens prof aan de KU
. Leuven?
a:ja
b:achja
c: als u het dan toch wil weten, ja,

maar zeg nu zelf, is dat iets om
trots op te zijn

24 Wat staat nieuwkomers aan de
universiteit nog te wachten?
a: werkloosheid
b: een trisjaar
c: Leuven Kermis

25 Hoe heten de nieuwe
Vetojoemalisten?
a: Oaudia S., Ondy C. en Linda E.
b: Unda E., Claudia S. en Cindy C.
c: Cindy c., Unda E. en Claudia S.

26 Naar welke naam luistert de vol-
gende nieuwe Vetojoemalist?
a: de mijne

27 Wat staat laatstejaars aan de uni-
versiteit nog te wachten?
a: een ~aartje CLT
b: minstens twee tesisjaren
c: de Leuvense Kerstrnarkt

28 Bestaat de Pedagogische Kring
nog?
a: neen
b:ja
c: wat is dat?

29 Wat is een zwembandje?
a: een opblaaskonstruktie
b: een lichaamsdeel van enige Loko-

mensen
c: iets om mee op de maan landen

30 Is Veto demokratisch?
a: ja
b: *
c: * velYolg op pas. 14



Het rommelt in Nederland. Jarenlang hebben de studenten er in een tamelijk bevoorrechte positie gezeten. Door het uitstekende
studiefinanáeringsstelsel konden zij zich een grotere zelfstandigheid aanmeten. Zo vormde het studentenleven een ideale overgang tussen
sekundair ondeIWijs en een werkend leven. Door de besparingsplannen van de paarse koalitie dreigen al deze verworvenheden verloren te
gaan. De nieuwe regering wil immers voor 'dertig miljard frank besparen in het hoger ondeIWijs'. Deze abrupte besparingsplannen werden
beslist over de hoofden van zowel de universiteiten als de studentenbeweging. De Nederlandse rektoren haalden bij de opening van hun
akademiejaar begin september al zwaar uit naar de paarse regering maar ook de studenten begonnen akties. Meer hierover in 'Protestakties' .
Verder leggen we de Nederlandse studiefinanáering uit. Niet alle ospekten aan het Nederlandse hoger onderwijs zijn te benijden. Zo is er voor
een aantal richtingen een numerus fixus. Wat dit inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn, leest u in 'De vlucht naar België'.

De paarse koalitie slaat toe

Dertig miljard frank besparen in
het hoger ondelWijs
Er wordt wel eens gezegd9dat Nederlanders op zowat alles voor
zijn. Ze zijn progressief, ruimdenkend en liberaal in de brede zin
van het woord. Soms wil dat de diskussie stimuleren en indie zin
heeft het ook zijn positieve kanten (denk moor aan de diskussies
over eutanasie, soft drugs en abortus). Maar met de jongste
diskussies over het hoger onderwijs, dreigt het wel even fout te
lopen.

In Nederlandse studentenmiddens
ontstond een maand geleden hevige
konsternatie. De regeringsverklaring
van de vrij moeizaam verlopen for-
matie van Wim Kok (PVDA, 0'66,
WO) bleek zomaar even een bespa-
ring van anderhalf miljard gulden in
het onderwijs in petto te hebben, en
dat uitgerekend bedongen door een
socialistische eerste minister (Kok)en
mee ondertekend door een socialis-
tische minister van Onderwijs (Rit-
zen). In het verkiezingsprogramma
van de PVDAstond nochtans dat er
vierhonderd miljoen ekstm in het ho-
ger onderwijs moest geïnvesteerd wor-
den.
In de regeringsverklaring werden

twee voorstellen geformuleerd die
zouden moeten leiden tot de voorop-
gestelde besparing. Er wordt fors ge-
sneden in de studiefinanciering. Die
bezuinigingen gebeuren rechtstreeks
op het studieloon (de basisbeurs) dat

elke Nederlandse student krijgt (zie
'De afbraak van de studiefinancie-
ring'). Dat zou in totaal één miljard
gulden (twintig miljard frank) moe-
ten opleveren.

Chaos
In één adem met de hervormingen

van het beurzensysteem werd ook een
totale herstrukturering van het onder-
wijs aangekondigd, gestoeld op het
angelsaksisch model. Konkreet zou
dat betekenen dat alle opleidingen
herleid worden tot drie jaar. De beste
studenten kunnen daama dan nog
één tot drie jaar doorgaan. Hiermee
zou men dan nog eens een half mil-
jard kunnen besparen.
Bijde bekendmaking van de begro-

ting op prinsjesdag, vorige week dins-
dag dus, werd gesteld dat de 'onder-
wijs'-besparingen niet doorgaan. Dat

geldt echter slechts voor het tweede
luik van de besparingen. De paarse
regering stapt immers niet af van het
miljard besparing op de 'studiefinan-
ciering'. De aangekondigde bezuini-
ging door een herstrukturering van
het hoger onderwijs wordt voorlopig
dus wel bevroren. De hervormings-
plannen blijven echter nog steeds bo-
ven de hoofden van de Nederlandse
studenten hangen, al was het maar
omdat het half miljard tot nader orde
bij Ritzenblijft staan, die moet onder-
zoeken ofdat luik van de besparingen
technisch haalbaar is. Blijkt dat niet
zo te zijn, dan moet Ritzen dat half
miljard op een andere manier zien te
vinden.
De bezuinigingsplannen in het ho-

ger onderwijs mogen dan al zeer dras-
tisch zijn, helemaal onverwacht kwa-
men ze niet en ze moeten begrepen
worden in het licht van een hele reeks
voorafgaande besparingsplannen
van minister van Onderwijs Ritzen.
Die zorgden niet alleen voor een heu-
se chaos vanwege allerlei overgangs-
maatregelen maar leidden ook tot
een verregaande afblOak van de so-
ciale sektor in Nederland. Het begon
al in 1982 toen de wet op de Twee-
fasenstruktuur de inschrijvingsduur
en kursusduur beperkte. Vier jaar la-
ter werd er aan de studiefinanciering
geknaagd en de Harmonisatiewet uit

1987 veralgemeende de beperking
van de studieduur. In 1991 werd dan
het studieloon beperkt tot vijf jaar. In
1993 kwam Ritzenop de proppen met
zijn tempobeurs, waardoor het studie-
loon omgezet wordt in studielening
als men het vereiste aantal studie-
punten binnen een jaar niet haalt.
Andere maatregelen zijnde Wet Doel-
matigheid, ondertussen afgevoerd,
waardoor studenten die een tweede
studie willen beginnen de volle pot
moeten betalen en de prestatiebeurs,
die de student aanmaant om zijn stu-
dies binnen de opgegeven tijd af te
werken. Om dat te bereiken wordt
direkt gestart met een studielening die
men alleen terugkrijgt indien met een
voldoende aantal studiepunten heeft
gehaald.

Enkel
Wat er ook van zij,Wim Koken zijn

regering haalden zich na het bekend-
maken van de plannen de woede op
de hals van zowel de universitaire be-
stuurders als van de studenten. Het
voornaamste punt van kritiekwas dat
de regering eerst besloot dat er een
half miljard moest gevonden worden
en dat men het pas achteraf invulde.
Dat die inhoudelijke kant helemaal
over het hoofd weld gezien bewees,
nog volgens studenten en akademici,
de uitspmok van staatssekretaris Aad
Nuis (0'66) die had gezegd dat hij
over de voorstellen had geproat met
een aantal studenten op een terras.
Uitelndelïjk bleek het om één student
te gaan die lid was van de jongeren-
afdeling. Die uitspreek zou later nog
veel hilariteit opwekken en werd nog-
al eens geciteerd in tal van openings-

(foto LSVB)
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redes en editorialen: de besluitvor-
ming op het terras.
Dat een deel van de plannen voor-

lopig in de koelkast gestoken is, bete-
kent allerminst dat de Nederlandse
studenten nu op rozen zitten. Er wordt
immers nog steeds voor 1miljard be-
zuinigd op de studiefinanciering. Bo-
vendien blijft het half miljard door
herstrukturering, op de begroting van
Ritzenstaan. Hetmoet ook in principe
ingeschreven worden voor 1998 en,
hoewel Ritzen hoopt op een negatief
advies, zou het onderzoek wel eens
positief kunnen uitvallen. Anders zal
hij het op een andere manier bij het
hoger onderwijs moeten besparen.
Typisch voor de bijhorende visie is

bijvoorbeeld dat men niet zozeer be-
kijkt of de hervormingen wenselijk
zijn, maar of ze genoeg geld gaan op-
brengen. Helemaal in die enge eko-
nomistische lijn liggen trouwens de
recente voorstellen van PVDA-kamer-
lid Rick van der Ploeg. Deze jonge
hoogleraar ekonomie stelt voor om
het hoger onderwijs gedeeltelijk te
privatiseren. In eerste instantie is hij
voor de basisopleiding van drie à vier
jaar, geregeld door de overheid, zoals
de regeringsverklaring ook al voor-
stelde. De vervolgopleiding, enkel
voor de beste studenten, zou dan op
de markt gegooid worden. Studenten
en de bedrijfswereld financieren en
bepalen wat er wordt onderwezen. De
overheid past bij voor minder evi-
dente richtingen.

Steven Van Garsse
Peter Van Rompaey
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Geneeskunde studeren zwaarder dan verwacht

De vlucht naar België
Er studeren ruim twee keer zoveel Nederlanders in Vlaanderen
dan Vlamingen in Nederland. Vijfennegentig procent van de Ne-
derlanders die in Vlaanderen studeren, volgt geneeskunde en de
laatste jaren is er sprake van een groei van het aantal grens-
overschrijdende studenten. Dat zijn een aantal konklusies uit de
studie 'Studeren in Nederland of Vlaanderen', die verricht werd in
opdracht van de Vlaamse en Nederlandse ministeries van onder-
wijs en wetenschappen.

Een tweetal jaren geleden gingen de
fakulteiten geneeskunde van de
KU Leuven en het Ruca in Antwerpen
aan de alarmbel hangen in verband
met de 'enorme' aantallen Nederlan-
ders die zich als eerstejaars inschre-
ven. Zo waren in Antwerpen zeventig
procent van de eerstejaarsstudenten
geneeskunde Nederlanders. In Leu-
ven ging het om veertig procent. Stu-
denten die in Nederland uitgeloot
werden, trokken immers naar België
waar geen beperking op het aantal
geneeskundestudenten geldt.

op het aantal buitenlanders per fa-
kulteit. Nieuwe EG-regels verboden
Vlaanderen echter om in hun toela-
tingsbeleid strenger te zijn voor stu-
denten van andere EU-landen, dan
voor Vlaamse studenten. De daaruit-
volgende toevlucht van Nederlanders
naar geneeskunde in Vlaanderen
leidde tot overhaaste reekties bij de
diverse betrokken partijen.
Zo startte het toenmalige Medica-

presidium een ontradingskampagne
voor Nederlandse studenten. Ook de
universitaire overheid uitte haar on-
genoegen en onderlijnde in het begin
van het akademie jaar 1992-1993 dat
de slaagdjfers van de Nederlanders
met twintig procent wel erg laag la-
gen_ Men hield hierbij echter geen re-
kening met mogelijke aanpassings-
problemen van onze noorderburen

Toevlucht
Voor de enorme toeloop van Neder-

landers bestond er in België aan de
meeste universiteiten een beperking

Dit - is Picasso. Maar het zou ook, ik zou zelfs durven zeggen, met meer
dan grote waarschijnlijkheid, dat het hier eveneens gaat om Dante. Biep
biep. 1269-1321, zei The Body Hammer. Aleghieri, uit Firenze, niet de kriep
kreup boem stad aan de stroom. Ook daar, nu het akademiejaar weer van
start isgegaan, is het een hele hoop mest (fliep zei de paradijsvogel Vergilius
en hij bracht mij tot de zevende cirkel waar de schreeuwen op hun gezichten
versteend waren). In Antwerpen bedoel ik. In Firenze dus, waar de Sankta
Krotsjee eeuwig wit is. Kijk, daar loopt Wim van Gansbeke en floep daar
loopt hij niet meer. De Sankta Krotsjee was er nog niet, in het midden van
het leven, daar in het midden van het bos. Boefbeup en The Body Hammer
keekde leeuw recht in de ogen. En nu, reutel reutel, is er nog een tentoonstel-
ling ook. Waarna hij eksplodeerde tot eengehele integratie. Tekstintensiteit
is een leeg verbalisme. Dante daarentegen. Niet die van Firenze, die van de
tentoonstelling. In de biblioteek van de universiteit. Van Firenze. Van
Leuven, stad als een nekrologie. Van Avignon. Alwaar les demoiselles
bloeien. Voorbij de negende cirkel. How safe is the fenyman? De fenyman
leest La Vita Nuova. De nieuwe Revisor. Met, vroem, gewaardeerde bijdra-
gen van niemand minder dan de hamer in twee stemmen. Onder andere
plastische kunsten van grote waarde_ Wit blauwen dan een eksplosie van
inautenticiteit. Wat zou Wim van Gansbeke hier van vinden? Wim zit in de
derde cirkel en betaalt de veermen. Ghibeleinen en de gehele pauselijke
stoel zont in Ravenna, de gewijde rokken hoog in de lucht. Nog steeds vindt
Wim niets. Opwaaiende zomerjurken van Dante Portinari. Radio Drie,
Beatrice en een brug over eengroene Amo, partners in kultuur. Een Vlaamse
kultuur van Memling en Guelfi. Tot wanneer kriept de stadstaat? Nog tot 6
oktober 1994. Of tot het midden van uw leven. Maar dan wel in een donker
bos.
En wat vindt Wim van Gansbeke? (foto Thomas Lambert) (jo)
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aan het Belgische onderwijssysteem,
terwijl er in andere gevallen steevast
op gewezen wordt dat er uiterst voor-
zichtig moet omgegaan worden met
het interpreteren van slaagcijfers.

Parkeerstudies
Nu is erdan eindelijk een studie die

meer inzicht verschaft in wat de Ne-
derlandse onderwijsminister Ritzen
"de vlucht naar België" noemt. Daar-
uit blijkt dus dat het aantal Neder-
landse studenten in het Belgische,
voornamelijk Vlaamse, hoger onder-
wijs nog steeds groeit. In het afgelo-
pen akademiejaar 1993-1994 volg-
den volgens het rapport zo'n 1791
Nederlandse studenten hoger onder-
wijs in België (1130 aan de universi-
teit, 661 buiten de universiteit). Niet
minder dan 95 procent van hen deed
een medische studie: geneeskunde
(72 procent), diergeneeskunde (21
procent) of tandheelkunde (2 pro-
cent). De overgrote meerderheid van
hen koos niet voor deze richtingen
wegens kwalitatieve of emotionele re-
denen maar simpelweg omdat ze in
Nederland voor deze studie werden
uitgeloot. Onze noorderburen hante-
ren voor geneeskunde een systeem
van 'gewogen' loting. Hierbij worden
studenten in poules verdeeld volgens
hun skore in het sekundair onderwijs.
Iedere poule levert bij loting een aan-
tal studenten. De loting is gewogen in
de zin dat er meer goede dan slechte
studenten geloot worden.

Bliksem
Een deel van de studenten die niet

geloot worden, kiezen voor een [onrtje
medicijnen in Vlaanderen om het
jaar nadien een tweede kans in de lo-
terij te wagen. Het gaat dus om echte
'parkeerstudies': van de eerstejaars
die in België geneeskunde aanvan-
gen, heeft slechts vijftien procent de
intentie de studie medicijnen ook
daadwerkelijk in België af te maken.
De Nederlander kiest niet alleen door
de loting voor een jaar in België. Ook
het lagere inschrijvingsgeld trekt Ne-

derlanders aan om naar ons land uit
te wijken. Financieel is het voor hen
trouwens nog ekstra interessant aan-
gezien ze de studiefinandering, die ze
in Nederland krijgen, volledig mee
mogen nemen.
De Nederlandse studenten in België

blijken nochtans doorgaans uit een
hoger sociaal milieu te komen. Naar-
mate de ouders hoger opgeleid zijn of
een hoger inkomen hebben, neemt de
kans toe dat men kiest voor een studie
in het buitenland.
Nederlanders ervaren studeren in

België als tamelijk zwaar. Om bij te
blijven moeten zij veel harder werken
dan verwacht. Ondanks de ekstra in-
spanningen blijven de studieresul-
taten gemiddeld vaak achter bij de
kollega-studenten in Nederland. Ook
de studiekultuur blijkt in België totaal
anders te zijn. Er wordt minder een
beroep gedaan op zelfstandigheid
dan in Nederland. De ruimte VOOt
keuzeonderdelen is kleiner, het onder-
wijs bestaat uit meer hoorkolleges en
minder werkkolleges, de afstand tus-
sen student en docent is groter en de
sfeer is schoolser.
Het is duidelijk dat er een wereld

van verschil ligt tussen het Belgische
en het Nederlandse universitair on-
derwijs. Het vraagt dan ook een grote
aanpassing om in ons land te komen
studeren, Aangezien de meeste Ne-
derlanders studeren in Vlaanderen
slechts als een soort 'parkeerstudie'
beschouwen, maken zij weinig kans
om daarin te slagen.

Peter Van Rompaey

(pvr)

Protestakties
Onze Nederlandse kollega's laten niet met zich sollen. Over het hele land
wordt aktie gevoerd tegen de besparingen van het kabinet-Kok met het
hoger onderwijs en de studiefinandering. Afgelopen maandag bezetten
vijfentwintig Delftse studenten korte tijd het Ministerie van Onderwijs, één
van de best beveiligde Nederlandse overheidsgebouwen. De studenten pro-
beerden met een listige bliksemaktie, het zogenaamde 'Rode Plein' in te
nemen, de verblijfplaats van de bewindslieden van Onderwijs.
Terwijl een deel van de aktievoerders de aandacht afleidde met het dicht
spijkeren van twee toegangsdeuren tot het ministerie, klommen andere
aktievoerders via de brandladders naar de derde verdieping van het ge-
bouw, waar zij binnengelaten werden door vier kollega's die zich eerder op
de dag als 'bezoeker' hadden aangemeld. Toen de bewakers de indringers op
videokamera's laattijdig registreerden, werd het gebouw volgens de instnik-
ties met een druk op de knop hermetisch afgesloten.
Eenmaal binnen eisten de dapperen een gesprek met minister Ritzen.'An-
derhalf uur na de start van hun aktie verlieten de studenten vrijwillig het
ministerie nadat Ritzen had toegezegd hen de volgende dag te woord te
staan. In dat gesprek ging Ritzen niet in op de eis van de studenten om ook
de bezuinigingen op studiefinandering uit te stellen.
De Delftse studenten hadden al eerder van zich laten horen toen ze al~
symbolisch protest een geldtransportauto hadden overvallen en aan de
voorbijgangers namaak-9~u1denbiljetten uitdeelden.
Ook in andere steden is de afgelopen dagen door studenten aktie gevoerd.
Zo was er in Rotterdam een betoging tegen de 'afbraak van de studiefinan-
dering', terwijl in Sittard ruim drieduizend studenten en scholip",,:,. in sta-
king gingen. De protestakties worden op het moment n~ plaatsehJ~ geor-
ganiseerd. Op 5 november is er een nationale demonstratie gepland in Den
Haag.

Het Nederlandse beurzenstelsel

owel in Nederland als inVlaanderen gebeurt de financiering van
het hoger onderwijs voor een groot deel vanuit de overheid. Per
inwoner spendeerde de Nederlandse overheid in 1993 nog bijna
twee keer zo veel aan het hoger onderwijs als de Belgische. Dat
verschil lag vooral in het studentvriendelijkere studiefinan-
cieringsstelsel.

Thuiswonende studenten krijgen 68
gulden minder.

Besparingen
Naast die basisbeurs kunnen stu-

denten met ouders die minder verdie-
nen dan 63.000 gulden (1.250.000
frank) per jaar, een bijkomende rente-
dragende lening krijgen. Daarboven-
op komt nog een aanvullende bij-
drage voor studenten uit de laagste
inkomensklasse. Uiteindelijk moet
elke student - al dan niet met finan-
ciële hulp van de ouders - over een
budget kunnen beschikken van onge-
veer 24.000 frank per maand.
Als kompensatie voor het geld dat

binnenkort van de basisbeurs wordt
afgetrokken, krijgen de studenten
vanaf januari de kans om 15.000 gul-
den per jaar bij te verdienen terwijl
dat nu nog 8.000 gulden per jaar is.
"Tachtig procent van de studenten in
Nederland werkt meer dan tien uur
per week en dat loopt nog steeds op.
Dat brengt een maatschappelijk ver-
dringingseffekt met zich mee dat door

Studentenjobs nemen 110.000
(uil-time banen in beslag

de overheid absoluut niet wordt er-
kend en waar ook niets aan wordt ge-
daan. Onlangs is berekend dat die
studenten 110.000 full-timebanen in
beslag nemen", aldus Tyskia Hekster.
de voorzitter van de Landelijke Stu-
dentenvakbond. Het Nederlandse
studiefinancieringsstelsel zorgt vol-
gens haar ook voor een grotere zelf-
standigheid bij de studenten: "Bijna
alle mensen wonen op kamers. Veel
meer dan in België, heb ik begrepen.
Het is ook niet zo dat ze elk weekend
naar huis gaan. In Nederland is ou-
deronafhankelijkheid erg belangrijk.
Door al die besparingen van de laat-
ste jaren worden de studenten terug
veel afhankelijker van de ouders."

Tempo
Niet alleen de inkrimping van de

basisbeurzen maakt de studenten te-
rug minder zelfstandig. Ook de 'tem-
pobeurs' - geen studeerbeurs maar
een regel die de student dwingt een
minimum aantal vakken per jaar
eksamen af te leggen en daarin ook te
slagen - maakt het de studenten
moeilijker: "Het rare is dat er steeds
harder gestudeerd moet worden door
de tempobeurs en dat er ook steeds
meer ruimte wordt geboden om bij te
verdienen. Terwijl dat eigenlijk twee
dingen zijn die elkaar uitsluiten."

Peter Van Rompaey
Steven Van Garsse

In beide landen gaat een deel van het
overheidsgeld rechtstreeks naar de
universiteiten en de hogescholen. Een
ander deel wordt uitgekeerd als ver-
goeding voor het levensonderhoud
van de student. In tegenstelling tot
Nederland krijgen de Vlaamse onder-
wijsinstellingen dan weer overheids-
geld bedoeld voor sociale voorzienin-
gen voor de studenten. Dat geld wordt
onder andere besteed aan huisves-
ting, voeding en medische en sociale
zorg voor de studenten.

Klasse
Iedere Nederlandse student tussen

de achttien en de zevenentwintig jaar
komt - ongeacht het inkomen van
de ouders - in aanmerking voor een
basisbeurs. Voor thuiswonenden ligt
dat bedrag momenteel nog op 225
gulden (4.500 frank) per maand, uit-
wonenden krijgen 560 gulden of on-
geveer 11.200 frank per maand. Van-
af 1 januari 1995 zullen de uitwo-
nende studenten nog slechts 470 gul-
den per maand uitgekeerd krijgen.



Openingsweek
Kultuurroad, KlapStuk en het Stuc spannen samen en organiseren
tijdens de eerste week van het nieuwe akademiejaar een openings-
week waarin het de bedoeling isalle facetten van het huis aan bod
te laten komen. Dat wil onder meer zeggen dans (met onder an-
dere huischoreograaf Bert van Gorp), video ('City of the Steppes',
van Stuc naar Parijs en met lauwerkrans terug naar het Stuc) en
teater met Tristero. Meest in het oog springend is echter dat
Kultuurroad deze keer meeprogrammeert, en wel als volgt: naast
de traditionele rondleidingen voor eerste-kannen spelen De
Kakewieten energiek ten dans, staat er beeldende kunst voor de
Alma als voorsmaak voor de volgende editie van Ithaka en is er op
vrijdagmorgen een jazzontbijt met Jorrit Dijkstra. Fijne vaststel-
ling isdat het geheel vrij gratis te noemen valt. Hieronder leest u er
alles over. (jo)

'City ofthe Steppes' in het Stuc
Van Mongolië naar
Venetië
Trouwe Veto-Iezers herinneren zich misschien het interview met
de vijf jonge Leuvense cineasten van Inti Films in het tweede num-
mer van de vorige jaargang. 'City ofthe Steppes', een van de eerste
realisaties van dit nieuwe Vlaamse produktiehuis, was vorig
akademiejaar reeds te zien in het Stuc en wordt n~ in het kader van
de openingsweek van Kultuurroad, Stuc en Klapstuk hernomen.
Dat deze film in de tussentijd op het Parijse festival Cinéma de Réel
bekroond werd met de Joris-Ivensprijs voor de meest vernieu-
wende dokumentaire zal daar allicht niet vreemd aan zijn. En
zopas werd de dokumentaire ook voorgesteld op het festival van
Venetië.

'Oty ofthe Steppes handelt overMon-
golië, dat na de val van de Sovjet-Unie
op zoek gaat naar het eigen verleden,
de eigen identiteit, en een eigen toe-
komst probeert op te bouwen. En toch
is dit geen reportage zoals we er op tv
zoveel te zien krijgen, wel integen-
deel. Het betreft hier een auteurs-
dokumentaire, waarbij de uitgespro-
ken persoonlijke benadering de vorm
en inhoud van de film sterk bepaalt.
De werkelijkheid wordt er dus niet in
een vooraf opgestelde hypotese of een
vooraf opgesteld scenario gedwongen
en tracht in die zin bijvoorbeeld ook
niet aan te tonen hoe arm en onder-
ontwikkeld Mongolië wel zou zijn.
Film, en bijgevolg ook het kijken,

worden hier beschouwd als een vorm
van betekenisgeving, beleving, en
bevraging. Of met de woorden van
kameraman en producer Peter Bro-
sens: "City of the Steppes is een beeld-
essay. We reiken sleutels aan opdat
eenieder voor zichzelf kan aanvoelen
hoe de geschiedenis is geweest, want
die is niet eenduidig. Als filmmakers
willen we niet enkel inzichten, maar
ook ervaring of beleving van die in-

zichten doorgeven." Door het eks-
ploreren van beeld, geluid en taal
heeft Brosens getracht op een kom-
plekse en rijkere wijze een konfron-
tatie aan te gaan met de Mongoolse
kultuur en haar geschiedenis, die
voor een westerling niet zo maar een-
duidig te vatten is.

Samenwerking
Om diezelfde reden hebben Brosens

en Haltlants (geluidsman en ko-pro-
ducent) nauw samengewerkt met de
Mongoolse televisie en met het onaf-
hankelijke produktiehuis Tobch Toli
(in Ulan Sator). Inti Films vindt im-
mers dat een goede research en de
partidpatie van lokale partners bij-
dragen tot de kwaliteit van het eind-
produkt. En ze hebben nog gelijk ook.
De Inti-dneasten kunnen zo de we-
reld bekijken door de ogen van de
mensen die ze filmen. Inti Films wil
het publiek duidelijk maken dat Euro-
peanen ofwesterHngen in weinig ver-
schillen van pakweg een Angolees of
een Viëtnamees. "We respekteren de

mensen die we filmen en behandelen
ze niet als bavianen, wat televisie al te
vaak doet. Bovendien moeten de do-
kumentaires ook door de lokale markt
kunnen gesmaakt worden", dixit Jan
Vandierendonck, een van de mede-
oprichters, in De Morgen.

President
Trouwens, voor Inti betekent sa-

menwerking zowel uitwisseling als

DE KAKKEWIEfEN
DERTIEN GEKKEN OP EEN TRAMPOLINE
Stevige funk. kombineren met Rode-
Ridderverhalen en Michael- [ackson-
parodieën lijkt te veel op een podium.
De Kakkewieten, een groep die be-
staat uit een aantal beroepsmuzi-
kanten en energieke teatermensen,
weten dat perfekt te kombineren.
De Kakkewieten zijn het hobby-

klubje van een aantal oude school-
vrienden die nu professioneel met
muziek en teater bezig zijn. Om el-
kaar vaker te kunnen zien richtten ze
deze groep op. Elektrische gitaren,
sax, toetsen, vijf zangers, een rapper,
een chansonnier vormen de min of
meer vaste bezetting van het muzi-
kale deel van de Kakkewieten. De
akteurs van de groep spelen voor nar,
springen in de zaal rond en griJpen
elke gelegenheid aan om de zaal op
stelten te zetten.
Robby Cleiren, één van de Kak-

kewieten die ook in het teatereezel-
schap de Roovers speelt, stelt hët als
volgt: "We hebben geen vaste bezet-
ting en geen vast repertoire. Water op
het podium gebeurt hangt af van
onze stemming, de reakties van het

publiek, of wat er in de zaal aan attri-
buten te vinden valt. Alles wordt op
het moment zelf beslist. Als een toe-
schouwer niest, kan dat voor ons het
begin zijn van een nieuw nummer.
We repeteren nooit en improviseren
heel veel, een aantal nummers liggen
vast en brengen we altijd. Maar in
feite kunnen we alle kanten uit, we
doen waar we zin inhebben. We pro-
beren er wel geen onderonsje van te
maken met inside grapjes onder de
muzikanten. Want als het publiek
niet mee is, dan is voor ons het optre-
den ook mislukt."
De Kakkewieten maken gebruik

van alle mogelijkheden van de zaal.
Een trampoline gevonden in de koe-
lissen maakt het stagediven plots een
stuk interessanter. Robby: "Alles is
bruikbaar, met alles kunnen we wel
iets aanvangen. Op ons vorige optre-
den hebben we skeletten gevonden en
we zijn daarmee het publiek in ge-
trokken, dat had een heel leuk effekt.
Onze rekwisietenkoffer geraakt ook
steeds voller met 'gevonden' voorwer-
pen."

Omdat er zoveel geïmproviseerd
wordt, houdt elk optreden een nsiko
in. "Soms komen we helemaal niet
over en is het een tlutoptreden. Maar
als het werkt, dan wordt het heel goed.
We willen de Kakkewieten niet zien
als een groep muzikanten die komt
optreden en waar dan publiek naar
komt kijken. We zien het meer als een
feest, een party waar iedereen in de
zaal aan deelneemt. Daarom hebben
we ook liever niet dat er veel van ons
verwacht wordt, gewoon een feest."
Op het Bronks-jeugdteaterfestival

waren ze alleszins in goede doen. Der-
tien hyperkinetische muzikanten
sprongen en vlogen letterlijk door de
zaal. Met slapstick en veel grimassen
kregen ze de zaal aan het lachen. De
set zit vol met muzikale grapjes zoals
Lionel Richie kombineren met Nir-
vana, hoewel zeop muzikaal vlak ste-
ken laten vallen en soms slordig zin-
gen. Maar dat wordt ruimschoots ge-
kompenseerd door het krankzinnig
gedrag van de ganse groep.

(kdq)

wederkerigheid. Naast de ko-produk-
tie van 'City ofthe Steppes' metT obch
Toli - dat streeft naar demokratise-
ring en herstrukturering van de Mon-
goolse media, die nog grotendeels in
handen zijn van eks-kommunis-
ten - werd de Mongoolse joernalist
en producer Dorjkhandyn Turmunkh
ingeschakeld voor de postproduktie
van de reportages die Inti maakte
voor de nieuwsdiensten van de BRTN
en RTBF(over de eerste vrije presi-
dentsverkiezingen in Mongolië). Bo-
vendien wil de Mongoolse televisie
samen met Inti een programma over
Belgiëmaken, en staat er een nieuwe
produktie met Tobch ToHop stapel,
getiteld 'State of the Dogs'. Erwas ook
nog het verzoek van de Mongoolse te-
levisie om drie van hun technid te la-
ten bijscholen door de BRTN,maar
daar heeft men tot op de dag van van-
daag nog niks ondernomen.

Urga
DieVlaams-Mongoolse samenwer-

king heeft in elk geval herkenbare
sporen nagelaten op het eindprodukt
zelf. 'City of the Steppes' werd ge-
draaid door twee antropologen, de
ene met een Masters of Arts in Visual
Anthropology, de andere met een
filmopleiding aan het Narafi, het
Filmmuseum en het Stuc en met een
passie voor abstrakte kunst en surrea-
lisme. Zo is er bijvoorbeeld een se-
kwentie waarin een kudde rendieren
doodleuk tussen de grauwe woon-
blokken op wandel is. Of die scene
waarin Mongolen hun stad afbreken
en heropbouwen op de swingende
muziek van Glenn Millers 'In the
Mood'. Of-de close-up van een stuk
gras bedekt met een smeltende
sneeuwlaag, die overgaat in een
close-up van een zwarte en een witte
schapevacht. De Mongoolse (kleur-

(foto Karel De Weerdt)

rijke) folklore staat in schril kontrast
met de Russischemoderne kultuur die
er tegen wil en dank werd ingeplant,
en eigenlijk ook nooit volledig geassi-
mileerd werd.

Steppe
DeMongoolse invloed ligt eerder in

de beheerste kameravoering, de lange
opnames, de sobere klonkband, en
het gebruik van breedhoeklenzen,
ideaal om de oneindig weidse steppes
weer te geven, of om een gevoel van
tijdloosheid uit te drukken. Heel af en
toe wordt er kommentaar gegeven in
het Engels of wordt er iets gedekla-
reerd door een burger, onder andere:
"You're a famous journalist. Whyare
you showing bad things to foreig-
ners?"
Het resultaat is in elk geval een erg

bekoorlijk poëtisch-lyrisch relaas over
politid en handelaars, kunstenaars
en herders, priesters en soldaten, kin-
deren en honden in een land van
kontresten. tussen traditie en moder-
niteit, verleden en toekomst, Oost en
West. Dit volk, volgens de myten ge-
boren uit het rendier en de arend, ge-
looft dat gestorven honden reïnkar-
neren in mensen. "Yesterday's dogs,
today's people. History is being re-
cycled. The steppes once silent will
speak again." Maar wie luistert?

Mieke Deceuninck

'City ofthe Steppes' van Peter Brasens en
Ode HaJflants wordt samen met twee
dansvideo's van Johan Grimonprez
('Smell the Flowers while you Can' en 'La
force fait l'union fait la force') vertoont in
het Stuc op donderdag 29 september om
20.30 u. U hoeft zelfs niets te betalen.
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Veto sprak met een jazzontbijt
Demorgenstond heeft
Dijkstra in de mond
Jazz lijkt muziek voor een in-crowd, voor een beperkt groepje van
kenners-muzikanten die elkaar de loef afsteken met kennis over
majeur-zeven-sus-vier-akkoorden, altered scales en oktotonische
toonladders. Als er dan voor de openingsweek van Kultuurraad
een onbekend Nederlands jazztrio wordt uitgenodigd, zal er waar-
schijnlijk haast geen student aan denken om hiervoor de nacht-
rust te laten. En toch is het Jorrit Dijkstra trio nu net één van die
verborgen parels die meer erkenning verdienen.

Tijdens een workshop in Canada leer-
de altsaxofonist lorrit Dijkstra de Brit-
se drummer Steve Argüelles kennen.
Samen met bassist Mischa Kool na-
men ze twee jaar geleden een cd op.
Vrijdagochtend spelen Dijkstro en
Kool op het jazzontbijt in de Stucbar
met als invallend drummer Michael
Vatcher. We gingen bij Dijkstra op de
koffie in een grijs rijhuis in de oude
visserswijk van Amsterdam, een
buurt die duidelijk de sporen draagt
van een aantal mislukte herwaarde-
ringsprojekten. We vroegen ons dan
ook af of het voor een jonge Neder-
landse jazzmuzikant moeilijk is om
van zijn muziek te leven.

Prostitutie
Jorrit Dijkstra: «Het duurt gewoon
een tijdje voor je bekend bent in die
wereld. Ik ben begonnen in het Am-
sterdamse Stedelijk Konservatorium,
waar Ik al vrij veel in big bands kon
spelen. Zo'n konservatorium is een
goede manier om mensen te leren
kennen via wie je werk krijgt aange-
boden, kleine schnabbels in kofees en
zo. Ik ging ook vaak naar het Bim-
huis .•

Veto: Het Bim-huis?
Dijkstra: "Het Bim-huis is een po-
dium voor jazz en geïmproviseerde
muziek, hierin Amsterdam, waar niet
alleen de bekende namen gepro-
grammeerd worden, maar ook onbe-
kendere mensen die met nieuwe stro-
mingen bezig zijn. Dat kunnen ze
omdat er een finanáële injektie van
de overheid achter zit. Het is dus geen
podium dat zich moet bedruipen met
alleen maar de inkomsten van de bar
of van de kassa. Daarom staat het
internationaal vrij hoog aangeschre-
ven. Veel musici vanuit Amerika en
het buitenland spelen heel graag in
het Birn-huis vanwege de gewaagde
programmatie, met veel stijlen door
elkaar. Dat er niet zozeer wordt geke-
ken naar wat er kommerdeel interes-
sant is maar wel naar wat er artistiek
de moeite loont, heeft tot gevolg dater
soms niet zo veel bezoekers zijn. Dat is
een probleem. maar dat tref je in heel
Nederland en misschien ook wel in
België bij deze muziek aan. Het is een
muzieksoort die niet zo populair is.•

Veto: Vind je dat je die muziek nog wel
moet maken? Als je zo weinig mensen
bereikt, kan je het enkel leetbaar houden
via subsidies. Is dat wel een verantwoord
systeem?

Dijkstra: «Iedere vorm van kultuur
wordt zwaar gesubsidieerd. Iazz wordt
natuurlijk gesubsidieerd door de over-
heid maar als je het vergelijkt met bij-
voorbeeld toneelgezelschappen of
klassieke muziek, krijgt jazz eigenlijk
nog het minste geld toegestopt. De
Nederlandse opera, hier in Amster-
dam, krijgt per produktie vaak ge-
woon drie miljoen gulden. Dat is twee
keer zoveel als het hele jaarbudget
voor jazz in Nederland. Ik heb er dus
niet zoveel moeite mee dat jazz gesub-
sidieerd wordt. Als het niet op de een
of andere manier zou gestimuleerd
worden, zou het heel moeilijk worden
voor de muzikanten .•

Veto: Laten we even terug komen op
onze eerste vraag. Hoe overleef je? Vind je
niet dat je jezelf artistiek prostitueert?
Dijkstra: "Ik doe naast de optredens
met het trio ook andere dingen. Zo zit
ik in een bandje waarmee we Afri-
kaanse en Caraibische muziek spelen
op feestjes. Dat vind ik ook leuk om te
doen. Af en toe qebeurt-het wel eens
dat er een optreden bij zit dat iets min-
der is, maar als dat één enkele keer
gebeurt, vind ik dat niet zo erg .•

Veto: Ie speelde onlangs mee in een
teatervoorstelling.ln hoeverre ga je je ver-
nieuwen door te zoeken in andere kunst-
vormen, of, iets dichter bij huis, in andere
mUliekvormen?
Dijkstra: "Nou ja, wat ik met dat
teater doe, vind ik interessant. Maar
wat muziek betreft ben ik niet beperkt
tot bebop, of zelfs tot jazzmuziek. Ik
probeer ook andere muziekvormen in
mijn muziek te verwerken. Het tweede
nummer op onze cd is bijvoorbeeld
beïnvloed door muziek van de pyg-
meeën .•

Pygmeeën
"Ik weet niet of je die muziek kent.

Ik heb zelf opnames van kinderstem-
metjes die heel zacht intervallen zin-
gen in een bepaalde pentatonische
verhouding. Het is eigenlijk meer de
sfeer van die opnames die ik in dat
stuk heb willen leggen dan de techni-
sche kant van die verhouding. Die
kompositie van mij is bijvoorbeeld in
vijf kwart. Dat zouden de pygmeeën
nooit doen. Die spelen meestal andere
ritmes.»

Veto: Met sax, bas en drums heb je geen
akkoordeninstrument. Vraagt zo'n be-
zetting een aparte aanpak?

CAI."::.L)\~ri\

D'i\Di\QIO

KV
BA

anderen zeggen dat jazz dood is en
dat het alleen maar slechter gaat. Er
zijn altijd mensen die verder blijven
eksperimenteren en die verder blijven
zoeken, en anderen die meer traditio-
neel willen werken. Dat zal volgens
mij altijd zo blijven .•
Veto: Maar is alles al niet gedaan na
Charlie Parker, Mi/es Davis, Coltrane,
Omette Co/eman ... ?
Dijkstra: «Het is niet goed dat je al-
leen maar doorgaat op de traditie die
zich in de jaren vijftig ontwikkeld
heeft. De toekomst is volgens mij dat
er verschillende muziekvormen ver-
mengd worden. Vooral in deze tijd,
waarin er zoveel informatie is en er
zoveel muziek wordt uitgebracht van
andere kulturen. andere werelddelen
en andere volkeren, die naar mijn
mening net zo'n sterke en belangrijke
traditie hebben als die van de [czz.»

Veto: Krijg je door die vermenging geen
verarming, is het gevolg van die beïnvloe-
ding niet dat de muziek minder echt
wordt, minder doorleefd?
Dijkstra: «Ik zie het zo: de bebop uit
de jaren vijftig die men beschouwt als
dé jazzmuziek is eigenlijk een traditie
die ook heel ver van m'n bed ligt,
want dat speelde zich zo'n 30 á 40 jaar
geleden af, in een werelddeel waar ik
nog nooit geweest ben en die uit een
totaal andere kultuur komt. Dus heb
ik met dat soort muziek net zo veel
binding als met muziek uit de Balkan
of uit Afrika. Net zo veel of net zo wei-
nig moet ilc eigenlijk zeggen .•

Tanden
Veto: Waarom ben je dan geen klassieke
muziek gaan spelen?
Dijkstra: «Ik hou van improvisatie en
die improvisatie vind je heel sterk te-
rug in de jazztradities, maar natuur-
lijk ook in andere tradities ...

Veto: Wat vind je zo interessant aan im-
provisatie, wat wil je daarmee bereiken,
waar zoek je naar?
Dijkstra: -Aon improvisatie boeit mij
de kommunikatie die je hebt met de
andere muzikanten en het feit dat er
elk moment iets anders kan gebeu-
ren. Je probeert steeds zo goed moge-
lijk te spelen wat er staat. Met impro-
visatie kun je echter op elkaar reage-
ren of elkaar aftroeven. Dat kun je op
verschillende manieren doen, een
kompositie als basis nemen en op het
akkoordenschema verder improvise-
ren of op een ritme één of andere vorm
vastleggen. Dat mis je natuurlijk als je
van geschreven muziek afspeelt of
voorgekomponeerde muziek brenqt.»

(foto Steven Van Garsse)

Dijkstra: ~Als saxofonist en als bas-
sist heb je een veel grotere vrijheid. De
bassist kan veel meer akkoorden spe-
len omdat er geen pianist zit die heel
de tijd die akkoorden nadrukt. Als
saxofonist kan je net zo goed begelei-
der zijn als solist. Onder een bassolo
speel ik bijvoorbeeld zelf een begelei-
ding zoals de pianist normaal zou
doen. Ook de bassist en de drummer
hebben een grotere vrijheid dan in de
meeste traditionele jazzgroepen,
waarin de rollen veel duidelijker be-
paald zijn: de saxofonist speelt de
solo, de pianist begeleidt en speelt
daarna ook een solo en de bassist
speelt gewoon de grondnoten en de
basnoten. Bij ons ligt dat heel an-
ders .•

Balkan
Veto: Hoeveel van de dingen die jullie
spelen, liggen op voorhand vast? Wat
spreek je af, in hoeverre ben je vrij?
Dijkstra: "Wel dat verschilt heel erg.
Soms werken we traditioneel met een
akkoordenschema, soms met een me-
lodie of alleen maar een baslijn, een
andere keer vertrekken we dan bij-
voorbeeld vanuit de struktuur van
een tango. Als we gaan repeteren kom
ik altijd met een aantal nieuwe stuk-
ken. Dan heb ik al een idee van hoe
het ongeveer moet klinken. Als we het
spelen, palet het vaak totaal anders
uit maar eigenlijk ook goed. Het
wordt dan heel anders dan ik het in
mijn hoofd had .•

Veto: Maakt het uit of er publiek bij zit of
niet? Ontstaat er een zekere spanning?
Dijkstra: «Ja, dat maakt heel veel uit.
Op repetitie hebben we vaak niet zo-
veel tijd om te repeteren. Dan doen we
echt het hoogst noodzakelijke, de te-
maatjes, een aantal ruwe dingen. We
durven niet te veel repeteren omdat
we bang zijn dat het dan niet meer
spontaan klinkt. Als we dan gaan
spelen, gebeurt er van alles. Dan spe-
len we bijvoorbeeld langzamer of
sneller.»

Veto: Treed je vaak op? Verkoop je veel
cd's?
Dijkstra: «Dot is een moeilijk punt.
Steve Argüelles, onze drummer,
woont in Parijs en dus treden we op in
kleine toerneetjes. In april hebben we
een toerneetje gedaan in Nederland
met als gastgitarist en -violist Stuart
Hall. Toen hadden we tien optredens.
Dat was eigenlijk al een sukses. Wat
betreft verkoop van cd's, dat doen we
eigenlijk alleen maar op optredens.
Jazzmuziek in Nederland verkoopt
gewoon niet in de winkel, zeker niet
van Nederlandse mensen .•

Veto: Verkoopt de traditionelere jazz be-
ter in Nederland?
Dijkstra: «Dat gaat iets beter maar
niet om te zeggen dat het goed gaat.
De gemiddelde Nederlander die met
40 gulden in een platenzaaic staat,
koopt een cd van Miles Davis en niet
iets van lorrit Dijkstra. Om dat te ko-
pen moet je al een echte kenner zijn,
of ons gehoord of gezien hebben.
Daarom verkopen we meer cd's op
optredens .•

Veto: Er zijn een aantal doemdenkers die
zeggen dat jazz dood is, dat er geen ont-
wikkelingen meer zijn. Wat vind jij daar-
van?
Dijkstra: "Dat verhaal hangt samen
met het verhaal dat alles goed gaat
met de jazz. Dat hoor ik al zolang ik
muziek speel. Sommige mensen zeg-
gen dat het steeds populairder wordt,

Veto: Vind je dat muziek moet kom-
municeren? Welk effekt streef je bij het
publiek na?
Dijkstra: "Dat het publiek op het
puntje van hun stoel zit en zich toch
komfortabel voelt, alsof ze in een hele
relaxte leunstoel zitten. maar dat er
toch zoveel gebeurt dat ze geboeid
blijven. Dat er steeds een verrassing
komt zodat ze toegespitst blijven op
wat er gebeurt. Ik wil dat het publiek
met een voldaan gevoel naar huis
gaat en kan zeggen dat het iets ge-
hoord heeft wat het nog niet eerder
gehoord heeft .•

Mond
«Ik verwacht wel van mijn toe-

schouwers dat ze naar mij komen om
te luisteren en dat ze openstaan voor
de dingen die ik breng. Misschien vin-
den ze het niet mooi. Dat mag alle-
maal. Ik verwacht echter wel dat ze er
aandacht aan besteden en daar hoef
je helemaal niet hoogbegaafd of in-
telligent voor te zijn."

Veto: Is het niet zo dat de zaal meestal
vol met muzikanten of geflopte muzikan-
ten zit?
Dijkstra: "Ik vind het leukste publiek
liefhebbers of mensen die daarom zelf
geen jazzm uziek maken maar het wel
volgen, cd's kopen en de krant lezen.
Dat is vaalc het dankbaarste publiek,
want die zijn bereid te luisteren en zijn
op de hoogte van wat er aan de hand
is in de wereld, mensen die nieuwsgie-
rig zijn naar nieuwe bandjes. Die wil-
len gewoon graag naar een koncert
komen .•

Veto: Om afte sluiten: speelt het lomt
Dijkstra trio wel jazz?
Dijkstra: «Als mensen vragen wat
voor muziek ik speel, dan sta ik elke
keer weer met de mond vol tanden. Ie
kunt het jazz noemen omdat we im-
proviseren, maar het is geen jazz in de
zin van bebop. Geïmproviseerde mu-
ziek in de zin dat het totaal vrij is, is
het niet echt. Dus het ligt daar ergens
tussen. Er was eens een recensent die
als laatste regel van zijn stuk schreef:
misschien is het wel echte jazz. Wel,
dat was een kompliment.

Veto: Misschien is het wel echte jazz.

Koert Declercq
Peter Van Rompaey
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Het lomt Dijkstra treedt op vrijdag 30
september op in de Stucbar van 10.30 u
tot 12.30 u. U mag weer voor niks bin-
nen.



Waar voor uw geld

Tristero gratis
Tijdens de openingsweek van Kultuurraad, het Stuc en Klapstuk
krijgt ook teater een plaats. Na een jaar gewerkt te hebben in het
Atelier,wordt Tristero er nu vervoeqd door de Roovers. Inafwach-
ting doarven komende eersten met een hememing van 'Sarraute'.

Het Atelier-projekt maakt het moge-
lijk voor jonge teatergezelschappen
om zich een jaar lang te ontwikkelen
zonder administratieve, technische of
financiële kopzorgen. In het jaar dat
Tristere achter de rug heeft, kwam het
met drie produkties voor de dag: 'Gor-
ga Shlink' en 'The American Dreorn',
bewerkingen van respektievelijk
Brecht en Albee; en 'Sarraute', een
kompilatie van drie stukken van de
gelijknamige Franse schrijfster. Het is
met dit laatste projekt dat Tristere op
woensdag 29 september naar de ope-
ningsweek komt. 's Middags spelen ze
twee eenakters in het Uur Kultuur, 's
avonds de derde in een voorstelling
die gekombineerd wordt met het
dansstuk 'Frederick's First Kiss' van
BertVan Gorp en Sean Iuan [ohn.
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Tristere ontstond op initiatief van
Barbara Van Lindt, Peter Vanden-
bernpt en Paul Bogaert, die al als stu-
denten samenwerkten aan projekten
van de richting Ieaterwetenschappen
van de KU Leuven. De ietwat vreem-
de naam Tristero komt uit het kult-
boek van Thomas Pynchon 'The Cry-
ing of Lot49', waaraan overigens ook
het trompetje op de affiche van 'Sar-
raute' refereert. Via zijn werk in de
teaterateliers van het Stuc, probeert
Tristero zijn plaats te vinden in het
Vlaamse teaterlandschap. Of dat tot
nu toe gelukt is, zal in de komende
periode moeten blijken, iets wat de le-
den van het gezelschap zelf ook aan-
geven. Het blijft echter zeer de vraag
of Tristero daarvoor in het afgelopen
jaar genoeg een eigenheid opge-

bouwd heeft. De bedoeling van het
Atelier is onder meer gezelschappen
voldoende krediet te geven om in alle
rust aan een eigen gezicht te werken.
Enhoe mooi en doordacht de voorstel-
lingen van Irtstère ook mogen zijn,
juist aan dat eigen gezicht lijkt het
hen vooralsnog te ontbreken.

Psychologie
De keuze voor drie eenakters van

Nathalie Sarraute is, aangezien het
gezelschap vanuit de achtergrond
van de leden en blijkens hun vorige
stukken graag werkt rond taalfilo-
sofische problemen. niet onverwacht.
Het werk van deze Russisch-Franse
romandère-essayiste, die vanaf haar
tweede roman door Sartre als zijn
protégée beschouwd werd, stelt het fe-
nomeen taal centraal binnen de men-
selijkegedragingen. Sarroute koncen-
treert zich vanuit haar psychologi-
sche belangstelling op de onderlig-
gende betekenis van banale gesprek-
ken, waarbij vooral de taal als wapen
een belangrijk motief is.
Vooral in de eerste twee stukken,

die zoals gezegd gratis in een Uur Kul-
tuur te bekijken zijn, is taal het be-
langrijkste onderwerp. In het eerste,
'Mooi, eh?', wordt de problematiek
van het estetisch oordeel, dat altijd
subjektief is, gekoppeld aan een gene-
ratiekonflikt. De onmogelijkheid van
toenadering leidt tot gêne, woede en
teleurstelling aan de kant van de ou-
ders. Ook in het tweede stuk, 'Zomaar
zonder reden', waarin twee (oor-
spronkelijke) vrienden tegenover el-
kaar staan, blijken de tegenstellingen
onverzoenbaar. Dat is eens te meer
problematisch omdat, zoals de titel te
kennen geeft, de kiem van het pro-
bleem vaag en absurd blijft.
In het afsluitende stuk, dat 's a-

vonds gespeeld wordt, gaat het om de
strijd tussen ideeën, zeg maar ideolo-
gieën. Een man en zijn vriend probe-
ren een vrouw, een medewerkster, te
overtuigen. Waarvan is niet duidelijk,
maar dat is ook niet belangrijk, het
punt is dat ze bij haar stelling blijft.
Aanvankelijk proberen ze haar te be-
keren, maar later nemen zeeen berus-

Het dansende lichaam een eerste Klapstuk-reader

Volksopvoeding Opnivo
'Het dansende lichaam' is de eerste van een reeks publikaties die
Klapstuk opzet onder de noemer 'Oe dans verschriftelijkt'. Het
cahier is een kleurrijk amalgaam van teksten waarin ook de vraag
naar het nut en de (on-)mogelijkheid om over dans te kunnen
schrijven niet ontweken wordt. Met deze publikaties willen
Klapstuk en ook het Stuc iets doen aan het gebrek aan reflektie
rond hedendaagse podiumkunsten.

"De dans brengt volgens mij de toe-
schouwers niet alleen verpozing moer
ook nut. Veel draagt hij bij tot de mo-
rele en intellektuele vorming. Hij
brengt de juiste verhouding in het zie-
Ieleven van de mensen die het zien, "
aldus Lucianus die rond 160 na Kris-
tus het dus duidelijk op de dans begre-
pen had. Zijn tekst is, buiten de frag-
menten uit interviews in strikte zin de
enige in dialoogvorm geschreven
tekst van de bundeling. De selektie
van de fragmenten is, zo geeft samen-
steller en kersverse dramaturg van
Klapstuk Johan Reyniers in zijn inlei-
ding aan, gebeurd op basis van de
gedachte dat de teksten met elkaar
moeten botsen en zo enige kritische
gedachten van de lezer uitlokken. Het
wordt immers niet met zoveel woor-
den gezegd maar 'Het dsnsende li-
chaam' heeft zichzelf zoiets als een
volksopvoedende opdracht aange-
meten.

Niet-buik
De wind waarop deze eerste publi-

katie van deze reeks rond de dans
verschriftelijkt komt aangewaaid, is
die van Anne Teresa De Keersmaeker,
Wim Vandekeybus en Jan Fabre. Deze
opmerkelijke bloei der hedendaagse
dans in Belgiëwerd enkele jaren gele-
den gesteund door jonge kunsten-
centra als het Stuc en Kaaiteater. Deze
nieuwe stap in de geschiedenis van de
Belgische dans moet, aldus Klapstuk,
omkaderd worden. Een aktuele re-
flektie die deze nieuwe kreativiteit
omkadert, daar gaat het boek naar op
zoek. Dat gebeurt via een in vorm zo-
wel als in inhoud opvallend geva-
rieerde reeks essays en interview- en
fiktiefragmenten. Jeanette Winterson
en Paul Valéry staan naast Lucianus
en Merce Cunningham, allen in
dienst van de zoektocht naar een ba-
sis voor het raakpunt tussen woord en
dans.
Het uiteindelijke doel van het bun-

delen van deze oude teksten wordt
dan ook duidelijk in het heden gelegd:
"Ik heb de teksten in de eerste plaats
gekozen omdat ze ons op een be-
paalde manier naar het heden doen
kijken; dus vanuit een hedendaagse
invalshoek", aldus Johan Reyniers in
zijSn inleiding.
Reyniers verbergt niet dat deze keu-

zevoor niet-recente teksten ingegeven

is door niet meer dan een noodzake-
lijkheid die aan de basis ligt van 'Het
dansende lichaam'. Met de danses-
sayistiek in Vlaanderen is het inder-
daad zeer pover gesteld, om niet te
zeggen dat ze zo goed als onbestaan-
de is. Deze bundeling van essays en
fiktie isdan ook zoiets als een Leuvens
hoopprojekt: "Tegelijk kan het geen
eindpunt zijn. Het is slechts een aan-
zet, een klankbord waartegen een ei-
gen essayistiek kan gaan opduiken."
Is deze nood ook werkelijk aanwe-

zig? Smacht de Vlaamse kultuur ef-
fektief naar een aanknopingspunt
voor een traditie van een eigen dans-
reflektie?Wellicht niet, Reyniers heeft
echter gelijk wanneer hij stelt dat de
groei die de hedendaagse dans in
Vlaanderen gedurende het laatste de-
cennium op internationaal nivo heeft
gebracht, in ieder geval op een of an-
dere manier mag verschriftelijkt wor-
den. Al was het maar omdat fasdne-
rende dans tenminste de potentie in
zich heeft om ook interessante teksten
op te leveren.
Op zijn minst een aantal van de

hier geselekteerde teksten uit vorige
eeuwen geven inderdaad aanleiding
tot vragen die ook in het hedendaagse
danslandschap aan de orde zijn. Zo is
één van de rode draden door deze
fragmenten de vraag of dans "mime-
tisch" moet zijn. Moet het beweging
zijn die op zich staat of beweging die
een uitdrukking is van iets ekstra-
lichamelijks. Met andere woorden, is
dans ja dan nee niet-verbaal teater?
Het is een kontliktsituatie die Andre
Levinson in 1927 konstateerde en
waar veel essays uit de bundeling
standpunt tegenover innemen. Deze
problematiek sluit aan bij de aktuele
vraag of de term dansteater wel steeds
met dans samenvalt, zoals vaak ge-
beurt.

Aristoteles
Het dynamiseren van de danslite-

ratuur in Vlaanderen, het is een even
nobel als groots objektief waarmee
Klapstuk het zich natuurlijk vrijmoei-
lijk maakt. Of dit en de volgende de-
len uit de reeks 'De dans verschrif-
telijkt' daar inderdaad iets aan kun-
nen doen, is een vraag waar pas op
lange termijn uitsluitsel over zal kun-
nen worden gegeven. Een verdienste
die nu al kan vastgesteld worden, is

dat Reyniers een aantal teksten uit de
vergetelheid heeft opgevist en bijeen-
gebrácht. Verzamelingen danstek-
sten in het Nederlands bestonden
haast niet. En gaten mogen gevuld,
hoe groot ook de vraag naar die op-
vulling mag zijn.
Jammer zijn wel de volksopvoe-

dende dimensies die het boek naar
voor schuift. Een konfrontatie die een
lezeraangaat met het amalgaam van
gedachten uit de verschillende teksten
kan inderdaad leiden tot een bewuste,
meer filosofische vorm van kijken
naar dans. Eenteoretische basis wordt
aangereikt en wie daar zin in heeft,
weet waar hij naartoe moet. Er is
daarnaast echter ook zoiets als een in-
tuïtievere vorm van kijken, het op jeaf
laten komen. Naast het intrigeren
staat het bewonderen. Deze filosofe-
rende, andere vorm van kijken is
daarom nog geen betere. Met andere
woorden, je bent anders maar daar-
om ook beter gewapend?

Primitief
Reyniers vindt van wel: "Het dan-

sende lichaam wil met dit alles een
soort van derde oog zijn, een boek
waardoor we minder onschuldig,
meer gewapend naar een voorstelling
zullen kunnen kijken." Het is een
kwaliteit van dit boek dat een daar
tegenoverqestelde mening evenzeer
te vinden is. Zoals Werumeus Buning
stelt in 'Dans en betekenis': "Men
moet bij dans niet gaan denken: wat
betekent het, wat vertelt de danseres."
En Doris Humprey stelt in 'Choreo-
grafen zijn spedele mensen': "Het is
bekend dat de podiumkunsten meer
interpretatoren dan scheppers heb-
ben: de verhouding is ongeveer hon-
derd tegen één."
Stephane Mallarmé vindt dat dans

een mysterieus geschrift is waar
slechts "de geïnspireerden" toegang
tot hebben. Als jedan inspiratie enkel
invult als intellektualisme, is dat een
jammerlijke reduktie .•

Ieroen Overstijns

Johan Reyniers treä.ï, Het dansende li-
chaam. Klassieke teksten over (heden-
daagse) dans. Uitgeverij KritakiKlap-
stuk, 1994, 228 p., 698 fr.

tende houding aan, die eigenlijk nog
negatiever is.

Symbolisch
Ondanks het feit dat alledrie de

stukken op zich afgeronde gehelen
zijn, zijn er toch ook duidelijke over-
eenkomsten. Falende kommunikatie
en de daaruit voortvloeiende kon-
flikten staan centraal. Mede daardoor
evolueert geen van de stukken naar
ook maar enige vorm van toenade-
ring tussen de personages. Opvallend
is ook dat deze toch vrij persoonlijke
konflikten op een onpersoonlijke ma-
nier verbeeld worden: de personages
hebben noch een naam, noch een
duidelijk identificeerbare sociale ach-
tergrond. Zelfsin het derde stuk, waar
sommige rekwisieten, vooral dan de
witte labojassen, al een welbepaalde
richting lijken aan te geven, wordt de
eigenlijke kontekst nog niet vrijgege-
ven. Het kan om een ziekenhuis gaan,
maar ook om een laboratorium of
kerncentrale.
De opbouw van de scene is vrij so-

ber: een lange, houten, rollende pers-
konferentietafel, een doorzichtige
flappenwand en allerlei kleinere attri-

buten, die op het eerste gezicht nogal
lukraak gekozen lijken, maar ook
symbolisch kunnen zijn. Vooral in de
eerste twee stukken lijkt dit dekor on-
mogelijk te integreren in de kontekst
van de voorstelling, in het derde daar-
entegen zijn de objekten duidelijker te
situeren. Een megafoon is nu een-
maal makkelijker te verbinden met
ideeën en ideologische strijd dan een
chokoladegebak met estetische oor-
delen. Ook de transparante achter-
wand wordt vooral in het derde stuk
funktioneel gebruikt. Je ziet de ak-
teurs ook achter deze 'vijfde wand'
akteren, terwijl ze in de andere twee
stukken deze wand veleer gebruikten
als konventtonele. ondoorzichtige de-
korachterwand.
Demanier van akteren van Tristero

is allesbehalve naturalistisch, al
wordt er vooral in het derde stuk ook
op een ietwat klassiekere manier ge-
akteerd. De onbeholpenheid waar-
mee ze doorgaans op de planken
staan, wordt bij Tristero een stijlken-
merk. Hoewel dit soms nogal ergerlijk
overkomt, benadrukken de leden van
Tristero dat zij zich "afzetten tegen de
idee dat een akteeropleiding een kon-
ditio sine kwa non is om überhaupt
op een zinvolle manier op de planken

te staan". loch blijft het enigszins
jammer dat, bij een gezelschap waar-
bij de tekstzegging centraal staat, de
tekstuitspraak soms nogal binnens-
monds en onduidelijk is.

Naturalistisch
BijTristere gaat het niet zozeer om

inleving, dan welom het etaleren van
een rol, niet zozeer om psychologi-
serend akteren dan om het illustreren
van een dramaturgisch principe. De
tekst, en het overbrengen van de inte-
griteit van die tekst, staan centraal.
Tristere slaagt daar behoorlijk in, wat
de voorstelling toch nog het zien
waard maakt. Zekernu dat ook gratis
kan.

Johan Bruyninckx
Tom Dams

Tristero speelt de eerste twee delen van
'Sarroute' op woensdag 28 september tij-
denseen UurKultuUTom 13.00 u, en het
derde deel diezelfde avond om 20.30 u,
gekombineerd met 'Frederick's First Kiss'
van Bert Van Gorp en Sean Tuan John.
Beide voorstellingen gaan door in de
Vlamingenstraat 83en zijn gratis.
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In onze tijd
VzwFolkpodium nodigt al een zestal
jaren folkgroepen uit voor een dub-
optreden in het Leuvense. Donderdag
is het Italiaanse La Ciapo Rusa te
gast. Vanwege een tekort aan kleine,
gezellige zalen binnen de stadskern,
zal de folkliefhebber zich dan naar
Egenhoven moeten verplaatsen, op
ongeveer vijftien minuten fietsen van
Leuven centrum.
Volksmuziek wordt wel eens geas-

socieerd met lange baarden, slobber-
truien, en geruite hemden. Niet ten'
onrechte overigens. Zo roept de
groepsfoto van de vijf ruitjeshemden
van LaCiapa Rusa direkt belegen her-
inneringen aan de jaren zestig op.
La Ciapa Rusa werd nochtans pas

in 1977 opgericht door draailierspeler
Maurizio Martinotti en akkordeonist
Beppe Greppi om de volksliederen en
melodieën die ze in het
Noorditaliaanse Piernont hadden op-
getekend zelf te spelen en te zingen.
Martinotti en Greppi hadden vooral
opzoekingen gedaan in Alessandria,
een kleine provincie in Piemont. Om-
dat zezelf uit die streek kwamen, kon-
den ze snel het vertrouwen van de
bergbewoners winnen. Bij de lokale
bevolking sprokkelden beide muzi-
kanten een rijke oogst aan volksliede-
ren, rituele liederen en slaapliedjes,
waarvan later tot hun verbazing

bleek dat ook hun grootmoeders die
nog kenden. Uiteindelijk beslisten ze
de veldopnamen niet gewoon in een
biblioteek te doen belanden maar de
liederen bij een breder publiek bekend
te maken. Sindsdien staan zij dus op
de Italiaanse podia met Piemontese
volksmuziek.
Hiervoor maken ze gebruik van tra-

ditionele instrumenten zoals de
akkordeon, de draailier en typische
Noorditaliaanse instrumenten zools
de piffero (een rietinstrument) en de
musa (een soort van doedelzak). Mar-
tinotti en Greppe worden hierin bijge-
staan door drie klassiek geschoolde
muzikanten. Ondanks hun oprechte
bedoelingen slagen ze er op hun cd's
amper in hun ware muzikale achter-
grond te verbergen. Hun bewerkingen
van traditionele volksliederen en
volksdansen worden uiterst nauw-
keurig gespeeld maar missen de op-
rechtheid van de originele
volksmuziek. De volksdansen nodi-
gen zelden uit ten dans en de ballades
ontbreekt het meestal aan intensiteit.
Natuurlijk heeft La Ciapa Rusa ook
sterke kanten zoals de verfijnde ar-
rangementen of de a-capellapartijen
van zanger Devis Longo. Een optre-
den van La Ciapo Rusa kan ermee
door als eerste kennismaking met
volksmuziek, maar echte fijnproevers
kunnen donderdag misschien beter
elders gaan kijken. Hun laatste cd is
overigens uiterst geschikt als onder-

leggertje om zelfgemaakte appelwijn
op te serveren.

Gaston
Je voelt het waarschijnlijk reeds

aankomen. Langs alle kanten hoor je
nu wel oproepen om ergens als vrij-
williger in te springen. Ook Kring-
raad, de interfakultaire studenten-
koepel, doet hier een oproep naar ie-
der van jullie.
Wie wil er studentenvertegenwoor-

diger worden voor de volgende raden:
2 voor Akademisch Vormingsinsti-

tuut voor Leraren
2 voor Onderwijsraad (1 uit Biome-

dische en 1 uit Humane Wetenschap-
pen)
2 voor Akademische Raad (1 uit

Biomedische en 1 uit Eksakte Weten-
schappen)
1 voor Raad voor Internationale

Relaties
Iedereen die geïnteresseerd is in 1

van deze funkties of die meer infor-
matie over Kringraad wil, kan steeds
eens binnenspringen in ons kantoor
in de 's Meiersstraat 5. Elke werkdag
tussen 14.00 en 18.00 u is daar ie-
mand die u kan helpen.
Kandidaturen moeten voor woens-

dag 7oktober om 18.00 u op het kan-
toor afgegeven worden.

en aandeel dat
een leven lang rendeert

CD~

ACCO is een coöperatief en geeft aan zijn aandeelhouders korting. Voor slechts
1.250 BEFben je aandeelhouder van ACCO en dat je leven lang.
Het aandeel is immers geen lidkaart en hoeft dus niet elk jaar vernieuwd te wor-
den. Met dit aandeel heb je meteen 15% korting op al je cursussen. Daarnaast
geniet je eveneens 15% reductie op al je schrijfmateriaal, cursuspapier. labojassen
en de overige 2.500 produkten van de papierhandel. Bovendien profiteer je van de

speciale ACCO-acties in de boekhandel. Een ACCO-aandeel
wordt dan ook terecht beschouwd als een noodzakelijk instru-
ment voor de student. 87% van de huidige studenten is
aandeelhouder. In zijn totaal telt ACCO momenteel 110.000
aandeelhouders. En jij?
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Optreden Ivich en Jawbreaker in
jeugdhuis Sojo

Kaakbrekers in
Kessel-Lo
Uheeft zewellicht al opgemerkt in het straatbeeld, die grote zwart-
witte affiches die het optreden van Urban Dance Squad aankondi-
gen, het eerste koncert van programmator Chokri Mahassine in
Leuven - try-out Bad Brains van enkele maanden geleden niet
meegerekend. Al te entoesiaste stemmen roepen dat Leuven daar-
mee eindelijk weer alternatieve muzie_k.koncerten krijgt. De komst
van Mister Pukkelpop naar de -Corso mag inderdaad een zegen
voor de muziekfreaks genoemd worden, maar daarbij mag niet
vergeten worden dat wars van alle hit- en trendgevoeligheid het
eigenzinnige Kerosene al enkele jarénJdeinschalige optredens uit
zijn mouw schudt.

Dat leverde in een recent verleden
lichtjes fantastische avonden op met
onder anderen Lungfish, Girls
against Boys, Jawbox en deze zomer
nog het 'anti-Marktrock statement'
Drive Like [ehu. In de regel gaan deze
optredens door in jeugdhuis Sojo, na-
bij het station, maar voor iets grotere

affiches (VictimsFamilyvorig jaar bij-
voorbeeld) wordt al eens uitgeweken
naar de al genoemde Corso, de thuis-
honk van de alternatieve muziek
sinds Radio Scorpio er zijn suksesrijke
porties geeft.
Ook voor dit seizoen plannen ze bij

Kerosene allerlei lekkers, tenminste
voor wie houdt van een stevige portie
droge hardcore genre Fugazi en Mo-
ving Targets. Voor dit jaar nog zijn
optredens voorzien van het legendari-
sche gitaarkombo No Means No (29
oktober), het wat melodieuzere Wool
(7 november), en Alice Donut (5 de-
cember).

Toernee
Het Kerosene koncertseizoen wordt

echter zondag 2 oktober al inqezet
met Jawbreaker, de groep van zanger-
dichter Blake Schwarzenbach. De
groep heeft Sen Frandsco als thuis-
basis maar klinkt allerminst als een
typische MTVwest coast band, van
het slag No FX.Qua sound doet [aw-
breaker eerder denken aan de punk-
rock zoals die nu al enkele decennia
vooral gemaakt wordt in de grote ste-
den aan de oostkust, met fugazi als
bekendste naam. De muziek ken-
merkt zich dus door een strak ritme
waarbij de gitaren nauwelijks vrij spel
krijgen. Toch slaagt de groep er in op
zijn vorige cd '24 Hour Revenge The-
rapy' aanstekelijke songs in elkaar te
boksen die oersimpel maar toch dege-
lijk en melodieus klinken, zoals die
van grote voorbeelden en bijna-
naamgenoten Jawbox of van de vroe-
ge Lemonheads, toen die nog haar op
hun tanden hadden. Net zoals andere
referentiepunten als Superchunk en
Cell is Jawbreakerechtereen band die
vooral live te genieten is.
Het is wel zo dat live de teksten van

Schwarzenbach minder aandacht
krijgen dan ze eigenlijk verdienen.
Deze sobere maar precies daardoor
naar de keel grijpende teksten zijn ui-
termate lezenswaardig, jammer ge-
noeg in tegenstelling tot het meren-
deel van die van andere groepjes. Op
zijn best doet zanger Blake Schwar-
zenbach denken aan de beat poets.
Kerouac en Ginsberg zijn nooit ver
weg: 'I rode down to the tracks. Thin-
king they might sing to me. But they
just stared back. Breken, trainless and
black as night. Climbed out onto my
roof. SoI'd be a poet in the night. Beat
the walls off my room.', klinkt-het in
'Condition Oakland'. Geen wonder
dat die andere taalmeester-punk-
rocker, wijlen Kurt Cobain de groep
oppikte voor een toernee met Nir-
vana.
Maar op 2 oktober is Jawbreaker

wel degelijk zelf het hoofdprogram-
ma. Het Franse Ivich dient als opwar-
mer, en dat kan moeilijk fout gaan
want deze eveneens in het Engels zin-
gende band speelt naar het schijnt in
dezelfde stijl als Jawbreaker.
Dus wiewil ontdekken wat Cobain

destijds in Jawbreaker zag, kan alvast
hier en daar eens voorzichtig informe-
ren naar de weg naar Kessel-La.

Bart Eeckhout

Ivich en lawbreaker spelen in jeugdhuis
Sojo in Kessel-Lo op zondag 2 oktober
vanaf 19.00 u. Kaarten kosten 250
trank in voorverkoop en 300 frank aan de
kassa.



Schalks knipogend naar onze
fotografe

Tom Robinson~j"Nee,
ik ben niet getrouwd"
Tijdens Marktrock was hij nog te zien in het Oretoriénhof en van-
avond dinsdag komt hij alweer naar Leuven, inde Waaiberg: Tom
Robinson. We troffen de man aan in een kafee te Zichem, waar hij
voor een handjevol toeschouwers een bescheiden maar leuk
koncert weggaf.

Hij heeft ooit nog voor meer mensen
gespeeld, maar de laatste tijd doet hij
liefst kleine zaaltjes en kafees aan.
Misschien is dat gebrek aan groter
sukses wel een goeie zaak voor de toe-
schouwer, want hierdoor is er wel de-
gelijk plaats voor wat humoristische
interaktie. Robinson maakt voor de
gelegenheid een selektie uit de Bel-
gische popgeschiedenis en brengt
nummers van WiJl Tura (en nu maar
wachten tot hij 'Glad to Be Gay' ver-
taalt), Soeur Sourire en Jacques BreI.
En hij heeft een nieuwe plaat uit,
'Love Over Rage', die heel wat op de
radio gedraaid wordt. Tom Robinson
begon zijn carrière bijna 20 jaar gele-
den onder de vleugels van Ray Davies
van The Kinks, maar richtte na een
meningsverschil met deze laatste The
Tom Robinson Band op en liet zich
vervolgens meedrijven met de eerste
punkgolf.

Vlot
Zijn eerste plaat blijft misschien wel

zijn beste, met zijn bekendste num-
mer '2-4-6-8 Motorway', en het krach-
tige 'Power in the Darkness'. In die
dagen wordt hij ook bekend als
woordvoerder van de homobewe-
ging, meer bepaald door zijn nummer
'Glad to Be Gay'. De jaren die volgen
gaat het hem echter minder voor de'
wind, al blijft hij regelmatig middel-
grote hits scoren die bekend in de oren
klinken: 'War Baby', 'Listen to the
Radio' of nog 'Back in the Old Coun-
try'. Vorig jaar verscheen dan een
goeie live-cd 'Living in a Boom Time'
met enkele sterke nieuwe nummers.
'Love Over Rage', de nieuwe, is zijn
eerste studio-plaat sinds vijf jaar, en
dat verklaart misschien ook waarom
die een beetje overgeproducet klinkt.
Live doet hij het akoestisch, met één

ekstra gitarist en een elektrische pia-
no.

Veto: Ie bent veel te zien in België en je
speelt ook Belgische liedjes, waarom?
Tom Robinson: «Ik speel overal waar
ze mij vragen, en blijkbaar houden de
mensen wel van mijn muziek in Bel-
gië, dus kom ik hier spelen, zo simpel
is dat. Die Belgische nummers zijn
mijn manier om dank u te zeggen aan
het publiek. Grote acts komen in de
zaal toe en zeggen "Good evening,
Antwerp, are you ready to rock 'n'
roll?" terwijl ze net op de kalender ge-
keken hebben en ontdekt hebben dat
ze in België zijn. Ik weet heel goed dat
je op zo'n grote toernee na een tijdje
niet meer kunt weten waar je bent. Ik
probeer het publiek te tonen dat ik
heel goed weet waar ik speel. 'Living
in a Boom Time' bijvoorbeeld is opge-
nomen in Ierland, en je kunt horen
dat er veel songs inzitten met Ierse in-
vloeden of met verwijzingen in de tek-
sten. Als ik naar ltqlië ga, speel ik
Italiaanse nummers omdat Qat mak-
kelijk uit te spreken is. Ik heb een spe-
ciale band met verschillende lan-
den ... Japan, Ierland, ltalië.»

Bril
«Het is net zoals met vrienden: je

hebt verschillende soorten vrienden,
en wanneer je bij de ene bent, gedraag
je je op een andere manier dan bij de
andere. Als een Japanse vriend naar
een show in Londen komt kijken,
komt hij verwonderd zeggen dat het
helemaal anders was dan in Japan. Ik
moet wel zeggen dat Nederlands de
moeilijkste taal is die ik tot nog toe
heb proberen te leren. Ik spreek vlot
Frans en Duits en ken ook nog wat
Italiaans en Japans, maar niets is zo
moeilijk als jullie tacl.»

Veto: Ie treedt op in clubs met je akoesti-
sche gitaar maar ergens op 'living in a
Boom Time' zeg je "I hate Tracy Chop-
man". Ben je bang om het etiket singer-
songwriter opgespeld te krijgen?
Robinson: «Ik heb helemoal.giets te-
gen Tracy Chapman, dat was enkel
voor het rijm. Maar ik wil inderdaad
geen folkzanger genoemd worden.
Mensen zien iemand met een akoesti-
sche gitaar en denken onmiddellijk
"aha, een folkzanger". Ik treed op in
kleine zaaltjes omdat ik moet, niet
omdat ik zogezegd dichter bij het pu-
bliek wil zijn. Het liefst speel ik dan
nog in de hele kleine dingen, omdat
de ruimte dan tenminste goed vol zit.»
Veto: We moeten het traditioneel ook
nog even over homoseksualiteit hebben.
Ben je het beu om daar telkens opnieuw
over te moeten babbelen ofvind je het nog
altijd een belangrijk onderwerp om over
te schrijven?
Robinson: «Ja, natuurlijk, het is nog
steeds een belangrijk onderwerp in
onze maatschappij, omdat het alle
mannen aanbelangt. Heteroseksuele
mannen voelen zich meer bedreigd
door homo's dan hetero-vrouwen
zich bedreigd voelen door lesbiennes.
Het heeft te maken met het koncept
mannelijkheid. Vrouwen zijn niet
bang om geen echte vrouw meer te
zijn omdat zij bijvoorbeeld hun job
verliezen. Er zijn zovele dingen die de

mannelijkheid bedreigen: een bril
dragen, niet kunnen vechten ... Ho-
moseksualiteit is ook één van die din-
gen.»

Voorstelling
Veto: Ie bent getrouwd en hebt een kind.
Vind je dat homokoppels moeten kunnen
trouwen en kinderen adopteren?
Robinson: (vlug) "Ik ben niet ge-
trouwd. Homo's en lesbiennes zijn
heel goeie opvoeders. Ik denk dat het
komt omdat deze groep het leven op
een harde manier heeft leren kennen.
Als het op adoptie aankomt, dan kan
je stellen dat het kind bijna zeker een
moeilijke jeugd zal hebben, en dus is
het beter als het omringd wordt door
twee liefdevolle mensen die het toela-
ten om zichzelf te zijn, liever dan hete-
roseksuele ouders die levensopvattin-
gen zouden willen opdringen die niet
bij het kind passen. Homoseksuele
mannen zien misschien beter in dat
een kind zijn eigen behoeften heeft en
dat het zinloos is om het te dwingen te
worden zoals zij het willen. Ze hebben
zelf op een pijnlijke manier moeten
ervaren wat zoiets betekent. Het blijft
echter een taboe, omdat de maat-
schappij homofilie nogal eens ver-
wart met pederastie. Vooral in Groot-
Brittannië heerst het beeld dat homo's

Student
Service
Shop

voor z!ff'_) thesissen en onder didoktisch materiaal
• gebruik \ ,\11 PC met primer inclusief deskundige bczclcidiru;
• copiëren

• faxen
• inbinden
• scannings (= vcrwerking van u\\ f()[o\ en rekeningen)

• k lcurcnpr ints
• informatica-cursussen
• shop met di-kcttcs, informaticabocken

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude. [)ic,>r,>c..,u'l'H .261, .")()()() Lcux en, tel. Ol h / 2") I K OS.

(foto Kattin Vandenbosch)

kinderen verkrachten, en dat je kinde-
ren in gevaar zijn als ze in hun buurt
komen. Het blijft dus belangrijk om
over die dingen te zingen, omdat zo'n
voorstelling gewoon niet juist is: ne-
gentig procent van alle seksuele mis-
drijven wordt gepleegd door hetero's.»

Veto: Homo's reageren nogal eens
schamper als het over Tom Robinson
gaat. "Deverraderisgetrouwd", zowordf
gezegd. Kan je zoiets begrijpen?
Robinson: «Vooreerst: ik bén hele-
maal niet getrouwd, dat zijn allemaal
verzinsels van de pers. Een keer dat die
leugen verspreid wordt, kan je hem
niet meer laten verdwijnen. Iedereen
denkt toch ook dat Marlon Brando
een alkoholische, macho vrouwen-
hater is, omwille van zijn eerste films.
Hij heeft zijn type gekregen en er is
niets dat hem van dat imago kan af-
helpen. Hij is nu zeventig en de men-
sen vragen hem nog stééds "Waarom
haat u vrouwen?". Eens een joemalist
het sappige verhaal van de homo-
rechten-aktivist die trouwt uitvindt, is
het onmogelijk om die geruchten te-
gen te gaan. Bovendien, wat dan
nog? Als ik zin heb om te trouwen,
dan doe jk het gewoon. Als de men-
sen, waarvoor ik al gedurende twintig
jaar een platform breng, zich op hun
beurt op dat platform plaatsen om
mij belachelijk te maken, wel, fuck
'rn.Maar uiteindelijk kan je het ze ook
niet kwalijk nemen, want ze kennen
mij alleen via de pers natuurlijk, en
telkens opnieuw beginnen joema-
listen over die kwestie. oàn moeten
homo's inderdaad wel denken
"Waarom kan Tom Robinsondaarnu
niet over zwijgen?", De pers gebruikt
mi jn leven om de dingen waar ik mijn
leven aan besteed heb kapot te ma-
ken, want daarachter zit natuurlijk
hun idee: heteroseksualiteit is beter
dan hornoseksualiteit.»

Massa
Veto: Wat blijft er na al die jaren over-
eind van de punk-ideologie?
Robinson: «Passie. Doe watje echt wil
doen en doe het direkt. Het is niet no-
dig om een professionele muzikant te
zijn om goeie muziek te maken. Ik zie
hetzelfde nu in de huidige dansmu-
ziek: je moet niets kennen van muziek
om eraan te beqinnen.»
Veto: Tijdens je optredens doe je vrij
sarkastisch over je hits. Zijn hits dan echt
zo belangrijk?
Robinson: «Natuurlijk. De mensen
beseffen pas dat je bestààt als je een
hit hebt. Alleen op die manier kom je
uit de grijze massa en geraak je aan
optredens. Ik heb er nu één gehad in
de jaren zeventig, één in de jaren
tachtig en ik hoop er nog één te heb-
ben in de jaren negentig. Ik ben best
tevreden met één hit per decenniurn.»

Frederik Depoortere

Tom Robinson en voorprogramma F!Q-
wers for Breakfast treden op in De Waai-
berg vandaag dinsdag 27 september
vanaf 20.30 u. Kaarten kosten 250
frank in voorverkoop en 300 frank aan de
kassa.
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'Kultuur en imperialisme' van Edward Said andere rassen te leiden en te bescha
ven. Altijd staan daarbij de Europese 
normen centraal. Wie de macht heeft, 
bepaalt de geschiedenis, of althans 
hoe die bekeken wordt. Wat door de 
Europeanen 'universalisme' ge
noemd wordt, is volgens Said niet 
meer dan slecht vermomd eurocen
trisme. Ook bij bijvoorbeeld de 'we
reldtentoonstellingen' bleek dat: uit 
de niet-westerse landen werden daar
op in de negentiende eeuw slechts de 
koloniale verwezenlijkingen tentoon
gesteld. De koloniale grootmachten 
twijfelen er niet aan dat hun visie 
vanuit een soort archimedisch, ob
jektief gezichtspunt tot stand komt
vandaar ook dat bijvoorbeeld de Ver
enigde Staten zichzelfkunnen zien als 
de 'politie-ogent van de wereld'. Dat 
Said het ook daarmee grondig oneens 
is, hoeft geen betoog. 

Boeken over boeken 
Blommoert en Verschueren hebben al een paar keer proberen oan 
te tonen dat het migrantendebat in Vloanderen op een verkeerde 
en vastgeroeste manier gevoerd wordt. In de Angelsaksische we-
reld is dat wel even anders. Daar woedt de laatste jaren een hele 
nieuwe diskussie omtrentmulti-en interkulturaliteit. Onder meer 
in een nieuw boek van de Amerikaanse kultuurkritikus Edward 
Said. 

Dat het juist in Engeland en de Vere
nigde Staten is dat deze diskussie ge
voerd wordt, hoeft geen verwondering 
te wekken. Tenslotte zijn, zo stelt Said 
zelf, de Verenigde Staten de enige 
overgebleven imperialistische groot
macht, en was met name Groot-Brit
tannië de grootste koloniale macht 
van de negentiende eeuw. De weeën 
en naweeën van het kolonialisme zijn 
in die landen dan ook het Sterkst voel
baar. Zo vonden de eerste postko
loniale rassenrellen van Europa in 
Groot-Brittannië plaats, maar ook de 
eerste pogingen om de hybride kul
turele situatie van migranten ade: 
kwaat te beschrijven. Schrijvers en 
kritici als Solman Rushdie of Homi 
Bhabha spelen daarin een belang
rijke rol. Zij staan in twee kulturen te
gelijk en geven aan de vele anderen 
die in hetzelfde geval verkeren een 
stem. 

Roman 
Dat er echter ook dubbelzinnige 

trekjes aan die situatie vasthangen, 
kwam bijvoorbeeld in de zaak-Rush
die tot uiting. Rushdie werd aanvan
kelijk door veel Indiërs en Pakistani in 
Engeland en India beschouwd als een 
gevierd auteur, op wie ze trots waren, 
en als groot voorvechter van de mi
grantenrechten. Na de afkondiging 
van de 'fatwa ' door Khomeini sloeg 

dat echter onmiddellijk om, en werd 
hij door zijn voormalige bewonde
raars in de ban geslagen. Zich tussen 
de twee kulturen in stellen kan dus 
ook gevaren inhouden. 

Visie 
En nu is er 'Kultuur en imperia

lisme' van de Palestijnse Amerikaan 
Edward Said. Said is een nogal om
streden figuur. Hij werd als Palestijn 
geboren in Jeruzalem, vluchtte bij de 
stichting van Israël naar Egypte, en 
kwam uiteindelijk terecht op de Ame
rikaanse universiteiten van Harvard 
en Princeton, waar hij vergelijkende 
literatuurwetenschappen ging stude
ren, wat hij ondertussen ook zelf do
ceert, aan de universiteit van New 
York. Hij is een militant Palestijn, en 
vertegenwoordigde, hoewel hij nooit 
lid was van de PLO, de Palestijnen in 
onderhandelingen met de Ameri
kaanse overheid. Door zijn scherpe 
uitvallen tegen onder meer de bezet
ting van de Westbank, kreeg hij van 
de Israëli's de bijnaam 'Professor of 
T error' toebedeeld. 

In 'Kultuur en imperialisme' pro
beert Said de evolutie ·van het impe
rialisme en het kolonialisme te be
schrijven. Hij onderzoekt, voor een 
groot deel vanuit zijn eigen standpunt 
van literatuurwetenschapper, de rela
ties die er zijn tussen de imperiale be-

"De maanlanding was bedrog", zo stelt Mark Peeters - die heel Leuven 
van het verroad op de hoogte wil brengen -in een pamflet waarin hij een 
link legt tussen de 'maan'/anding en de 'maan'dstondencyklus van de 
vrouw. Volgens Peeters zou er nooit iemand in de ruimte geweest zijn. Een 
gek? Zou kunnen, maar dan wel op z'n minst een geleerde. Als je hem 
uitlacht, verwijst hij steevast naarCopemicus die men ook niet wou geloven. 
Marl< Peeters stelt dat mensen onmogelijk in de ruimte kunnen geraken 
omdat daarvoor een snelheid van 8 km persekonden nodig is (gevolgd door 
e~~ lange uit/~~), .terwijl het overschrijden van 1 km persekonden per defi
mtle onmogeliJk IS (wederom een lange uitleg). Klinkt allemaal absurd, 
maar volgens Peeters zijn zijn stellingen wetenschappelijk onderbouwd. In 
elk geval zijn ze voor de leek niet simpel te weerleggen. Volgend week 
konfronteert Veto een paar KUL-proffen met Peeters' berekeningen en 
houdt u op de hoogte. Een tipje van de sluier: enkele burgies van VTK hebben 
Peeters al gesproken en geraken er niet uit. 

Karel De 
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leving en de voorstelling daarvan in 
de Westerse kultuur. Hij stelt immers 
dat het bij imperialisme wel om 
grondgebied kan gaan, maar dat als 
het erop aankomt te bepalen wie de 
rechten en de plichten heeft, de strijd 
met en in verhalen uitgevochten 
wordt. Zeker voor de Engelse roman is 
dat het geval, zegt Said. Het imperia
lisme en de Engelse roman, of sterker 
nog, de hele romanvorm, zijn on
denkbaar zonder elkaar. Oe eerste 
moderne, realistische roman, 'Robin
son Crusoe' van Defoe, gaat niet toe
vallig over een blanke die zijn eigen 
kleine imperium opbouwt op een ek
sotisch eiland, daarbij gebruik ma
kend van de hulpmiddelen die de na
tuur hem schenkt, waaronder een in
heemse slaaf. Die opvatting dat de 
kolonies een zuiver wingewest waren, 
een land waarop de Engelsen besloten 
hadden hun gewassen te telen en dat 
louter op zijn produktiviteit beoor
deeld werd, vindt Said ook terug bij 
john Stuart Mill en Jane Austen. Said 
onderzoekt in die romans ook wat er 
niét staat. jane Austen, bijvoorbeeld, 
vond liet feitdat koloniale bezittingen 
instaan voor het landgoed Middle
march blijkbaar zo vanzelfsprekend, 
dat ze daar nauwelijks op ingaat. En 
ook aan de slavernij op dat landgoed, 
waarvan ze ongetwijfeld op de hoogte 
was, maakt ze geen woorden vuil. Als 
het onderwerp ter spra]U! komt, valt er 
een 'doodse stilte'. Op dat moment 
hoefde er blijkbaar nog niet gespro
ken te worden over slavernij. Dat zou 
later pas komen. 

Agent 
Een andere konstante die Said te

rugvindt, is de steeds als onbetwist
baar herhaalde superioriteit van het 
blanke ras, dat dan tot taak had de 

Nu in Veto 

Protest 
Naast aandacht voor de koloniale 

onderdrukkers en hun kultuur, pro
beert Said ook duidelijk te maken hoe 
er een protestbeweging op gang 
kwam. Hij toont hoe westerse auteurs 
die kritisch stonden tegenover het ko
lonialisme, zoals Conrad of Kipling, 
uiteindelijk toch ook niet buiten het 
koloniale denken konden treden. Dat 
betekent niet dat Said die auteurs ook 
beschuldigt van medeplichtigheid 
aan de koloniale wreedheden, maar 
wel dat ze niet ontsnappen aan de 
toenmalige denkbeelden erover. Hij 
wil daarbij ook hun estetische kwali
teiten niet minimaliseren, maar stapt 
wel af van het idee dat kunst niets met 
de maatschappij waaruit ze ontstaat 
te maken heeft. 

Fundamenteler protest kwam er 
van de gekoloniseerden zelf, met 
schrijvers als Ngugi of Césaire. Op
merkelijk is dat Said in deze kontekst 
ook de Ierse kwestie aanhaalt, met 
Yeats als bevrijdingsdichter. Maar 
vooral de Algerijn Fanon, die opriep 
tot revolutionair verzet, krijgt zijn 
aandacht. Toch heeft Said ook kritiek 
op bepaalde bewegingen, met name 

Eten in de A/ma 
't is maar om te proberen, en we weten dus nog niet of we het nog 
gaan doen, maar alla. Hier staan ze dan de menu's van Alma l, 2 
en 3. Wij dienen hier nog prijzen en schotels "onder voorbehoud" 
te vermelden en als u bovendien nog weet dat een *-tje alleen's 
avonds verkrijgbaar is, kan u pa en ma alvast gerust stellen dat u 
fatsoenlijk zal eten deze week. Doen. 

Alma 1 
Dinsdag 27 september 

11 Breughelvleeskoek. preistoemp. witte 
kool (75) 11 Koninginnehapje . 9eraspte 
worteltjes (111) 11 Rumsteak Bearnaise. 
met saladbar of erwtjes met kampernoelies 
(128) 11 Visfilet Nantuasaus . rauwkost 
(111 l 11 Lasagna. stokbrood (128) 11 Rum· 
steak Béarnaise en prinsessebonen (128) 
11 Vegetarisch: Eiergehakt. rauwkost, bio· 
rijst (85) 11 •visgratin Armoricain (111) 

Woensdag 28 september 
11 Kippebout pikante Kongolese saus, 
rauwkost (75) 11 Orloffgebraad Orloffsaus. 
gemengde sla (128) 11 Rumsteak Orloff· 
saus, metjardinière of sla·bar(128) 11 Rum· 
steak Archiduc, oventomaat (13 7) 11 Var· 
kensgebraad. vichywortelen, vleessaus, pu· 
ree (111) 11 Vegetarisch: 1/2 peper, vi
chywortelen, biorijst (111) 11 Visburger 
Poldergroenten, pilavrijst (75) 11 •Mosselen 
(145) 

Donderdag 29 september 
11 Braadworst, spruiten in boter, vlees saus, 
puree (75) 11 Loempia zoetzure kersen
saus, sla, rijst met groenten (98) 11 Cordon 
Bleu, Roquefortsaus , rauwkost,pasta (128) 
11 Rumsteak kampernoelies in room, met 
jardinière of salad-bar (12 8) 11 Koningin· 
nehapje, rauwkost (111) 11 Vegetarisch: 
Groententaart rauwkost, biorijst (111) 
11 •Paëlla (128) 

Vrijdag 30 september 
11 Varkensrib, Griekse kampernoeliesaus, 
perzik, koko (75) 11 Blanket in room, ge
raspte wortelen (111) 11 Kalkoenbie u, Stro
ganoff, vichywortelen , vlindertjes (128) 
ll Rumsteak, Stroganoff met vichywortelen 
of sla-bar (128) 11 Visplak met pikante 
saus, pilavrijst (75) 11 Pizza met zeevruch
ten (111) 11 Rumsteak Portosaus, vichy
wortelen (128) 11 Vegetarisch: Napolitaan
se spagetti, rauwkost (85) 

Alma 2 
Dinsdag 27 september 

11 Lasagne. stokbrood (128) 11 Spagetti 
Bolognese (75) 11 Quiche Neptunus. rauw· 
kost (111) 11 Vegetarisch: Eiergehakt. 
rauwkost. biorijst (85) 11 Koninginnehapje. 
rauwkost (111) 11 Rumsteak . Provençaalse 
saus met bloemkool in Hollandse saus of 
sla-bar (12 8) 11 Visfilet Provençaalse saus 
met bloemkool in Hollandse saus of sla·bar 
(128) 11 Witte en zwarte pens, appelmoes 
(75) 

Woensdag 28 september 
11 Orloffgebraad, Orloffsaus, rauwkost 
(128) 11 Preirol, rauwkost, stokbrood (98) 
11 Vegetarisch: Gevulde peper, vichywor· 
telen, biorijst (111) 11 Vegetarisch: Kaas
kroketten, Tiroolse saus , rauwkost (75) 
11 Rumsteak., Rocquefortsaus, met appel
moes of sla-bar (128) 11 Varkensgebraad 
Roquefortsaus met appelmoes of sla-bar 
(128) 11 Kippebout, pikante Kongolese 
saus, rauwkost (98) 11 Mosselen (145) 

Donderdag 29 september 
11 Cordon Bleu, Roquefortsaus, rauwkost, 
rijst (128) 11 Braadworst, spruiten in boter, 
puree (75) 11 Gepaneerd gevogeltelapje 
Bèarnaise, met gebakken prinsessebonen of 
sla·bar (128) 11 Rumsteak Bèarnaise, met 
gebakken prinsessebonen of slabar (128) 
11 Groenten taart, rauwkost, biorijst (111) 
11 Loempia zoetzure saus, rauwkost, rijst 
(98) Vegetarisch: Groentek.rok.etten, rauw
kost, broodje (75) 

Vrijdag 30 september 
11 Rumsteak, Vichywortelen, veldaardap
pelen, kruidenboter (128) 11 Pizza met zee
vruchten (111) 11 Vegetarisch; Napolitaan· 
se spagetti, rauwkost (98) 11 Rumsteak., 
kampernoelies in room, met spinazie of sla
bar (128) 11 Kalkoen bleu, kampernoelies in 
room, met spinazie of sla-bar (128) 11 La· 
sagne met stokbrood (128) 11 Varkensrib 

op die bewegingen die, als reaktie op 
de europeanisering, het eigen natio
nale sentiment centraal stellen. Said 
toont aan dat deze beweging, geleid 
door de elite die nog door de kolonia
len was opgeleid, in feite de basis
denkbeelden van het kolonialisme 
overnam. Van de ekstreem-nationa
listische ekscessen van het 'nativism' 
keert hij zich dan ook af. 

Chomsky 
In het slotdeel van zijn studie be

spreekt Said de nieuwe rol van de Ver
enigde Staten, die volgens hem de 
imperiale opvolgers zijn van Enge
land en Frankrijk. Hij bespreekt de 
interventiepolitiek van de Verenigde 
Staten, en gaat daarbij met name ook 
dieper in op de Golfoorlog. Hoewel hij 
geen enkele sympatie heeft voor het 
re;~ime van Saddam Hoessein, ont
maskert hij toch ook de Amerikaanse 
oorlogsretoriek van de maanden voor 
de oorlog. Zijn discours herinnert 

·daarbij vaak aan dat van Noam 
Chomsky, die ook al meermaals de 
Amerikaanse buitenlandpolitiek kri
tisch analyseerde. 

Wat Saids boek vooral interessant 
maakt, is zijn metode van tegen
draads, of, zoals hij het zelf noemt, 
'kontrapuntisch' lezen. Said verwerpt 
eerdere interpretaties niet, maar 
voegt er een eigen, nieuwe visie aan 
toe. je kan daarbij weliswaar zijn met
ode bekritiseren - ondanks al zijn 
argumentatie blijft het natuurlijk zo 
dat romans slechts een heel beperkte 
invalshoek vormen -, en ook de 
struktuur van 2.ijn werk is soms wat 
rommelig, maar dat blijft allemaal 
detailkritiek als je het vergelijkt met 
de verrassende en uitvoerig gedoku
menteerde inzichten die dit bqek aan
biedt. 

Tom Dams 

'Kultuur en imperialisme' van Edward W 
Said werd in het Nederlands uitgegeven 
door Atlas, telt 440 bladzijden en kost 
1.300 tronk. 

met Griekse kampernoelies. perzik.. koko 
(75) 11 Blanket in room met geraspte worte· 
len (111) • . 

Alma 3 
Dinsdag 27 september 

11 Breughelvleeskoek. preistoemp (75) 
11 Koninginnehapje. geraspte worteltjes, 
fritten (111 l 11 Rumsteak Béarnaise. gebak· 
ken prinsesseboontjes, fritten (128) 11 Vis· 
filet Nantuasaus. rauwkost (111) 11 La· 
sagna. stokbrood ( 1 2 8) 11 Vegetarisch: 
Eiergehakt; rauwkost, biorijst (85) 11 •vis
gratin (111) 

Woensdag 28 september 
11 Kippebout pikante Kongolese saus, 
rauwkost (75) 11 Orloffgebraad Orloffsaus, 
gemengde sla, aardappelkrok.etten(128) 
11 Rumsteak Archiduc, oventomaat, aard· 
appelkroketten (137) 11 Mosselen (145) 
11 Preirolletje met rauwkost, stokbrood 
(98) 11 Vegetarisch: Moussaka (98) 11 Vis· 
burger Poldergroenten, gebakken aardap
pelen (75) 11 •Groentenpalet (75) 

Donderdag 29 september 
11 Braadworst, spruiten in boter, puree (75) 
11 Cordon Bleu, Roquefortsaus, rauwkost, 
pasta (128) 11 Rumsteak Mephistosaus,jar· 
dinière, fritten (128) 11 Gebakken visfilet 
met rauwkost, puree ( 111) 11 Spagetti Bo· 
lognese (75) 11 Vegetarisch: Groententaart, 
rauwkost, biorijst (111) 11 Vegetarisch: 
Groentenkroketten (75) 11 •welkomst
barbecue: mixed grill, rauwkost, stokbrood 
(128) 

Vrijdag 30 september 
11 Varkensrib, Griekse k.ampernoeliesaus, 
perzik, k.ok.o (75) 11 Blanket in room, ge
raspte wortelen , wappertjes 11 Gevulde 
flensjes met vis, stokbrood (111) 11 Spa
getti Bolognese (75) 11 Vegetarisch: Napo
litaanse spaghetti, rauwkost (98) 11 Pizza 
met zeevruchten (111) 



Bijscholing voor studenten
En dan nog op
de lappen gaan ook
Dat u in Leuven zit om bij te leren, zal u geweten hebben. Naast
gespecialiseerde kursussen zoals 'Energiekonversiemachines en -
systemen', 'Geriatrie' en 'Deontologie van de jurist' die door ons
aller Alma Mater worden verzorgd, bestaat er in Leuven ook een
alternatief circuit van interessantere opleidingen. Wie wil leren
fotograferen, dansen of bier proeven, komt op deze pagina aan
zijn trekken. Wie wil leren koken, zal zelf moeten eksperimen-
teren.

Vanaf dit seizoen organiseert de Kul-
tuurraad der Leuvense Studenten
(Kura), in nauwe samenwerking met
het Stuc, een ruim aanbod van basis-
kursussen. De eerste reeks loopt tot 23
december en vormt een aanloop voor
een tweede reeks kursussen en meer
intensieve workshops in de tweede
seizoenhelft. Alle basiskursussen
staan open voor iedereen. De enige
vereiste is interesse en inzet.

Inschrijvingen gaan door op dins-
dag 4 oktober van 12.00 u tot
20.00 u op de eerste verdieping van
het Stuc. Daarna tijdens de kantoor-
uren op het Stuc-onthaal. Snel in-
schrijven is de boodschap. Kursisten
moeten houder zijn van een Stuc-
kaart, geldig voor de volledige duur
van de kursus.

Schaamteloos
Binnen het kursusoanbod heden-

daagse dans iser in de eerste plaats de
kursus 'Dynamische bewegingstrai-
ning' door Karlon Fonteyn. Hierbij
wordt de nadruk gelegd op een inten-
sieve lichaamstraining met gerichte
bewegingsopdrachten, uitstekend
voor de uithouding en de kontrole
over de lichaamsbewegingen. In
'Spieren en botten' ('muscles and bo-
nes' voor de vrienden) door Chrlstine
De Smedt staat het onderzoek van het
lichaam centraal. De les bestaat uit
drie delen, gericht op individuele ob-
servatie van het 'ücnocm, groepstrai-
ning en stretching per twee. En don is
er nog 'Expansion ofMovement' door
Enid Gill. Deze kursus spitst zich toe
op "the physical capabilities of each
individual" en op "flexibility, so that
different qualities and dynamics will
be explored during the course. rr Jawel.

Er is ook nog een teaterkursus ver-
zorgt door de Roevers. het gezelschap
dat je zal ontvangen in de repetitie-
ruimte van het Stuc. "In een ontspan-
nen sfeer van meloenen, ijsgekoelde
dranken en zitkussentjes van stro, die
met schelle stem worden geserveerd,
zal er plots een luid gebrul uit je strot-
tehoofd borrelen; ondanks jezelfzal je

op een schaamteloze manier luidop
beginnen praten", aldus de Stuc-bro-
chure.

Film- en videofanaten kunnen zich
in twee kursussen uitleven. 'Champs-
contrechamps' is een tematische in-
troduktie tot de aktuele filmtaal door
Edwin Careis. Ondanks de vele an-
dere mogelijkheden blijft de narra-
tieve film de dominante vorm voor de
masso. Terwijlhedendaagse films zel-
den nog met een grondige analyse
worden vereerd, richt deze kursus zich
daarentegen wél op de analyse van
recente fiktiefilms. Een introduktie tot
de praktijk van het camcorderfilmen
wordt u aangeboden door ondermeer
Jurgen Persyn. Hoewel de camcorder
nogal snel wordt geassoàeerd met het
maken van opnamen van familie-
feesten en -uitstapjes, biedt deze ap-
paratuur ook heel andere mogelijk-
heden. Die tracht men te onderzoeken
in deze sessies. Een eigen camcorder,
alsook voorkennis of ervaring is niet
noodzakelijk. Entoesiasme en een ze-
kere affiniteit met het medium video
zijn wel vereist

Een fotografiekursus wordt ver-
zorgd door RoeI Ruttens en Veto-an-
den RobStevens. De deelnemers wor-
den vertrouwd gemaakt met teore-
tische en praktische beginselen van
de fotografie, met ekstra nadruk op
het ontwikkelen en afdrukken. De
kursisten beschikken over een eigen
toestel.

Populair

van jazz-standards. Elementaire ken-
nis van notenleer en een goed muzi-
kaal gehoor zijn welbelangrijk. 'Zang
voor gevorderden' wordt opnieuw ge-
geven door Jan Muës. Hierbij wordt al
enige kennis van zangtechniek voor-
opgesteld en wordt er meer ingegaan
op melodische aspekten en improvi-
satie.

Duidelijk
Jan Muës tekent tevens voor de

kursus 'Trompetlbugel'. Deze lessen
worden enkel ingericht indien er ge-
noeg belangstelling is. 'Piano' (Peter
Van Den 8erghe, van X-LeggedSally)
is bedoeld voor mensen met of zonder
basis die zich in jazz willen verdiepen.
'Gitaar' door Guy Vaerendonck is
geen echte kursus jazz, wel een kursus
over een aantal harmonische en me-
lodische technieken die overal bruik-
baar zijn. Je wordt verondersteld al
vrij goed gitaar (elektrisch of akoes-
tisch) te kunnen spelen. De kursus
'Bas' (Chris Mentens) is qeschikt zo-
wel voor basgitaar als voor contrabas.
De nadruk ligt op het harmonische
aspekt. 'Drums' door Fukkeduk-mep-
per Tom de Wulf is niet bedoeld als
drum initiatie, maar leert een aantal
typische jazztechnieken aan die ook
hun toepassing vinden in het popu-
laire genre.

In 'Saxofoon/dwarsfluit/klarinet'
(Tom Van Dijck)wordt geen techniek
aangeleerd. De aandacht gaat naar
melodische aspekten, met nadruk op
improviseren. Vrij goede beheersing
van het instrument wordt dan ook
verwacht van de deelnemers. De les-
sen 'Sluesgitaar' door [okke Schreurs
behandelen harmonie, akkoorden,

Voor muziekliefhebbers is er meer
dan keus genoeg. De teoretische ba-
siskursus jazzharmonie door Jan
Muës behandelt de verschillende ak-
koorden, toonladders en hun ver-
band. Daarna wordt er ingegaan op
de eigenlijke jazzharmonie. Van de
deelnemers wordt verwacht dat ze vrij
vlot noten kunnen lezen. De kursus
'Zong (beginners)' door llse Scheers is
bedoeld voor beginners jazz-zang en
voor wie nooit voordien (privé-)
zangles kreeg. Er wordt vooral ge-
werkt rond stem techniek aan de hand

Rector Dillemans
vervolg van pag. 1

universitaire dienst." Karrièreplan-
ning houdt ook in dat men kandi-
daat-AAP'ers of -SAP'ers duidelijk
maakt wat hun toekomstperspektie-
ven zijn.

De studentenspeech (zie pagina 2)
kende, aan het applaus te horen,
overduidelijk het meeste bijval. Dat
had allicht ook wat te maken met de
amusementswaarde van die toe-
spraak. Met de ironische referenties
naar het tema van rektor Dillemans'
speech, 'Negen wegen van hoop',
kreeg studentenvertegenwoordiger
Gert Meesters in elk geval de lachers
op zijn hand. Dat lukte de rektor na
afloop van de studentenspeech ook
toen hij deze rede en die van AAPen
SAP typeerde als geschreven "in de
bekende opbouwende zin".

Verstande
Met zijn eigen toespraak had de

rektor echter aanzienlijk minder suk-
ses. Tijdens de uitreiking van de ere-
doktoraten afgelopen akademiejaar
had de rektor reeds kort gealludeerd
naar wat hij "een Leuvens hooppro-
jekt" noemde. Toen waren er zeven
wegen van hoop, deze keer waren het
er al negen, waarmee de rektor allicht
ook refereerde naar de negen ambts-

jaren die hij er heeft opzitten. Minister
Delcroix moest er in elk van knikke-
bollen.

Dat kwam waarschijnlijk doordat
de laatste openingstoespraak van de
rektor niet alleen verschrikkelijk lang
was, maar bovendien veel weg had
van een nauwelijks aan elkaar ge-
breid samenraapsel. De rektor dankte
inderdaad de "vele kollega's die al
heel veel stof hebben samengebracht,
waarvan ik voor deze gelegenheid al
ruim heb kunnen putten."

Leeuw
Toch een poging tot samenvatting.

De eerste 'zeven wegen' noemde rek-
tor Dillemans respektievelijk 'Vrede
in onze dagen', 'Veiligheid rondom
ons', 'Optimale inrichting van de po-
lis en de multikulturele samenleving',
'Een nieuw solidariteitsmodel, ook
voor nieuwe landen', 'Werk in het
Westen - en in het Oosten en in het
Zuiden', 'Natuurwetenschappen voor
een betere wereld en mensweten-
schappen voor een beter mensbeeld
en mensenlot', en ten slotte 'Vernieu-
wende, permanente volgehouden en
wijder uitgedragen vorming voor be-
tere kansen'. Vernieuwende ideeën
zijn echter niet aan de orde, zoals de
naam 'wegen van hoop' misschien
zou doen vermoeden. Hoop betekent

blijkbaar in de eerste plaats zoiets als
vertrouwen in en konsolidering van
het bestaande maatschappelijk be-
stel, met dien verstande dat dat verder
verfijnd dient te worden door weten-
schappelijk onderzoek. Invraagstel-
ling van voornoemd bestel is volgens
Dillemans duidelijk van minder be-
lang. Weg acht en negen - respek-
tievelijk 'Etisch reveil voor beleving
van oude en nieuwe waarden' en
'Zingeving aan ons bestaan. Rolvan
de Wereldgodsdiensten en de 'Grote
Verhalen'. Dekristelijke hoop' - zor-
gen dan voor de katolieke cement in
het voorgaande. Na afloop werd de
Vlaamse Leeuw gezongen.

Kris[acobs

ritme en begeleiding, melodievor-
ming en mineurharmonisatie voor
bluesgitaar. Vertrouwd zijn met blues
als genre en vlot een melodietje en
een aantal basisakkoorden kunnen
spelen op een eigen akoestische gitaar
zijn basisvereisten. 'Gitaar voor be-
ginners' is, echt waar, een aange-
name kennismaking met gitaar,
waarbij de meest gebruikte akkoor-
den en enkele eenvoudige aanslag-
technieken worden aangeleerd. Geen
voorkennis vereist.

Uit de brede waaier van kursussen
die het Cultureel Centrum Leuven zo-
wel in dag- als avondprogramma's
aanbiedt, maakten wij een selektie.
Inschrijven kan tijdens dewerkdagen,
ook telefonisch. Het Cultureel Cen-
trum vind je in de Brusselsestmat 63,
3000 Leuven, telefoon 23.84.27.

Eerst de dagprogramma's. De kur-
sus 'Interieur' behandelt de stijlge-
schiedenis van het interieur en de fak-
toren die ze bepalen, toegespitst op
het meubel. De lessen 'Auto-mobiel'
beginnen met een teoretische inlei-
ding automechanica, waarna de toe-
passing in de garage volgt. 'Lichaam
x 3' is een kreatieve kursus bestaande
uit drie aspekten van de "lichaams-
ekologie": gezondheid, bewustzijn
van de houding en ekspressie. Het
CCL(voor de vrienden) biedt ook een
kursus met de aanlokkelijke naam
'De kunst van het genieten' aan. Ge-
nieten, mag dat nog? In deze kursus
wel. Centrale noties zijn de kwaliteit
in het leven, volgens een duidelijk
waardenbesef en zingeving.

Overlijden
Het avondprogramma bevat

ondermeer een kursus 'Filmgeschie-
denis', een schets van een aantal mo-
mentopnames tussen 1895 en de
Nouvelle Vague. 'Populaire kultuur'
zoekt naar de zin achter "de kultuur
van de slechte smaak". Hoezo, slecht?
'Yoga' besteedt aandacht aan het li-
chaam met het oog op een verhoogd
bewustzijn. In 'Popmuziek' krijgt u de
historiek van de popmuziek vanaf de
roots tot heden voorgeschoteld. 'Ope-
ra' is een historisch overzicht van de
opera van 1607 tot 1925, een visie op
muziekteater. In 'Workshop teater'
staan vormgeven aan dialoog en im-
provisatie centraal. 'Kunst jaren ze-
ventig' door Inge Henneman behan-
delt de krisisvan de avant-garde, con-
cept art, land art, arte povera, body
art, video en foto, het fenomeen van
de individuele myte. 'Foto-grafeer',
door Bert Verlinden leert u de basis-
principes van de fotografie (eigenlijk:
u kan dat ook in onze donkere kamer
komen doen).

Ter gelegenheid van de vijftigste

verjaardag van Mondriaans overlij-
den werden in Nederland een aantal
tentoonstellingen opgezet. Vandaar
deze voorbereidende kursus 'Mon-
driaan'.

'Met vork en mes?' iseen historisch-
teoretische kursus met wetenswaar-
digheden over de eetkultuur in onze
gewesten. 'Sier proeven' is dan weer
een uiteenzetting over moderne de-
gustatietechnieken en het brouwpro-
ces. Geen Leuven zonder Brouwers,
als wij ons even een lichte subjek-
tiviteit mogen veroorloven.

Gelegen
Geen 'Hedendaagse dans' zonder

Marie Arme Schotte. Naast het dans-
aspekt wordt veel aandacht besteed
aan lichaamsbewustzijn en de op-
bouw van een energetische houding.
Geen Leuven zonder Schotten, als het
ware.

Op maandag 3 oktober om 20u
voorziet Dialoog een ontmoetings-
avond waar ie informatie en een kort
overzicht van de basiskursus 'Antro-
posofie' krijgt. Dialoog bevindt zich in
de Blijde Inkomststraat 109 Leuven,
telefoon 23.26.49 (kantooruren) of
25.59.68.

Kursussen 'Buikdans' vinden plaats
in het Arenberginstituut Naamse-
straat 96, vanaf 5 oktober. Ze zijn een
initiatief van HetAffrontvzwlAmana
Dance Theatre: Vaart 10, 23.90.51.
Tevens worden ook kursussen voor
(half- )gevorderden en masterclasses
(toegankelijk via auditie) ingericht.

De Universitaire Werkgroep litera-
tuur en Media (WEL)is reeds aan haar
vijftiende werkjaar toe. De uktivitei- ..
ten voor dit akademiejaar omvatten
onder andere jaarkursussen 'Kreatief
schrijven'. Dezegaan door in het Stuc
vanaf27 september.lnfo/inschrijving
kan enkel gebeuren via 22.93.24. Tij-
dig inschrijven is de boodschap!

Ook Volkshogeschool Elcker-ik
heeft haar jaarlijks kursusaanbod
weer klaar. Speciaal voor vrouwen is
er bijvoorbeeld een basiskursus en een
vervolgreeks 'Assertiviteit', een weer-
baarheidskursus voor tienermeisjes,
'Loopbaanplanning', 'Man-vrouwen
samenleven'. Daarnaast kan men
onder andere deelnemen aan de vol-
gende opleidingen: 'Verkiezingen in
zicht', 'Vrouwen in de bijbel', 'Hans
Memling', 'China vroeger en nu', 'Ru-
anda', 'Fietsenonderhoud'. Demeeste
kursussen bestrijken vier of meer op-
eenvolgende weken. Voor meer in-
lichtingen kan je steeds terecht op
35.05.51. Elcker-ikis gelegen aan de
Koning Alberttweelaan 2, in Kessel-
Lo.

Ilse De Knibber
KrisVan Rompaey

•
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vervolg van pag. 4
*de antwoorden worden door de
redaktie ingevuld, rekening houdend
met de door de lezer gekozen letters.
31 Wat gebeurt er met kotbazen die de
huurwaarborg onrechtmatig in-
houden?
a: die hebben meer geld
b: die hebben gegarandeerd al een
nieuwe huurder voor de kamer

c: die bezorgen de advokaat van So-
ciale Raad inkomsten

32 Is er al iemand op de maan ge-
land?
a: nee, maar het komt
b: nee, wel op Mars
c: ja. Dirk Frimout

33 Waar zijn de pintjes het goed-
koopst?
a: Los Buenos
b: Den Dulci
c: De Pausbar

34 Wat riskeert men bij een willekeu-
rig bezoek aan het gebouw van
LOKO?
a: een vademekum
b: een stadsplannetje
c: een levensverzekering

35 Waar haalt de kursusdienst van
uw kring zijn materiaal?
a: Acco nv
b: Accocv
c: Interleuven

36 Hoeveel drinkt de gemiddelde ge-
woon hoogleraar dagelijks?
a: meer dan toegelaten is
b: meer dan hij zich achteraf herin-
nert

c: meer dan de reukzin der studenten
kan verdragen

37 Waar ligt de ideale fuifzaal?
a: niet in Leuven
b: niet in Leuven-centrum
c: niet binnen het normale
studentenbudget

38 Hoe geraak ik binnen in de
Samambaia?
a: Ik wordt zo bleek als mogelijk
b: Ik ga met een leeg glas
c: Ik noem mezelf een Hans of een
Bieke

39 Super City is:
a: een wassalon
b: een leslokaal van de rechten
c: Leuven China Town

40 Ook u kunt helpen aan:
a: een gezellige bierstad
b: een gezellige blokstad
c: uzelf

41 Zomerfeesten in Leuven heten:
a: Hapje Tapje
b: Plukje Dagje
c: Pikje Slipje
d: Wrijfje Wijfje

42 Waar in Leuven kun je het beste
eten?
a: Alma 1
b:Alma2
c: Alma 3
d: de Faculty Club

43 Een woord van zeven letters is ...
a: te kort
b: Genoeg!
c: te lang

44 Westvlamingen zijn ...
a: onverstaanbaar
b: onuitstaanbaar
c: onuitroeibaar

45 Limburgers zijn ...
a: traag

b: de nieuwe sensatie van de Quick
c: mislukte Bickyburgers
d: trippelende varkens

46 Een Peda is ...
a: een groot uitgevallen
gemeenschapshuis

b: veiliger dan een kondoom
c: een PEriodieke DAgonthouding
d: een gevaar voor kleine meisjes

47 De R van Dillemans staat voor ...
a: Ronny
b:Roger
c: Roei
d: Loei (voor de chinezen)

48 De Beste stadsplannetjes vindt u bij

a: Acco
b:hetvademekum
c: Universitaire Parochie

49 Wat is Loko?
a: Langharige Overbodige
KringOnnozelaars

b: Leuvense Overkoepelende
KringOrganisatie

c: Een Stuc van een trein
50 Wat is een regionale
studentenklub?
a: een bende traditionelen
b: een bende alkoholisten
c: een bende zangwonders
d: alledrie niet

51 Het Van Dalekollege is
a: een licentievak bij Germaanse
b: een kandidatuursvak bij
Germaanse

c: een gastkollege bij Germaanse
52 Het Kremlin staat in
a: Moskou
b: Leningrad
c: de Blijde Inkomststraat

53 Kot is synoniem voor
a: gat
b: kippengeluid
c: geen van beide

54 Wat is AA?
a: grote onderscheiding
b: gepasteuriseerde melk
c: vereniging van anonieme
alkoholisten

55 Wat is een slabar?
a: het Leukemieke
b: een kafee waar u veel kans krijgt
om op uw smoel te krijgen

c: de vertaling van saladbar
56 Wat zijn de voordelen aan een
gespreide zittijd?
a: je komt later klaar
b: hogere slaagpercentages
c: de resultaten worden later prijs-
gegeven

57 Hoe weet je dat je gisteren op een
kantuswas
a: je kunt je niets meer herinneren
b: je hebt een schorre keel
c: je wordt wakker in Gasthuisberg

58 Wie was Pieter De Somer?
a: de architekt van Aula Maxima
b: een standbeeld
c: de vorige rektor

59 Wat is Leuven bloedserieus?
a: een inzameling van maand-
verband

b: een uitvinding van professor
Collen

c: een inzamelaktie van Medika en
Landbouw

60 Waar staan de oplossingen?
a: op pagina 3

b: op pagina 11
c: geen van beide

<:

VADEMECUM VOOR 1
STUDENTEN KU LEUVEN

De achttiende editie van het Vademecum voor
studenten KV Leuven is in de eerste plaats gemaakt

voor nieuwelingen in Leuven. Het is een gids boordevol
informatie over studeren en leven in Leuven.

Eerstejaarsstudenten krijgen een GRATIS exemplaar
via hun kring, ouderejaars kunnen het Vademecum

vanaf november kopen in de boekhandel.

Het Vademecum voor studenten KV Leuven is een
realisatie van Kringraad (Loko) en Alfaset cvba
's Meiersstraat 5 3000 Leuven, ti 22.04.66

AlsU zicbze1fOp
de foto herkent
(rechtsboven),
JDagdat.
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Ivoren toren - De kans, dat je dit monument (hieronder) van nabij bewondert op een andere dag
monumentendag, is behoorlijk gering geworden. Onze fotograaf heeft de \Ierplaatsing tot in het \IerreHeverlee nog
een laatste maal tysisch, op de fiets en met een matige snelheid door Belgisch weer moeten maken.
~it gebouw herbergt het Universitaire Rekencentrum (URe). Het URe ondersteunt zowat alles wat in de KUL met
komputers te maken heeft. Het ter beschikking stellen van krachtige komputers en software, het geven van opleidin-

en zelfs een 'pc-shop' horen bij het huidige gamma.
De KUL breidt ij\lerig haar komputemetwerk KULnet uit. Nu komt daar 12km glasvezelstreng bij die door weer en
wind zorgt voor transmissiesnelheden van 100 miljoen bits per sekonde. Ruimschoots voldoende om in Leuven
blijven en toch in Heverlee je oefeningen of skripties te maken. Ie verplaatsen of een eigen IX kopen hoeft niet
De nieuwe pc-lokalen zijn tot 's avonds laat open en het gebruik van de multi-funktionele infrostruktuur is
(behalve het laserprin~n).
Wizards die liever thuis naar hun glazen, bolle scherm turen, kunnen mi beginnen dromen. Het URe wil in
toekomst een dienstencentrum worden. Electronic mail, goedkope software door kampuslicenties en interaktief!
werken op eetrkomputer die je niet eens weet staan willen zij ondersteunen. .
En krijg je niet genoeg van de mogelijkheden tijdens je studies, dan kunnen de blijvende K)rsers hun karnere
nu ondersteunen met een 'scalable powerparallel high performance' SP2 komputer met 16 processoren.
superkomputer isgoed voor de flitsende spurtprestatie (op kommagetallen) van 4,2 miljard bewerkingen per sekonde I
-een goede 130 jaar 24/24 en Tdagen op 7 als je feilloos 1 bewerking per seconde doet-.
Een knap telraampje dat evenwel een SO miljoen minder kost dan de 6 jaar oude voorganger (IBM-3090, 387
miljoen). Het nieuwe tuig is 7maal sneller, terwijl de behoefte naar komputerkapadteit met een faktor 11gestegen
is. Het is dus sparen geblazen voor een nieuwe. (hv) (foto Frank Viaene)
, 8 LCC J!&&t!&&&S at ~=(+,t



Zoekertjes
• Gezocht: entoesiastelinqen die mee een
loesje·plakgroep willen opstarten, dwz 1 maal
per maand het stadsbeeld een beetje willen
verfraaien met pakkende spreuken. Wil je mee-
werken, kom dan zo snel mogelijk naar Ingriet,
Oude Markt 26. PS.leven zoekt naar de dingen
die je raken. toesje, PS:laat de vernieuwingen
niet aan de waspoeders over. loesje.
• Heel Leuven op zoek naar psycholoog laat·
stejaar met initialen S.H. Elke nuttige tip wordt
beloond met een kamer van twee op drie in
Brabançonnestraat 89. Heidi inbegrepen.

2 3 4 5 6 7 8 9 101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - 1 lid van een Umburgse roversbende 2 Profeet - Voor-
zetsel- Klein diertje 3 Schuw - Eetvertrek voor officieren 4 Pers. vnw.-
Kledingstuk 5 Organische verbinding - Aziatische rivier 6 Dmaikolk, te-
genstroom - Zeer toornig 7 Hoevedier - Item 8 Holtedier - Kijke aan-
dachtig 9 Pers. vnw. - 69 cm - Henegouwse gemeente 10 Wapen met
grote precisie.
Vertikaal- 1 Henegouwse gemeente - Gevangenis 2 Sakrament - Bij-
woord 3 Zonder warmte van gevoel - Spinachtige parasiet 4 Haven-
onderdeel- Alp 5 Russisch ruimtetuig - lichaamsdeel 6 Vogel - Bron
7 Griekse letter - Familielid 8 Keep, kerf - Daarenboven 9 Getijde -
Officieelkenteken 10 Bevroren dauw - Getuigschrift.

Door FilipDe Keukeleere

• 40.000 tekens, dat moet je selekteren, elke
dag.
• De redaktiesekretaresse zegt: geen voorzit·
ster maar voorzitter.
• Benedict, zonder die dikke neus zou je mis-
schien nog sexy zijn .
• Wat zegt een kikker als hij klaarkomt? Kwak.
• Mieke, de bel is hersteld. Nu heb je geen
ekskuus meer.
• An 0., veel beterschap.
• Eerste wet van de socio-qenetika: Het celi-
baat is niet erfelijk.
• Vicky, bereid je maar voor op een wild jaartje
leuven.
• Sabine, we missen je ... Kom terug! Wanho-
pige kreeft en tweeling.
• jan, je zou beter wat minder roken en wat
meer sporten.
• Koen, je kan het wel. maar niet overmoedig
worden
• Hip hip hoera, Massimo is geslaagd.
• Philippe, Ik snap het verband niet tussen mij
en la Cicciolina.
• Eva, dit jaar moet je me toch eens komen
opzoeken. K.
• Pascal, je zult toch wat beter je best moeten
doen om cool te zijn. je bezuipen volstaat na-
melijk niet.
• Originaliteit is de kunst je bron te verzwij·
gen.
• l&W·fakbargangers, opgelet voor nimfo-
maan schaap.
• Iris, wanneer gaan we nog eens naar Kwikke's
PIace?
• Sommige eerste kanners zijn toch maar on-
dankbare schepsels.
• Kris, wanneer gaan we nu eens zwemmen?

JO MEUWISSEN .~
t:
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Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven eA<TD's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

ii 016/201.301

Winnaars
Eindvorig jaar deed Sociale Raad een onderzoek naar de houding van studen-
ten tegenover inwonende verantwoordelijken in resid'ênties van
studentenvoorzieningen. Onder degenen die toen geantwoord hebben, zijn
een aantal wondermooie prijzen verloot. Op de inleidingsbriefbij de enquête
stond in de rechterbovenhoek een nummer. Alsdat nummer 709 of 1941 is,
heb je twee filmtickets gewonnen. Indien je 701 of 919 hebt, dan krijg je een
CD-bon. Afte halen bij Sociale Raad.

veto zoekt ook
dtp'ers,

fotografen en

Dedeur isopen.
• Kamer gezocht in gemeenschapshuis. Min. 8
personen. Goede kotgeest noodzakelijk. Tel.
40.36.40 tussen 18u30 en 19u00. Vragen naar
Tom.
• Nu nog in de 's Meiersstraat. Binnen 2 uur bij
Tobback. Een vermoeide egoist.
• Cirkus tommie zegt: God is geen jukebox.
• Bedankt voor de zetel. Het lokaal.
• Cirkus Tommie zegt: zeg niet croque mono
sieur maar tosti.
• Ik ben op zoek naar de mooie jongen die
vrijdagavond in de Fak aan de bel trok en
daarna met zijn hoed rondging. Woensdag om
11 uOOaan de kassa van de Germania·TD.

• Slordige man zoekt blonde vrouw om kamer
op te ruimen.

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

's lVIeiersstraat S.

I~~~
..,,~Het "groene" copy-center van Leuvon.

\ Gerecycleerd en 1 DOOk chloorvrij papier
~ Thesissen - Cursussen - Folders

'Y Forrnaat A5 tot A2C,...."""\: ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
~.. Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tol.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

D<><>R. KRIS J.A.COBS
olie gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk olie
inrormatie (datum, uur, plaats en prijs),

DONDERDAG
12.00 u RESTAURANTMultikultureel restaurant, tot 22.00 u, elke donderdag,
in Multikultureel Ontmoetingscentrum Panache C (Damiaanplein), org. Tint.

20.00 u DANS 'Sonatas 555', door Compagnie Michèle Anne De Mey, muziek
van D. Scarlatti (zie ook artikell, in Universitair Sportcentrum, Sporthal De
Nayer, toeg. 500/800, org. Festival van Vlaanderen ism H Hart·instituut.

20.00 u DEBATAVOND Over gelijke rechten, burgerschap en stemrecht met
Fons lozie (Agalev), Dany Goderis (PvdA), Lode Van Outrive (SP) en lu do
Smekens (VU) en een CVP·vertegenwoordiger, moderator is Ng Sauw Tjhoi,
in Multikultureel Ontmoetingscentrum Panache C (Damiaanplein), toeq, 50,
org. Tint.

20.00 u FILM Studentenwelkom: 'A Fish Called Wanda', op Oude Markt, toeg.
gratis.

20.00 u KONCERT 'jong talent in patncierswoningen, Christine Verhelst (kla·
vecimbell, in Villa les Tilleuls, Naamsesteenweg 467, toeg. info. 070/
34.44.44, org. Festival van Vlaanderen.

20.30 u KONCERT la Ciapa Rusa, Noorditaliaanse folk (zie ook kader). in zaal
Den Dooleèg (Dooleegstraat Egenhoven/Heverlee), toeg. 200/250/300,
org. Folk-Podium.

20.30 u VIDEO+FllM 'SmelI the Flowers while You Can' en 'La force fait I'union
fait la force', video's vanjohan Grimonprez, aansluitend 'City of the Steppes'
een dokumentaire van Peter Brosens en Odo Halflants (zie ook artikel), in
Stuc, toeg. gratis, org. Kura/Stuc/Klapstuk.

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

zat. 10 u. tot 17 u.

• Dolce Sara, sei molto bella.
• Aan de heerV. uit 0.: Mijn armband is terecht
en er hing zowaar nog een rugzak aan. Maakt
u ze nu ook in blauw?
• Droomprinsbriefschrijfsters, volgende keer
beter: niet opgeven! Rode Pull.
• Alle tikwerk: eindwerk, CV, enz. 016/
44.47.75 of 016/22.05.38.
• Katrien, vanaf 15 augustsus elke dag een ve-
getarische schotel in Alma. As ek nog ne keer
etwa kan doen ... Rik Umsteak.
• Doe geen moeite, Rum.
• Typen tesissen. verslagen, briefwisseling .
Kris Rosselle, Naamsestwg 130, 3000 Leuven.
20.70.77.
• Manu, gaat ge die strips verdorie binnen·
brengen, ja? Een vuurspuwende draak.

DINSDAG
18.00 u KONCERT Beiaard: feestelijke barokmuziek nav de opening van het
akademiejaar, bezoek aan de toren mogelijk tijdens het koncert voor 50 fr
(opbrengst voor 'Een boek voor Sarajevo'), afspraak om 17.30 u, reserveren
aan balie Centrale Biblioteek, 28.46.60, aan Ladeuzeplein (luisterplaats
parking letteren), toeg. gratis.

20.30 u KONCERT Tom Robinson, met voorprogramma Flowers for Breakfast
(zie ook artikel), in De Waaiberg, toeg. 250/300. .

22.30 u KONCERT{TEATER De Kakewieten, professionele muzikanten, ener-
gieke toneelspelers, funk, hip-hop, sentiment en camp (zie ook artikeü. in
Stuc, toeg. gratis, org. Kura/Stuc/Klapstuk.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Tristero speelt 'Sarraute' (1). 'C'est beau' en 'Pour un oui ou
pour un non' (zie ook artikel), in Vlamingenstraat 83. toeg. gratis, org. Kura/
Stuc/Klapstuk/Uur Kultuur,

19.30 u KONCERT Studentenwelkom met Betty Goes Green en The Scene, op
Oude Markt, toeç. gratis.

20.30 u TEATER+DANS Tristero speelt 'Sarraute' (2): 'Elle est là' (zie ook arti·
keil, aansluitend 'Frederick's First Kiss', ogenschijnlijk 'onnozele' voorstel-
ling van Bert Van Gorp en Sean Tuan john, in Vlamingenstraat 83, toeg.
gratis, org. Kllra/~lllr IK

EKONOMIKA .MEDICA
1127/09; Optnin9S·td,. in (Ofse tn Lfdo., I!I 27/09: Róndteidi"fll st~ kM .: i·27/M om.Z2.00 ti:Officl!le opening Ooc's Bar, 828/09: Deadlim! !'affijn.
• 30/09 tot O~/l0: I.~ktnd S30/M: ls.te-kaJl-rEW-avond,in Dilkl, 828/09 QlIf 14.00 It ~ter· en meterltappening, in Sportkot.1!I28/09 om
IJ03/tlU'angoefenstol'lde 1l00r lste· kan. InDuld. . . 19.00 11: Tappers.vergadering, in zaaltje boven Ooc's Blr. IiM/09 om

22.00 u:.l<om:eftYlm Otganit. Fruit knd, inDo(S. Bat. BI 01/10: NlflTlnidag
~It~neesk~, 1t04/10om 21.00 ti: Cenu:~~Raad, inluItjt.boven
..·OOC'~8ar•...

POUl1KA
03/10: Qebat 'Volkiek vandiIirg' met L Martens (CVP). 8, Anc.t«ux (W). C,

Mntlll4M .~"*" StoIó,.J. Milkorps (Agal!!vl. F. E«hnall (SP), lm R:. Oilt#l~
MOkmodemot S:Bract~ (8RTN); inAula P.iett!f DeSomer."_.. _"--'--' _._ ". '.' .<:~;::

VRUDAG
10.30 u KONCERTHet Amsterdamse Triojorrit Dykstra voegt jazz, Afrikaanse
klanken en Balkanmuziek samen, mét satire, tot 12.30 u, in Stucbar, toeg.
gratis, org. Kura/Stuc/Klapstuk.

18.00 u KONCERT Beiaard: gevarieerd programma, bezoek aan toren. zie
dinsdag, aan ladeuzeplein (luisterplaats parking tetterem, toeg. gratis.

19.00 u KONCERT SoYOI Music Festival + Party met Swingin' Dil~o's, Nagorno
Karabach, EI Fuse, Chew a Bone, in jeugdhuis Sojo (I Meilaan Kessel·Lo),
toeq, 100/150.

20.00 u FUIF Multikulturele fuif, in Multlkultureel Ontmoetingscentrum
Panache C (Damiaanplein), org. Tint.

22.00 u FUIF Scorpio-party, in Corso

ZATERDAG
15.00 u TEATER 'Pero of de geheimen van de nacht' door Speeltheater Holland
en Muziektheater Bella Sara, jeugd teater, vanaf 5 jaar, in Auditorium
Minnepoort, toeg. I50/200, org. CC leuven.

20.00 u KONCERT Alexander leman (piano, kandidaat Koningin Elisabeth·
wedstrijd 1995), The Moscow Chamber Soloists: Mozart, Schubert, Dvorak,
Sjostakovitsj, in Aula Pieter De Somer, toeg. 300/600/1000 (100 korting
voor studenten, CJP,+3), org. Stad leuven en 8oelvaarkoncerten.

20.00 u KONCERT 'Canzonetta verrassend anders', nav tien jaar Canzonetta
Kessel-tc. programma met veelzijdige koor- en instrumentale muziek van
Britten tot Beatles, in parochiekerk Blauwput (Kessel·lo), info en kaarten:
Bert Roebben, 28.38.16 .

22.00 u FUIF 34ste Nigeriaanse onafhankelijkheidsfuif voor vrede en demo-
kratie, tot ochtend, in De Waaiberg, toeg. 100.

EOOS
IJ2~/09: Ópeiûn!!5-td,InAlbatros.

r'I:"D lloaA~n '" .U&lU.y~".a.n.. .

ZONDAG
I 0.00 u TEATERATELIERMet Bronks jeugdtheater (Brussel), van~f 7 jaar, in de
voormiddag een korte voorstelling met nabespreking, in de namiddag kan
er zelf geëksperimenteerd worden met kostuums, dekor, muziek, ... , in
Romaanse Poort, toeg. 120/150/200 (enkel voormiddag) of 450 (plus ate-
lier), org. CC leuven.

11.00 u KONCERT Monique jobin (klavecimbel) en Rudi Thomassen (dekla·
mator), komposities vanjobin op gedichten van Anton van Wilderode, in De
Wentelsteen (aan de Vismarkt), info: 23.96.48.

15.00 u MUSEUMBEZOEKAan het Stedelijk Museum Vander Kelen·Mertens olv
gids Maria Gilleir, duur: twee uur, aan receptie museum, toeg. 50, org.
leuvense Gidsenbond.

19.00 u KONCERT jawbreaker, melodieuze Amerikaanse hardcore, en voor-
programma lvieh, dito maar dan Frans (zie ook artikel), in jeugdhuis Sojo (I
MeHaan, Kessel-te), toeg. 250/300, org. Kerosene.

MAANDAG
20.30 u KONCERT+TEATER Blindman Kwartet brengt een nieuwe 'kamer-
versie' van 'Momentum'. muziek (van Eric Schleichim) gekonfronteerd met
beeldende kunst (Trudo Engels) en literair materiaal Oosse De Pauw), in
Klapstukstudio (Naamsestraat 96), toeq. 200/300, org, Stuc Ism Festival van
Vlaanderen,

21.00 u VERGADERING Open voorstellingsvergadering Milieuraad, iedereen
welkom. Projekthuis, Vlamingenstraat 116.
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Tom: «Kerkelijk recht gaat over de juridische
organisatie van de kerk, hoe het samenleven
tussen mensen in de kerk juridisch wordt geor-
ganiseerd. Het kerkelijk recht omvat heel wat
materies. In de eerste plaats de organisatie van
de kerk zelf. Het gaat ook over de plichten en
rechten van kristengelovigen: het statuut van
de leek, de klerikus, het verenigingsrecht. Dan
heb je het katoliek onderwijs. Ook de boeken-
censuur. voor zo ver die nog bestaat. is kerk-
rechterlijk geregeld. Dan is er nog het sokro-
mentenrecht. met onder meer het huwelijk. Dat
laatste is heel belangrijk voor de praktijk, want
veel mensen die hier afstuderen zijn achteraf
bezig met nietigverklaringen van huwelijken.
En dan heb je nog een stuk procesrecht en straf-
recht. Strafrecht wordt nu niet zo veel meer toe-
gepast. bij gebrek aan moderne gevangenis-
sen.»

Veto: Kan je zeggen dat alle regels die de kerk als
instituut uitvaardigt onder het kerkelijk recht vallen?
Tom: -Ja. obsoluut.»

Veto: Ook met betrekking tot de inhoud van het
geloof?
Tom: «Dot is iets anders. Er zijn een aantal za-
ken, etische uitspraken, over geboortebeperking
en dat soort zaken die geen juridische kracht
hebben: De juridische krach t van die uitspraken
situeert zich alleen onrechtstreeks, wanneer je
bepaalde geloofswaarheden die een zeker sta-
tuut bereiken, systematisch begint tegen te spre-
ken dan kan je eventueel een rechtsregel over-
treden. Maar in principe staat een teologische
uitspraak op zichzelf. Er is wel een kerkrech-
terlijke regeling voor sankties op het meewerken
aan abortus, of op het overtreden van de celi-
baatsverplichting voor klerici, bijvoorbeeld.»

Twijfel
Veto: Hoe werkt die sanktionering?
Tom: «Kerkelijke gevangenissen bestaan niet
meer, hoezeer bij sommige mensen de nostalgie
daarnaar nog leeft. Er zijn twee mogelijkheden.
Ofwel pas je het kerkelijk strafrecht toe en dat
kan leiden tot ekskomrnunlkotie of ontneming
van ambten en andere bevoegdheden. Maar zo
werkt het meestal niet. Als er in de kerk gestraft
wordt is het meestal op een onrechtstreekse
manier, door wegpromovering bijvoorbeeld.»

Veto: Ordinatio Sacerdotalis is onderdeel van het
kerkelijk recht?
Tom: "De brief zelf niet, het is een teologisch
dokument. Maar wat er in staat heeft kerkrech-
terlijke implikaties. Door die teologische uit-
spraak wordt het kerkjuridisch onmogelijk om
de priesterwijding van vrouwen te blijven be-
diskussiëren. Je kan zeggen als kerkjurist "Ik heb
hier niets mee te maken, dit is een teologische
uitspraak". Dat standpunt zou je kunnen inne-
men. Dat vind ik dus een onaantrekkelijke visie
op kerkelijk recht.»

Veto: Zou je nu vanuit een kerkrechterlijke instantie
een sanktie opgelegd kunnen krijgen omdat je wel
nog diskussieert over vrouwen als priester?
Tom: -In teorie wel. Wanneer je op een hard-
nekkige manier de inhoud van Ordinatio Sacer-
dotalis in twijfel trekt, word je in prindpe van
rechtswege geëkskommuniceerd. Wat nog niet
zo erg is. want je blijft nog altijd kristen en je kan
nog terugkomen. Maar dat is toch crnbetnnt.»

Handen
Veto: Denkt u dat u dat risiko loopt?
Torfs: -Nctuurlijk niet, want ik heb over vrouw
en wijding niet gediskussieerd sinds Ordinatio
Sacerdotalis. Ik heb alleen gezegd wat definitief
betekent en dat het ius remonstrandi mogelijk
is. Ik heb alleen kerkrechterlijke vingerwijzin-
gen gegeven. Ik heb niets misdaan. Trouwens
van rechtswege geëkskommuniceerd betekent
automatisch, dus dan zou ik het al zitten heb-
ben. Ik heb zeker niet dat gevoel. ..

Veto: U wilt dus niet zeggen dat de bisschoppen dat
ius remonstrandi hadden moeten gebruiken?
Tom: «Ik vind dat ze dat hadden moeten doen,
jawel. Ik zou dat heel geestig gevonden hebben.
Een teken van kreativiteit, grote morele en poli-
tieke moed. Een teken van hoop in de Vlaamse
kerk. Ik zou dat fantastisch gevonden hebben.»

Veto: Dan vecht u de inhoud van Ordinatio Socer-
dotalis toch aan, als u vindt dat de bisschoppen er
tegen hadden moeten protesteren?
Torfs: «Het Is een evidentie dat er ooit vrouwen
priester gewijd zullen worden. Tenzij de wereld
vandaag zou vergaan. Het zou krankzinnig zijn
om daar nu een ander standpunt over te verde-
diqen.Tk ben er ook van overtuigd dat diep in
hun hart onze bisschoppen dat weten.»

Veto: Waarom hebben de bisschoppen hun moge-
lijkheid om te protesteren niet gebruikt?
Tom: "Als ze niet gereageerd hebben is het
omdat ze niet wilden reageren, niet omdat ze
niet konden reageren. Er zijn verschillende rede-
nen waarom ze niet willen. Ten eerste omdat ze
niet durven. Een andere mogelijkheid is dat ze
zelf vinden dat de vrouw niet gewijd mag wor-
den. Bij de bisschoppen zijn er zo zeker een aan-
tal. Wat doe ie daar dan tegen? Heel veel hangt
af van de persoon die bisschop wordt en dat
heeft de lokale kerk niet in handen. En de paus
benoemt overal konservotieve bisschoppen.»

Veto: Ik merk dat u een beetje cynisch staat tegen-
over de kerkelijke overheid.

,;..J;"'Iiii.",

Interview met professor kerkelijk recht Rik
Torfs

IlNatuurlijk zullen er
vrouwen priester worden"
Het rommelt in de katolieke k~rk. De voornaamste diskussiepunten zijn schijnbaar
ongefundeerde, historisch gegroeide afspraken omtrent het priesterambt: vrouwen
als priester ofhet celibaat. Rik Tom is professor kerkelijk (of kanoniek) recht aan de
KV Leuven en schrikt er niet voor terug om teologische uitspraken kritisch te bekij-
ken. Want" een kanonist die niet met teologie bezig is, is zoals een jurist die zich niet
met politiek bezig houdt. Die wordt ambtenaar en moet het vooral hebben van
koffiepauzes". Hij mengde zich in de diskussie over de pauselijke brief 'Ordinatio
Sacerdotalis' , waarin de kerkvader verdere diskussie over vrouwen in het priester-
ambt onmogelijk maakt. Torfs riep de bisschoppen op officieel te protesteren met
hun 'ius remonstrandi'. Omdat wij er niets op tegen hebben dat vrouwen priesters
worden, zolang wij zelf maar geen priester moeten worden, gingen wij de man een
bezoekje brengen. Enwij wilden ook weleens precies weten wat kerkelijk recht nu
eigenlijk is.

(foto Dieter Te/emans)

Tom: "Ik ben daar niet cynisch over. Ik ben ten
eerste heel gelovig, op mijn manier. En ten
tweede geloof ik ook in de noodzaak van een
instituut kerk. Als mensen gelovig zijn gebeurt
dat in groep en met andere mensen, dus heb je
hoe dan ook altijd een stuk institutionalisering.
Maar ik konstateer dat het instituut kerk niet
funktioneert op.een manier die iedereen geluk-
kig maakt. Ik denk dat er in de kerk een onver-
mogen bestaat om met de hedendaagse manier
van denken en handelen om te gaan. Een on-
vermogen om in dialoog te treden. Bijvoorbeeld,

de dingen die er mee samenhangen de ortodok-
sie op de helling gaat komen. Dat men het ge-
loof overeind wil houden vind ikwel waardevol.
Maar de redenering is totaal verkeerd. Ik zie
daar bijna een gebrek con echt geloof in. Wie
echt kan geloven in de kristelijke boodschap,
moet niet bang zijn van een beetje wisselende
strukturen.»

Veto: Ondervindt u daarom zoveel tegenwerking als
u ijvert voor mensenrechten in de kerk, toch een zeer
humaan streven? .
Tom: "Ja. Eigenlijk is daar iets crazy aan. Ik ben
zelf een hyperklassiek en behoudend figuur. Ik
ben ook niet moedig. En toch komt wat ik doe
bedreigend over, dat wil al iets zeggen. Het is
goed dat de kerk kritisch staat tegenover de
maatschappij. Maar het is fout enkel kritisch te
zijn met als doel het behouden van eigen tijde-
lijke strukturen die toevallig zijn gegroeid en die
men denkt nodig te hebben om te overleven,
terwijl ~ eigenlijk een glansrijk overleven in de
weg staan. Als men met mensenrechten in de
kerk bezig is, moet men dus zeker niet rekenen
op aandacht of sympatie vanwege de kerkelijke
overheid. Integendeel. Als men in de kerk op een
kreatieve manier wil overleven, is dus een ge-
zonde dosis relativeringsvermogen nodig. Als je
werkelijk suksessen verwacht, of redelijkheid, of
zelfs maar fair play dan houd je het niet vol.
Maar ik ben heel optimistisch in the long run.

"De priesters zijn op dit
moment ofwel oud, ofwel
dood."
zakelijke kritiek, dat kan men zich in de kerk
niet inbeelden. Als je kritiek uit, denken ze dat je
de mensen die je bekritiseert, haat. Ze nemen
alles persoonlijk. Ze zijn bang voor een visie die
niet 100 procent konformistisch is en zien de
rijkdom van de konfrontatie niet in."

Veto: Er is dus een onvennogen om met kritiek om te
gaan?
Tom: "Men vreest dat door mensenrechten en

Lekkér

Alles zal wel goed komen door de sterkte van de
boodschap.»

Veto: Op dit moment lijkt het er toch op dat de kerk
de voeling met de gelovigen verloren heeft.
Torts: "De kloof is heel groot geworden. Men
moet dat op dit moment als men aan kerk-
vernieuwing denkt als gegeven inkalkuleren. Je
moet niet verwachten dat je op dit moment de
kerkelijke overheid kan overtuigen om koers-
wijzigingen te maken. Zeker onder deze paus zal
dat niet kunnen.»

Veto: Maar u gelooft. wel in het overleven van het
instituut?
Tom: «Ja, maar na eerst nog veel problemen.
Het zal nog heel slecht gaan, denk ik. Het is
duidelijk dat op dit moment nog weinig wordt
gedaan om kerkstrukturen te vemieuwen. De
priesters zijn op dit moment ofwel oud, ofwel
dood, ofwel op weg naar beide. De leken die
kunnen ingeschakeld worden, daar maakt men
geen gebruik van. Dat is dromcttsch.»

Veto: 'ïoçn wordt u niet wanhopig?
Tom: "Wij.zijn hier nog altijd de universiteit en
niet de kerk. Ik voel mij nog altijd onafhanke-
lijk. Onze rektor zegt altijd dat we vrij en onaf-
hankelijk mogen denken. Ik geloof hem, er is
geen enkele reden om hem niet te geloven. Het
nadenken over die dingen is het eerste punt. De
resultaten die je daar uit haalt aanbieden, een
tweede. Die kunnen dan in de wereld worden
gegooid en tot diskussie aanleiding geven. Ik
heb het gevoel dat wij hier op de fakulteit al aan
het denken zijn aan de kerk van morgen, zodat
we iets nieuws kunnen aanbieden van zodra
een aantal oude regels en strukturen weggeval-
len zijn.»

"Het is één van onze taken om duidelijk te
maken dat bepaalde verworvenheden van de
civiele maatschappij ook in de kerk ingang
moeten vinden. Mensenrechten in de klassieke
zin van het woord, dat lijkt mij zo evident dat we
daar niet bang voor moeten zijn. Ik vind eerder
de gedachte revolutionair dat de kerk zou zeg-
gen "Geen rechtsbescherming, dat hoeft niet bij
ons, en wel een straf zonder proces, of een straf
zonder wet", hetgeen volgens het kerkelijk wet-
boek wel nog kan. Dat vind ik veel shockerender
dan mijn ideeën daarover. Straf zonder proces is
niet de essentie van de boodschap van Kristus.
Wie is er dan eigenlijk met de crazy ideeën be-
zig?"
Veto: De katolieke kerk is dus bang voor fonne/e
rechtsstrukturen. Toch is ze één van de meest ge-
fonnaliseerde godsdiensten?
Torfs: ..Dat is zeker zo. De katolieke kerk is
enorm prol'eSsloneeI georganiseerd. De laatste
jaren komt gelukkig weer de gedachte boven
water dat formele strukturen niet per se in het
voordeel spelen van de machthebbers, maar
ook een .garantie kunnen bieden voor de ge-
wone gelovigen. Door geen juridische struk-
turen te willen, geef je een juridisch aureool aan
de feitelijke muchtsverhoudinqen.»

Rijk
Veto: Die garantie voor gelovigen is er wel enkel op
voorwaarde dat de gewone gelovigen weten dat ze
die beschenning hebben. •
Tom: -Dat is zeker één van de problemen, Ken-
nis is macht. Wanneer kennis wordt gemonopo-
liseerd door de overheid dan is er niemand om
die op een andere manier kreatief te gebruiken.
Een bijkomend probleem is dat er in ons land
een aantal kerkelijke rechtbanken zijn die bij-
zonder slecht funktioneren, bijvoorbeeld die
van het bisdom Brugge. Als ge u moet wenden
tot de kerkelijke rechtbank van Brugge, dan
wens ik u veel sukses en een rotsvast kristelijk
geloof toe, om bijvoorbeeld de scheldpartijen
van de offidaal daar te overleven. Daar wordt
men uitgescholden aan de telefoon en zo. Dat
hoort daar blijkbaar bij de katarsis, wat ze noe-
men de pastorale aanpak. Mensen een beetje
lekker pijn doen.»

Veto: Uw relatie met Rome is niet optimaal, veron-
derstel ik?
Torfs: "We hebben geen ruzie. Maar als men
invloed wil hebben op wat er in Rome gebeurt
gaat dat ten koste van uw wetenschappelijke
integriteit en dat willen wij niet. Er zullen na-
tuurlijk altijd mensen zijn die zich graag aan-
biedtn als lakei van het establishment, zelfs
mensen van nivo. Men zal altijd een aantal
hofteologen ofhofkanonisten vinden die bereid
zijn gelijk welke stelling van Rome te onderbou-
wen, en dat kan natuurlijk ook,»

Veto: U relativeert dus zeer sterk het beleid dat van-
uit Rome gevoerd wordt.
Tom: "Dat is evident. In een rijke geschiedenis
als die van de kerk is er niets waar geen argu-
ment voor kan gezocht worden.»

Veto: Geldige argumenten?
Tom: "Wat zijn geldige argumenten? Veel
hangt af van het discours waarbinnen je ze for-
muleert."

Wim De Rop
Gert Meesters

Van Rik Torts verscheen een artikel met de titel'Kan-
sen voor mensenrechten in het kerkelijk recht' in het
boek 'Mensenrechten in de Kerk', samengesteld door
ios Vandikkelen en uitgegeven bij Garant.
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