
Opening nieuwe akademiejaar

Assistenten klagen

vrouwen in universna
beleidaan
Veronderlngvonspljs doet eten. Oe opening van hetakademieloQl"
bracht bijgevolg meer volk dan anders op de been. Logisch ook
wont voor het eerst sinds negen laar werd de karavaan van togati,
die bil deze gelegenheid traditioneel door Leuven trekt, niet meer
aongevoerd door Roger OWemans, moar wel door de nog 'kakel-
verse' nieuwe rektor Andri: Oosterlinek. De schaduw van Dille-
mans hing echter nog nadrukkelijk over de akademische ope-
ningszitting, waarin vooral de eis voor gelijke promotiekansen
voor vrouwen aan de universiteit in de ossistentenspeech opviel
Oe oonloop tot de okademl$che zit-
ting veeuep over het algemeen rimpel-
loos. Een vrij tongestoet togati vertrok
even voor tienen venuit de urnver-
siteitshallen noor de Sint-Pieterskerk,
waar kardlnaa.J. pcnneets voorging In
de eucharistieviering die talrijk werd
bijgewoond. Welnig nieuws onder de
zon dw, cthet moet Zijndat het opvo.l-
lend flinke tempo van de stoet als aan-
duiding mag gezien worden van de
verjOnging inde hoogste regionen van
de Alma Mater.

Wel in het oog springend WQS de
=~~..:rotestokt1e van de

KM: Goede Spoor
van het homo- en lesbïennecentrum
De Roze Drempel. De homojongeren
waren In aanvaring gekomen met de
ckcdemïsche overheid toen zij hun
affiches niet mochten ophangen bij
de lruchrijvingen in de Hallen, een
zoveelste insreent in de rij (Zieelders
op deze pagina). Met hun aan dUide-
lijkheid niet te wensen over latende
slogan ~Isde KU Leuven homofoob?"
trokken zij enesans de aandacht von
de voorbijgangers.

Genant
Ook het Katoliek Vlaams Hoog-

studenten Verbond (J:VHV) - wel-
verbaasd zich In het gezelschap van
Het Goede Spoor te bevinden - was
het Clanzijn stand verplicht wat det-
nIng te veroorzaken. Opgetuigd met
pet en Unt eisten zij van de ckcde-
mlsche overheid zowaar de aIschaf-
flng van de reennetren in de Brusselse
fond en de splitsing van het kies-
arrondissement Brussel-Halle·VIl

voorde, nochtans niet meteen top-
priortteiten in het beleid VQO de nieu-
we re!ctorploeg.

Rektor ocsternnck had dan ook
andere zorgen aan zijn hoofd Tot dus-
ver was de nieuwe rektor erg zuinig
geweest met konkrete beleidsdaden.
Iedereen keek met argusogen uit naar
ziJnma.iden speech. Eerstwas het ech-
ter nog een lcctste maal de beurt aan
ere-rektor Dillemans, die met de hem
kenmerkende retoriek afscheid nam
van de universUeil die hij een decen-
nium geleid heeft. DiUemans, die nu
als adviseur aan de slag gaat bil mi-
mater Van den ac.dIe, Werd bil deae
gelegenheid een feestbundel overhan-
digd waarin verschillende auteurs een
stand van zeken opmaken van de
betekenis van de universiteit voor de
so.menJevîng. Bijhet begin van de zit-
ting ~ de oud-rektor ook al een
videofilm over Zichzelfte verhapstuk-
ken, waarin op bijna genont uitbun-
dige wijze de lofgezwaaid werd over 's
mans teven en werk.

Naakte
Het moment waarop iedereen

wachtte was uiteraard dat van de
openingstoesproken. die even tradi-
tioneel zijn als de dîskussies erover op
de receptie achteraf. De studenten-
toesproak- dleintegroalinditnum-
merstaatafgedrukt -Ielddedenieu·
we bewindsploeg In in de geheimen
van de demokratisering van het on-
derwiJs. Opvallend waren de strenge
veroordeling van numerusdausus, de
roep om inspraak op alle nivo's en de
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Homojongeren mogen affiches niet ophangen bij
inschrijvingen
Het Goede Spoor uit de hallen
geweerd
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Ondanks het oantredea VQJl een kakelverse bewindsploeg oim de
unfversttett, bUjkterop het vlak van verdraagzaamheid nog wat te
schorten inonze Almo Mater. Ook dltjoor zijn eraan het begin van
het akodemiejoor nog moor eens problemen gerezen met de vrije
vereniging Het Goede Spoor. Tijdens de inschrijvingen inde hallen
werd hen het verbod opgelegd om hun poster met de slogan 'Wel
Jong, niet hetero' op te hangen. Een en ander ûfustreerthet gebrek
aan offidële regeling met betrekking tot de problematiek van de
'omkadering' van het inschrijvingsgebeuren, moor door zou nu
verandering in komen. Ten goede?

Tijdens de jaOIlijkse Inschrijvingspe-
riode wordt aan de vrije studenten-
verenigingen (dit zijn maatschappe-
lijk g~n9ageerde verenigingen die
Zichspecifiek richten tot studenten) de
mogelijkheid gegeven zich voor de
stellen in de hallen door middel van
posters en informatiestands. Een heel
skala van verenigingen uerdusverte-
genwoordlgd. Zo stelt Lokozichzelfen
.tIjn geledingen voor. Maar ook de
ekstreem-Hnkse Matx1sti.sch-Lenlnis-- .. - -

lido gesloten: kringen op straat
Gisteren, dinsdag, kregen een een. de Psychalogische Kr1ngen PolItika palingen terzake na. Zeging er rede-
tal kringen een brief van de b:::'j!' zaten gisteren mei de handen in het lijkerwijzevan uit dat de vergunning
meester In de bus waarin stond t haar. tijdig zou afgeleverd worden, maar
de stad geen toelating kan verlenen Het hele probleem zit in de toepos- misschien had ze beter moeten ~
om in z.oa.I. Udo fuiven te organbe- sing van ~ nieuwe Vlaamse mllleu- ten. Zij stelt zich ook vragen bij het
ren. De uitbater van de zoal voldoet wetgeving, het zogenaamde Vla- feit dat de kringen en zIjzelfpas gis-
niet. eccts Tobback schrijft. aan de rem 11dat onlangs van kracht werd. teren, dus op de dag ven de sluiting
voorwaarden van de ll1Weuvergun- Een aantal zalen, waaronder Corso, zelf. verwittigd werden. Oe stad von
ning. Gevolg: op zijn minst zes krin· had vroeger reeds een mIlieuvergun- haar kant goot ervan uit dat ze de
gt!ndie voorde komende twee weken ning onder de (strengere) voorwaar- vergunning niet kan afteveren om-
een overeenkomst hadden met de den van Vlarem I.Dat dekreet legde dat de uitbaatster wettelijk nog niet
Udo om een fuif te organiseren. sten- een geluldslimiet binnenin de zoal in orde is. De studenten zijn in elk
den plots op straat. Het ergst getrof· vost Vlarem 11houdt enkel rekening geval weer het gtOOl3teslachtoffer.
fenwas Ekonorn1kadat voorgIstera· met de geluidshinder buiten de zoal. Volgendeweek komt Vetouitgebreid
vond een fuif plande en op enkele En waarom zijn de kringen alweer de terug op deze komplekse materie.
uren tijd een alternatief moest we- dupe1 Oe Uitbaatster VQO Udo leefde
ken. Maar ook Historia, Gennania. naar eigen uggen alle wettelijke he- (sm)
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den Ingenomen als dat gepast was."
Homoseksualiteit werd er als "pnto-
logisch~ en "QIMlOflljkvoor het indi-
vidu en z'n seksuele relatie" omschre-
ven, als "onacnvccrdbccr voor de
mootschappif en ~probIernatischvan-
uit moreel standpunt". je bent een
katoliek!!unlversiteitof je bent het niet.

Het Goede Spoor vindt de houding
van de universHeit onven:lroagZQam
en diskrtrninerend. Het eni~wat .tiJ
wensen is de homoseksuele Jongeren

vervo.Ig op pag. 8

tische 8eweging (MLB),de ekstreem-
rechtse Nationalistische Studenten-
vereniging (NSV) en het Katoliek
Vlaams Hoogstudenten Verbond
(KVHV)staan er tmdrüoneet'broeder-
lij...• naast elkaar.
Professor Van eerven. voorzitter van
de Raad voor Studentenvoorzienigen
(RVS)en in die funktie verantwoorde-
lijk voor de hele omkadering van de
Inschrijvingen, vond het echter niet
aangewezen dat Het Goede Spoorzich
voorstelde. Hijmeende dat "de bege-
leidende ouders en ook de studenten
die zich komen inschrijven zich een
de affiches zouden kunnen storen. ~
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Alma 3
Het is hemt maar Leuven fleurt
weer op. De stad wordt overspeeld
door horelen blozende maagden,
de goten Uggen vol met asgrauwe
schachten. Moor uiteindelijk vin-
den zil elkaar aan tafel. De liefde
gaat door de maag, net als de
groententaart en cordon bleu met
rocquefcrtscus.

Kultuurweek 5-8
Liefdedot is Schoonheid. Maar in
deze tilden heeft .schoonheid haar
gezicht verbmnd. Zij ligt uitgeteld
In de afprijsbakken. Deze week In
het Stuc: één week gratis kunst

Seksshop 9
En als het dan nog niets wordt, ken
Iejenatuurlijk altijd wagen aan de
seks. Je bent maagd of je bent het
niet. Maar als het aan Louis Tob-
back ligt, zal het snel moeten
gaan. Nog even en de enige Leu-
vense seksshop ISweerweg. Geluk-
kig is Veto er nog om de pornogra-
fie te demokrotiseren.

Het Is niet de eerste keer dat de uni-
versttelt de plannen van de homo-
jongeren doorlauist De 'cnemcueve
veeruencccçse'tn mei 1987, een vor-
mlngcydus rond relatie en eeksucn-
ten georganiseerd door het longeren.
adviescentrum, VluchthulsendeRoze
Drempel. kreeg te maken met univer-
sitaire stokken in de wielen. De door
hen gereseM!erde lokalen waren vijf·
tien minuten voor de oonvang nog
niet geopend. bestelde apparatuur
zoals mikrofoons en diaprojektoren
ueten het afweten, en meer van dat
fruais. Drie jaar geleden was er de rel
rond 'WegwijsGezondheid', een boek
uitgegeven door het Davldsfonlh In

~sarnenwerking met de KU Leuven en
onder leiding van professor Roger Dil-
temene. HetboekWil.zo lezen weInde
Inleiding, "cp een eenvoudige manier
wetenschap en ervaring ter besch1k~
k1ngstellen VQO Iedereen (...) waarbij
de moeUijke kwesties nlet uit de weg
werden gegaan en standpunten wer-
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s prelotuur is van de pow is eigenlijk de
HelUge Vader zelf aanvallen. Na uw
hatelijke schunnige uitval noor Mee-
der rheresc von enkele laren terug
vervalt u weer In onverdroogmom-
beid tegenover het katolicisme. Ten
tweede vroog ik mij af of de volgende
faze in de door u nagest:n!efde 'demo-
kratiserl.ng von het onderwijs' nu dan
ook de 'demokratisering van de por-
nografie' is. Kunt u hetpubUceren van
cbsene foto's niet gerust overlaten
aan het privee-inltiatief7 Moet dat
ook al gebeuren met het universiteits-
(dus overheids)geld? U vindt van wel.
Maar als de zogenaamde omdële ver-
tegenwoordiging van studenten aan
een kotoUeke unlvenlteit lijkt hel me
niet uw primaire taak pomogrofie te
populariseren. Zou u dan ook In de
toekomst rekening kunnen houden
met deze bekommernissen?

Stijn eaue

Alle Jeaersreckues kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariOQt Inde
's Meiemtroat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op inVelo behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenren)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrtjver meersteeds naam, studiejccr en adres bekendma-
ken. Slechts uHzonderlljk, en pa uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen uweggelaten worden inVeto.
arreven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties Inbegrepen,

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

lov1g student - dan ook diep ge-
kwetst. terstens. de verwijten aan het
hoofd van professoren Moyaerten De
Dijn als zijnde autor1ta.lr en kcnser-
vattef-katoliek, net als diezelfde ver-
wijten aan het adres van Opw OeI.
Hoe kunt u oprecht gelovige katolieke
penenen oforgonisoties nu verwijten
hun geloof ortodox te beleven? Het 1.5
niet omdat deze tijd van etisch retctt-
vtsme veel gelovigen verward zijn, en
verdwaald zijn gemokt In '(on)geloof
van de grootste gemene deler, dat u
met de stroom der massa's moet mee-
ctrityen. Gaat u erandersooknlet prot
op, inandere materies, èen met-popu-
laIr stondpunt te vertolken. Een orgo-
nootie aanvollen die de persoonlijke

Professor Oosterljnck, na de rektor-
verkiezingen vorig akademieja(ll be-
loofde u dat, gezien de nipte overwin-
ning, het nieuwe beleid ook rekening
zou houden met het progmnuna van
professor Lamberts, uw voornaamste
tegenkandidaat.

In het eerste nummer van Veto van
het nieuwe akodemiejaar heeft u zich
werkelijk van uw beste kant laten
Zien. Oe maskers zijn afgevallen. Als
(zich representatief noemende) offi-
ciële k.mntvan loko kon u niet aan de
druk weentaan om tot driemeer toe
het katolidsme inhet algemeen en uw
broodheren (de Katolieke Ul) in het
bijzonder enkele lelijke Magen onder
de gordel toe te brengen. Dit In het
kader van onze 'verdraagzame en
pluralisUsche samenleving' (universi-
teit), zonder twijfel.
Enkele zaken hebben mij - als ge-

Rektor
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!JmJunnmbnt'ONidm. JnMtJ()(Jr-
/Jijejaar appm:UmJen UI' tJOOml tIr
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sl4d, deWJ~ lp tk sllldmltfl.
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/nIfli Sl'IK is ttn f'8f"JUItii# 'CJ()()ra/ die
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QIJJ1 GenISt f1IJC!Ihnff"T'ia.

0"" Gm", """".. trria _
inI, tMm"";' IIlitrister LNç Von dm
B~ WijSklan adUn-si}1t pion-
"", fXItIr MI ~ Vtm Ad
uttit.Jtrn/Oir aanbod m vt)(Jrol dan
van d, krarmop/~(JiI,g. Wi, fNtl
vindl #'nogWl(lIexmr grldwor MI
'_'..mmj'.

Bau slJllJmtm,gmafk nJtor Dos-
lIr/ind, """ '"'- """""",,1,,,&
lJtstt sNdmfnl. in tilMluJ()gfPl-'G'U-
dm'df opdrat!ttroerJlan'"g (JOn
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S!tIlJnllVrimdelijl is. >t .Me""r dt
"#tor, orij ~II er j/aar vo<Jf". Wij
fI1miu.m wlspanll;"g.
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Dawvan kwam opzoterdag16 sep-

tember, tijdens uw teespreek ter gele-
genheid van de plechtige prokJamatî.e
van de laatstejaars van de fakulteit
Letteren, niets tot uiting. Integendeel,
nooit kwam het ver1Chil tussen de dek-
QQll van de fakulteit Letteren en uzrlf
beter lot uiting.
Daarnaast scheen u niet de minste

tateresse te hebben in het onderzoek
ocreen de fakulteit Letteren gebeurt.
U had de mond vol over de ontWIkke-
ling van de telefoon In Telenet Vlaan ..
deren, maar zei niets over de afgestu-
deerden of hun behaalde diploma
aan de fQkuitelt Letteren. Wij hopen
dat de nieuwe ploeg OM nog kan over-
tuigen In de toekomst

Enkele studenten aan
de fakulteit Letteren

(naam en adres bekend
bllde~tie)
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Assertiviteit
Het Psychoteropeutisch Centrum voor Studenten organbeertook dit jccrtwee
assertiviteitstrainingen. Een tweede groep zal slechts starten indien daar vol-
doende kandidaten voor zijn. De eersteçroep komt In elk geval een eerste keer
samen op 24 oktober. Geïnteresseerden nemen best zo vlug mogelijk kontakt
op met het centrum, lIebt voor 9 oktober. Het aantal deelnemers per groep Is
namelijk beperkt Spedfl.eke data vooreen eventuele tweede groep zullen tijdig
worden meegedeeld, Inschrijven kan je op het sekretariaat van het Psycho-
teropeutisch Centrum voor Studenten, Atrechtcollege, NaWIl.5e.5troat 63, 3000
teeven. Telefoneren mag ook: 32.43.43.



Alma breidt 'free flow' uit

Gratis netsurfen bij de
maaltijd
Precies twintig lacu geleden slaagde Woody Allen erin op funda-
menteel-humoristische wijze de sterke overeenkomsten tussen het
bedrljven van de liefdeen het nuttigen van maaltijden aan te
tonen. Naar aanleiding van de verjaardag van deze ontdekking
werd deze zomer bil uitgeverij Allo het boek "Opwindende
marketlngtechnJeken voor de Horeca" van professor Oe Bleecke
opnieuw uitgegeven. De afdeling marketing en verkoop van onze
geliefde Alrna-restourontsacuzelde geen moment om op basis van
dit meesterwerk een groots stcrme-orïenster te starten.
Vrlldogl$ voor vele studenten de ver- tenstad is don ook een waar slacht-
moelendste dag van de week. Het be- veld waar anarchie en normloosheld
glnt met een ekstreem gevecht regen welig tieren. Weerom vanuit een op-
een konier van een kater. Vervolgens rechte sociale bewogenheid onder-
moeten vuile onderbroeken opge- neemt Alma op de broodjesmarkt een
speere en Inde, tmmer te kleine, spert- vredesmissie weerven de Verenigde
las gepersi worden. De NMBS heeft Naties enkel kunnen dromen. Alma
nog steeds ntet begrepen wat een tlek- zal dit jaar trachten de kontrole te ver-
slbeie dienstregeling precies inhoudt, werven over olle sektoren von de
wij ook met. Vandoor de wekelijkse broodjesmarkt, in de eerste plaats die
sprint noor het station op vritdag- van de bruine boterhammen en de
namiddag. Ab een student na een vegetarUche en bruine broodjes. Acn-
gemiddeld vertlljfvan anclethalfuur gezien het hier over voltarwebrood
opeenovervolletreIn thuis komtmoet gaatdat rijk is aan naruurlflke grond.
hij Iedere week opnieuw een verltlo· stoffen zoals vezels en vttcmlnen kan
ring geven waarom de wollen onder deze aktie beschouwd worden als een
zijn ogen alweer een millimeter ge. ultiem bewijs van de grote sociale
groeld zijn. Na deze uiterst afmat- moed weerover men bil Alma beo
tende bezl.gheden moet hij zich dan schlkt
weer haasten om op tijd in het oude
stamko.fee onder de kerk te zijn om de
ervcrinqen van de afgflopen week te
delen met de vrienden die niet de eer
hebben In Leuven te studeren.

(foto Nixen NBB)

tijdkomponentm~ mogelijk te maken.
In Alma 2 hebben ze al ervaring

met de [ree flow. Door plaatsgebrek
werd de grotere vrijheid van het sys-
teem door de klanten echter eerder als
een lost ervaren. Gewapend met de
ervaring in A1ma 2 werd het tree-
flowkonseptgeoplimaliseerd en kreeg
het nogmaals vorm, ditmaal in
Almo 3 vanaf 2S september. Ook in
de nieuwe Alma 1, die haar deuren
opent op lSaprill996, actde tree Aow
tot de basisuitrusting behoren. In de
daaropvolgende zcmervckcnne zal
Alma 2 een tijdje gesloten zijn zodat
ook daar de geoptimollieerde [ree flow
geïmplementeerd kan worden en dat
dan nog wel In kombinatie met een
totaal nleuw ufrulmsysteem. Dan
mag u uw afval waarschijnlijk ook vilj
loten vloeien.

Alma 1 bis.

Internet (http:/twww.alma.kuIelM'n.·
oc.be): van menu's, over bereldings·
wijzen, tot zoekertjesmuur. Je kan er
ook alle opmertJngen, vragen en me-
ningen met betrekking tot Alma kwijt
Om de demoluatisering van het inter-
netgebrulk te bespoedigen z.a.l Alma in
ol hoor uitbatingen termlnels plaat-
sen dlegrat1sgebNikt kunn~ worden
door studenten. De eerste drie termr-
nals staan reeds opgesteld in A1ma 3.
Het Is nu wachten op het moment dot
we vlo Internet zelf onze mOOitijden
kunnen samenstellen. Voor ccmpu-
terfreaks Is dat nu reeds mogelijk.
A1mo werkt Immers met ccmputerçe-
stuurde kookket@1s.

Voor de Heverleese studenten is er
nog meer goed nieuws. Bij Alma 3 wil
men ook het barbecuegebeuren de-
mokrenseren. Zo Is er de eerste don-
derdag van het akademiejaar weer

een reuze-barbecue in en rond
A1ma 3. Oe bezoekers van Alma 2
hoeven nietjoioers te worden. de een-
dle Ughl Oinners blijven door een
voste gewoonte.

Vrijvloei
Volgens de Înl'bnnatiebroch ure van

Alrna is rree Aow "een buff'etsysteem
datin tegemtelling tot het traditionele
lijnbuffet de klanten toelaat direkt te
kiezen russen verscnnlence buffetten
en andere gemeenschappelijke facili-
teiten zoab soep, solad bor en eren-

. ken". Het gaat dus om een aantal 10:5'
staande buffetten waar de stucenten
vrij tussen kunnen ronddwarrelen en
voedsel op hun plateau kunnen Ia-
den. Het idee van de free flow werd
vooral ontwikl:.eld om het zelf op--
scheppen en kombineren van "maaI-

Om het geheel tot een goed einde te
brengen zal de broodjes.servicegeoptl-
maliseerd worden. U begint met uw
kring ofverenlging om acht uur In de
voormiddag te vergaderen. Om tien
uur merkt u dot. de vergadering tot
laat Inde nacht zal uitlopen. Uwlldw
geen tijd verliezen met een uitstap
naar een Alma·vestiging. Geen nood:
u e-mcnt, faxt, telefoneert naar A1ma
en twee uur loter bezorgt men u ter
plekke een heerlijke broodjesmooitijd.
In het geval dat
om acht .... _,

Vrede
Aangezien Alma een sociaal stu-

dentenrestaurant Is, worden er vonaf
dit akademiejaar in Alma 2 vrijdag-
avond speciale lruiponningen gedaan
om de wekelijkse sleur te verlichten.
Iedere vrijdagavond zal er een spe-
dale schotel op het menu staan. En
dat 15 nog niet eens het beste. Naast
die speciale schobel zal er Iedere week
ook een speeteet bier aangeboden
worden en dOf tegen zeer gunstige re-
·~n. JUmazal Op vrlJdO.gavoM de
Ideale uitvalsbasis vooreen geslaagde
uitgongsovond zijn.

Leuven borst van de broodJesza·
ken. Oe broocljesmarkt in de studen-

,
Wim Oe ROp

Kringraad organiseert Mosaic-kongres

Alle vierendertig goedschljniijk het eerste cyberrestaurant
Alles wat u wel en niet wilt weten over
en van Alma is nu te vinden op het Van 13 tot 16 september vond in onze universiteitstad de Genera.

Meeting van MosaÎC (Meeting of Students Aimlng at tbe Inte-
gratIon ofthe Colmbra Group - je had het zelfzo mooi nIet kunnen
bedenken) plaats. Deze algemene vergadering komt twee maal
per laar semen in één van de unrversnerten die behoren tot de
zogenaamde Cotmbrc-qroep. Colmbro werd. opgestart in 1986 in
Colmbra (portugal)en verzamelt een aantal oudeen uitgesproken
traditionele universiteiten waaronder OxIord, Heldelberg, leiden,
Salamanca, Leuven. Mosaic uhiervan de studentenvereniging.

afweten. Youth Forum verenigt b0-
vendien niet enkel (universiteit)stu·
denten. moor Is een overkoepeling
van alle jongerenorganisaties. De
stem van de studenten klinkt dus niet
altijd even goed door en de belangen
van de leden binnen die orgonlSotie
durven nogal eens uit elkoor lopen.
Mosaic zou dw ideaal kunnen zijn.
Het verzekert de studenten recht-
streekse toegang tot hel internatio·
naal EU-forum. Oe belangen van de
leden die het vertegenwoordigt, zijn
daarenboven min of meer gelijkJo·
pend. Maar ... niet alle deelnemers IJj·
ken overtuigd en zlln bereid hier ener-
gle In te steken. Het Is wel vreemd dot
een organisatie als Loko - die repre-
sentativiteit hoog in het vaandel
voert - zich bij voorkeur wenst te os-
socïëren met het uiterst setekte dubje
van Cclmbm-unlversitetten terwijl
Youth Forum door zijn bredere bruis-
vertegenwoordiging toch meer legiti-
miteit lijkt te hebben.

Opening toegepaste wetenschappen zoals ver-
wacht werd op eigen terrein. Oe rektor
kwam uitgebreid terug op enkele van
zijn stokpaardjes. Eens te meer vroeg
hij een verhoging van de untversttett-
subsidie binnen het onderwijsbudget
en brak hij een lans voor het verbete-
ren van de relatie met de bedrtjfs-
wereld. Niet toevallig vermeldde hij
daarbij telkens netjes het belang
daarvan VOOr de humane weten-
schappen, weer de nieuwe rektor het
meeste weerwerk kreeg.

Waar het er echt op aankwam,
bleef hl] dan weer opvallend op de
vlakte. Zo besteedde Oosterlinck enige
woorden aan de demokratisering van
het onderwijs, die hij cts "nog niet er-
gewerkt" beschouwt. Elders In zijn toe-
spraak hod de rektor het echter over
de vorming van "de Intelligentsia
voor de informatiemaatschappij van
de zrste eeuw".

vervolg van pag. I
invulling van de demokrcttsettngs-
Idee, meer konkreet het pleidOOI voor
een gelijke waardering van alle oplet-
dingsvonnen en beroepen.

Daarnaast werd aandacht ge·
vraagd voor de schrijnende onder-
vertegenwoordigIng van vrouwen in
de hoogste rangen van de ckcde-
mische hiërarchie. Voordien hadden
de assistenten hun speech al integroal
aan dat onderwerp opgehangen.

Twee assistentes hekelden In een
even overtuigend als subtiel betoog
het gebrek aan doorgroetkansen voor
vrouwen en de verborgen d1s1uimlna·
tie aan de unrversuett. Oe grafieken
waarmee ze hun stelllngen ülustreer-
den, teenden (eUloes aan dat bij elke
trap hoger op de univenltoiIe lodder
er minder vrouwen vertegenwoordigd
zijn. Op een totaal van 506 gewoon
hoogleraren ziJn er bijvoorbeeld
slechts tien vrouwen te vinden, terwijl
op het assisterend nivo nog ongeveer
de helft van het personeel uJtvrouwen
bestaat (43%). In het Gemeenschap--
pelljk Buro (Gebu), dat de universiteit
feitelijk leidt, zetelt erzelfs geen enkele
vrouw. De spreeksten vestigden hier-
bij de aandacht op de vrouwelijke,
gelijkwaardige benadering ven de
werkelijkheid, die In de voornamelijk
mannelijke ckccemrsche wereld op
veel onbegrip stuit.

MOSQic heeft twee aktledomeinen.
Eerst en vooral wil zij de belangen van
de entveerrenen verdedigen binnen
de Europese Unie (tU) en een volwaar-
dig gesprekspartner zijn die door-
weegt op het onderwijsbeleid binnen
die unie. Op kultureel vlok wille de
uitwisseling van studenten tussen oe-
ze prestigieuze Instellingen bevorde-
ren. De kulturele diversiteit tussen de
verschillende londen en unrversttctre
tradities moet echter bewaard blijven.

kennis te maken met de Vlaamse re-
gering, die hen een lunch aanbood, en
met ambtenaren van de Europese
kommissie die zich bezig houden met
Elf-projekten als scccres. Socrotes is
een paroplu-organisatie voor tres-
mus. Comenlus, een studentenujrwts-
selingsprogramma op nivo van de
se.kWldoJn! scholen, en UngUQ, dal
taalvervolmokingskursussen organi-
seert voor leerkroenten.

Hoewel het elke keerweermoellijk Is
om een gostuniversiteit te vinden die
de organisatie van de General Meet-
ing op zich wil nemen, werddit keerde
Leuvense Kringraod bereid gevonden
het kongres te organIseren. Niet dat
alle Kringraders zeenteesrest zijn over
Mosaic. Oe organIsatie von drr evene-
ment betekent immen ol snel een
aanslag op hun toch al kleine budget
GelukJtig werd de umversïtctre over-
heid bereid gevonden om bij te sprtn-
gen in de oplopende kosten.

Toch stellen enkele mensen binnen
de Leuvense Overkoepelende Krlngor.
ganisotie Loko zich vragen over het
nut van dit internationale forum. De
binnenlandse werking slorpt zelf ol
zoveel energie open Is moeUijkgenoeg
om op te volgen. Bovendien zijn de
VJaamse studenten, ook de Leuvense,
via de Vereniging voor V1aamse Stu-
denten al Internationaal verteeen-
woordigd inhet Youth Forum, de Euro-
pese jongerenorganisatie die erkend is
door de EU. Maar deze vertegenwoor-
diging loopt nietaitiJd op wielt1es. Ten
eerste werkt VVS zelf niet optimaal:
niet alle universiteiten zijn aangeslo-
ten en de werking laat het nogal eens Annemie Dedut
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VerdraagZJ:Iam
SP·burgemeester Tobbock z.a.l wel·

licht ook wat ongemakkelijk op zijn
kjcpzereltje geschoven hebben bij
ocsternncks herhaalde oproep om
weer aansluiting te zoeken met de
"negentiende-eeuwse Belgische in-
dustnële traditie van technologisch
leiderschap, maar met de nodige so-
dale korreknes." Oe film 'Deens' In-
dachtlg lijken die korrekties tnder-
daad geen overbodige luxe om het
"welzijn voor iedereen" Ie garande-
ren.

Het wordt nu uitkijken hoe de nieu-
we rektor tiJn ol bij al tamelijk libera-
listische visie op universiteit en maat-
schappij in een konkreet beleid zal
vertalen. Het valt of te wachten of de
kritiek op de al dan niet bedekte
diskriminatie jegens vrouwen ener-
ziJds en homoseksuelen anderzijds ter
harte wordt genomen. Oe maat-
schappij ten goede hervormen begint
Immers bil een open en verdraag-
zaam bedrijfsklimaat.

RuifParaplu
Oe deelnemers aan het kongres

werden door de universiteit entven-
gen In de $enaalzOol, ~waar tien joo.r
geleden de paus ontvangen WQ$., zo-
aJsde rektor in zijn overduidelijk poly-
valente speech wist te melden. Oe
voorzitter van KrIngraad hield een
pleidooi waarin hij opkwam voor een
tossere band tussen Colmbra en Ma-
scrc en een grotere openheid naar
eneere organisaties toe.

Ondanks het feit dat dl' diskussie!
tijdens de Generol Meeting nogal eens
dreigden te verzanden In gepalaver
over statuten, hebben de deelnemen
toch niet stilgezeten. Zo werd er bij-
voorbeeld beslist om de werktoal van
Masalc, nu Engels, uit te breiden om
de werking doorzichtiger te maken
naar de basis toe. Bel~rijke doku-
menten wuden zelfs vertaald worden
in cue talen van de deelnemers. Tem-
pus, een uitwisselingsprojekt met
Oost-Europa werd geëvo.Iueerd. Er was
zelfs een Brusseldog georganiseerd en
iedereen kreeg zo de mogelijkheid

Johan Bruynlnckx, voonnalig ccc-
demlc.al cïûcer van MosoIc, en In die
funktie veronlwOOrdelljk voor onder-
wijs In de brede .tin van het woord,
vindt dat leden van M050iczich nog te
weinig bewust tijn van de finandele
mogelijkheden die Mosoic biedt ten
aanzien van de EU. Volgens hem ligt
deoorzaak hiervan In kommunrkcue-
en teelproblemen. Als organisatie die
erkend is door dl' EU kan Mosoic im-
mers een beroep doen op ûnoncïëte
onderstewling voor een aantal pro-
lekten die het organiseert. Zo kunnen
de unIvenltelten die Mosoic summer
schools organiseren en tevens beho-
ren tot een taalminderheid bmnen
een land, subsidies krijgen. Ook voor
lr.ongressen over Erasmus of Tempus
heeft de EU budgetten uitgetrokken.
Zelfs bezoeken oon Straatsburg in het
kader van een kennismaking met de
t:u worden gesponsord. Of hoe de
doorgaans toch alwelgestelde student
uil de Europese Nlf mag mee-eten ...

Elitair
Aan het eind. nam de rekter zelf het

woord. Van rektor Oosterlinck was al
geweten dot hljgeen brillant redenaar
is, In tegensteWng totzl.jn voorgcmger.
Oo5terllnck bevestigde deze indruk en
kwalO ongewoon zenuwachtig voor
de dog met ~I venprekingen en
taalfouten. In zijn speech situeerde de
nieuwe rektorde plaats van de univer-
snen in de Informatiemaatschappij.
mermee speelde de hoogleraar In de Bart Eeckhout



Naar een numerus clausus in geneeskunde

Van den Bosschewil 'centrale
proef voor eerste kan
Een moand geleden verheugde,1ozef Van der Pene, de sekretaris-
generooJvan de Vlaamse Inte~tvenitaire Raad (Vllc), zich te-
genover De Morgen nog over het hogeaa.ntal jongeren dat nuw de
univenJtelt gaaL Vlaams onderwijsminister Luc Van den Bossche
(SP) gooide echter nauwelijks enkele weken nadien roet in het
eten, De mJnIster sprak zich op een gespreksavond van de
Belgbche VerenIging voor Med1sch.eMorual en Ethiek uit voor een
'centrale proef in de geneeskunde. Daonnee is het debat rond
studentenbeperking in geneeskunde andennoa1 geopend.

Watdleproefpredeszou Inhouden, Is
niet duideliJk. Kcnkrete plannen zou.
den vooralsnog niet bestaan. Wél
geen. de minister uitdrukkelijk de voor-
keur aan een bekwoamheidsproef
vóór de eerste kandidatuur. De orga-
nisatie daarvan zou op het nivo van
de gewesten moeten gebeuren, en dus
niet door de universitaire instellingen
zelf. Daarenboven zou deobjektivitelt
ven het testinstrument niet In het ge-
drang mogen komen en moeten de
fckultetten geneeskunde nauw be-
trokken worden bij deorganiSOtievan
die proef, aldus de mintster.
De diskussie rond studentenbeper-

king In geneeskunde stond vorig jaar
ook al geruJme tijd in de belangstel-
I[ng. Toen lanseerden de ministers
Derneester (CVP) en Van den Bossche
een voorstel tot toelatingsek.5amen,
allicht ook met de bedoeling om tot
een beperking van het aantal genees-
kundestudenten - en op langere ter-
mijn van het aantal artsen - te ko-
men. Na een lange diskussie sprak de
Leuvense studentenoverkoepeling
1.oko zich toen ondubbelzinnig uit te-
gen studentenbeperltingen, ook In ge-
neeskunde. Anderzijds vond liet voor-
stel van de ministers wel bijval bij de
artsensyndikaten, de qeneeskunde-
kringen en de meeste gen~;kunde-
fakulteiten. De verkiezingen nader-
den echter, waardoor één en ander
voorlopig weer In de Ijskast belandde.

Leeftijd
Een week na het oplaten van Van

den sossene's nieuwe proefballon-
netje meldde De Standaard dat de
Belgische Vereniging van Artsensyn-
dikaten (BVAS), de twee grootste zie-
kenfondsen en de fakulteIten Genees-
kunde nu ook verkennende stappen
ondernomen hebben om samen een
plan ter beperklnq van het aantal af-
gestudeerde artsen uit te werken.
Daartoe zouden zij In de eerste plaats
een reeks voorstellen van mln Ister VQ n
Volksgezondheid Marcel Collo (SP)
onder de loep genomen hebben. Collo
is in hoofdzaak te vinden voor een
vestigingswet, waardoor slechts een
beperkt aantal afgestudeerden een
praktijk als huisarts of specialist mo-
gen uitoefenen. Het BVAS dringt erop
aan dot de opleiding tot ons geher-
strukrureerd wordt, waardoor meer
studenten zich zouden gaan toeleg-
gen op administratieve geneeskunde,

gezondheidsekonomie en weten-
schappelijk enderaeek.
Het BVAS steltdawbil dot het aan-

tol benodigde artsen per gemeen-
schap voor het Jaar 2040 moet bere-
kend worden. Aan de hond van dot
getal dient een maximwn aanlal af-
gestu~rde artsen - nogmaals dus
huIsartsen en spe;;iali5ten - per.unl-
verstten te worden vastgelegd. Oot
zou betekenen dat in Vlaanderen per
[eer ongeveer zeshonderd artsen af-
studeren. Nuzijnerdotnogzo'n llOO.
MIniSter CoHa pleit erook voorbezoek
aan artsen boven een bepaalde leef-
tijd te ontraden. Dot dient don te ge-
beuren door finandële druk.

Wortel
ProfessorGuyMannaerts, kersverse

voorzitter Biomedische Wetenschap-
pen aandeze universiteit, benadrukte
in een gesprek met Veto dat het hier
slechts om een eerste verkennende
gespreksronde ging, NiR tegenstelllng
tot wat de pers liet uitschijnen," Vol-
gens Mannaerts zijn wel degelijk
maatregelen nodig. Hij wil minister
Collo echter niet voUedig volgen In
zijn voorstellen. Ook een Ingangs·
eksamen is volgens hem niet haal-
baar: "Men zou don te zeer het aksent
leggen op de voorkennis .... Een proef
na de eerste kandidatuur lijkt hem
meer geschikl, moor hij wenst onder-
zijds toch "geen enkel voorstel 0 priori
uf te wnzen".
Aan Oe Morgen verklaarde de heer

gceckx van het Algemeen Syndikaat
van Genet'sheren vorige week dat ook
voorhengeen sprake kan zijn van een
vestigingsbeperking. Roedot vond dot
het ntet kon studenten eerst zeven
jaar te loten studeren en vervolgens
een numerus fixus in te stellen. AI
mag de intenne van toegangsbeper-
king door de medische wereld sterk
bijgetreden worden, de konkrete voor-
stellen zoals die nu voorliggen. wor-
den dat zeker niet even venzelfspre-
kendo
Een probleem voorde universiteiten

Is dat een belangrijk deel van hun
betoelaging per student berekend
wordt. Zeker dl' geneeskundestuden-
ten brengen aardig wat geld In het
laatje. In een persmededeling ver-
klaarde minister Van den Bossche in
elk geval dot "een setekueve toegang
tot universitaire opleidingen geen ver-
mindering van de Inkomsten van de

universiteiten tot gevolg kon heb-
ben." De wonel voor de akademische
overheden hangt uit

Trap
Het hele debat rond toegongsbeper-

klng duikt de laatste Jaren zoals be-
kend met de regelmaat van een klok
weer op. De belangrijkste reden daar-
voor zijn de kosten van de gezond-
heidzorg. Dle zouden momenteel veel
te hoog liggen. De federale regering
voorziet in elk gevel een bespcrtnq
van negen miljard frank in de ZIekte-
verzekering. Die bespo.rin~n zouden
hoofdzakelijk de artsen en de genees-
middelenindustrie moeten treffen. De
klant zou buiten schot moeten blijven.

Mensentaal
De voorstanders van een studen-

tenbeperking stellen dot het 'teveel'
aan artsen drie negatieve gevolgen
heeft op de gezondheldzorg: overkon -
sumptie, voorschrijfgedrag tegen be-
taling en verhes aan Kwalilelt. door-
dot artsen tewelnlg patiënten zouden
hebben. Waorin voor- en tegenstan-
ders elkaar wél tot op "Zekere hoogte
kunnen vinden, is de noodzaak van
verregaande maatregelen In de ge-
zondheldzorg zelf. Zo Vindt de Leu-
vense Overkoepelende Kringorgani-
sctre (Loko) dat de tijd rijp is voor
e<:helonnering, a~tertng en fide-
lisering - In mensentaal respektie-
velijk een tmpsgewtjze toegang tot de
gezondheldzoC9, het finondeel straf-
fen van artsen die niet aan bepcclde
kwalltellSmaalSlOven voldoen en het
bevorderen van een sterkere binding
tussen patiënt en erts. Alhoewel men
wat studentenbeper'dng betreft lijn-
recht tegenover elkaar staat, treedt
Loko hier dus wel de geneeskunde-
krIng Medica bil.

ElÎtJ1;r
Lckc wil ook "een verplichte pensio-

nering voor artsen. Me-erdan uen pro-
cent van de artsen met een klinische
prakt11k Is ouder don vijfenzestig."
Daarbij hoort ook een herdenking
van de opleldinq tot arts, met name
een verbreding van de opleiding -
vooral in de kandidoturen - en het
opvoeren van het aantal praktijk-
uren. Een regelmatige bijscholing na
de opleiding is verder geen overbodige
luxe.
De argumenten van de voorstan-

ders van een stucen tenbeperking wor-
den door Loko bestreden in een pers-
mecledeling. Zo stelt de studenten-
overkoepeling dot nog nooit een
rechtstreeks verbond is aangetoond
tussen het aantal artsen en de stij-
gende kosten in de gezondheidzorg_
Bovendien is het ~quasi onmogelijk
een optimaal aantal onsen metzeker-
heid voorop te stellen", ondermeer

New FITNESS CENTER Leuven
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Medica voorstander van een
studentenbeperking

Het is allang geen geheim meer dat de geneeskundekringen van leuven,
Gent, Antwerpen en Kortrijk wel te vinden zijn voor een studenten-
beperkende maatregel In hun richting. Medica bijVOOrbeeld, de kring van
geneeskundestudenten aan de KU Leuven, is van mening dot het prtndpe
van de vrije studiekeuze en de demokrotisering van het onderwijs in dit geval
de kwaliteit van de gezondheldzorg in het gedmng~rengt. Niettemin is ook
voor de geneeskundekringen een studentenbeperld'ng niet cnveerweerde-
lijk bespreekbaar. Die kon enkel koderen in een (gelijktijdige) totale
herstrukturering van de gehele gezondheidzorg .
De manier waarop een toelatingWtperking het best wordt doorgevoerd

dient volgens de voornoemde kringen met de verschillende betrokken in-
stanties besproken te worden, endusookmet destudenten. Meer precies met
de geneeskundestudenten: ~Wlj zijn Immers goed geplaatst om de haal-
baarheid en de voor- en nadelen van de verschillende mogeliJkheclen in te
schotten." De normale weg 15wel dot de studentenoverkoepelIngen Vlo een
getmpte struktuur hun venegenwoordigeD delegeren. Zowel de Leuvense
overkoepeling (Loko) 015 de Vlaamse (yYS) verschillen op dit punt echter
behoorlijk grondig van mening met de gépeeskundekringen.
Aangezien bijkomende drempels vooral nadelige gevolgen hebben voor

studenten ultde lagere scccïe klossen, zo! men volgens Medica de voorkeur
moeten geven aan het voorstel dat dit ~egatleve effekt Zo fel mogelijk weg-
wertt: "een selektie gebaseerd op objektieve en demokrcusche crttertc".
Onlangs hebben Medica en haar Gentse tegenhanger VGK zich gezamelijk
gebogen over een meer konkrete invulling van een selektie Inhun studierich-
ting. De twee kringen pleiten voor een proef v6ót de eerste kan, zonder
numerus dawwoffixw. De proef zou moeten bestaan uit een verpleegstage
en een "objektlveerbaor" eksamen. De stage van tochtig uren mag enkel
dienen om de kandldaat eerstejaal$Studenten te testen op hun motivatie:
"Aan deze verpleegstage mag geen kwotering opgelegd worden. Wel moet
een ortest van motivatie worden opgemaakt waarin de stcqemeester de
algemene Indruk weergeeft met een oordeel: gemotiveerd of niet gemoti-
veerd."
Naast deze 'objektiveerbare' stagebeoordeling dient er dus ook een

eksamen te worden afgelegd. Welke ~strikt afgebakende topics~ dot zol
behandelen, willen de kringen nog bespreken. In dot vereend wordt al een
enquête voorbereid. "De inhoud en moeilijkheidsgraad van het eksamen
moeten van die oord zijn dat zelfs de middelbare scholieren, die een
minimumprogramma aan wetenschappen volgden, geen voorbereidend
joar nodig hebben. ~Oe te kennen stof zal tevens opgenomen moeten wor-
den in een syllabus. De beide kringen pleiten ervoor dat het eksamen op
nationaal ruvc georganiseerd zou worden. Dol is don ook zowat het enige
punt waarop de beide kringen tegen het nog zeersummiere voomei van de
onderwijsminlsterlngaan.

(Thl)

door de vrij onvoorspelbare evolutie
van de behoeften In de gezondheid.
zorg. Een eventueel gebrek aan prck-
tlJkervaring is volgens 1.oko veel beter
op te vangen door de reeds genoemde
bijscholing. Voorschrijfgedrog tegen
betaling kon vermeden worden door
een meer forfaitaire bt'toelaging van
artsen.
De Leuvense studentenbeweging

stelt ook nog dot de roep voor studen-
tenbeperking vaak veeleer is ingege-
ven dooreen drong om "het vroegere
elitaire lmugo van de arts te herstel-
ten." De angst dat een studenten-
beperking in geneeskunde 015 prece-
dent zal dienen, is allicht ook niet on-
gegrond. De veerstellen van vorig jaar
omvatten bijvoorbeeld ook de studies
tandheelkunde en k.inesiterapie.
loko pleit verder ook nog voor een

herwaardering van de PMS-Centra.
Dot betekent op zich wel een meer-
kost, moor "wij geloven doteen ~e
oriëntering de mlslukkfngen en dus de
uitgaven zal verminderen. ~De lokale
PMS-centm zouden ook crtëntertnqs-
proeven kunnen organiseren. Loko
legt er wel de nadruk op dot dle tests
"verplicht, niet-bindend en riChtings-
çeenënteerë" dienen zijn - anders
gezegd: het mag geen verdoken toe-
latingsproefwOrden. SOVendien moe-
ten ze koderen "tri een algemene en
persoonlijke totaalbegeleiding op het
einde van hetmiddelbaarondetwljs. H

Kort gezegd: de Leuvense studenten-
beweging blijft zich kanten tegen elke
vorm van studentenbeperkînq, in alle
richtingen.

Thierry Loenen

Studenten Caié

Spaghetti-Avonden en Vaten

De Rector

Oude Maria -I

Tel: 20.06.38

Ambiance - O.J.

Zaal veee vergacenogee 0' reest .. "
lOl40pels

•terclavers
,,,•• u~••~••••

;x---------------- ----
Een lekkere Spaghetti + pint of glas

Rode Wijn voor :WO BEF

Tegen afgifte van hel Rector mannetje

Geldig tot 31/10/95

Ir.SPJ:"_
O.,}.'l",,~

SJ-(JKO~q}y
* QRATfS d.ee/41.ç;.1he QROEPSLESSEN 'flV-fflv!

I...... .------__;_
Open: weekdagen 10u tot 23u, zaterdag 10u tot 18u

Parking via st. Maartensstraat ( plein achter winkelgalerij)
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Openingsweek Stuc, Klapstuk en Kultuurraad
Met hun openingsweek bouwen
Stuc, Kultuurrood (Kwu) en Klap-
stuXstilaan een nieuw trodltietje uit.
Oorspronkelijk. begonnen met een
beschaafde rondleiding voor de eer-
stekcriners en enkele publlek.slok-
kers zoals een tem:uftlm of een gratis
teotervoorstelllng, pokken de zuster-
organisaties nu al voor de tweede
keer uit met een week boordevol
boeiende manifestaties die Je alleen
de moeite van de verplaatsing kos-
ten. Met wot geluk ben Ie maan-
dagavond al gaQf1 kijken naar het
unieke en bovendien kosteloze kon-
sen ven ceJlokunstenaar Tom Cora
die zich verenigde In hetprojekt Roof
met ziJn vrienden-muzikanten Luc

xtcessen (de bessist van The Ex, de Deze katern vertelt u verder alles
legendarische Nederlandse folkpun- . over de andere festiviteiten die uw
kers waarmee Cara ol enkele cd's op- eerste week in Leuven draaglijk zut-
nam) en drummer-perkussionist MI· lenmaken. Uwoorzaldevoorkennis
chael Vatcher. die u hier opdoet rond de fluwelen
Geen nood als je de eksplcten van klanken van [cune Toujours en de

dit trio gemist zou hebben, want ook Nederlondse DI [)CS &: E-Ufe ten
de rest van de week ziet er gevurieerd zeerste cppredëren. Uw oog zal na
en veelbelovend uit. Er zal zelfs ge- het artikel over AliSonMurroy zeker
sjeekt mogen worden in de stucbcr. niet te vermoeid zijn om daarna ook
Daarzal de BelgischeDJStan Lauwers naar haarvideowerk reçccn kijken_
uw been- en buikspieren teisteren op En mocht u desondanks deze week
eenworld-tn:mce-amblent-dubgebeu· toch niet weten wat te doen, mogen
ren. Dit ligt in de lijn van de vooraf- wil u groag een dagje vrilwl!llgers-
gaande voorstelling van Tg Ston, dle werk aanbevelen In de zoo van
de jungle-versie van hun 'The Answe- Planckendael.
ring Machine' zullen brengen. Alles
daaroverin het onder$toonde kadertje. (be/IJ)

jaune Toujours en Dope $yndicate- Dj's:
Kultuurraadhappening in twee delen

Het Gele Gevaar
Wellicht krtjg je deze Veto pas te pakken op woensdag. Dat is
jammer want zo kunnen we je niet op tijd berichten over de twee
eerste dagen van de Openingsweek van Stuc, Kuttuurreed en
Klapstuk, waarop enkele spannende kenserties gepland staan.
Niet dat we ze op dit moment al gezien hebben meer toch kunnen
we je met aan zekerheid grenzende waanchijnlijkheld meedelen
dat het de moeite waan:lloonde. Als de cello van Tom Cora niet
ergens inBrussel-Zuid zoek gerookt is, dan kon je de mon zijn ding
_ grootsteedse avantganle punkbluesjozz, als dat je enigszJns
voorutthejpt=- zien doen op maandag samen met zijn kompanen
van Roof. Ookop dinsdag is hetgoed prljsmeteerst Icune Toujours
en daarna de dj's Des en [-Ufe van de Nederlandse 00,* Syn-
dlcate.
Wie een rode draad zoektdoorheen de
progrommatie van de Openingsweek,
vindt die welicht In het ruime muziek-
aanbod dat verspreid ligt over de vijf.
daagse. Muziek,oftoch demunekdle
nu in het Stuc wordt gebracht, wordt
terecht beschouwd 01$ één van de
meeste~VW1 de-Lon-
gerenkultuur waannee de nieuwe be-
leidsploeg inde Van Evenstroat (weet')
aansluiting zoekt. Geen enkele kul-
tuuru.iting heeft de leefwereld van de
jongeren de afgelopen decennrc zo
beheerst als de populalft! muziek in
zijn vele varianten. Toch zullen het
niet Ichn Scatman en TKhnohead
zijn die de toon bepalen. En wie wil
crcwcsurren vonopde toog In de Stuc·
bar, doet dat vooralsnog op eigen
ris}ko en nog het liefst helemaal niet

Toevallig
Vooraudlovlsueelspektakel op het

podium zorgen de artiesten zelf wel.
Wie zich verwacht aan een doorde-
weeks optreden komt op din5dag 01-
tesztns bedrogen uit Naast muziek
wordt er dan Immers met film- en
videoprojekties gewerkt. Verantwoor-
delijk daarvoor zijn Koen Roggen en
Kristo! Stubbers, -twee jonge video-
kunstenaars die vanuit hun studies
ekspertmentele film oon heiSt-lucas-
Instituut in ërusset een gevecht een-
goM met de pellikule. Vertrekkend
vanuit een samenraapsel van eigen
beelden en toeVallig gevonden mate-
riaol - liefhebbers van oude doku-
mentalree over de harde boerenstiel in
de ZuIderkempen worden naar harte-
lust verwend - verkennen zil de mo-
gelijkheden van de fUmprojektie. In
hun ek.sperlmenten - ander andere
met dooree:ngeweven beelden, weer-
bij wordt gewerkt met projektoren van
verschillende Intensiteit en diverse
tumfonnaten -onderzoeken zilneer
eigen zeggen hoe film en projektie
perfermenee en Improvisatie worden.

Ft/masten
Geen eksperlment is hun te gei.. Nu

eens maken zij oIs kleine kinderen in
het donker figuurt]es met de hond
voor de lens, dan weer manipuleren
zij de peUlk.ulemet chemlkallefn. De
beeldband is hun bcsu waarop zijzich
uitleven door te rotzooien met de
projektiesnelheld. hetombouwen ven
de projektoft!n of het door elkaar ge-
bruiken van een hoop lenzen en kleu-
renfilters. Echtvemleuwend ktinicthet
allemaal niet en dat is het eigenlijk

ook niet. Wie een beetje thuis Î.5 in de
artistieke avantgarde van de laatste
decennia, zalzich bij hetbekijken van
deact wellichtlosse HardenWarhol en
Velvet Underground voorde geest ha-
len. Ook het precedee warubll vanuit
improvisatie en ossodatie een kollage
vll.l}.toer.PWgeJ!lom_eo~e_Jtl#lU!oJ
stand komt Î.5 al wel eens eerder ver-
100",1

Posse
Originaliteit is echter niet de eerste

betrachting bij dit projeltt. Zoals bleek
op de Gentse Feesten toen de twee
'filmasten' voor het eerst met [cune
Tou;ours aan de slag gingen, werkt de
kombinatie muziek-film hoe dan ook
erg aanstekelijk, vooral op de mo-
menten dat de Interaktie tussen po-
dium en prolektlezool optimaal ver-
loopt en de Imprcvtscäe met voorof
geselekteerde beelden dus is gelukt.
Een nummer als 'The long Rood' -
met de ttptsche 'wide open rccc'.
beelden - levert daar een prochtig
voorbeeld van. Die interaktie wordt
ook nog eens versterkt doordat ook de
musld vanop het podium een pro-
jektor kunnen bedienen.

Dub
Zeker Isalleszins dot de muziek van

[eune Toujcurs wint bil het fUmekspe-
Timent. Wlede groep, die wel vaker op
een Leuvens konsertpodium tevmcen
is, al eens aan de slag zog, herinnert
Zich allicht de ongedwongen sfeerven
de optredens die zwemen naar folk
moar ook aan een café dJ.antant doen
denken. vergelijkingen met Les Né-
gressesVerteshoorden de groepsleden
al een keertje teveel, maar ze ziln te-
recht. Stilaan heeft de band zich ech-
ter losgemaakt van zijn grote Fronse
voorbeeld en zijn de muzikanten op
eigen krocht naar de roots va.n het
zlgeunerIJed doorgestoten, van waar-
uit ze zowel de tristesse ais het ker-
mispleziermeebrochten. Het ts vooral
die wat meer donkere en melancho-
lische kant die nu sterker uit de verf
komt,
Tegelijk laat jcune Toujoursde ver-

nieuwing toe In Zijn muziek. Als
akoestiSche house nog niet was uitge-
vonden, don had [cune Toujours het
wel gedaan en wiegoed luistert, vangt
hier en daar ook een dubritme op. En
dat allemaal in het Nededands, alstu-
blieft.
Zo niet de rappers DI OCSen t-ute

van de Nederlandse aew Dope Syn-

dicate. ZlI werken voor de eerste keer
samen met het duo Roggen- Stuboers
en het Is nog moor de vraag of de
konfrontatie van hun pure hiphop
met het filmmateriaal zal werken. Hèt
feit dat de twee rappers, die In Neder-
land aan de top staan en ook daarbui-
ten fel gewaardeerd worden, hun nek
wUien uitsteken voor dit ekspe!iment
getuigt van lef. Want hun under-
ground-beats en kurkdroge ropstijl
lijkt eerder thuis te horen in de hitte
van een dub don in een teateracel.
Maar ook al is het niet de bedoeling
dat er meteen een old skool hlphopfuH
losbarst, toch zal de posse van Dope
Syndicate, die de mpperatn hun spoor
meevoeren, voor de nodige sfeer ZOf-
gen In het tweede deel van de Kul-
tuurroodhappenlng.
Dope Syndlcate IJ trouwens nauw

verbonden met Belglê's hiphophoop
Rhyme Cut ccre via het BelgiKhe te-
bel Fried Chicken Productions. En die
bende Is geen onbekende In het Stuc
want hun scratcher Ol Grozhoppa
UlOQ.k.ldee1 uit van het7X1apstu.k-
muziekensemble FeorNo FaU,en leg-
de okkasioneel al eens een plaatje op
de draaitafel op de Studulven en -rees-

(foto; Karel De Weerdl)laune ToujourJ: The Movie.

ten. Het zou niemand verbazen,
mocht Grozhoppl zich ook dinsdag-
avond naar het Stucpodium begeven.
L.A. Sauth centrot zal dus voor één
keer dichtbij de Dijle liggen. Als daor
maar geen Kultwkampfvan komt.

Sart Eedhout

Gratis Kultuul'TOadhappening in rwee
ddm op dinsdagavondavond Inhet Stuc

'The Answering Machine'
in jungle version

De eer om het nieuwe teaterseizoen
te openen, Is te beurt gevallen aan
toneelgroep Sten, Woensdagavond
brengt Frank vercruyssen - we-
reldberoemd ah de kontaktgestoor-
de knuffelbeer uit de suksesfiJm
Manneken PIs -de monoloog "Ihe
Answering Machine'. xonttnuïtett
verzekerd in het Stuc,wantde mono-
loog WQS ook de selzoenofslulter op
de einddog In Juni dit laar. Geen
plnlek echter, het goat deze week
om de 'junglevenlon' van de meno-
loog. Eenwoord uitleg.
"rhe AnsWering Machine' kwam

tot stond In een koproduktle met het
Bergen Intemrujonale Teater uit
Noorwegen. Oe tekst is afkomstig
van de jonge Noorse schrijver Finn
lunker, en wordt in het Engelsopge-
voerd. Het doorbreken von grenzen,
ook van taalgrenzen, is tets weer
Stan de laatste tijd wel vaker voor te
vinden Is. VooroI het afgelopen sei-
zoen Is Stan meer en meer de inter-
nationale toer apgf!90an. Ze zijn
vaak te gast In Duitsland, toerden
door Engeland met 'ëcmesr van
OscarWIlde en speelden een Franse
versie van '!OX-a publlcenemy' in
Frankrijk en wcltcnië. 8eide teerste
stukken passeerden In een recent
verleden eveneens in het Stuc.
De tebt van 'the An$wering Ma-

chine' bestaat voornamelijk uit niet-
a~erkte zinnen, onderbrekingen
en tu!senwerpsels. "Het Is alsof er
een bom op gevallen is, die aUe zin-
nen uit mekaar heeft doen spatten, ~
om het met de woorden van Ver-
cruyssen zelf te zeggen. Teater dat
heel dicht In de buurt van de rop
komt. Een heel belangrijke rol van
de ritmiek dus, zeker nu het om een
jungleversie gaat. Wie een idee wil
krijgen van de voorstelling stelt zic:h
daar best een rapoptreden bij voor.
Alleen Is de rapper, zwetend en

zwoegend om zijn rhymes juist te
zetten en zo het publiek op de hand
te krijgen, dit keer een akteur.
Teater als rop betekent natuurlijk

niet dat het stuk nergens over gaat,
integendeel. Alleen Is olies te over-
weldigend en versplinterd om goed
te beseffen waterluistgezegd wordt.
Het meest gesch.lktewoord voor een
beschrijving komt uit de tekst zelf:
LII1drcidobility. De akteur zelf heeft
het over een "gezoem dat wij cue-
maal kennen, omdat het alomte-
genwoordig is In onze 'globol vü-
loge': de CNN-kultuur, de zap-kul-
tuur, dezelfde woorden, zinnen en
merken dle overal en altild terugko-
men. ~Oe passiviteit van de flitsende
wereld wordt ontkracht doorde snel-
heid van de taal.
De eerste versie van de monoloog

oogstte inde pers in elkgevol veel lof,
vooral door de sobere en tegelijk in-
dringende vertolking. Vercruyssen
bolonseerde tussen Ingehoudenheid
en scherpe uitval. Voor de Jungle-
versie is de eigenlilke performance
van de akteur sterk ingekort, terwijl
de tekst hetzelfde is gebleven. Een
meer eksplcsieve voorstelling dus,
die door Vercruyssen wordt Ingeleid
met ropmuziek en stukjes van doku-
meutetres over bijvoorbeeld de
Blaek Panther Movement of Mal-
cotm X. Ditmoet hetgeheel de span-
kracht geven van de militante films
van Spike Lee of de zelfbewuste hip-
hop van PubIIc Enemy of Nlggaz
Wid A.ttitude.
Hetzelfdegebeurt nogmaals na de

monoloog, wccrmeeëe feillozeover-
gang verzekerd is naar de World-
Tronce-Ambient-Dub die direkt na
de voorstelling de Stucbar zal doen
springen. Het wordt een grenzeloze
avond

(hd)

met eesr laune ToojOurs en daamo DI •
DCS en [-Ure; Belde oets worden door
videokunstenaars KristQf Stubbers en
KoenRoggm \IQ1I bteldm voorzien. ~

,

Uteratuur en
media

De Universitaire Werkgroep uterc-
tuur en Medio (Wel) zorgt al vijftien
jaar voor professionele opleiding van
auteurs, journalisten en reediedes-
kWldigen. Vanaf donderdag tz csto-
berom20.oo ugaatopnieuwdejaar.
kursus 'Kreatief Schrijven' (lltemlre
genres, geschreven pers en andere
media) door. Gedurende zesentwintig
wekelijkse donderdagavonden komt
u samen op de eerste verdieping van
de Biblioteek SocIalewetenscheppen
(Van Evenstraat 211), opnieuw van
20.00 tot 22.30 u. Fred Boenders, jee
8ouveroux (belden BRTN),Robbe Oe
Hert, Hans Devroe, Paul Koeck(VTM),
Dirk Tleleman en een aantal grut-
auteurs verleenden hun medewer-
king. Om mee te doen moet u het vrij
aardige bedrag van 7.500 frank op
tafel leggen, Als u desondanks toch
nog zin heeft. kan U voor meer Infor-
rnatie terecht op het nummer
22.93.24.. BIJHönsel.

Griepvaccinatie
Met een Inenting kan je je ft!latief
goed beschermen tegen griep. De VQ(-
dnatIe geeft een bescherming bij
tochtig procent van de ingeënte per-
sonen. Aangezien het griepvirus zich
In een studentengemeenschap heel
vlug kan verspreiden, vindt het Me-
disch Centrum voorStudenten het be-
langriJk elk Jaar opnieuw demogelijk-
heid tot vaccinatie aan te bieden.
Dit laarworden de veeenetres geor-

ganiseerd op dinsdag 24, woensdag
25 en donderdag 26 oktober, telkens
van 12.00 tot 13.00 u en van 18.00
tot 19.00 u. De inschrijvingsfolTJlu-
neren worden verspreid via. de jaar-
vercntwcordehjken. Ook op het cen-
trum aeltkunnen formulieren worden
ingeWId.
Voor een goede organisatie van

deze vaccinatie moeten de inschrij-
vingsformulieren ten laatste op 20
oktober op het centrum binnenge-
brocht worden. Voormeer informatie
kan Ie terecht bij het Medi5dl Cen-
trum voor Studenten, Van Dale-
college, Naamsestroat 80, of telejc-
nlsch: 32.44.20.
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Nieuwe 5tucleiding wil kunstencentrum met
internationale uitstraling
"Alsde Vlaamse overheid een
kultureel centrum louter voor
studenten wilde, had zeonze
subsidieswelaandeKU Leuven
gegeven."
Zowat elke inStantie die iets te zeggen heeft in Leuven en in de
wereld veranderde het afgelopen seizoen van baasje. In de urnver-
siteitshallen schuift de nieuwe rektor nog wat onwennig op zijn
burostoel, terwijl in Brakel een zekere De Croo Herman in het
frans droomt van regeringsdeelname. Ook inde 's Metersstreet 5
lopen veel nieuwe gezichten rond, de één al wat meer overtuJgd
dan de ander van het nut van een overkoepelende studentenbewe-
ging. Het Leuvense kunstencentrum Stuc, nooit te beroerd om een
trend vroegtijds te ant1dperen, kon nlctochterblijven en stelde een
nieuwe bewindsploeg aan.

vano.fditseizoenzalheteranderstoe- riode hun ideeën uitwerken en aan-
gaan in het Stuc.Dat hopen althans scherpen zonder dat zij daarbij de
Hennan A.sselberghs, Barbara Van druk voelen van produktie. Als je te-
Undt en Rony Vissen, die sinds kort genwoordig een video maakt, en die
samen hel artistieke beleid bepalen. heeft wal sukses, dan wordt Ie ge-
Hun eerste beleidsdaad bestond erin vroagd op een aantal Internationale
de muurtjes tussen de verschillende festivals. Ie co.nière is dan gelanseerd
kunsnakken in de progrommatie te en uiteindelijk kom je nog weinig tot
slopen.EenStucselzoenisdonooknlet het nadenken over je eigen ideeën.
langer ingedeeld volgensde kalender- Wij willen met het Atelier de rust die
maanden, moor In breed tematische doorvoor nodig is aanbieden aan de
blokken, waarin de ëcns-, film- en kunstenaar ...
teatervoorstellIngen meer op enccr ' ..Datkanjenletdoendoordiemen-
betrokken zullen zi!n. Bovendien is er sen zomaar hier in een kamertje te
in het Stuc ook weer plocts voor mo- zetten, en daarom wordt er door het
derne muziek en maatschappelijke stuc een serieuze begeleiding uitge-
dIskussie. Een ambitieus pion, opge- docht. Er Is inhoudelijke begeleldlng
trokken rond de drie peilers 'Atelier- door onze crnsueke ploeg, maar ook
Wi!rking,progrommatieenonderzoek van buitenaf, door andere kunste-
&: ontwi,J.k.eling' (zie kader 'Oe drie naars die wij uitnodigen. Oe cteuer-
~n van hoop'). .gasten kunnen dan met hen in dia-
Hennan A.s5elbe/"Qhs (dramaturg): loog treden."
-Het Atelier moet Je niet opvanen als
een lokatie, maar eerder als een soort
werkklimaat, dot het Stuc voortaan
zo.J aanbieden aan een kleine groep
van kunstenaars. Die wordeh door
ons geselekteerd, en die kunnen hier
dan gedurende een Wi!lbepaalde pe-

Kapitalisme
Veto: Hrl Atelier heeft (0( nu roe wrinig
resultaat behaald: (M'r TristM> waren de
meningen ~Jd, de RooIIers was ten
mislukking. Werla elk Idee dan wd?

(toto PhUIpDe K'J""!
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Asselberghs: ..Hel Atelier is ontstaan
als een reaktie van het Stuc op de
produktiedwang die bestond in de
teeterwereld. Maar zoiets is niet een-
voudig, en je moet van [e eiqen fouten
leren. Het klimaat. zoals ik dat cccr-
net geschetst heb, was vorig joor niet
van in het begin ecnwezlq, Als je een
tecterqroep in huis haalt, heeft die
een eigen dinamlek. Er is eerder een
dialoog tussen de leden van het gezel-
schap don met mensen van buitencf.
Dietwee jaar AtelIerzijn vooronsgeen
mislukking geweest, moor een leer-
school. We hebben nu geleerd dot het
makkelijker Is om met één individu
een engagement aQ11te goon._
Rony Vissers (media en muziek):
•Twee jaar geleden W'bs het Atelier
nog meer een alternatieve produktie-
VOnIl. We hadden voordien al projek-
ten opgestart met teotennokers voor
één produkt. en we wilden een enga-
gement voor een langere tijd aan-
gaan. Wat de acevers en 'rnsterc hier
gedaan hebben was op een alterna-
tieve wijze produktfes leveren. Daar
hadden we gemengdegevoelensover,
want op die menter neem je de druk
niet weg. Nu ligt de klemtoon meer op
onderzoek._

Veto: Wit resltkert er dir jaar In het Ate-
/Ju?
Asselberglu :..We hebben bewust
voor kleinschaligheid gekozen. Voor-
101)69 huist er nog alUtd de slneaáe
Cisko Lambrechts, die er al een tijdje
Is, met twee nieuwe projekten. Ze heeft
vorig joor al een tussentijdse presen-
talie gegeven van het projekt 'L'en-
nUl', een dubbe1Schennprojektie, en
daar werkt ze nu een voort. Er Is ver-
der een nieuw projekt rond 'Pelléas et
Mélisande' von Maurice Maeterlinck.
Een tweede gost is jonen Grimonprez,
gereputeerd videomoker, die ol een
verleden achter de rug heeft in soort-
gelijke werkkilmeten. Ten derde is er
Bart MeuJeman, teaterschrijver, criti-
cus, [cumnllst en publidst. Hij start
hier een projekt op rond kapitalisme.
Een.soort 'levend tijdschrift', noemt hij
dot, bestaande uit een aantallive-uit-
zendingen na mekaar die hij gaat pre-
senteren. Ten vierde Is er ook nog
Patrick lordens, die vorig jaar met zijn
gezelschap Klein &- Wagner 'Come
and See More GIClM' heeft gebracht.
Moor hier hebben we dus weer een
groep met een eigen dinamiek en dat
Is niet echt de bedoeling.»

Pervers
Veto: Komt hd u dan rigmlijk niet op
n«r dar iulJ~het ~ kunst ftd)ben
!ri/kT! uitbreiden von ~ WX>rStdJing als
afgewerlrt produkt naar ha hdt discaun
mond?
vissers: _Het ts niet zozeer het discours
dat nu centraal staat in onze kunst-
opvatting. Het gaat om een herdefl-
nl~ring van de kreatie, waarbi! het
ek.spertment belangrijk wordt.-
Asselberghs:.Maar dan Wi!1het eka-
peri ment in de goede zin van het
woord. WIJdoelen nletopekspertmen-
teren In de betekenis van: "doe maar
open we zien wei." Eksperiment bete-
kent voor ons vooml onderzoek en
zelfreflektIe .•
Veto: Dus toch meer plaats V«)r reffet-
I~.
Brubara Van ündt (podiumkun-
sten): ..In het hedendaagse kunst-
landschap is er In elke dlssipline blijk-
baar welrng ruimte voor een moment
van nadenken. Het publiek isgewoon
gerookt aan een stroom van voorstel-
lingen, de progmmmatoren Zijn ge-
woon gemokt aan een ongeiooftijk
aanbod aan afgewerkte produlden
die ZIe cüeen moor moeten presente-
ren.Ootbrengteenenonnedrukopde

Veto: De progrommaCie blIJIt ulteraard
00/( een pC'fler von jUllie werldng.. .
Van Undt: ..Oe progrommatie·is het
visitekaartje van de Stucwerking.i)ot
neemt niet weg dat er ook hier, een
aantal belangrijke WijZigingen zlln!lt
veereerst willen we op zoek gaan naar
een synergie tussen de verschWende
dIss1pUnes. Tot nu toe stonden de ver-
schUlende cederdelen min ofmeer los
van elkoar. Het is de bedoeling die nu
meer op elkaar af stemmen. Ook onze
Interne werking Is in die zin aange-
past Oe kalender wordt nu opgesteld
In onderling overleg. We Zijn afge-
stbpt van het werken met telkens één
zelrstandlge progrommator per dis.sl-
pline. De nevenschikking van ver-
schUiende dtsstpljnes moet een meer-
waarde kunnen opleveren, zij het
door konfrontatie, zij het door Inhou-
delljke overeenkomsten.»
_Eigenlijk zou de progmmmatie het

orgelpunt moeten zijn van de verschil-
lende werkingen binnen dit h~. We
spreken de Ateiiergasten daar ook
ekspUdet op aan. Als zij willen samen-
werken met gasten Uit binnen- en bui-
tenland, dan kan dot voor ons een re-
den .zijn om die kunstenaars op te ne-
men In ons progmmrnu. We Willen of
van de superrnarktprogrommatle,
WQarblj elke dog van het jaar opge-
vuld wordt met losstaande ckttvt-
tellen, waarin iedereen vrijblijvend
zijn gading zoekt,.

"De kJooftu.ssen elitair en populair verkleinen." (foto Philip De Kerser)

Tafel
-Kcnkreet goan we niet meer de

hele kalender VQ11oktober tot mei op-
vullen, mQQ1gaan we in die periode
verschillende programma's samen-

Stuc verhuist naar Arenberg
Reeds in Juni besliste het Gemeen-
schappelijk Buro (Gebu) van de
KV Leuven om aan het kunsten-
centrum Stuc het zakelijk recht toe te
kennen op een groot deel van het
Arenberginstituut (Naamsestraat
96). Oot was een grote doorbraak In
het al jaren aanslepende dossiervan
de Studnfrastruktuur. Het Stuc, dat
nu zijn hoofdkwartier heeft In de
Van Evenstraot, klaagt allang en
terecht over plaatsgebrek en de
noodgedwongen verspreide ligging
van hoor infrostruktuur. Eerder
kwam het dossier In beweging toen
zowel de plUtieke als akademisc:he
overheid .lid!. uitspraken voor een
kunstencentrem met internationale
uitstroling en daaroan oongepaste
fadllteiten. Het Arenberglrut1tuut
bUjkt als lokatie ideoal geschikt om
de globoJe Stucwerking - InkIwlef

lUapstuk en KultuUITOad - te cen-
traliseren. Op dit moment hulst on-
dermeer Radio Scorplo in het ge-
bouw.

De verhtJIs naar Arenberg zou ook
goed nieuws kunnenzijn voor de stu-
denten.In het nieuwe kompleks zou
Immers ook plaats Zijn voor kul-
turele aktiviteiten van studenten.
Het is naar eigen reggen eksplidet
de bedoeling van de Stucleld!ng -
en van KuJtuurraad - om het
Arenberginstituut uit te bouwen tot
één groot kunstencenlrwn, waarbij
de ruimte die nu buiten het zakelijk
recht valt zou kunnen gebrulkt wor-
den voor die aktiviteiten. Voorlopig
is het Immers voor studenten met
mogelijkom een zaa1 inhet Stucafte
huren vooretgen alctiviteiten.

(bel

kunstenaar met zich om dat bepaald
soort produkt op de markt te brengen.
Er Ismet andere woorden een perverse
spiraal van vmog en aanbod. Die wtl-
Ien wij doorbreken.

Veto: 8eperfá hef verplichte langettr-
mlJndenkm in termen .-on vierjalmplan-
nen jullie mogelijkheden Indie zin niet re
(tV .._ _
vtssers, -De subsidieregeling stimu-
leert inderdaad die negatieve bewe-
ging. Als ie nu subsidies voor een
filmprojekl wil krijgen, dan moet je
een uitgebreid senene kunnen voor-
leggen met alles erop en eraan. Dat
loot eigenlijk maar één manier van
filmmaken toe, hoewel er in feite veel
meer zijn. Ik denk niet dat Godard
vaak van een afgelijnd senarIo ver-

«Als je ervoor kiest
om kunst te brengen,
kies je ervoor om
JacquesVermeireniet
te brengen.»
trokken is bil het maken van zijn
films._
-Het goot ons niet zozeer om de

autonomie ten opzichte van de over-
heid op zich. Door te werken zoals we
dat nu van plan zijn, willen we alleen
moor een signool gewn een de auto-
riteiten dot de hwdige SI.IbsidieregeI
netest 1$voorde kunsten en hen stimu-
leren om het anders aan te pakken ...



"Kunst is nu eenmaal elitair,"

stellen waaruit enkele temcnscbe lil-
nen naar voor zouden moeten komen,
Zo zal er na Klapstuk niets te zien zijn
In het Stuc tot 5 november, wanneer
het eerste blok beglntdot eindigt op 24
november eneoverder. Naast de ge-
bruikelijke progmmmatie van video,
dans, film en teater zullen heel ekspll-
detdebanen en lezingen - gecentra-

~...r---ilileerd rond de term-,;'gKproken
wootd' -enookeenmuzikoalluiklo
die bundeling van aktiv1 telten betrok-
ken worden. Maar het Is nletzodatwe
zelf een tema gaan vooropstellen
waarin dan alles maar moet passen.
Wenen dateerderalseen tentoonstel-
ling woadn een aan[Q.J kunstwerken
samen staan die wel iet! over elkaar
kunnen zeggen moor die elk een In-
trtnsleke waarde hebben ...
Veto: Is het praktisch hoalboar om als
kunstencmttum los WIn ck kalender te
werken. lulIJe zijn toch gebonckn aan
hergern op een bepaald moment I'0OI"

handen Is.
Vissen: .Dat hoeft geen probleem te
zijn. Het beste voorbeeld daarvan is
Klapstuk. Op een gegeven ogenblik
springendaarenkeletema's uil. Maar
het Is niet ZO dat de progrommatoren
eerst aan tafel zijn gaan zitten om te
zien waarover ze eens een festival
gaan maken._
Van Undt: ...We vertrekken altijd van
wat zich aandient. Maar het Is wel de
bedoeling om daar weldoordacht en
dus selektiever mee om te gaan ...

Drempel
Veto: fen l'edgt!hootde krltkk is dat het
Stuc te muijdig progn:lmmeert, dat biJ-
voorbeoeld de reo.terprogrammatie ee-
perlct bllJn tot vier k«r Ston en drie keer
DiSCordJa, om het wot oYeI'dm'C'n te stel-
len. Dar zou ZtJ verholpen kunnen WOfden.
Van Undt: ..Het Stuc Is een kunsten-
centrum en geen kultureel centrum.
Onze opdmcht is dan ook totaal OR-
den. Een kultureel centrum moet een
aanbod voorzien waarin alle lagen
van de bevolking zich kunnen terug-
vinden. Het Stuc kiest .vcor kunste-
naan en tmchtdaareen publiek voor
te vinden. Het feit dat wij slechts een,
bepaald segment van het teetereen-
bod brengen heeft daar alles mee te
mcken.,
Vissen: .Ie moetdat overigens erg re-
lativeren. Zo beperkt is ons aanbod
toch niet dat je het kan herleiden tot
enkele kunstenaars. Neem bijvoor-
beeld de filmprogmmmatie. Daarin
vind Ie toch verscheidene cspekten
terug. Het Is redelijk uitzonderlijk dat
In één ftImprogromma plaats is voor
aUesvo.neenSch~over
eksperimenteJe film tot documentW-

(foto PhUip De Keyser)

re. BIJons gebeurt dat geregeld ...
«8avendien moet je datbekilken in

de Leuvense kontekst. Er Zijn hier ook
nog het Kultureel Centrwn en de Stad·
schouwburg, dw krijg Ie uiteindelijk
een vrij gevarieerd aanbod en ts het
een kwestie van elkaar aanvullen .•

«Door te werken zo-
als we dat nu van
plan zijn, willen we
alleen maar een sig-
naal geven aan de
autoriteiten dat de
huidige subsidierege-
ling nefast is voor de
kunsten.»
Veto: Hcx belangrijk Is ck studE'nt nog
voorhef Stuc? BUjn lrultureledrem~.
laging een belangrijk doel, ofldeun jullie
nu ronduit voor dl!- /omstr:-naar?,.
Van Undt; «Je moet de doelstelling
van het stuc wel goed Inschcrten. WIJ
hebben ookin het begin nooitals'doel
op zich kulturele drempelverlaging
vooropgesteld. HetStucwildede leem-
te opvullen op het gebied van kunst-
aanbod aan studenten. Dat aanbod
op zich of het gebrek erocn was de
drempel die wij moesten wegwerlcen.
Een ander facet daarvan is het feit dat
wij nog steeds kunst aanbieden aan
een demokratîsche prijs .•
Vissers: «Een derde aspekt van die
demokro.tisering Is het referentiekader
dat Wij aanbieden. Het Is niet evident
om achttienjarigen dievan de middel-
bare school komen meteen te kon-
fronteren met eigentijdse kunst. Het
Stuc heeft al een traditie opgebouwd
van kursussen dle als doel hebben de
kloof met die kunst te overbruggen .•

)azz
Veto: En loch heet her Stuc een basffon
von dltaJre kulruur ft! ziJn.
Asselberghs: ...Ik vraag me af waar-
om. Zolang al o.ls ik hier kom, Is er
plaats voor zowel kommerclële als
eksperimenteie kunst. Jan Decorte,
Oliver Stone of Rosas stonden hier al
vaker op de affiche. In het Stuc wordt
een klimaat geschapen, woar de af-
stand tussen elitaire en populaire
kunst kletner wOl'dt..
Van Undt: ",Vandaag de dag Is kunst
nu eenmaal elitair. Wf!: zouden na-

tuurlijk ook [ccques vermefre kunnen
brengen, maar het is niet door Jacques
vermeue Ie programmeren dat een
voorstelling van Hollandia minder eu-
talrwordt. Als je ervoor kiest om kunst
te brengen, kies je ervoor om Jacques
vermeire niet te brengen .•

Veto: lul/iI! pokken ook opnieuw uil met
mudek. fen leken des tijds?
AMelberghs: "Wij willen ons ctteszrns
niet richten op één genre. Een sleutel-
term is kruisbestuiving. Wij trachten
genres te vermengen en met elkaar te
konfronteren. Wij verwachten van de
muzikanten iets speciaals, dat een.
sluiting vindt bij de rest van de pro-
grammatie. Belangrijk daarbij is de
kleinschaligheid. Deels Is die ons op-
gelegd omdat onze faciliteiten voor
muziek nu eenmaal beperkt zijn,
maar wij houden daar ook bewust
aan vast omdat dat het eksperiment
toelaat. Wij zijn voortdurend op zoek
naar muzikanten die iets wiUen en-
derzoeken. Dat mag gerust verder
gaan dan de jau, hetgente bil uitstek
waar met improvisatie gewerkt wordt

Socialist
Veto: Komt die kltinschaligheid niet in
aanvaring met jul/iJ!: ambitieuze I.Ûtbm·
dingsplannen (zie kader 'Sluc verhuist
naar Arenberg ')? ButyemeeslET Tobbock
heen al ge.regd dal hij het Stuc wil uitbou-
wen lol de Vooruit van LnNm.
Van Undt: "Ik denk cIat Tobback dan
in eeeerste plaats voorogen heeft hoe
een archltekruraal opvallend en inte-
ressont gebouw kan warden uitge-
bouwd tot een plek die bruist van
kultureel leven. Maar he~kan niet de
bedoeling Zijn om te gaan konkurre-
ren met de Stadschouwburg. Zij beo
schikken over een grote zaal en kun-
nen dus de Blauwe Maandag Com-
pagnie programmeren, net zoals de
Vooruit dat kan. De zalen van het
Kultureel Centrum, van de Stad-
schouwburg en het Stuc moeten el-
kaar aanvullen in een overkoepelend
kultuurbeleld., met de steun VQn de
stad. Het Stuc wordt don een plaat!
van kleinschaligheid en onderzoek,
maat in een gebouw met meer uitstrc-
llog naar de hele regio toe
Asselberghs: .Tobback. wil heus niet
hier In Leuven een nieuwe Vooruit
inplanten. Al wat hi] wil, is een kun-
stencentrum met internationale uit-
sbattng'en-daarbtf denkt tdfautoma-
t1sch aan de Vooruit. Tenslotte is hij
een SOCialist (lacht). Maar hij heeft
geen weet von de versenmen In wer-
king tussen de kunstencentrc onder-
ling. Dat is ook zijn job niet ..
vissers: •De burgemeester denkt aan
een centrum waar verbanden worden
aangegaan met kunsteneers. Pek-
weg het Kultureel Centnun is een stop-
plaats voor gezelschappen op roer-
nee. Dat Is de Vooruit voor een stuk
ook, maar men gaat daar ook een SQ.

menwerkingsverband aan met een
aantal hui.sart1esten. Dat geeft de
Vooruit een extra uJtstnlling. Met het
Stuc willen we tets geUjkaardigsdoen .•

Veto: Verwachten de beleidsmensen In
rulll'OOf' hun SIlbsidies ook niet dat Jullie
«fI ruimer j~mf!:nt van de beYOIking
a~l«n? TenslOlte bestaat he! pu-
bliek van hef Stu€ IoOOr l:tVefItÎg procent

uit .studenten.
vtssers: -Het Is altijd onze bedoeling
geweest om zoveel mogelijk mensen
naar het stuc te laten komen. Maar
verwacht niet dat we ëccrvcor onze
progranunatie gaan aanpassen. We
proberen meer volk over de vloer Ie
krijgen, maar wel \IOOrdie dingen die
we doen. Daarvoor is het ook belang-
rilk dal we van die kampus hier kun-
nen verhuizen naar de Nccmse-
strcct. Daar zullen we in het strcct-
beeld aanwezig Zijn, terwijl we nu in-
gekapseld worden door de universt-
taire gemeenschap. omdat onze tea-
ter- en filmzalen op de kernpus liggen.
Door het feit dat we erkend zijn als
kunstencentrum moeten we ons rtch-
ten op een publiek dal ruimer is dan
de studenten. Als de Vlaamse over-
heid een kultureel centrum loutervoor
studenten wilde, had zeonze subsidies
welaandeKU Leuvengegeven. Maar
omdat we hier nu eenmaal In Leuven
zijn, kan je er niet onderuit dat een
groot deel van je publiek uit studenten
bestaat en daar moeten we ultemard
op inspelen .•
Vissers: _We hebben gemerkt dat
door het naast elkaar staan von de
verschillende dlsslpljnes, er ook cpcr-
te deelpublIekies zijn gaan entsteen.
We willen die bo.nières doorbreken en
bijvoorbeeld film liefhebben ook
wannmaken voor een dan.sstuk. Het
programma van de openingsweek
geeft daar al een goed voorbeeld van.

Rekrutering
Veto: lal er dan ook gewerlct wordtn met
~kombineerdt! tickns?
Vissen: «Dct Is daar Inderdaad een
logisch gevolg van. Abonnementen
per kunstdissipline Zijn voor ons niet
Interessant. 8avendien Is er de Stuc-
kaart al, zodat zo'n abonnement een
beetje overbodig wordt. Wat we wel
willen, is het publiek aanmoedigen
omdleoverstapjeste maken. Datmerk
Je ook aan het abonnement dat we
aan de studentenkringen aanbieden.

Veto; BIi{fI ~ het luik 'ondtrzDr:'k en
ontwikkeUng ...
Van tindt: _Dat bestaat voorneme-
lijk uit onze kursussen en workshops.
Die staan evenmin los van de pro-
grammatie. Nieuw Is dat weons meer
gaan richten op reflektie. Zo zullen de
kursussen dans, video, film en teater
behL'r oans!t.IÎten bil het: programma
In plcctsvcn uitsluitend gericht tezijn
opeen eigen kreatie. De Ir.unussen zijn
gericht op het aankweken van een
kritische kijkhouding. Bij ons vind je
dus niet de zoveelste kursus ûrm- of
trotergeschledenls .•
Vissers: -Het Stuc heeft al een lange
traditie van kunwaanbod. Sinds vo-
tig jaar heeft Kultuurreed een deel
daarvan op zijn schouders genomen.
De kursussen die nauw verbonden
ZIJn met onze programmatle blijven
we echter nog zelf organJ.seren. Die
kursussen staan open voor een heel
ruim publiek en vereisen alleen een
gezonde dosis Interesse. Daarnaast
Zijn erde workshops, die een nivo ho-
ger liggen. We volgen de verschillende
opleidingen cnesenscpce voet. Voor
ons is dat immen ook een vorm van
rekrutering voor het Atelier.

De drie wegen
van de hoop

De eerste grote laak van de nieuwe
Studeidlng was het uitwerken van
het nieuwe vierjarenplan, waarin
het kunstencentrum de krachtlij.
nen van zijn werlting samenvat.
Het Is op basis van zo'n plan dat elk
kunstencenrrum tegenwoordig
zijn subsidies krijgt.
Op artistiek vlak stoelt het Stuc

zijn werking vanaf nu op drie pei-
len. Ten eerste wordt het konsept
van het Atelier meer uitgewerkt.
Tot nu toe werden de Ateliergasten
beschouwd als een soort hulsqezel-
schap, dat weliswaar de nodige
(infrastrukturele) ruimte kreeg om
te groeien, maar dat toch niet on-
de~de produktiedwang uitkwam.
Dct, wordt nu radikaal doorge-
dacht. HetAtelierwil 'een mumdis-
siplinair werkkcder' scheppen,
""'Q[bij bewust voor kJeiruchailg.
held wordt gekozen. Het Atelier
moet trrde eerste plaats een lebere-
torium zijn waar nagedacht wordt
over kunst in waar semenwet-
kingsverbanden worden ccnqe-
gaan, maar waar niet noodzake-
lijk naar een afgewerkt produkt
wordt gestree'fd. Toch zal er plaats
Zijnvoor 'toon momen ten', weerop
het publiek ~ dat soms alleen uit
ingewijden ofaitid zal bestaan ~
het work in progress kan een-
schouwen.
Een tweede peiler blijft de pro-

grammatle uiteraard. De onderde-
len ervan zullen In de toekomst
meer op elkaar worden afgestemd,
wat zal leiden tot een programma·
tie inmeer tematische blokken van
verschillende duur. Nieuw djn de
uitgebouwde onderdelen muziek
en gesproken woord. Met gespro-
ken woord worden in de eerste
plaats lezingen en debetten be-
doelddievolwaardlg deel gaan uit-
maken van het programma. De
muziek wordt gekonsentreerd rond
de begrippen improvisatie en"
kleinschaligheid. Konkreet vist het
Stuc voorlopig nogal eenzijdig in
het vijvertje van John Zom en The
Knittl.ng Foctory or hun Belgische
fHiaal rond X-Legged·Sally maar
dat zeg je beter niet hardop.
De derde en laatste peller werd

'onderzoek en ontwikkeling' ge-
doopt, twee dure woorden om de
kursussen en workshops die het
Stuc organiseert te benoemen.
Nieuw is wel de grotere nadruk op
reflektie in dat kursusconbod.
Daarmee wil de nieuwe ploeg bij
haar publiek een meer kritische
kljk.houding stimuleren. Of deer-
mee ook het drankverbruik in de
Studxu gestimuleerd zal worden,
kan Ie aflezen op het gezicht van
de bo.rverantwoordelljke. Die Is
namelijk ook nieuw.

(be)

Veto: Moge hef reflekteren over kwUl
heden «fI aanvang nemen.
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Sineaste Alison Murray in het Stuc 

jeugdkultuuruit de 
kinderschoenen 
Veelbelovend, het 1$ zowat het toverwoord waarmee men haast 
olle jonge kunstenoars in een hokje pleegt te stoppen, eerder dan 
hun werk naar huidige waarde te schotten. Heloa.s ook een woord 
dot aitld vaalt in de mond nemen al$ de jonge Britse sineoste 
Allson Murray ter spJUke komt. Woensdag- en donderdogavond 
biedt het Stuc te de kans om één en onder recht te zetten, als Je 
tenminste het mossaspektokel op de Oude Markt voor een keer 
llnks loot Uggen. 
Ali:;on Mwray Is jong en wil wel wat. 
Ze trekt op vijftienjarige leertijd van 
het landelijke Nova Scotla In Canada 
naar de Londense metropool, mekka 
van zovele kreatlevelingen en rebelse 
jongeren. Tien Jaar en diverse oplei· 
dingen later wordt ze gebombardeerd 

~ tot veelbelovend dansere~. choreo· 
grafe en filmmaakster. In 1994 was 
Murray nog te gast in Brussel waar ze 
' Decent Cltizcns' een teater/dans
voorstelling regisseerde In opdracht 
van het 8esmette-Stadf~tival. Don· 
derdag zal Murray In Leuven aanwe
zig zljn naar aanleiding van haar 
werk als videaste en sinematogrofe, 
hoewel haar films zich eerder situeren 
in bet grensgebied tussen verhalende 
ft1m en daruperformances. Dat wordt. 
met telkens eigen alr..senten. ten voe
ten Uit geJllustreerd in 'Wank Stal
bons', 'Ki.ssy Suzuld Suck' en 'Panty
head'. 

Allion Murray heeft iets met jeugd· 
kultuur, een woord dat weliswaar 
mooi lc.linkt, maar eigenlijk elke kon
krete invulling mist. Zijn Studio Brus· 

Brighton ten beste geven om te ver· 
duidelijken dat ze regeren over de 
nacht en hun territorium atbaken· 
den. Als dat u nog niet overtuigd bent, 
kan u ook komen voor de beelden van 
een optreden van Urbcln Specia, of 
komen luisteren naar trance·house 
van Worp Records. 

Koningin 
Donderdagavond komt Allson 

Murray zelf een deel van haar werk 
presenteren. Zeker Is in elk geval dat 
'Kissy Suzuld Suck', 'Pantyhead' en 
'Bad Mood Women' (een tamponad· 
vertentie) gedraald zullen worden. 
Murray zal ook nog meer eigen mate· 
riool meebrengen, en mWchien ook 
werk van bevriende videasten en fil· 
mers uit London. 

'Kissy Suzuki Suck' uit 1992ls Mur· 
roy's debuutvideo, een brutale blauw
druk die de paaltjes uitzette voor wat 
komen zou. Cherry Smyth schreef 
over de film In Andere Sinema het vol· 
gende: "De korrelige beelden vormen 
een aanslag op de stereotipen rond 
vrouwelijke seksualiteit, geweld en 
pornografie, met twee blonde hoeren 
die gore praaf!es verkopen In een 
auto. Opeens breken ze uit de ruimte 

KW Suzulci Suck 

van de auto - alsof die te beperkend 
Is. Mwray bereidt uit Invloeden als 
Madonna, het 'physlcal theatre' en 
punk een levendige visie op het nach
telijke teven. Ze wendt herhalingen 
aan om het voyeuristisch plezier te 
verstoren. • In zekere zin Is 'Kissy Su· 
zukJ Suck' dan ook de mee9 ekspU
dete, vrouwelijke tegenhanger van 
W anlt Stalllons'. De Engelse koningin 
zal overigens tevreden ziJn over de 
nieuwe tekst die een van de twee vrou
wen zingt op de tonen von het Engelse 
volkslied. Dat Elgar dat niet meer mag 
meemaken. En nog groti.S ook. 

'Pantyhead', een 16 mllllmeterkort
ftlm uit 1994, Is moellljker te dulden. 
Hij benadrukt niet één kontrast, de 

hele film Is een groot lr.ontrostenspel. 
Een meisje werkt In een eettent. maar 
vermits er geen klanten zijn danst ze 
maarwatmee meteen videoclip. Plots 
slaat de televisie tilt en begint aan ra
zend tempo te zappen. Dat levert een 
cocktail op van geweld, seks, $ltooms 
en een regeringsmededeling. Oe poll· 
ticw van dienst, 'Morollty Man', 
spoort zijn kijkers als 'decent dtizens' 
aan de famillewaa.rden te laten herle-
ven, een verwijzing naar Major's poiJ. 
tiek van famllleherwaarderlng. Tot de 
politicus een vrouwenslip over het 
hoofd trekt, en het televisJesdlerm op 
het bekende sneeuwlandschap over
springt Even later stapt de Morollty 
Man als In een nachtmenie de eettent 

weltellik bufnen. Mu.rray behandelt 
hier de kwetsbaarheid van de vrouwe
lijke seksualimt. gekaderdmeen uit· 
nnnlge konfrontatie met de 'Morolity 
Man', haar eigen nachtmeme, die ze 
aan het slot ochterlaat als een hoopje 
ellende, als slachtoffer von zijn eigen 
konservotieve idealen en denkbeel· 
den. 

Dimitri Oë Moesschalek 
'Wank Stollions' wordt op wooudog 27 
sqJtemlxr om 20.30 u vmoonct Don
derdog 28 september, even«ns om 
20.30 u mJ AJison MUITO)' ~~~aanwezig 
zijn m laijgt u In dk gMll'Kissy Suzuki 
Suck' en 'Pantyhto.d' te zkn. Alle !'OOr· 
stellingen gaan door in 1Ift Stuc m zijn 
gratis. 

"sel en Me Oonald's jeugd.lr.ultuur, of 
moet je het eerder zoeken bij triphop 
en Internet? De gwtibus et colonbus 
non ... Allson Murray probeert In elk 
geval zekere aspekten van jeugdkul
tuur weer te geven zonder in het kll
chee van 'boy wlth a promislog future 
meets girl' te vervallen. In 'Wank 
Stallions' zijn de protagonisten over
gelaten aan de problemen die het op-

Ab B I d "t " f tb" "t Marten Toonder niet achterna, die aars a S au I Ie On IJ zijn status van revolutionair strip-

r groeien van jongen tot man met Zich 
meebrengen. En zoab de tonde~ 
ropcrew Urbcm Spedes &ingt ln de 
openingshots: 'I run't no statlstfc. I 
aln't no commerdal, l'm jwt on ur· 
ban species'. ' Kissy Suzulc.l Sudt', haar 
debuutvtdeo, draalt voorol om de 
nieuwe openlijke seksbeleving die té 
vaak vervalt in stereotipes. Dat wordt 

DenotenneukeJ1u• · voorb.u· · =~:=~~~i:~; 
_"", __ ~......,..-",.._..........,,......~_...~ knipt YOOC' bet kateoortseren van een 

1".. hierdanookaardigopdekorrelgeno-
men. In 'Pantybeod' konfronteert 
Murray de drong naar vrijheld die 
leeft bijjongeren met haar nachtmer· 
rie: de 'Mornllty Man'. 

Haas 
Wank Stalllons', een zwartwiM· 

deo uit 1993, sleepte verscheldene 
prijzen in de wacht. Hierin bespeelt 
Murray het etnische tema- een op
schrift op een muur luidt veelbeteke
nend: "To the next Rodney KJng" . 
Maar de video handelt voorol over het 
prototlpe van de manneliJke dek· 
hengst, ook in Leuven geen onbekend 
fenomeen . Tweezwarten pronkenon
gehinderd met hun mannelijkheld In 
de beslotenheid van een een dub, In 
een roes von coke, beats en chicks. Als 
de zaal echter de deuren slUit, Is het 
duo genoodzoakt de lU wie te verlaten 
en de reolite1t van een nacht in 
Brighton 8eoch onderogen te komen. 
Het is kontradiktorlsch dot de twee, In 
een decennium waann de lr.ommunl· 
katierevolutie overal om zich heen 
grijpt. niet tot een gesprek kunnen 

Jazz roept bij velen nog steeds de sfeer op van kneu terige freaks die 
zich onledig houden m et het tellen va n het aantol noten en 
dubbelolckoorden in een moot. Sinds enkele IMen 1s de tozz echter 
QQil een gestage opgang begonnen. Het woo.rom 1s ondeJWerp van 
verhitte diskuss1es. Waren groepen als US3, die door oude jazz

ploten te scunpelen het genre populariseerden, aanzet tot een 
nieuwe j<lzzrevolutle, of gewoon produkten ervan? Het Stuc vindt 
lau. bUlkboorwel modJeus genoeg om er uitgebreid aandocht aan 
te besteden. Ze noctigden als voorsmookte het Ab 8Clars Trio ult. 
eksponentvonde Nededoncbe traditie. Om elf uur, let wel, 'sochtends. 

Het jazzontbijt groeit daarmee voor
zichtig uit tot een nieuwe kultuur· 
klassieker. Na het sukses bij de eerste 
editie vorig Jaar blijft ook nu de vriJ· 
dagochtend gereserveerd voor fa.ZZ. En 
om de traditie kompleet te maken ko
zen de progrommotoren ook nu voor 
een kombo van boven de Moerdijk. 
Vorig Jaar al bewezen ze in het Stuc 
over een fijne neus voor jazz te be· 
schillen want de toen nog vrij onbe
kende Jonit Dijkstro groeide het afge
lopen kor1Sfttseizoen uit tot een reve
latie. Ab 8oa.rs zou bijingewijden al 
meer belletJes moeten doen nnitelen. 

Humor 

komen. In de prachtige strondsdnes HoewelhetAb8aarsTrioeeneigen· 
die volgen maakt Mwroy duidelijk zinnig jazzlabo Is, bliJft de muziek 
dat bet tweetal zich maar al te graag toch altijd toegankeliJk. Ze gaan uit 
zou spiegelen aan de karaletees uit het van een motief, dat ze Uit om het even 
boek 'feorand Loothing In Los Vegas' welk muziekgenre plukken, om het 
van Hunter S. Thompson: harde, danalsleidroadtegebruikenenuJtte 
krachtdadige, agressieve en voorol bouwen toteen volledignieuwe kom· 
potente mannen. Maar ze spelen ook positie. Het fundament van het stuk 
haasje-overenslterendepassogevan steunt dus op de traditie, terwijl de 
de droalt uit 'Wlnnie the Pooh'. De opbouw nJeuw is. Zo blljft muziek 
echte man uithangen liJlet makkeliJk, zichzelf steeds opnieuw uitvinden 
maar het ijs is spiegelglad en de twee zonder dat de verveling toeslaat 
gaan voortdurend onderuit Op hun laatste cd 'Sprok doet het 

V ooi wie dit volstrekt koud laat, Trio het rustig aan: geen nodeloos in· 
heeft Wank StaUions' echter nog gewikkelde passoges, maar er wordt 
meer te bieden. Allereerst Is het piktu· ' to the point' gemwi~rd. Het i! be· 
roal een moo1e vid~: de trage, lange langrijk bet tema nooit uit het oog te 
shots en de uitbundige zwartwttkon- verUezen, anders zou het Trio al snel 
trostwerking zijn een perfekte setting verzanden in notenneukerij. De blo 
voorde dansscènes waarde video toch spreekt trouwens nog van tiplsch Hol· 
mee doorspekt Is. Hd Is ook een erg landse humor waar de klanken YQJl 

fislsche video, ondermeer door de kon- het Ab 8aa.rs Trio mee dooiSpekt zou. 
taktdansen die de twee mannet)es- den ZiJn. Dat willen we best wel gelo
putters her en der In het nachteiJjke ven, maar bestaat er echt zoiets als 
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Hollandse humor? Het maakt een 
mens wel benieuwd. 

Hoewel de groepsnaam eksplidet 
naarAbBaars verwijst, kan men hem 
moellijk beschouwen als de lelder van 
het Trio. Het woord dat de opzet van 
hetTrio nog het best samenvat Is 'wis-
selwerking'. Leve de emansipotie von 
drummer en basspeler, dw. Elke mu
zikant heeft zijn aan~lln een num
mer en houdt rekening met wat de 
andere twee replikeren ln wat men 
een muz:lkaal spel van vraag en ant· 

Spoort 
verwig van pag. 1 
de mogelijkheld bieden met geliJk
gestemden In kontakt te komen en 
eventueel via die weg een vrienden· 
kring op te bouwen. De KU Leuven 
ziet het als haar taak om, zoals de 
opdrachtsverklaring het stelt, "een 
socJaal ondersteunend en student· 
vriendeliJk klimaat'' te ~ren. Ook 
voor homoseksuele jongeren? Oe jon· 
geren stellen dat zij .. net als de andere 
verenigingen, recht hadden op een 
plaats in de hallen omdat ziJ erkend 
werdendoor toko. VoorzltterVanGer· 
ven's antwoord wcu kort: een erken
nlngdoorl.okogeldtvoor~mruetals 
aiterlum om toegelaten te worden. 

Kommissie 
Het Goede Spoor nam ech~r geen 

vrede met deZie beslissing. Zij wensten 
minstens een verantwoording van het 

woord zou kunnen noemen. 
Daardie werkwijze niet echt voor de 

hand ligt, mag het duideliJk zijn dot 
de drie muiikonten al enige tijd met 
hun muziek bezig ziJn. Het Trio speel· 
de in dezelfde bezetting alln 1992 een 
cd YOI, '3900 Carol Court'. Rietblazer 
Ab Baars, oudgediende von de Am· 
sterdamse scene, WUbert de Joode op 
kontrabas en Martin van Ouynhoven 
op drums. Voor diegenen die de mu
ziekprogrnmmatie van 't Stuc reeds 
bekeken hebben, wordt het een aardig 
spelletje: 'Wie van de drie speelde met 
}ohn Zorn, New Yorks Knlttlng 
factory-lkoon?' Het antwoord luidt 
Martin Van Ouynhoven. Hij drumde 
op de elpee 'Total Loss, a Tribute to 
Mlsha Mengelberg' uit 1987, een an
dere, long overleden, grootheld ln de 
HoUandse jazzwereld. 

Het laatste studiowerkstuk von het 
Tdo is 'Sprok' uit 1994. Als de titel je 
een beetje vreemd In de oren klinkt, 
weet dan dat de namen van de num
mm er niet voor moeten onderdoen. 
Watdocht je van 'Spui', '!<nets', 'Lam· 
oen' of 'Kuin'? Hopelijk wil Ab Baars 

standpunt en schreven verschlllende 
mensen binnen de universitaire over· 
beid aan, waaronder de reletor en de 
groepsvoorzitters. Het Gemeenschap· 
pelijk Bureau (Gebu) - waarin de 
rektorendegroepsvoorzitters -zete
len boog zich gedurende veertien do· 
gen over het probleem en vriJdog 22 
september, predes Hn dag voor de 
afsluiting van de algemene lnschrlj· 
vingen, kregen de homoJongeren van 
Van Gerven een brief waarin hun de 
toelating gegeven werd het Ninforma
tiepakket, namelijk uw affiche, ter 
beschikking te stellen". De brief eln· 
digt met NMijn persoonliJke visie, ten· 
slotte, hebt u waarschijnlijk fout loge
schat ze Is ook niet van belang in dit 
dossier." 

Ondertussen heeft de universiteit 
haar standpunt ten aanzien van ho· 
moseksuoliteit nog steeds ruet toege · 
licht. Ueven Van den Ha utte, presen
tator van 'Oe U~ Lust' op Studio 
Brussel, belde zondog jongstleden met 
rektor Oosterllnck ln verband met 
deze problematiek. De rektor wenste 
echter niet reageren tijdens het rodlo-

klanktapijt Het Trio ondergaat op 
'Sprok' de Invloed van verscheidene 
bronnen: ondermeer Strovinslty, Mes
sioen en Sun Ra drukten naarverluidt 
hun stempel op de muziek. Wat het 
trio niet belet ook eens fUnlt te scheu
ren, wathetnummer'Blount'bewijst • 

'Sprok' !sin elkgeval waarvoorzijn 
geld, alduurthijmaareenkleineveer
tig minuten. Ayleriaans beukwerk, 
8roxtonniaanse logika en elementen 
uit de lyrische jazztraditie versmolten 
én met meerwaarde. En dan die Hol· 
landse humor nog. 

Koffiekan 
Is het toeval dat op de hoes van de 

laatste cd een vriJe interpretatle van 
een koffiekan staat? HetAb BaarsTrio 
plande blijkbaar al een jaar geleden 
deel ~ nemen aan de nieuwbakken 
ja.uontb!Jttraditie in het Stuc. HetTrio 
heeft in elk geval een even sterke live
reputatle als Jon1t OIJkstra. Dus mis
schien zit er ~1 een antbijtfuUje in? 

Olmitri Oe Ma~ck 
Ab 8oon Trio vrfjdog om 11.00 u in dt 
Stucöar, grotl.s 

programma. Het enige dat bil kwijt 
wilde wa.s dat alle vrije verenigingen 
de kans kriJgen zich in de hallen te 
profileren indien ze zich niet agressief 
opstellen. 

Om aan de jaarlJjlcs oplopende dis· 
kussies tussen de universitaire over· 
held en de homoseksuele jongeren· 
organisatie een einde te maken heeft 
Van Gerven beslist om dit akademie
jaar een kommissie op poten te zetten 
die zich zal bUigen over de boven
geschetste problematiek en met een 
eenduidige regeling naar buiten zal 
komen. Of er studenten in die kom· 
missie zullen zetelen en of er een de
mokrotische, niet-dlsJaimJnerende re
geling uit de bus zal komen die alle 
vetenlgingen gelijke kansen geeft. Is 
nog ruet duidelijk. TIJden$ de studen· 
tenspeech bij de opening van het aka
demiejaar hebben de studenten In le
der geval aandacht gevraagd voor 
deze problematiek en pleitten ze voor 
openheid en verdraagzaamheid voor 
alle studenten. 

Annemle Oeckx 



Seksshop is vastbesloten te blijven

"Desnoods maken we ereen
groentewinkelvanJJ

Sinds acht september is de Leuvense middenstand een onderne-
mende handelaar riJker. De heer Schueremans opende toen op de
Tiensevest nummer tien, vlakbij het station, een winkel die hij zelf
graag omschrijft als 'een hondel in eroticc-crtïkejen'. Toen de ste-
delijke overheid hier lucht van kreeg stond hun beslult gauw vast
de seksshop moet zo snel mogelijk weg. Reden? "We willen die
rommel niet op Leuvens grondgebied."

Nog volgens Paul Hennes. stcdssekre-
tertsven Leuven, lIgtoan de bcsls van
deze weinig genuanceerde houding
vooral bezorgdheid voorde minderja-
rige zieltjes van de schoolgaande
jeugd. Dertig- à veertigduizend mln-
Qchttienjarigen lopen school in de
blnnerutod, en een groot deel daar-
van moet op weg van en naar school
onvermijdelijk langs de zaak van
scnueremcru. En dat kan dus niet
"Hetgootvoorolomdejeugd. Wewil-
len de ouders de zekerheid kunnen
geven dat hun kinderen niet in kon-
takt komen met iets dat zij niet wen-
sen. Als het voor de ouders geen pro-
bleem is, maken wij er ons verder ook
geen zorgen meer over."

Moraalridder
In dat verband valt het wel op dat

de ouders helemaal nreu werd ge-
vraagd, en dat er bovendien nog niet
ëën k.lacht uit die hoek binnengeko-
men Is. Ook vanuit andere hoeken Is
het vooralsnog stil gebleven. Volgens
een recent onderzoek in Leuven blijkt
de grote meerderheid von de bevol-
ktng zelfs helemaal geen moeite te
hebben met het Idee van een seksshop
binnen de stadswallen: voor ongeveer
zeventig procent van de vrouwen en
ruim vijfentachtig procent von de on-
dervraagde mannen wcs er geen vun-
t}e aan de lucht Hoewel de stcdssekre-
taris van deze silfers op de hoogte is, is
hij geenszins geneigd Zijn standpunt
aan de blijkbaar grote rolel'llJllie ven
de bevolklng aan te peeeen. "Soms
moeten de mensen tegen zichzelf be-
schennd werden.", luidt het lichtjes
paternalistisch.

De enige die, buiten de stedelijke

overheid, al gereageerd heen tegen de
nieuwe seksshop, is de eigenaar van
een aanpalende bakkerij. SakkerBui-
tynck belde gelijk de eerste dag al naar
de politie, maar geeft nu toe nu dat
zijn reaktie in felle vooral ingegeven
was door vooroordelen: "Het was een
storm in een glas water. Eigenlijk heb
Ik er helemaal geen tast van: het geen
geen lawaaiofzo.lk wasvooroI bang
dat het er vol zou zitten met oude
mannen. en het is toch niet aange-
naam als die heel de tijd over seks be-
zlg zijn. Maar ik zie dat er ook veel
jongemensennaartoegaan.lkzouer
zelf niet binnengaan -Ik ben kato-
liek opgevoed - moor Ik ben ook geen
moraalridder. De tijden veranderen
tenslotte."
Ook Schueremans, eigenaarvan de

keten waarvon de Leuvense seksshop
'I'txtcse' onderdeel is, Isniet erg ander
de indruk van de argumenten van
stedssekretcrts Hennes. "Dat is rond-
uit hypokriet. Deartikelen die wij ver-
kopen warden overal verkocht, wij
groeperen ze alleen. Ze zouden eigen-
lijk blij moeten zijn: wij hebben een
heel groot gamma aan voorbehoeds-
middelen, veerçrctereen mepereken
of werennuteen. en In het kader van
de cjdspreventie zouden ze dat moe-
ten aanmoedigen. Bovendien mogen
schoolkinderen, of andere jongeren
onder de achttien, niet binnen, en
door de qesloten etalage kunnen ze
niet eens naar binnen kljken ...

Provinaaal
Toch Is het Juist de qesloten etalage

die de stcd, in haar zoektocht naar
eventuele overtredingen aan de kant
van Schueremons, een troef in han-

den lijkt te geven. Volgens de stud
gaat het om een inbreuk op het ge-
meentelijke reklamereglemenl en de
politie stelde dan ook een proces-ver-
baal op. Schu,eremaru gelooft niet dat
hij in de fout gegaan is en laat de z.oak
intussen onderzoeken. Een andere
klacht YOn de stedelijke overheid be-
treft een inbreuk op de wet van de
openingsuren. Die wet verplicht een
winkelier elke week minstens één rust-
dag te nemen, en $chueremons doet
dat niet.
Ook hier meent de seksshopboos

echter het gelijk aan zijn kant te heb-
ben: "Die wet ts erom oneerlijke kon-
kurrentie te verrnjjden. Maar wij heb--
ben hier in Leuven helemaal geen
konkurrentie. ~ Verder heen de politie
de opdmcht gekregen geregeld in de
shop na te gaan of er geen minderjari-
genaanwezig zijn. OataUeswijsterop
dat de stad inderdaad, zoals Hennes
aankondigt, ~allewettelljke middelen
zal aanwenden om de seksshop bui-
len te krijgen. ~

Verkeer
Maarde stad lijkt nog verder te wil-

len gaan dan de al bestaande wetten
en regels: op het programma van de
gemeenteraad van 23 oi(taber staat
een voorstel voor een nieuwe stede-
bouwkundige verordening, die het
probleem In één klap zou kunnen 0p-
lossen. De stad wU hiermee seksshops,
maar ook peepshows, zogenaamde
'channespektakels' en lunaparken,
finaal bannen. In de maand [unl van
vorig jaar werd al een eerste poging
ondernomen om een dergelijk voor-
stel Ingang te doen vinden, moor dat
stuitte op provindaal vlak op een n jet,
wegens te vaag gefunnuleerd.
Naar verluidt zou de provinde deze

keer echter wel achter het voorstel
staan. Het voorstel baseert zich nu op
het gewestplan, en stelt dat etablisse-
menten als_de hqger_genoemde niet
langer tOegelaten zullen worden In
gebi~en die ingekleurd zijn als woon-
zone. En aangezien het overgrote deel
van Leuven op de plannen dUidelijk
rood en dus woonzone is, zal onder-

Zondag Zonder, een dagje zonder
auto

Op het stoeltje van
ministerBaldewijns
Een student die zich de autoloze zondagen nog herinnert, Is een
leugenaar, staat onder hypnose, of is een eeuwige student Wie
heeft nog gevoetbald op de Diest:sesteenweg? Wie hinkelde ooit
nog op de Naamsestraat? Toegegeven, in Nederoverdevossem-
Zuid is dat altijd mogelijk geweest_ De verkeeesdrempeïsdïe Iedaar
vindt ziln maar een prestigeprofekt van de plaatselijke autoritei-
ten. Johan So.uwens, de vorige Vlaamse minister van Verkeer, nam
de draad van de autoluwe zondagen vorig jaar in elk geval weer
op. Dit jaar wordt op de ingeslagen weg verder gegaan op 1 okto-
ber

Het team van Zondag Zonder reen-
seerde met de hulp van vele gemeen-
tes, leugdbewegingen en andereorga-
rusctïes.weer eens een gevulde aktie-
dag. En het openbaar vervoer droogt
ook zijn steentje bij. Op dezelfde dag
gaat Immers de Trein-tram-busdag
door
Zondag Zonder betekent in Leuven

ondermeer dat de binnenstad autovrij
zal zlJn. Beiaardier Luk gombouts zal
bil wijze van zegegebaaf vanuit de
uraversnensbrbüoteek omstreeks het
middaguur 'flmmy' - 'De eenzame
fietser' - von Boudewîjn De Groot
laten weerklinken. Verder kon jeopde
voort de boot in met een aantal schrij-
ven en dichters onder Wie Didl De
Paru die nooit om een cassante uit-
spraak verlegen zit. Terwijl je richting
Mechelen dobbert, krijg je in elk geval
literaire actsgepresenteerddie pleiten
voor meer verkeersveiligheid en een
grotere verkeersleelboarheid.

Niet in Leuven maar zeker het ver-
meiden waard Î5 de fietstocht over de
Al2 van Antwerpen naar Aartse-
laar. Vorig joar namen hieraan on-
geveer dertigduizend fietsers deel.
Minister van Verkeer Eddy Balde-
Wijns (SP) zal misschien zelfs mee-
fietsen.

Scorpio
Een andere in het oog springende

aktie gaat door in het station van
Antwerpen: 'Mobllotopla: anders
mobiel, anders fuiven'. Ze wordt ge-
organiseerd door Genoeg!, het cncf
hankelijk groen jongerennetwerk dot
een tweetal iaar geleden opgericht
werd en ook aktief is in het Leuvense.
Mobllotapla is een techno- en dub-
reggaefuif waar een Scorplofuifllef.
hebber zlch in elk geval zou moeten
thuisvoelen. De fuif begint rond tien

uur, wanneer de laatste treinen het
station verlaten, en zal gedaan zijn,
wanneer de eerste treinen het station
opnieuw binnendenderen. Mobiloto-
pia zou een signaal willen geven dat
fuiven niet noodzakelijk gepaard
moeten gaan met weekendongevol-
Ien, geweld en drugsproblemen. Op
een "nret-mcrctnerence en laag-
drempelige monter" zullen jongeren
geïnfanneerd worden over de gevaren
van het kombineren van alkohol,
automobiliteit en fuiven. Dat zal ge-
beuren via Info-stands en "cdqlnele
cntmcue". Mobllotopla zou volgens
de organisatoren moeten uitgroeien
tot het fuifgebeuren van het jaar. U
kan dat voor ISO frank zelf beoorde-
len op vrijdag 29 aktober.

Garage
Naar hel voorbeeld van de auto-

luwe dogen in scholen In hel Gentse
roept Zondog Zonder schoten op om
de dag na Zondag Zonder uit te roe-
pen tot Maandag Zonder. Op die dag
zou erextra aandacht moeten besteed
worden aan de verkeersituatie rond de
school. De uitdaging voor de leerlin-
gen rs om zich niet door papa of
mama naar school Ie laten voeren,
maar gebruik te maken van het open-
boor vervoer, of gewoon te voet of per
fiets naar scheet te komen.
Met al deze en nog een heel pak

endere aktiviteiten tracht Zondag
Zonder heel V1aanderen te bereiken.
xo-ordïnctor loost Van Damme heeft
in elk geval nog nooit zoveel kilome-
ters in de auto moeten afleggen als in
de hele voorben'!idingstiid. Maar Op
één oktober laat hll zeker de auto in de
garage staan.

los Leurs

Zondag Zonder 900t door op 1 oktober.
MeerinfOrmatie vind je in de kampagne-
krant. ie kan ook terecht op het nummer
23.99.77.

Eet meer bananen. (foto Philip De Key~r)

meer l'Extase elders een endersomen
moeten vinden.
Wat de ruimdenkende stadssekre-

terts betreft mag Schueremans met
zijn winkel best wel op één of ander
industrieterrein of aan de veert gaan
zitten, maarts hlj In destod, weerveer
longe mensen rondlopen, ten zeerste
ongewenst. Op de vraag of de ïunc-
parken ook zullen moeten vernuteen
als het wetsvoorstel aanvaard wordt,
luidde het antwoord trouwens "dal er
voor bepaalde gevallen uitzonderin-
gen mogelijk zijn. °

nut worden: "Wil rullen zeker in be-
roep gaan, desnoods tot biJ de Rood
van State. En voor elke dog dotde stad
ons sluit zullen we een stevige schade,..
vergoeding eisen. Het is allemaal nog-
al hypokriet als krantewinkels porno-
blaadle.s open en bloot in de etalage
hebben staan wordt daar niet op ge-
reageerd, als wij ze diskte@t verkopen
wel. We kunnen natuurlijkdieschijn-
heilIge houding van de stad kopiëren,
en er een dagbladhandel of desnoods
een groentewinkel met een afdeling
erotiek van maken. Maar dat vind ik
hypokriet. "
Schueremcns vindt tenslotte nog

dat de mensen wat minder Impulsief
en wct.reoeütker zouden moeten rea-
geren op de komst van zijn winkels:
"geckues ten gevolge ven vooroorde-
len zijn er altijd, maar ais de mensen
dan zien dat het nette winkels zijn,
waar nilu Illegaals gebeurt en waar de
openbare orde niet wordt verstoord,
geeft het verder geen problemen. De
enige mensen die don nog lastig doen
zlln gefrustreerden. Maar die hebben
problemen met alles en iedereen."

Groenten
Maarookols het voorstel aanvaard

wordt volt het doek nog niet definitief
over erotlcoshop l'Extase, ccnqenen
een verongelijkte eigenaar steeds in
beroep kan gaan tegen de beslissing
van de stad. HIJ kan dan achtereen-
volgens nog terecht bij de Bestendige
Deputatie, bil de minister van Ver-
keer, Openbare Werken en Ruimte-
Iijke Ordening, en tenslotte bij de
Raad van State. Pas als die hem onge-
lijk geeft z.olhij definitief weg moeten.
En wat Schueremans betreft zullen

die mogelijkheden zeker ten volle be- Mamjn Graumans

Eieren voor uw auto
Leuven kreeg afgelopen z.oterdag rond half twaalf alvast een apwannertje
voor Zondag Zonder voorgeschoteld. Een twintigtal scholieren van Jong
Genoeg deelden op hel kruispunt van de Vital Oecosterstraat en de
Bondgenotenlaan bestempelde eitjes uit aan automobilisten.onder het
motto "Beste automobilisten, mogen we eens een eitje met je pellen rVoor-
bilgangers en autobestuurders kregen ook een pamtletje in de handen ge-
stopt mei de boodschap "Een omelet bak ie niel zonder eieren te breken. Een
stad maak je niet leerteer zonder auto's te weren. H De jongeren Zijn het naar
eigen ~n eetelsmeer meereetc's te moeten ontwiJken, drukkere wegen
te passeren en blootgesteld te worden oon de gevaren die het verkeer met zich
meebrengt.
BurgemeesterTobbod had loch wel enige bezwaren tegen de aktie en had

ze dan ook verboden. Hij vreesde immers dot voorbijgangers zich zouden
kunnen besmeuren. En dal rou dan weer de openbare orde kunnen versto-
ren. De politie stond er dan ook om twaalf uur, maar liet na een kJeine
diskussie de scholieren betijen. Blijkbaar ging het niet om rauwe, maar om
hardgekookte eieren, en dan nog wel in een plastic zakje. De plaats van de
aktie was trouwens niet lukraak gekozen. Enkele jaren geleden voerden de
boze fietsers meennaalsaktie voor een verkeersvrij centrum. Toen werden ze
tijdens een zitstaklng op datzelfde kruispunt brutaal weggesleept door de
ordediensten. Toenmalig burgervaderVansina, was nieterg opgezet met de
fietsers en deed hen dan ook meennaals af als agressief.
Hoe de autobestuurders het eitje beoordeelden was niet duldelijk. Vele

voetgangers moedigden de aktie aan en konden zich terugvinden in de
argumentatie VQn long Genoeg. Een uitzondering was een plaotselijke
boetiekuitbaatster: "Wij, middenstanders hebben bijna niets aan die voet-
gangers en fietsers, want het zijn vooral studenten en werklozen. ~
Rond één uur was de aktie - wegens beperkte 'middelen' - afgelopen.

Dooreen flinke Inzet bereikten de jongeren toch zo'n vijfhonderd à duizend
mensen. Op het feit na dat sommige voorbijgangers de hele boel voor een
promotie van land- en tuinbouwprodukten hielden, leek de aktie wel ge-
slaagd.

Gil
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Studentenprogramma moet redding brengen

Scorpio zoekt de student op
medewerkers, maor ook WOl luiste-
raars betreft uil hel studentenmilieu.
In hoeverre Is die band met het stu-
dentenpubliek eigenlijk aan het sla-
bakken, en wat kon eraan gedaan
worden? Oot was een van de vragen
die bij het opstellen van de nieuwe
progrumrnatie hoog op het lijstje ston-
den. Dot die band ln meer ofmlndere
mate afgebrokkeld was, stond vast. Er
werd een adekwate oplossing gezocht
en gevonden: van maandag tot don- Voor Scorplo Is de studenrenrcdrc
derdagzal het uurtussen zes en zeven ook in een ander opzicht van belang.
voorstudenteninformatievoorbehou- Vele studenten kennen de zender ei-
den zijn. De ko-ordinotie blljft- vee- genlijk alleen moor van horen zeg-
rlopig -In handen van sccrpicvete- ~n, of zijn blijven steken in de voor-
ro.nen, maardeopvulling van het uur oordelen die een altematief rodioslO-
zal volledig in honden zijn van de stu- tlon wel altijd zal bltlvencproepen. De
derende medemens. Men hoopt op mensen van de programmatieraad
een soort radIoforum voor studenten; hopen dat het programma ook als
geen enkelinformatiekanaal kan lm- springplank zal fungeren om eens wat
mers zo kon op de bal spelen als een meer naar Scorpio te luisteren. Oe
radiostation. Bovendien is het voorde avondprogrammatie van Scorplo Is
klingen een erg goedkope manier om Immers niet zo eenzijdig gericht op
hun ektivttelten te promoten, wat een selektpubUek. maar heroergt een
toch altijd meegenomen 1$. brede waaier aan muzikale stijlen.
Teoretisch Ziet het er aUemaal erg Voor elk wat wils dus. Of Wanneer de

mooi uit. waar de meeste kringen het nood het hoogst Is, ... Hopelijk.
overigens mee eens ziJn, maar prck- <
nsch stellen zich natuurlijk de ucs- I-

sleke problemen waar Scorpio al jaren
mee kampt. Er loopt te weinig volk
rond op Scorpio om elke dag naar de
kringen te stappen, er Informatie te
ontlokken, of iemand mee naar de
studio te zeulen voor een kortgesprek.

Oe ko-crdlncrors van de studenten-
radio vragen dan ook een ektieve in-
zet van de kringen, en doen een op-
roep aan eventuele çeïnteresseerden
die met de studentenmdio zouden wil·
len meewerken, wat op termijn zou
lelden tot een goed gesmeerd tnrormc-
tleprogromma.Het nieuws over secrpio's nakende einde vond zijn weg naar de

kolommen van enkele Belgische kranten. Een vreemde veststel-
ling, daar het Leuvense alternatieve radiostation zelden op enige
aandacht van de pers kon rekenen. Het 15uiteraard mogelijk dat
een lijklucht nog steeds penlul aantrekt, zeker Lu de komkommer-
tijd waarin elk nieuwtje een dan1tbaa.r nieuwtje is. Maar plannen
ze op Scorplo enkele weken later nog steeds een stille begrafenis, of
bUlft de radio gewoon doorspeten in de schaduw van een aange-
kondigde dood?
Even leek het erop dat het In Vlaande-
ren zo al scnccrse aanbod van niet-
kommerstële radiostations weer een
broertje kwijt zou raken. ts er nog wel
plaats voor nler-kcmmerslële radio in
Vlaanderen? Of beter gezegd: is alter-
natieve radio üncnoeet nog leefbaar
zonder een goed onderbouwd subsidi-
air stelsel? Een goed voorbeeld dat het
wel kan ts het Waalse rcdtostelsel,
waar kommerstête zenders een belas-
ting op reklame-Inkomsten wordt op-
gelegd. Het geld uit deze toksctte
wordt In een fonds gestort waarmee
redrostenons zonder reklame onder-
steund worden. Zo werken In Wallo-
nië een twintigtal onafhankelijke zen-
ders, gaande van kulturele redleste-
tions tot Scorplo-vertcnten.
Orka, de organisatie van de Vlaam-

se nlet-kcmrnersiëje radiostations, en
dat zijn er welgeteld Vier, heeft overi-
gens ook voor Vlaanderen een voor-
stel in die richting klaar. Orka Is de
atkorting van het op zijn minst eigen-
aardige 'Organisatie van Radio's voor
een meer Kreetleve aanwending van
de Akoestiek'. Het is echter zeer de
vraag of Vlaams Medlamlni$ter Erik
Van Rompuy de alternatieve radio
een goed hert toedraagt, en of hij beo
reid zou zijn deze bij wettelijk dekreet
te ondersteunen.

lang de zendtijd interessanter wordt
Radio maken is niet gratis, ook niet
voor de mensen achter het meng-
paneel. In feite een ncodcptcsstnç,
maar zonder waarborgen op lange
termijn. I06FM blijft, maar de linon-
oële problemen Zijn nog niet van de
baan.

porties is volledig vernieuwd, en ook
muzikaal zouden de fuiven aange-
past woroen. Het is voorlopig nog ra-
den in welke zin, maar dat kon je
makkelijk zelf echterhelen. Op de vol-
gende fuif mogen travestieten, onder
het motto 'meer vrouwen op de por-
ties', overigens grotis binnen, een pre-
cedent.
Oe meest Ingriipende vemnëertn-

gen zijn er echter gekomen op het vlak
van de progrommatie. Overdag wor-
den de avondprogramma's heruitge.
zonden, het Middaggebeuren ver-
dwijnt, en de leemtes in de avond-
programmatie worden gevuld met
non-stop. Ook de avondprogramma-
tie ;wlfis aan een grondige revisie on-
derworpen. De Ijkpunten, op 'Film-
menu' en het feminiStiSChe program-
ma 'Oonna e Mobile' na, .blijven de-
zelfde en voor de rest van de avond-
progrommatle is vooralgeselekteerd
op mUZikaal evenwicht en kwaliteit.
Overigens ook naar de bereidheid om
te dokken voor een uurtje SCOrpia.
Hopelijk Is de avondprogrommatie in
praktijk even sterk als op papier.
Radio Scorplo put niet alleen wat

Mf'nsen i~ .gefncm~n:I Zijnom aan
hef studc'nrPnprogrammQ mn Cf' wer-
km, kunnen tertdlt bij I~n ferdekms,
~ruda9 op Srotpio tussen vier en zes,
of op hef telefoonnummer 20.73.39.

Redding

Passie
Op bestuurlijk vlak valt vooral een

duidelijke verjonging op, hoofdzake-
IIlk In de raad van bestuur, het een-
troleorgaan vcnsccrpio. Oe ploeg die
verantwoordelijk was voorde Scorpio-

Oimitri Oe Maesschaldr.

Puree

•

aandeel dat
r-

Ondertussen heeft Scorpio dus aan
de noodklokgeluid. Oe malaise waar-
in ScorpiO zich had vastgereden, was
drieledig. Het meest strukturele pro-
bleem wcs de rampzalige finandi!:le
toestand, die in feite rooskleuriger
bleek dan twee jaar geleden. Muor in
augustus moesten de schulden afge-
lost worden met een budget dot er niet
WQ.S.

Een haast even onncudbcre situa-
tie wos de organisolorische chaos,
omdat de 'oude garde' afstond begon
te nemen van het station en er geen
nieuwe lichting entoesiastelingen
klaorstond om het roer cveere nemen.
Verleden tijd, hoopt men nu in de ver-
jongde Scarpiogelederen.
En ten slotte WQS er nog het rudto-

maken zelf. Als radio stoelt op kom-
munikatie met luisteraars wankelde
ScorplO trouwens al een tijdje. Voorol
het broodnodige kontakt met de stu-
dentenpopulatie ontbrak haast volle-
dig. De programmatie liep meer dan
eens mank en de beroemde Scorpio-
stiltes vulden menig kot. Scorpio hod
betere tijden meegemaakt.

Schoenye
Hel 'Restcre Hope'-noodplan dat

klaargestoomd werd voor het studen-
tenjaar herbegon is even drieledig als
de problemen die het noodzakelijk
maakte. Financiële perikelen, als SN-
dent weet je er waarschijnlijk alles
van. Scorpio heeft echter geen toe-
schietelijk ouderpaar. Oe belangrijk-
ste schuldeisers heten Sabam, de Bel-
gische auteursrechtenorganisatie, en
de K.U Leuven, bij wie SCOrpio nog
achterstallige huur dient afte lossen.
Al bii al een aanzienlijke som vooreen
radiostation dat moet overleven met
de opbrengst van fuiven. En daar
wringt 'm het schoentje. Leuven is zo.-
wal de meest fulf-onvrîendelllkë stad
van het Europese vasteland gewor-
den. Nu ook de geluidsbegrenzers de
Leuvense zalen terroriseren, zoals het
geval was op de eerste Marktrockdag,
komt er weinig of geen geld in het 10·
tie van l06FM. Gelukkig werd erdoor
de nieuwe fuirorganisators alen ge-
reageerd en vond een tweede fuif een
dog loter in zoal Rumba olsnoy
plaats, wol toch een kleine 40.000
frank opleverde genoeg om de tweede
schijf een Sabam af te betalen.
Nieuwvoorc!ezeScorpiojaargong IS

alleszins dat de medewerkers nu per
programma een ûncnciêle bijdrage
leveren, waarbij de prijsstijgl naarge·
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ACCO IS een coöperatief en geeft aan ZIJnaandeelhouders korting. Voor slechts
1,250BEFben Jeaandeelhouder 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
gemet Je eveneens 15% redurne op al Je S<;.hrijfmatenaal, cursuspaper. labojassen
en de ovenqe 2.500 produkten van de papierhandel. Bovendien profiteer Jevan de

specale ACCO-actles In de boekhandel Een ACCO-aandeel
wordt dan ook terecht beschouwd als een noodzakelijk Instru-
ment voor de student 87% van de hunnqe studenten IS
aanoee'hcuder In zIJn totaal telt ACCO momenteel 110.000
aandee.houders En jij?
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• X is ttrug teve XIDtad ISlIieuw teve Deadl
• Veto zoekt medewerksters: schrlj~en, foto-
51fdfereo, tekenen, dtp'en 's MeJflsS!fut 5
3000 Leuven Elke vrijdag vergadermg Wel-
'om
• Aan de zeer knappe blondine mët hel rug·
zakjë die op 23/8 om 13 30 u uo de F unt-
straat 130 voorbij slenterde (nil hUI eh ..·
men?!. ik stond bultenenwasonderde Indrukl
Wie ben ,e1Godln1
• Ik geef /)()Ienlf'er iW1 kinderen. VOIwIlSSt-
oen, bf,glnners. gevorderden Inhehtlngl!o
Numsestetnweg 216, 3001 HeverlH oflaat
bfJKht achter 11'1 JH (Ioekwork. 8of:khindel·
Straat 3, tav Fihp jenssens
• B, Mb JIJ tweede ZIt) Maar wat we eigenlijk
edll Willen weten. zllJe nog 11'1 de CM..VrOlJWe-
straat 2 op kot1 The A·turn
• Leenqe, bedankt VOOf je hulp Kus. 2000
• Ah, zo heet uw lief
• Interesst om mee Ie ",erhn aan een kam-
pusgroep van AmneS!y International? Breng je
idee mee op 10 oktober om 2000 u IM de
's Meiersmaat 5

• Wie wil meewerken aaM een wekelijkse \ti .
homo' ën lesbtenne-avcnd in Los Buenos Oti"n nummer
(Plrksuut)7 Zich wenden tOt Hans Lamme· • •.::J'~ •
rant, Wlltemstraat 70
• 'tu maar een Idee ook eender the "-tum
kunnen we bij Ivan langsgun Wanneer? rhe 1 2 3 4 5 6 7 S 9
a-team
• Bruno. blijf met Je losse handjes van de
eerstekenners en -kansrers
• Kersverse huisbewaarder heeft ten gevolge
Vin Hn millellbewuste vrijgestelde en meer-
deredontlge medewerkers Hn muSOI kroon-
kurken ter beschikking Zich wenden tot
Fr~k Rlbbens, '5 Meletsstrut 5
• vrouwelilk model gezocht voor 'tekenen
nurmode' Inlichtingen 2000,75

Kringraad
verkiest

KringIOod, de onderwtjsgeleding ven
Loko, houdt verkiezingen voor de
overblijvende lege studentenstoelen
In enkele medebeheersergenen. Op
vrijdag 29 september om 19.00 u
(vakatures binnen voor woensdag 27
september lB.OO u) worden nog één
student voor Akaclembche Raad ver-
kozen (uit de groep Humane Weten,
schappen), vter voor Onderwijsraad
(één Uit 8lomedische,één Uit Ek.sakte
en twee uit Humane Wetenschap-
pen), drie studenten voor het Akade-
mtsene VonnlngslJl$tituut voor lera-
ren (één uit elke groep). Ook voor de
federale vertegenwoordiging van de
l..euveTUe studenten in de Vereniging

'__ ...nY\aomM5tudemm(VVS)WOl'dea_
nog twee studenten gezocht.
Voor meer Infonnatie In verband

met de voornoemde funJmes kan je
steeds kontakt opnemen met het
sekretariaat In de 's Metersstreet 5,
tussen 14.00 en 18.00 uoftelefonlsch
op het nummer 22,31.09. Vragen
staat vrt].

I::{~-
ctij~"l

Tiensestraat 118 - Leuven
016/23.70.30

Ooen van 9 tot 22 u.

"?H.; t: tl··~
organisatie voor internationale dans en interculturele

samenwerking, programmeert Griekse en Italiaanse dans.
Plaat.: in de lokalen van LlKV vzw (Leuvense Infraslruktuur voor
Kunstzinnige Vorming), Diestsesteenweg 104, 3010 Kessel-la
Aanvang: 20u lol 22u. Grielcsedan&'3 10 1724 31
Bijdrage per I•• : 100 tr. (scholier),~:11'. 21 2a1"DV
150 tr. (studenl(e)· werkzoekende}, ~5dec"
250 fr. (werkenden) •
Voor Info an Inschrijving 016120.00.75 bij Gert Meens

• Op zoek naar pennel'fienden WfreldwlJd-
Stuur dan een aan Jezelf gerichte omslag e,
zegel van 16 fr naar- IPf, Htrtogenlaan 3;.
3210 Lmden Info wordt Je dan onmrddelhJk
t~gtStuurd'

• Gemtenschapshul~ loekt kotgenoot/geno-
teTel234257
• Els Renders wOldt op 28 september om
22 28 u In Pobub aan de toog verwacht
• X eist herfinanclenng' NUl Met hoeveell
1.3" yan het BNP1 X "Stop de bespanngen!
Kwahteltsonderwljs' Nu!' Numerus dausus1
X 'Nee" IngangseksilTH'I'? X 'Neel' onente-
nngsproef? K ·Nee!'
• SoggestJe 22 32 u1
• Mannen die teveel aan r~e seks doen. gun
soms zoekertjes schlljven VOOf Veto CS
• Hoe bedoelt ul
• CfOsSleursm
• Zoek de Vetome~rbr Uitde tekstomelet:
Telkens als die kerels van de hare knSJna kop-
stand doen, blijken zij ol'lder hun OI'anje gewa·
den geen ondell~otd te dragen
• Kussen ISplezant In de Ubertadl BA.
• Oe folden van de V3D ZIJner Kom ze maar
halen
• Studentenbeperl:.ing1 MLB 'Neel' Vrije toe·
gang1 ML8 'Ja! Jal )al" ML8 eist gratis oneer-
wijsl

• 2 f,om \ Party met oa Kyuss Helmet kastie
Boys, MutStat Mamfesto, RoU.ns BaM<! Boot·
sy Collin! en Kong In Rumbi&Co 20 novem·,,,
• Voor ~II~sociaal voelende ~tud~nten vnJ'
.1ag 29 septernberrs hel feul Oet@rmAlge·
meae VergadelIng van S()(ule Rud ui éan
.fgewlkkeld worden Om 19 00 U In de 's
Melersstlut 5 Porto zelf metbrtngen
• Soc,ale Raad zoekt Irouv.ens nog mede-
IlfhHtders ~oorAcco. Alma Veloen de IQad
voor 5tuMntenvoorzlenmgen Gelnteruseer·
den ZIJnaltijd welkom op de eerste Algemene
Vergadenng, vflJdag 29 september om
1900 uln de 's Meleruttaat 5
• wzodn Hes portO Om te ledigen op de eer-
ste Algemene Vergadering van Sociale Raad
• Lees de nleuw~ b!()(hure Vin KOp5tuc "Hot
sl.gen vol~ens de metst onwnrKhlJnhJke
memodes
• Kopsluc wacht trouwens nog sleeds op de
p.Zla-trilkta(l~ IR verband met een oversul)-
mIng Een zekere Irm zou In deze zuk een
belangweHende rol spelen

.
2000

~~T BOOKS

JO MEUWISSEN

WOENSDAG
1B.OOu KONSERT Btlurdbespeling Sint-Geertrulkert. tot 18.30 u, info bij
Btiurdp!oeg Sint GHrttuJ: 22 04 08 of 31.66.84. Sint-Geerttuikerk (Halle-
strutJ,OI'g Belwclploeg Sint-Geerttui

18.15 UMIS EudwlslieYlerlng. in 5lnt·JiIIKle-Ooperkerk (Groot 8egijnhof),
OI'g Universitaire PIrodtie.

I 900 u KONSERT 51udentwelkom met PPZ30, file SUbs, K's Choke, Oude
Markt, t0t9 gratIs

2000 u OEIAT Met louis ToblMck M, Herman Oecroo MD), Hugo Vanden-
berghe (CVP), Se" Anclaux (VlI}, Magda Atlvoet (Agaltv) enWolf AnnetTWIs
(VIums Blol:.),modefltor PolVan den Dr1es$Cht (De SWldiMd), In aula Piettr
OtSomtr,Orll LVSV •

20.00 u TEATER Teatergroep ûrrousel sPf'elt 'Het beroep van Nrs_ WilTen'

bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal.

Videoschermen tot 4 m.

DISCOBAR EN CD's
mei of zonder D.J.

~ 016/201.301

KUMT NAAR JE TOE ++

IS I,j IICJEKHANOEl PlATO..,_
ae ~

~~
m• ~• "• do_""" w

I 28 •,
vnjóag ~

29 e,

i1 zaterdag w
m

30

WETENSCHAPPELIJKE BOEKENVERKOOP
AAN WEGGEEFPRIJZEN

(kopiêren kost nu meer) •

IN l)E CENTRAlE
tJN/YéRS/iE/7:r 8/mIDT/lEGK
I'1Q,lt.AIJé"1)2éPlEitl. LGU"E'N

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

VAKQE'8IEDEN'

DOOR LEENTJE ~CKER.
alk ~ YjO'"tJ9tnda enWllMu m:ld'mten~e lIrijdag KJOI'~
nIm om 18.00 u op het mhktJeodres brzorgd MOOrdc-rt. Vomdd tiliddijk oUt!
infotmoNt (datum, uur, plaats tri pajs).

'Iln llernlfd ~, 'Hn Sluk van een HUW oud met een schrijnend KwHI
tema: geen enkele vrouw zou ten profeuionfJe hoer willen zijn als ze een
respekUbtI Mn zou kunnen It,lden', aJdlH KCL,met OOIMarlies Heutr en
}ast KuiJptrs, regie. Nutin van Veldhuizen, info 22_21_\ 3, in stadschouw-
burg.toeg 350'4oo,org K( Leuven

DONDERDAG
2000 u FILM 'Speed', mttl(eanu geeves en eermu Hopper, VIfIJ~ Oe Bont,
Oude Markt, t0t9 gl1ltls

2030 u TEATER 'Onlrium' door Ad Hoc, herneming van hel eerste resultut
van deze projektwerklng, bestaande uit j)rofesslone!e kunstenaars en
guelekteerde amateurspelen onder leiding van Mamlek Bardyn, info;
22 21 13, In auditorium Mlnrttpoort, tOfolJ. 200, 0'11. KC Leuven.

msrORIA
• 27!9orn.2000 u:k.rI~I""lnptrm.M"tJt 8Z7!9om21 00 u:
&rsttkankwl'.1n MSI 02 '18 • 21/9 UceftllM'lOtld.ln l)eI~t_*-128/
gOPt 11 00 u:O.;VWldf:blrsus,fnExpoull.Il8}gOllllO.OO u:~
Hts!! IIc. In attwil ~ • l8/9 om 20.00 u: VUrIbIf, In
Spontot. 128/9 om 21.0Ov· film 'Tht PiIno', ill MSIOl18 104/10
Hlstorif.fulf. In lido

KATEOIETIKA
'10110rud,ln~

KIlO
• 27/9ocn 16 00 u larbtale.lntuln '05 MtItnStrat~_. Z8/90ptn1ngs·td,
In ~ • 02/10TIfJ&'OI'Id, iA fakhIr lettt{eA.

MEDICA

POIII1KA
• 27/9"'" 22 00 u PoIIti:..·fulf, InWMlbel9. toe9- 6O!SO.I!!I2Jloom2000 u:
_ """. "")al """" _J ..- T_ !Yl. .... """""I
(Vlum, Itok), lUi ~s{CYll),ÁmItfIIIt Nfyts (\IlD)enGemlf~
Mums 1Ioij, IIIOdtiJlOi Slegfritd hó:e (IRTN), In tIN. Pider Ot Somtt',
_80/HIO

VRG
• 04/1 0 Opelllngs-rd,1tI SBo

Vl'K
• 21/09 om 22 00 u OpenInp-Ul.1n WIlIber9.

WINA

In Ooés Blr.

• Z7!9om22 00 u: EerstWnfvif,IrISimlmbUa..1 05/105dtuimdiKofuif, .21/09 OItplMtonl,....1:d.InAltllCRi

VRUDAG
1a 00 u KONSUT IlelaardbespeliÎlg door'luc Rombouts, tot 18 45 u, tOffll-
bezoek tijdens het kOOSf:It Is mogeNjk, resereeren bij het onth.uI VJII de
CenUJleAlbhoteek: 32.46 60, ihpruk UIl de Wlevan de bib om 17.30 u,
Centrale BIbIkXeell: (Ladeuzepiein), org KUlwven.

20.00 u TEATIK 'Ot tnmllJn die wnll'lgtn lleel' van reoeessee Willarm,
door Het Zuidelijk TonHl, met cIlerilJke stxUlliteil, In een regie van Iw VIII
Have en met o.,Johan Van Assche en Kitelljnt Damen, de vertaling Is ~n Eric
De Kuyper, Info: 2Ul.13,1n st.bchouwburg, tofg. I50{2 50/400/450/500,
org KC Iewen

ZATERDAG
15 00 u TEATER 'Revolverhelden' door de Nederl.ndse tl!alergroep Sttlla uit
Oen Hug (~OOfIedereen ~lnaf8Jur" In stadschauwburg, erg, KClftNen.

15 00 u KONSERT llelaardbespeling Slnt·Pieterskerk, door Eddy M;uriin en
Koen VIIIAssche, tot 16.00 u, Info tofenbezoek: 21,15.47, Slnt·Pleterskerk,
OI'g 5tad leuven.

15.00 u TEATER VIering 75 jaar tewens Toneelvubond en opendeurdag, In
audltOl'ium MInnepoort

ZONDAG
13.00 u KONSUTIWANOEUHC 23ste orgeluxtK in eigen streek, info:,Ios
MttrslTllnS, BlJloksuUl1 sa, Heren!, 23.11.79, org.ltwtnse Qroelmng

13 30 u UTIRATUUl '5c:hr1jwrs op hetwIler': poltiscn-muztblre boonoChl
tussen Leuven en iUmpenhout, In(o: 23.53.51, In lt!ftn SUtion, arg. Zondag"'""".20JO u KONSEATltJonw 1)JasthofJ0Mrit00) enChfts Spenctr(pi.anol S9t'
Jen 'DIt W'lI'Itemise' VIn Schubert.1n het Udernn dt repertDI1~
VIJl het FestMI van VlbndemI, Info: fW ~ lInK~sesIr.III
61,2005.40, pluUbtsprttlng: KC letNen, 2211.11, in Qou AlM, fDe9.
200/300/400, 0fG. FestPt.van \1undemI ~

Veto, Joorgong ZZ nr. Z dd.. Z7 ~ 11



Vijftienduizend betogersVoorstelling programma van Klapstuk '95

Klapstuk op papier
Een andere leider, een ander beleid, dacht Johan Reyniers waarschijnlijk toen hl] de
leiding van Klap$hlk overriem ven Beuno Verbergt. en besloot het roerom te gooIen.
Oe gevolgen zijn duJdelijk merkbaar in de programmering, Ondanks de Heht on-
heUspellende toon indeze opmerking, ziet Klapstuk '95 er veelbelovend uit

In cuqustus deed het gerucht de ronde dat er
rond tema's gewerkt zou worden. De d~iging
van een K1apstukfestival vol goedmoedige een.
dacht voor de aan aids lijdende medemens en
het kapotgeschoten Sarajevo, deedmenigeen de
scnrtkom het hQI1slaan. Opde perskcnrerenue,
half september, bleken visioenen 'Ion Meg
Stuart dansend In een aan flarden geschoten
Joegoslavische kerk of 'Ion intellektuele kunste-
naarspleidooien teqen de oggressie, overdreven.

Klapstuk is weliswaar een dansfestivalgeble.
ven, benadrukte geyruers In zijn toespraak tot
hel voor de gelegenheid verzamelde recen-
senreoccm, maar andere kunstvormen (video,
rum, teater en muziek) spelen dit jaar duidelijk
een meer prominente roldon in devorigeeditil'S
van Klapstuk.

ViI1lS

r:

Wat die beruchte tema's betreft: in het pro-
gromma-onderdeel 'Outbreok'komtnietalleen
aidsaan bod maarelk 'jevensbedreiqend virus'.
Mehmet Sonder, de Turks-Amerikaanse chcreo-
groafdie het Klapstukpubliek twee jaar geleden
blij verroste met zijn dansvoorsteUing (even kort
als krachtig en brutaal), past, nel als de teater-
makers Michael Manhews en Ralmund Hoghe,
mooi In dit programma. seneer. zelf aids-
patiënt, lijkt met zijn erg lichamelijke chorea-
grofieèn het traditionele beeld van de zielige
aidslljderte willen doorbreken.
Hoghe legt, met zîln voorslelllng 'Metnwcrts',

dan weerde link naar het tweede leidmotiefvan
Klapstuk '95 dat gepast 'Sniper' werd gen~md.
Terwijl deze term direkt het beeld van Samjevo
eprcept, draait het hier ook om veel meer dan
alleen maar dot ene voorbeeld van onverdraag-
zaamheid. 'Meinwörts' ts een hoogst persoon-
Iilke tecterperfcrmcnce over de joodse tenor
Icsepb Schmldt die voor de nozl's vluchtte en in
1942 in een interneringskamp In Zwitserland
overleed. Deze behandeling van het tema van
de (eeuwige) verdrukking - ook van aids-
patiënten - sluit perfekt aon bij de film van
Moreel Ophüls over het hedendaagse Sarajevo.
Dezevier uur lange dokumentaire geeft een in-
dringend beeld van het leven In de stad die nu
voor de tweede maal deze eeuw symbool staat
voor dood en vernieling. E.n in het multi-
mediaprojekt 'Humanitisme' werkt de 8elgLsche
video.stStefaan Decestere rond het gelijknamige
boek van Bodo Kirchhoff. Daarin stelt de Duitse
auteur demoderne missioneringswoede- lees:
de UNO-vredesmissies in scmcuë - aan de
kaak.

ijkpunten
Om het dan loch uitelndelllkover dcns te heb-

ben. Een twaaLftal choreografen volstaan om
duldeli Ikte maken dot, ondanks eerdere indruk-
ken, het ewcortepunt van Klapstuk nog steeds
op het daruvlak ligt. Twee van dat dozijn heb-
ben de eer om In deze KlapstukeditIe als
'iJkpunten' te fungeren. De Nederlander Hans
Van Manen stelt vier korte duetten voor die hij
jaren geleden kreëerde en die voor de moderne
Klapstuktoeschouwer misschien wat klassiek
kunnen overkomen. En Ijkpunt nummer twee,
steve Paxton, staat na acht joar weer op een
KlapstukpodIum met de solovoorstelllng 'Same
English Suites', in feite een twintig minuten du-
rende improvisatie op suites van Bach, gespeeld
doorClenn GouJd.
Tijdens Klapstuk '93 werden vier choreo-

grafen gewogen en zwoor genoeg bevonden,
zodat ft nog eens mochten terugkeren. verc
Mantero kon in 1993 niet iedereen bekoren met
het recucle 'Sob' moor staat er nu weer met twee
stukken, die samen met 'Peur Blen' van die an-
dere Portugese choreografe SUvia Real worden
vertoond als avondvullend geheel. Wie dat wil
zien moet er echter als de kippen bij zijn want de
Portugezen vertonen hun kunstjes maar één
keel. Twee revelaties ven vorige keer komen te-
rug voor een bevestiging van hun kunnen: de
reeds vermelde Mehmet Sander en Lynda Cau-
dreau met haar Oe. DeBrune. Natuurlijkmocht
de Leuvense publielulieveling Meg Stuart niet
ontbreken. De KlapstukorganiSatIe gaf hoor in
1989 de kcns om haar eerste avondvullende
stuk te maken en sindsdien ts de bond met
Klapstuk zeer hecht gebleven.

Toewip
Hetnieuwe bloed wordt geleverd door Alexan-

der Boervoets.Amanda MIlIeren Annomirl van
der Pluijm. Bcervoets, ook al geen onbekende
voor de regelmatige Stucbezoeker, brengt een

herneming van 'Nievelt'. Het is net zoals zijn
debuut 'Blouw' een zeerpurevoorstelUng, waar-
in improvisatie een belangrijke plaats Inneemt.
Eén vïocmse teateropvoering dit jaar, en wel

van de choreogroaf/r'e9isseur Alain Platel, die
vorige editie een fel gesmaakte voorstelling gaf
met zijn gezelschap leiBollets Cde la B.Samen
met het Gentse wonderkind Ame Sierens - in
een vorig leven huisschrijver bij Blauwe Maan-
dagCompagnieen tegenwoordig aan hetroerin
het Nieuwpoortteater - stok hij 'Moeder en
Kind' inelkaar, een realistisch stuk over familie.
Inderdaad, zoals op VTM, maordan wel zonder
de sterectipe personages.

Spanning
Op het vlak van muziek zijn de verwachtin-

gen hooggespannen. Herman Asselberghs no-
digde, onder het motto 'Fecr No Foll', enkele
befaamde muzikonten uit voor een partijtje
Improvtscne. David Shea was vorig laar ol Ie
gast in het Stuc, nel als Bart Malis die toen de
einddag opfleurde mei zijn groep Fukkeduk. se-
men met Marc Ribot, die ondermeer bij Tom
wens de gitan!n beroerde, DJ Cnuhoppa, van
hel Gentse Rhyme Cut ccre. en lakl uebeaen,
die ol dnunmend zijn boterham verdiende bil
onder andere Ewythmlcs en JahWobbie, zullen
zij dertien avonden lang, en in verschillende
bezettingen, al Improviserend van jetjegeven In
den Toewip.
Naar tweejaarlilkse traditie vinden er ook nu

weer gesprekken plaats met kunsteneers. Al-
leen iser, metde nieuwe naam 'Salonröhig', ook
een nieuw konsept uitgebroed. Gedaan met de
saaie Interviews. Lang leve de gezelligheid, met
lezingen en gesprekken tussen en met choreo-
grafen, videasten en schrijvers. Twee weken
lang zal Leuven het Mekka zijn van de kunst,
het Votikaon von de dom. Terwijl alles in stel-
ling wordt gebracht, blijven de verwachtingen
hooggespannen. Want het ziet er veelbelovend
uit. Op papier.

Erik llarczyk
Klap$luk vindt pools von 10 tol en meI 24 oktober
op diw:rse lokaties. Voor inlichtingen en kaarten
kan je op het SluconfhaaJ terecht, Van El't'nslrool
2d, 20.81.33, 0(23.67.73.

Hirochirac

•

Vorige zondag werd in Brussel betoogd legen de kernproeven die Frankrijk uitvoert bij onze
tegenvoeters inde StilleZuidzee. Zo'n viJftienduizend mensen1lepen mee, en deermee WQi het
de eerste grote vredesbetoging sedert jaren.
[R betoging was het tntnonerven de 'Test-Stop-KoaHtie',een voor de gelegenheid opgerichte

koepel die een tachtigtalorganlsatles verenigt. Ook de vakbonden hadden hun achterban
opgeroepen en zogoed ctsclte politieke partijen waren present, Opvallendeafy(ezige was echter
de CVP.Op een peereenacme militanten na, die op eigen Initiatief naar Brusselafgezakt weren,
vond de grootste partij van dit land het pletferm van de manifestatie te verregaand. Dat
platform eiste onder andere de stopzemng van alle kernproeven, inbegrepen computer-
stmuictres. en stelde vervolgerudot alle kernwapens de wereld uit moeten. De talrijke betogers,
heel wat jongeren van de Chiro, scouts of andere jeugdorganisatil'S, en heel wat basis-
bewegingen zoals Pax Chlisti ofOxfam Wereldwinkels die In de manifestatie meeliepen, heb-
ben nochtans een duidelijk signaal gegeven dat ze het met peneene niet eens zijn.

(foto Dieter Telemans)De publieksJieveling.
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