
Loko houdt nieuwe statuten boven doopvont

Bovenal bemin één god
UllvetlSe Overkoepelende
rillgorganismie toko heefl

'zjcl1ulf bedacht met een nieu-
we versie va" haar statuten. De nieu-
we 'op-prakelJ en statuten' zij" slechts
een aklualiserill9 V"II de oorspronke-
lijke. Eet! werkgroep lIeeft ziel, gedu-
rende enkele maanden gebogen over
het statuut vall die oude stallIleli. Dat
was nodig omdat ;11 de loop der jaren
een aalJtaJ wijzigingelI JIJ de beginsel·
verklaring waren opgenomen, met al~

gevolg dat niemand "09 een idee I/ad
van wal al dan niet tot de Blijde
Boodschap behoorde. Ook bij de nieu-
we statuten lijkt evenwel het probleem
11011 aîdwinqbaarheid en juridische
geldigheid te rijzen. Een reeks amen-
dementen moet nog Uil aantal gaten
in de wko-gfbOOm dichten,

"De ll'UVt'!1SC Overkoepelende xnugorge-
nisalie (Lokol is de otüoëte overkcepcnng
van dl" Leuvense unlvershehsrudenrcn.

Binnen de koepel moet principieel alles beo
spreekbaar zijn. Onder 'alles' wordt V{'T·
staan het geheel van maatschappelijke pro-
biemen zoals die zich voordoen aan de SIU-
dem als jonge intellektueel met een belang-
rijke maatschappelijke vcrantwourtlelljk-
held, tijdcn~ en na zijn studie~. Uiteraard
zal de aandacht zich vanzeltroespnsen op
studentgerichte problematieken. Als uh-
gangspunt hierbij fungeren "de tntcrue en
cksterne demukrauserlng van hl'! onderwijs
en emanstpatlc van de student in de ruime
zin van IIl"I woord." Zo luidt het eerste ar-
tikel van de 'Afspraken en steunen' van
toko. Op de eerste. inleidende zin na, die
werd toegevoegd. is dal een letterlijke UWT-

name van wal in de oorspronkelijke stam-
reu stond.oPie oorspronkelijke tekst is even
oud als Loko 7ell. Hij werd opgesteld op de

Kwaliteit universitaire opleiding klneslterapie
On de strijd om het behoud van de

kinesiteraple-opleiding aan de uni-
versiteit, werd het gespannen

wachten op de resultaten van de visitatie-
kommrssre. Een posltkf rapport biedt deIuniversiteiten immers meer armslag In de
diskussie met Vlaams minister van onder-
wijs Van den BOSSChe.die de - volledige
~ Idne.opkiding aan de universiteit wil
afschaffen en vervangen door een hoge.
schoolopleiding. eventueel aangevuld met
universitaire licenties. De kommissie. be-
staande uh vijf deskundigen - drie Vla-
mingen en twee Nederlanders, waaronder
de Amsterdamse vooramer Lankhorst-
stelde vorige week haar rapport voor, dat
behoorlijk poshief Is over de universitaire
opleidingen van Brussel. Gent 1"11Leuven,
Nochrens lopen de meningen nugal ulteen
wal de Interpretatie van het rappon be-
treft. wle De Standaard van \'rijdag 7

ond ...r ogen kre e~, zou d... indruk
kunnen krijgen dJt de klne-opleldfng meer
net voldoet JJn de vooropgesrelde kwali-
teitseisen ." De deskundigen nemen teveel
hooi op hun vork" luidens het rappon,
maar daarnaast meldde het rapport ook dal

-de Vlaamse- universiteiten ruim voldoen
aan de essentiële eisen van de kommissie."
Geslaagd met voldoening. dus.

voorzitter Lankhorst bekritiseerde de
untversnerten nauwelijks, al sprak hij wel
over een aantal 'verbeterlngspunren'. Mei
name is er een "grondige reflektie nodig
over een herschikking van hel vierjarig
curriculum." De kommissieleden sluhcn
een verlenging van de studieduur naar vijf
jaar dan ook nlet uh, om de studiedruk.
die vooral In de eerste licentie zeer hoog is.
te verminderen. Ook de prakttsche opleid-
ing laat volgens hel rapport te wensen
over. Dh Is dan weer een troef voor de he-
gescholen, die veer praktijkgerichter
werken.

Opvallend is trouwens dat dl.' vtsueue-
kommissie hekmaal niet de opdracht had
gekregen om dl' universitaire opleiding
met die van de hogescholen re vergclljken.
al kan IZ.JI?J het rapport daar uiteindelijk
wel voor gebruikt worden. De
unlvcrsneucn hebben hier immers l'en
wapen mee in handen gekregen. waarmee
:lij bij dl' millister kunnen uitpakken in d..
strijd om de klne-opleldlng. De vooratucr

van de kornnüssie benadrukte dat het
rappon op velstrekt objektleve wijze tot
stand was gekomen. en dat de kommissie
dus zeker geen partijdigheid kan verweten
worden. Minister VJn den Bossche is
echter niet van plan zijn beslissing, om de
ktne-opleidlng aan de hogescholen toe te
kennen. te herzien, Vraag blijft dan hoc
sterk dil rappon kan doorwegen in de
uiteindelijke politieke besluitvorming.

Met de Infodagen van afgelopen tater-
dag rijSt nu opnieuw de vraag naar wat de
universiteiten hun toekomstige studenten
kwa klnesiterapie-opleldlng nog kunnen
voorschotelen. Aan de KU Leuven was
men alvast zeer optimIstisch gestemd. De
klue-Infodag kon op een ruime belangstel-
ling r...kenen en lelde In totaal 220 mschr-
iJvingen. Op de vraag van asplram-studeu-
ten. de vurige weken, naar de studfemogc-
lijkhedl'n van kmcsncrapic. werd door dl'
Dienst voor Studieadvles verzekerd dat dl.'
opleiding "volgend jaar zeker nog aan de
uni\'ersileit zal georganiseerd worden".
Hue hel daarna vcrder moet, is voor ieder-
een een open vraag.

Ann Bries
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oprichtingsvergadering van de Leuvense
Overkoepelende Kringorgani~tie op 6 no-
vember 1986, Lokc W<l5omstaan uit de as
VJn de Algemene Studenten gaad (ASR) en
zijn korlSlOndi).\t abjllil~ing Krul.

Ik Leuvense srudcnrcnbcwcgtng ver-
trekt voor haar werking-dus nog .lltijd van-
uil ht't principe van de dI'~kraliseril)g van
zowel het onderwijs als van de maatschap'
jlij, hoewel dm laatste niet met zoveel
woorden geschreven staat. Ikllag dan ook
nier binnen de bevoegdheid of dl' bedoe-
llngcn VJn de srauucnwcrkgroep om dl'
uhgangspunu-n VJ1Ide studentenbeweglng
in vraag te su-llen of grondig te hervormen,
wc! dienden dl' oude statuten up een paar
plekken dringend opgefriSt te worden. Zo
was cr nog nergens sprake van Ponulaca.
de jongste IJk aan de Loko-boom. die lsol
opvolgde als koepel van vreemde stucen-
ten.

•

Verstand
Ook was er croge onzekerheid over dl"

waarde van dl' starmen. Dat bleek onder-
meer dit jaar bij de polemiek rond de onat-
hankelljkheid van veto. Over de verkiezing
van hoofdredakteur en redaktiesekretaris
stond in de oude tèkst dl' krtpnsche zin-
snede: -Zij kunnen geweigerd worden ln-
dien na stemming op uitdrukkelijke aan-
vraag van een krin~ geuoudeo. blijkt dal zl]
deer dr merrdtr~ld \'01/ ar Julft plus Uil van
at kri"gm niet aanvaard worden. - In de
huidige versie is de nieuwe procedure op-
genomen voor de veto-verkiezingen:
hoofdredakteur en redakuesekreterts
worden apart verkozen IIp een open alge-
ment' vergadering (OAV).

Op de OAV VJn 7 maart die moest beo
SIiS5('nover dt, vernieuwde afspraken werd
evenwet opgeworpen dat c r nog altijd geen

vervolg op p. J

InliliBlillil
Infodagen ~

o1:!JaJiIiJPI rz!
L.ulS ~rlli 1111non, au Qlui?M Sc~wliller, 1I00r
d. unl,ersllalrllYerfteill gnru;d ho. heipfl-
bllBm van de Inllngseksamens te operationali·
seren, pleilloor een Nieuwe Ekon.mlsche Kul·
luur. -rermer, ClIt. unive~itil" 011hel Vlaams
van de SllIe.ln te wensee uverlaat ~an blIen·
dlln aeen .,obIBem zün: Mln1135 i,raken ze
hili loch aak leen Vlum$l"

IlliFliFl IT:D
O. stelselmati!le .atl-Slovenisalie un de wereld
Is Dok iaillet doarllrlngen in de sunst Hellhe·
mil waarranllltll~~11 vafgenll Jaar zafuraaien.
"Geet(mswerllO~a, renermr', Is ëaar een aan-
duillinq ,an. De grole angSI van de organisatoren
keSlaal elill IIal dl IIroatischl Slowenen en lIe
semsene Slutien elkaars mstauanes zullen
vernleUgen ,oordal hel grole lubllell enan ui
kunnen genieten, Va.lle Bosnische Sto.enen IdEl
MoslI"sl. heeK men minIIer 5cllllll. ~fie lijn
toch af lIeu,," [Illlr: hiermee I.,.rllilledoeill lIal
lIun Ilettaad wan die aard Is dalI. slechts
kunnen kommunlee!!!n door mei hun baxter naar
IInhs I1 naar rechts te bewe!lenl.



Politiek kafee gaat van start in Leuven

Politiek ad fundum
onder het molto 'politiek uit een ander
vaatje gelolp" organiseren hel Centrum
voor Ponueke Vernieuwing en Triangel een
reeks van politieke katees [polka's}. De be-
doeling is op deze manier de debatkultuur
in Vlaanderen een beetje aan Ie zwengelen
en het politiek bewustzijn van de burger op
te krikken. De politieke karees zijn pluralis-
tisch en onafhankelijk van elke organisatie
of beweging en om het geheel laagdrempe-
lig Ie houden vinden de drskussres plaats bij
pot en pint. De inspiratie voor dit initiatief

komt Ull waücntë waar de laatste twee jaar
al verschlllende politieke karees hetlevens-
licht zagen. Onder andere in Brussel. LUIk.
Namen, Charleroi. Bergen en La Louvière
wordt geregeld geloost op de nieuwe poli-
tieke kultuur. In Vlaanderen mag Leuven
de spits afbijten. Daarna verlunzen de pol-
ka's naar Brussel.

Op 13 maan is er de eerste diskussie-
avond over dirëkte demokratie. Veel men-
sen hebben her gevoel dat zij in nns huidige
poluleke svsreem te weinig betrokken wor-

VVS en kine
NaiJr olanleldmg van dl' recente besllssing ven minister Van den gossche om de ktne-
opleiding grcudlg IChervormen, stuurde de VVS een persbericht de wereld in. De Ver-
eniging van vtaamsc Studenten (VVS) groepeen de srandpumen van .'11ketudemen. zo-
wel umversuatre als hogesehoolstudèruen en spreekt zich den ook niet uit over wie de
oplelding nU~1 organiseren.

Hun ersenpakker bcsfnnt vier punten. Ten eerste wil de VVS dal de problemen rond
de opletding degel!jl.. ultgespn word ...n, dat er dus geen overhaaste bcelivstngen zonder
overleg meer gebeuren In punt twee benadrukt de VVS de noodzaak van een degelijk
overlegforum. waar alle parthen voor de besluttvormtng bij betrokken worden.

Ten derde eiSt de verentging dal er geen enkele vorm van besparing in de opleiding
wordt dUClrl'l·\·(lCrd.omdat een gU(,"dewetenschappc!iJl..e ouderbouw onoutbccrlljk i~.
Ook wetenschappelijke. meer teoreusche vakken moeten ...uldeende in de ba~h()plciding
aan bod komen Ten vierde ...erzct de VVS nch ook tegen her geplande roetaungscksamen
voor de kinc-oplenling. omdat daardoor het recht up vrije ~lIldit'keuze in hel gedrang
komt.

Voordeliger reizen kon écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

Exclusieve 'luchtvaartv'treïnv'bus' tarieven voor studenten en Jongeren.
Dé laagste luchtvaart prijzen wereldwijd voor iedereen.

Airpassen en a.round-the-world tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordeligste Cltytrips en verbl\lven 'A la carte'.
Rondreizen met internationaal karakter.
Aa.ntrekkelUke huurwagenformules.

Studenten- en jongerenkaarten.
Annulerlngs- en reisbUsta.nd-verzekertngen.

- Connections Leuven c:cn.diat1J ~
Tienseslroof 89, ec.."uId 8,
3000 Leuven 3500 Hosselt
TEL,016/29.01.50 TEl~23.45A5

Ook .. Acbt,~, 1Itvgge, ,Gft, lMIge,
, t NIH i\ I •0 N I.oo:t<oln-~, Mec:NIen, ManJ. Noou ., lurmo...

- 02/"00.1000

(iUlwr/nt/jeJ
HoneywelJ "Ftrttrrtst, Competition" Europe

Honeywcll organbeert zijn tweejaarlijkse
wedstrijd "Futurist Compeution" die zlch
richt tot alle veltijds Ingeschreven uutversi-
teirsstudenten. voornamelijk in de richting
'roegepasre wetenehappen.

Waarover gaat het?
Een essat schrijven van maximum 2500 woorden over de invloed van de
technologische vooruitgang op het milieu, de economie, de maatschappij
en de mens in 't algemeen, over 25 jaar. Een nationale jury zal de deelne-
mende essats beoordelen op basis van hun crcau v iteit. duidelijkheid en
geloofwaardigheid.

De prijzen?
De nationale winnaar ont vangt een prijs ter waarde van 1.500 Ecu en
neemt automatisch deel aan de Europese finale, De nationale winnaars
verdedigen hun essay in de Engelse taal voor een internationale jury. De
....ier Europese laureaten winnen een gratis academisch jaar - alle
kosten betaald - aan een Amerikaanse uni verstien van hun keuze.

Data?
Inschrij ....lng: nu, tot I april 1997
Inle vertng essai: voor I mei I997
Verkiezing nationale winnaars: juli 1997
Verkiezing Europese winnaars: september 1997

Inschrijving?
Met een tnschrlivingsbulleün. Deze zijn beschikbaar op het secretariaat
....an uw universiteit. Zij kunnen evenecns aangevraagd worden bij:
Me....rouw M. Scocchia, Honcywcll N.V.,Schiphol laan 3, 1140 Brussel, ICL
02/728.22.67, fax: 02/728.22.61. Het is eveneens mogelijk ....ia Internet in
te schrijven, op het adres: http:/www.honcywell.be

(ab)

Alk lezemeakues kunnen bezorgd word e n (lP hel red.ll..lie\d,.rt'lariaal in de
5 Melerutraal 5, 3()OO reuven en moeten Vtlelr vnjdagrrarruddag ló.OO u binnt·" Zijn.
licht up diskette ol via e·mail \·eto.-hapr ....rt5 kuleuven ..1CN-
Oe brieven moeten betrekking hebben op 10 veto behandelde- onderwerpen uf "1\

r.euveuse (~tudenll-n·,akHldlildt. Anonieme brieven komen nooit in aanmerkmg: de
schrijver moet ~tet'd~ naam. <;,tudieja,lr en adres bekendmaken. Slecht~ uuzcnderhjk.
en na uitdrukkelijk en gemonvccrd verzoek. kunnen ze. weggelaren worden in Veto.
Brie v en die laos .. r lijn Jan 2400 wkcns (sj"lJtks Inbegrepen. wat OVne1.'1Iknmt m....t

:t l , ') genkte bladzijd ....mei dubbele Interlinie) worden Ifl principe ingdl(ln. De redak-
ue behoudt zich het rectu vour brieven niet te plaatsen.

• lezersbrieven

den en te weinig besllssingsm.)chl hebben.
Volgens sommigen ligt de oplossing in het
organiseren van een referendum. Wit, een
burgerbeweging voor dtrekre demokratie.
stelt zichzelf voor en wil het debat aangaan
mei hel publiek. Wenst u meer inlichtingen
over dil debat dan kan u terecht bij êwcud
Monbaliu, tel 02/513.66.6S.

Internet, her medium V.)II de roekomst.
kan een belangrijke rol spejen in de demo-
kratie. Op 27 maart wordt hierover gedts-
kussteerd met sesuad'ra. een organisatie die
zich bezig houdt met Internet. En. u kan
een uunje lang 'chanen- met enkele parle-
mentsleden, via Internel weliswaar. Meer
Inllchtlngcn krijgt IJ bij Manu Dlcrickx. tel
02/502_82.14.
... Wij staan epen woor got'de voorslellen
wordt afgekort tot wrsovogovo. Op 17 april
h het woord aan hel publiek. Heeft u voor-
stellen, kieeen. kritiek over politiek dan is
deze avond zeker iets voor u. Meer inlich-
tingen bij Vincent Van Ouicke.llborne. Iel
02/520.80.46. Aansluitend is er een debat
voorzien mei Michel Van aecke. de: natlo-
nale kcördinator van de Witte Kornrnltee's.
Ann Dedcurwaerdere geeft hierover meer
Inlichtingen op tel. 021764.33.27

Hoe zier het politieke landschap van de
reekomst eruit? Is er l'en toekomst wegge-

lcgd voor.de verruiming en vernieuwing?
Op 1 mc~hoort u er alles over. Voor inlich-
tingen kan u terecht bij Jan Cornlllfc. tel.
05018L30.29 (enkellijdens het weekend).

Hc$kensluiter is een debat over werk-
gelegenhesd en sociale zekerheid: 'Oud' de
lieve lust. jong:,tIe zware last?' Terwijl ou-
dere werknerneee steeds meer uitgcstoten
worden uit hel arbeidsproces ervaren [on-
geren meer en meer problemen bij het vin-
den van een job. Inlichtingen over dele
avond kan 11 bekomen bij Manu Dierickx,
lel. 02/502. 82.14

Annemie Deckx

Dat rreks po/meb kafe~ gaall door in ht/ kt/fu
GmkilO Blloba 111 df Vlamil/!JtIf!itraa/ 1160111
lO.()() U., ul~'IeyJlldtrd Wisal'Ojol"O om /8.JO u.
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Infodagen aan de unief

Is er een doktersvoorschrift in de zaal?
(t0nd deze tijd worden er aan de

verschiliende [aknheiten info-
dagen georganiseerd. De bedoe-

li"9 is om toekomstige SlIldenlell meer
informatie te geven over studies aan
deze universiteit. Maar anderzijds
zijn deze j"JOOage" voor de universt-
teil ook een graadmeter voor "1.'1aan-
tal imärrijvi"gl!II III'!1 votoende akade-
mieiaar: Een sfeemeelä va" de jn[o-
dagen va" de [akuheit [armaceutische
wetenschappen.

Om half tien is hel 31 behoorlijk druk in de
uruversneushat. Dl' meeste laatstejaarctu-
denten nemen geen rislko en willen niet Ie
Iaat komen 0J) de infodagen. Verschillende
infurmariepanelen en standjes van onder-
meer de Diens! voor Studieadvies en de
Hutsvesrlogsdlcnst zorgen ervoor dal de
wachtenden de lijd kunnen doorbrengen.
Ook de koördinator studentenbeleid preles-
sor Van eerven komt een kijkje nemen.
Om tien uur nodigt de in blauwe KU Leu-
ven-sweater en dito broek geklede hostess
tedereen uit in de troonzaal. "Inderdaad",
zegt Claudia Lekkerkerker. één van de
hostessen. "het geklede mantelpakje blijft
voor de gelcJ.:enhcid in de kast. De bedoel-
lUKvan onze outfh vandaag is de drempel
voor het publick een beetje te verlagen."

Hel is opvallend hoeveel ouders er dit
jaar meegekomen zijn. Joske Vellenburg
van de Hulsvestlugsdicnst: -co is Inder-
daad een opvallende tendens. De univer-
siteit voorziel nochtans in ouderdagen met
een specifiek programma. De ouders die
daar naartoe gaan zijn echter voor het
merendeel mensen die nog geen ervaring
hebben met de universiteit. Ze hebben er
zelf niet gestudeerd en hebben uok nog

Jol .. ,." ZOOII of dodJt~'r cllt· !l;la r- de LJ"r"l'r;i-
teit geweest Is.- De Infodagen voor de
ouders bestaan voornamelijk uit een aantal
video's over studeren aan de KU Leuven,
een woordje van de rektor. meer uitleg
over studiefinanciering en huisvesting. Ook
de Universitaire Parochie stelt zich die dag
vuur en er is een panelgesprek met een
aantal professoren. H~t g~heel wordt arge-

sloten door een receptie.
De untverstteu spaan kosten noch

moeite om zich zo goed mogelijl voor te
stellen. Oe laatstejaars krijgen via de scho-
len en de PMS-centra vcrschillende brochu-
res toegestuurd. "Toch krijgt d~ Dkll~t voor
Studje- ..dvtes geen opdracht 011\ aan ag-
gressieve werving te doen", aldus lsabel van
Geel. "we hebben w d meer tijd gekregen
om de brochures inhoudelijk bij te werken
zodat we Je ureest recente mformaue kun-
nen doorgeven. De brochures dk de ~\H'
denten krijj;elJ zijn inderdaad 7el'r verzorgd
en bevatten veel informatie. Zo kan Je in de
brochure 'Op lot' lezen dat de godsdien-
stige aktivlreltcn up de residentie Arenberg
verzorgd worden door de Prelaruur van

Semestereksamens en infodagen

Eksamens in de aanbieding
~ an de universiteit wordt u
"'-" druk gedebatteerd over ".et al

dan niet invoeren van
semestereksamens. Via de hervorming
vall liet IlIIidige jaarsysteem hoopt de
KV UIIVetl alvast meer wunverk Ie
kJIIUJe"bieden legen het sukses va'l
de Gentse universiteit, waar al enkele
jaren semestereksamens zijn inge-
voerd. Vorig akademie jaar bleek
immers döt liet aantalgeneratieslll-
denten in Geilt steeg terwijl dir in
Leuvetl äaatde.

"Uiteraard zijn de aspirantstudenten geïn-
teresseerd in hel feit of er hier al dan niet
scmcstcreksamens ingevoerd zullen wor-
den" zegt professor verbruggen. dekaan van
de fakulteit Farmaceutische Wetenschap-
pen. -n kan daar helaas nog geen ent-
woord op geven. De huidige onduidelijk-
heid over scrnesteressamens in de eerste
kandidatuur treft Immers vooral de abitur-
tenten uit het laatste Jaar sekundair onder-
wijs." Momenteel bereidt een werkgroep
binnen de Onderwijsraad een advies voor.
De definitieve beslissing is dus nog niet
gevallen en de Akademtsche Raad zalzich

Opus Oei.
Vorige week zaterdag vonden de rnro-

dagen farmaceutische werenschappen
plaats. Professor Laekcman hield de ope-
nlngstoespraak. Hij toesprak het eurrkulum
en Je beroepsuitwegen na de studie. Op-
valhmd is wel het profiei waaraan de Ier-
maoesooent moel beernwoorden. Oe ken-
merken zijn, aldus taekcutan: "gemou-
veen]. organisatietalent, encyclopedisch.
'K"heikundig en technisch luzicht. interesse
in de mens, nauwkeurig en geduldig. Oe
eerste letters van elk keumerk vormen het
woord g{)e~ting. hel allerbelangrijkste
kenmerk" opvaücnd is de nadruk op de
encydopedlsche kennis. Volgem Lackeman
niets om beschaamd over te zijn. -Alles

pas in mei uitspreken over de sernesrerek-
sameris. Persoonlijk denkt de dekaan dat de
abnurrënten gewonnen zijn voor een sem-
estersysteem. wam dan is de berg leerstof
op het einde van hel akademiejaar kleiner.
"Het al dan niet bestaan van semosrereksa-
mens blijkt een belangrijk elcrncm te zt]n
in de keuze voor een universiteit. Dat legt
in het kader van de rekrutering uiteraard
een behoorlijke druk op de akadcmlscbe
overheid Inzake haar beleid rond deze pro-
blematiek. Hel zou een goede zäak zijn
mocht er hierover een uniforme regelge-
ving bestaan voor alle universiteiten. Eksa-
menfaciliteiten zouden geen argument
mogen zijn in de keuze van de universiteit.
aldus Verbruggen. "Ultcindclljk is het ook
een kenmerk van universitair onderwijs dat
de student toont dat hij op kone tijd een

Statuten
vervolg van p. I
duidelijkheid was over het 'statuut van de
statuten: velgcos de in de rechtsgeleerd-
heid welbeslagen vertegenwoordigers van
canontea en VRG waren de statuten te
vaag en te algemeen. liet bleek dal er geen
enkele manier was om de staruren norrna-
tief en juridisch afdwingbaar te maken. Na-
volging ervan zal dus ook iu de toekomst
vooral een kwestie van gezond verstand en
goede wil zijn.

Vanuit een aantal kleinere kringen rees
vervolgens de vraag naar een bepaling van
de modaliteiten voor een eventuele staru-
tenhervorming In de toekomst. Aangezien
daar op dit moment met geen woord over

gerept wordt. moet aangenomen worden
dat ('('1\ gewone meerderheid (de helft plus
één) volstaat voor zo'n hervorming ..
Sommigen wilden de bestsprincipes van de
studentenbeweging beter beschermd zien.
omwille van de konununen van de werk-
ing. Anderen - vooral uit VRG- en VTJ(-

hoek - stelden zich dan weer de vraag wat
de waarde van die uitgangspunten wel zou
zijn als meer dan de helft van de
studemenvertegenwoordjglng zieh er toch
niet meer In kon vinden.

Verloren

Tussen de regels door kon in de opmcr-
kingen van de voorsranders van een twee-
derde meerderheid voor een hervorming de
vrees gelezen worden voor één specifiek
punt, Enkele grotere kringen rijn al een

tijdje impliciet vragende partjj voor een
herverdeling van het aantal stemmen in de
studentenraden. Nu hebben rij met twee
stemmen per kring al het dubbele van de
andere. kleinere kringen, zoals is vastgelegd
in de statuten. Mochlen die statuten met
een gewone meerderheid te wijzigen zijn,
dan :.0:011 het uiteraard heel wat minder
mocilljk vallen om de kloof In stemmenver-
dellng nog verder uit te diepen. ten nadele
van kleine kringen.

Uiteindelijk werd beslist om de sraru.
ten zoals ze voorlagen ongeamendeerd
goed Ie keuren. Bij een volgende DAV zou-
den dan eventuele. schriftelijk ingeleverde
umendcmcrucn besproken worden. Ver-
wacht mag worden dat de eigenlijke diskus-
sie over de waarde en de gebreken van de
statuten pas dan gevoerd zal worden.

Bart Eeckhout
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doen via redeneren zou het beroep onmo-
gelijk maken, want dan heb je een halve
dag nodig om het juiste geneesmiddel af te
reveren." De doe]su~lIingen van ons univer-
sitair onderwijs zijn blijkbaar nog niet
overal even sterk doorgedrongen.

Na de uiteenzetting was er mogelijk-
heid tot kontakt met de protesseren. De
drempel is opvallend laag. De meeste pro-
fessoren spreken vooral geruststellende
woorden tegenover studenten die vrezen
dat ze H' weinig wercnschappeljjke voor-
kennis hebben. Ook de studentenkring par-
macte had een standje op de infodagen.
ëen toespraak houden. deden ze echter
niet. "De universiteit wlluiet meer dat wc
dat doen". etdus Frederik Cannaert. preses
van de kring. ·I)e bedoelmg van deze info-
dagen ligt volt{l"'nsde Iakultcit niet in bet
voorlichten van. kandldn.nstudenren over
het nachtleven in Leuven. Wij zijn wel
aanwe7ig maar houden ons wat op de
aChtergrond~ • ludwig Deweghc

aantal vakken kan verwerken." Verder
merkt de dekaan 011dat de studentenverte-
genwoordigers op zijn fakulteit Steeds vra-
gende partij zijn voor een paaseksamen. ZO
hebben ze wat meer tijd op het einde van
het akademiejaar. De ervaring leert dat stu-
denten voor de peeseksemens relatief veel
leerstof verwerken ~n dat de eksamenresul-
laten ook erg hoog liggen. Een aantal pro-
fessoren reegeert daarop door het eksamen
moeilijker te maken. ~

Vermogen

Verder Is er ook heel war te doen I::e-
\VeCStOver het algemeen eindeksamen
waarmee de fakulteit wil uitpakken. Stu-
denten Iarmacic zouden een eksamen krij-
gen waarop ze alk opgedane kennis uit de
vijfjarige opleiding moeten Integreren.
Verbruggen benadrukt dat de vrees voor dal
eksamen onterecht is. en bij de Iakutralre
st uderuenvenegenwoordfgers grotendeels
verdwenen is. Mlnde eerste plaats is hel
geen algemeen etndcksarnen over alle op-
gedane kennis van de laatste vijf jaar. Het Is
wel een eindeksamen bij de stage van zes
maanden waarvoor tut nu toe wel een be-
oordeling maar geen formele punten wer-
den gegeven. Uiteraard moet de student bij
dergelijke evaluatie kunnen terugvallen op
inzicht en kennis die hij tijdens zijn oplei-
ding verworven heeü. Maar het gaat daar-
bij helemaal niet over het opnieuw afleggen
van eksamens over de leerstof. wel over
een toetsen van het prubleemoplossend
vermogen van een universitair gevormde.
Tijdens de schrjftelijke voorbereiding mag
de student overigens gebruik maken van
een aantal relevante naslagwerken."

Ludwtg Deweghe
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Gebouw regeringskommissaris bezet omwille van toelatingseksamen

Studenten willen proef op proef
Gorige week woensdag bezetten

een twintigtal studenten van
de Leuvense Overkoepelende

Kri"90rgQllisatie (Loka) het kantoor
IIall regerilJgskommissaris Bosmans in
de de Beriotstraat. Zij protesteerden
daarmee teqen de lodatÎ"gsproe/ge-
neeskunde en tandheelkunde die IImr·
af dit jaar gebnlikt wordt om hel
aantal beginnende studenten te be-
perken, De test is immers n09 niet ge-
test en zou dus teil onrechte een (lan-
Itd aspirant geneesktllldestudenttlf
kunnen uitsluiten.

Veto bertchue reeds eerder over de hoge
moeilijkhddsgraad van de proef. Dil ge-
beurde naar aanleiding V.1!l de bundel voor-
beeldvragen die bekend gemaakt werd. De
studemenbeweglng proresteerde in CC!"IIt'

tnuamre tegen hel flou dal de vlaamsc re-
gering dl' proef al van in hel begin als bm-
dend g.lal aanwenden, De studenten vra-
gen dan ook dal er een driejarige prodperi-
ode 7.OU komen waarin de kandldaar SIU-

denren geneeskunde en tandheelkunde de
proef "el moeten afleggen, maar er loch
vee! studenten kunnen beginnen ongeacht
hel feil of ze de proef al dan nlet suksesvol
afgelegd hebben. Zo k.1!1de Eksamenkom-
missie nagaan welke de verbanden zijn
lussen de slaagsijlers in de eerste en tweede
kandidatuur enerzijds en de slaagsijlcrs op
de toclaringspröef anderzijds. Op die ma-
nier kan ze de proef dan cpnmaal bijsturen.

Als immers zou blijken dat veel stu-
denten. die niet geslaagd zijn op de roeta-
nngsproef toch goede uilslagen in de eerste
kandidatuur halen, betekent dar dal dl'
proef niet goed is, Dat deze mogelijkheid
reëel Is, wordt duidelijk uit de voorbeeld-

vragen. Richtingen als Lalijn-Wiskunde of
latiJn-Grieks leveren studenten met hoge
slaagsijfcrs in eerste kan, maar bieden on-

-
IC sluiten. Dele vraag van de studenten was
ook één van de adviezen van de Technische
Kommissie die vorig jaar de test voorbereid-

De Leuvense studenten vinden dat de
proef zo moet opgesteld zijn dal er net men-
sen uit verschillende vooropleidingen moe-
ten kunnen slagen in de test. 'testen up ba-
sis van voorkennis moel, volgens Loko. on-
dergeschikt zijn aan lesten op basis VJn in-
rrtnsteke aanleg. De bijscholingen die de
universiteiten nu organiseren gaan dan ook
helemaal in legen het uitgangspunt van de
rechnlsche kommissie dal de test nlet traln-

voldoende voorbereiding op de toelating-
sereer. Konkreet vragen de studemen dan
ook dat Vlaamse regering de vijfentachtig
procent besten op de proef zou toelaten,
om juist die mensen niet ten onrechte uit
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de. Dal advies werd echter niet in hel de-
kreet opgenomen.

Niet enkel de studeruenbewegtng heeft
kritiek op de proef. maar ook op andere
fronten Is er paniek. Zo heeft vorige week
hel Verbond van hel Sekundair Katoliek
On'aerwrjs (VS}{:()) - ~. bekend als 'de
Gulmardstraat' ~ geprötesreerd tegen de
proef. Ze vrezen dat de leerlingen van hel
vrij onderwijs onvoldoende vocrbcrctd z.ljn
op de teil. die volgens hel VSKO helemaal
nlet afgestemd is op de gemiddelde leer-
plannen van hel sekundair onderwijs. Het
VSKO vroeg zelfs de proef rnet twee jaar te
verdagen. De krtnek kwam vrij laat. maar is
öngcrwijfeld ingegeven door de basis.
Vorige week leek ook dl' schoolstrijd op-
nieuw aan Ie wakkeren. wam daags nadien
reageerde de Autonome Raad van hel
Cemeenschapsonderwljs (Argo). Het Argo.
dal hel staatsonderwijs organlseen, vond
dal de proef kon doorgaan. urndat haar
leerlingen wet goed voorbereid zijn op de
test. MinisIer Van den Bossche vond dl'
kritiek van het VSKO ook onterecht. De
minister stelde dal het VSKO oog5111:wat
hel gezaaid had, omdat re afwijkende leer-
plannen heeft.

baar mocht zijn. Het gevolg is dat de student
zijn voorkennis bijschaalt in plaats van de
munster zijn proel.

Rustdag

In tweede inslalllie nchne hel studen-
tenprotest zich op enkele nlet relevante
drempels naar de studies geneeskunde en
tandheelkunde. Zo vraagt de vtaamse
Regering een inschrijvingsgeld van duizend
frank om aan de proef IC mogen deelne-
men. De Leuvense studenten vinden het
niet juisl dal aspirant-studenten nu een
inschrijvingsgeld moeten betalen VOOTeen
test die moet uitmaken of 7.(' wel een in-
schrijvingsgeld mogen betalen om genees-
kunde ol landheelkunde te studeren.
Daarnaa~1 adviseerde dl': Technische Kom-
missie een rustd ..g in Ie voeren tuesen de
twee gedeelten van de It·~1.Nu zullen dl'
studenten twee opeenvolgende dagen 1115-

sen negen en vijl naar Brusvclmoeten ko-
men, Wanneer men daar voor sommige
studenten een vl'TVIX'rslijd van twee tOl
drte uur bijrekenI, kan ('r een uitpunings-
laktut meespelen dil' niel relevant is.

Ot een lx-zettmg van hel gebouw van
rege-lngskomrulsca ris Bosmans VI·c] uil-
haalt, i!>weleen 1(" stellen vraag- D,' rcge-
rlllJ.:skOlllI1U,!>.)n~i~enkel vcrtcgcnwoordi-
gt'T van de Vlaamse R"Jo:l'ring "Hili de KU
Leuven IliJ kijkt na of <I(> UIllV"'r!>IICLfg"en
bcsli~,ingl'll neemt tik tngann tegen ht'l de-
kreet van 1991 mei be!Tt']"]"Ing 101de
Vlaam~l' Univcrsin-rtr-n Hij heelt evenwel
een rqll'lmillig kontakt met de- minister.
I<01l111Ii\'Mh BO~lTIan~beloofde de beden-
kin~:t'n van de studenten. die hij pcrxoon-
lijk vrij redelijk vuud. d.1I1(luk ever IC
rnaken.

Ludwig Oewcghe
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Maandag Urn Donderdag
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gesloten Zaterdag 10 -11u.
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Schoolstrijd

Ook dl' VLD wil dat de disku~~k rund
de proct ln hel vtaams Parlcment heropend
wurdt. DJ! stond l:.1t('rd,11o:te lezen in De
Standaard. De VLD-polilici willen n'NI

Iwee jaa r Cl'n 'zachte loclating!>pmd, dl,'
geen bindende waarde hcctt, l'll p<l~daarno
ecu 'harde'. Di! omdat de scholieren geen
weel hadden van de proef toen ze hun ~III-

diekl'uz(' voor de denk- graad sckundalr
onderwijs rnaakten. Zij kunden dus niet ..Ie
best voorbereidende vouroplctdmg voor Ik
proef kiezen.

TIensestraat

9 -19 u.
9 -19u

Ttcns esfra at

9 -22u.
9 -20u.
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Nieuwe politieke kultuur (6): Wit

"Betrokkenheid in de politiek is het
hoogste goed in een demokratie"
at' door koningin Fabiola gelo,,-

seerde ragt' om wit als kleur
van hoop voor de toekomst te

gebruiktm. kelllgrote navolging_ Zo
was er vorig jaar de witte mars mer
als uitloper de oprichting va" de witte
kommitee's. Maar reeds anderhalf
jaar eerder zag Wil - Werkgroep
Implementatie Tijdsgeest -c het le-
venslicht. wil heeft maar één pro-
grammapunt: de invoering van de
direkte demokratie, Hiermee stapte ze
in 1995 voor "et eerst naar de kiezer
en behaalde in vijf arrondissementen
vijfdllizend stemmen, rwee jaar later
staat de beweging weer in de belang-
stelling, al was het maar om haar
naam. •

Ludo Oe Schutter: .\V!I is een burgerbc-
weging die opgericht is met de bedoeling de
dtrekte demckratle Ier diskussie te stellen,
als aanvulling bij de parlementaire demo-
kratie. Het is een techniek om burgers
wetsvoorstellen te laten indienen en ter
goedkeuring Ie leren voorleggen aan het
parlement. Maar de eerste stap is het verza-
melen van een aaraal handtekeningen: O,J
procent van de kiesgerechtigde burgers.
Wanneer zij een petme ondertekenen, moel
hun voorstel besproken worden in hel par-
lement. Specifiek aan de dtrekre demokratie:
is dan wel dal de zaak daarmee niet afge-
handeld is. Als het voorstel verworpen
wordt, dan tx.'StalUer een procedure om-
tegen de wil van de politieke meerderheid
ln - toch nog dil voorslel weer Ier diskus-
sie voor te leggen. Indien drie procent van
de burgers op federaal vlak een tweede
petitie ondertekent, kan er een burgerrele-
rendum afgedwongen worden dat bindend
is. Het spreekt vanzelf dat dit referendum
moet voorafgegaan worden door een
maatschappehjk debat.»
Chrtst.ine öruwca: .Wij zijn bij de ver-
kiezingen in 1995 opgekomen, hoewel wij
eigenlijk geen politieke partij zijn, wel een
burgerbeweglng. Een partij is niet te den-
nieren als een politieke grcepertng die deel-
neemt aan de verkiezingen. Een panij ka-
rakteriseert zich op een andere manier, na-
melijk door een pollûek programma dat
heel wat maatschappelijke thema's omvat
en daarbij de mechrsmlddeten wil verwer-
ven om die zoveel mogelijk te realiseren.
Verkiezingen beschouwen wij als een open
demokratisch gebeuren waaraan ook de
burger moet kunnen deelnemen. Door als
niet-partij hieraan deel te nemen, willen
wij het rnonopolle van de partijen die dil
dernokrcusch gebeuren beaeuen. doorbre-
ken. Bij de volgende verklezingen willen
wij weer deelnemen. Met één programma-
punt, namelijk de Invoering van de dtrekre
demokratie .•

Migrantenstemrecht

veto: V sprak daarnrt over de kies!Jtrechligde
burgers. Er zip' hul wel migranten die !}un
uemrecht htbbtn. Hot moet dal 'kitsgtrtchtigd'
dan bt'9r~n wordtn?
De Schutter: .wIJ nemen daar geen
standpunt over in. Wij reiken wel een In-
strument aan waartnee de Belgische wet-
geving op dit punt veranderd kan worden .•
Veto: Op dit mon;rr sluil je to'" al Ulf hrlt
groepmmurr·uÎI.
Gruwez: -Dlrekre demokratie heelt eigen-
lijk geen thematische invulling. Het Is enkel
een instrument waarop een beslissing op d.:
meest demckreusche manier kan genomen
worden. MIgrantenstemrecht zou wel voor-
werp kunnen worden van een direkt de-
mokratisch gebeuren. WIJ kunnen als orga-
nlsane niet bepalen wat het volk zal bcalls-
sen. \\1j leggen ulcts op, anders doen wc

net hetzelfde als alle andere partijen. Wij
willen precies de omgekeerde weg bewan-
delen, namelijk vanuit de bevolking rhe-
ma's aanrelken aan de politici. Via deze weg
kan eindelijk naar boven komen wat er
echt bij de bevolking leeft..
Veto: Hot moel zo 'n maal$Chap{Nfijk debat dan
gevoerd 'NCrdm?
De Schutter: «Deer is een taak weggelegd
voor de media. Zij moeten zowel voor- als
tegenstanders aan bod laten komen. 111
Zwitserland, waar al bijna honderd jaar
direkte demokratje bestaat, wordt naar
aanleiding van een referendum een soon
'cahier' uitgegeven waarin de verschillende
panijcn en bewegingen hun opinies uiteen-,

kan de bevolking dan een dgen oordeel
vormen. Op die manier kan Iemand die tra-
ditioneel op één bepaalde partij stemt, bij
een referendum van dit partijstandpunt
afwijken. Het debat moet gevoerd worden
In de medta. in politieke kafees, maar ook
vla een informatiekampanje die opgezet
wordt door de overbeld.s
Veto: Dt ""dia vertolkt sonu hrt standpunt van
de brvolkin1J,maar wms zijn dit standpuntm
nÎIt hdtmaal korrlkt of l(TIjren zij bij dl bnvlk-
in!}ern ware angslpsyc:ho5t_
De sctumcr: -tk denk dal men de bevol-
king niet moel onderschatten. Zij Is In staat
om zich onafhankelijk een mening IC vor-
men, ongeacht wat er haar voorgeschoteld
wordt. Ik onderschat de macht van de me-
dia niet maar Ik onderschat ook niet de
groeiende mondigheid van de mensen om
zelf tot een oordeel Ie komen .•
Gruwez: -ncor die nieuwe debatkuituur
en het demokratisch proces lullen de media
zeil veranderen. Er is al een verandering.
Dagbladen kan men niet men beschouwen
als louter spreekbuis voor zuilen of partj]-
en.e
Veto: Vindt u de rûrzendingt!n van Jan Publiek
een voorbttfd van direkte dNt!ckralit?
De Schutter: «Helemaal niet, dat Is een
karikatuur. Trouwens wanneër we over di-
rekte demokratie spreken. hebben wij het
over een wetsvoorstel en nJet over een opt-
niepetllng. Daar gaat het niet om. Het gaat
over nieuwe wellen en wetswijzigingen .•
nruwea: • Bovendien ontbreekt In die uit-
zending het dement tijd. Een debatkultuur.
dal kan niet op één avond of vijf minuten.
De standpunten zijn immers niet veran-
kerd. Zoiets kan alleen het resultaat zijn
van een proces .•
Veto: IJ het niet 1II~'pisdlfini II denken dal

/tWISlIl zith zulltn ;'I/armeren, dal u debat-
trrrn? Hel grootste deel van de IKvrJlkllfghaal,
prtcrt'f tijn in/ormalil uit dit mtllt diskuuit.
Gruwez: «wanneer mensen «hl kunnen
deelnemen aan de politieke beslutrvormtng,
met beslissingen die bindend zijn, zullen ze
minder vluchtig opinies vormen, Eén van
de meest gehoorde uitspraken nu Is 'de
politici doen toch met ons wat ze willen,
waarom zouden we ons bezig houden met
dingen waar onze mening er toch niet toe
doet'. Als [e reëel betrokken wordt - en
dan bedoeljk niet enkel je mening zeggen
maar ook beslissingsmacht hebben - dan
ga je anders om met informatie, Dan ga je
je pas goed Informeren. waarom heeft de
sensatiepers zo'n sukses? Het vult een

leemte die ontstaan is omdat mensen door
de politiek niet erkend worden in hun
mondigheid ...

Satanskerk
veto: Wordt hll !}evaar van ren korte termijn-
polilitk in een systerm van direklt demokra/it
niel bijtond" rtltl?
De Schutter: _Ook daar zijn filters inge-
bouwd. Er moel bijvoorbeeld een substan-
tieel aantal handtekeningen verzameld
worden, er moet diskussiemogclljkhcid zijn.
Dil! is een proces dal verscntnemte maan-
den en zetrs jaren In beslag kan nemen. Hel
is dus niet zomaar een korte bevlieging .•
Veto: Wat gaat er mil mensen mlt een afu-ij-
kend gedra!}gebturtn? Is tJ"IIO§ plaals voor een
skau'parkjt in een !}tmUlfu, mag een satans-
ktrk IIog in ren gemunte ... ?
Gruwez: ..Ja. dat is een heel boeiende
vraag. In ':':/1 werkelijke demokratie moet
er daarvoor ook plaats zijn. Daar is ook
plaats voor het Vlaams Blok. Daar zijn geen
'in- en outsiders', vanaf het moment dat je
aan het debat deelneemt ben je erbij. Ook
al doe je de meest rabiate uitspraken. je
parüdpeert. Men praat met mensen die
door hun gedrag Ingaan tegen de maat-
schappij in plaats van over hen te praten.
Mensc:n verdragen dal niet meer op het
einde van de twintigste eeuw»
Veto: Etn linkte dtmokratil, kan dk in alle
domeinen tot!}epast ,,-,"rden?IXnk bijvoorbttld
aan bijlOllder ko"'pltxt probltmtn als justitie.
Het gtvaar bislaaI dal menten zich taten bli;/-
vloedm door de aktualiteit,
Gruwez: _Ik denk dat het kan op alle do-
meinen waar rechtsverhoudingen - het
domein dat het samenleven van mensen
eegautseen - spelen ...
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De Sehuner: -Ik verwijs nogmaals naar
Zwitserland. Daar Is geen enkele beperking
wat voorstellen betreft. In die honderd jaar
dat daar al direkte demokratie besraar. Is er
bijvoorbeeld nog nooit een voorstel tot in-
voering van de doodstraf geweest. De enige
grens die er volgens mij aan de direkte de-
mokr,Jtie gesteld moet worden Is de alge-
mene verklaring voor de rechten van de
mens. Mensenrechten is iets waar met aan
geraakt kan worden, vind Ik. Die zijn trou-
wens geratificeerd door de Belgische rege-
ring en zij beschermen eins in ome mense-
lijkheid,.

Militairen
veto: In btpaalde kan/om in Zwitserland hU/I
het wel httl/ang.)Jtduurd V(l(Jralttrde 'djrtkte
dlmokratie' vrouWt'n Sltmrttht ver/undt.
De Schutter: _Ook in België heeft het ge-
duurd tot na{'e tweede wereldoorlog voor-
aleer er algemeen enkelvoudig stemrecht
kwam. Toen de Belgische regering in bal-
lingschap verbleef zlJnj_e_tot het inzicht ge-
komen dat vrouwen ook" stemrecht moeten
kriJgen. Misschien is het omdat Zwitserland
niet aan de oorioa heelt meegedaan dat ze

zijn

~demO~rd~ie geen
IIIgaranue ISvoor

progressieve
unvormlng.

interna-
vlak zal er

waamhijnlijk
niet \'ttl m«r

glbturen. Ztk« nitt /Ia de dood van militairen,
zoets IIU,ÎS !}(beurd.
De Schutter: «Troepen sturen is een op-
dracht van de regering. terwijl direkre de-
mokratie een aanvulling is van hel wet-
gevende werk. Maar de zwnsers weigeren
inderdaad om deer uil te maken van de
Navo, de EU of de vcrcmgdc Naties ondanks
de poli,tleke druk vanuil bepaalde hoek.
Ook deze besltsstngcn dienen door het volk
genomen te worden .•
Veto: Toch mcxt u mrt ans vaSlSlI'/Im dal dl
btvo/kil/!} met altijd lil/es juist kali plt/auw, Op
dil moment is de tn/cllr dü heerst bli de bevol-
kin!} eerder onvrimdelrjk Ifgmavrr vreemdetin-
i/tn. Men is lijn getuigd hen meer rrc"tm ft !lt-
ven. Nu 100111 een swdil \'all de KV uUI't'n aan
dat nelltlt!}tvrn vall rtchten lol ilfll!}rlltit llidt.
Gaal de btvolkllf!l brjl'OOrbttld dtu dmk«/e-
l/;n9 mermaken?
Gruwez: «wetenschappers zijn de mensen
die wc nodig hebben bij het voeren V.11l het
maatschappelijk debat. Djrckte demokratie
is niet zomaar zeggen war men denkt. maar
wel zich een mening vormen op grond van
objektleve Infcrmane. Op die manier komt
hun 'know-how' binnen in het maatschap-
pelijk leven, terwijl het er nu eerder buiten
blijft. Op dit moment leidt dit tOt de situatie
dat een deel van de bevolking versloken
blijft van Informatie. Een hoge male van
betrokkenheid in de politiek is voor mij hel
hoogste goed in een ëemckraue .•

Annemie neckx
Raf cerns

Op dal/dudag IJ maarl 0/1120.00 1/_ wordt er in
dt r<'tksp,,/itirk( J..a/usU/I Jebatal',;nd gearl1a·
tlisard ,,~~rJir(k'f dml,'kr,uit în ka/u Gillk)jo
BiI,'b./ in de i 'l",nill)j(Iutrü.1I 1/6 1/1 Lnll'tll
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Vijfde editie van Ithaka

Zwart plastic en dode duiven

O oud de anders zo troosteloze
Vaartkom was hel vorigt! don-
derdagtlamiddag et! -avond

onqewoon druk. Deze ptaats waar
memen zich normaal alleen beroeps-
halve ophouden of voorbij spoeden,
gonsde van de aktiviteit, tn lIet kader
van uhaka. hel jaarlijks terugkerend
'parcours rond hedendaagse beeldende
kunst, stonden op verschillende loka-
ties rond de Vaartkom zevenenrwintig
wukLn van jongt! kunstenaars reu-
toong4!Sleid. tn iin enkel geval was
}tet kunstwerk zelfs i" de Vaart zelf te
weken, onder de vorm vall een schip
dat diagonaal de Vaarlkom versperde
en zo het strakke lijnenpatroon van
de kaaien en de on""9gende gebouwen
doorbrak. Eet! dergelijke kultllrele
happening bracht voor één dag weer
le\.'en in deze verwaarloosde buurl,
wal zeker de bedoeling va" de organi-
satoren, de Kultuurraad der Leuvense
studenten, was.

De vaankom in de kijker stellen was één
van de hoofdbedoelingen van de tthaka-.
ploeg en daar is ze zeker in geslaagd. De
studenten die zich de rnoeue hadden ~e-
troost om een kijkje re komen nemen, we-
ten dat de buun meer te bieden heelt dan
slechts een dancing, een jeugdhuis-op-een-
boot en een klimmuur. Aan de kunstenaars
was gevraagd om op één of andere wijze
een link Ie leggen tussen hun werk en deze
post-tndustriélc omgeving. Soms waren de

links nogal ver gezocht. maar meestal wu-
ten de eksposaruen dankbaar gebruik te
maken van de hen aangeboden ruimte.

De opening met een bizarre polkaper-
Iormence van sanne Van Rijn vond plaats
op de vierde verdieping van de oude botte-
larij van Siella Anots. In deze verweerde fa-
briekshal met een overweldlgcnd gezicht op
de stad was het niet altijd even gemakkelijk
om tussen de restanten van de machines de
kunst terug te vinden. Bedoeld of niet, de
versetunende werken en de grauwe realiteit
van de verlaten Industrii:le umgeving hepen
soms hl-enGia?~3tdl)"HjIi örilgMIMlI'
meer dan cen~ de bovenhand haalde.

Voor het werk van Kun Wolfs moest je
door een luifel van zwart plasuc een ver-
duisterde ruimte in. Aangezien mensen biJ
het zoeken naar de uitgang elkaar keusrent
voor de voeten liepen, ontstond er nogal
wat verwarring en hilariteit waardoor de In-
stallatie ongewild een deel van zljn subuele
kracht moest inboeten. Er was een projek-
tie van een aantal gebouwen rond de Vaan-
kom te zten. Door de grijze hemel kwam de
camera obscuratechniek evenwel niet vol-
ledig tut zijn recht. Voor het bekijken van
de videoproJeklle van de Gentse artleste
Soetkin Eluy moest men zich dan weer op-
sluiten in dl' koetkamer. wat een vrij klaus-
trotobtscb gevoel opriep. Er werd een opna-
me getoond van water in een zwembad.
Zowel beeld als klank werden vervormd
weergegeven. Hiermee wilde de kunstene-
res de dualiteit van water beklemtonen: ab-
solute rust in kontrast met de voortdurende
kolkende beweging van water.

Tnt voor de nhaka-happenlng waren,

SPIT
TWEEDEHANDS~NKEL

meubelen
kleding
huisraad

voor elk wat wils

NIEUWE OPENINGSUREN
dinsdag tiro vrijdag 10u-18u

zaterdag 10-17u

ACTlE VAN DE MAAND: THE FIFfIES

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lu 016/26.09.21

dUIVC'nde enige bewoners van de oude
Srclta-bonelarij. Voor verschutende kunste-
naars vormde dat een belangrijke inspiratie-
bron. Grtet Dobbels rnaakte een buste als
ode aan de arbeiders die plaats moesten
ruimen voor deze gevederde beestjes. Hel
originele lil dit werk lag vooral in de ge-
bruikte materialen. namelijk vet en graan.
Wanneer na Ithaka de rust terugkeen in de
bouelarfj. zullen de duiven Zich zeker te
goed kunnen doen aan dit kunstwerk. nut-
ven vonden we ook terug. IClleriijk dan, bij
de Nederlandse Janneke Pepers. De hda·
vC'n"'a""",1i~jWt'PtH, ri'S1i 'fIT
vcrbrand en op een aanral piramidale kon-
srrukrles uit takken en gaas op rituele wijze
opgebaard. Het geheelkwam nogal maka-
her over.

Pruimen
AI even bevreemdend was de boom die

Koen DC'Decker had gemaakt uit transpa-
rant plastic en die zijn volume ontleende
aan een aantal vernuftig aangebrachte: ven-
rüeroren. De boom leek omvergewaaid of
juist naar het licht toe te groeien, wc heb-
ben cr het raden naar. Maar de organisch
gegroeide vertakkingen legden wel een link
naar het netwerkkonsept. een motlef in de
eksposhle naast de integratie van kunst en
vervallen industrie.

Net buiten de bonelarij troffen we een
merkwaardig kunstwerk: van Alex rvanov
aan. Deze JO-animatie die op een Dijlebrug
was opgesteld, werd aangedreven door een
zelf gekonstrueerd waterrad. Het verbeeld-
de de neergang van de beschaving maar
ons deed het eerder aan Twlster denken.
tets verderop. in de Glasblazerijstraat ke-
ken de buurtbewoners van hel Valkenplein
til! voor kon uit op een immense vuilgrijze
muur. In samenspraak tl"lCthen besloot kun-
stenaar Joe culen. bter ters aan te doen. Nu
doorbreekt een metershoge muurschilde-
ring met twee kleurige weesijjnlecuwertk-
ken tegen een helblauwe lucht, een voet-
baldoel en een ba~kelbalrlng de bakstenen

eentonigheid. Op weg naar de brouwerij
werden we door een installatie van Koen
Boyden met onze: neus op het probleem van
de falende kommunikatie gedrukt. HOOjI:In
de lucht bengelden negen relereens waar-
van de hoorn in teer gedrenkt was. oeeu
reklame voor Belgacom maar een oproep
tot meer lutsterbereldhetd. die hopelijk niel
in dovemansoren viel.

In de vervallen brouwerij bracht de ro-
de 101)('rvan SlIke Panknin slechts een mi-
nimaal aksent aan, waardoor de volle aan-
dacht op de lokatie zelf werd gericht. üeze
onopvallende mgreep verbleekte bij de tu».
ter van de monumentale architektuur van
de voormalige presentatlezaal. Op de boven-
verdieping werden wC'onder meer getrot-
fen door d.c sfeervolle fotografie van Chris-
tophe Ha\jevucb. Gec:>tig waren dan weer
dc wrue dozen van Dirk Serlippens waar Je
je hoofd lil kon wurmen. De roeschouwer
werd a~is~lend gckonfrontcerd met geld,
snoepjes, ~val en asbakresten die tegen dl'
wand geplakt waren, Koen swyven had
zichzelf hC't 'penipOlJse' toegeëigend en dat
ingericht dis kunstgälerij. Met de nodige
zelfspot schreef hij het uitzicht op stad en
Vaartkom op zijn eigen naam.

Ondenussen had nbaka het douane-
plein Ingericht als zenuwcernrum voor haar
kunstzinnige bedrijvigheid, Ondanks het
wat koele weer bezorgde hel gelegenhelds-
terrasje cr tut de sluiting om elf uur Irhaka
de ongedwongen ambiance van een kunst-
happcrung. Het Uitzicht op de zondagschil-
derperformance van Dimitri Cools en de
bccunsteueue van Sybille en Terlinden,
twee hoogtepunten op het parcours, zal
hier wel voor veel tussen gezeten-hebben
Een groot deel van het publiek eakteevert-
gens pas legen negen uur -s avonds al naar
de vaankom. Zij kregen de indrukwekken-
de installatie met neonlicht van coltn Heter-
mans in de bottelarij als extra aantrekkinge-
pool op hun kunstpad.

Tikkantoor
Devano

016/490.890

Postmodern
Het konsept van de stedelijke nerwer-

1(en'înae""Postmooerne 'archltekt Uuncorle
was duidelijk aanwezig in deze vijlde editie
van lthaka. Bondig gezegd houdt dit kon-
sept in dut een stud een kemplex weersens
van verschillende funkties in de vorm van
netwerken, Denken we hierbij aan de ver-
schillende transpon- en kommuotkeuener-
werken, de jndustrtêle en kommersrële
ruoknes. het wonen en de onrspannlngs-
gelegenheden. Dit weefsel is in feite door
de tijd heen op een haast organische wijze
gegroeid en in sommige gevallen mlsgrocld,
zoals ook blijkt uit een aantal problemen
rond de Leuvense vaenkomne huidige
ekonomlscbc aktiviteit is slechts een flauwe
afspiegeling van het belangrijke nijverheids-
gebied dat de Vaankom con was. zeer in-
teressant voor de liefhebbers van industrië-
le archeologje maar minder aangenaam
voor de bewoners van de aanpalende socia-
le woonwijken, voor wie werkloosheid en
kansannoede nooit veraf zijn. Toch Is de
Vaartkom een lassinerend knooppunt van
verschillende netwerken (de vaan, het
spoor en de ring onuuoeten hier elkaar] en
verdient deze buurt meer aandacht van
overheidswege. Zeker nu twee andere
knooppunten van de stad, de stationsbuurt
en het voormalige Philipsgebouw een her-
waardering krijgen.

De vijfdC' editie van hhaka mag terecht
een sukses genoemd worden, Ruim twee-
duizend bezoekers, meer dan de voorgaan-
de jaren zo was de Indruk, konden kennis
maken met nieuwe, hedendaagse kunst en
herontdekten en passalll één van de span-
nendste buurten die deze stad rijk is. Niet
alle kunstwerken kwamen even sterk VO(1r
de dag. maar gezien het deelnemersveld
van jonge, onbekende kunstenaars kan dat
nauwelijks verwondering wekken. De Strijd
tegen de imposante lokaties was dan ook
ongelijk, 7.0 meenden vele bezoekers. De
aandacht van uhaka voor het sociale aspekt
van dë buun gaf het projekt dan weer een
sterke meerwaarde. Kunst kan misschien
niet de wereld redden maar ze toch wet een
stuk mooier maken.

TekstverwerkJng • Laserprlnllng
Lay-out· TeksUnbr.ng

Boekeo. tijóschntt8l'l,~. 1hIIIIINen ...

Gespecialiseerd In
wetenschappelijk. mat.ri ••
Professionele aanpak
Jarenlange 8fVarlng

eoedele Levssen
zvert Kets
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T. & K. Van Nooten-Oehees
lodewlJk van Vatthemstraat 31
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Drie eksperimentele kortfilms op muziek gezet in Stuc

Soundtrack bij een zenuwinzi
Oude, stille films worden steeds

vaker vanonder hel stof ge-
haald, opqepoetst en voorzien

van live-muziek waardoor hen een
tweede leven wordt ingeblazen. Met
het herstel van hun oorspronkelijke
kultstatus. blijken deze films immers
- na een eeuw fitmgesclriedenjs-
nog niets aan beeldende kracht te heb-
ben ingeboet. De bekendste voorbeel-
den hiervan zijn ol/getwijfeld 'Metro-
polLs' van Fritz lAng, 'Pantserkruiser
Po/tmk;n' van Sergeï Bisenstein en
'Das Kabinett des ûr: CaUgari' van
Robert wiene. Stuc presenteert deze
week een drietal Amerikaanse ekspe-
rimentele kortfilms. die een gelijk-
aardige behandeling ondergaan. wie
hierbij aan een klassiek orkest of
pianobegeleiding denkt, heeft buiten
de waard gerekend: Stue presenteert
twee Amerikaanse komponistes die
allerlei vernieuwende en ollgetwijfeld
bevreemdende effekten kreëren met
jazz, samples en elektronische, geïm-
proviseerde mutiek.

Andrea Parkins en chrrsuna wbeeter bren-
gen hun muziek allebei uit op bet Knilling
Peetory works label. Zij werken al een tijd-
lang samen - Wheeler als zangeres, Par-
kins als kompooist en improvisator - aan
muziek die films uit de jaren tien, twmng
en veertig begeleidt. Parkins leidt daarnaast
haar eigen trio met ahsaksofontst Briggan
Krauss en drummer Kenny woneseu. Zij
speelt akkordeon. piano en sampler, waar-
bij invloeden van Afrikaanse drums tot
koranmuziek in verwerkt worden. chrtsn-
na Wheeler heef! zelfs twee ensembles op-
gericht, 'Floating People' ell 'Gris Gris Grîor',
en werkt sinds 1990 samen met bassist j-red
Flopkins. De muzikale duizendpoot is daar-
naast de helft van het duo 'wtrernourh-. Ze
koppel! haar klassieke opleiding aan jazzin-
vloeden en nieuwe. elektronische muziek.

De interesse van deze vrouwen voor
oude eksperlmentele films staat zeker niet
alleen. Zij kadert in een globale 'herontdek-
king' van films uit 'de oude doos', waarbij
hier drie zeer uitzonderlijke voorbeelden
van worden getoond. De eerste. 'Meshes of
the Arremcorr (194J) van Maya Deren. is
letterlijk een 'droömfllm', een nachtmerrie
eigenlijk. De innerlijke beleving van het 'ik'
- van een hoofdpersonage kan je hier im-
mers niet spreken - staat centraal maar
wordt (gelukkig) niet psycho-analvusch en
dus interpretatief vertaald in het verhaal.
Integendeel, Deren Iaat de beelden, waarin
zijzelf speelt. voor zich spreken: objekten
komen tot leven en hebben niet veel goeds
in zin, waardoor de hele film een apart per-
speknet biedt op ogenschijnlijk banale ge-
beurtenissen en fantasieën.

Mistflarden

•

Edgar AI];m Poe inspireerde menig re-
glsseur tOt een verfilming van zijn letterlijk
famasüschc oeuvrc.Jn 1928 werd zijn kort-
verhaal 'Fall or the House of Usher" zelfs
tweemaal sinematograflsch geïnterpreteerd.
Over de grote plas regisseerden James Wat-
sen en Melville weboer het gelijknamige
verhaal. waarin het een\ij)udige gegeven tot
zijn essentie wordt herleid. De ik-figuur be-
zoekt zijn [eugdvrlend usher op zijn gelijk-
narmge landgoed. waarvan hij de laatste
mannelijk erfgenaam is. Usher-s tweeling-
zus is ongeneeslijk ziek, maar ook de gees-
testoestand van Usher zelf is minstens zor-
gelijk Ie noemen. Beiden zijn ten prooi ge-
vallen aan de zeer 'Unhelrnllche'. sombere
sfeer die het sinistere landhuis beheerst,
een sfeer waar ook de bezoeker ten prooi
aan valt. Wanneer de zus gestorven lijkt.
wordt zij - voorlopig - in de kelder be-
graven. TOl blijkt dal zij helemaal niet zo
levenloos was als werd aangenomen ..

8

Het verhaal van Poe beslaat een kleine
twimig bladzijden, telt amper drie (hoofd)-
perseneges en wordt kompleet gedomi-
neerd door de uitgebreide, plastische en
soms haast organische beschrijving van het
landhuis zelf, met de omringende vijvers-
donkere poelen waaruit zware dampen op-
stijgen - en de eeuwighangende mistflar-
den het ideale decor voor een perlekte ze-
nuwinzinking. Watson en weboer herleid-
den dit verhaal tot een doemdenkende fa-
bel over leven en dood, waarbij uitgebreid

,
eenvoudige gegeven filmische kracht te ge-
ven. Zo wordt het diner geserveerd door
personage waar de toeschouwer alleen de
hand van te zien krijgt, Deze hand, gehuld
in een zwarte rubberen handschoen ver-
wijst naar een nakende dood. en is slechts
één van de vele referenties aan dil motief.

Gebruik makend van optische vervor-
mingen, dubbeldruk en een schrille, haast
ekspresstontsttsche belichting, verwijzen
weboer en watsou eksoucret naar de Duitse

ng
ekspresstcnrsusche film van de vroege jarén
twintig, Ook de Fransman Jean êpstein
waagde Zich in 1928 aan een verfilming
van dit verhaal. een film die echter veel
minder Inventief en beeldrijk werd bevon-
den door de filmkriuek, spijts de medewer-
king van het visionair en surrealistisch
brein Luis Bunuel.

Ook de derde film - -setome' (192J)
van Charles Bryaru - Is een visuele adap-
tatie uit de literatuur. Oscar Wilde's gelijk-
namigc toneelstuk werd knap gestileerd en

sfeer van de 'roartng twenties' uitstekend
weergeeft. Dit toneelstuk kende in het be-
gin van deze eeuw een ongdooOijk sukses;
hel werd opgevoerd in Londen, Parijs en
Brussel. Sara h Berhardt vertolkte de gevier-
de hoofdrol. wat haar reputatie als ongeëve-
naarde aktrice nog versterkte. Alle eksotisch
aandoende figuren en verhalen kenden in
die tijd trouwens ecu enorme weerklank:
Rudolf Valentlno als lalale Arabische prins
en een sensuele Mata Hari bekoorden het

publiek met dromen van eksousche avon-
turen, warmbloedige vrouwen en feeërieke
ooroen. Was het cskaplsme, of een mode-
gril? Feit is dat Natacha Rambova - de
echtgenote van Valentino - de kostuums
voor de verfilming van -sajorne' omwierp.
en dolt :dj zich hiervoor baseerde op de te-
keningen van Aubrcy Beardsley. Deze be-
faamde Britse kunstenaar wist de dekaden-
tie van de eeuwwisseling en het tln-de-
stède gevoel perfekt te vertalen in een
prentkunst die droop van de wellust, ver-
borgen verlangens en ekspliciet erousche
scènes.

Een hallucinante en zeer persoonlijk
gevisualiseerde nachtmerrie, de ondergang
van een eeuwenoud geslacht en de deka-
dentie van de jaren twimig: als thematiek
van drie eksrlerimentele mms uit de vroege

Ongetwijfeld zal de muziek, die zich in een
al even ckspcrimcntccl kader begeeft. een
andere, nieuwe dimensie toevoegen aan
deze 'klassiekers' in hun genre.

Ann Bries
'Meshes of/he Aftemocn', 'The Fall 0/ the Hauu
of Usher' en 'Sa/ome' worden op dondaall!} ij

maart om 20.JO 11samen vertoond in S/U(. begr-
/rid door de rksperimentele mm:irk'VlIlI Anarta
Parkint en Chris/im wheeter. Je komt erin voor
200 (met Sluckaart) 0/300 frank (zond").

Evil Superstars. The Ex, Starfish Pool en DJ Trace op minifestival

Kierewiete beats uit land van jellypudding
Op woensdag 12 en donderdag

IJ maart trakteert de Lelnrell-
se platenzaak JJ Records ter

gelegml/eid van haar 1'erjaardagsfeest
op een smakelijke cocktail maison vall
geschifte gitarell, kierewiete beats ell
maffe bassen. Op de eerste dag blaast
de Limburgse topformatie Evil Super-
stars de twee kaarsjes uit, eIJ op de
tweede dag snijdt eell gevarieerde
schare artiesten JIJ de Silo de taart
aatl, als daar zij" JF Muck, Riol
Squad efl Starfish Pool (utt Vlaande-
ren), 'îhe Ex (uit Nederland) en DJ
Traee {uit E',geland, land van jutlgle
en jellypuddillg).

Dal .rr-gecoros op dergelijke wijze Zijn ver-
jaardag viert. hoeft niemand te verbazen,
De winkel heeft tijdens de afgelopen twee
jaar een reputatie uitgebouwd van de pla-
tenzaak waar meer gebeurt dan de verkoop
van obskure alternoplaatjes. Aan de ene
kam is er een nog bescheiden platenlabenje
(Atomie Recordings) - dat tot nu toe een

Singeltje van Orange areck uitbracht. Aan
de andere kant is er de organisatie van kon-
serten in Leuven, van techno en drum'n
bass jonder andere DJ Krust) over avalli-
garde (David shea. Paul Schütze) tot gitaar-
geweid (Girls Against Boys, Beatnik Film-
stars]. Noteer in dat verband al de kcrnsr
van Motorps:ycho naar de Silo op 28 mei.

Op woensdagmiddag geven e-n Super-
stars dus de aftrap met een konsertje in de
winkel zelve. Hel feit dat de Superstars.
loch wel de bekendste naam op de affiche,
niet op het eigenlijke feest in de Silo gepro-
grammeerd staan, toont aan dal het de or-
ganisatoren niet om het komrnerstële suk-
ses van het evenement te doen is: -We had-
den makkelijk een grote naam kunnen pro-
grammeren. een laai van zevenhonderd
man vastleggen en dan onze centjes gaan
tellen. We wilden gewoon eens Iets anders
doen. We hadden vanuit kommersteel oog-
punt bnvoorbeeld ook Evil Superstars in de
Silo kunnen zetten. Ook Mauro en de zij-
nen wilden wel eens wal afwisseling,' aldus
ster. die twee jaar geleden de bewuste win-
kel overnam.

Geen grote namen dus op donderdag,
maar wel kwaliteit. Als eerste speelt JF
Muck. een nieuwe Belgische groep met een
gezond gevoel voor humor. Zopas kwam
hun debuutplaat 'Wood and Iron' uit. Ge-
heel in de lijn van de recente Belgische tra-
ditie, besraat de bezetting uit drums, bas, gi-
taar, samples en viool. Ol de Mucks de af-
rekeningluisteraars zullen kunnen overtui-
gen dat ze een tweede dEUS ot Mad Dog
Loose zijn. valt nog ar te wachten. De hit-
gevoeligheid van de goden heeft hier na-
melijk plaats gemaakt voor dissonantie en
atonaliteit.

De avantgardepunks van Tbe Ex -
nog niet zo lang geleden bijna j'l.lTlijks wel
ergens in Leuven te zien - zijn alweer een
tijdje uit de belangstelling verdwenen. Gi-
taarmartelaar Terrie is ondertussen net te-
rug van een jaar rondrelzen op het Alri-
kaanse kontinent, en het valt al te wachten
wat de weerslag zal zijn van die ervaringen
op het geluid van de groep. De bookmakers
voorspellen dat de sound in het verlengde
\,1TJ hun CD 'Mttdbird Shiverv" zalliggen .
KOll1t dolM dan nog !Jij ei.1tThë Ex bijstand
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Wacko met 'Black Space' in Leuven

De laai van hel vlees
00 twee opmerkelijke '-'DOrstei·

lingen en een zelfde aantal ja-
ren teaterstilte maken twee be-

drieglijk nette heren hun 'retur,,' op
de Vlaamse toneetpodia. En noe.
Manou Kers'in9 en cntet Van Berkel
vormen samen Wacko. Dezer dagen
zweven en bonken zij over ollze
Vlaamse podia met (en jn) 'Bfllck
Space', Een Iloor,~lelliIl9die naar ver-
luidt "nergens" over gaat, maar wel
zes maanden fysieke ell geestelijke
voorbereiding vroeg.

Manou Kerstlng: HVolgcm miJ Is hel
moeilijker 0111 twee uur de tijd op IC vuücu
mei mets doen dan mei kIS doen. Dus er rs
veel Iarnash- voor mKlig om non-stop ner-
gens over te praten ... ahum. nu gaal het
dus ergens over.s

Lachen geblazen om niets dus bij
wackcz ln reder geval is hel rennnnsre een
poginj: om hl'! ergens over te hebben zon-
der het erover te hebben, Ol zoals Manou
Kersring het lelf 'legl: ·PH Ja, als je de din-
geil b•.gtnt re benoemen dan houdt her op".
Misschkn daarom dat hun non-verbale
eksprt'Ssic nog Indrukwekkender Is dan
hun woordenvloed. De taal van hel vlees
behoeft geen vertaling, of hoe lichamen in
de kunst 101 alles In SI.lill kunnen zijn, en
dus ook ror niets. wacko heeft dit zich dui-
delijk eigen gemaakt als geen ander. Ze stel-
len tentoon. profileren en eskaleren tot de
voorstelling een must wordt 7-0 onsraat er
heel wat humor in 'Blnck SI)aCe', humor
die voortsprutr uit de voorstelling zeil.

Chiel Van Berkel reageen schamper op
de door Veto opgeworpen 'lichamen in de
kunst': "Er was eens een mooi lichaam in
de kunst. 'H~ licha.lml' riep Manou. 'Ik
kom ereenr' ld Ch/d', En met elkaars en
cfgen vlees kunnen ze heel wat aan, daar
heelt zelfs geen tekeningetje bij gemaakt te
worden. 'Heel de voorstelling raast maar
door en beurtelings spelen ze ofwel -rhe
underdog' ofwel de cubeschctdeu koning
van de stand-up romedy. Waarbij ze er hun
hand niet voor omdraaien om ook werke-
lijk te brullen 'sta op, komediant!', Hun fy~
sieke ekspressie kent duidelijk geen gren-
zen, ze vallen lcncrljjk voor dood en staan
weer op met enkel wat maagoprispingen en
wal zuur dat niet onder stoelen u! banken
wordt gestoken. Integendeel. het maakt
deel uit van hun spel zonder j.!renzen.
Chiel Van Berkel: ~Wij hebben absoluut

ui krijgen van de voor de gelegenheid vol-
ledig uit improvisatie en goedkoop plastic
opgetrokken superster Mauro Pawlowski.
Hel ~llde eerste keer zijn dat hij samen-
speelt met The Ex, zonder repennes of af-
spreekjes op voorhand.

Na de gestoorde gitaren wordt de silo
eigendom van de jungle- en rectmoheadz.
Van de Antwerpse koning van de minimale
trance. Starfish Pool. verschijnt binnenkort
een nieuwe CD, 'D.lI1te·~ CHIlIva!', pen ja,)r
na het zeer geslaagde -tmerrerence '96'
Vorig jaar pakte StarfÎ~h POIII in het SIUC
trouwens ook al eens het Leuvense roehno-
publiek in. Het kit dal breln Koen Lvbaert
ondertussen nog samenwerkte l'Hel Mark
Broom _ dre als Midnight Funk AWK'ia-
tiun ook aan welig is op dl' prl'qigieun'
Hcad- z-vcraametanr van 11t'1ultra hippe
MIl'Wax-lahcl - strekt zeker lOt 7ijn aan-
beveling. Wil( Je V,111hem J ..... l· 111.1)0(ver-
wachten, zijn snoeumrdc, maar Ird7.t~kere
minimale beats en geschifte loops, straight
10 the braln.

Waarna enkele jungle- DJ'~ de avond
plechtig zullen ahluiten. De eerste i~ dl' fre-
netieke Engeh.c LU Tracc. die vod!,: [aar in
de bt'langstelling kwam met ven aantal op-
merkelijke EP's. Kenners houden hun hart
vast over welke invloed de post-indusmclc
Vaartkomomgeving zal hebben op de op ba-
sis van zijn plaatjes ab labiel te karektcrisc-
ren mentale roesrand van meneer TrOICl'.De

geen voerliefde om te preveeeren of tI'

shockeren. Dat gebeurt in Ieder geval nlel
bewust •.
xersung: _Wij zijn raboevrf], ook wat onze
stoelgang benen. Wie weet omroeren we
de mensen ook wel op zo'n mil nier.
redereen moet toch minstens eenmaal per
dag schijten en loopt op ongepacte rnorncn-
ren scheten te loten. Trouwens, wat wij
doen is niets vergeleken met waf er in l'en
straal van drie meter rondom ons gebeurt.
AI dal gelul over ons taafgcbrulk (1111d,1Ir-r
wat stront aankleeft. Veel meer wansmake-
lijk vind ik een 1010 van een In olie door-
drenkt ottertje op de voorpagina van de
krant gisteren ...

Cabaret

Veto: Wal M krant n,~ niet bloktetterde. IS dat
jll/li~dt Il'I'rl/(wplt sl/bsidiN bmnen IJtbbtn lI"t-
Wil J.6 miljoen kali jt op z'/I minst UI! hart
Olldtr dl' riem n.)f'mm.
van Berkel: ~Subsidies? Smds wij die krij-
gen gaat het daar goed mee .•
Kersttng: .J.l, nu kunnen we eindelijk wat
relaxed worden vanbinnen. waal'C'hijnlijk
gaan we voor onze volgende voof"itelling
;:'::11 beroep doen op nog bijkomend jong
talent. Anders ben je 7.0 vijftig en heb je 't

allemaal alweer gehad voor je er erg In
hebt .•

De 'Wacko'-heren komen Uil Neder-
land maar schuimden schalks de Vlaamse
scholen af. 'Dat kan niet, dit mag niet, zou
je nlet beter. .. " hel werd hen telkens een
tikkeltje teveel. Het was dan ook niet voor
niets dat 1.e hun eerste programma 'Bvery-
thing we ,)IW.lySwanred 10 du Uil Stage but
never were allowed to' doopten. Hun zoek-
tocht naar een openstaand publiek vond
zowat gelijktijdig in Nederland en België
plaats.
Kerstlng: _De oorsprong van hel cabaret
vinden we terug in Frankrijk rond de ze-
ventiende eeuw in de wijnproeverij. In die
tijd had je de 'cabarets', de zogenaamde
restaurants met lege borden, omdat er geen
alkohol mocht gebruikt worden zonder te
eten. Voor de deur van de barak stonden
venters die luidruchtig de nieuwe wijn aan-
kondigden, op hun eigen originele manier.
Dal waren de eerste cabaretiers, De geschle-

lokale jungleman Rlot 5quad. geen cnbc-
kende voor wie af en toe een Stucfuif trc-
kwcntcert, 7.i11 de deur achter zich dicht-
trekken met nog meer breakbeau. Zorg al-
vast dat u er niet tussenstcekr.

Joris Janssens

cents van hel cabaret heeft ondertussen
een lange weg afgelegd. In Nederland lijkt
het een ziekte te zijn geworden en lillen ze
met een heuse cabaretberg. Cabaret is ge-
worden tot een 'Ware hysterie cn je krijgt er
bij de eerste voenes op de planken al een
tabet toebeoeetd. Ze beginnen je te vergdij-
ken met andere cabaretiers en je zit voor je
hel beseft in één of ander kastje. Verdorie.
je kan frieten toch ook niet vergdijken met
aardappelpuree. In Be1gie daarentegen kent
het cabaret niet echt een traditie, gaat het
er allemaal eeli beetje losser toe. Er is hier
meer zin voor absurdtsme.e

In viaanderen hebben ze in ieder geval
een publiek gevonden voor hun waanzin.
Bij elke voorstelling beweegt hee! de zaal

• •

NAAM:
LEEfTIJD:
HAAR.KLEUR:
HOBBY'S:
HUJSDIER:
LlEVELlNGS·CD:
DOUCHE OF BAD:
OCHTEND· OF AVONDHUM.EUR:
INTERVIEW OF INTERVIEW:

pen ze zich nog met een soundmix. nu
wordt wacko versterkt door Eric 'rhiele-
mans aan de drums en Rudi Genbrugge als
gitarisi en toetsenman. En zelf vinden ze
ieder terloops op hun weg ook wel een
speledingetje om hun zangtalem kracht bij
te zetten, Je kan de aldus verkregen al dan
niet muzikale klanken eigenlijk het best
vergelijken mei een windstoot van een
beaufort of zevert.

Veto kon het lot slot ntet nalaten hen
Ie laten reageren op de vraag: "Everything
you always wanted 10 answer on a ques-
tion that was never asked ... •
van Berkel: .8ulhhh .. ,.
Kersting: _Antwoord: "Graagr" Op de
vrOlagof ik een jaar in New vork wil spelen

,

Chicl Van Berkel
)7 jaar
pardon?
Geen
Geen
Geen
TegelijkeniJd
G<e"
Interview

Manou Kersring
)4 jaar
donkerbruin/kaal
Ouwehoeren (en ouwe hoeren)
Geen
Bal-Muset
Douche
Namiddag-humeur
Interview

~

zwartkijkers, indien niet met schokkend
gebulder dan toch op z'n minst met een
glimlach. Een doorlopend meeslepende
muziekentourage houdt her publiek bij de
lolak, waarbij voor de gelegenheid beroep
wordt gedaan op levende muziek. In hun
vorige performance 'La sopa del dla' behtel-

JJ Rtco,ds fust op Ilfomsdag IJ maart in dl"
winkrt m dr ParijssIraaI, mn een gr"liJ ",nc'rt
konsen van Elf" Superstars. ZOMild tril uur (11
drte-vter: Op dOlldudag 13 maart 111 SIlo (Vmlrt
19) Dm 11.00 u JF Murk. om 11,30 u Thr Ex en
Maur(l Pawtowtki. op hi'l middrmachttllJk,. uur

e vsto Jaargang 23 nr. 2J dd. 10 maarl 1997

zonder daar ünanoeet zelf voor op te moe-
ten draalcn.»

Lien Bielen
Warko spuIt 'Bleek Sparr' In AuditVr/um Min·
nrpoorl op dllUda!J 18 (11 lI'Oe/lsdag 19 maart om
20.00 u. Ik l<Njall!Jspn'js brdraa!J1 450 frank.

,

St<lrfislr P""I, ,IIU I J/II/ IJJ nart, til wit om
lJalfl'itr ".ig nin II,/UII slapen U. knj!JI ren DJ·
UI van RI." Squad u horen Dit aJ/tJ voor 350
Irt/uA jl/ I\Mn'l'rk,...,p
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Buurt daagt Tobback en Lido voor rechtbank

Moel er nog Lido ziin?
OeI is et/ige tijd l-tÎl gewust ;11de

Leuvense Lidosoap. De !uiftaal
leek de erg{te perikelen achter

de rug te hebhen. De VZW De Kl'iberg,
die de IJe/ange" vall de bllllrtbeWO-
ners ter none neemt, blijkt evenwel
even vasthoudend te zijn als een kei
hard is. De Ke;!Jerg gooide de knuppel
weer in het hoenderhok door een pers-
bericht te W1'SlIIre/J waarin ze hun
vroegere standpunten hernemen.
Louis Tobback. die luidens hei pers-
berictu ook gedtlgVlUlrtl wordt, word,
verweten moedwillig (Ie belangen van
de bewoners "jet Ie verdediqen "mar-
door de bllrgers worden gedl~'o"ge"
zelf IJeI heft ;11 handen te nemen en
"een beroep te doen op deze noodpro-
adure Ier vrijwaring van de recht-
staat, W

Ht"J belangrijkste rum in de djsk\ls~ie i~de
kwestie ol dj> r.rdo al dan ntet voldoel aan
de rrulfeureglemenrenng Vlarem U. Beide
partijen schcmu-n met de verslagen van
een ~koe~li'i<h ingenieur. De ene, in op-
dracht van de VZW, beweert dal de dans-
zaal niet voldoet: de andere. in opdracht
van de tegenparuj. be\viJSI dal dal wel zo is.
De twer- ingenieurs in kwesuc lijn belden
verbonden aan dl' KU Leuven. Wat hen
drijft in hun konflikt over de meerresutta-
ten i~mevrouw Maric·C1aif(· xerstcns,
eigenares van de Lido. volstrekt ondutde-
lijk. "Het i~bovendten 70 dil\ de meerresul-
raten waarop de V"l.WDe Keiberg ztch beo
roept. niet eens erkend 7ijn én men zou er
goed aan doen de familierelaties lussen de
ingenieur in kwesttc en bepaalde leden van
vzw De Ketberg eens na te gaan", aldus
nog Kl'r.lt",~

De' VZW vair-dI' Lido ook-aan omdat-de
IUllzaal de slulttngsurcn - officieel van drie
lot zeven uur 's morgens - niet respek-
leen. Ker~len) "wil dat wel doen, maar al-

leen als de andere zalen van tenven dat
ook doen', De facto IShet zo dJI de lener
van de wet door niemand gerespekteerd
wordt en dal deze IllCstand geuoogd wordt.
Hel zou dan ook onredelijk ~iJn - de uoo
zou bljvoörbceld niet meer koukurrcntlccl
zijn mei andere Iuuzalen - de Lidu wel IC
verplichten zkh daaraan te houden terwijl
alk andere t1ançjng~ dal niet houven.

Beton

een lJdt~le punt i,de hrandvcihghcid
Vulgl"n~ dl" VZW De Keiberg worden NUl"
nonnen inzake brandvellighcld 1I,'grdlll
ovemcden." "De brandweer heef het aan-
1.J1fllifgangt'rs inderdaad beperkt". aldus
Kersrens. 'maar alleen urndat de lIit~Jllg
kleiner is dan vroeger". warbcrreü veilig-
heid is er voor de rest geen enkel risil..o
meer genomen. De zaal i~bIJ\"{)(1rbt'eldvol-
ledig in beton. vechrparujen 71Jn er sinds de
opening op leven september \oriH ja.Jr, nog
niet geweest. En her Iv een publiek geheim
dat hel meeste vandalisme - rond de ge-
bouwen van de lakultcil teneren bijvoor-
beeld - vooral tijdens het weckend gebeurt.
als de studenten al lang thuis voor de TV
zmeu.

KerSICIlSmaakt zich dan ook nlet cctn
zorgen over de dagvaardjng. De VZW "heel!
geen poot om op Ie staan', 7('gl u'. 'lk ben
trots op W,1\ ik hier her afgelopen jaar gere-
aliseerd heb. De sameuwerktng met de stu-
denten verloopt ultctekeud. Ik heb nl hel
mogelijke gedaan om die zaal in orde Ie .
brengen en ben blij dat ik dl' studenten een
degelijke fuifZolal kan aanbledën." Wal de
vzw mei hel nieuwe persbericht probeen
Ie bereiken is haar met duidelijk, er ZIJ" im-
mera geen nieuwe felien in de zaak en de
dagvaardmg daleen al van I (> Januari. liet
ji geween wiic""hll~nop dl' 7.'ilspraa'k van a'e
rechter, ergens russen april en juni.

De vaststelling bhJft dat het blijkbaar
moeilijk is om srudemeu en gezinnen in

MAAND VAN HET
VERTAALDE KLASSIEKE BOEK

De zangers van verlangen brengen
Griekse en Latijnse liefdespoezie: Sappho,
Catullus en anderen bezingen de liefde en de
eros .... Patrick lateur, Patriek de Rynck en
Chantal de Waele onderhouden ons een uur
lang op 11 maart om 13 uur in Accö-bcek-
handel. De inkom is gratis.

Het woord is een machtig heer-..,.
ser, wist Gorgias--reedsµ,rler illustere mannen
kruipen in de huid van.de. grote redenaars \fan
weleer en geven_nur:rvèrsiè"Va"h-een klassleke
redevoering. Tt]ucydi~es, HoraliUs~ ,sophokJes
en Cicero worden ge6rac)ltdoor er&-l1tdor .
Dillemans, burgemeester Tobback, oud-stáf~
houder Michel en procureur.des konings Car
men. 12 maart om 20 uur ih (iEfI:~romoUezaal,
Hallen, Naamsestraat. Inkom: loch1M~cèd·
leden.

10

één stad te laten samenwonen. Zo-
lang er studenten zijn, zal de behoef-
Ie a an een fuifzaal in Leuven gewoon
blijven bestaan. Een eventuele slul-
rlng zou het probleem hoogstens ver-
schuiven naar een endere buurt Hel
zegt genoeg dat leden van de VZW
De Keiberg ook zeil koten verhuren,
aldus xersrens. "Ze willen Winst ma
ken 0(1 de kO(1 van de studenten,
maar ze willen met dat dle7e1fde SIU-
denten zich in hun straat ontspan-
nen
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JO

Horiwntaal- I Edel metaal - Gelijde 2 Neerslag - Volksverhaal 3 Paradijs - Oog·
ziekte 4 In zijn macht krijgen - Dierlijk weefsel 5 Kweker _ Maanstand 6 Afkoning
bovenaan een brief - Europese munten 7 uoora - Sterk gebouwd man 6 AI- 'rele-
viste-omroep 9 Griezelige - Broer van Mozes 10 Voorzetsel- Larie.

Vertikaal- I Op de eerste plaats komen 2 Geliefde van leus -llali.Jans stadje} Ver,
tegenwoordlger van een firma - Stalen ol houten wig 4 POOI, hand _ Boom 5 Voor-
zetsel- Bijbelse naam 6 Erwtensoep _ MeisjeSnaOlm 7 Droogoven - Mond,eling bericht
8 Bloclwijzc _ Grotc broeikas 9 Effen, glad - Engels plaatsje mei het befaamd college
l û Langwerpige bergstelsels.

Door Filip De xeuketeere

PARTYZONE
LEUVEN

BRUSSELSESTRAAT 15 3000 LEUVEN
Boek nu nog vlug je laatste td's van het jaar
Bel vrijblijvend voor inlichtingen en reservaties op nr,

075/4.50930
Of kom eens langs in kaffee Weirdo's
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ti zoel(erlies

• agenda & ~ ad valvas J)OOHIIAHTEECJ<HOUT

.J gen D~Grarve kwam, Franlr.y likt.

.J Sla ze maar mei je sjakosh Rodandl 8.
v Ge<r:ocht:gcmcnveerde preses voor HislOria.
.J Aan Ruth Daelemans: u bent zo mooi. zo
rnoooi •... (een spijtig genoeg anonieme:
roeschocwerj
VBij Clabccq en Rëneuh heef! hel kapitalisme
zijn maskers lollen vallen. Kom samen met
MlS ontdekken dal 'Het Kapitaal' van Kar!
Maf)( meer dan ooit aktueel is. Op 12. 19 en
25 maart in MTC. Gratisl
.J ceaoctn: groen polotruilje. Zich wenden tor
Romanla .
..J Ann, ik heb de Indruk dat je met een broek
vol goesring ut. Den Bink.
,J Vcrdwencnldisparu: Franky. KUnlakleer hO;:I
'Wit Kommllcr' van Hlslorla of neem kontakt
op met de dichlsb1jzljnrle 1)011110:-of rljks-
wachtpost, Diskretie gewaarborgd.
.J Porl"igncrs don', wam the Belgfan nartonaf-
lly, just equallty for the law,
,J cezoen: malras [wegens utrgesrorveuj.
VrijwiJ1igen a.U.b. aanmelden In de Iak
Leueren, vragen naar Kristol.

MAANDAG
20.00 u VIDEO "îhe Way of the Weed' van

Qulrynen, Lambrectus en MI'ISl>ll.,n.
voorstellingen op 20.00 u en 22.30 u, In de
SluC"laal, IOCg, 100/150. org. Stuc.

21.00 11 FILM FllrnnlonulIlcmen: 'Iklru' (1951)

vall Aklra Kuresawa, In rummuscum. org.
Vlaams Fllrmnuseull1.

21.00 u FtLM Kortgeknipt: Jong Vlaams utem.
in rftmmuseum. org. Vlaams rummuseum.

12.30 u VIDI:!O 'The Way cîrhe Weed' ...an
Quirijnen, Lambrccht~ ell MiSOllen. In de
SWCZilallocg. 10011$0, org. S1Ue.

DINSDAG
JJ.OO u VOORDRACHT -L",!:e,.,. "'~II..."rl..111_

~- brengen Gnek5c en l-atijnw liefdes-
poêae. Inlo: 29.11.00 .. In ACCO boekhandel.
gr.itls, org. ACCO.

16.00 u VIDEO -noe Mind Machine of Dr, scr-
sythe' ...an QuirIjnen. LambrechlS en MlliO!!en,
in de xedcc-kapet. teeg. 50/80, org. SIUC.

20,00 u TEATER 'Fröken JuUe' ...an AUJtUlil
Slrlndberg door de Paarden.k.aledr~al (regJe
Dirk Tanghei, In de SladKhouwburg. toeg.
200/400. erg. KC Leu...en,

20.00 u MODE 'EerliJke mode': modeshow met
kollcklles van de Tekstlelwerkplaats Sjamma
mei SLoffen uit Fair Trade-prokkten. In I)Qn
eosco. xcssct.to. erg. De Karwij.

20.00 u TEATER 'rcncetarccn Thatela speen
'Wakllchaga' van Frank Adam. regie ütske
vrtese, In het Mcl~Jescentrurn, teeg. 100/150.

20.00 u TEATER 'KoIlol': teater over kouwden-
ten door 10nrt'lkrln~ Exccl~lor, In :uaal Ons
Huts, roeg. 180. org. êxcelslor,

20.00 u VIDEO -noe Way of rhe weed' van
QulrlJllen, Lambredlts en Mlsollen, in de
SLuaaal. loeg. 100/150, org. Stuc.

20.l0 u DANS 'I.ooklng ror Peler' van ccnnje
Heggen. In Vlamlngen!;lrilill Slo roeg.
2001300. org. SIUC.

21_OQu KONSERT BluCSOp[reden in tos
Buencs, cOCi. graLIs. OTg.Les auenos vrw:

22.10 U VIDEO The Way ol the Weed' van
QuirIjnen, L:lmbrech[5en Mlsonen, In de
SLuczaaL. teeg. 1001150, org. SIUC.

WOENSDAG
13.00 u Uur Kultuur: 1I1craLUumam.lddag 1111'1

Mlrla10 Van Hel' en Lulu wang. In grasmus-
huls, 8~lc .....rd.. "'c~. ):mtls, org. Uur Kultuur.

15.00 u KONSEHT wtnketkonsen: Ev l1super.
.!Iars, In JJ Recörds, graûs. org. JJ Records.

16.00 u ViDEO -tne Mlnd Machine of or.
Porsythe' van Qulrijncn, Lambrechts en
Misottcn, in de Kadoc,!(apcl. locg. SO/IIO,

20,00 u LEZING -HcI woord is een machlig
neersee-. Guktualiseerdc redevoering door
crerektor Dillemans, Tobbadt, prokureur do
konings C.rmen en oud-stafhouder Michel.
Info: 29.11.00 .. In PromOiiezaal Naarmotraal
12, locg. 200/ ISO, org, ACCO.

20.}(l u DANS Eknra VoorsLelling 'Whallhe

..J Wie is de gelukkige, Ann?

..J Dat gaal jou geen bal aan.
,J Verloren: preses. Terog Ie bezorgen op
Historia-perma. Grootste beloning.
,J Al510ria zoekt: jnge man ISS. 20 en 25 [aar,
W·V!.. onverstb., preses en prof. amateur-arch.
..J Ben je een sanscnoue. rmt?
,J Knappe X:Y=4,2- (3,18).13112. L'unlon fail
la farce. Wanneer je maar zegt.
,J 13 maart: neonaztparade Ie A'pen met NSV,
Voorpost ... Om wondjes IC likken na Leuven .
Ni dieu ni maître.
..J S .. een Speciale kan er duidelijk nog wel In,
maar waarom kon mijn speetale er dan l1iel
meer bij?
-.I Aan die sexy jongen met kort haar en

blauwe ogen (Bruno?l.dle vanachter Zill in
'Mars anacks': ik zou je graag nog eens zien,
Woensdag ZÎL ik vol verwachting in hel Forum
om 21.00 u. Pandora (Lbl. haar, gr. ogen, drie
rijen voor jou),
,J Gc:volg van hel eten van stoölvlees: versrop-
pmg.
..J ccntustus lel al: krekel in doos negen keer
beter is dan krekel in struik.
..J Kandidaat-verkiezingsplcegen krijgen een
gralis radio-frekwenue aangeboden voor ëën
dag. Ekonomika moet wel betalen. Ping
578O@ping.be voor alle info,
"Benny, heb je het nu al horen donderen in
Keulen?
" Wie Is de lafaard die zich den bink noc:mt?

li 016001.301
TEKSTVERWERKING-VERTALING
Gespecialiseerd in formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 _ 0 6 _ 5 8

lkKIy D<:.e$n·1 nemember- van Wim vanëc-
keybus/ Ultima vea, In de Stedschouwburg,
tneg_ 250/650. org, stuc ism KC Lcu ...en,

20.30 u KONSERT Dubbel-duo ja7,l.: Jdfrc:y
Morgen & André Goudbeek (alls,H); Peter
Kowald & Peler jacquemyn ~konLraba~) .. In
Stuczaal. toeg. ~OO/)OO, erg. SLUC.

DONDERDAG
16.00 u VIDEO 'Thc Mind Machine of Dr.

porsylhe' van Quirijnen, Lambredns en
Mlsotten, in de Kadoc-.k.apeL rocg. 50/110

20.00 u KONSERT Sarodmuziek uit India mei
AJad AU Khan, In KC Romunsc Poon, loei.
400. org. KC teu ...en

20.00 u KONSERT JJ geccrds Ec~~ Surprise
Acr.. The Ex + GUC'i1S(meI na Milluro Paw-
lo-..kij, Slarfish Pool, DJ Tra~ en RIO! Squild
(zie anikeI in Veto, p. 8 en 9), In Silo, lOCS.
350. oIJ, JJ Records

20.15 u TEATER 'Vriendinnen' van Ed V..ndcr-

JO MEUWISSEN bvb a

Alle verhuur video-. klank- en
lichtmateriaal.

Videoschermen lot 4 m.
DISCOBAR EN CD's
met of zonder D,J,

KARAOKE (1.500 titels)

weyd~1 010:1Marleen Merdor en Annemie
Plcaro_ Rcs: 21_15_9&_, in Amuscmentst<'aler
Leu v en, Vaan 25.

20.15 u LEZING 'Religlon and FragmenLuLlon'
door prof Andre ctoors, in HIW.

20.30 II fiLM/ KONSERT Andrea Parkins &

cnrtsuna wneerer begeleiden drie Ameri-
kaanse ekspertmentele kertjllms: 'Mc:shes of

rhe Anemoon'. 'The Pall of Lhe HOUK ol
usner- en 'Salome' (lie artikel In veto, p. 8j,
In StUC7.aal, loeg 100/300. org. SIUC.

VRIJDAG
16.00 u VIDEO 'The Mîn;d Machine of Dr.

Forsythe' ...an QuLrijnen. Lambrcchts en

~Ucq. in de.Ka~.bpcl. icea. 5OJ!O,
20.00 u KONSERT Ba(h. Mcsw In h-moë dOOI'

Koor & orkesi I.emmensill$tltuul olv Erik
V~n Nevel. in Konsenzaal temmensmsruuur.

20.00 u TeATER 'KOlIol': teater over komuden-
reu dOOI' loneelkring EJ(cel.!lor_, In zaal Ons

" M~I onze ekskuscs voor hel entbreken van
de zoekenjes die via nuerner toëgestuurd
werden. Hel nel werk llgt plat .. ,

• 10103 om 2UIO u: cccktettavonc. in 'rtr
(bovenzaaltje].

Kilo
• 10/03 urn 1,1-00 u: Tapnamiddail, In Tak
l.eLtel'en.· 17!O3 Tapavond. IJl takbar LC:I-
teren.· 17/03 om 14.00 u: Tapnamiddag. 111
Iak Letteren .• 17/03 nm 20.00 u: Presidium-
vergadering. in 's MeiersSlraat S.

Medica
• 10/03 Symposlun} ontwikkelingshulp, in
GA I GHBO .• IO/Ol Infobeurs NGO's, in Hal
GIIBO· 10103 om 21.00 u: 2de kana vond .•

• 1010l om 22.00 u: 2de Doc!'fuif. In Rumba.
• 11103 om I LOO u: Rloedalname, in
Arenberg 11, (lokaal samenaankoopj .• 11103
0111 20.30 u: Centrale Raad, in eega. • tl/03
om 11.00 u: Bloedafname. in Arenberg I.
salon 00.29.· 11(03 om 10.00 U! Werkgroep
BOUW. in cexa .• 13/03 om 22.00 U! Wij
hebben geen inspiralie meer,fulf, IJlI'I DJ
Tom tarsen.> 14/03 o]Jll!.OO \I: Ouwe 1..1k-
ken avond (met graus val), in occ's Bar .•
15/0l om 09.30 u: Aloiluriën[endag Siollle,

dtsche wetenschappen, in GHl)'· 16/03 om
22.00 u: Klassieke Avond, in uoc's ner .•
17l0301ll 10.00 u: Bloedafnames L&W. in
Bkspozaal Erasmushuis.

NfK
• 11103 om 11.00 u: Broodmaalujd. in SIU-
dem Lounge .• 13/03 om 14.00 u; BedriJfs-
baoek aan Barpapa, in H1W (\'enamc:len).

Pedagogische Kring
• [O/Ol om 20.00 u: Knngvergadenng &

HulS. lQeII. 1110,org. Excdsior.
20.15 ti TEATER 'Vriendinnen' van Ed vander-

weyden met Marleen Merck;'( en Atlnemle
Picard, ges.: 21.15.98 .. in Amusemenmealer
Leuven, Vaan 25, ~\"

13,00 u KONSERT 'Slasroom': alromutlek, In
hel Achturenhuls. 011l. lilba Kina.

ZATERDAG
20.00 u TEATER -xoilor': teeter over komuden·

ten door toneelkring Excelsior, In 1..131 Ons
Hu[s. LOCg.ISO, erg. Excelsior.

20.JO u KONSERT 'Miserere': pil5iiiemu"tÎek u;[

de renaIssance &- barok. in SI-KwinLensketk,
otg.OrSeC.nle.

.1,
•

ZONDAG
13,30 u BETOGiNG ACV &- ABVV belogen ...oor

werk In Brussc:l: alSI)raak aan de Em. Jecque-
matnlaan. NoordStalloll_

Alla
• 10/03 om 19.00 u: Presldtumvcrgaderlng.
in perma Iak. • 11103 om 20.00 u; rnrc-
avond opgrnvUlgen Rotselaar (Vrouw~npark~,
in MSl 00,20.' 12/030111 20_00 11:KlIlllll~.
in lokaal Stella. • 12103 om 20.00 u: [.r-7ing
prof Van OC:Ull: 'De voorspetltngskunst In de
Oudheid', in MSI 00,20, !CoC". 50 .• 13/03 (lUI

20.00 u: Lezing van professor Van Deun:
-öneken en Romeinen bewegen hernel en
aarde. De kunst van h('1 vcorspcllcnln de
Oudheid', in MSI 00.20,

Crimen
·12/03 om 10.00 u: lakbaravond. in oe
Rector, • 13/03 om 22.00 u~ GrOlt" Vat, 1[\ De
neetoe. • 17/03lkgm verklezingswcek Crimen.

Eous
• 13/03 om 01.00 u: Gratis val. in Fat. W&L
• 13(0301n 18.00 u: Grati~ Qulck af Ie halen
in Fak W&L· 17/03 om 11.00 u; xamus.

Eshaha
• 11/03 om 21.30 ll: Discofuif. in Dcn Tube
(boot aan de Vaart), 10C:8. 50.

Germanla
• 10/03 om 20.30 u; Kentos. hl AmlJi('rix,
toc:g. 300i350 .• 12(03 l'apa vend, In Pak
Lellercn, lUc:g. gralis.· 12/0) o)l1l 20.00 ij:

Litcra.l.Iè wedstrijd, lll~t Oillreden ...an 'Th;nk
oione'., in KB-kantoor, LOeg. gratis.

Induslria

Onderwijsvergaderlng, In VHI9IAL' 12103
om 19.00 u; PiJmfCSti val; 'Prtest' en 'Cydo',
in MSI 03.18, roeg. 60/100 .• lJ/OJ om
21.00 u: Kfetnkunnavond. In Kaffaer,

Pollllka
• 13/03 om 20.00 u: Debat: "Het Sienjaal; Zijn
tijd vooruit ol de deuren ...oorbjj": een debat
rond poüueke vermeuwmg met Norbert De
Batseller (SP), Jes Geysels (AGalev). Herman
Lauwen (VU), Tht:\) Rembonts (ACW). Mo-
derator: Sieglried Bracke., in Kleine Aula
MTC, teeg. 60/80.

r:R:~fca (Asociacion

• 1<1103om 16.00 u: Alrica en Latino Am-
erica: ïntonnanedag over de Afrikaanse rOOIS
in Lanjus-Arnertka .. In Pangaca.

Psychologische kring
• I 1/03 om 10.00 ti: Uitleg kringwerking. in
Nieuwe kringlekaal.

Romanla
• 12/03 TD. In Sarnamba!a.· 17/03 Film:
'Klka' (Almodovar), in ,\1S[ 03_18, gratÎ5 .

VRG
• 13/03 om 12,00 u: Iutf. in Blauwe Kater,

VJI(

• 10/03 Olll 11,30 u. BroodJC'S , in Theokol. •
12103 Tedlllop.:my, in 't EliXir, • 16103 om

22,00 u: Happy !10UT, in 'I Ehxir.
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Spetterend Gala van de Gouden Valkjes in Stadschouwburg

'-'De ideale prof heen de
doortastendheid van Elio Di 0"

(fi.k' Inrk &rnarrJ)

om hef werk 1Za.at.Prof belt assi~l ..nf met d

gedaan door alle studenten een grilus \'011 In
hun fakbar. hel HdR aan te bieden,

~
ü' '':~4''!!'-'!'" ,. .~ . ~

-- --~--~~-.

vol zat de pas

Gala 11,

Volkjes bij te wonen. de
Oscaruitreikinq van de

rtcllletrst"dellten. De toeschouwer
bug dan ook waar \'OOr:;j" geld met
een spektakei dat ruim drie en ',alf
uur duurde. en kOll zich vergapen
IWIl een talrijke reeks aanweziqe pro-
minenten, Deze toonden ûch bijwijlen
zeer humoristisch en droegen tot het
sukses vatl de avond bij.

Dl' avond begon in ~IijlHiel een heuse l<,nI
dit' opgezet was om Je aanwezigen van de
wraat naar dl' schouwburg Ic leiden, nCI
znals bij d ....("(hu: O~CóHS.Klein verschil,
hter kwamen geen Demi MO(lfC'S o! Brad
Pilt'~uit de limo'\ gestapt maar wel mtnis-
ter-pr~ident Van den Bramie - zij het
nvmtig minuten te laat door de Renëult-
affaire -. minister van Onderwijs Van den
Bossche, burgemeester Tobback, rektor
Oosterlinck en om de honger van de roval-
ty warehers te stillen uiteindelijk ook prins
Laurent. op wie geduldig gewacht werd om
te beginnen. Om vijl voor negen stapte de-
ze dan ook de laai binnen waarop iedereen
plots recht veerde. Moeilijk Ie achterhalen
ol dat uit beleefdheid was of eerder om ook
een glimp op te vangen van deze Van Sak,
sen-Coburg.

Rajae!

Voor dele Gouden Valkjes mochten de
rechtenstudenten per Jaar (behalve tweede
en derde llcerule dte samen werden geno-
men) een professor nomineren voor elke
k.:lIt:gork Op ëe avond zelf werd Ut' laure-
aat bekend gemaakt Opvallend weinig
pmfkn dl(' niet gt'numint:l"rd wart'a kun-
d~'n wt'ln de 7.1.11tcrug\"inden. E\ctl d('
v<")"\.hilJende kateg"ncen up ecn rijtje: bes-
"..' kolp'<t'l.t>t:ste kur>us, intt"lligenlstl" prot
ht.-<;Ied')("eerlwdrilg. ideale premier. IM:ste
maat'IChappdijl,. cng.lgeml"nI. prijs van hl't
onb..·wunnd t'iland. bonte (l(-ginse-k-nonder-

wijs en tenslotte de meeste gegeerde prij\.
beste prof.

u ..t Gala werd

Ralael, die bij wijle tupouder humori",i~ch
was en de zaal geregeld verstomd deed
staan door lijn ong.;-loon'Jke rruuks. Zo
haalde hij ballonnen te vcorscmjn In dl'
zaal. maakte er een hondJl" van en g,lf die
vervolgens aan Zijne Konlnkhjkl" Hoogheid
die meteen een speehjt· had vuur de re~1
van de avond. Een heuse -metdeudans-
groep" opende dim emdehjk dl" show en
hl'! presentatorenduo Nathalle Labeeuw en
wtm f'ett'rrll<ln~ maakten hun opwachting
Als ucze avond éen dmi! bewees was het
wél dat er veel putelllied ufcm aanwezig IS
in de ro!'chtenf;tkultell. u-eh vonden vele
mensen de presentatoren wat ongelukkig
gekozen HOog tiJd dan voor de eerste prij~.
dre van het beste kapsel. Aangezien de-
halfkale - professor Van Orshoven vier-
maal genommeerd was. was de uitkomst
hier geen verrassing. Van Orsnoven's avond
kon blijkbaar al nlët meer stuk aangezien
hij bij in cruvangstname van zijn Gouden
Valkje lei: 'Ge kunt leggcn wat let' wth, Ik
hib er toch al eentje." Er werd hem dan
ook een gratis jaarabonnement op de Nieu-
we Haarkapper kado gedaan.

Tijd dan voor de onvermijdelijke kom"
merstele boodschappen. Of ti het gelooft ol
niet. er bestaat een garage H. vandenberghe
alwaar uw "önrocrende wagen opnieuw
roerend wordt gemaakt". een messenslijpe-
rij Suy en een winkel onder de naam Her-
bots waar er buizen vcrkocht worden. "De
meest verkochte In september liJn die van
negen cm diameter .." De sfeer 7.&11er dan
ook al meteen in. MII71kaie imermczzj 1111-
lernaal covers. van 8Jf)rk lut dEUS) door-
spekten de avond Hier en daar werd er krt-
nek gehoord op de \ dl" optred ..ns Vim het
huisorkest MaWk Magda dat niet alleen he-
stond tilt mensen v.ln de Rechten Dl' prijs
voor de beste kursus ging naar prnles~{)t
Raymaekels die met lichte \ ~fbijslenng de
priJ~ In l)ll\\"ang~t nam met \'olgende kom-
mentaar: "Ik dacht als ik nu \,x-h nog lets
zou kunnen \'erlM:lc"ren doln zou het mijn
kuP.ou~wel zijn.' {luid gclJl"h in dl' lolol!'

Een kon videofilmpje illustreerde even hoe
het maken van zo'n kursus eigenlijk in 2iJn

I.~mg~del" weg willen wij dan ook de essts-
tenten van Rolymat'kN~ onze felidtatk~
overmaken.

Hndclijk konden de studenten de prof-
fen ook eens laten voelen wat eksamen-
Slres~ i~,voor hel geval lij het vergeten
mochten liJn. De inteUigent(te Jlwl-kwI<.
De genomineerden waren dl' proleworen
Alen, uuvse. Van Orshoven en de fraktie-
leider van de CVP in de Senaat "deze keer
rechtwreeke verkozen en niet gckoöptecrd.
de grote kumulllefhebber: Hugo vanden-
b('fghe.~ Wal bleek? Slechts twee professo-
ren waren op de hoogte van de eksakre da-
turn van het spaghcru-arrca (14 oktober
1996 mocht uw geheugen ook aan enlf:e
opfrissing roe :rijn) ..En tol slot de moeilijk,
ste vraag: Hoeveel boeken schreef professor
Blanpain naaf eigen leggen: weren dat er
a) tussen de 100 en de 200, b) tussen de
200 en de 300, cl tussen de 100 en de 400
of dl geen van bevenstaande antwoorden Is
juist? Slechts professor van Orshoven - dle
dan ook uitgeroepen werd lot meest intelli-
gente prof - bleek van het juiste aantal op
de hoogte Ie rijn en antwoordde dan ook
korrekt: tussen de 300 en de 400, waarop
Luc Huvse het niet kon nalaten een cpmer-
king te makel) over het aantal veretste as-
sistenten voor het aanmaken van 20'n bi-
blioteek.

Lach en

De grappen waren niet van de lucht
want elke prommeme aanwezige wou zich
verzekeren van een plaatsje als 'sound-
byte' op het ROB-journaal, wat Mlrüster
van Onden ...ijs Van den Bossche dan ook
mooi gelukt Is..Hij reikte de IlriJs uit voor
de I)ruf met hel beSte doceel);,edrüg ell mu-
~trecrdc meteen dat NPC niet noodukelijk
politica! corrt-ct. is, Hij gaf een kune beschrij-
vin!! \'an de Ideale prof: 'HIJ is bij voorkeur
jlolillcm. dan moel hij altijd vroeger weg,.
hedl dl' kapadtcit UIll voor Ie JcZl'n mei de
nodige 1IllUnillks, heel! de zachtaardigheid

van Jcan-Luc Dehaene, de stiptheid van
mijn rmntvter-presfdcm - en la~t but nor
lea<t - de doortastendheid van ene Di
Rupc." Waarop ten bulderende 7<1al..apptau-
diseerde voor de winnaar Raf verstraeten
die het \'anaf dat moment wel zo engeveer
7iJn avond kon noemen. Want na een op-
treden van l'en duo drag queens (waar bur-
gemcester Tubback Itela~sineerd 7.,11naar re
kijkelI) krel'g hij willen mei Cyriel FiJlliJut
de prijS voor het beste maatscheppeluke en
!:,ll1t'mcllt uil d .. handen van de g<"Welt'n
kabmerchef van De Clerck. Chrrsrine Dek-
keN

Ft'rl van dt' absolute hoogH'flutHt'n van
dl' avond waren roch wel de subtk-mc imi.
uuc-, van alle professoren lil"! een bril door
dl' Ilrg.lIlbJII'r van het helt: evenement.
Ohvü-r w~,.licr,. BtilIJIl.lin Wl'HI gehekeld
voor .l:IJtl FIl~ebe ~Iiltemenf~ en zijn ~Ip.

cchcppen over zijn prominente kenutsven.
Hcrbotv \ ....·rd lt' tletde- gebracht mei njn
untsch Antwerpv akçeru en lijn phraees
fr':1I1~aIW~Inwljl I).I~Hliemml~H·r Stefaan
0\' rh-rck \ lekkelo ...s werd gennucerd in
lijn 1I111111ek. +eu puur natuurtalent dat
makkehjk dl."hqna durzend ailnwengen lip
7tJn hand kret:p Afkt'l'kn J.wbla71"11met IWI
rond UI! cduuerende optreden van vijf a
ufl'dl.l 7.ang~'h die een opgepoetste WI'SIC
van htt Vallue,1 brachten.

liet publiek kreeg dan een fiI.rnpj(' 1('

nen ,.:ct!teld 'Een dag met Hult0 Vanden ..
loer,.:h('·. waarin ledereen een voorsrnaal,
kreeg van het leven van een drukbelet po-
lili("u~. Toc h leek het net of er ontbrak nug
l'en CVP \IOg,lll urn dit pareltje Ie verheffen
nu een volmaakt promotiefilmpje. Prole~wr
Blanpain mocht dan -1'ljoa - live uu Ge-
rn- ve bekend maken dat Ben Tllleman ~in"
lopen met het Goudcn valk]e voor de pro-
Iessnr die het dlchtsr bij de studenten sraat.
Mmicter-precident Van den Brande had een
nfeuwspnmeur voor de aanwezige studen-
ten: kille hlt'el aan de univcrsîteit, rechten
ging naar de hogescholen. Professor Dirk
Van Den Auweele kreeg de pnJs voor het
hecte begtnselennndcrwijs. eerlijkhdd~hal-
ve moet er wel bijverteld worden dat In de

d,

PrilIS

Prolt><;.,\)fAlen kreeg het ecuden VJIJ..·
Je van de Id[',II(' prenuer en ",.IS daar blijk·
baar een beetje verbijsterd door. "Ik had
l'en hel"! andere pnj\ verwacht", klonk het.
Ra! verstraten ging dan heen met de twee
laatste prijzen. Hij WJ~ Imnctilk de pro!
waar dl' m("e~tc srudcmen hel lid", een
jJ1If up een onbewoond cüend mee hadden
gezeten. l'rins Laurent kwam er dan teil
uoue aan te pas om de prijs voor beste prul
uit handen te geven. Hel weer. woel geroep
dat aan sommige kanten weerklonk kon de
prins blijkbililr niet deren, of hoorde hij
ruer. Want zijn gezscht was ook niet al te
best. -n zie niets," was hel eerste dat hij
zei. In gebrekkig Nederlands wisten de
rechtenstudenten Ie verslaan dat ook hij
misschien oen in de Valk wou komen StU-
deren als hIJ de rotte sfeer zag die er die
avond heerste, wat sommige mensen de
opmerking crulokte dat hij daarvoor eerst
naar hel middelbaar moest om zijn Neder-
lands bij te schaven

Professor Ral versiraeten kreeg onder
zeer luld applaus deze prijs en een staande
ovatie er bovenop. De andere proffen zijn
bij dele op de hoogte gebracht bij wie ze in
de leer moeten om hun pedagogische tech-
ntekcu wat bij Ie schaven ..Al bij al bracht
deze avond een schitterende shuw, al wa-
ren sommige acts er naar m~njg mening
net tets te veel aan en was drie uur en half
wel het absolute maximum voor zo'n spek-
takel, Pikant detail: de renovane van de
stadschouwburg kan opnieuw van start
gaan ..Ongeveer zes mensen lakten op de
uil duur hUil stoel en h..1 eemrale \·er.\ar-
mings)'SIt'em ~tund 10 hard dat de lilal bij
tijde meer op et'1l sauna leek. Louis Tub-
back kon dat meteen ter plaalSt' \'ast~ldlt'll.

Lorin parys


