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Semesterindeling wellicht slechts tussenstap

Rektor wil invoering studiepuntenSysteem in teuven
OP de jOligste zitting vau de

Akademi sche Raad - het
hoogste beslissingsorgaan van

de KU Leuven - pteiue rektor
Oöstertinck voor een diepgaande her-
vormillg van liet onderwijsbestel aan
deze universiteit. De rektor stelde dat
door middel vatl de invoering van een
'creditsysteem' de kwaliteit van /Iel
universitair onderwijs gevoelig verbe-
terd ka" worden, Een creditsysteem is
een onderwijssysteem waarbij de Slll-
dent vrij zelfstandig een jaarprogram-
ma ka" samenstellen op basj~'Vat. de
studiepullten die aan elk vak worden
toegeketld. Ondermeer ;11 Nederland
lI'ordt hel onderwijs op een dergelijke
manier georganiseerd,

Een blik over de Moerdijk kan duidelijk
maken hoe hel uulversltair onderwijs er in
tenven (en mogehjk in de rL"li1 van Vlaan-
deren) in de toekomst lUU kunnen uitzien.
In Nederland loopt een akedemlsche oplet-

definitie over vrer , 111("1 uuzon-

In beslag nemen. Na de prope-
deuse! - een algemeen eerste jaar dat 51U,
denten verder moet ortenteren én ook se-
lekleren - volgt een dokroraalraae van drie
of vier jaar. Elk jaar moet de student in
prindpe twee-enveerug studiepunten t-ere-
dils') verdienen, Aan het eind van de ril
moet hij dan uitkomen op honderdachren-
zestlg (4 x 42) punten. Een studiepunt Slaat
gelijk aan veerug werkuren. dat wil zeggen
aan één goed gevulde werkweek. Aan elk
vak is een vast aantol punten toegekend,
uheraard afhankelijk van de relatieve
zwaarte van het vak, Ht'1 ts vervolgens aan

-

Studeren in L~II~'I'1I- Zt btSlfJm hu miss<}lirn 1'Q9nier, dt jotl!Jt mtisja op dt /0/1].maar bmnenkert öehoart een flink aeet van heli al/icht tot Jr Lru·
vensr studelllenpopidalie. 0111 het hen bva imagovomtÏlIY a/~'lJSIeen bleljt makktlijktr ft maken, pubfirurdt sociuloo!J Jan Pickery rteml'ten studie
waarin het profiel van de Ltl/Wllst BtII~ralifsllldelllvan IIaa/dje tul draadje wordt fJes<hetst. Vrlo val ze samen öp p.J, Eli ['<In 'lu jel/ne.s fiflts.si char-
mames Btsprokm', de Witte Mars i.s HII jaar ullJ. Vtto adll dit wrjaarda!J taf gedicht waard, tres IIltt !/fllll'1lfJde Bel'odtns p. 2. ({OIOBarl AndriN)

de student om op basis van dte punteulnde-
!ing zelf een program samen te stellen van
verplichte en zelfgekozen vakken.

Gift

Op het eerste gezicht lijkt het Neder-
landse systeem nlët zo gek veel Ie verselul-
len van het huidige vtaamse. Een belang-
rijk onderscheid Is evenwel dat je in Neder-
land niet hoert te slagen om over te gaan
Daar het volgend jaar. In het Nederlands
nunestneet of semestrieel model volgen de
eksamens vlak na hel einde van de cotte-
ges. Lukt het in de eerste zittijd niet. dan
kan je - afhankelijk van hel aantal 'tema-
menmomenren' dal op voorhand Is vast-
gelegd voor elk vak - het later In je oplet-
ding nog één of meerdere keren opnieuw
proberen. êen op hel eerste gezicht aan-
trekkelijke organisatie, maar daar schuilt

meteen ook het grootste gevaar in. Het
creditsysteem vergt niet alleen een grote
mmc van zelfwerkzaamheld van de sru-
dern, maar vooral enige dusrpnne. De ver-
leiding Is groot om saaie ol moeilijke vak-
ken op te sparen tot up hel eind, wanneer
de rekening enverrnijdelljk toch gepreseu-
teerd wordt. En aangezien onze noordcrbu-
ren geen deliberatie kennen, wordt het
einddiploma zonder pardon ontzegd aan
wie niet aan het vereiste puntentotaal
komt.

Tegenwoordig krijgen studenten in »e-
derland vijf jaar de tijd om hun opleiding al
te werken. ofwel spreiden ze de propeden-
se over twee Jaar, ofwel mogen ze een jaar-
tje langer over het dokloraal doen. MQ9rn,
want in het land van Maas en Waal wordt
de studiefinandering onverbiddelijk ver-
bonden aan de studieresultaten. Arno Kut-
pers, wetenschappelijk medewerker Neder-

2"-urenloop-llle OpIntemet
Dlnsdaguvcnd komt de vljfentwlrulgste editie- van sponeaad's 24-urenloop er aan en bui-
ten de viering van het zilveren jublleum zal Je nu ook in staat zijn het evenement live Ie
volgen op het Nel. Daarvoor surf Je gewoon naar hltp:f/tvttlls.ping.btf24urtnloop waar je
een voorproefje kunt nemen vooraleer er zelf naartoe te gaan. Je kan ook vierentwintig
uren achter het scherm gekluisterd altten en zo de meest update informatie volgen met
live beelden vanop de piste vta 'Rcal video' en tmervrews van de meest ontgoochelde of
euforische deelnemers. Het enige waar je dan nog zeI{ voor moet zorgen is de grote boe-
veelheid drank om In dezelfde stemming te komen als de aanwezigen. Gt!;!n nood voor
diegenen dit" zelf, thuis of ergens anders, niet over de lnfrastruktuur beschikken want je
kan op het tennisveld langs do: tot"8dngslveg naar de omloop gralis surfen en chanen In
het cyberkafee dat 1Sa 20 computers ter beschikking stel! van de bezoeken. Zie ook
anikei p. 6. (ba)

taudsc taal aan de Universiteit Utrecht ver-
duidelijkt: "Elke student hier krijgt een
beurs van 425 gulden (ongeveer 7.650 Ir.].
De rest meet Je zelf ophoesten. Lukt je dal
niet dan kan je bij het Ministerie van On-
derwijs - dat wll zeggen bij de semtgeprt-
vanseerde beursuitkeringslnsrarule 'tutor-
malie Beheer Groep' - een lenlng krijgen.
Enkel als je genoeg eredus haalt, word.t die
lening omgezet in een gift."

Bouwkunde

Konkreet betekent dat dat je eerst
voorbij de propedeuse moet geraken. dat je
elk jaar mlnstens eenentwintig punten
moet halen, en na maximaal vijf jaar je te-
taal van honderdaçhtenzestjg. Wie na vijf
Jaar het quotum toch niet heeft bereikt,
kan zijn studies nog verlengen als 'audncr'
of 'extraneus', maar dan betaal je rcspek-
tfcvclljk meer jnschrjjvingsgeld - en in- -
schrijven aan een Nederlandse unief kost je
aan hel gewone tarief al ongeveer vijftig·
duizend Irank - of mag je enkel de eksa-
mens afleggen. EeD uitzondering wordt ge-
maakt voor de zogenaamde 'akrleve SIU,
den ten: Daarmee worden studenten beo
doeld die zich aantoonbaar voor unief of
samenleving inzeilen, en daardoor niet aan
het gemiddelde van twee-enveertig credits
per jaar komen. Voor hen hebben de uni-
versnetten zelf een 'audnorcnfcnds' .voor·

vervolg op p. ,
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De WiHe Mars, zestig iaar eerder Hel kind
Ik ving u, kloJ, zooals aan een vljverboord
gijzel! een kleurige vlinder lijl nagelepen
Op een teekenblad lagen lijn vleugelljes

open:
rne een speldeprik had! gij aljn hart door-

boord.

He! algelopen weekend beleefden onze wil-
te gevoelens nog een lichte oasehek. nu

precies één jaar na de malJt5dlappl'lijk~ aard-
btvill9 van ut wluc Mars. De vraag rijSt
echter or wij zonodig terug moelen naar
vroegere tijden. toen de waarden nog ver-
antwoord waren, en onze kinderen nog
veilig? Wie dele sarneulevlng permissief
noemt. mag blij zijn dat hijf7.ijde jaren
dertig niet hoefde mee te maken. Als de
mensen téén massaal op Straal kwamen.
had dal meestal \'VI:! een andere reden.

Bovendien kon je toen nog venen I)U-
bltcercn. waar je vandaag de dag niet meer
mee weg kan komen, Getuige een gedicht
uit 1937, van de hand van de terecht ver-
geten priester-dichter Gery Helderenberg -
né Hubert Buyle - waarin de dood van
een kind wordt weergegeven met uiterst
beladen beeldspraak. Hineinimerpretierung
of een doofpotajtaire?

nogal wat studenten en ex-studenten onder
zijn leden en symparhfsautcn. Een engego-
mem in medebeheersorganen van de uni-
versiteit blijkt ook voor de politieke ver-

.. meuwtng de ideale leerschool te zijn om
vertrouwd te worden met OPC & NPC van
'inspraak' en 'medebeheer', Meteen wil ik
de brede Leuvense studentenbeweging uit-
nodigen om rond politieke, maatschappe-
lijke en demckrauschc vernieuwing ook
enkele lokale initiatieven op te zetten. Om-
dat een levendige demokratie wel belang-
rijk is. maar met evident.

Gij Mept uw makkenjes, remsch op uw
vangst.

Een raakte de vlinder ... en "l stofgoud WIIl
'lieven

als een vlek aan Zijn vingenjes kh:Wll.'
De reënc verdween. GIJ schrokt van angst.

Alle lezersreaktlev kunnen bezorgd
worden op hel redaküesekrerartaar in de
-s Metersstraat 5. 3000 Leuven en
meeten vbór vrijdagnamiddag 16.00 u
binnen zijn, liefst op diskene of vta e-
muil vetcêvetc.srudeut.kuleuven.ac.be.

De brieven moelen betrekking hebben
in Veto behandelde onderwerpen of
Leuvense (studenten-jaktuabtch.

Anonieme brieven komen nooh in
aanmerking: de schrijver moet steeds
naam, studiejaar én adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk
en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in veto.

Brieven die langer zijn dan 2'100 tekens
(~r.1tie~ inbegrepen. wat overeen komt
met ot t.s gelikte bladzjjde met dubbele
interlinie) worden in pnncrpe Ingekort.
De redaktie behoudt zich het recht VOM

brieven nter te plaatsen.

Ln mijn net gevangen werdr gij neergeleid
rusvenen rozen, roerloos. op vneeuwwtt

: hnnen.
Uw lij~e valt lot <rol. Maar voor -t eeuwig

Beginnen
'C,hctJ'ft mijn prik uw ztel bevrijd.

Picter Vandekerekhove, voorzitter
Centrum voor POlit.ieke Vernieuwing

Politieke
Vernieuwing
In het anikei 'Dag van de demokratie'
merkt veto terecht op dat er nogal wat
Leuvense stedenren op de u-neg aanwezig
waren. De auteurs van het artikel vragen
zich ar waarom de brede studcutcnbcwc-
ging niet bij dit Initiatief betrokken werd.
Het antwoord hierop is vrij eenvoudig: de
timing van de D-Dag (dl' zondag na de
eerste week van het akadeuuejaar] én de
uiterst korte voorberckängspenode [enkele
maanden, mer voorbereidingen die sta rucn
in juni 1997t) maakten het gewoon prak-
tisch onmogetnk om tor een nuensc samen-
werking te komen.

Toch OIijf1 de studentenbeweging een
bclnngrljke partner voor de politieke ver-
nieuwingsbewegingen. Het Centrum voor
Polltleke Vernieuwing telt bijvoorbeeld (folo Bart Alldries)

,
30 jaar na de dood van Che Guevara: hasta siempre!

Oenig [aar na zijn dood, na een lange periode in
de vergetelheid. lijkt het portret van Che cuevare
weer alomtegenwoordig: zijn karakrenstleke kop
duikt op in boeken, op r-shfrrs, CD's, hadges en
gadgets allerhande. Dat loont aan dat de mhe die
denig jaar geleden werd geboren alles behalve
dood is. Het is even duidelijk dat de handige za-
kenjongens die vandaag - kassa! kassa! - hun
slaatje slaan uit de gekemmersialtseerde versie van
de sympathieke baardmans hetllever niet hebben
over de ideeën, dromen en strijd van Che. Ande-
ren aanbidden liever een onaantastbare heilige dit'
ze v~n Che maakten dan op wek te gaan naar zijn
echte boodschap en engagement. Wie was deze
Argelllunse revoluuonau; bijgenaamd 'EI Che'?

ërnesrc Guevara lynch de la Sema wordt op
14 juni 1928 in een kleine Argentijn~e stad geho-
ren, Cbe studeert geneeskunde en de jOngç dokter
reist per moto door Zuid-Amerika. Op die reis
helpt hij in melaatsencentra die op zijn \Vcg liggen
en wordt brutaalgekonfromeerd met de ellende
van de zutd- Amerikaanse volkeren. ln Guatemala
wordt Chr revolutionair en kommunist. wanneer
de CIA er een Staal~grCl:p pleegt om de regering
van de gematigde socialiSI Jacobco Arberrz omver
Ie werpen. Ik regering van ArbCIlZhad het land.
dal ejgendorn was van de machtige vs-ûnne
unned Fruit. herverdeeld onder de boeren. De VS-
regering reageert "gel),}st-. Che moet vluchten en
komt in Mexico bij een groep Cubaanse baunchn-
gen terecht, waaronder Pldel casrrc. Na lange dis-
kussies bij het kampvuur van Pidelbeshst Che om
dokter Ie worden van de gedurfde guertlte-ekspe.
ditie die de Cubanen opzetten. Doel van de mrsste:
Cuba bevrijden I

Dit lukt na vier jaar guerillaSITijd en versebil-
lende algemene stakingen; diktator Batista Ont-
vlucht het eiland met de schatkist in de achterzak.

ehe wordt daarop minister van hnanoën. Hij ent-
wtkkelr er een scherpe anuburokratische en demo-
kratfsche gevoeligheid en spreekt zich uit tegen
monetaire en marktmechanismen in de opbouw
van het socialisme. ln tegenstelling tot de kanka-
tuur die van zijn opvattingen gemaakt wordt, be-
pleit hij de noodzaak van morele stimulansen in
de produktie. Gelijke rechten en socialisering van
de ekonomie worden doorslaggevend in de mobili-
satie van de massa's: tegenover de buitenlandse
aggressie bouwen de Cubanen een andere wereld
die de moeite waard is om voor te vechten,

Na enkele jaren veraar Che Cuba om, eerst
in Kongo, later in Bolivië, de strijd voert te zenen.
Niet omdat hij een romantische avonturier is, niet
omdat hij nu eenmaal niet stil kan znten maar

omdat J~internationale uitbreiding van de revolu-
ne een noodzaak W3Sgeworden. Cuba Staat im-
mers geïsoleerd, vlakbij Goliath·Amerika. en re-
gelijkenijd proberen de Russen hun greep op het
onafhankelijke eiland te versterken, De xussen en
hun gekommandeer, hun ondemokratlsche en

• burokratische metodes worden door che en Fidel
gewantrouwd. En terecht.

De pre-Russische "kommuntsnsche" partijen
in zuut- Amerika werken immers opstanden en
revoluties tegen en nemen een ergerlijk aïwach-
rende houding aan 'l.JJ verbood de leider van de
Boliviaanse (pro-Moskou) KP iedereen van de hn-
kenijde om che's guerillero's ter hulp Ie komen
op het moment dat die door vs.mnjrarren om'iin-
gek! en later één na één vermoord worden.

De Russen zijn ook uiterst krenterig met
steun aan het strijdende Vietnam. Bovendien
houdt de USSR de oneerlijke, kapitalistische
Noord-Zutdverhoudingen en dito handeisbalans in
stand; de Russen willen voor de Cubaanse suiker
geen frank meer betalen dan de gangbare markt-
prijs (een aalmoes). Dit alles doet Che Ouevara
inzien dal de Russische burokransene diktatuur
geen model kan zijn voor welke revolutionair dan
ook, TIjd dus om andere wegen te zoeken. revolu-
ties van een nieuw tipe Ie maken. in de eerste
plaats in Zuid-Amerika zelf. che riep radikaal: "We
moeten êéu, twee, drie vlëtnams kreërenr' en
voegde de daad bij hel woord.

Vandaag is che voor zeer velen een symbool
van verzet en revolte tegen de onrechtvaardlghe-
den van deze wereld. Che schred zelf in een bnet
aan zijn kinderen: "Leer jezelf om elke onrecht-
vaardigheid die in deze wereld wordt begaan ie
voelen in je dlepste binnenste." In die zin is de
come-back van Che positief. Maar ze moet abso-
luur dil stadium overstijgen om de motor Ie wor-
den van echte en bewuste revoltes. Opnieuw stil-
staan bij cuevare houdt ook in dat men stilstaat bij
de idealen en recneën die zin gaven aan lijn ge-
vecht. Dus moet men terug uitkomen bij de revo-
lutionaire geest en het kommunisme, een open en
(zell)kritisch marxisme. En die kennis is alleen
maar nunig als ze gepaard gaal met een konkreet
revolutionair engagement om deze wereld van uit-
builillg en onderdrukking door een arrogame
macht, onrechtvaardigheld en egoisme te veran-
deren. Hasra la victoria siernpret

~ vriie tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaküesekretarlaar in de 'S Metersstraat

5,3000 Leuven en moet vóór vrfjdagnarnlddag 16,00 1I binnen zijn, liefst op diskette of
e-mail vetoeveto.studenr.kuleuven.ec.be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon ol organisatie die met redelijke ergu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening formuleert. Het standpunt
kan vrij aangebracht worden, De Persoon of organisatie is volledig vereotwccroeujk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds ondertekend met naam, studiejaar en volledig adres, en is
onder geen beding anoniem.

Eventuele teakties op een vrije tribune worden utnluuend gegeven via
lezersbrreven.

De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is nter Ianger dan
7.000 tekens (spaties inbegrepen. wat overeenkoun met e vier getikte bladzijden met
dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich her recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatle. een standpunt en gefundeerd zijn niet
strikt voldaan wordt.

Voor SJW,
I3vert,

eerste kan moderne geschtederus
Jeeoen.

eerste kan wiskunde
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Een onderzoek naar de sociale achtergrond van eerstekanners

Leuvense studenten vooral uit hogere
klassen afkomstig
(l)el ideaal van een volledig

demokratisch IItliversiwi; on-
derwijs lijkt "Of) veraf. ui, eell

ondermek va" .~ocioloo9 Jan Pieker)',
lIitgevoerd tijdens net akademie jaar
1996-97 bij vtertsonaeratwintiq eer-
stekarmers 1'(/11 de KV LeI/VeIl, blijkt
dat de Leuvense smdentenbevolkinq
vooral flit de noçere sociale klasse(u)
afkomstig is. De demokratiserinq va"
liet onderwijs is een tema dat de stu-
delllenbell'egi"9 nauw aall liet hart
lig'. Her is een 'traditie' geworden om
bij de openin9 \'011 "et akademiejaar
de aandadu te ~~tj!Jl!"op de demokra-
ti,,,erl"9SIJroblemaliek. Recen' onder-
zoek ondersteunt eens Ie meer die be-
kommernis ,,'all de studelltetlbewegill9.

In de srudrc van l'ickcry komen dc studen-
ten zelf aan hel woord, Er moel dan ook
rekening mee gehouden worden dal be-
paalde sijfcrs niet helemaal overeensrem-
men met de werkelijke situatie, Toch laai
dil uhermate Iutcressnme onderzoeksrap-
pon duidelijk zten welk beeld de studenten
van :l.Îch7.t'lfhebben, Tcn cento: schat ougc-
veer veerlig procent van de inmiddels ge-
wezen gcneraticstudenren hel neno-mko-
men van de vader op tac htlgduizcnd frank
of meer cn nog gevn vijf procent op ruinder
dan vccrtlgdulzend. Eén np vijf acht het
zelfs hoger dan honderddutzend frank. On-
geveer 63 procent van de bevraagde eerste-
kannets komt daarenboven uit een twee-
verdienersgeztn. 9),3 PrO«I1I van de ou-
ders hebben een woning. die hun eigen-
ijl jij cg m'n Y'!jIjm iU''Oi9' JfKQj~li
'~r ~ In\tomfil uil verhou

gemeen sekundair onderwijs (ASO) achter
de rug tegenover amper twee procent met
een vooropleiding in hel technisch onder-
WIJSiTSO), Daarnaast komt meer don ne-
gen op uen van de Leuvense studcrncn ult
het katottcke onderwijs en bijna zes procent
uil het rijks-/gl'll\eeIlSl.h<lp~ollderwijs_ Ter
vcrgulijklng: van de vtacmsc jOIlj.;cren in
globo heel! 'sleeht~' drie op vier katoliek
onde-rwijs gevolgd, Daarnaast is vr bij de
eerstekanncrs in de enquête sprake van toen
duidelijke ovcrverregeuwoordtgtng van de
'moeilijke' eso-rrchuoscn zoals Laijju-
Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Ekono-
mie-Wiskunde, werenschappen-wrskuude
in vergelijking met hun vlaemse leeftijds-
genoten. Weinigen hebben een jaar moelen
everdoen in het sekundalr onderwijs en als
eindpercentage voor hel laatste jaar wordt
een gemiddelde van 72,1 % opgegeven.
Ik opleiding van de ouden. lijkt biJzon.

der bepalend voor de oplctdtngtskeuze] van
de studenten aan de KU Leuven. zowat 62
procent van de vaders heeft hoger onder-
wijs genoten, tcrwijl over hel algemeen
'slechts" 21 procent van dl' Vlaamse 1><.'10'01·
kin!! hoger cnderwus heen gevolgd, Hoe
hoger het scholingsnlvo van de ouders, hoe
hoger de overvencgcnwoordfglng bij de ou-
ders van KU teovensruocnten in vNgl'lij-
king met de Vlaamse bevolking, Studenten
waarvan de ouders untversuatr onderwijs
hebben gevolgd zijn rot vijf keer oververte-
genwoordigd aan de Leuvense universneu.

Buurt

Dat ekonomische argumenten kunnen

is bijzonder plausibel
wanneer de kostprijs van hel sruderen voor
ogen wordt gehouden, Van de ondervraag-
de studenten geniet 17,6 procent een stu-
diebeurs - dit terwijl de indexering van de
makstmumbedragen voor het gezinstnko-
IJlen om van een studiebeurs Ie kunnen
genieten nu pas voor hel eerst sinds jaren
wordt toegepast. Oe gemiddelde studiebeurs
bedraagt urn en bij de 52.000 frank.

16,4 Procent van de ondervraagde 5111-

denten zit niet op kot _ vooral omdat men
in de buurt van de karnpus woont. Zes op

Ken jezelf:
een portret van de Leuvense student

De hierbove-n behand ..lde ~lUdil' van Jan Pit1tT'I ~het ..t een intere-scant profte-l ven dt,
gcmidJt'lde J C'U1H'IHr'.uudcm Wie is dle srudem en waar houdt hij zklt dl' g,>Jgan~<' d.l};
mn' bt_'Li!!' f't'n hh" achter Ik 5ptegd

Student ,'-1..da.l1 htt'ft gelnldddd Iwinlig uur lc... vcr weck en besteedt In 1l11'1·('k\.:J·
melUljJ cvcnvcet uid aan «udre, taken en bibhoreekbezoek. Hij ga.;t meestalnaar mom
toraten 06,8 Jlfl"-o.:nI van dl OOlkr\'f.lOlgdenl, neemt deel aan \'rije oeknllll>('1! (SO pro-
ceun. el! \'ol~t in I'riNii)(' dt' Itv.en (81 procent), B['(><.ser~wIjden hun HiJ1tek"mClI uJd
\'u.-.ral ..an Slaf'l'/l <,f \tudercn 44,3 Proct'Il1 7egt ~}'~temalis~'h Ic br.'~~cn bij hel'a,J!Ul"
\'JJ...kl'n, l'n dit VI)(lrdll.mwlllt· \all dt' hoge '>daiheiJ~ld~tllr "an lx:f'd.:Jldc 11.... \1'11, lwt Il'
\'tt't'~e a"llv.ln1:~uur en lul l1l;'tfl'l! dal dl'prollt'lt:h maat zijn "u~u~aJr.unmdt. Wt'l/l'gt
SS pro.:enl van de broS'i<'r~ddt z(' 70 ~nel mogdi;I.. 11.'1de !!cnliste les de lIolities bijwer.
kl'U

{Je- gcmidddde ~tudcnt ~pendt't"rtl)er .....eek J,? uur aan k.Jffcdwwd, ).9 \Iur ,Mn
luifue700.'J,..2. <; UlII' d;tn ~Il-l-'I1,4,6 uur .11111vr!end~nt>ewck, 4,4 uur .:Jan TV,kijkl'll, t'n
!1ft'ngt "'~' uur door !lI('1 ,.iin!lef Kllflklu~ic: U:-tlVI'nsc çtulknu'n 7JIIl'n via ~('~'r nlt'~r
.l,htt·r hun hMkt'n d.ln i..:htl'r hun lid,

/Jne ~ta,lt hC't mei de sludt."lltendrenst\'erlt'!IJng':' 58,) Prt}l:<'llI van dt' sludf'nlt'1l g<l.:Jt
l'61 ur nwerdne ~erl'n '.....r w('(~k !n dt, AhlHI Clen, 8daognjkl' fCI!rn('n vOllr Alnlilll('7()\'k
Lijn de Jel1lokratlscht" pnjzt"1l el} \'oorill hel kh dat n<lar de Alm.! gJan ge ....oon !>ij70not'r
gemakkelijk h_ Hf't lekker", eten en de gezelligheid VilOde fl'~laUrallh worden daarenle·
~t'n ~Iedll~ ,ddt'n ()i~t"Ke\'t'1l dh reden (.m de Alrua tc t>czoclum. De dlemt voor Studh.-'-
advle~ ,'11 voor.ll dl" lIuisv~tlnJ!sdienst ziJl! o\'er het .dgemrtn goed gekend biJ de
ondcrvrailgdt'n 0(' JohdiC'nst ls dn IDmindere mate en ~It"dll~<luge\'ttr lk h('lh tlC'1
ondervraa)l:d('n kent de C;'I..-i.I!e Oiem\. VI,oral "p d~' Hubvl~p.d!cnSI (51,4 prOO'ntJ I~n
in \'<'cI nundl'r .. mat .. op de Dienst \'oor SludJ.t'ad"it'~ {U,3 procen!l i~wC'! .. 1r('n~«n
berul'P gt'daan, 00" Iwelt. 77 procC'lH flebruik gemaakt van de infodagt'n t.m ~(,nlm Ir
makrn ml't éél) hl Illt'l'nkre Ikhtlngen aall de ....lJ LCUVl'Jl, lo, nu hl"lr je hl't ouk l'C'n~
V.ln r-en andC'r,

(hn)
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tien is rercctu gekomen in een kamer bij
partlkulteren. Ook de peda's zijn populair
(23,9 procent peda van de untvcrsuctr. 10,5
procent peda in prlvec-elgcndotn}. Slechts
ongeveer twee procent maakt deel uit V.:J1l
een gemeenschapshuis, De huisvesting van
srudeuten in Leuven is reunet knrnfonnbcl.
De gemiddelde oppervlakte vau een kot beo
draagt 15,3 vierkarue meier. De prijs i~na-
veuant: gemiddeld kost een kot 6.604 frank
per maand mei uiterste pieken naar bene-
den en naar boven V.lII respektievelijk 2300
en 21.000 frank. Voor 37,9 procent van de
ondervraagden is er nog l'en bfjkonu-nde
kO'it (water. elektriciteit. verzekering en
dergelijke) van genuddeld 6319 frank per
jaar, DailmailSI moet cr aandacht werden
besreed aan de tendens bij de kotbazen om
niet langer gebruik Ie maken van een !..las-
slek huurkontrakt VaD tien maanden. Zo'n
één op vier kotbazen schotelen de student
een huurkontrakt voor van twaalf maan-
den ol meer,~
Studiekeuze

Het inschrijvingsgeld, de huur van het
kot, de kosten van vervoer, boeken en kur-
sussen worden meestal door de ouders gen-
nanclerd. Omspanning daarentegen wordt
slechts bij één derde volledig door de ou-
ders gesponsord. Yandaar dat Ongeveer
twee op drie zeil een centje gaat bijvcrdie-
nen. waarvan 16 procent ook werkt tijdens
hel akademiejaar (gemiddeld zn'n 5,! uur
per week}. Tenslotte heeft 3,6 procent van
de ondervraagden een beroep gedaan op
een repethorcnburo waarvoor ze gemiddeld
Jij4 .k;wl;.__bj'liWoIdcll per Il-..and, Daarna
heeft 7,O'n drie procent een beroep gedaan
op bijlessen van ouderejaars of ergestudeer-
den met een gemiddelde kostprijs van 1906
Irank per maand.

Voor het overgrote deel der onder-
vraagden was verder studeren aan de uni-
versiteit vanzelfsprekend. warlogfsrh is als
je bent opgegroeid in een welvarend gezin
met een hoog onderwijskapitaal. Slechts
voor negentien procent was dar niet van-
zeilsprekend. Bij de keuze van een bepaal-
de studlerichttng is hel universitaire karak-
ter voor dertig procent van de gewezen
cersrckanners van doorslaggevend belang
geweest, en nog eens dertig procent zegt
dal dit 'eniglins' heeft meegespeeld in de
crudiekeuze. De studenten blijken uil een
milieu te komen waar het aanvanen van
«ntvcrsnatrc studies inderdaad een must is,
Zowat zev op tien sreuen dat de meeste tOl
bijna atle gewezen klasgenoten aan de
unief voortstuderen. 92,6 procent van dit-
groep meent dat vrijwel niemand uit de
klas gestopi is mei studeren. Daarnaast stel!
ongeveer veertien prOCt:I1Iduidelijk dat ze
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een negerleve setekne hebben doorgevoerd
bij de keu-ze van een bepaalde richting-
andere nchungen spraken nog minder aan,
Pén op vijf stelt dat dit mm ol meer wel hel
geval is geweest. Te-nslotte wordt de in-
vloed van de PMS·centra op de seudrekeuzc
ah bijwl1dt'r minimaal geacht. Als men van
hel PMS weer een baken wil maken bij de
oriematfe van ebnurtenrcn. 7;11er dus nog
heet wat werk aan de winkel zijn,

Hans reeers

Vreemdelinqen en
;pers

lH Ltbisdlr fl(milir AbusJIiHltJ I<.'ó'rd/N,
drrigd mrr lIiI:rflin,'1. maar hfl fil'p attemaat
gord af(;:Ir pa!Jilla Ij) 'Go ..d afiopen: ', ....fr m
dr.:t lamr.-l,sl wel U" hijlO;I,!Jra /N1..kt'lllS. Zo
hrb~" ;:ij - doer «TI ad",i"{slraliew [out
nota ~"t - sltd,ts .."k ..l.. wf'k ..n 11/ onzeker-
hrld h(l('I'('I/ 11'/('1-e" rl/ bettaat er IIU Uil rede-
Iljkr kans dal h ..t gr.ÎII "itlla'Ilggfilllurd
wordl naar Uil diktatoriaal land. Vooral voor
dl' kitldtror is dat (til grOlt opluchtÎIIg omdat
zij ;:a go<a als wlkdÎg - lt want" hier al
veenten jaar - m Bt{'iii zijn 9rootfl_thrachl_

1-1<'1 Jlllidlge vreemdetinqen- til as/tlbt/t/d
in BtI:Jil is er!} strikt gere!}/.Jttrd, til kelllrl/-
keft onaanvaardbare IIÎtuhielers, IN dinamiek
WUI de Schellgelllall,len It<'(ft ertot gelda dal at'

'bllilmgrenll!lI dl' facto gl'primtisl'tm zij". Zo
worden wrYOrr:Illl/latsc/wppijt'1I bèboel ats zij
iff"Halar hillllell dl' Sc/'tll!Jmgr""leH brenHoI
ril mOe/aI lr dr urII!lrûS b..taten. waardoor ze
ertoe (I(II/!ll'le/word"lI slrell9 (Jp II! tred.e" IegelI
wrftektlillgcII tm tlsirl'l"tkers_ Daarllaa~l staal
het J:.'uroprse ril Belgischr beleid ~I open voor
ml'lIs"" di .. - bijvo<orb.-tid omdat ze hun eigen
olldemrmlllg I,rbbc" - ill Jum ri91'11 behotfr e
kUl/tie" voorzien Or millderb.-gordm njn lIiel
w.-Ikom,

,

\ '.
JUl Wtst-Euro,...sr k/eid teil _"ZW" vun

vrurndrlmgrll ril asit/z(Jr/terr~'" g ..slo/(n:
del" vaSlSlrllillg wordt 1.. 11 IIOI/r duidl'lijk als
wr liet beldd plaats.." Irgell de a(hUrgrolld
van d~ ntr/lSfllrl'(hfrm'rrdragrll ril iocial ..
grolldredllell Hrl huidige gesloirIl belrid is
ill~!Jewll door reil IIaiC\'C a"!lsl voor h ..!
vreemde ril rlrk/oraal wimtbejag, Dat dit be-
lrid IWillig Irg ..nka"ti/l,'I kriJgt koml mede
omdat de pers slechls <'ill moge/ijk - (Wil

onr ..alisl;srl, - otternatief belicht. lIame/tjk " ..t
mlkdig opcnstetlen va" de grmuII, 111;,-0'11
!/<,poillriseerde Cl/ le"miscl,,' ditkussie kd" Uil

gepcr$(ulIlliseerd voorlll:e/d l'IIel wrdllidelljken;
de 1019.'1',,11':11,'all 111'1Uhisc/lr gi'Zilll<'rl"ll 011$
Ilo.' I,,,,kair d,' )II/'IIlic ww vreemde/in!!"'1 kali
zijl! mct h,'lfI"l..ki":i ','1 Z"'II lt'I"I'IIsbelall,<Jnjk
fril als het "",,#>.'" ,'dll ren !(gult- W('(",planl~,
mlmn lalJd I'tlll k<'II:,' I,<,rdrr wordl d"iJi'll}k
dal dl' rechten 1'1111 ~-rc(md"'in,'Itll I'l'()ral
fom,,'eJ gcwaarror:Jd zijn ('lIk.:/ (11' papirr
br)laa/l HI'I IIII'I/ull}k U>f't'kl Il}klllUll\.'t'Iljks
Iorlall.'1 tr 11,'#>/0(11

tzrn ander wrllaal, ..n 10.:1, BI) Krill!J-
read Slaall dl' 1t'll'f"('lIs raodglo<'il'nd "" k01ll1

d .. el/e na de alldrre jOl/rl/alÎst bm"""gcwan,
deM AI/c'Hlaal zijn ;::r PI' ~~k "tlar smr"'!lr
vrrllalen m't'r dl'Zl' of gl"II<:Sflidelll/.'ndoop, dru
01.'1(1/<' ""1(/,, kall/w. Alj dt KrÎlIgTtldefS a"t,
woordell dat lI'bpaflill!l(n uitzonderlijl: lljll, er
dil jaar 1I0!l Iliks der!Jr!tjk$ gl"/>.:lIrd {$ en dm
I,el 11/ elk geval UI/ I'<'rfd,rmi becld geeft, dali
drl/il'l''' de journalisl,'1I Sdllff m;mot'.<Jd af.

MOWIII \-'/111 Jlell'<'rll/la!, Feil i~dm 111.'1de
laaI: \'lill d.' /1"($ i,f 10 waarhfldsgl!trollwal5
mogelijk 11'b ..ridllt'll. manr dal dil vaak moeI-
lijke, ledm;/ichl' lN,.,cftlsel'il/g oplever/. Fril is
e\.,.II;:f,'r dal Sl.'lIsali" ,'nnk Irl/I"" ril renwmdi·
ger is dali ti" waa/'hciJ, ,'11 I'ooral brler vrr-
kOOpl, /)(larom kal/ 111'1 dal een hek l1ll!we
jounlali5tell op ;:o..k saat naar ren sçoop owr
rl'll rprktakulaire doop 1'11 dal op hr/ulfd,'
momoll (Ol dil'pmense/ijk drama. als dal va"
hrt Libisc"r gn;1I bijl/a IUSW" d" mau" ~'a"
hrt prrS/frt I'all lVordt hl't kor"'1 van IIrl kaf
srsdltid"If-' Wordl ,'JI!lIV{!1I panil!l gl'S{'lIrl!l-'Cn
wal 'dr leur' ,'t'nt'<ldl/, of "vrdl aklirf dood-
,'1r:>."t','IrII;>
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Boek ter bestrijding van rechtsekstremisme

Cordon sanitaire
0"de bestrijding van racisme et!

rechtsekstremisme gaap' er een
kloof tussen wetenschap eII

praktijk.' Deze stelli"g is liet uit-
gangspun, van her boek 'Bestrijding
van racisme etl rechtsekstremisme',
onder de redaktie van Hans De Witte.
Met hel boek wil men een bnt9 bouw-
en tussen wetenschappers CII ander-
zijds mensen uit de praktijk en tiet
beleid. die racisme elf rechtsekstre-
misme bestrijden, Hel boek hemt elf
bijdragen van Vlaamse en Neder-
landse onderzoekers die vanuit IIuII
eigen onderzoekspraktijk Uil weten-
sclwppelijke analyse leveren.
Daarenboven bevat liet praktische
aonbevetinçen ter bestrijding van
racisme en recktsekstremisme. Veto
bekeek er enkele van dichterbij.

Een 'historische' bijdrage kwam van Georgi
verteeek. professor cescbteëents aan de KU
teu ven. Hij Stelt dat hel grote publiek ek-
streemrecms afkeurt omwille van de kol-
lektie ve herinnering aan het nazisme en de
holokaust. Deze verwerping gebeurt niet op
basis van de denkbeelden van ekstreem-
rechts. "In de beslr1Jding van ekstrcem-
rechts neemt de historische argumentatle
een opvallende plaats In. Historici krijgen
een 'volkspedagogtschc' rol toebedeeld en
de vergelijking van vroeger en nu wordt
een reraoeuuscae werking toegekend."
Maar professor verbeeck waarschuwt er-
voor dat een al re vergaande benadrukking
van de historische analogie de aandacht
afleidt van hel specifleke karakter ...an het
eigentijdse recmseenremtsroe. "Ook voor
194'; waren velen er al van overtuigd dat
er met de komst van rednsradlkale massa-
bewegingen niets nieuws onder de zon
wasl Voor de rechtse traditie na hel nazis-
me betekende 1945 het begin van een
transformaueproces. Vooreerst dient eks-
treemrechts zich 'demokratisch' te profi-
leren om maatschappelijk aanvaardbaar te
blijven. De ekstremtsrtsche partijen onder-
werpen zich aan de spelregels van de parle-
mentaire demokratie. Zo ook wordt er niet
langer over een biologisch rassenonder-
scheid gesproken. maar over kulturele ver-
schIllen. Men maakt dan een 'logische' ge-
volgtrekking dat kulturen elkaar niet zoud-
en kunnen verdragen," aldus verbeeck.

Lui

hel verleden kennen, 7inln'l$ j~_ Hij pleil
voor een argumeruanevc stratq:ie: analy-
seren en formuleren van aruwoorden op
vragen en ultdagingcn dlc rechtstadikale
partijen ons stellen. "wie meent dat dit
allemaal overbodig h, geelt blijk van
Imeuekruele lurheid ol hoogmoed.'

ECIJ andere hijdrage in het bock wordt
geleverd door Meindert rennern,], Hij
doceert pohtir-kc rcor!c aan de Univ('r<;iteil
van Amsterdam. t.cnnema su-lt dat roersus-
che en aruldemokrattsche opvamngcn poll-
tlëk en niet juridisch besneden moeten
worden. "liet j undisch verlucden van
demonstraties "'.111 cksucemrecbrse p,lrtijen
is bij uitstek het mstrumcm van een
ondemokratisch bestuur." DC7t' ulwpraak
kadert in Fcnnema'c proccdurale npvattrnl(
over demokraue. Het verbieden van poli-
tieke strorumgen kan in 1(I"n opvamng
enkel wanneer cr een daadwcrkcbjke aan-
tasung IS van demokradsche procedures.
Als procederale demokraat meent Permerna
dat de beste manier om iruoleranue te be-
strijden bestaar in hel uitnochgen van de
antidernokraten 101deelname aan het
demokransche debat. "De vrijheid van
meningsuiting is een voorwaarde \IOOrhet
goed funktioneren van het demokratisch
proces." Het in Bclgic reeds beruchte
'cordon sanitaire' [isolauepolitlek ten
aanzien van uiterst rechtse panijen) wijst
sennema dan ook af als passend in een
totalltal~ en nlut demokratisch betoog.

Isolatie

Ook professor De Wille pleit in zijn
bijdrage voor een direkte konlrontatie met
ekstreemrechrse partijen. In tegenstelling
echter lOt Fennema toom De WIlle zich een
heilig voorstander van het 'cordon sant-
tairr'. Het Isoleren (niet: negeren) van
ekstreemrechrs blijkt een effektieve strate-
gie, waarvoor ekstreemrechts sterk be-
vreesd Is. Hel isoleren van radrkale rechtse
partijen is echter onvoldoende. aangezien
dergelijke partijen zelf alles in het werk zul-
len stellen om hun boodschap Ie versprei-
den. Daarom dient hun boodschap ont-
kracht te worden mei sterke argumenten.
Hierbij is het essentieel om hen aan Ie val-
len op thema's waar ze niet (ol minder)
Sterk Slaan, vooral op het sodaatekonomt-
sche domein. Een partf als het Vlaams Blok
hedt immers "geen wezenlijke interesse
voor hel uitwerken van een soctaalekono-
nusch beleid ter bestrijding van ongelijk-
heid of kansarmoede. Daarnaast beklem-
toont het Vlaams Blok op ekonomisch vlak

Ook de grote
elekrcrete sukses-
sen van eksueem-
rechtse partijen en
het aanslaan ervan
bij jongeren, wek-
ken onrust bij Ver-
beece. In sommige
landen hc..'Cftde
specmeke histori-
sche kontekst de
doorstroming van
het vooroorlogse
naar hel na-oorlog-
se rechtse radtkaüs-
me bevorderd. Dit
gebeurde bijvoor-
beeld in Vlaande-
ren. "Hel na-oor-
logse Vlaamse na-
tionalisme raakte In
de demokransche
srrukruren ingebed,
maar bewaarde
IcgeHjkenijd de
tesctstoice traditie
van voor de oor-
log", aldus ver-
beecs. Hij namen
erop dat het be-
strijden van de ge-
volgen die we uit 'c.

-
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tlplsch liberale en anrlsyndikale standpen-
ren." Hier zijn de (meestal laaggeschoolde)
kteeers van hel Blok zeer gevoelig voor, Het
lijkt alles bij elkaar dus zinvoller om over
ntet-eksueemrecmse thema's in diskussie te
gaan. terwijl men eksueemrectnse topics
Juist beter vermijdt. De Wille waarschuwt
er wel voor dat hel publiekelijk debaueren
met vertegenwoordigers van dergelijke
groeperingen diverse gevaren inhoudt.
Door het geven van een forum worden hun
standpunten geïntroduceerd bij hel grote
publiek en soms eens aanvaardbaar ge-
maakt. Tensloue wijst hij ook op het belang
van (vreedzame) massa manlfcstaucs tegen
ekstreemrectus. Dergelijke akiles IOnen aan

(fota EJma Schutjts)

dat uiterst rechts zich onterecht profileen
als spreekbuis van de zwijgende meerder-
heid.

Of met dil bock de !doof tussen weten'
schap en praktijk overbrugd is, valt te be-
twijfelen_ Zeker is wel dal hel een aantal
bruikbare aanbevelingen bevat. Het reikt
immers argumenten en strategieën aan
voor een etrekueve bestrijding van racisme
en rechtsekstremtsme.

Bart Oe Schrijver
• Kristof Danlels

H(t boá 'S(Jtrijdi1l9 van radsme t1I rechts(ks·
trrmism(, Wt!t(nschapMlijke bijdragen aan het
maalschapprlijk debat' is sammg(jtdd door
Ha/u IX Witte (/I is vertehenen bIJ Aa:o.
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Hij verwijst naar de onzorgvuldigheid van
de betrokken ambtenaar, die hen nu aoveet
last bezorgd. Daarnaast is de manier waarop
ze kennis kregen van hel uitwijzingsbevel
in het verkeerde keelgat gescheten. Ze kre-
gen dit op een morgen botweg in de bus,
zonder meer. Toch weet hij zich gesteund
door de universiteit, de studentenbeweging
en de vereniging 'Open grenzen'. Ziyad
denlt toch nog ooit naar Libië terug Ie ke-
ren. MaOlrdan wel als hij zijn studies heeft
beëindigd en uit vrije wil. Afgelopen vrijdag
heeft hij alvast de eerste keer dit akademie-
jaar de les aandachtig kunnen volgen. zon-
der dar hij 'andere dingen' aan zijn hoofd
had.

ranue gekregen dat ze zeker mogen blijven
101 20 december. Dit is hen meegedeeld via
het rektoraal en een officieuze bron op een
ministerie. Op 9 november zal de familie
welen of het vcrzoek tot naturalisatie van
de Jongste zoon, dal ze Indienden, is inge-
willigd. Als dit zo is, zouden de verblijfsver-
gunningen van de overige gezinsleden so-
wieso verlengd worden. Deze naturalisatie
ui normaal geen probleem vormen en
ht'eft als gevolg dat hel gezin dus in Belgiil
zal kunnen blijven.

Libisch gezin met uitzetting bedreigd

Administratieve fout aan,

de basis van onzekerheid
Goalswe vorige week reeds wist-

en te melden dreigt een Libi-
sche student geneeskunde en

zij" 9!Ûll uitgezet te worden. De afge-
lopen week braent echter enig soelaas
voor de betrokkenen: zij worden
hoogst waarscilijnUjk het land niet
"itgezet. De belevenissen die hel
Libische gezin de afgelopen weken te
beurt vief, illustreert de prekaire situ-
atie waari'l een aantal vreemdelingen
zich bevinden. Of hoe een administra-
tief foutje het teven van een gezjll
door mekaar kan schudden.

dokurnemen van de srudemenadmtntsrraue
van de KU Leuven dat hij ingeschreven Is
voor het vorige en dil akadernlejaar. Daar-
naast wordt ook nog aangevoerd dal de In-
schrijving in het vreemdelingenregister ver-
vallen zou zijn. Dit wordt dan weer tegen-
gaproken door zijn ldemueuskaan. waar-
uit de inschrijving blijkt. De
inschrijving aan de KU Leu-
ven bleek echter niet geregi-
streerd te zijn door bevoegde
ambtenaar van de gemeente
Bierbeek. De ambtenaar had
dit moeten melden aan het
mtntstcrtc, maar ze bleef in
gebreke. Zij was in het ver-
leden reeds vcrantwoorde-
lijk voor meerdere feuten,
en is truussen ontslagen.
Toch was het deze fout die
aan de basis lag van de
onzekerheid waarmee het
gezin gekonfrontcerd is.

j

1
I

Bus

In een gesprek met Ziyad gaf deze te
kennen erg teleurgesleid te zijn in de ma-
nier waarop zijn famllle behandeld werd. Raf Gerlt$

De: familie Abushima verblijft reeds veenten
Jaar in België en is volledig geïntegreerd.
lbrahim Abushima is getrouwd en vader
van drie kinderen. Hij is naar Bclgjë ge-
komen om zijn diploma geneeskunde Ie
bchalen. Op dit moment specialiseert hij
zich in inwendige ziekten en werk! hij al~
vrijonderzoeker aMI hel akademisch ziek-
cnhuls. Zoon Ziyad heeft dit akademiejaar
zijn studies geneeskunde aangevat, terwijl
Emad mei zijn anderhalf jaar de jongste
telg van hel goin is. 0,,9 september kreeg
hel gezin hel hevel om het grondgebied Ie
verlaten.

Deze uitwijzing werd gemotiveerd op
grond van een ongeoorloofde verlenging
van de verblijfsvergunning. Omdat de vader
niet meer zou studeren. Toch blijkt uit de

Fout

De familie heeft ver-
mekschriften neergelegd bij
de Raad van State om hel
uitzettingsbevel te schorsen
en IC verutedgen. Als raads-
man hebbeu zij Bugo cove-
hers ingeschakeld. Intussen
hebben ze mondeling de ga- (fota loosl fit/sm)

Ekonomika, die hun megatatclvoerbalspel
meegebracht hadden, Apolloon, die ver-
moeide spieren masseerden, Medica, die
reklame rnaakten voor Bloedserieus. en,
zcats gezegd, het VRG. Van de clubs hebben
we alleen het KVHV gezien, dat Ons Levens
aan de man probeerde te brengen.

Dat Luko afwezig zou zijn, werd al
begin september door de zes geledingen be-
slist. Nochtans mochten de radert gratis op
de Markt komen staan. terwijl een stand
normaar heel wat geld kOST.Voor de Sodale
Raad deed precies die knmmerstêle inge-
sreldhejd van de Studentenmarkt de deur
dicht. Kringraad vreesde dan weer dat niet
veel kringen deel zouden nemen. en dat
een lage opkomst te verwachten was. Er
werd beslist de kat uit de hoorn te kljken.
Ze zou volgend jaar al~nng meedecu als
bleek dal ze dit jaar de grote alwl'zigl' W,lS.
Dal is atvast weitli~ waarsctujnlljk: als er
iemand grote afwezige was up de
Studentenmarkt. dan 1V,1~het wel de
student zelf.

den organiseren, maar allerlei informatie
hierover i~ Ie laai doorgekomen. Toch heb-
ben we nog ons best gedaan om de studen-
ten nnn te zetten naar de Brabaruttal te
gaan: het stond in de Mlnlbalaus, er hingen

-atflches-en we-hebben flyers uit8edeeld, Op
de Studentenmarkt hebben we ook een
debat georganiseerd en een mini-uitgave
van onze VRG-proms gehouden. Maar van
de beloftes waar Studentikoos het over
heelt, weet ik niets."

Weinig studenten in de Brabanthal

ludenlen. krijgen schuld
falen Studenten markt
ee eerste Studentenmarkt in de

Leuvense Brabanthal stoot
afgelopelt donderdaqavond

haar deuren. Mis.(cltie" wel voorgoed:
de opkomst I'llll 1.900 swdenun valt
de oroanisatoren - de Brahunthai
zelf en hel kummersiêle studentenblad
Studentikoos - be/wor/ijk teqen.
Over de oorzaak hiervan zijn beide
partijen liet I/eel wat minder eens. Ze
get'ell elkaar de cctuüd van liet
mislukken, en uiteindelijk wordt de
zwartepiet zelfs naar de studenten, en
meerbepaald liet vee-presidium.
doorgespeeld.

daagden maar 984 srudentcn, op de tweede
werd dat aama! zelfs niet gehaald. Wout
Devijver van de Brabamhal. kommcrsiee!
vcrantwoerdelljke van het hele gebeuren,
betreurt deze lage opkomst: -en is inder-
daad een stuk minder dan we verwacht
hadden. Wc hoopten zeker op het dubbele.
Hoe dat komt? Het heelt waarschijnlijk veel
Ie rnaken met tijd~gebfl·k. Een aantal
komakten met studentenclubs en -kringen
hadden veel eerder gelegd moeten worden.
Mil,U dat was dl' taak van Studentikoos."

Kat

De preses vervolgt: ·Al in augustus
hebben we trouwens vragen gesteld bij de
Studentenmarkt. De studenten hebben in
okiober al zoveel te doen, en bovendien
vormen de alsrand cn het reit dal ht'I over-
düll gebeurt een grolt' drempel. Dat er
weinig bezoekers waren, ts nter onze
schuld."

Maar ook aan gent' zfjdc van de
kraampjestogen waren er weinig studenten
Ie vinden, Cl! al helcruaal niemand van de
studentenoverkoepeling toko. Dl' aan-
wezigheid VJn de kringen bleef beperkt tot

Flyers

J()I"is c,""1l~, hootdredakteur van
Studcnttkoos. speelt dl' bal handig terug:
-\Vij 7ijn in dl'7l' cnncnwcrktng n,ltuurJijJ..
hel 7\\,lJ..J..,'r,· broertje. en IWI h makkelijk
om ons dl' schuld u- ~wve[r. Wij hebben
fouten gemaakt, IIIJJr zeker nÎl"1 minder
dan dl: Brilbüllthalldf. Nee, i], gJ dJM lie-
ver met du-pcr °11 in. Ab Dc-vijvvr dl' ,III,lirt'
wt"i in ,1(' jll'n wil uitsmeren. vind ik d.n
uitermate zwak." Ook cccns heelt echter
een verklarmg klaarhggcu voor dl' lage up-
komst van de studenten op dt' Studenten-
markt. MWehebben tegenslag gehad. Vooral
de tweede dag viel tegen. De preses van het
VRG had ons nochtans beloord donderdag
met zevenhonderd studenten naar de
Markt te komen. Ze zouden een voetbal-
toernooi organiseren en lapkursussen ge-
ven aan de tnrcrbrewstand. Maar hij is zijn
belofte niet nagekomen. we hebben nie-
mand van die mensen gezien."

Bij hel VRG weet men van niks. Preses
Thomas f\.kes untkent con dergelijke 011-
spraken gemaakt Ie hebben met Studenti-
koos. maar heeft ook l'en dosis kritiek
klaarliggen. -We hebben wel gezegd dJI we
op donderdag graag met het VRG wat wiJ-

Marlijn Graumans

CHAOS
Ik Surdenu-nmarkr \v,I~een \'olkdi~ nieuw
luuratn-I, WaM ~I maauucn hanl .lJU ':l'-
werkt werd door lil" urgaru: ••uon-n. De
bedoeling WJ~ er een 1.0.:ella.1llld 'beurv-
cvcncmcm \,1)1 u- maken. uil wil Z~'gg"n
het lnlnrmatu-v e uu-r "nt~p<1nnjn~ .111('
wivwk-n. Op de t-:r"OI, "I'ge2l'ttl' markt, ,!it'
umck mut'''1 worden 11\ haar soort. Jouden
konuuersiclc en mct-kommcrsiele kraarnp-
j(') vamen dmgcn liJdT de aandacht - of de
portemonnee - V<Hlde studenten, dit' lil

dt' informatiemap voor de standhouders
ITOUlVl"IlSomschreven werden als "een
inte rcvsanrc. maur moellijk te beuaderen
doelgroep. ~

Dat het inderdaad niet meevan die
doelgroep tt' benaderen, bleek zeer
duiddijk vorige week woensdag. toen de
Studentenmarkt haar deuren opende.
Kraampjes waren er genoeg. ondermeer
van undcrwijsln stelllugen. sportclubs. rcts-
buro's, banken, et'n rabaksbedrljf en het
Belgische leger. maar de Studenten wilden.
undanks de gratis busdrenst naar Haasrode
bracht. maar nier komen. Op de eerste dag

café pool ST100Ker

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat I (boven Lunapark)
tel.: 016/23.33.10

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur
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24-urenloop wordt vijfentwintig

Loop live op hel nel
~ portrood kali dit jaar teruq
~ I,/ikken op vijfeIlIIl'În'i_'I jaar

24-ure'J. DM is zitver en dus
een mooie prestatie ate eens 1!:\lra ;11
de veri mag gezel worden, wam tie
ze-uren is en blijft éën \'all de sneden-
temoppers van het jaar: Sportraad
(Spora) staat ti daarbij IOC'de feeste-
ditie, die dinsdagavond SI"r', te "01-
geil vanuit de luie stoel. De resultaten
I!II hevindinqen bij tie 24-IIrellloop
zullen breed uitqesmeerd worden op
tiet Internet donkzij Ulyssis die meI
dit nevenevenement. U'twrloe ook het
cyberkafee behoort, Internet wil pro-
moten aan de KV U!IIW'fI. Een 24-
IIYf!1lI00I' op de in[ormatieJllelweg.
Sneller dan ooi"

Vorig jaar al WJ~ er reden ror fl'l'~1 bij
Spunrolad want toen was hct ut' vieren-
twlnngstc keer 24-uren en dit Jaar Is hel
dm zilver. Om deze 10...11bijzondere uitgave
extra tutsier bij te zetten zaler een gmol
vuurwerk zun. Voor de TeSIwou Spora nog
ni,'t~ kwijt. want hel nwel een beetje een
vl'rr.l~5ing blijven. Dl' 24-urcn i~het evene-
ment van Spore Udt clj, jaar hel meeste
studentenvolk wet'! Ie Irel.."ell en waar
zowel de meuwkomcnje-, dh de doon .. in-
terde ancrens zich op hun gemak kunnen
uutcven. De ht'dne1ing \'.111dl'7e akuvnen is
op een rekreillieve rnanier wat kumperitie
te brengen tussen de verselullende fakul-
telten. kringen. peda's en andere Or8.1f1i-
salie~ in hel studentenmilieu. Hel gevolg
daarvan is l'en leuke aktiviteit die zowel de
meest akueve ars passieve soonlevebog kali
bekoren.

Wie denkt alleen maar zwoegende en
zwetende lichamen mei ongelooflijke (ge-

nog IJl van bckrumngcn voor de \ llibtl'.
meest en lIIin,l geklede, en de IIlI'C~1 ro-
manüschc declneuu-r. Er FIJn nog andere
uevcuklosscmcrucn erg pcpulaer. Lo heb jr-
bijvoorbeeld hel prollenuurtje. het klasse-
ment VUOT lil' bekende vlarmngcn. hel
hl'l'rhJk~tc ge-rectu. dl' prij~ voor ue origi-
m-thll' door):l'o:ht\lk

Kuiten

omdat nkt Iedereen in ~tailt h lijn lijf
tegen )(role snelheid IJver dl' piste te dTaEWIl
en sonuutgcn liever van hel leven .1.1n dl'
"dnl en de tHIl)( willen genieten, lijn er
standjc-, lJIel .lllerki lekkers van de ver-
cchtllende deelnemende krmgcn. Hl'! i..la,·
semr-nt \'1")[ het grootste. llloohle IJl leuk-
~Ie \tandje i\ dan (lok ieb waar veil- krill
gen hun lIiu-r\l(' 1x'~1voor doen. Vurige
jaren hebben al ungewezeu dal dat '>Om,
rot Indrukwekkende resuttatcn kan leiden
zllal~ l'en gTlln! houren dtnoskeler waar je
lil rond loopt. l'en reusachtig kaartenhuts.
l'en '1dlinK volledig bedekt met liel,>wrak-
keil 1'11ooi.. rema's al, her 'Wilde wcsrcn'
en de 'Muppetshow' zijn al Je revue gcpav-
seerd. Tul nu toe hebben de kringen 11(1!:
niets losgelaten en zal hel afwachten werd-
en tor dinsdagavond Om de financiele
overmacht van de grootste' kringen loch
een beetje tr remperen. werden beperkrn-
gen opg("]t'g,1 voor de bouw van de stand-
[es. De \I,mdjl''> mogen dit jaar maximurn
acht meu-r hH'ed rijn,

Bulten hl'l kil dat het startuur van
zeven naar acht UUT'~ avonds is verplaal~t
en er vuurwerk 7..11zijn ter gelegenheid van
hel jubeleum i\ hCI meest vernteuweude
element de samenwerking met Ulyssis. Dil
is een organisatie, gedragen door studenten.
dit' Inl dut'1 heel! het Internet te promolen
aan de KU Leuven. ulvssts geeft ondermeer

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
a/{es wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag Urn vrijdag 10u·18u

zaterdag 10u·17u

Diestsesteenweg 104, Kessel·lo
016/26.09.21

Omdat het voor de
cdue Ireakc of nteuwsg!e-
ngen bijlange ntet ~'OI5IaJI
urn een droge verslegge-
ving van sijfer.i Ie lezen,
knjg je ook de mogclljkhchl om on hne een
I~e!jt' van de echte sfeer ol' te snuiven.
Want door hel gebnuk van 'Real vidt:'u' ben
je in staat livebeelden re sten van UI' wed-
~Injd. Wie zich daarmee nog nk! Tevreden
voelt, kan ook rondneuzen 111her aanbod
van uucrviews met winnaars en verliezers.
Aangczu-n de 24-urenlooJl toch ht·! meest
te genteten blijft als je er lijfelijk bij bent en
de aanwezigen altijd gelij!.. moeten hebben.
zal er UJl hel tennisveld langs de toegangs-
weg naar dl' omloop een ecln cyberkatee
uil dl' grond gestampt worden waar je gra-
us kan surfen. chanen en andere nerbe-
zoekers kan uildagen \"OOTje favoriete spel-

heen mee de stem van de
«udem in tnternetrnutertev
Ie vertolken aan dl' unief.
uer nevenevenement dal
Uly~~I\ en spore samen
verzorgen. zat erun bestaan
om de za-uren recht-
\trt'd,\ op uuemcr te bren-
geil waarvoor er cvcnceuv
ecu beroep gedaan wordt
"11 lnternerprovnter 'Pin,,'.
Or dal Internet kan je al
van een voorsmaakje ge-
meu-n van hetloopgebeu-
ren vooraleer je 7e11 je
sportvloffen aantrekt Bu-
vc-ndlen i~er voor wit' mil
1'('11 of andere dutstere re-
d"11 met lell a,IIlWelÎ!I wil
1)( kan zijn toch dl' moge-
lijkhl'id om de jongsrc re-
vuuarcn en raudcpmcrkm.
gen vanachter het scherm
te volgen. DI' virtuele place
ro he- is http;/It1-eIlf$,rm~,bel
!41IUPl/L ....,p.

Devies

(fi.w Dirk /kma,,/)

lctjc op t-en van dl' vele cnmputcrv dil' er
voor je Ier beschlkkmg staan. -wctcoruc 10
rhe real wurld' hhJIt met andere ....ourden
hel devic op de nh erce 24url'nloop.

Bart Andrtcs

Ik l'IJf~III\I:mtIHSlf24-lIrm/wp wordt 1II.'IaI/fj
gfSCI!Nw op d/llsdafj<lwmd ('/11 20 11. op hel
SpVrtkc/ Sc/ml/tr van dlensl ismofruor ~'(I,I
eerven /In sldrlsc}!ol \'!)(lr ti, viI'UPlIlI'mt/,'J IIrm
zal drmdas 2J okwb!'r om 20,00 u door p"'Jrs-
tor VaPl ûrrven .'II'gn"," worden en dl' srrmr\',I/(
zet \·/(fmr.'7111/.'l UU/1 tater door profN5.<'r
&11""a"r af:J!fI<'ftll Iwrdf'1/

KERfJ
SCHOLLEN-SERE

bogaardenstraat 3'2 3'000 leuven
016'ZZ.Z3.SZ

r-----------------------------,

stelt voor

s

het lekkerste brood
de heerlijkste koeken

de fijnste belegde broodjes
met een ruim assortiment

specialiteiten zoals
big bob, gringo, arabier,

!I IL .J
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Naar eksterne kontrole op pers?

U kan maar beier een
eigen mening hebben

De [wisten tussen de politiek en de
pen zijn met' u.' wiJlcn aan ckonomische
fakroren zoals Iiberaliscring en deregule-
ring. Dal heeft geleld 101een konkurrentie-
$!rijd die maakt dat de Journalist rijn infor-
matie nog moeilijk kan kontroleren. omdat
hij dan het rtslko IÓOI>[l'en belangrijk
nieuwsfeit of primeur te missen. Daarnaast
wordt de pers er welhaast tot! gedwongen vervolg van p- 1
de 'dien niet meer omstandig uil Ie leggen. zien. werk je bijvoorbeeld mee aan een
Men beperkt zich er \0<' enkele proragonls- lokale Nederlandse veto. dan mag je op
ten tegen mekaar uh Ie spelen. Het levert kosten van je unief een jaartje langer over
Immers meer kijkers en lezers op door de je opleiding doen.
dramatiek en de emoue van tegenstreven; De Nederlandse studentenbeweging,
IC'belichten dan door de zaak uit te spillen. overkoepeld in de Landelijke Studenten
El:n recent voorbeeld hiervan Is hel wets- Vakbond (!.SVB), is allerminst opgt.."ttt mCI
voorsrel over de verlaging van de Ittftijd die koppeling van studlefinandering aan de
van de seksuele meerderjarigheid. KU Leu- resultaten. -Maar-, zo zegt Boukje van
venprofessor Hutsebaur. de bezieler van dil Nunen, oud-voomner van her LSVB en nu
voorstel, kwam amper aan bod en ook de als student bouwkunde met Erasmus in
bevoegde minister Smet (CVP) heeft het Leuven, "die verbinding was enkel mogelijk
niet echt omstandig kunnen uitleggen. Het omdat het srudiepunrensysteem zo'n duide-
voorsrel haalde enkel de pers door de furi- lijke en objektleve maatstaf oplevert. Aan
euze reakues van Alexandra Colen [vleams het creditsysteem gaal een periode vooral ,
Blok) en de reeknes van de minister. Hel waarin diepgaand is nagedacht over de
steekspel tussen voor- en regensranders kwaliteit van hel hoger onderwijs, In 1992
stond een degelijk debat in de weg, maar stelde de kommissie-Wijnen een landelijk
werd als (en spekrakelsruk opgevoerd. systeem op voor hct hoger onderwijs.

De gcrcchrsverslaggeving ligt nog het Daarbij kwamen ze töt een metode urn de
meest onder vuur. uoor de schandalen en zwaarte van een vak te analyseren. In hun
de hiermee samenhangende medta-aan- eindrapport staat een hoorduuk met "Tach-
dacht Is dil nauw vcrbonden mei de slechte tig richtlijnen om lot de studeerbaarberd
relatie lussen pers en pollriek. voorts wordt van een opleiding te komen.' Aan een vak
de zogenaamde 'mllh.:ujoUTll,llistiek' (kon- wordt nlet willekeurig een putuengewtchr
klusies Hekken uit joutere f,lmiliale of en- toegekend. Dat wordt bepaald door drie
dere verbanden In e(n bepa ..dde zaak, nvdr) faktoren: de hoeveelheid stoL hl't a.:mtal
als eetl probleem aangeduid in de berlclll- uren college en de lijd die je nodig heblom
geving. Maar de verontwaDrdiging van som- hel eksamen voor te bereiden"
mige hooggeplaalslen is wel erg sclekliel. Boukje onden;treepl de voordelen van
Hel is pas sind~ de niet aflatcnde aandacht hel systeem: "Op zkh kun je weinig aldin-
\'oor de betrokkenheid van ondermeer poli- gen op 10 een poging om het OIldenvijs
Lid, bedrijfslddt'l'I en m,lgi5Jralen, dal men doorzichtiger en uniformer Ie maken. AI-
zijn pIjlen richt op de gf'r«llI~jt)urnaIiSliek Ict:n j,lmmer dat de praklijk nogal eenS ver-

o Ista Jaargall9 24 /Ir. 5 dd, 20 okto-

edia en pers zij" kop WUI JIJt
tegenwoordig, De ene klaagt
over de grote hoe veelheid

reklame bij de simpsons, die lUI al
t'oor de vierde maal worden uitgezon-
den, de am/ere over de moordaanslag
va" de pers op Diana. Maar er is ook
iets [undamenteiere kritiek. Zo gaat de
pers, volgelIs sommigen. haar boekje
te buiten bij de gereeh'-o;journafisliek
en wordt het reent op privacy mei de
regelmaat \lall de klok gesciJOndell. De
roep om eelt striktere regeling klinkt
dan ook steeds luider. tn zijn openines-
rede bepleitte rektor oostertinck nog
de invoerinq van een ekstern kontrele-
orgaan voor de pers. Veto wil i" een
artikelenreeks de belangrijkste akto-
ren aan liet woord late" over persvrij-
beid, kontrole-organen, deontologie,
de funktie \lan de pers enzoverder:

De pers heet tegenwoordlg de vierde macht
Ie zijn, naast de wesgcvende, uhvoerendc
en rechterlijke macht, al is haar macht Juri-
disch niet verankerd. Hoewel de overige
drie machten elk op hun beurt onder vuur
liggen. lijken zt' in de pers een gemeen-
schappelijke vijand gevonden Ie hebben.
Deze evolutie is hel logische gevolg van de
ontzulltng van de pers en de algemene
geest van prorest en komeaaue sinds de
jaren zestlg. Elk persorgaan was verbonden
aan een bepaalde partij. De gekleurde be-
richlgeving die hiermee samenhing, werd
algemeen aanvaard. Door de groeiende on-
afhankeliJkheid van dl' pc.'rs, Is de relatie
~ de poiltld vl:rt.uura.Oal hee~
ultwendigd In een groeiend aantal reetnee-
ken dat aanhangig werd gemaakt legen
dag- en weekbladen.

Spektakel

Toch zou hel zinl{Jo~ zijn IC ontkennen
dat hel één cn ander misloopt in die rak
van de journalistiek. Als rode draad in dit
vcrhaalloopt eens te meer de groeiende
tijdsdruk die rU~1UJljournallvten naasr de
bekommernis van dagbladmanagers om
kornmersieet sukses. Zo worden sommlgc
mensen al door de pers veroordeeld nog
voor hel gerecht uhspr.lak heeft gedaan
over hun schuld. Na een vrijspraak kan dolt
leiden 101een onherstelbare schade. MailT
ook na een veroordeling is hel gevaar van
een moeilijke reklassering en remtcgratlc
niet denkbeeldig. Terwijl de pers snel moet
berichten. is tijd nel een bescherming VIK)r
de verdachte in een gerechtelijke procedu-
re. Zo kunnen de standpunten rustig afge-
wogen worden en alle bewijn'n gmndig
onderzocht worden. Uiteraard kan men van
de pers in een demokransene samenleving
evenwel niet verwachten dar men wacht
101een uitspraak om hierover Ie berichten.

De berichtgeving over kriminaliteit
haalt veel kijkers en lezers. De mens wordt
nu eenmaal aangetrokken door deze dra-
matlsche en gepersonaliseerde nieuwsfei-
ten. Dat sukses ligt mede aan de tests van
een venekcud beeld ual men krijgt over
krimlnalltcit: Het zijn immen. de J11(CS1. In
hel oog springende en zwaarsic misdrijven

punlen

die aandam I krijgen Daarnaast is hel één
van de elementen die het vubjckuevc ge-
voel van onveiligheid doet toenemen. Maar
onk in de gerechtcbjke verdaggeving ver-
lie~t men wel eens de pedalen. Ln worden
de fundamenrele rechten van dl' verdedi-
ging dikwijls door sommige kommenlaloren
afgedaan als 'juridische spilsvondlgheid' of
'venregmgsrnoneu ....ers'. Er wordt Ie weiniK
duiding gegeven over de strikte procedure-
regels die uoodzakehjk zijn om hel recht
van verdedigiug IC garanderen. Tuch milg
dil' nócdzakehjk geachte ingesteldheld met
betekenen dat de pers hel overdreven lor-
mafisme tegenover de rcchtvaardlghckl niet
meer ernstig in vraag zou mogen stullcu.

Bloot

De vraag die ztrh nu opdringt is of de
uit schuivers die gemaakt worden in de 1)(.'1'1

een striktere kontrole rechtvaardigen. De
beschcrrnmg van de persvrijheid ligt verval
in de grondwet. Die, rijheid kali aan g~'en
enkele voorafgaande inperking worden
onderwerpen. Daarenboven zijn drukpers-
misdrijven onderworpen aan een bijzonder
regime: Y: moeten aan een jury worden
veergelegd in een assisenprocedure. Die
procedure is in onbruik geraakt, waardoor
drukpersmisdrijven strafrechtelijk bijna niel
meer vervolgd worden. Toch bestaat de ten-
dens om misdrijven te korrektlonaliscrert
~dh is: voor de korrektloncle rechtbank
brengen):<liln dat vcrband kan bijvoorbeeld
gewezen worden op de Inîormauegartng.
De prublemat.lek van de bescherming van
de joumausueke bronnen 15niel afdoende
geregeld. Daardoor worden journalisten wel
eens beticht van 'heling van dokumeuten'
voor de korrekuonele rechtbank. Omdat de

_I

met een nagenoeg identieke inhoud loch
verschillend gewogen worden aan de diver-
se uniefs. Een ander voordeel is toch wel
dar de eksarnens in Nederland minder op
reproduktie en ensiklopedlsche kennis zijn
gerichl dan hier het geval is. Ten derde kun
Je bij ons de universneu juridisch ter ver-
antwoording roepen. Als je je studles nlet
binnen de termijn af kunt maken omdat de
unief haar opdracht om kwautensvol on-
derwijs Ie brengen nter naar behoren heeft
vervuld, kun je dU5 naar de rechter slap-
pen. De vraag is wel hoe je de veraurwoor-
delijkheid van de onderwijsinstelling kunt
bepalen. 'Ior nog roe is er aneszms nog geen
juridisch precedent bij mijn weten:

Aan hel Nederlandse eredusvsteem zijn
dus zowel voor- als nadelen, volgens de

111181En.els .edoceerd?
Op de- Abdtn'WdJe RaId (AR) van vortse maandla had rekurr Uosterlind. he-t bij de
di$kus~e over hel rappon-Oostnllnck niet enket over de Invoenng van het ~-
tee-m. maar t)ulc.over de uilwerl..illll: van een v('lwa,lrdIKe derde l1·dll~. l.C)d!S gnYt"U'n
plt'ir Rt'!tcr Dillemans. ererektor van de KU Leuven. In zijn recent rapport ever de opti·
maU'ering van het hoger onderwijç voor een hervornung van hel universnerre curncu-
lum. Dillemans wil de eersw twee q,di "oor alle oplcidmgen v<ll'II~1I op vier «udre-
jaren. gc"olgd door een e("njarlge derde cvdus ah v(lQr~reiJlng op dl' permanente
Ii()rmin~. HUldi~ r..ktl)r OÖ5tetlin~'k wil nog "'1'11\tap wrder (laan. Op de bt.·wusle AR-
"l'rgaJ\'ring pleitte hij "'Ont t"eu delJt" l)'dus. \hl.:lrbiJ in ht"t Fngeh p;t'ur'l.ct!rJ Wil '''''or-
Jen. Dil in'nnnde \'fOor<lel hJ!.;t te!'('muI"! Ie k,lllIen aall een bepaalde akademlsche suclr..-
king Jlt' ec-n nauwt're a3ns}uiting W<.'II<tmet hel Angel..aksi·, ..:he ·colJef:c'-llIodd. Aan hel
oq:1II V,ln dl' j.U"t'u neg\'llIig k\"am er l,,\\·d in Vlaolnderen als Nederland een \·t'rbille
dlsku~\il' op g';IIlKo"l;er ,ok \(\('Ill'mende \'elengd~ing "all hel Ulll"e~ltall"e l'ndeT\"lj~.

D,' nkU'''e ~le1lingnarne zou dal d..])at wel een) opnleu\\ kunnen oppoken. (be)

Derde

bronnen niet beschermd Zijn, wordt de
pc:rwrijht'ld zdf In het gedrang gebracht.
naarnaast bestaat de burgerlijke vordering.
w,lilrhlj een rechter bijvoerbeeld een publl-
kalieverbod oplegt gepaard gaande mei
hoge dwangsommen

Fr 7ijn dus mogelijkheden Ie over om
journahstcn juridisch Ie vervolgen op grond
van hun burgerlijke of sarafrechtcljjke aan-
\prakelijlhcid. Er drlngll.ich zeUs een
grolere beschermiug op, zoals bfjvoorbeeld
mei l>etrekkinK tut het bronnengeheim.
Daarnaast ltjn er deomclcgrsche kodes op
verschillende mvc's nodig die een grOOI
moreel ge~a}l hebben. MaM sinds kon kan
men met klachten terecht bij de -neonro-
logische Raad' binnen de 'Algemene Ver-
eniging van Beroçp~jollrnalish!n in België'
(AVBS) Dal Slcbt! van zelfregulering gaal
men wellicht verder uhbouwcn. Het voors-
t{'] dat rektor Ooslcrllnck genegen is - lui-
dens Lijn 'JIICoi"6gspeech - gaal veel verder
t'11 werd al bql]ei(uoor ondermeer Jacques
vélu. prokureur-generaal aan hel Hof van
Kassatie. en A1"elchior wSit)ëlel. Zij bepleit-
ten naast een justitiële aanpak van önwet-
nge journalistlek een ekstem kontrole-
orgaan. Dal zou beslaan uil journalisten.
academici en magistraten.

Een dergelijk komrele-orgaan kan on-
mOKelijk werken aangezjeu de wereld van
academlcl en magistraten nu eenmaal zelf
gepolitiseerd is. Dal zou de pers dus weer
betrekken in de partjjpolltleke spenetjes die
ze net aan hel omgroeien lso Daarnaast
staan die beroepsgroepen niet meteen be-
kend als de meest voorunsneverrde. Aangc-
zfcn de pers een belangrijke funktie heeft
om bepaalde wantoestanden bloot te leg-
gen, kan die kontrole dal belemmeren. In
dal verband kan men boeradegewfjs verwij-
zen naar de Amerikaanse uitspraak: "Een
vrije pers kan goed of slecht zijn. maar een
gekomroleerde pers is ahijd slecht" Toch
moel de pers de zelfregulering serieuzer
gaan opvallen. Zo dringl zich bijvoorbeeld
(en sniktere regeling op mei betrekking tot
de belangen van verdachten en slachtoffers.
Zij worden Ie uhvoerig belicht (mei naam
en scenaarn). zonder dat daarmee een pu-
bliek belang gediend is. veons dient de
deontologische raad openbaar Ie werken.
om de mtsstappen IC kunnen kompenseren.
Immers. de mtsstappen kunnen niet langer
ontkend worden en een eksterne kontrole
moel ten alle prfjze vermeden worden.

Raf oerns
Bronnen: Jan Cltmtlll til Mitkt Van dt Puue,
'~VÎtrdt macht', 1995 In Pol ~/l<Jur, 'Man
bijt hond', /996.

-,
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betrokkenen. Dat is ook hel oordeel van
professor nebrock. koördlnaror Onderwijs-
beleid van de KU Leuven. dil- overigens
denkt dat de invoering van een verder
doorgedreven studiepuntensvsteern nog
niet voor morgen zal zijn: "De reklor heeft
dat maar even ter sprake gebracht. Er is
daar nog geen enkele fundamentele diskus-
ste over gevoerd. Anderzijds is hel du1delijk
dat we op weg zijn naar een aantal ver-
nieuwingen die de zelfstudie van de SIU-

denten moeten verhogen. Het rapport-
Dülemans bkdt een uitdaging om na te
denken over die onderwjjslnnovaues. Een
debat over de invoering van hel credhsvs-
leem paSI perfekt In dat plaatje. Maar hel Is
voor mij geen uhgcmeekte zaak dal we hel
Nederlandse sysleem zouden overnemen. ~

Bart zeekhout
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Teater De Korre brengt 'DeKapellekensbaan' van Louis Paul Boon

Boon in Ua
Oti 1942 begon de dertigjarige

Louis POli! 800" aall een werk
dat hij pas elf jaar later zou

voltooien: liet bijna duizend bladzij-
den tellende tweeluik 'De Kapeltekens-
baan' - 'Zomer te ter Mllren'. Het t's
een boek:dat in grote lijnen de moet-
zame opgang 1'011 hel socialisme wil
tekenen, 1.'11 ae ondergang van de bur-
gerij die ineenstuikte. honqerlijdend,
maar toch de schijn reddend. Het ts
het verstaal geworden vtm Odinneke,
die geboren is "in tjaar /800-ell'Zo-
veel", De Korre vertelt hel boek, in
een regie van Danny tceuppens, l'er-
tolkt door vier personages: Antj/! De
Boeek. Marnick Bardyn, Dimttri
Duouennoy CII Peprju Lievens.

Hel is een boek dal verder rijk! dan "tjaar
têöû-en-zoveel", dal verder Iceh in de mo-
derne dag en de mensen van vandaag. In
een gesprek met Pjemo Roobjce omschrijft
Boh De Moor. artistiek leider van de Korre,
zijn teaterengagement. Akteren is voor hem
in de eerste plaats een manier om 101 een
beier tnztchr te komen. Daarom gaat hij er
vanuit dat de rol n aa r de akteur moet ko-
men en niet omgeke-erd. Eigenlijk ligt hier-
in de basis van het euroest a srne w ...armee
De Kurre op zeek is naar de mogelijkheden
en grenzen v...n het veneheater. In dit kader
Is het ook don de bewerking p"'St van Leuls
Paul Boori's roman De Kapellekeusbaan.

De kapstok wa ...raan het vcrh a al up'
hangt zijn de kinderjaren van Odinneke.

negentig-en-zoveel
vertolkt door AlHje De aceck. Odlnneke
wordt verliefd op meneer Achtnes Derenart-
court, direkteur van de garenfabriek. maar
zal uiteindelijk trouwen met het "Zielige
csearke. Dan b er nog haar broer VOlleer-
traleer. mei zljn monsrerhoold dat van hier
naar daar door het leven waggelt en haar
vader vapeur. die mei zijn Goddeloze ma-
chine de wereld redden wou. Konom, de
korte inhoud in een notendop, waarmee De
Korre van wal steekt. Zeil vervlocht Boon
zijn dagelijkse belevenissen - onder het
mom van Johan Jorissens - tussen hel
verhaal van odtnncke in Reden genoeg
voor De Korre om Boon dus ook zell terug
tot leven te roepen. Zo wordt hem de kans
in de senoor geworpen om kritiek en kom-
mentaar te geven op zijn eigen tijd. verder
zoeken dl' kantleke schoolmeester; mon-
sieur Colson van '1 ministerie, en Johan
Jansscns. de dagbladschrijver, ook naar
waarden die recht hebben van spreken. In
dialoog niet al te mals voor elkaar, ntet In
het minst voor de schrijver die de persona-
ges In het leven riep, betrachten ze toch
onbewust allemaal hetzelfde. Met z'n allen
de neergang van hel socialisme de kop In
drukken.

Zand

De personages bevinden zich doorheen
de voerstelling up II)~zand. behorende tot
de Kapeilekensbaan. Behorende lot de
moeilijke opgave om een immens literair
werk ultecu IC laren vallen in een stukje
geensceneerdc weg. Op de pechstrook vier

stoelen en vier personages die de dans van
de dialoog met elkaar aangaan. De Kapel-
tekensbaan ten niet alleen een moeilijk be-
gaanbare ondergrond maar ook een kom-
plexe gelaagdheid, waaruit de regisseur een
keuze maakte en een collage 101 stand
bracht zeker niet overtuigd van zijn gdljk.
dekt hij zichzelf, en' met hem dc spelers.
van bij het begin van het stuk In: 'gemaal
in bijkomstigheden zullen wij zijn ... • en zo
wordt het mulle zand onder dl' spelers hun
voeten op een verantwoorde wijze plat-
getrapt. Hel eerder beperkt aantal lnvals-
hoeken doet geen afbreuk aan het verhaal
(dat trouwens zelf niet echt een bepaalde
grondtoon profileert), Integendeel. maar
mi~sçhien nel aan het teaterstuk

Dat vertelteater zo zijn grenzen kent,
die amper te verleggen zijn. zal teater De
Korre dus zeker niet ontgaan zijn Om als
verteller in dialoog Ie treden ruet de andere
personages en daar ook nog l'en voldoende
dn\i~ teatraütelt, emotionaliteit - ot hoe je
het ook noemen wil - in IC ~lOppen i~
zeker geen slnekure. Zelfs AnlJe De Boeck
in al haar non-verbale grootheid had het er
meer dan eens moeilijk mee. Haar mede-
spelers wisten zich Ie 'handhaven' en zagen
dailll' hun soelaas in Om diczeJlde reden -
het zich niet los kunnen maken uil het ver-
tel kader - kwam het Boonpersonage ook
nogal berooid over in de hoedanigheid van
fysieke verunwendïglng.

Als tegenprestatie lieten de akteurs hel
publiek voelen dal 7f: met hart en geest wel
0)1 de Kapellekeusbaan venoerden. Iets
waar de echte Boon op zijn minst een bul-

ziek: het Is één V.1O de mensen die op een
uitgesproken menter erin geslaagd Is om

Jan Caeyers, bezieler van de Beethoven Akademie

veto: U huft" bnvusl geko::m loor een 'Akn·
demtr' op Ie riemen. wad rom ren QkQdemir?
Jan Coleyen: «wanneer je anno 1993 nog
een nieuw orkest wil oprichten, kun je dal
niet meer doen als een soort replika van
reeds bestaande dingen. Je kunt dal alleen
maar doen als hel orkest ook een plaats van
reflektie Is over het orkest, naast het kon-
serteren. Het begrip 'akademie' heb ik heel
bewust Ingevoerd omdat ik zeer veel belang
hecjn aan hel element nadenken over
waarom die muziek 70 gemaakt is. hoe we
ze de dag van vandaag kunnen gebruiken
en welke de rol is van de muziek van
vandaag .•
Veto: Waarom de muziek en dl' naam van
Btelhovtll?
Caeycrs. e'Icn eerste is hel zo dat de Beet-
hovenakademie geent is op hel npe orkest
waarmee Beethoven destijds een symfonie
heelt gekreëerd. wij hebben dat model
overgenomen. Hel is een model dat ons de
mogelijkheid gaf de muziek van Beethoven
en zijn tijdgenoten, zowel als de muziek
voor en na hem Ie spelen. Ten tweede is
Beerhoven voor mij ook een belangrijke
spilfiguur in de geschiedenis van de mu-

8

n is veel te kort om je te verlummelen"

ging vooëzou hebben gemaakt. Want wa,
het niet nei" dat meeleven en inleven hl zijn
personages dat hml destijds maakte 101 één~-van de meest begeerde romanschrijvers van
en voor de kleine man?

L1en urefen

Mer de Kdpelltl:tIIsballll bl)"r /rQ/uyrcep De tçor-
re dt spits afvan een reeks Boonrvenementen.
UJtl'r op het ladr Spfflt rom Van Dljck (K N.S.)
'Eros m dt rtl/lanu man '. dl' postrmm ui/!J1'91"
vm ronwn van 80011 Tom Lalluyt brengl een
grsp/tUII m hnehtrm sprtrh al! tfisa/rlllt aan
80011 Eli Slm Vall NufJeltrl schrijft \"OOrteatrr
Anri!JoIII' ren ntl'UWt f<'nttfttbt op blws van
wt'rk "QU BI..", Dl' Korre spul/ ~"<t"2llor til

1111'124oktoJbu om 20.0011 in hu Wagf'lll~
BntHt'fsl'ltrQ/II 6J. Dt rorgalljspriJS btdratl.'ll 450
frallk. Er il teil gTa/is in/ddiIJg door een ar/iJ/iek
mrdrlVl'rku VUil dl' Karrr up dillsdu.'l 2 I ol:/alxr
am 19.00 /I.

I
eeze week:presenteert de Beet-

hoven Akademie het eerste van
de in totaal zes konserten die

ze in Leuven zullen geve". De Beet-
hoven Akademie heeft ziel, op korte
tijd - ze werd opgericht in 199) ~
een gedegen reputatie bijeen gespeeld·
en maakt zicl, op om het buitenland
Ie veroveren. Zo garandeert liet pla-
lel/kontrakt mei de Franse IJ/aten-
maatschappij Auvidis de werelddistri-
hutie van de cn-proäukües. De gedre-
vetl stichter en artistieke direkteur
va" de Beethoven Akademie, Ja"
Caeyet"l~doceert over zijn 'holistische'
visie op m"ziek, de centrifll9a/e rol
die Beethoven daarin speelt, en over
liet verwerven \.'an het gelllk.

vanuit een enorm respekt en kennis van de
muziek van vroeger te gaan nadenken over

•

de verre toekomst van de muziek. Er is bij
hem een enorme spanning lussen respekt
voor het verleden en drang naar vernieu-
wing.

Beerhoven beert op een radikale wijze
- zeker op het einde van zijn leven - we-
gen geopend waarvan men de draagwijdte
pas honderd Jaar later heeft beseft. Hij is
voor miJ een figuur die op een symbolische
manier de behoefte die we allemaal hebben
um het verleden mei de toek"mst Je ver-
binden. in zich droeg. Beethoven wild!' :WO'

ver gaan in de uttdrukklng, de ekspresste.
dat hiJ de bestnande vormen - de muzfkn-
Ie grammatika - zover is gaan verkennen.
dat die vormen op het punt stonden Ie
barsren. Je zou hel kunnen vergelijken met
de architektuur. Je hebt altijd een verhoud-
ing tussen enemJds de voorsremng hoc je
een gebouw wil maken, de fantasie en au-

dcrzfjds de banale. fysische wetten van de
bouwkunde: je gebouw mag niet Instonen.
Beethoven is 7.0 op zoek gegaan naar
nieuwe middelen, dat hij hel materiaal
eksueem heet"! veranderd om ekstreme
dingen te kunnen doen. Daar waar een
normaal huls vier muren heeft, wilde Beet-
hoven bijvoorbeeld een huis mei drie
muren en daarboven een enorm plafond
maken, een huis dat normaal niet kan ge-
bouwd worden .•
Veto: Ligl dit' OP\l(llti"!J over dl' w:rholldlllg IUI-

sm ~"t'rfl'dt'tl t'n ro)f'k,'mff ook aQn dt basis VQ" de
grote waai" QIl" aktivtteiten dir de Biel/wvrn
Akadl'mil' Il'nlrnm spreidl?
Caeyers: _Ja, ik denk dal je de essentie
van de accuroven Akademie kunt terug-
brengen lot een dubbele gedachte, die je
kunt samenvoegen tot één overkoepelende
idee: hoe kun je de klassieke traditie van
onze wesr-ëuropese kultuur leefbaar ma-
ken heden ten dage zodat we die als ejgeu-
lijds ervaren, en omgekeerd, hoc kun Je de
eigentijdse kultuur zo vanzelfsprekend ma-
ken dat ze traditie wordt. Dat zljn twee din-
gen die men gewoonlijk van elkaar scheldt:
enerzijds zit Je heel vaak mensen die met

vervolg op p. 9
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'fABULEUS' jongerenteaterfestival

Zou u onze mecenas willen zijn?
Cl)~1foopt weer storm op de

Uuvense kultuurpodia. ZOals
altijd bij het begin van een

akademiejaar wordt vanalles op tiet
touw gezet om kultuurminnenden te
plezieren. Dat gaat gepaard met de
noop ook enkele groentjes uit 111111 kot
of kroeg naar de teaterzaat te lokken,
'fABULEUS' is één mil die projekten.
De vierde editie ww dm tweejaarlijkse
jOllgcrenfeslival bestaat "iet alleen uit
adu tintennattonale voorstellingen.
maar om/Ielst ook verschillende work-
shops, een rondetafel. kenserten VQn

ondermeer Tom Helse" Cl! een [oteten-
(aanstel/i"g.

In 1991 omstcndqabulcus .. uit het \'0[-

mmgswerk van "Tuneelschoul Jonna' in
wtlsele. Al snel kreeg hel festlva! onderdak
bij -Anforum VZW'. Dle ven-niging brengt
niet alleen jeugd 111 konta"t met kultuur via
workshops. 7,IJ biedt jongeren ooI.. de gele-
genheld om hun kultureel kunnen aan l'en
pubIIe" te laten zien, Hun galerij bijvoor-
beeld ~taat open voor begtunende beelden-
de kuusteneeo. dil' er veertien dagen lang
kunnen rcruoonstcuco. '''nforum' heef nu
dus ook voor hel t't'nt hel Leuvense 'fabu-
leus' onder haar vleugels en daarmee niet
alleen een festival maar 00" een urganisaüe
die geregeld met 'Jong en emoestast reater-
talent' produktles wil opstarten onder pro-
fes~loncll' begeleiding,

Puber
Het benadrukken van het pruîessionele

karakter duldt al meteen op een belangrijk
probleem waarmee een Iesuval als 'fabu-
leus' Ie kampen heeft. Er wordt gewerkt
met akteun; waarvan de leeftijd sterk
~h~_~~el,l._ VljffIc:nJarigen staan cr ~
tw\nlllUarigen, pubers naa~t jongvolwasse-
m'n, Moet je dan spreken van amateurs,
semrproresstoneten of professionelen? Hel
kinder- en jeugdteater dat door volwasse-
nen geruaa kt wordt, krijgt hel soms al
zwaar te verduren. laat staan teater dat
door die lonae mensen zelf wordt opgc-
vocrd. Ma<lr langzamerhand korm er loch
beweging in de zaak, Niruegen5laande de

bevooroordeelde houding van sommtgen.
hebben ondermeer 'Bronks' in Brossel en
ook 'fabuleus' al bewezen dat de Jeugd met
sterke produktles voor de d<lgkan komen,
'Het Hamletrnachlen' van -aronks' vorig

spelen ook enkele intuïtieve criteria een rol.
Vragen zoals 'vladen we dit interessant ge-
noeg?' en 'Zijn we emoestests geven dan
vaak de doorslag bij de beoordeling, Daarbij
mogen trouwens ook enkele jongeren hun

Dat geld een probleem is, ~Iniemand
verwonderen, Met de subsidies van de
'Jeugd van Europa' en sponsersteun moe-
ten de eindjes aan elkaar geknoopt worden,
~Eigenlijk is het een absurde sltuarle". vindt
Dirk. -Wij willen dit heel graag doen, maar
hebben er de middelen niet voor, Wij vra-
gen de mensen die met ons samenwerken
dan ook als mecenas en niet als kommer-
sant Ie denken." Een nobele gedachte die
blljkb.1ar niet bij iedere teatermaker leeft.
Maar met Rouffaer, Samson. westen,

"

seizoen is daar een sprekend voorbeeld van.
Dil' voorstelling werd gemaakt door jonge-
ren, maar wel degelijk binnen een profes-
sioneel kader, Een mosene dit' ook 'fabu-
leus' .l.lnhanSt,

Criteria
De selektiecriteria waaraan vocrsretue-

gen moeren voldoen, lijn bijgevolg niet
gering. Belangrijk I~dat het geheel zoveel
mogelijk binnen een (scmijprofessioneel
kader kan entetaan en worden opgevolgd,
Naast dat leltelijk waarneembaar kenmerk

oude dingen bezig zijn, die In het verleden
leven, en ilndcl7.ijd~ i~ er een hele jonge-
renkultuur die vandaag leeft. Wij proberen
de enorme "1001 deerrussen te overstijgen,
dil' twee dingen samen te voegen, Je 7011
hel een soort van hollsusche visie kunnen
noemen omder wc ervan overtuigd lijn dat
in die wisselwerking de grote rijkdom van
de Europese kultuur ligt. Wij verwachten
van onze muzikanten dat ze de jnrellekru-
ele virtuositeit hebben om snel van hel ene
naar hel endere over Ie gaan en die twee
dingen onder l'en noemer Ie brengen.»
Veto: Kan ft dit mllZlkaft I)p~'atllll:lllf!n als
Itllingtllt/d aan dit vall bijllOOrbttld 'Ut Ptliu
BallJt '?
Caeyers: _Ja, leer juist La Pctite Bande
gaat in principe un van zlch eksrreem in
het verleden in te leven. Zc welen ook wel
dat dat met helemaal kan, ze retenveren
dat natuurlijk ook, maar niettemin probe-

!tda..kken kunnen ook n'lH een gratis
abonnt'tM'nt ter \ilVurde van meer dan
duiund frank veewerven. GeK<lJlgden
bert'wn zich np diruct.g 21 oktober, in ole
loop ven de midlUJ- naar ht'1 hwfdkwar·
lter van Veto, 'S Mrit"rsstrlJiU 5, brengen
dur een \1jhtI'TI sekonden durendt' a
c.apda mnb: Vdn de' fu~ hymne
ten berde en M buil is bmnen. D,lIIk u

(bdl

ren ze dat vcrleden 70 gel rouw mogelijk te
rekonstrueren omdat re ervan overtuigd
ligt dat daarin de kracht Iig1.o
veto: K!a,;sil!keII1I1;;itkhup bij JOlig/u mtllStli
\'aak /lt' aura een bUl]t saai rJfmoerIIjk te zijn
HM dmkf 11dat Ie kunnen l'fr<lI,dtrm7
caeyers: .Hct is natuurlijk zo dat klassieke
muziek een zekere moeilijkheidsgraad
heeft, en vaak in het verleden verbonden
was met een sociale elite. Er is inderdaad
een verschil met de populaire. VTM-kul-
tuur, t'r is een drenspel. Molilrje moet ook
moeite doen, vind ik, om dat Ie verwerven,
Als student krijg je een unieke kans om
allerlei dingen op te zuigen, die je de Tl."5t
van je leven blijft meedragen, Nit-t alleen
op het vlak van muziek, maar ook OJ! het
domein van de ('IOBtiek, de kultuur in het
algemeen. Je kunt met vrienden op kafee
zuren en pinljes drinken, dat moet je als
student ook doen, maar daarnaast meer je
ook zelf de mogelijkheden grijpen dit' je als
student veelvuldig hebr. om Jezelf te om-
plooien, Daarbij geldt dal je mcrs voor nielS
krijgt, of her nu sukses is, ol geluk, het 7al
niet zomaar in je handen vallen, Je moel
het zeil verwerven. zeil op zoek gaan en
dan haal je daar een grote voldocning uil.
Ik geloof dar het wrnsrou Churchill was die
lei: "Het leven is te kon om slechte wijn te
drinken." Ik zou dat willen parafraseren tot
'het leven is te kon om je tijd Ir verlumme-
len',.

7egje doen, Een nogal vage basis, geeft Dirk
De Latbauwer. artistiek leider van 'Iabu-
leus', toe, Maar: "Enkele mensen werken al
jaren mee. en zo is ergens \\11'1 een soort

!lQ~~:
Het gevaar voor een al te eenzijdige

selekue wijst Dirk van dl' hand, "Ik vind
dat niet echt een probleem. Er is namelijk
niet echt sprake van een Slijlnorm, dao wel
van een kwaliteitsnorm, Het Is vooral van
belang dat de stukken boven het nivo van
de 'schoolsketchkes' UItstijgen. Bovendien
lopen onze meningen over slljl en dergelij-
ke vaak behoorlijk uiteen."

Dl' zoekroem naar relevarnle en profes-
sionahsertng zet zich ook door in de werk-
shops van -Iabuteus'. Zowel voor de jonge-
ren die deelnemen aan hel festival als voor
de jeugdige toeschouwers zijn cr sessic~
rond bepaalde aspekt en van teater en dans,
Die laatste, de eksteme workshops, worden
voor het eerst georganiseerd, Dirk De Lat-
hauwer hierover: "Eigenljjk hadden wij
geen tijd en energie over om dit IC organi-
seren, maar ze zijn er uiteindelijk toch ge-
komen op vraag van 'Klasse voor jongeren'.
een tijdschrift voor leerlingen van hel mid-
delbaar onderwijs, Misschil'n brengen we
zo ook een groep jongeren in dl' teereraaal
die anders niet zouden kernen Bij ht't \01-
gen van zo'n workshop krijg je namelij"
drie lIckets naar keuze kado."

Absurd
ook in tem zal dil jaar anders gewerk-

winkeld worden, Woorden als opvulling l'1I

bezjghefdsrerapie zijn uit den boze en ma-
ken plaals voor een optimalisering van het
leerproces. Jongeren werken enkele uren
rond ~~cifi'skills zoals ritme en dans, kon-
sentratie enljchaamskomrole. onder begc-
leiding van protesstonclen. Binnen de tea-
tersektor doen namen als Peter aouûaer en
Crilig westen bij velen wel een belletje rin-
kelen, maar echt klinkende namen uit de
professtonele teaterwereld vind je niet in
het rijtje, Toch een gebrek aan belangstel-
ling uil het wereldje? Volgens Dirk niet,
-ne interesse is er wel. maar sommigen
vragen een te hoge vergoeding. o! moeten
al eeuwen op voorhand 'gereserveerd' wor-
den."

Benny Debruyne
Hu eerste lumstrl vinJf plaals op 11oktobtr. om
20.30 u in au/a P,tltr Ot Semtr. Dingtm is
Rtinbtrt dl l.ttuw, Info twtr d,l tn dt i1\'tri!Jf
kanserten- 1I~agmda dtZt en komtnde wekm.
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Lekhier (zie foto). schootmeesrers en Van-
depocjc heelt 'fabuleus' loch enkele zere
kapabele mensen als workshopbegeleiders
blnnengehaald.

Verouderd
Ook voor de roekomst heeft 'fabuleus'

grootse plannen, gamenwerktng met ande-
re VZW's zou btjvoorbeeld voor meer mo-
gelijkhrden moelen zorgen, Dat die banden
over de landsgrenzen heen kunnen 101)('n.
bewijst her intense kontakt mrt 'tnesréuca
Companhta 'rcatral (lCT), de Portugese te-
genhanger van 'fabuleus". TIjdens de paas,
vakantie van 1998 zullen ze in LIssabon
samenwerken aan een nieuw projekt. Dat
naast de jaarlijkse aanweligheid van het
ICT nkt zoveel van kuntinui'leit Ie merken
valt hecü volgens Dirk twee oorzaken.
-SO!1\Sklikt het met een groep, soms niet,
Bovendien is zo'n jongerengroep letterlijk
snel verouderd. Wij krijgen van die ex-
deelnemer; wel af en toe nog tips over
voorstellingen,'

Op hel festival anno 1997 zijn lil de
eerste plaats Belgrè, maar ook Dulrsland,
Nederland. Portugal. Noorwegen en de Ver-
enlgde Staten van de partij. Die laatsten
brengen dans en dat onder leiding van
Nlcolas Lcichtcr. De teatergroep van -Iabu-
kus zelf staal er met 'De ultzonderingl en
de regel?', een stuk van Bcrtölt Brccht.
Wallonië Is naast Frankrijk, waar op het-
zeude ogenblik een tesuva! georganiseerd
wordt, de grote afwezige, -we hebben echt
wel gezocht". zucht Dirk, "maar hel blijkt
gemakkelljker Ic lijn komakten \e weken
mei de VS dan met hel zuidelijke dcc! van
dit land, Vind maar eens de juiste kanalen
hlcr."

•

•

• Kristien Mlchieb
Fwil'<I/ 'jllbl/lnu' mikt voorat op jOl/gam tI/S-
Uil drrtim en dtr/ig, maar dt resl is na/llllriijk
ook welkom Btoordu/ :.tlf h" tC<I/ffpotmtiul
~'alldl htdtlldaagst j~ugd m dal ~'a" 14 oktobrr
/"'111 mn I nowmbtr Htt fNtival Ophlf ~.,ijda9
tn1:o/ldag ",tt "De UItZondering!m dt rtgttr, 111
rrsptkutwlijk Audtlorillm Mi/lntpoort til htl
Wa_!lthu)'j',u/kms 011110,JO u Va/laf 17 vktobtr
kan jt dan Jt bunenlandse _!Irotptnaalt hn
U'trk zien Info til rtstn'alit.- 11, 78.55, r
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Raimund Hoghe over oud en nieuw werk

Uillalloos veel milioenen
0"feite ZOIl Raimund Hoghe

geen onbekende meer mogen
zijl! 1I00rhet Um'f!ltle publiek.

Zij" I>IIIk 'Meillwiirb' IVID ib, 'I:ande
re..etaties van Klap\lllk '95. Later
wetder ook 'Geraido's Solo' 1!tI 'verat
Prat;' opgellomelf i" net Sfllc-
programma, twee cnoreoerafieën die
hi] mi/a kte vOQrdansers ult liet geul-
schap I'a" Pil/a Bal/jek Uiteindelijk
kulmineerde de samenwerking met
K10IJ5(lIk in 'Chambre Séparée', dat
maandag in première gaal.

Raimund H..,ghc stond In zijn stuk 'Mcin-
IV,nlS' voor IWI CCI"loI.:IlIeeo op dc buhne,
war iuet lO \ oor de hand ligt als je zun
lichaamsbouw - Hug]w ,~ klem en heelt
eén b..xhl'l - lil achring neemt 'Mem-
IVdrl~'",]~ een cobcrc. meestepende voor-
stelling waarin bjugrJfi,><hc en autobiogra-
üsche elementen H_,tvluciden 101 een re-
qulem \ oor Je ~Iadll()ffer'> van fa~sme en
onderdrukkmg In uunstand geniel Hoghe
echter ook een grote reputatie ...Is jnurnallst
voor 'Die zeu'. waarin hij een mrmddels

jmpllceen.s
Veto: IX rt<lklltJ op d .. \",,-'rpumiirr \',11/

'Ch<lmbrt Sip<lrh' W<lWJ trj p,'UlI"f ONt IS,
uker tn înutsland. IIItl <llfljJ:D ,11111UJl mil
JDUW I4Jtrk., Is tll/Mit op het UlJlull4Jttr 1.x,IIt·
laten?
Hoghe: ..De laat'tt" jaren i\ er tegen hel
puur rationele teater een n-genreakuc ge.
komen. M.1Mje moet loch bedenken d,ll
aau mijn stukken een sterke vorm ten
gronde ligl, Die wisselwerking ruwen emo-
tie en ratio krcëen een ~CkNC spanning. Ik
vind aeuotr Lachamhre e-n Emlo Green erg
goed, rnaa r ook hun stukkeu zijn euesbe-
halve louter emotie, 'Chamhre Séparée'
duurt twee uur. Ik nr-ern voor .,IJc~ dl" lijd,
maar allev heen wel dt'gelijk 7ijn tijcl Die
formele' elementen 71Jn ook belangrijk om
niet in sentimentaliteit IC verv ...JI('n •
Veto: Zelj jt Ir wrrk omschrijven ali dans of als
Itat!"r."
Hoghe:.Het dansaspekt i~ natuurhjk dat Ik
met mct mijn lichaam verhalen vertel op
muziek in een ruimte. Dal Is zowar de defi-
nitie van dens, maar het i~ moeilijk in een
vakje Ie stoppen. Brt heelt ook met teater
en beeldende kunst te rnaken. Ki)" bijvoor,
beeld ook eens naar l.ynda Gaudreau. dat i,
wel dans. maar nkt naar de definitie,
'Chambre Séparée' duun twee uur, met
maximaal twintig minuten tekst Ook het
decor is c'l: belangrijk. Ik werk JltiJd samen
met Luca Glocarno Schutte, die met erg
eenvoudige middelen werkt. Met enkele
motieven slaagt hij crin de ruimte il1~rij-
pcnd IC veranderen.

Asiel

Veto: 'M~III",iirfS' $ptt/de rich af lijdtlIS hrl
Dtrd~ Rijk, ·Cha.",br~ S;parit' IIJd(IJJ dt .wre-
d!'raufbau' in d~ jarrn VIjftIg til uilig bJIt Jr
JlukJ:m IUtt It DUIIS wor ht' bl!lIr"land'
Hoghe; ..Hel gaat wel over de Duhse ge-
schiedenis, maar dat Is slechts een voor-
beeld, Ik heb het in 'Chambre Séparée'
over her asielprobleem. een probleem van
heel Europa, Overal duikt nteuwrecms op.
De politieke problemen en groepen zijn
gelijkeardlg. In 'cbembre séperëe' heb Ik
het over een afgesloten ruimie in een bar,
maar het gaat over di! chambrr sipa.rir, een
ruimte waar nlel over gesproken wordt.
Neem de Dutroux-affaire. ook hier zijn vele
dingen lange tijd verzwegen. Ik speelde
'Metnwäns' In zwnsertano. waar al vijftig
jaar gezwegen wordt als een graf over de
betrokkenheid bij de oorlog, De bom is daar
nu ook gebarsren.»

.01" geschiedenis is niet voorbij, aan de
hand van die mooie muziek vertel ik ow:_r
fascisme toen én nu. Zoveel Is er niet ver-
anderd, ook de argumenten zijn dezelfde,
We moelen iets leren uil het verleden, dat
is loch de basis van de geschledenls?
Veto; 'Cha.mbrr Siparit' spuit i" dt 'wieäer-
a.ufluJU', was alln den "'tl roosklturipr, tin
nieuw bt!Jin?
Hoghe: «Nee. de nazikunstenaars zenen
hun carrière voert, pakweg HaraId xreuz-
berg. Sarah Leender. 'reen Marlène Dieinch
na de omlog naar Dunsland terugkeerde,
stonden mensen haar op Ie wachten. "Mar-
lène, Go Home", In de jaren vijllig werd er
niet over de oorlog gesproken, ook niet in
de film, daar \VdShet nog .,hijd dal mooie
Duitsland, de nJIUUr, de mooie bonte we-
reld. Ze spelen die films nu nog. en niet
alleen in Duitsland ...

,,'Ch.lmbre Séparéc' werkt met de per-

onder de utcl 'ZcitJl'Orlrals' gebundelde-
reeks ponrenen maakte.
Hog+ie: .Ik portreueerde lil 'Die Zeit' be-
kende, maar hooldzakcljjk ook onbekende
mensen, een relletmadam. een rentenier;
een analfabeet, een gehandlkapte. Deze
mensen Monden symbool voor grotere
maarschappeljjke problemen. Randgroepen
worden nog steeds weggedrongen. maar
hun situatie drukt veel uil van wal de
maatschappiJ In zich draagt. Door er ergens
een bepaald persoon uit te pikken, idcntifi-
eeren mensen alch gemakkelijker. Ik heb
bij900rbeeld veel rond aids gewerkt. Dal
rema lijkt 20 ver van Je bed IC liggen, tot je
ttn konmte mens mei aids I~ kennen,
die zal sterven, Ddll wordr dar helemaal
anders. Ook in 'Preis der Ijebe-, hel portret
van mijn moeder, waaruit ik sneer in
'cbambre Séparée', schrijf ik nergens uit-
drukkelijk over mijn moeder of rmjn groot-
vader, maar over de moeder, de zoon als
beeld, Wanneer ik die ponrenen voor de
-zcu' maakte, zocht ik ook mensen uil die
tets rnet mij Ie maken hadden, eender hoe
ze cruhzagen. mensen die gevochten heb-
ben, die in een slechte situatie gezeten heb-
ben.s

Emotie

Veto: Jt wtrktt mtl Pma Bausch, 'Ml'inwüm'
kr-etg zij" tlltl naer trn grdicht va" Eist taskrr-
Schu/t, Mar/jIJt Ditlriel, is prammrnr aa""'Pli!J
in vul van jt stukken, wat is dt wrbind;ng mtl
dIt strrkt Yroul4Jtlifigurtn?
Hoghe: -vrocwen tonen vaak sterkere ge-
voelens dan mannen, In het teater roepen
ze vaak sterkere emoues op, Maar in
'Memwans' komen haast geen vrouwen
aan bod, In 'Chambre Séparée' wordt, op
Jacques arer na, al de muziek dan weer
gebracht door vrouwen, De liederen van
Marlène rnemch bijvoorbeeld kaderen ook
in de geschledenls van een periode, het
heeft Ie maken met herinnering, met een
verbondenheid aan een land; zoals Jacques
Brei die zingt over zijn 'vlakke land'. Ik
gebruik dan ook haar russenreksten. over
waar en wanneer ze Uil Marleen zong, Ik
weel dat ze nlel In alle opzichten even
sympathiek was, maar het is dar gebroken
gevoel. dat zoveel meer dan louter kitsch

Snel! Snel! Vrijkaartjes voor Klapstuk
Hn Kldl1'lukfc"ti\ dl loO)pt <LlICU_ldds Ol' lijn IJa!sll' hc~l 11, ma,1T I'o,'r dt' sl1elle dan'hd·
hl"blwr he.-ft hl'! prol(hlh: ..J V"I<l llC'g 'wlntlg \' ijk,~arti -= tt' gt'd, Op madn,bs 2tl ,.kto""t
m(Js("n \ ijltn.lal h"·,· K,lu~k ~t'l1 et gratis ~ oij Jan RUl>t.'nlJl'\ :11r lol IIIl tlu 1"ml'~ (lI('

",IJ;; tw· iun l'\'It'''V In ,IC"" Vt'·OI ~t..iH d<\n Ir It' 'tl"! 1L (" 1 Wt' l>t'd(l('],'Tln:hl \....1'\
n.1' 'n',lIId.ai: \'o>r 7t'S H'r jt' Ila:,m l''f!:<'''VI'n hiJ V,'IO 5 \'t, :er~strd, I 0;, Irl. ,1·14 Ut\.
rn :tllll."r~," -NIJ\'it' ....J;;: '" "("'St.0-. d IIsd g U 1.1,1'"C'\'en 'I'n \' JI 11.1'",twc'e dlwh
)("1" l':' Jdl r ko;!t'n na.ll I! ek~j1t"i1Jll'lIc'lt' ,.nkru J1JIm Th,' \\"y ){me Wc'ed' Zelld,'

I ,I' v()(,r .:!i uddg ,'_:1uur (ha "<'10 ,';1 k tlt.Jt 1-:b, !Inl' I, H ldst lt' r("{lJ"

(foto /t'an Put)

soonlijkc:: geschiedenis van hel publiek, en
de geschiedenis van het land, maar ook met
de konfronrane van droomwereld en fCJIi-
ren. De dromen vallen uil elkaar, de kitsch
en patos worden gekonfromeerd met de
realiteit, daarna wordt de p.lIOS in een ver-
haal ingeschreven, De werkelijkheid sluipt
binnen door middel VJn kleine- stukjes van
de grote realiteit, vaak gaat het slechts om
één zin. Er is een uitspraak van een Jongen
die in Auschwitz opgroeide, en die ze! dat
hij zich als kind geen valse gedachten
maakte over het koncentratlckamp: "door
de deur binnen, door de schouw buiten." Ik
sneer een advokaat, dte verklaart dal
wanneer een jongen asiel aanvraagt omdat
zijn familie is uitgemoord, en zijn dorp ver-
ulengd werd. dat dan niet als rechtsgrond
geldt voor een asielaanvraag. Die wordt be-
sust teruggestuurd.e

Zelfmoord

Veto: Spul jt tigenlijk tin ral op de pltmkrn?
Hoghewgpelen zeker nlet, ik doe dingen
die ik moet doen. ruueten Daar vorm, mijn
identiteit verdwjjru wel. Is dat nu biogra-
lisch of niet? Dat is niet belangrijk. Na
'ëtetnwäns' zou men kunnen vragen:
"Heeft hij aids? Is hij Jood?" Ik suggereer
een intieme betrekking die er dgenlljk niet
is via de brieven die ik voorlees. Het moel
aannemelijk zijn voor hel publiek, Er be-
staat zoiets als kollekûeve blografle. Als ik
een portret schrijl cvèr mijn moeder, Is dat
ook een biografie van een oudere vrouw,
Iedereen heeft een meeder of een buur-
vrouw of zo, Het zijn geen prtvccbtogratle-
en, het moet in elkaar vervloeien .•
Veto: Jt dra.aldt (10k een aUlobiDflrafischr film
!-loghe: .Ik heb die film ten dele in Lell~en
opgenomen, maar het zou ook de stad kun-
nen zijn waar ik geboren ben. Hier om de
hoek (~'.1n de Bondgenotenlaan, nvdr) is
een uitstillraam van een winkel. 'Jacquell-
ne', 703ls ik die ook in de jarcn vijftig in
Duilsland ge"end heb. Ook hier heb ik
dingen Uit mijD jeugd teruggevonden. Maar
bij het maken van een lihll werkt men met

andere mensen, men kan niet tegelijkertijd
voor en ach Ier de kamera staan, er zijn
grenzen>
Veto: Is dt \'trbiltdin!J van polifl-tk en kunst bt,
lan!Jrijk In Jt wuk.?
Hoghe: _Ja, Ik werk in deze voorsteHing
ook met tekstfragmenten van Elisaberh
Schwanzkopf (een beroemde opemzange-
res. nvdr) waarin ze verktaart nooit voor
pollriek geïnteresseerd Ie zijn geweest,
Maar haar carrière is begonnen onder het
Derde Rijk. In de kontekst Vd" de voorsrel-
ling kerm dat hard aan, Ze wilde alleen zin-
gen, In 'Charnbre Séparée' zijn er die mooie
stemmen en liederen, gckonfronteerd met
hun Ijskoude uitstraling en uitspraken In
verband met pclltlck. Politiek is dan ook
een belangrijk tema, Veel polutcke kunste-
naars beweren actneraf ·Wat hebben ze
met mijn kunst gedaan?" Dal hebben we
noou gewild, Ook nu nog moeren kunste-
naars polltkk stelling innemen, Mi~schlen
niet in de trant van het schandaalteater zo-
als de '\'olksbuhne Berlin',Er zijn ook an-
dere vormen mogelijk. nlet alleen hel lulde
utrschreeuwen op basis van klare teksten,
Emoties moeten toegang krijgen, Men zou
kunnen zeggen: ·01" geschiedenis, dat is
voorbij, Het Derde Rijk. dal teteresseen me
niet meer." Maar via bijvoorbeeld de figuur
van Josef Schmidt in Melnwäns beroert dat
«ussctuen persoonlijk, beseft men dat dat
cel! mens WdS die gestorven is, één van de
miljucnen, locvallig prominent. Dan kan
men zich renmlnsre een idee vormen van
Je mensen dle nlct prominent waren. Hij
was er één uit lalloze mujocncn .•

.Toen Ik 'Chambre sëoerée' uitpro-
beerde, waren er al die asielzoekers die zelf-
moord pleegden omdat ze uitgewezen wer-
den. Dan kan je toch niet andel'5 dan dat
opnemen en de parallellen daarin zieD, Es
gtlJt wI.'itrr .•

Dimitri Oe Maesschalck

'Chllmbrt Siparit" is nog tt zit" (lP maanda!] 20
til dmsda!} 11 {'ktabtr m dt V1all/lI1!Jtmtraa.t, Ot
film \,.,IJ Rallnulld HO.llhr wordt dl/uda!} om
14,00 u wrtoonJ i" 'Ie Cerrlt' (Naammrraal
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Regisseur Jan Ritsema over kunstige bochten met de fiets

"Ik kán fietsen. Ik ben een fantastisch fietser"
O,ap5/Uk presenteert i" zijn

illlltftt' weel.. IIog twee produl..·
ties \'(111 Jan Ritsema. I" 'PoIIr

la fin dil temps', Uil fe/gesmaakte
danssolo. treedt llij zelf op als perfor-
mer; voor 'Ou/y NoU' ûoes He ru ril ,
begeleidde ltij studenten van 'Parts',
de aancsenoot vall AtlIlf Ter(!,<;aDe
Keersmaeker. Eeu gesprek IIIcr iemand
die zicu -ec» draaikont van het ZII;'

verste lIIilter" noemt.

Velo: U I''t'rk/ mrt t1111::1k,mI0l,.~ufi lf~ "P
'Parts ~'I'dl' RiJk:i!lI..<ld<'lllie \','<Jr bce/Jl'lIiie
Iwml,'II ti \\-erla nrcttcutcr; u lwrkt _",,'I.: mei
"Wél/rl UI llW IIIl.oJeL',nl_

nnseme: ~Or één of andere manier is het
10 dil! Ik totv "nolil van 1'0.11in dl' verschil-
lende kuneten ~eOll·clls.;hal)pdijl. Is en dat
lijkllinniM vuur 011dit' meneen. Iedereen
7t'g\ dan: - ."',1.:1[ wat ëoe je nou etgculijk
mrt al die dansers In 'Pan~7" Ik maak L'en
voorstelhng, maar l], Ul)(' U.u met hun mate-
rtaal, hun mstrurncru Wal tl.. l'igcuhJl.. doe.
is moed proberen op IC brengen. een open
boek Ie Lijll Om eerst Ie omhulfen en dan
via dl' nuddclen van de kun~1 te verhullen.
D'hU g.:lal hel "Hl in dl' kunst. Jt- moet Je
eervt in een posure brengen waarin je je
tolaill bloot geeft. waarin jc kwetsbaar bent.
Dal is rcrs anders dan doen a/jiJ/je Je bloot
geeft. Doltdoet pijn .....cru bil/ot geven. MJJr
dol! is we! IVJJr hel uiteindelilk om gaal.
Je/elf brengen tot het meest spectückc dat
je inter e s~.'erl. KII1lSll'naar~ die een l<lng
leven leiden 101 na hun dood, hebben hel
gellre~l('erd om de pijn van dh- beperking Ie
ombuneu en wereldkundig Ie maken. Ik
kan horen Jan een muzlkam ui die met
moed ~p·edl. ik kan "en aal! een schilder of
die m lljn ~(hil.Jt:nl moed hJd DJt bo..··~.dlen
ze en Ik ben Iemanr! dit" IC daar mee kon-
Ironteen el! dal i~ heel erg prellis:, wam er
'onh a-l\Iurhjl.. "ecl wal om heen ItC'N

Probleem

_AI_Ie ectn l..IH'I\Ndr bcm. 1"I(.'nj(' niel
J.,JI)(II1(' rnaken 11.'hem alleen kaptll IC
ma],..en ah j-eIlt'gl. HCI hcel! veel Ic rnaken
rm-t rh- an).!\t voor de dUpl Je ledl op het
moment tlal ÎI.' eij.;l·l1lijl.. niet kwetshaar
durh Ie liJn en daar 1)]1 dat gebiedje. tueeen
wal je RrJaR 10U wtlk-n en ruct durft, daar
J.,UIlIl("1I11' Jv enorm pakkvn *
Veto: Dl~ 1IJ"èd "'olûr,lIW u 'rrukt. vmdt u dal

u dil: zrlf 111'11/.'
Rlt sema: «Nee. want 1'.'11 andere uildruk-
king (he ik vaak 111 cll- mond neem. is -waar
[c OH·r pra.u i~j{' probleem" I~praat niet
met jullie over dat Ik met dt' uct-, hk-r naar
toe ben ger cdt·n t'll t't'1l falllil~[is~he bochl
gellOIllt.'"1lIwb. 11011Ik mt'l vil!t."ntdlhlig gra-
den njlLlj IlIllg uI 7<1. Il kJn fil_'I\ell_Fkhen
h vo()r Illij ):('(·n pruhlcem. Ik ben ('en lan-
lo1~ti\,he liel\('r. du~ il 7al er )o:CCIIwoord
dolll \ uil malt'lJ 11.·, t'ni~w waar jc ,w()(lrdell
dan vuil maakl, i_ (Tn probleem. umda! je
erui! wil ~I.'ral..en_DaJrnm g,lall menSen
ook nailr hel teil Ier en naar kun~l. omdat
ddl allemaal konlmntollies 71jnmet de pro-
blt'mt'n dk Lt' l~1I hehben. Ml."n oeft"111t'T
hl't II.'H'Il_*
Veto: Mr/ dt 1<·olltn·,-"t{Irsltllil/.~ Wm.lit/lJlt//[
InC,lrpl1fûuJ' SI,'l1d 11 al ,'P Klul"lllk Nu sl!:UlI u
rr z(.l\w/ als rt!l'SSWf til a/I I'trf.,mltr 111 IWt't
vtrsdllUendt dmlspr.,duktits. dit lIJn di Pûrls-
lll/di/i/m (/1 .ft w/o ,flf 11ulf dallSI Eli dal

""(/;1 Uil aall/ll/ gr.w 1I<IIlIt/l /UI ./( }ut!mdna:1-
s,' damu-add HIJ(' I'"dl de I"ISzidl 111dil I\'ilur?

Riucma: .DJI moel je Jan Johan Reyniers
vragen [k kJn alleen lllolM7Pggen dat ik
vert't'rd bt_'n. Nel/u gUl'd ,lh Ik hel vrC5elijk
leuk vmu dal de dJn~e~ mijn dilnWllorSTtl-
IIngen.:lU ~rieux IIcml'lI_ Vind ik wel een
grole I..kJ..,maar dat I~natuurlijk noluwekul.
Ik d~n~ (}(,)J.,1111.'1dil.' gnill' nalllen. Ion ze
vinden hel allemJal Ll'er Ilrt:llig. mt'! mtj_ Ik
wC'el niel Wddfllm.•

.Ik begrcep wc:l Wo1am!1lBruno Ver-
berKI 'Wittgemlein' ]lmgramml·('rtk. Olndilt

daar overal minimale bcwcgtng 111 lat. Dat
vind ik wel aardig, ,tb men I",rdd i~om de
verbanden ICzien. de overeenkomven 1115-

sen de vcrschillende kunsten. WJ! Ik hhJ~-
baar zelf ook permanent dol', Ik vind dat
het allemaal door dkJi!r moet lopen, 1'11dal
zal uucmdehjk ook wel gebeuren. WJm het
100]11natuurlijk aüemaal hchoorbjk vast,
dre kunst. Het wordt zu'u geye~ligde ..Hairc
overal: er milg weer wal maatschappelijk
konraki moel komen lU~~n de kumll.'l1 en
de samenleving.
Veto: Hot ;:il'l u J"'.oj.'bmrm?
Ritsemo1: .Men~t'n lijn lil \'d':Hdig gewet-
den in hel liegen. In het doen als.ol. terv....jl
dal eigenlijk de basts van het teater i\. Ht'l
is dl" kunst van het ~ug~ert'ren Maar d,l! I~
10'11 da~t.'lijk~l' kovt gewordcu voor Ieder-
een, dat hel onmrerevsanr wordt om het up
het toneel nog als een soort kunetje te
doen. In een carncnlcvtng di~ waardig i\. i~
het veel leuker om mei \'erbeellllllg en h..:1

"Ik ben geen kunstenaar
die aan kunst doet. Dat heeft
voordelen. Voor de kunst."

duen al"Of Ic wnken dan in .·en ~amenle-
\·tng dit' ern\Tig It'UlZenadlliJCI~, 0.111 heb jl.'
aan de ktln~1 \'i1n de le\lJlen op zidl nÎl'I~_
Mijn teorie i~dal de kumt _van dl' leuj>;el1
ZIch \"cel me('r \'Jn dt' w.larheid nwel bl'-
dienen. Het lonecl moel IOIJJI \t"randeren.
Van de \erbcddill~ ell de u·no1lltlg in mel,l-
lon'n nailr el'n d,reJ,.u' J,.onlrnm,ll1e the !lp
dal muml'nl m()(_·tplJalWmdl·n om inll'res-
!.ani Ie 2ljn_ Ik ben tip Jnek naolTt'cn tnnl'cI
waarin hel ..klucIe mOlllent helolnllrijJ,.l'r i\,
dal hel meer t'en 'Il'a,hins' wordt_ Ik 70ek
wel om dal \Val IC IlIllWlkkd,·Il. Fr ht'eh .1)-
tijd een kantje \"lIJ 'Wol,lr' in mijn \"OO~leI-
lingl'n gel.·tcll, dil' 11('1ook m'lC;"ilijkmaaJ..1
V<lllrde akletlr~ Ie 1110\'lell)Wrnlol[1l'll[
upen lijn. Er is eCIl zekert' lijn. maJT ik
ll)ek Ilolar mtlgelijkhednl (1111 k()n~t'kwelllcr
hel podium Ie gebruikl'n .•

oEr is niemJnd die Imj IJqx.'rkl - \\I~I
een bel)erl..ing b. Er Ill(~ ....n gn'n oJl\·olttln·
gen zijn in de \H:rl"ld. noch ddt andl'rc
mensen mekaar belcmml.'fl'n. JUx:hdilt ik
mezd! door op\'aUingell van andt're ml.'n-
<;en laai belemmeren. Hel I~11('1('(I.'n ook
moediger om ltil.'! \'alluil wet'l"'oland Ie wer·
ken, madr \ .lImit jt'lC"lI.Hel i~ naluurlijJ,.
wel moeilijker om dan iets IInll\g~ te pre\·

teren. Maolf eigenlijk is dat wel de kunst. Ik
ben geen kunstenaar die aan kunst doel.
Dal heeft ook voordelen, Voor dl' kunv
Jan Decorle vind ik een echte kunetenaar.
Die is bereid veel meer Ie lijden dan ik. die
!Tt'kl de lijn ook veel verder door, wal wel
een voorwaarde is om goed werk Ie maken.
Maar bij hem is dal zo erg doll hij geen
werk meer maakt. ,"'aar dal i~ nusschten
toch nog hel beste werk dat er gemaakt
wordt. Zijn niet-werk is hcl be)le werk daT
er g..ma.lkl WOrdL_

veto: H,v zia u di, in IIW t(</(II wtrk:>
Ritsema: "Ht"I gaaT nm wal er niet ge
beurt. Ik regrvseer dolt wal er lussen zit en
nh-t dolt wal je zier gebeuren. dat is niet In-
tcressaut. Je moet ooJ,.met loeken naar hel
niet-getoonde. je moet kijken naar een
voorstelling. Ik wil enkel dat [e ktjkt naar
h('t ntet.geroonde. maar dal is voor jou wel
d[' voorsrelltng Al~ pubhek vind je ven
voorstelling alleen maar leuk als jc ld!
hard gewerkt hebt: kombineren, deduceren
van waarom, waarheen, \-\".1110e,gebeurt
dil allt"Q [hl geldt ook hij mijn voorçtellin-
gen. alleen niet narratief. nxla! hel pnhltek
harder moel nadenken OVt'T dt· nucmc In.!li,
ka._
Velo: Wa/ IJ dan vvor /1 hä jlHIU I>dol'I.,j van
)lrr pul>/itk:>
RilSc-ma: .Dill ze bclollt'n. Ht't t'ni~\\, bel.mg
van hel publiek is dal Ie belalen. 71."bt·I.1]en
omdat hl'l een m.ldt.;çh.lrpdijke lunkue
Iwel! \'oor hen_ DIe inwllf'J.,lude, emolto,
udc. ]I~}Thologi'iChe les, dJan'oor trek Je
gdd uit je liIk Wij lijn \'rijgt ....lcld in de
kunslom de moed up Il' brengen dit, .Inde'
rl.'n niet altijd hebben. Illaar wcl zoudl.·1l
willen ht'"hben en 1.10'\\jlJell dal cr kUIl\1 i~
om aangl.'spoord Ie wurden lUI die mut.-d. Je
l)('tH in de kun~1 vallwege hl·1 prohleem
\"Jn die moed. omdal je g ....cll nw ....d ht'hl.
Andert' men.-.en lupen gewoon naar huilen
en dv.:n dingtIl. Dil moel dUldehJk lijn, \\'.'
moelen niel denken dal kUn~ICnJar; mm·tl
hebben. Kunsl ....naar~ hebben geen moed.
danronl h mued el:11prohlecm, ('n daolrolll
lIjn lC IllIereSSilnl. Omdat I.C die wnr~lclil1g
Int'I die mued kunnen lunen.~
VelO: tn d.. d~nS$ol(Jbmlll::t1f d~ pt'rfonntr.
Daamailjt io(!Jdtidlll ~'aakdtmur~_ Hot en·.Wrl
u II(f vtrs,hi/ of dt HeliJkrU/s II/.~St" .-1.111$til 1,',,·
trr?
Ritsema: _Er is geen verschil. Het grappige
\"t){lrmij i~d.:ll ik mei dans niel lil bang ben
op h..1 toneel als iJ,.ben meI toneeldingen.
\-IJJr dolt ISn.lIllurlijk Olnd.:n iJ,.daar Keen
opll'ldmg voor hen, nfet bepaalde dingen
\,lIl nle7elf moet eisen en hel voordeel van
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'Hij kan hel toch nh-t" heb. D.:I!is het vcr':
cclul. maar in prtnclpe gilal hCI allemaal om
hellclld.' .•
Veto: u er (('I veoavt inuw manier 1'1]11 Iwr-
km mtl bijloorhuId Dirk ROOft/100ft{'1J dt stil"
denten I'fm 'P~rts?

Rltsema: .Nalllurlijk maakt het versetul
uil In ervering en in techniek, maar mijn
omg,lIlg met hen ts hetzelfde. oren heeft
mij nog nooit op een nuse-en-scène-aan-
wij/tng kunn c n betrappen. Ik heb geen zin
"Om tegen iemand te zeggen: "JI.' moet d.i.ir
gaan staan" Dal vtud iJ,.kleinerend. u.. leg:
"Nou. mom, dal je daar SIOlldM Ik hoop dat
lt" dat dan onthouden en weer doen. soms
doen 11.' hc1 met. som, wel. Ik ben een
I)('eljl' een rare rcgivscur. Ik regisseer eigen-
lijk ntks, IJ..heb geen zin om opmerkingen
te rnaken. DIII vind ik onderdrukkend. Dal
beperkt iemand. Joop Admira,ll td altijd
over mij: "Wij reiken de bleernetjes aan en
Jan ma.JJ,.1er een mooi boeket van". Ik ben
duv heel t'r)ot.:lfll.Jlü,elijk van de akreurs om
hlocml.'lje~ aan 11.'reiken, en het enige wal
ik d\l{' i~een kumaat krccrcn waenu
vreemd .. hloemetjt's gemaakl kunnen wor-
.,\1.'\1.waarin allev mogelijk is. Daar komt
l'Î!(l'nlijk nurn dansen varulaan. Ik dans
va.,J,.liJdelh repetities. Gewoon omdat ik
IlIl' gduJ..I..i.: voeldc. ol ongelukkig_ Alles
mo('t kunnen. IJ..laai 7 .. me! el"aar om-
.:aan. ah w .. \lp loeI.. lijn naar molleriaill.
Dal dc)(' iJ,.in h{)()ldz.)al...En dan prOhcrl'n
hel h"rhaalbaar te maken. Dal is een Uil-
dagmg om akleur<; ooI.. moed Ie olllfuto;e-
]{'n. 7Od,lThl'l I.·t'n kwel,b.:!r('" \ool"ildlin,ll
J,.Jn 1'\-"OrJl·n.Dat vind iJ,.het nl(){li~te.•
Vela: IJ Itdmi~k I\>..'r u tr!l br/al/!Jrijk?
Rltsema: _Ja. Hel gaat ('(om je han opell
tI' \tcllen en daJrnJ ga Jt' dal wal je wil 10-

lIl'n. me! de mlddden \'Jn jouw kun~l ver·
hulkn. Vuor I11IJheh je .,11c recht om joU"
per\l)()n achlt'r je k\ln~1 11" vl"r;chuilen. AI-
It'l'n dl' bil~h, de imrin5ieke gegevens van
hel werk dienen omhullend Ie 7ijn. H(l('
~ped!ieker it"mand i\, hOI" hl"rkenbolarder
hl'l is VO(l!" it'derccll. O,lt i~ l'en goed ,lIlI·
w(),}f<10l) de \'raaI!: 'Wa,uom doe je nu een
vonr~tcllillg? 'Om mcn~en uil Ie dagen hun
hoofd in de heJ,.Volnde I~cuw Ic leggen.
Om liefde \ vlir dl' leeuw I....hebben. 'Neem
mijn Ic\'en, laaI het Heer. loegewijd Lijn
aan uw eer "D.1I tl'S ik .>ok welll"gtn ak-
teun.: "Zo moel je ~llCJen:Neem me, eel
me, neuk me, ku~ 1111.'.publiekh

KriSllcn Vennoesen
Bruno Van M()('r

•
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Van OstaUanlazlng dOlr Eric da Kuypar
De 'PdU! van O~taij~nkzjnlt' werd drie Jaar
geleden onder de doopvont gc-houden en 15
een initj,;uiC'f van het 'Paul van (h1"lIjeD-

instituut' hel cemrcm voor de SUJmr van
ue literatuur In Vlaanderen lind$ 1916. hC'1
jaar waarin Paul van <htalJm - die aan de
wiq stad! van Ik rnucRmt- lItnatuur ln
vlaenderen - debulC'enk met de bundel
Mu\ic Hall' Elk Jaar wordt afwls~l~nd het
woord gegeven .aan een Vlaming en een
Nederlander. Na respektievelijk t.eonerd
Noïens t"1IHuub Beurskeus. beiden vooral
bekend als dichter, werd nu gezocht naar
een Vlaamse prozaschrijver, Hun oog viel
dil [aar up 'de vta.unse Ncdl'rlander' Eric
de Küyper, dk op2J oktober korm
spreken over 'De Btiglsdll' crrcnt,'.
Aal! de spreker wordt gevraagd t'('11 literair
..onderwerp Ie beuaderen vanuit Lijn clgeu

persoonüju Mhtt'r,rond zonder vorling IC'
verueaee Dlt'1 de breëere merarre kont~b1.
Or Kuyprr'~ !enng vertrekt vanuil ziJn
dgen JUrI.voor.d('.h.and.liggendr: keuze
om in hel N~~krLlndste gun schrijwn en
evotuecn dan naar non bnchouwlnR owr
de bdangr1J~c vJunu..PransWi.ac, hoofd-
zakelijk symboHst1sch~schrijvrn. ZOIIs
Georges Rodenbach l'BfUlcs 111~"e'),
ëmue verbaeren ee Mau~ ~t'rHnct
- lot op heden nOl ahijd de' ebl.- Belg
die de Nobelprijs voor de Itlerilluur gewen-
nen heen. De keuze om m hel Ned~rl ...nds
te schrijven was voor D~ Kuyper verre van
evident: een deel van 'liJn jeugd braclu hij
door in Bru~sden hij studeerde O(JI. zowel
aan Franstalige als Nederlandstalige
lnstcllingën. Zijn verwevenheld mei de
Frame kultuur i~.w Merk dat hiJ 'rnemaet'

gaiC'D eereer lot ce Franse kultuur gere-
kt'Tld maa worden. IRs te innigC'ft'Rd('r h
dan ook tlJn "t'Ule voor hel Nede'n.nd ..
Eric Df' Kuyprr 1194.2, Brussd) veroverde
zich In C'C'nmum van tijd een pL1als op de
IItt'raire k.til" van dl' Lagt' Landen, mei
boeken als 'De hOf!d van tant(' Jeannor en
'MowaII'S tranen' Nadat hij in 1990-
S11jtvol1~ kniebroek. sl .. ren rokC'Dd - de:
NRC·prljJ in ontvanpt nam, is hij met non
vam regelmaat verder blijven werken aan
zijn IIIe-ralre projekt: het \"a~tkggf:"n van
zijn [eugdjaren IR een gercmannseerde
autobiografie, afgewisseld mei meer
essayistische tu ..sendoenjes over lijn
recente verleden. Zijn 1,111'debuut wordt
mede verklaard door hel feil dat De
Kuyper een kulturele veetvreer en
dutzendpoot is. In die vt"elljjdi~heid ligl

ook zijn kracht en inspiratie: ~lk heb
I('I1.eO\het gevoel tLJt ik in een andere
vorm k'(\ andeR kan. D.1t heb ik ook met
laai. Wa' is de- beste lUJ om je te uiten.
Nedtrlitnds ui Frans: Geen van beide, als
ik met Nederlands bc:,dg ben, heb ik
behoefte aan Prans, en omgekeerd. Als ik
met dans bttig ben. wil Ik schrijven, zo
nngC'veer' (Knack. L6/09/92).

(bd)

D~Van~taljftllr:zinl wordt
.~houd~n op dondHda8 11 oktober

om 20.00 u. in de Promotiezaai
KU Leuven, N,am"llestraat 21, TOCg.illng

~ gr.tls.

J Unieke educatieve aanbieding
~ MICROSOFT
voor studenten en professoren voor thuisgebruik!

Nieuwe Sedes is
van ma Umdo tot 23 uur open!
Speciale exotische en vegetarische
schotels.

Windows 95 upgrade
of Windows NT werkstation 4.0 UK, FR of NL
Office Pro 97 UK. FR of NL
Developcr tools
(Visual basic 5,0, visual C++ 5.0 en Visual J++ I I)

2.490 incl.
3.990 incl. Spreek een vast moment af

om met je dienst, werkgroep, vereniging
te komen eten en Sedes zet alles
voor je klaar!

3.990 incl.

Wat moet u doen?

U koopt de Microsoft licentie van uw keuze.
In de doos vindt u o.a. het formulier dat u dient in te vullen,

~.. te laten afstemoelen door de universiteit
en op te sturen naar Microsoft die u dan de CD bezorgt.

Bij aankoop van Office of Developer tooJs in de Kdl.Leuven PC Shop
krijgt u een gratis ticket Studio Filmtbeater in Leuven.

Access
Opperristraat 13 - 3080 Tervuren

tel. 02n66 04 88
SEDE
Vlamingenstraal87, tel (32) 34 77

Het eerste en...enige Banco-Studentenkantoor_
~_vLJindje in Leuven.
Ijjdelijk in de Naamsestraat 161

Het eerste echte aancc-studentenkantoor wordt verbouwd en neemt daarom

voor een jaartje zijn intrek in een tijdelijk pand. Je vindt om tot juni 1998 in de

Naamsestraat 161.Maar natuurlijk blijft het "kantoor volledig op jou afgestl!:md.

JI!: kunt er een gratis Banco--rekening openen (die je een aardige rente oplevert),

en daarbij een handige Banco-kaart met Proton-chip aanvragen. Daarmee neem

je geld op en betaal je zowel kleine als grotere aankopen. En voor de rest word je

in het Banco--Studenten"kantoor alleen maa.r beter, Zo"krijgje er kilo's nuttige

informatie over economische en ûnanctêle onderwerpen, het huren van een kot,

verder studeren of sometteren. Dankzij het Wl!:rk-lnformatie-Systeem van de VDAB

"krijgje zicht op de boeiendste vacatures. laat je er ook abonneren op het niet te

missen aance-maçanne. Ten slotte wordt er kwistig gestrooid met vrijkaarten

voor fuiven en concerten.

Wat denk je, de moeite om dat echte studentenkantoor eens een bezoekje te

brengen (zij het dan op ons tijdl!:lIjlcadres)?

BANCO~STUDENTENKANTOOR, NAAMSEn.AAT 161, 3000 LIUVEN.TEL.: (016) 24 13 01 • 2413 02, FAX: (016) 2413 03

INnRMET: HTTP://wWW.8ANCO.8E/
OPIN: MAANDAG TJM VRIJDAG VAN 10 TOT 16 UUR, WOENSDAG TOT 18 UUR.

I Banco·-I
( S~DENTENKA.NTOO. 1

~)
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Deep Blue Junior in Leuven

De schaker en het beest
Ooeu wereldkampioen schaken

Gari Kasparov in het voorjaar
van 1997 de zesde en beslissen-

de partij verloor in zijn tweekamp
tegen supercomputer Deep Bltte, 9i1l9
er een siddering door de scllOakwe-
retä. Voor het eerst had een computer
ziel! in een match lIIet normale be-
denktijd de betere geloond mil 's
werelds sterkste grootmeester. De
senakers vreesden voor de toekomst
van hun sport. Filosofen, wetenschap-
pers en columnisten debatteerde" over
de intelligentie van de computer et! de
knieval van het menselijke ras. Zot'er
is liet vooralsnog niet gekomen. IBM
zette het projekt 'Deep 8111e' stop eu
als promotiestunt gingen ze mes een
zwakkere versie, Deep Biue Junior. op
wereldtoernee. Vorige maandag IVOS
Leuven aan de beurt.

door heel wat sterke schakers re verstaan.
Zdf~ de grole kt'i7 ....r - e....n gefl<1~~iont'erd
schaakllefhebber - was er niet tegen opge-
wassen. Pas 1,11erlekte uit dat in de buik
van hel tuig een dwerg met schaakkapact-
teilen verscholen Zilt. Enkele jaren lilter
slaagde een voorloper van de computer erln
om hel eenvoudfge eindspel van koning
plus toren tegen koning alleen onder de
knie Ie krijgen. Mei de hoge vlucht die de
technologie in de twtnngste eeuw nam. viel
het 11' vcrwachten dal men een programma
zou schrijven dat het kon opnemen legen
dl.' sterkste menselijke schakers. Op het
eind van dl.' jaren tachtig was het zover.
'neep 'rhougtu' klopte enkele gereputeerde
grootmeeeters. Alleen dl' echte groten van
hel kaliber Karpov ol xacparov bleven nog
huilen schol. Tenminste in partijen met
'normale' bedenktijd - twee uur voor
veertig zenen en een uur voor elke volgen-
de twintig zenen - want in snelschaakpar-
tijen hadden ook zij in de computers hun
meerdere moelen erkennen, Spelen legen
een computer is als spelen tegen een mort-
sier mei honderd ogen en met een bedenk-
tijd van een kwartier maakt zelfs de we-
reldkarnploen al eens een fout. Een compu-
Ier met,

Twee jil/Ir terug kwam dan dl' grote
prestigematch voor IBM. Zij achtien hun
vernieuwde versie van 'Deer Thought". de
larneuze 'ueep Blue", in staat om wereld-
kampioen Kasparnv te verslaan in een
match over zes partijen met reguliere be-
denktijd. Aanvankelijk liep het schitterend
voor IBM: in de eerste partij verloor de we-
reldkampioen voor het eerst van een com-
puter. Maar in de tweede sloeg hij terug. Nil
remises in de derde en vierde partij, nam
xesparov voorsprong in de vijfde. De zesde
partij was dan een lotale triomf voor het
doorzicht van de mens: Kasparcv-veegde
'Dcep Bluu' van het bord.

In het kader van hun opendeurdagen had-
den hel departement Informatika en hel
Universitair Rekencentrum de jongste
Deep-Bluetelg uilgenodigd voor een de-
monstratie op de kampus van Heverlee. De
schakers-programmeurs Murray Campbell
en Joseph Hoane begeleidden hun troetel-
kind. In nauwelijks een uur schetste Camp-
bell de ontwikkeling van het computer-
schaak. de twee matches met xasparov, de
werking van Deep Blue en - natuurlijk-
de toekomsrperspeküeven van IBM. Nadien
konden enkele schakers het tegen het 're-
ken beest' opnemen. Wie de berichten rond
xasparov versus Deep Blue al een beetje
had gevolgd kwam mets nieuws te weten.
Degenen die gehoopt hadden dat hun een
blik zou gegund worden op de informatika
achter neen stee. bleven heremaat Ol)hun
honger zitten.

Het Is opmerkelijk hoc stietmucderlijk
he! schaken In de pers behandeld wordt,
behalve dan wanneer er extrasportieve bc-
langen mee gemoeid zijn. Zo SIreek in
1972. in voüe koude oorlog, de hele we-
relepers neer in Reykjavik om er dl: twee-
kamp om de wereldtitel bij te wonen tussen
de Rus Spassky en de Amerikaan Flscher.
Ongeveer twee jaar terug laaIde de belang-
stelling weer op (oen Kasparov de eer van
het menselijk ras zou verdedigen tegen de
elektronika. neertussen veelal de grote
leegte. Campbell haastte zich dan ook om
het zoveel mogelijk over het computer-
schaak en de matches te hebben. Dat hij
daardoor voor een groot deel van het aan-
wezige publiek open deuren intrapte, was
van ondergeschikt belang.

varia! het moment dat er sprake was
van machines, droomde de mens ervan om
een machine te maken die zou kunnen
schaken. Ten tijde van Napoleon maakte
een apparaat. genaamd 'De Turk' furore

De schaakwereld was geschokt en Kas-
parov niet in het minst. Ook al had hij de
laatste partij onkennelijk zwak gespeeld,
het bleef de eerste keer dal hij een match
over meerdere partijen verloor. Klein in het
verlies beschuldigde hij IBM en Benjamin
ervan tijdens de partijen in het programma
ingegrepen te hebben - bijvoorbeeld om
zwakke zetten bij voorbaat uil te sluiten,
Hij eiste dat de berekeningen van 'Deep
Blue' openbaar gemaakt. zouden worden.
Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Toen hij wat bedaard was, verklaarde
de wereldkampioen -een vorm 'van intëlll-
genue- gevoeld te hebben aan de cveraüde
van het bord. Campbell was opvallend kOM
en krachtig in zijn kommentaar: "Mensen
zijn Imelllgent, cernpurers niet." Een stel-
ling die zowat iedereen hijtreedt. zij hel dan
om uiteenlopende redenen. Campbëll tocn-
de een cartoon van Kasparov die zit te zwe-
ten tegenover -neep Blue" 'neep Blue'
denkt aan zetten, pion naar hier, paard
naar daar, terwijl xesparov alleen maar
denkt aan' het uittrekken van de stekker,
Omdat een mens zo kan denken is hij mtel-
ligent. aldus Campbell. De mens hoeft in-
derdaad nlët bang te zijn voor de compu-
ters, Als je schaakcomputer weer eens
dreigt Ie winnen, kan je hem weerloos
laten staan zonder hem dagenlang een blik
waardig te keuren. De computer is dan
machteloos. Een computer heeft ook geen
gevoel, hij kan niet genieten, geen glas wijn
eppeeeteren zoals iedereen wel weet die
eens een glas Chablis over zijn toetsenbord
heeft omgestoten. Ook de schaakwereld
hoeh niette panikeren. Men is loch ook
niet gestopt met wielrennen toen men de
bromûcts bedacht. Alleen het gebruik van
de immense databases lijkt niet fair ten op-
zichte van de mens. De computer zou het
zelf allemaal moelen uitrekenen, Een men-
selijke schaker mag tijdens zijn partf ook
niet zeggen: "Een ogenblikje. ik gil deze
variant even in mijn openingenencyclope-
die opzoeken." Een mens kan wel iets van
buiten leren maar zijn geheugen is veel
beperkter.

stelling zoveel mogelijk gesloten zodat je
'Subtiele planneljes kunt smeden die pas'
tien of twimig zetten later hun uitwerking
kennen. Predes wat Kasparov in de zesde
partij overtuigend had aangetoond.

Toch was men bij IBM niet helemaal
ontevreden. De zoekkracht van 'Deep Bluc'
was bevredigend ià rato van honderd mil-
joen stellingen per sekonde) maar de
schaakkennis was nog ontoereikend en er
was meer Ilekslbtllteêr en openlngsvoorbe-
reiding nodig. IBM riep de hulp in van en-
kele grootmeesters waaronder de gewezen
kampioen van de VS, Joel Benjamin. 'Decp
Bluc" werd uitgerust met database-openin-
gen en database-eindspelen. De ideeën van
Benjamin werden mei veel moeite overge-
bracht op 'Deep Blue' en en passant werd
de zoekkracht uitgebreid naar negenhon-
derd mlljoen stellingen per sekonde. wat de
machine het koosnaampje 'Deepcr Bluc'
opleverde.

Wat deze veranderingen voor gevolg
hadden, mocht Kasparov in een nieuwe
tweekamp aan den lijve ondervinden. In de
eerste partij kende zijn anücomputerstrate-
gte nog sukses en loonde hij zich gewoon
de betere. Het was dan ook heel zwak van
Murray Campbcll om te beweren dat 'Deep
Blue verloor door een fatale laatste zet, te
wijten aan een bug in het programma. In
de tweede partij miste Kasparov een remt-
sevcortzetung en hij verloor. Geen rttart
overboord want Kasparov had de eerste
twee partijen beschouwd als een altasting
van de tegenstander. Met die kennis gewa-
pend zou hij de rest van de tweekamp wel
na ...r lijn hand zetten. Was het te wijten
aan de ingebouwde fleksibilitcit of onder-
schatting van de informatika. het pakte in
elk geval heel anders uit. De drie volgende
perujen eindigden onbeslist en in de taaiste
Overdreef Kasparov schromelijk in een ul-
tieme poging de tweekamp alsnog te win-
nen. Hij koos een al te scherpe variant ge-
heel in tegenspraak met de anttcomputcr-
strategie (kommentaar op hel Internet:
"Kasparov has said to have preparcd this
vartenen. 11this is truc, he is insane."}.
'Dcep Blue' wist er wel weg mee en won in
amper twintig zeilen.

Chablis

De critid haalden hiermee hun slag
thuis. Natuurlijk kan een computer niet
schaken. Hij kan alleen rekenen, geen plan-
nen maken of kreatief denken, Een enorme
handicap voor de programma's die volgens
hel principe van de 'brute force' werken.
Daarin worden alle zetten zo ver mogelijk
doorgerekend en dal wordt al gauw een
onmogelijke opgave. Vanuit de beginpositie
heeft wit de keuze uit twimig zenen, zwart
kan op twintig manieren antwoorden. Dal
geef! na één zet (of twee ply) al vierhon-
derd mogelijke stellingen. Na vier zeilen
zijn dat er al negen miljoen en dat blijft zo
maar ekspcuenueet stijgen. Het gevaar dat
een computer ooit alles kan uitrekenen is
louter denkbeeldig. Het aantal mogelijke
schaakstellingen oversrijgt het aantal ato-
men in het heelal. De strategie om tegen
een computer te spelen is dan ook: hou de

,
11jdeos de Leu'o'ClHC demonsttatk \lHl 'betp 8lue Jumor" moearen ook enkcle jonge-
~ ~ hun talent uitproberm op het schaakmomrer, Bn dat 'lkllelijk Iqn:.
'1'\wt' nd ilf&estuden-destu.dtmcn van de KU LeuYt'n warm JCSt'1e1aftrd op b"si~ van
hUD do-raq (ofDdfIe ~ nvdr), krom. ~ .....,sodale Wftm-
'SCbappm (2)26 do en ~ en Ben Craps van fytIka (1148 elu) koant'n bdd.e
uit Yt)Of de ieta1ckllwei ~ ~ I.cuvm. VOor Ik""~ 'Dap .~

===~.r.t7"''''':':~,"~~___ oduora..i_ ..... en "'" laterd< ponIf, .... '~ ....
bed rusdge opetÛDS IMItverJoor óDdtt .. druk wa" tijd een pkmnttJe en dia Mld
hem tat.I. Op zulke korte tijd is de mjtcfdDe door Jtftl mens te !doppen en ~ isum
gem ~ dit dfu ~ joop sc:bácrt. die tOf de Belgische- top beheren van 'bet--,' .JUn en fIJIdn- ~ wel iets saeIàr dan
slMllagd voor een dmIc", MatbIas t>e W.te:hU'r(eemc-Id ~ 2lll do)
bood ztdr aan.. Matbias_ ..

Peter Mallgel~,hots
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Flamenco in Leuven: De Koerier van Navarra

Het verhaal van de onbetrouwbare liefde
(jj)is"chiell Ileb je wel algellOord

va" Dulce Pontes en Joaoutn
Cortés (de ex VOII Naomi

Comf)IJell). Dali heli je wellicht ook
vertrouwd met de beqrippen fado en
flamenco. Dankzij heli is deze muziek
weer bekend bij hel grole publiek.
Anderen vinden dat ze de ecllte Fado
en Flamenco omtoveren in amuse-
mentsmuüek. In Leuven wil De Koe-
rier vall Navarra de met/sen de echte
stadsmuziek leren kennen.

- Fado. Flamenco en Rd.>ttlka zijn respcktie-
~'l'lijk afkomstig uh Portugal. Spanje en
cnekenlaod. 1'1(.'( zijn muzlcksoonen die
kwa stijltotaal van elkaar verschillen maar
inhouddijk hetzelfde uitdrukken. Ze beho-
ren 101 de sradsmuzfek die ontstond in de
marginale wijken van steden zoals .rerez de
la Prontera. Ijssabou en Athcne. Hel is erg
geveelsgeladen muziek t"1I de tema's zijn
om van Ie huilen: de kwetsbaarheid van
cmoucs. de onbetrouwbare uctdc. de altijd
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aanwezige nabijheid van de dood
De bekendste sradsmuztck i~de Blues.

Na dl.' tweede Wereldoorlog verving de
Rock "n roll de sradsrnuzfek. Dit" verdween
of werd tOt lolklorl.' herldd

Om stedsmuzlck in leven te houden.
werd in 1990 VZW De Koerter van Navarra
gesricht. Daartoe nodigen ze minder beken-
de arucs«-u mCI potcruteel uit out hier op
te treden. Men hoopt dar als Zt' deze IlWIl-
sen steunen. TC hun muzjck njcr gaan kom-
merstanseren. Je vindt hij 11l.'11dl.' ~emalic
van COrl~~ en p()I1I{'~nk-t, maar wel hel
oorspronkelijk karakter van de muziek 7.()-
als je ze l'nkel ln hun thuisland kan huren .
Ivo Hermans van De Koerier van Navarra
legt uit: ·Niet dat Conc:s of anderen slechte
dingen doen. Zl' brengen Jan Modaal dfch-
ter bij deze muziek cu lelden mtsschlen en-
kelen wel naar de essentie ervan"

De VZW, die haar naam dankt aan de
postdienst die in het vcrleden de post IC
paard van Burgos naar Brussel bracht, helpt
ook mee aan grotere evenementen. zoals
optredens van Femanda de UITera in de
Opera van Antwerpen, JU$é Vargas en Ana
Carvalho in de Warande (1\trnhout). De
Gele zaal ~Genl) en de Romaanse Poort
[Leuven].

Cordoba

gels die enorm veel van je lichaam vergt en
zeer veel inzet eist. Daarom is hel voor zeer
weinigen weggelegd om een re-delijk nivo
Ie bereiken. Hel is geen hobby maar een
levenswijze.

Echte Flamenco onsraat uil de span-
nlng van de gilaar en de menseliJl..e Slem.
het gebruik van èen lage kwint (verboden
door de kerk omwille van zijn duivelst' uh-
werking of) de mens) en dl' hijzondere toe-
passing van het metrum. Dan bckorn jc de
'Duendc" _ een kor te ckstasc mcr Ijchamc-
lijke gevolgen zoals kippenvel cn tranen.
Zonder Duende is Flamenco nutteloos. Au-

dere tnsuumemcn verhinderen de realisatie
van de ouence. Hoe komt hel dan dat Cor-
tés loch leer veel sukses heeft? voeg bij de
nadrnoncle Flamenco wat erotiek. ge\ vctd
el) akrobatie en je bekomt en konsept dat
heel erg aanslaat. zelfs een overdonderend
sukses heeft. Maar dit alles zou in hel niets
verglijden in vergelijking met de magie van
de Duendc.

Caroline Francis
Caroline Hekkert

~ KM"tr van Novarra VZw. Ttn1/U1"$(l-'f11
IJO. J()(}() LtuI'r'n 1(/tfOOll: OUîI2J 84 16_
A!llIIdll V<lII dl Koerier: 25 oktl1btr Catlot Rome,
ra - RancJuraflrdtrm lIil taexico: I no\·tl/lber
EI R/JII/atw - cante JOl/do; 8 en /5 november
VllorJfI/(ht over Flamenco. Fado til Rebetika. 22
november C(lrG,sRobedo - Flomtllco: 6 decem-,
brr Altj/lluiro Sirollgl - Lattnoliederen til Ta/I·
!Ic /lil Bl/rIJOS Aird,

• berichten
Geengageeïde S1ûdenlen gezochl
Kringraad is hel deel van de Leuvense
Overkoepelende Ktingcrganisatie dat on-
derwijs en Kringenkoêrdlnatie onder zijn
bevoegdheid heelt. Kringraad verlegen-
woordigt de Leuvense studenten in een
aanlà'f universitaire en andere organen.
Voor die vertegenwoordiging zoekt Kring-
raad nog een aantal geëngageerde surdcn-
ren die op Vrijdag 7 november verkozen
zullen worden:
- Nog twee vertegenwoordigers voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten. de
vtaamse srudemenkoepet.
- Drie vertegenwoordigers voor de sektie'
aggregaue van het Akademisch vormings-
instituut voor Leraren. het beleidsorgaan
van de: lerarenopleiding: één uit de groep
cksakte wetenschappen, één uit de groep
humane welenschappen en één uil de
groep biomedische wetenschappen.

0_
011._ .. "'-.,. -....--..~O~~-,,_··,.._....o~_;.........,..,...m«~...".............,

01/6165050
o '"I'C ", l00I0_ .
o <o.-w __ _" '_"
01'11 _*_
00- _ ,.......-

,. ben< ......... jo.... _..,.., klik .. do _Ol' i* wil -.v _ jo '-d.jo _ dil. iNllIId .. jo _.

...,. _....,.jo....tol op ........ )tlul"' __ _ ~1f"""'W ui 'lW •• ...., ",.1...... 11....... fM.
teft_ H... CId'S__ mulo......, pao oeN _,. ~ __ ie apen met.! .... l,,_. ..........

c,...._ Cfd'_'''VIw.

Voor deze Iunknes moeten kandidatu-
ren mei motivatie en çv binnen zijn op het
kanroer van Kringraad op woensdag 5 no-
vember voor i 8.00 U. De kandidaten wor-
den verwacht op dl' vergadering van vrijdag
7 november 01\1 19.00 u in MTC 00_16.

Deze veketures zijn geen Iorrnalttelt.
we zoeken echt nog mensen voor deze vijf
openstaande ronknes. Aarzel dus niet om
kentakt met ons op Ie nemen ais je vragen
hebt of geïnteresseerd bent. Je kan elke
inlichting krijgen up hel kamoor van Kring-
mad, 's Meiersstraat 51(' Leuven. tel.
22.31.09. KU Leuven 37.89. lax 22_0103)
Kri ngraad@h.lgar.ar1S.kulcuven .ac.bc

Goooo __ ~ .. _ ............... _ ... _"'_~_I00~
CltlStudent P",k

CITIBANK
Bondren_laan ..61..8

1000 Leuven

Bij de Flamenco hoort eneraard ook de
dans. Maar De koerter van Navarra wil
vooral de mensen bekend maken met de
ruuziek en gedt geen danslessen, "we wil-
len niemand ontmoedigen maar wie toch
zou willen leren Flamenco dansen moet er
rekening mee houden d.:ll alleen alom het
voetenwerk onder oe knie te krijgen 4 jaar
nodig rijn-. aldus nog Hermans. -stamencc
is l'en leer ingewikkelde dans met veel re-
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Cartoons legen racisme
-canoonwrners Against xactsm' organise-
ren een cartoonwedstrijd met als tema
'Europ.l van vandaag en de strijd tegen
racisme. uitsluhlng en xenofobie'. De groep
wtlr.o-dt>-mening verspreiden van jongeren
(Lissen zes en vijfendenig jaar.

Als' canocntsr kan je je visie over deze
thematiek uittekenen op een Din A4 blad.
Je: dient maximum vijf eksemplarcn lil. De
inzendingen worden geordend volgens leef-
tijdskategorie. Daarna worden de grappigste
ol de meest originele opgenomen in een
tcmoonstelllng die Vlaanderen en Finland
zal verblijden. De cartoons van de deelne-
mers verschijnen ook in l'en bock. De wlu-
naar mag daarenboven zelf een kijkje gaan
nemen in Fluland tijde.], een dbedaagse
lrill. Voor de anderen llggcu CD-bom. boe-
ken en tekenpokkeuen Ie wachten. MaJ( je
doet het uiteraard voor de goede strijd en
de roem.

Meer mlormauc kan je bekomen bij
Grafliti Jeugddienst. Jdlry Casieletn. Gal-
genberg 29. 9000 Geilt. Tc:! 09/233 79 86;
f<l\ 09/212 'j6 78: E-mail: grafljti@dma.be.
Je kan er ouk meteert je Inzending kwijl.

Aima en Acco
Sociale Raad zoekt geëngageerde studenten.
DC1.ezouden de srudemen in de raden van
bestuur van Alma en Acre kunnen vene-
genwocrdfgcn. In de raad van bestuur van
Alma zijn drie van de negen beheerders
studenten. In de raad van bestuur van Acro
lijn vijl van de dcruen beheerders studen-
ten. In beide raden van besluur zoekt
Sociale Raad nug één medebeheerder.
Medebeheerders worden op de algemene
vergadertug van Sociale Raad verkozen.
ueze 1.(11 vrijdag 24 oktober doorgaan in de
's Mciers~lraa( 5, xandtdaten doen er goed
aan zich hier in de namlddag even aan te
melden.

1i'OI6/201.301

JQ MEUWISSEN
Alle verhuur

video-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met er zonder DJ.

KARAOKE (1.500 titels) I
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& zoel(erljes
"Toot MOlUter Magn~ en The God Machine
in de Blauwe Kater op woensdag 22 oktober .
.J NI onknappe blnde jngmn zkt elndlk een
dil!! Il. Wkm zindlkc nymfomane deerne.
Schrvn nr gavlcv,
"BjOrn heb je nog koppijn Vim al dal water?
"Toon wordt verecctn op de volgende kanrus
wel mee IC rll1.8cn als 'mensen mei een lid'
aan de beurt zijn. Ndc stond erop.
" En ja, hier zijn wc dan weer u:rug - deze
keer met ongeëvenaarde ruit.
"\Val dacht Je hiervan: SEKTOR ~dal komt
aan, hél),
"In de rubriek lichtelijk ge(zelf)scnsureerde
weetjes: beste ecrsrekanners. Wannes is niet

H' ••• zcals jullle v..

"Het Zweedse komruittee wilde graag de
Nobelprijs schenken aan Rudi Leermans.
Probleempje: er besraat hdemaal geen nobel-
prijs in de sodologte. Reaktie van Laermans:
"sektor" .
" WIsten jutlle trouwens dat we sinds kon oot-
lege krijgt'n van niemand minder dan Rcshtar;
te weten in de Indllich~ vertelkunst? (en nu
.. lIemaal tegdijk:)'Mooil'
,J Kan iemand Bjom, oudhistoricus. uitleggen
wat Ithtoriografjsch betekent?
" RolM:no d'Orazic. Tinni~ Mast in MTC, üro-
te Au!a 011ma a ndag 20 oktober vanaf 20 \1_

" Moderne wiskunde herungevonden: I + I '" 5_
" Nek, ik hou van je. T.
"Ht't gC'olOjOische tijdperk lijkl heringetreden
Ie zijn. -e« nog steeds in hrl rentarrr', stamelt
de verollgdljkte zwaardvlskapltcin (ni~1 te
verwarren meI pater Dak). Hé, hé, dal lucht
011 moel Ik leggen (b\lilen de verantwoorde-

bjkheid van de redaktie).
"Volgende week in Velo: de 'mlnd of god', of
hel verhaal van een nooit eindigende zoek-
tochl van een geniale persoouhjkhejd.
,J Alsof dat nog niet genoeg was: sektor.
,J Toon, eerlijk nu, hoe lang vrij je al met Nele:
vier maanden. uen maanden of twee jaar? En
hoeveel keer heb je haar al mogen aanraken?
,J vs: zkl krvtgw vr strnn krslpm mbt K.
,J Nek, Ik hou van je, P.
,J Joost zoekt testsonderwerp.
,J X organiseert een 24'lIrenbelOging tegen
Sportraad op dinsdag 21 oktober en woensdag
22 oktober in hel Spon kol.
,J Vieky zoekt Michel.
,J Iedereen die hel woord Ordona nog durft uil
te spreken moet een val geven in de lak.
Getekend: de gefrustreerden.
"Toon heeft bekend, eindelijk.
,J Wat we zelf doen, doen we beter niet.
.J Joris ik Oen blij dat je terug bent. maar dat
verhaal van die Ircnçatsekes moet je mij toch
nog eens uitleggen .
.J Polle, wanneer ga.1I ge nu eindelijk eens in
Veto rond de pot komen draaien? Oe R07e
Pamper.
,J La lei. c'est Polle. ook voor AriSlOhvler. De
roze pemper.
.J Nachtvlinders i~ terug. Elkt: maandagavond
van 10 lot 12 op radio Uilen~piegel FM 106.7.
,J Bjom is het hoofd van Kilo, tngeborg de
ballen.
.J Bjom en lngeborg. beauty end the beasr.
Naar verluidt is er onenigheid in hel duumvl-
raat omtrent de rolverdeling.
-.J Psychcdehsch -roodharigc-hlstorlea nsc

Schoonheid die op maandag 13 oktober op
zoek was naar een kursus historische tnrorrna-
tickunde. wordt op wee. 22 oktober om 22 u
in de Blauwe Kater verwacht voor een 'Red-
Psychedetic-Heavy- vsbe- P.my:
" polle, vour mgbtmare returns. De ROle
Pamper. En natuurlijk was da t bunenspel. Dal

heeft toch iedereen gezien! P&B
.J Dit niet Abba zijn. [later volgt meer, en

beter}
"Is Natuy-böy vermist? hd.
.J Drie vingers, Ban, boctekent er drie drinken.
Het heeft niets met An te maken.
.J Bjom. de vrouwen verslmder van Mol. Aan
7.Îjn gewicht te zien moeten we dn leuerlljk
nemen.
.J Preses zoekt llederemekst om kill\IlIS verder
te lejden.
.J Nele. waar was je op dl' kamus? Toen heeft
zijn lidde aan jou verkl eardt
.J Franscis heelt bekend. EindeliJkl
.J veronique. wees op je hoede, Dany Is op de
kanrus gesignaleerd in een innige houding
met Ingeborg.

.J Op verzoek van HANNE vermetden we haar
deze week niet. ---....,_

" B. De craeve wordt verzoem met zijn fikken
van de konfiguratie van An af te blijven. An
heeft meer oog voor een echte man.
"Vela is wat u zoekt.
"Toon. waarom zolang geneuzeld om het toe
Ie geven? Ben je misschien beschaamd over
Nele.
" Jolijt In de oudheid, keneren in de letteren.
hoczee voor OG.
" Inzending van Germania en Crimen voor
hel Interfakultair Songfegival: PrOt:5 streel
t.p.v, MinnesIrcel.
.J Nunc ursus aquem blbn. 0 cliotil EI num-
quem birum cantr. 0 dimll
.J Om.e preses 7.iel nu al strerretjes, wat moet
dat met kerstmis?
.J Waarvoor mijn dank aan genname D.
.J Ik hou wel ~\lan je rendektrukken.

" Alleen afrukken?
.J Wallneer»el:t\11 Nele?
.J Gt7_ndu ~a~er voor de preses van een bekend
Leuvens presldlum om een kant us te leiden,.

TIen at 118 Tie,
Tel: ;: 3.70.30 Tel

• 22u. Ma

I
- 20u .
-17u. •• og s •

.
. 1.
" 0

I:{~ ..c(ij~-rWIE VAN DE DRIE??

13_00" DANS Jan Rit5c:ma en Ic:den van hel
IClU~En>emble; 'Puur IJ fin dl) tCtlll'!li, in

IIJ)O U KONSE!RT 'De"u)I" ATU urass Quintet', 13.00 u DANS UUR KULtUUR. danssolo. Jan Phllips. reeg. 'HO/400, org. Kl.ólpsmk 97.
in K..pel somccnse PoorL Btu"dS<:~lraal 6), Ri\sem.l, ln Philips, t(l('8. gratis. 20..00 II TEATER De Korre: 'de Kapellel:eosba ..n'
leuven, IQC1I )50/400. • 20.00 u TE_ATI§R Ik.1nrrc, 'dS kilpe!!el",mbun' Yin Roop jn Wa&~Ilr~ _lOC&,400,

1•.~ u OI!BAT~, éoI!n}uf NI de Wille van So<)n, in wago::huY5<tocg 400 20.00 u DEBAT Disku)* <,!VcrChe Guev<H~ en
20.30 u KONSERT Areobcrgknor 'Leudetc Cuba, in Ginkgo Biloba, Vlamingen)traal

Dominum', In Kerl: van de Palen JezUlelen, 116, lOe8. graus. org. SJW.
Waverseba,," 220, Heverlee, teeg 300/400. 20.00 u FILM 'Feeslen in Relgie' Documentaire

20.30 u VORMING lslloavond over Ah-ikl, io uil 1972, io Viaams Flhnmuseurn. Vander-
Hulzë Këribu, F. ünl!;lraal 150. kelennraat 30, lOeg. gratis.

20_JO u DANS Jan RÎI'iCma: 'Pour IJ fin du 20.00 u LEZING Prol. s..rdos (Vel) over geo-
temp$',lo Philips,tocg. llO/4oo, org. Klap. politiek, in Raad1.aa1. 01.65 Iac. Soc. Wet ..
stuk 97. toeg. gralls, org. Knog voor lnlemationlle

20.30 u TEATER R. Hoghe; 'Chambre st'part'e', Betrekkingen.
In Vlamingenstraat 8), tocg, 330/400, org. 20_00 U INFO-AVOND Vredeseil a nden in
Klapstuk 97. scnegal. in vredeseüanden, RuetensveSl 127.

22.30 ti DANS B. l..ach~llIbr,,: 'L'6ne <:110 20,30 u KONSERT 'Rlhm en de Kussen' Mei
bouche', In Zullenual I, Naarn~eltraal 96, Wolfgang Rihm. Alfred Schnlttke, Edl§ot1 ne-
locg. 330/400, org. Klapstuk 97. njsov, Sofia Gubaidullna. dirlilent Relnbcrl

22.3011 VlDEO J. Grlmonjlrez: 'dlal H-I·SoT.().R·Y, De lt<'uw en sollst Guldo De' N~ve, In Aula
in Stuc, toelI, 20012~0, 0.,.;, Ktapsmk 97. PDS. org. Beethoven Acadlonlle, teeg. )50/500.

22.30 u FILM tambreems, Mluotlen & Quiry- 21.00 ti OPTREDEN Hypnoi 69 (psychic metal)
nen: 1'he Way ol the Weed', In StllC, locg. en Mondo Generator (Kyuss covtn), In
2001250. org, Klapstuk 97. Blauwe Kater.

DINSDAG

WOENSDAG
Leu O6.I?, 0 2IJ 10 om 14.00 u: Ziekte en

gezondheid door ctarysse. in MSI 0).12.
021110 24urcnloop om 20.00 uc, in Sponkot
• 22110 om 20.00 u: Ommoeuugsavond Oude

cesctuecents. in Begijnhof.

LBK
020110 om 22.00 u: Acrobic Night in Gnorgl.
• 27/10 om 22,00 u; Palm- en smartlappen-

"vond, In Gnorgl.

Logopedie
o 20/10 om 22.00 u: Starlfuif.ln Rumba .

Medica
020110 om 20.00 uc . west-vlaaruse avond
met optreden LuC)' Loc-s, in noe-s. 0 21/10
24urenloop om 20.00 u., IJl Sponkot,o 2)/10
stxnes- en sevenuesavcnd. in Ooc's .• 27/10
Oost-Vlaamse avond. In Doe-s.

Mertlator
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DONDERDAG
Alla • 2)/10 om 22.00 u: Alles voor niks Iull. in

Albalros.

Pedagogische Kring
• 22/10: om 20,00 \I: Peter-co meteravond.
met aansluitend weepstuit. • DflO om 22.00
u: Pakbaravond. '1000 seconden.'

Polllika
• 20/10 om BUO u: Kringvergadering In Poli-
llka Kaffee. 0 21/10 Tekenfilmpjes op de 24-
urenloep. In sponkot.

Psychologische Kring
• 231\0 om 20.)0 u: Karuus , IJl Patapod.

Romania
• 21/10: z-turenlocp om 20.00 ur, in SportluI.
023/10: Peter- en meteravond met stadspel.
• 23/10 om 20.00 \I: Eerstelk-avond. in Den "
Tij!. met cccktallevond.• 20/10 om 13.00 u: Presidiumvergadering. in

88
02

u.

ijdens e
-,

• agenda & ~ ad valvas DOOR HANS VANDENABEELE

Ma ..., in MSI 0) 18, locg. graus, org. MLB.

~u.OO u LEZING üjlwerk, in Arcnbcrginstituut.
loeg. grath, org. HSl Goeek Spoor.

20.30 \I VIDEO J. Grimonprez: 'dia! H-I-S-T-O-
R-'i'. in SluC, 1""11.. 2001250, erg, Klapstuk
97.

20.30 u DANS Jan RitRma: 'Puur la fin du
tem ps'. In Philll)), Gcldeoa~kscbJJIl, Hever-
lee. teeg. nO/4oo, org. KlapStuk 97.

20.30 u TEATER R. lIoghe: 'Chambre séparée',
in Vlamlnllell~tT<1~t 83, Leuven, loeg.
nO/400, org. Klapsluk 97.

21.00 u FILM Samma no AJI, In VI""m~ Pilm-
museum, VandcrkelenSlraal lO, leuvell, urg.
Cultureel Ce(ltrum Leuven.

22.30 u DA.NS B. Lechambre: 'L'än<: el la
bouche', in ZuHenlaall, NaamseSIraaI 96,
Leuven, tocg, HO/400, org. Klapstuk 97,

2l.:W u DANS voortmen en de Jonge: 'Maria
Unplugg«i', In Soeleu,al. NaamSt'Slrut 96,
Leuven, teeg. 3)0/400, org. Klapstuk 97,

• 23/10 om 20.00 u: fUm 'The Hunchback of
the Noue Dame',ln MSI 0),18,

Ekonomlka
• 2i/l 0 om 12.30 u: Lunchcauserie met rek,
tor ocsernock.

Germanla
021110, 2'lurenloop ln het Spon kol. 0 22/10
om 20.00 u: Usual Suspeers. in MSI 03. I S,
lOeg. gratis.· 23110 Cocktailavond voor kan-
dldatuurstudenten. In Praatkamer.

Hlstorla
·20/10 om 20.00 u: Kalllus, in Ambiorix.
o 21/10, 24urenloop In SµonkOl,

Kilo

20.00 u INFOSESSIE , in 1)e Nieuwe Valk Ol .on
=a. Eurul'akring.

lO.OO u COCKTAILAVOND In Ullivel"i;talre
Parochie, org De RoU' Drempel.

20,00 u TEATER De Korre: 'de Kapel!ekensbaan'
van Boon, in Wagchuys, teeg 400,

20_00 u FilM 'ElIOIica' van Ego}'an, ill MSI
00.28, 1(1('8. gralis, org ISHA.

20.)0 u KONSERT Festival van Vlaa udcren
Repertortumkonserten, in Grote Aula, SI-
Michldsstraat 6, teeg. 200.

VRIJDAG
u KO.NSERT Mad punk DiRase. tnsane Youlh,

Cou",er-AI1~ck, in JIJ Clcckwcrk.
19.30 u LEZING Migratie van Vlamingen, in

Hulu: Karibu. F.l..imstraat 150:tocg. 100,
nrg, R~DAGE.

20.00 u TEATER De Dijlezonen: 'Zweeds porse-
kl,,', in StadsscllOuwblirg. tocg. 200.

20.00 u TEATER De Korre: 'de Kapclskensbaan'
van Boon. in Wagthuys, reeg. 400.

20.30 u TEiATER sabuteus Jongerenlhealer. 'De

uit7.ooderingl en de regel?', in Auditorium
Minnepoon, toeg. 150/200, org. Fabuleus.

20.30 u FILM Labvnm: "rhe Incredlble rrue ad-
venture ol IWOgins in love', io KC Romaan-
s, Poon. teeg. 80.

ZATERDAG
15.00 u TEATER Speeheat"r Genl: 'VoelStappen

In de nao:hl', In Sladssmouwlmrg. org. KC
Leuven.

ZONDAG
lO.30 UTEATER Fabu1eu$ Jongercnlheatcr. 'De

uÎt7Jlnderingi <:n de regel?', in Wagehuys,
locg. 150/200, org. 1:..]>,,1.;,,$.

MAANDAG
20.00" KONSERT Ak~(kmisches OtcheSlcr der

Uni\'I'rsltlÎl Wurlburg o. Lv_Ru<loll Oangçl.
In SI.-J~"-d,, Oupcrkerk ~CtU(lI-B~giJnhof),
Leuven. Io<:g. gr~lls, örg. leuvens Univ~nl_
lalr Koor en de kunuuekommjssle ~a" de KU
Leuven.

20.JO u TEATER junges 'rhecrer Siegen: 'Kas-
sandr.u Kampf urn Troja', In Auditorium
Minnepoon. toeg. 1501200, org. Fabuleus.

20.JO u LeZING pret. uuvse over de teeneen
van Bec~ (Duit§ sodoloog), in K.C. Or~lU-
rlénhol. Mechel~estrMI I1 L leu~en, org.
/I.\a~crct'ifunds_
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Luk Janssen bestrijdt de 'plattiqheid'

"Ik laat het imago aan de verbeelding
van de luisteraars over"

aterJlIgtn'ond zes uur;
Studio Brussel.
"<Krapuul de Lux' met
Luk Janssen", dondert
een ji/lglestem de eter

in. Th'ee Ullr /cUlg worden
vervotqens tie geitOorl'orgamm met de
meest onwaarschijnlijke breaks en
beats geteisterd. Master of Ceremony
is LId< JOl/SSt", hetd va" vele ge1uids-
oorlO!Jt'1Itil zeljl'erkllwrd aartsvijand
vtll/ de Stefan Ackermansen, Meredith
nrootsen ell vawzen aezer aarde.
TegenwoorJig trekt IIijook lIIet de
ploeg ven caharetradioprogrununa
'ColIa.qe' net land door. \.'elo krOOIJ in
eell narnov ell trol; ten strijde teqen
het krapuul "1111 liet V/ad/llsf.'
radiowezen.

'Si~tcrs ol Mnq ging 11..\\"1; eens Cli' ~1'lJl
UWI hun 1.t11).:l'r.Dll'lw.J111 gcrq:dd IJ.lJr
Belgtc lJl die tijd. CII dJt \".:1\ IH lcmaml van
wie hel leven volledig draalde mnd lijn
imago. Voor wij unv op weg begaven
moesten er dan andere kleren .ldlllWtr<lk·
ken worden. mo('st zljn brülerje uit 1'1 Idl~
7ijn haren nClHe\,\'11M,'n'rid, Klik nu maar
naar hem; geen russencchot meer in lijn
neu~ - volledig we!;gemnvt'n door de

'I 'ag<"l,hvt
htt al!~,lf 1>1:1""" ,,'
Luk Jan,~en: .,,!~ik ,11<:IOSlUdl'\'rdwav alv
dramaturg heb l], ven ~tJgt· gt'dailn bij hl,t
NlG in (j('nL "Wil. en t'IRI'llhJ~ ook a!
(iidl'm mf!n vtudn- eau het Rih. heh ik een
vrij t'rl'(e tlq:Ottl l'(d,rq:t'n van illle\ wal met
teater Il' rnaken lu-elr. In dil' tilt! lx-vtond I'f

J:('(.'ll Hlauwc M,1olml.lg Ültllp.lgnw· dJt
\Ol)]l u-ater W,l> ('r 111"1. Er wav (jaar ....-ur
nog wd Ik '~ku\\'(" '"Ht·nt·· g(,WI't'~1.wat in
du- tijd \,,'1 un-uwcnd teatr-r W,IS, lJl,Mr ,k
hl'" ,k )11'1iJ gl'hJU van UI' ~"",'raHl' te 1.1Jll
tUS\I'1l dt· hl]1pl('S 1'11 de punkv In. 11.:behoor
1<'1 tk Jlt'ri,,,Jt- van ,k touregüuerkulruur.
Ik \tllld h,·t lt',lter van uU,' liju Zt1lake alk·
maal /011 1I.1UIH·kuJ \\.'.Ir 11<nikv aan had.
lk.li~ .jlleJ.ual._UUllwens...ouk."ed, "- _
jong Uni Il'l~ n- maken tc hei..ben mei zo'n
1Il\llIlHJ1 31, h 1 U',I1" •

Vet,,_E" ,1,d düclll jt: .L~al ik maar .<lI'll""'fI

"Ol. 'uJ,;! II.J.(III werken
LUl(: .Nt·" I~ heh mi' 'n1!l' ....+m-ven hll hl'!
RVA ,lis \\",·rJ../I>('!.l'luk. UJ.ar hebben ZI
10....·11een map 1II"(,(,,,j UII\ Indr-n voor

dramaturgen want du- hadden Il' nog met.
Maolr J_C vonden her zo vcrvelend dal daar
maar é,'n parirr in 1.:11. het mijnt'. Jat die
man daar heel vncl frl' gOhchl h"l'lt voor
nu] t-en week 1.:1I1'T,)1!>ddt' dit, dal de BRT
menven l(!(.hl om J'm~rJlIlllld'~ Ie presen-
rcreu Dal turercssccrde lilt' wel,.
Vtf,,:.lr bent dan bt'~""lIm 111<'1 'Down/(I' Dal
httJlllm i<lür .'./fl"I'OI Hfb)t in Jlt tijd n,'fI
,mier( rn~ramn/o1's :JCltw'lkt:'
Lux: .Nee, geen fJ.lIloI'TOl(rammJ\_
Ondertussen heb IJ..,\ ('1nog een jaar 'Villa
Tempo' ~ml'll):"\lt'IJ en gcproduced voor
de TV. maar dat lag mij absoluut niet. TV
wordt gemaakt mei IO\"l~el mensen, die dk
me! hun poten aan dilt produkt zlttt'n.
wailrdoor het dndrc-sultJ.al mijlenver slJ.at
\'Jll h(,1 (I("'rspronk~lijk idt~ uat je met e~n
paar men'oen had, Ik ben een betijl' een
kontrolefrt'ak en datluktt' daar niet. Ik hou
sowieso meer van radio als van TV. Bij de
rddio doe je t'Cn beroep op de verbeelding
\'.ln de luisteraars. ZIJ hort'n je .tem en de
muzjek die JIJ hebt gekozen, maar om een
beeld Ie krijGen \'an de IHe~l'nt.ltor of dl'
~f~l'r In de stuulo, zijn de luisteraars
volledig op zichzelf aangewezen. In mijn
Jtt'vdl zit' Je dat h~'el dUideliJk. Door mJJn
IIp.:rrt~·mUllckkcUlt t'11mijn ~lljl \'an
presell1erer\ vormen de luisteraars zich een
bet'ld dal naar het schijnt meestal nog.,1
aggres~lells, Alsof Ik e~n bou- klootzak ben
die mt'( zijn programm.l lekker tegen het
sy~teem ~l"dt Ie ~ho!l!len. Natuurlijk is dat
OOzt'. dal aggn"sslel"e we] een deel van mij,
molar ook niet meer J.h een d«l,
Teg('lljkenljd Ilen i\. et'n het'1 gewone I'ent,
een vadt'r van kind('ren Ii.;he~ N.ijkb.a.u
wt'l t't'n imago, mdJ.r ik he~ dal zeker niet
f1ekre«rd ..

..l:ItWnlijk \J1ld Ik 7oit-IS ah een imil~o
..un nau"<'kul. In Je t!1~)['elijd van de

het maar en] keer kunnen doen. WdS 'Ul'
~~heel van de week' En Jan mochten de
II1l·n<.Cnbellen. Zelf vonden wij dat
ab\u!llut nit'l hoogstaand of grapIli!! of WJ.t
dan ook, hel \..'as gewoon ten Iq:;l'nreaktle
op alle planighctd uk c r voor dl' rnl W,I~,
Maar re konden r-r hij de direktie niet mee
lar-he-n Ik heb dan een tt'lrWJII1 111I1i\
bt'lOrgd gekregen: "J;tmS('Il, bedankt voor
uw diensten maar we moeten u niet meer

coke. een blik dis een zOlllbi~. \'olledilj:
uaz)'. Fijn om dan l'en imago hoog Ie
hCludcn_ N~t', ik laat het imago aan de
v~rbt'~ldlng 'ian de IU!5leraan ov~r. Zo
heeft Iemand mij ooit vent'ld dat hij tnen
hij mij voor het eerst 1<!ghij I<xh wel
\'t'IT,lSI was. Hli dacht dJ.t ik een grote bmc
kerel was met een grt1tt' bo~haar en een
lange rosse baJ.rd en geilt'l1wnlkn '>,-,kken,_
VelO: Jt bent d.m Uil tijJjt \\·t;.-Jtll'U<t bI) dt
BRT. Jt btnt u/ft olllsw!}m om d,in.-JmJe uJ,-
nm_ W,I! jt dan ~rollt gt','l"ttJt?
Lux: .Ik weel wat je- bedoelt Dill WilSin
1982. de BRT begon I(Wn nw! n,leht_
ulI2endlngl'l1, tenmin~!1' van tW;lJlf tot
twet' uur. Dal hee-lU.·ook 'Van 1\vaall tot
lWl'e' maar omdat d;tl nkt te wel geld
moehl kosten, vroegen 7t' de menst'n die op
die dagen 101half tW.:laJfwerkt('n urn di~'
lW« uren er 00" nOi hij te doen MeI Ut
ploeg van 'Domino' vonden wiJ d.1t wd 1<>1
Wij vonden dal geWQ{l11twee uren ~pt"d,
tuin die we er bij kregrn. Wdnu, in ht't
kolder van de I,'erl,\('denng uie 100'n al IIp
radio en TV stiladn inlt'lU! dachten wij: "AI~
de \"erl~Jering dan toch milg. dan gaJ.n "ij

'\-'t' gd.1I1 \pt'iktjn
klJe,,-

hebben." Ik ben toen een plalen7.:1ak
begonnen in Bruso;.el, La Strada, met ~'ier
mensen van JJ Record$ in leuven. Dal was
een pl,lIenwinkcl annex importhandd, DJ.t
heb ik negen maanden gedailn nladT Ik h.-:td
I'thl wel zin om weer radio (~ m.-:tLen. LL.
ben dan naar dc uirt'kteur toege~lapt maar
dir: lag dJ.1 dgenlij" niet zmen. Uileindelij"
mOl:hl ik dJ.n loch weer een progrdmma
maken. ma.lr ik l"IIudll niet meer presl'n-
leren_ Want dat ..trtrouwde hIJ niet. Ik heb
d.lIl cen liJdje 'Domino the automatic pop
shotgun' gedaJn: gewoon UI' llHlZid., dIe Ik
vnwgt'r Ilrögramm~rde maar dan aan
mekaar gemonteerd met dlalogeIl, quvte\
uit film~, ,oundtrack~ Cl) meer \'J1) dal
soorL Na een jaar lel mijn proouu'c om
toch Illaar weer on"e["\"lia(ht Ie gaan
pre<lenterl'1\ en ik heb dat toen nog 7('\"("'1}
jaar mogen doen .•
Veto: OnJtrlussrn b.."11 jt dun ,)(!! ~','t'rde "PRO
h'9imlm wtr~n Jr bmt dQ<lrdt gttmllJkt
\'ud(, vall pr,sramm.l·s <.lIs'1<1 SI<Impa '. '[Ij-

_!,1c(lrdlijst', 'Srmto:' in 'C)'btrrudiC·. al/{Molul
pr"!lramm.l ~ di~ iJl/wudt/ijk w,~II,kb<lar :i,n
lI1,t 'Krapuul dt Lux. . A/s fr StIldi" BrUUl:/l'n
de I'PRO-radi,' wr:o/tJljt. il." dun rm

Lux: slk vind Studio Brussel dl' bevre
jongerenradio die ik ken. Veel beter dan ue
\'PRO ol vageiijkl:>,ue radiozenders in
andere landen, Overal in het huttentand i\
men dan 00" heel t'rgjaloef"i 011 wat StudiO
Brusv •.'1doe-t en kan doen. De VPRO is een
nuderdcc] \,llll{adio) en dar is in teeder-
land de \ ererenzender. die de meeste
rt'klallll' moet genereren. D~ VPRO i~zeker
rumder kummer;Ït"el U,1/1Studio urn ...'el.
maar wordt dan no\. meer en meer naar
een uithoek van dt' progr,lOlfpatk
geschoven. Z(),II, ,k 1J.\lJgI' luizen in de
pl'\\; di,' mogen er lijn, die moeten er lijn
uraur 10: moeren nler teveel en u- duiddijk
aanwezig zijn .•
Veto: H"(;<1 jt .-i.'I"II/ijk I,' \\"~,k !>ij de km:t
ruil jr I'/./tèfl? Glla/llt/ 1'111platen die jt t"~~<llli</
"lllJrkr ('1/ iJ:., JI" _qiWil(l1l wil/alm heren,
bCÁmJ/láJ :;i(Jit1i ,'1 Irlldll je (I(Ik trends r( Ztl/fII.
1'1.i/(11 '/;l'IIrc;· tc push(lI-:'
Lux: •~~ijproberen zeker geen trende Ie
zenen w,li wij doen is gewoon kirken op
dl' mUlkk dil' hlflllt'1I1..011l1In 71'1.;1'[('1111
lijn wij 1\t'1 rreu·f'llii.·\l~_ Wat WIJ draaren.
U.IJn dil It~tn wij dal we het goed
\ hukll, d.lt hn lldilllgrijk i\_ ()J.I I\lU
dereen gehoord moeren hebben. DIe'

I'rel"lIlit, halt"n wij rlollUurlîl" uil ht-I !t'it
\', n jare-n mI'l dit' mU7It·" l:>t-71gu- IIJII ,'1\
I" ge nakkehJk hel kal van het koren
kunnen ~,hti den.

"Een neef van mij heeft
een keer gezegd: 'Als gij op
de radio zijt, da's precies alsof
mijn radio tussen twee
posten staat: Dat vind ik een
goede omschrijving."

n'I,,: H« b"rllid:N <1. '1111'('/ !J(}('J 'sl It"a.l','
'iJlI b~;I".,,~fiJ,II;raftn '-:' JI/ m"mmt n"

..I tInlm'n Älss IS Wllt:lc kI~kst.
Lux:-.il.. leg maar. -miJI'I:0UI.;---m-'\I~nmliek.
U~l',n in dl' klt'1nkunsl Ik het> dolt ruet
algt't'M"tn 1Il.:l<!rIk vind .1,11 nkl TIlter
relevant .. m nu nog een prog~ma mit
kkmkun)l re rnaken. L1leT waren ,1.:It.I,HI
~ltJ.uJlllgl'n JUIl! Hendnx, nug !J.!,·{Thl'
Lr.llIll'~ en al ddr soort dingen. Heb Ik .1111'-
maal ~1\nJ gevundcn. Sommige dingen vtnd
ik nu nog Sotd, maar nlet me-er relevant
voor u(.'/e tijd, Ik z.....eer dat ook niet al. ,'1\
i).."ut\ daar (jok met op.Het i, een soort
van natuurhjkc evoluue. waar I" mij mee
hetlg hou i~ met 1'<,11Cf gebeurt In de
~al1lt'nl('\'in!l, 111<'t vrrcmtngcu. vooral
I1I1(](-rli,l;ltt'ndevtrornlngcn. En muziek is
v,~lr mij eell nn dl' kapstokken \Vaar 11,.
mijn verhaal kan aan ophangen, En dre
Il'gdi,"rniJJ ook de soundtrack vormen bij
war er in dk samenleving gebeurt Pen
neet vau mij heeft een keer gelegd: •Als ~iJ
op de radio zijt, da's prerit's alsol mijn radio
tus\rn 1\~C"e~"ten 'taat.~ Dat vind Ik een
gO('de omschrij\'ing_ Dat i~wal Ik al die
Jaren al doe. DJarom is dal altijd "echten
gewent le~en al1~ en Iedereen binnen het
instuuut van de radiu omdat niem.:md
hegrijpt waar je me~ beZIg bent. Ik moet
du\ kon'liulI uitleggen dat het zin heelt om
Ie lilten horen wad! die jonge mensen m(.'e
bezig 7ijn_ Meestal zeggen dil' bazen:
"Jamaar mijnt loon" uI "mijn dochter, die
bt'hlHcn toch ook tOl jouw doelgroep, maar
dit' h'nnen dat niet," Als je hen alleen de
BCJ.IIt'~laat hurtll dan lullen z~ niets
ander' kt'nnen nalllUrlij",.
Veto: Ir "cm nu dr/änw('rlis Bllljr l'ul1 pl,m
MII/oJg "lil!] /tau/IJt te bhjl'tII dNn~ Of is de
ritlu/c ztlfincord dit jt "I' dt Sludio-BrlIs.<'/-
\l'l.'bSltf Dunkoll"igt (lnd"nH!I"
Lux: ~Ik denk daar wel eens aan_ Dilt komt
door de midlifc crisis dt'nk ik. To<;hdenk ik
dat ik lIog wel een tijdje zal blij\·en dOOT-
gaJn. Alter ollL Ik dllluseer me kapot. Ik
moet er niel aan denken wal ik andel'5 lOU
moclen docn. Eindigen wah Jo~ Geyscn
mei 'Zonddg JûWag7_

Kristof Daniels


