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Wetenschap is Chinees voor de meesten onder u, dat
wisten wij allang. Kijk dus links van u en rechts van u

en besef dat u niet meer dan een uiterst geringe kans maakt
om ooit een Nobelprijs te winnen, laat staan om ooit een
Erasmusbeurs in de wacht te slepen. Tenzij u zich natuurlijk
gauw het op pagina 7 aanbevolen meesterwerk van
R. Dillemans aanschaft. Of wacht gewoon tot het volgend
jaar in oktober voorgedragen wordt.

Dans is' niet uw moedertaal. U hebt nog geen enkele
voorstelling van het Klapstuk gezien. U vindt het pure

verkwisting. Toch wil u over alles uw zegje hebben.·U wil
weten wat er in de Kunst gebeurt. Voor u hebben wij een
toegeving gedaan. Enkele bladzijden gezeur over dans en
teater. \!cm vier tot zes.

"E ngels is het Latijn van de twintigste eeuw'~ aldus sprak
ooit Onze Nobele Rektor - met een licht Gallo-

Romeins aksent. Om dat aksent te benaderen studeert
iedereen vandaag, 20 jaar na Leuven Vlaams, Frans aan het
CLT. Enom in aanmerking te komen voor beurzen natuurlijk,
Erasmusbeurzen. Enzo in de voetsporen te treden van deze
grote humanist - naar wij ons menen te herinneren - ooit
nog Nobelprijswinnaar. Snelkursus op pagina 2.

Engels is Latijn voor Tibetanen. Maar hun Nederlands mag
er wezen, zo konden wij konstateren tijdens een lange,

eksklusieve babbel met de Dalaï Lama. U zal ons op ons
woord moeten geloven, want de tekst ging verloren tijdens
een opstootje op onze terugweg door China. Dan maar een
boek gelezen over het land van herkomst van de nieuwe
Nobelprijswinnaar voor de vrede, ooit - zo menen wij ons te
herinneren - nog Erasmusbeurswinnaar. Pagina 7.
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KLAP - Vanaf deze week krijgt u de kans uw kultureel peil een beetje op Ie krikken. Ooit van Platel gehoord, van
Duroure, van Fonteyn; Ritsema of Munoz? Dat zijn nu allemaal dansers, zie. Eh, koreografen? Regisseurs? pagina's 4,5
en 6. (Foto Koen Hendrickx)

et Klapstuk van Duroure

Veertiendaagse
van het kind
Iean-François Duroure is voor Klapstukfreaks geen onbekende. Op

Klapstuk 87 danste hij samen met zijn toenmalige levenspartner
Mathilde Mormier onder andere Mort de rire. Niet lang daarna ging
t tweetal uit elkaar. Ook artistiek scheidden hun wegen. Bruno

Verbergt, artistiek leider van het Klapstuk, blijkt nu vooral voor het werk
van Duroure te vallen: van hem zou hij alles willen programmeren. Veel
scheelt het op Klapstuk 89 niet: Jean-François Duroure staat duidelijk
centraal met maar liefst drie produkties. Voor één daarvan, Cosmono
Nox, heeft hij zelfs 'carte blanche' gekregen: Verbergt programmeerde
het stuk nog voor het gemaakt werd.
Duroure is pas vijfentwintig, maar heeft resoluut zijn eigen weg. Hij is te nemen
er al negen jaar dans op zitten. Daarv66r of te laten. Wie niet van verrassingen
was hij kompetitieturner. In 1982 liep hij houdt, zal ook hem niet op prijs stellen.
stage aan het.Centre Nati~nal de Danse Zijn werk is onvoorspelbaar. Elke pro-
~ntemporame (CNDC) mAngers. Het duktie is helemaal anders dan de voor-
IS één van de toon~gevend~. centra gaande. Bovendien is hij een doom in het
voor moderne dans in Frankrijk. ~u- oog van de zogenaamde 'intellektueie'
roure ~ er samen met Mo~er richting in de moderne dans. Duroures
Mort de ".re, en· o~gs keerde hij er . werk is namelijk altijd licht verteerbaar.
terug om in afzondermg aan Cosmono I Hij wordt nooit zwaar op de hand, zelfs
Nox te kunnen. werken. Het CN~ niet als hij tema's als dood en liefde
schept dan. ook ideale werkomslll?-dig- aansnijdt, zoals in La Anqá.
heden: elk Jaar kunnen een paar (wtver-
koren) koreografen er een stuk in elkaar
komen boksen, het inoefenen en opvoe-
ren. Gedurende hun verblijfsperiode in
Angers hebben zij niets anders aan hun
hoofd. Zij hoeven zich enkel op hun
werk toe te leggen. Dat Duroure zijn
Cosmono Nox in het CNDC mocht
maken, zegt veel over hoe de mensen die
in Frankrijk het beleid uitmaken, over
hem denken: il est bon.

Kabouter
Daarvoor heeft Duroure natuurlijk

een' hele weg afgelegd. Na zijn eerste
kontakt met het CNDC trekt hij naar
New Vork. Het jaar daarop zit hij bij de
toonaangevende Pina Bausch in Duits-
land. Uiteindelijk vormt hij een gezel-
schap met Mathilde Monnier.

Na de breuk met Monnier gaat Duroure

Duroure is zo'n beetje het kind dat
nukkig zijn zin blijft doen en zich van de
anderen niets aantrekt. Bij hem is zowat
alles mogelijk, en alles valt op de een of
andere manier wel met alles te rijmen.
Dat verklaart het grillige karakter van
zijn werk. Gevoelens kunnen abrupt
omslaan. Ernst is vaak ver te zoeken.
Soms vraag je je af waar je naar zit te
kijken. Neemt Duroure de toeschouwer
in het ootje? Hij trekt smoelen, gaat tot
op het randje van de kitsch, speelt op
effektjes, melkt zijn vondsten tot de
laatste druppel uit, tot vervelens toe, tot
hij dan plots weer op de proppen komt
met een hoogst origineel beeld, een grap,
een technisch hoogstandje dat je mond
doet open vallen van verbazing. Du-
roure staat er dan bij te kijken met een
onschuldigste gezicht van de wereld. Je
kunt hem dan niets meer kwalijk nemen,
hoewel je heel goed weet dat hij het
allemaal op voorhand berekend heeft.
Hij houdt de toeschouwer wel degelijk
voor de gek. Dat je zoiets toelaat, lijkt
wel een voorwaarde om toegang te
krijgen tot zijn wereld, om hem te
begrijpen. Het is zoals met de kabouter-
tjes: als je er niet in gelooft, dan zie je ze
niet.

Verwondering
De drie stukken van Duroure die op het
Klapstukprogramma staan, zijn erg ver-
scheiden. La Anqá is een poëtisch stuk,
in een verhaaltje over een koorddanseres
met angsten en twijfels voor de grote
stap in het cirkus. Lamaison des plumes
vertes grijpt terug naar de Spaanse
middeleeuwen. Cosmono Nox kent dan
weer het andere uiterste: dit stuk is een
gekke komedie, een aaneenschakeling
van kolder, gesitueerd in het kader van
de mens die de wereld en de ruimte
ontdekt. Hiervoor inspireert Duroure
zich op stripverhalen, -science-fiction,
ontdekkingsreizen.
Ondanks aJ die verscheidenheid blijft

Duroure zichzelf en komen langzaam
maar zeker zijn echte tema's naar voren:
de onschuld, het kinderlijke verlangen
naar eenvoud, Het probleem van de
eksessen die er tegen ingaan, en de
verwondering. Die kaboutertjes, niet-
waar.

Johan Reyniers

Ekonomika
'onvoorwaardelijk' bij Loko

De wet van vraag
en aanbod
Het ziet ernaar uit dat vanaf dit akaderniejaar alle Leuvense

fakulteitskringen weer binnen één overkoepeling, de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Loko ), verenigd zullen

worden. Verleden woensdag heeft Ekonornika, de enige kring die nog
niet tot Loko behoorde, namelijk beslist de Loko-rangen te vervoegen.
Die beslissing is toe te juichen. Per slot van rekening is het basisprincipe
van Loko, demokratisering van het onderwijs, ook belangrijk voor
ekonornisten. Bovendien wordt Loko als organisatie versterkt door de
toetreding van Ekonornika. Volgens de brief die naar de andere kringen
gestuurd is, treedt Ekonornika "onvoorwaardelijk" toe. Maar er zit een
addertje onder het gras. En wat voor één.
Wanneer in 1984 eerst Ekonomika en
later VRG, Romania, Eoos, MHK,
Apolloon, Kanonika, Apollonia en Far-
ma uit de toenmalige Algemene Studen-
tenraad (ASR) stappen, spelen daarin
verschillende motieven mee. Er is heel
wat ontevredenheid over de struktuur
van de ASR, toen de enige kringover-
koepeling. Er is onenigheid over het
grote inhoudelijke werkingsprincipe, de
demokratisering van het onderwijs. B0-
vendien spelen heel wat persoonlijke
spanningen een rol. Om al die redenen
richten de 9 'dissidente' kringen de
Kringunie Leuven (Krul) op. De Krul
moet het demokratische en representa-
tieve aJternatief voor de ASR worden.

grotendeels gebaseerd was op de wer-
king en de struktuur van de oude ASR.
De belangrijkste verandering was het in
het leven roepen van een zogenaamde
Open Algemene Vergadering (OAV).
Een OAV is een speciale probleem ver-
gadering die boven de andere raden
staat, en waar op basis van kringstand-
punten over een op voorhand vastge-
legde en bedokumenteerde problema-
tiek gediskussieerd wordt.
Op 6 november 1986 treden alle

Leuvense kringen toe tot Loko, met
uitwndering van Ekonomika. Ekono-
mika blijft vasthouden aan het oude
Krul-recept en weigert toe te treden tot
een koepel waar het principe 'één kring,
één stem' geldt en waar er geen Centrale
Raad is die alle beslissingen neemt.
Tijdens het akademiejaar 1986-l987,

het jaar van het Sint-Anna besparings-
plan van Martens VI, bouwt Loko een
degelijke werking uit. Maar het jaar
daarna zit het er weer bovenarms op
binnen de koepel. Het protest tegen het
eredoktoraat van André Leysen en de
uitreiking van een studentenonderschei-
ding aan Jan Grauwels. zijn de aanlei-
ding voor nieuwe drastische herstruktu-
reringsvoorstellen. Vijf kringen (VTK,
VRG, Medika en Wina en Ekonomika)
komen met een dubbel voorstel dat nog
verder gaat dan de oude Krul-struktuur:
de installatie van een Centrale Raad en
een nieuwe stemprocedure waarbij krin-
gen tot en met 500 studenten één stem
krijgen, kringen van 501 tot 1000 stu-
denten zijn goed voor twee stemmen en
kringen boven de 1000 studenten krij-
gen drie stemmen.
. Na heel wat gebakkelei komt er een
kompromis uit de bus. Een Centrale
Raad wordt afgewezen, maar de OAV
kan gemakkelijker samengeroepen wor-
den: in plaats van één derde van de
kringen is nu nog één vijfde (zes kringen)
vereist. Verder krijgen kringen met meer
dan 1000 studenten twee stemmen
wanneer ze er tenminste voor zorgen op
vier opeenvolgende vergaderingen' min-
stens driemaal met twee personen aan-
wezig te zijn. Dat moet de grote kringen
tot een betere medewerking aansporen.
Na een proefperiode van drie maanden
wordt het kompromis op 30 januari
1989 bekrachtigd. Ondanks dit kompro-
mis beslist Ekonomika op het einde van -
het het akademiejaar 1988-89 om nog
altijd niet toe te treden. Er is immers nog
altijd niet voldaan aan hun eis van een
Centrale Raad.

Zoenen
De ASR bestaat op dat moment uit vijf
onafhankelijk funktionerende raden
(Kringraad, Sociale Raad, Kultuurraad,
Sportraad en IsoI) en haar studentenblad
Veto. AI die raden proberen op hun
domein bij te dragen tot de basisfilosofie
van de koepel, de demokratisering van
het onderwijs. Ook hun werking is
identiek: het beleid wordt gemaakt op
veertiendaagse Algemene Vergaderin-
gen (AV) waar alle fakulteitskringen één
stemgerechtigde afgevaardigde hebben.
Verder wordt elke raad in haar werking
ondersteund door halftijds betaalde
krachten, de vrijgestelden, die door
studiewerk diepgang en kontinuïteit
moeten garanderen.
De Krul opteert voor een radikaal

andere struktuur. Een Centraal Orgaan
van presessen koördineert alle aktivitei-
ten en neemt alle beslissingen. De
werking van het Centraal Orgaan wordt
ondersteund door permanente en fleksi-
bele 'ad hoc' werkgroepen. Kringen van
meer dan 1000 studenten krijgen twee
stemmen, de andere één. Er wordt
gewerkt zonder vrijgestelden. Het Krul-
studentenblad wordt Faze.
Maar na twee akademiejaren blijkt de

Krul nog altijd zogoed als niets gepres-
teerd te hebben. Er is geen werking rond
onderwijs of sociale tema's, rond sport of
kultuur. Alleen het blad Faze blijft
verschijnen. Tegelijkertijd worden er
'verweningsvergaderingen' op gang ge-
bracht om de verdeelde studentenbewe-
ging terug samen te brengen en de
slagkracht naar akademische en natio-
nale overheid toe te vergroten. Uit die
verweningsinspanningen groeit in 1986
de huidige studenten-overkoepeling
Loko.
Als je de geschiedenis van de Krul Bij het begin van dit akademiejaar is de
bekijkt, behoeft het geen verwondering situatie binnen Loko onveranderd geble-
te wekken dat Loko bij de oprichting vervoIC op p.3 ...
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

Erasmus ééntalig Engels?

Exit
Leuven Vlaams
De Europese Gemeenschap

begon met vier officiële
talen: Frans, Duits, Ita-

liaans en Nederlands. Later kwa-
men daar Deens, Iers, Engels,
Grieks, Spaans en Portugees bij. En
het aantal officiële talen zal nog
oplopen na de toetreding van
nieuwe leden. Bovendien zijn er
minderheidstalen, zoals Wels, Bre-
toens, Fries, Baskisch, Catalaans,
die door de EG enigermate erkend
worden. Tijd dus om eens over een
EG-eenheidstaal te gaan denken.
Het beleid van de universiteiten
inzake de taalkundige akkomoda-
tie van Erasmusstudenten kan rich-
tinggevend worden.

Mark Galle deed recent in verscheidene
kranten het voorstel het Engels als
gemeenschappelijke tweede taal en als
enige EG-werktaal te aanvaarden, en het
daarom overal reeds op de lagere school
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aan te leren. Het leek wel op een open
deur intrappen. Want de ekspansie van
het Engels heeft nu zo'n groot momen-
tum dat het ook zonder EG-besluiten in
die zin wel zo ver zal komen.

Niets illustreert deze ongedirigeerde
doch onstuitbare evolutie duidelijker
dan het taalbeleid van de universiteiten
sedert de intrede van Erasmus. Meer en
meer kursussen worden in het Engels, en
vaak in het Engels alléén, gedoceerd.
Zopas heeft de Landbouw-Universiteit
van Wageningen in Nederland, besloten
om een groot deel van haar basiskurriku-
lum enkel nog in het Engels te laten
doceren. In Denemarken en in Duits-
land voorziet men meer en meer engels-
talige faciliteiten voor Erasmusstuden-
ten. De trend om postgraduaten in het
Engels te organiseren bestond al eerder,
maar wordt nu sterk uitgebreid.

Voet
Ook aan de KÓL is het Engels reeds
alomtegenwoordig: in sommige depar-
tementen worden praktisch geen 'pa-
pers' meer in het Nederlands geschreven.
Naast de bestaande engelstalige pro-
gramma's zijn er nu binnen de officieel
nederlandstalige kurrikula meer en meel
engelstalige kursussen. Als dat komt
doordat een gastprofessor uit de States
geen Nederlands kent, kan men daar
niets op tegen hebben. Betreft het
daarentegen een stelselmatig beleid van
verengelsing ('internationalizering'), dan
is het een princiepskwestie waarover
serieus moet nagedacht worden. Onze
rektor heeft in zijn openingsrede de
vraag aan de orde gesteld - meer niet.
De EG heeft nooit besloten, een

eenheidstaal te kiezen. Integendeel: het
enige voorstel in die zin dat er ooit
geweest is, is duidelijk afgewezen. Dat
was in de begindagen van de Europese
Gemeenschap. Frankrijk had voorge-
steld het Frans als enige werktaal te
gebruiken. Maar de vijf andere lidstaten
verkregen dat Nederlands, Duits, Ita-
liaans en Frans in de EG-instellingen
gelijkwaardig zouden zijn.
Sindsdien is de situatie veranderd. Het

Engels heeft het Frans als internationale
taal verdrongen, en heeft een voet in huis
in de EG. Het is de moedertaal van zo'n
60 miljoen EG-burgers, en de tweede of
derde taal van talloze anderen. Zonder
enig officieel dekreet verovert het Engels
zich een steeds grotere plaats in heel het
kultureel en ekonomisch leven. De
verleiding is groot om deze ontwikkeling
te institutionaliseren.
De argumentatie vóór het Engels is

eenvoudig en welbekend. Het is gemak-
kelijk alles maar meteen in éénzelfde taal
te doen. Men bespaart dan ontzaglijk
veel op vertaalwerk, op mentale om-
schakeling, op tijdverslindende taalhof-
felijkheid. Als Europa zijn akademische,
technologische en ekonomische bedrij-
vigheid niet ééntalig maakt, benadeelt
het zichzelf in de konkurrentie met de VS
en Japan.
Die eenheidstaal hoeft natuurlijk niet

het Engels te zijn. Dat Frankrijk na jaren
dwars te hebben gelegen nu fel pro-
Europees geworden is, komt mede door
de hoop om via Europa aan het Frans
een nieuwe internationale rol te geven.
Een ander alternatief is het Esperanto.

taal zich met geweld op de voorgrond
gedrongen heeft, er nu eenmaal veel
kulturele aktiviteit in die taal zal plaats-
vinden, zodat die taal ook een kulturele
uitstraling krijgt. Menige jonge Vlaming
heeft zich omwille van de popmuziek op
het Engels toegelegd. En het is een feit
dat vele Chinezen Engels leren omdat zij
dit met vrijheid en demokratie associë-
ren. De keuze waar de EG momenteel
voor staat, is juist: willen wij het Engels
bevestigen in zijn reeds vrij algemene rol
van bevoorrecht medium voor kultuur
en wetenschap?
De vraag is nu heel konkreet: moeten

de Erasmusstudenten les volgen in de
plaatselijke taal? Zo nee, moeten de
plaatselijke studenten dan verplicht wor-
den les te volgen in een vreemde taal?
Dit debat is nog maar pas op gang aan
het komen, en de standpunten zijn nog
lang niet allemaal bekend. Het ene
uiterste luidt: laat ons heel het hoger
onderwijs uniformiseren, niet alleen wat
struktuur en diploma's, maar ook wat
voertaal betreft. Het andere uiterste wil
dat alle studenten de landstaal vol-
doende leren om zo in de lessen mee te
kunnen.

Het tweede standpunt klinkt natuur-
lijk veel 'Europeser', het eist vanwege de
student een aktieve belangstelling voor
de taal van een mede-regio van Europa.
Het eerste standpunt heeft vooral de
inertie aan zijn kant: het is gemakkelijker
om maar meteen de algemene trend van
verengelsing te vervoegen.

TALENT - We kunnen er echt niet over zwijgen, dat Veto-weekend in Parijs: die ekskieze zalmsoefflee. dat gebraden
everzwijn, de overvloedige sjampanje. We zijn er nog altijd een beetje opgelaten van. Daarom, en alleen daarom; zijn we op
zoek naar jong talent: schrijvers, fotografen, tekenaars, lay-outers en zetters. Dit is uw laatste kans om gelanceerd te
worden. (Foto Hendrik Delagrange)

De EG is de grote maar waarschijnlijk
ook de laatste en gemiste kans voor het
Esperanto. De enige sprankel hoop
wordt gevormd door een eventuele
toetreding van Polen en Hongarije. Niet
alleen brengen zij twee nieuwe taalfami-
lies in de EG, de Slavische en de
Fins-Oegrische, zodat het talenprobleem
nóg akuter wordt, !!laar zij zijn ook de
twee landen waar de kennis van het
Esperanto het meest verspreid is.

Doezel
Voorlopig kunnen we de diskussie dus
beperken tot, ja dan nee, het Engels als
eenheidstaal. Men heeft daartegen enige
argumenten ingebracht, die zeker een
ernstige overweging verdienen.
De fraaie uitdrukking 'the Latin of the

twentieth century' verdoezelt een we-
zenlijk verschil tussen het Engels van-
daag en het Latijn ten tijde van Erasmus.
Het Latijn was niet iemands moedertaal,
wat het Engels wél is, tot meerder
ongelijkheid op internationale forums.
Het Latijn was de taal van het geestesle-
ven, slechts daartoe beperkt. Het Engels
daarentegen overspoelt elke laag van de
bevolking via technologie, ekonomie,
lichte muziek en film. Een dichterlijke
diagnose beschrijft het Nederlands als
'een eiland dat elkjaar een paar honderd
woorden verder wegzinkt in de oceaan
van het Engels'.
Men moet zich niet laten inpakken

door slogan-termen als 'internationalis-
me'. Niemand betwist dat we ons in deze
tijd moeten openstellen voor andere
volken en kulturen, en dat Engels
kennen momenteel een 'must' is. Maar
als we nederlandstalige diensten en
kultuuruitingen verengelsen, plooien we
dan in feite niet voor andermans weinig
'internationalistische' minachting voor
onze eigen taal?
Een ander bezwaar houdt in, dat het

onbeteugeld gebruik van het Engels de
andere Europese talen tot keukentalen
zal degraderen. Niet dat zij meteen in
hun voortbestaan bedreigd worden: de
nationale onderwijssystemen blijven op
lager en middelbaar nivo in de moeder-
taal, evenals de administratie en de
wetgeving. Maar in alle sektoren van de
toekomst zullen zij weldra niet meer mee
kunnen, omdat zij er steeds minder voor
gebruikt worden. Dan keren we terug tot
de situatie ten tijde van Erasmus, vóór-
dat Galileï, Descartes en Simon Stevin
de volkstaal voor wetenschappelijk
werk geschikt achtten of maakten.

Armada
Een laatste bezwaar, soms gehoord bij
pleitbezorgers van het Esperanto, luidt
dat het een historische onrechtvaardig-
heid zou zijn, als eenheidstaal een taal te
kiezen die haar dominantie uitsluitend
aan militaire suksessen dankt: de koloni-
satie en de twee wereldoorlogen. Dat
Shakespeare vandaag op veel meer
scholen ter wereld gelezen wordt dan
Goethe of Dante, heeft niets met literaire
kwaliteit te maken, maar alleen met de
historische toevalligheid dat de Engelsen
de beslissende veldslagen gewonnen
hebben, en recenter met het ekonomisch
overwicht van de VS. Als de Spaanse
Armada niet gezonken was, dan zou
men veeleer Cervantes lezen.

Daar staat wel tegenover dat, eens een

Het is nog onduidelijk welke kant men in
andere kleine taalgebieden op wil. Naar
verluidt wil men in Griekenland geen
enkele toegeving doen, maar is men in
Nederland tot verregaande verengelsing
bereid. In Ierland vindt men het weinig
zinvol, dat studenten naar het buitenland
trekken om daar te gaan doen alsof ze
thuis zijn. Op de recente bijeenkomst
van de Coïmbra-groep (de 23 oudste
universiteiten van Europa) te Poitiers
werd de nood aan een gemeenschappe-
lijke werktaal gevoeld en erkend, maar
men vermeed het Engels bij naam te
noemen. In de wandelgangen uitte
menig afgevaardigde zijn weerstand te-
gen de veralgemening van het Engels ten
nadele van de landstalen.

De KUL, of althans haar rektor, is
voorstander van het 'drie-punten-plan':
ten eerste, elke buitenlandse student
volgt een kursus Nederlands of een
lessenpakket over onze taal en kultu~.......t
ten tweede, op het nivo van de tweede
cyklus worden een aantal engelstalige
kursussen gegeven, naast of desnoods in
de plaats van nederlandstalige, kwestie
van iedereen tot Het Beste van Leuven
toegang te geven; ten derde, op het nivo
van de derde cyklus worden de sluizen
van de verengelsing volledig opengezet.
Aan een universiteit die uit de roep

om Leuven Vlaams ontstaan is, zou zulk
plan aanleiding tot een vrank debat
moeten zijn.

Koen Eist
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Horizontaal - 1. Aanhanger van een welbepaald politiek systeem
2. Oplossing waarin men een oplossing onderdompelt om het
gelijkmatig te verhitten - familielid 3. Rondhout - Vezels ontwarren
als voorbereiding op het spinnen 4. Zichtbare damp - Het aktieve
bestanddeel in de kosmos 5. Familie in de oudgermaanse samenleving
6. Idyllisch plekje met de bekende watervallen - heden 7. Betrekking
hebbend op de Alpen 8. Daar moet u zeker naar toe 9. Bijwoord-
Cerium - Ierland 10. Wapen - Aansporen.
Vertikaal - 1. Het opgaan in de oneindigheid - Loofboom 2. Water
in Antwerpen - Vogel 3. Rivier in de USSR - Kleine hoeveelheid
4. Namaak, bedrog - Geglansd leer 5. Lichaamsdeel 6. Regenboog-
vlies 7. Volgelingen van de moedergodin Cybele 8. Stamp met de
voorpoten - Voorvoegsel 9. Van de borst afwennen - Boerderijdier
10. Oude, lastige vrouw - Dreumes - Neen.
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Krul: een Ekonomika-initiatief

De dynamische efficiëntie
van een schoenmaker

EI. mika I it fw den, maar hooguit een drietal variatiesxono S Ui na een a e- . .
... op hetzelfde tema. Een eerste reeks
Zl~held,van ~~ J:mr terug aan geboden, wals "De positieve ideeën, de

. bIJ de officiële oyerk<;>e~- steun en het dynamisme van de studen-
ling Loko. Toen Ekonomika zich in ten vormen de basis van de Krul", "Het
1983-84 losscheurde, heette die kontakt tussen studenten (...) is een
overkoepeling nog Algemene Stu- primair doel van de Krul", "De Krul wil
dentenraad (ASR). Enkele weken de Leuvense kringen overkoepelen van-
later hebben het VRG en daarna uit een. positief-kritische ingesteldheid~'

. '. en "Vnendschap, respekt en zelf-relati-
Ro~aDla! Ap?lloon, ~polloDla, de vering bepaalt de werksfeer van de
Muziekhistorische Kring en Boos Krul" zeggen eigenlijk hetzelfde: wij zijn
Ekonomika gevolgd. Nadien sluit een tof klubje en gaan zeker geen
Farma zich nog aan bij de dissiden- keiharde aktie voeren. Het impliciete
ten. Zij richten de Kringunie Leu- verwijt naar de ASR is duidelijk.
ven (Krul) op.· Ook de struktu~ w?rdt beschre~en:

"Een open, doorzichtige en flexibele
Tot '84 werd de studentenpolitiek volle- beslissingsstruktuur bepaalt de meest
dig beheerst door de ASR. ASR zette gepaste strategie" en "De dynamische
zich in voor de demokratisering van het efficiëntie van de Krul steunt op talrijke
onderwijs, en besteedde tevens aandacht werkgroepen die gekoördineerd worden
aan breed-maatschappelijke akties wals door één verantwoordelijk en centraal
de anti-rakettenbetogingen. Omdat orgaan". Alle beslissingen werden door
ASR de kontestatie niet uit de weg ging, een groep van een tiental mensen
had dit tot gevolg dat Leuven het imago genomen: het zogenaamde 'Centraal-
kreeg van het 'Rode Leuven'. Krul was, orgaan'.
sinds '68, het eerste 'brede' initiatief dat Tenslotte wordt verhinderd, of alleszins
lijnrecht tegen deze traditie inging. Haar bemoeilijkt, dat Krul met een politiek
voornaamste spreekbuis was het maand- standpunt zou uitpakken: "Overleg gaat
blad Faze, opgezet als tegenhanger van steeds stellingname vooraf', "Er is plaats
Veto. Een overzicht van dit blad is de voor meerdere standpunten, slechts bij
beste manier om de Krul te leren kennen. voldoende concensus wordt een stand-
Het is immers zowat het enige wezen- punt als dé Krul-visie naar buiten
lijke dat de Krul gerealiseerd heeft. gebracht", "De Krul-schoenmaker blijft
De eerste Faze verscheen op loktober bij zijn leest en spreekt zich slechts over
1984, met als verantwoordelijk Uitgever datgene uit, wat hij voldoende begrijpt
Jan Beddegenoots, intussen beter be- en wacht (sic) hem specifiek aanbe-
kend als Jan Bardi. Zijn 'redaksioneel' langt" en "De Krul verdedigt de student
(sic) vertelde weinig over de lijn van en diens specifieke belangen". Een goed-
Faze. Of je moest al een boodschap menende student zou nog kunnen den-
hebben aan "Drijven al die komplexe ken slat Krul enkel "een andere aanpak"
problemen ons nu juist niet naar meer wilde verwezenlijken, dat het enkel een
samenwerking, multidisciplinaire bena- kwestie van taktiek was. De volgende
dering, positieve inventiviteit. Daagt dit nummers van Faze lieten weinig illusies
verlies van zekerheden ons nu juist niet over.
uit op wek te gaan naar nieuwe normen, In Faze 3 wordt de eerste georgani- .. vervolg van p.l
waardenschalen, houvast? En ligt aan de seerde Krul-aktiviteit aangekondigd. ven. Is het niet vreemd? Is het niet
basis van dit alles niet juist het reaIiseren Men maakte de student warm voor "het vreemd dat de bestuursvergadering van
van o.a. betere kommunikatie?" avontuur rond Leuven, de Krul-rally". Ekonomika - een vergadering waarop
De 'Tien geboden van de Krul' op Een rally met auto's, voorwaar een alle Ekonomika-ledea stemrecht hebben

dezelfde pagina waren echter wél duide- aktiviteit waaraan de brede studenten- - op woensdag 4 oktober dan toch
lijk. Alleen, het waren geen tien gebo- massa kon participeren. Krul zorgde dat beslist om toe te treden tot Loko?

Vanwaar die plotse verandering in stand-
punt?
Langs de ene kant stemt de huidige

Loko-struktuur al gedeeltelijk overeen
met wat Ekonomika wenst: grote krin-
gen hebben twee stemmen en er is een
orgaan, de OAV, dat boven de andere
raden staat. Alleen een echte Centrale
Raad bestaat nog niet. Bovendien is
Ekonomika verleden akademie jaar be-
gonnen met voorzichtige toenaderings-
pogingen tot Loko. Er verschijnen regel-
matig afgevaardigden op Kringraad en
Sociale Raad. Op Sportraad en Kultuur-
raad werken ze al langer mee.
Langs de andere kant zijn er een

aantal Loko-kringen die zich niet willen
of kunnen neerleggen bij de OAV-
beslissingen van verleden akademiejaar.
Zij blijven toch ijveren voor een Cen-
trale Raad. Op het moment zijn dat
VRG, VTK, Medika, Wina en Kano-
nika. Deze vijf kringen blijken tijdens de
zomervakantie te zijn samengekomen en
een akkoord te hebben ondertekend
waarin ze zich ertoe verbinden elke
maand een OAV te zullen samenroepen,
wanneer Ekonomika tot Loko toetreedt.
Met dat akkoord zijn ze naar Ekono-
mika gestapt en het is duidelijk: Ekono-
mika heeft toegehapt. Van de 91 aanwe-
zigen op de bestuursvergadering stem-
den er 71 voor toetreding. De overeen-
komst die Ekonomika met de vijf
Loko-kringen afsloot, is daarbij door-
slaggevend geweest. Ekonomika-preses
Hendrik Bogaert meldde daarop lako-
niek aan Kringraad "dat de fakulteits-
kring Ekonomika· met ingang van
woensdag 4 oktober 1989 onvoorwaar-
delijk toetreedt tot de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (Loko)"

Ekonomika treedt echter helemaal niet
onvoorwaardelijk toe. Met het samen-
roepen van een maandelijkse OAV
wordt er eigenlijk effektief een Centrale
Raad geïnstalleerd. Die Centrale Raad

GRAHAM - Deze man is ni meer. Net nu ons lijfblad Panorama zich eens
lekker vrolijk had gemaakt over de ruggemergkanker van Monty Pythons
Chapman, gaat hij de pijp uit Kan blijkbaar ook ni tegen een grapje. Ni

(Foto Peter Vermeiren)

Toen Ekonomika in '84 de
In de twee volgende nummers schrijft toenmalige Algemene Studenten

Mombaerts een 'dossier Atoomwapens' Raad (ASR) verliet, gebeurde dat
De standpunten van Medici tegen eigenlijk omdat die 'te links'

. . . Atoomwapens, dat jaar winnaar van de bevonden werd. Die 'te linkse'
jaar nog voor één andere aktiviteit: een Nobelprijs voor de Vrede, noemt hij "of profilering leidde ook in '88 tot
enquête in verband met.!'lumer~ Cl~u- intellektuele oneerlijkheid of een grenze- problemen. Het protest tegen
sus, waarvan de vragenlijst op ZIJnmmst loze naïviteit". In een interview met Mgr. eredoktor André Leysen werd door
subjektief en pro-Numerus ~lausus w_as. Maertens poneert hij stellingen als "Het een aantal kringen aangegrepen
Het best kon men ~e negatieve houding is verwonderlijk dat dezelfde mensen die om een aanpassing van de
tegenover het ~~p 'Demo~atJ.se.nng tegen de raketten betogen, soms de week struktuur te eisen. Voor een stuk
van het Onderwijs echter afleiden Uitde erna betogen voor legalizering van kwamen die er. Samen met de
redaktionelen. abortus", of "Om het met een slogan te struktuur veranderde echter ook
Hoofdredakteur Jacques van Hee zegen: noch rood noch dood". de mentaliteit Waar ASR en

beweert in Faze 5: "Moet een studen- Faze 4 bracht een kritiekloos verslag Loko-tot-aan-Leysen een
tenorganisatie, een overkoepelend or- van een avond met de Zuidafrikaanse kontestair imago hadden, is dat nu
gaan dat via de kringen de st~d~nten zou Ambassadeur Grobler, waar zonder veel minder het geval. Men stelt
moeten represent~ren, heel ZIJnIn~ou~e- kommentaar gesteld werd dat er in feite ekspliciet 'konstruktiviteit' als
lijke werking op iets .~ldemokrat~~g geen zwarte meerderheid is in ~jn land, beginsel: men is bereid water in
baseren? Dat lijkt ~IJ on~aarschiJnliJk. dat het ANC een verlengstuk 18 van de de wijn te doen.
(...) Wie is nog bereid om Zichdoor verre PLO en de USSR, dat het louter en De toetreding bij Loko van
idealen te laten begeesteren? ~...) Vra~en alleen de schuld van de pers is dat Ekonomika, een kring die steeds
en twijfels ten ?ver. Soepelheid l~~ ZI~h Zuid-Afrika negatief in het licht komt. die laatste aanpak verdedigd heeft,
op. Waarom Zich derhalve v~tblJten In Waarna nog een sneer volgde voor het lag dan ook in de lijn der
ideeën ~ie dO?r h~n extremisme v~r- Boykot-Apartheidkomitee. Nog in ~e- verwachtingen. Bovendien kreeg
deeldheid zaaien?' Of ~an Hee In zelfde Faze: een hoop verdachtrnakin- Ekonomika een uitgestoken hand
~~ 9: "Op d~ duur ~eeft lede~~kwast gen aan het adres van SP-professor ~e van een aantal Loko-~ringen. I?e
ZIJn demokratie: eentje waar. hij overal van Outrive en UP-pastor Annemie presessen van Kanonika, Medlka,
zou mogen afficheren en spuiten\, waar Lauryssens ("Laat ons hopen dat de VRG, VTK en Wina hebben
hij geen belastingen zou m~ten bétalen, Zendelingen ook naar Moskou zullen Ekonomika ekspliciet uitgenodigd,
waar hij Z?maar kan mamfest~!en en gaan"). en boden tegelijk een tweeledige
contram~~esteren w~~er op ZIJ,?ba~- Het einde kwam in februari '88. In 'toegeving' aan. Ten eerste stellen
kes te krijgen van de rijkswacht, Zo n een speciale editie over de eredoktoraten zij zich garant om iedere maand
citaten maken dat Faze en Krul door het schrijven buiten de redaktie om, enkele automatisch een DAV samen te
publiek erkend worden als een konserva- Krul-haviken een aantal platte ordinaire roepen. Zo'n permanente DAV, die
tieve .uiting. 'gele' bladzijden om de verweningsver- in haast niets verschilt van een
In jaargang twee werd de redaktie gaderingen, die later tot Loko leid~~, te Centrale ~aad, is nodig om het
aangevuld met Peter Mombaerts, een kelderen. Romania en het VRG gnjpen tweede luik van de afspraak na ..te
gesjeesd preses-kandidaat bij Medika. in, de verantwoordelij~n nemen o~t- komen. ',?e ze.~' hebben namehlk
Zij reputatie als Opus Del-lid was niet slag. Tijdens de verzoeningsvergaderin- ook onmiddellijk de agen~a van de
vreemd aan die mislukking. Mombaerts gen wordt voor het koncept Veto geko- eerste OAV bepaald. Het IS de .
ontpopte zich tot de voornaamste schrij- ~n als blad voo~ de nieuwe overkoepe- bedoeling dat daar Veto en SOCiale
ver van Faze. Hij promootte ondubbel- ling Loko. Faze 18 een fase gebleven. Ra~~ ~~rden besp~oke~. Eén van
zinnig 'konservatieve' standpunten. Walter Pauli de Initlatlefne~ers het Zich

, ontvallen dat dit "pasmunt was om
------------------------- Ekonomika bij Loko te krijgen."

De arrogantie van dit
gezelschap gaat wel erg ver. Niet
alle presidia waren op de hoogte
vanhet initiatief (het doet er niet
toe dat zij later eventueel hun
preses volgen), maar ook de
twintig andere kringen worden aan
de kant gelaten. Die kunnen
hoogstens het plan ondergaan en
bekrachtigen. Achteraf. Die zes
kringen staan immers voor elf
stemmen, waarschijnlijk voldoende
om een beslissing te forcerèn.
Loko wordt hier gekonfronteerd

met een alternatief
beslissingscirkuit: enkele personen
houden geheime kon klaven waar
zij de fundamenten van Loko
kwasi definitief voorbereiden. Waar
is hier sprake van 'de mening van
de student'? Ziet het
vooropgestelde 'forum van de
kringen' er zö uit? Is dit het
beproefde model van
'demokratische besluitvorming'?
Het wordt hoog tijd dat de andere
kringen hiertegen krachtig'
protesteren, en duidelijk maken dat
dit niet kan. Wij pleiten voor een
demokratisch Loko, niet voor een
organisatie waar op dergelijke
manier gekonkeld wordt.
Die semi-geheime en beperkte

vergaderingen komen er nat~urlijk
niet zomaar. Hun bestaan duidt '
erop dat er hoog spel gespeeld
wordt: men werkt impliciet aan een
heroriëntering van Loko. Men kiest
tussen loyaal versus kritisch,
pragmatisch tegen principieel,
realistisch kontra idealistisch. Dit
heeft dus niets te maken met een
kontroverse tussen 'grote' of
'kleine' kringen, zoals dat vaak ten
onrechte wordt voorgesteld. Het
gaat om 'politieke' tegenstellingen.
De zes zijn, de één al meer dan de
ander, voorstander van een
definitieve koerswijziging van
Loko: "jammerklachten" zijn
vèrleden tijd. Loko wordt comme il
faut Zodat rektor Dillemans in het
jaarverslag 1989-90 zal kunnen
uitpakken met: "De
vertegenwoordigers op RvS en
Alma waren geïnspireerd en
konstruktief. Ook de eksterne

Erik Paredis berichtgeving was op nivo."

Reeds in het eerste nummer kon Mom-
baerts het niet laten om promotie te
maken voor Opus Dei in Louvain-la-
Neuve: "Apolitiek, dynamisch, meer
pragmatisch in zijn sociale bewogen-
heid. Een fenomeen dat moet gevolgd
worden" (Faze I, p. 19).

REDAKTIONEEL
Hoog spel

Ekonornika treedt toe
moet de macht krijgen om de werking
van de Loko-geledingen uit te stippelen,
te evalueren en de raden of Veto terug te
fluiten wanneer ze niet braaf in het gareel
lopen. Meteen zijn zo de laatste Ekono-
mika-bezwaren tegen Loko opgeheven
en krijgen ook enkele kringen binnen
Loko eindelijk hun zin. De manier
waarop dat alles beslist is, 'ruikt' toch
wel een beetje. Om Ekonomika bij de
koepel te krijgen, worden zomaar even-
ties 24 kringen buitenspel gezet. Ook de
besluiten van de OAV van januari
worden opzij geschoven. Of dat ook kan
met de beslissingen van de reeks OAV's
die binnenkort zullen volgen?
Bovendien wordt minstens binnen

één kring het voorstel niet gedragen door
een presidiumbeslissing. Bij het VRG is
het hele geval nooit op een presidium-
vergadering ter sprake gekomen. Terwijl
men de laatste jaren binnen Loko roept
om kringstandpunten. Alleen dat zou
immers representatieve beslissingen op-
leveren.

De onderwerpen voor de OAV's
liggen al vast. Veto zal ter sprake komen
en, naar we vernamen, ook Sociale
Raad. De 'filosofie' van de initiatief-
nemers kennende, volgen die Loko-gele-
dingen nog niet het kersverse konstrukti-
visme. Dat moet dus eventies gekorri-
geerd worden. Kultuurraad, Sportraad
en Isol kunnen ondertussen misschien al
aan een gewetensonderwek beginnen.
Hoe de Loko-kringen hierop zullen

reageren, is nog onduidelijk. Misschien
levert het stof tot nadenken dat Loko na
nauwelijks drie akademiejaren een ge·
trouwe kopie dreigt te worden van de
Krul-struktuur. Tot onze grote gerust-
stelling kregen we op de bestuursverga-
dering van Ekonomika wel te horen dat
alles bedoeld is "om de struktuurdiskus-
sies binnen Loko eindelijk af te sluiten en
terug hard beginnen te werken aan de
demokratisering van het onderwijs." We
zouden natuurlijk niets liever wensen,
maar de manier waarop het spel nu
gespeeld wordt, doet toch wel twijfels
rijzen.
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OPEN:
van maandag - vrijdag
van 9.00 - 20.00 uur
zaterdag van
10.00 - 19.00 uur

Platel zonder grenzen

Is dit nu dans of teater i
Zo'n honderd jaar geleden had de kunstminnaar het heelwat

eenvoudiger dan vandaag de dag. Het stuk van Ibsen had hij al
gelezen, heel de familie had al Beethoven gespeeld, walsen deed

men in een balzaal. Zelfs het 'Gesammtkunstwerk' van Wagner was
duidelijk nog opera. Maar dan gebeurde er een kleine revolutie. Dada,

-- ekspressionisme en futurisme braken in de woelige jaren voor de eerste
Wereldoorlog de hegemonie van de burgerlijke kultuur. Kunst keerde
zich in de schoot van Freud tegen de repressie van het onbewuste in de
traditionele kunstuitingen. Het kreatieve proces kreeg de vrije loop en
werd meer en meer het eigenlijke onderwerp van het kunstwerk. In de
hedendaagse kunst vallen de genregrenzen vaak helemaal weg. Er is
wederzijdse beïnvloeding van teater, dans en beeldende kunsten. Alain
Platel, koreograaf en kind aan huis van het Klapstuk, verwacht dan ook
dat de toeschouwer zich niet zal afvragen of zijn voorstelling nu dans of
teater is.

In de meerderheid van de hedendaagse
teater- en dansprodukties wordt het
traditionele materiaal van het genre in
vraag gesteld. Zo wordt in de huidige
teater-avantgarde. bijvoorbeeld in de
stukken van Jan Decorte, het tekstteater
gedefilologiseerd. Niet meer de inhoud,
maar wel de materialiteit van de taal is
konstitutief voor het werk. Onder in-
vloed van de performancestijl wordt de
lichamelijkheid van de akteurs belang-
rijker dan hun taal. Het akteerproces
wordt geproblematiseerd, de spelers zijn
zich ervan bewust dat ze een spel spelen.
De produktie is dan ook niet meer rond
de tekst uitgewerkt, maar rond een
koncept met materiaal dat traditioneel
een mindere rol speelt in het teater.
Muziek, lichamen, beelden en andere
objekten. Het teater breekt uit zijn
grenzen, wordt verzamelkunst.

Castro
Ook in de dans worden geëksperimen-
teerd met het materiaal. Naast de dans
van de spelers krijgen beelden, woorden
en muziek betekenis waarde. Terwijl in
het teater de tekst haar inhoudswaarde
verliest, worden dansvoorstellingen ver-
rijkt met materiaal dat vaak op basis van
de inhoud gekozen wordt. De Keers-
maeker gebruikt teksten van Castro en
muziek die beweging uitdrukt. Alain
Platel en Johan Grimonprez baseerden
het koncept van 0 Boom! op oude
schilderijen. Net voor een repetitie had-
den ze allebei tijd voor een kort ge-
sprek.

Veto: In de hedendaagse dans wordt
materiaal gebruikt wat traditioneel niet
erg aansluit bij het genre. De Keersmae-
ker gebruikt muziek en teksten, jullie
gebruiken schilderkunst.
Platel: «Het stuk is gebaseerd op fresko's
van Giotto, een Italiaans schilder uit de
dertiende eeuw. Eén van de kerken die
hij beschilderd heeft is de kapel van
Scrovegni. De figuur van Giotto is erg
intrigerend. Pasolini heeft hem nog
gespeeld in zijn Decamerone»

Grimonprez: «Wat belangrijk is, is dat
Giotto een scharnierpunt geweest is in de
kunstgeschiedenis, in de overgang van de
laat-gotiek naar de renaissance. In zijn
schilderingen verlaat hij op een bepaald
moment een paar kanons in de ikonogra-
fie. Het is ook voor de eerste keer dat een
kunstenaar werken gaat signeren of dat
persoonlijke kenmerken van een artiest
merkbaar worden in de schilderijen
zelf»

Veto: Jullie hebben een reeks fresko 'sin
het dekor verwerkt. Zijn die fresko's
verbonden door een verhaal?
Grimonprez: «Het verhaal op zichzelf
vind ik eigenlijk niet zo belangrijk.
Mensen willen altijd maar verhaaltjes
horen. Het is een ongelooflijk simpel
verhaal. Het is naïef dat is het belangrijk-
ste daarin. Het gaat hem niet direkt om
het plot dat zich ontwikkelt. Het gaat
hem om een koncentratiepunt, de fres-
ko's zijn aan elkaar gebonden door een
soort van landschap en door de kleur
blauw. Ze zijn ook bijna aan de top van
het gewelf van de kapel van Padua
geschilderd en daar verdrinken ze in dat
blauwe. Dat koncentratiepunt verbindt
de toeschouwers»

Platel: «Het verhaaltje is heel eenvoudig
samen te vatten. Twee personages, Joa-

chim en Anna, krijgen op gevorderde
leeftijd nog een kind»

Veto: Zoiets geeft nogal eens aanleiding
tot dramatische scènes. Is de koreagrafie
dan ook teatraal?
Platel: «Ik heb van langsom minder last
van dat onderscheid. Het is in vraag
gesteld door Pina Bausch, eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig. Ik ver-
wacht eigenlijk van mensen die naar
teater komen kijken dat ze die vraag niet
meer stellen, dat er niet meer gekeken
wordt van: is dat nu dans of is dat nu
teater? Daar hou ik mij ook niet mee
bezig. Ik vraag me gewoon af of de
dingen die ik gebruik kloppen in funktie
van het werk dat ik doe. Voor mijn part
kan daar opera bij of pure beeldhouw-
kunst of literatuur of weet ik wat. Ik
denk dat die vraag ook bij de meeste
teaters niet meer gesteld wordt»

Veto: Die binding van dans met andere
kunstvormen is wel sterk aanwezig op dit
Klapstuk.
Platel: «Het is inderdaad zo dat Bruno
dat benadrukt heeft. Het is eigenlijk iets
dat al zeer lang leeft. Al heel lang worden
er vragen gesteld over teater en dans en
de kunsten die daarrond liggen. Ik vind
dat de klapstukken altijd die ingrediën-
ten gehad hebben. Vorige keer was
Medea hier, en daar ook kan je moeilijk
spreken van gewoon maar dans. Het is er
altijd geweest, maar nu heeft Bruno het
als tema genomen»

Veto: In Platels bijdrage voor Alchemie
'opKlapstuk 87 en ook in Emma ZUl Yee,

humor. Zit die ook in het stuk dat jullie
nu samen maakten?
Grimonprez: «Giotto was realist, hij
schilderde bijna burlesk. Er is een fresko
waarop twee mensen elkaar op de mond
kussen. Dat uitbeelden was in die tijd
niet gebruikelijk, dat moet schokkend
overgekomen zijn. De paus heeft nog
naar aanleiding van die bepaalde fresko
geschreven dat bet werkelijk obsceen is
dat er geen engel bij staat, want nu is er
geen goddelijke inspiratie. Dat is typisch
Giotto. Er is een mooi boekje over hem
geschreven, de vreugde van Giotto. Hij
was de eerste om feitelijke mensen te
gebruiken als voorbeeld voor religieuze
figuren. Hij heeft in feite de schilderkunst
gedemokratiseerd. Die figuren zijn ei-
genlijk niet religieus. Giotto heeft ze
gebaseerd op boeren uit zijn tijd. Ook de
kleren, de uitdrukking van de gezichten,
de manier waarop ze met de dingen
bezig zijn, zijn realistisch»

FESTIVAL
Veto: Je stuk is gemaakt rond een
bepaald koncept. In hoeverre kunnen de
dansers daar nog een kreatieve inbreng
in hebben?

Platel: «Bij de vorige stukken was er
altijd een soort van algemene lijn waar
we naar toe wilden werken. Een stuk
kwam er naarmate er gerepeteerd werd.
Het werd in de repetities ingevuld, en
eigenlijk was er zeer veel mogelijk. Nu
zijn we al twee jaar samen met een groep
van ongeveer dezelfde mensen. We
werken nu vanuit een ander idee. In

plaats van het verhaal te laten ontstaan,
was er een verhaal op voorhand. De
manier waarop we daaraan gewerkt
hebben was anders dan onze manier van
werken vroeger. Ingrediënten die de
mensen aanbrachten, werden altijd ge-
evalueerd in funktie van het koncept.
Dat betekent dat er zeer veel ideeën
gesneuveld zijn. We zijn nu minder vlug
tevreden, er is het gevaar om in berhaling
te vallen. Dat geeft een heel nieuw
werkverband. Het is niet zo gemakkelijk
geweest.»

Koen Hendrickx

Canon• HET MEEST KOMPLETE
KOPIECENTER

ANTWERPEN - BRUGGE
BRUSSEL - GENT - KORTRIJK

LEUVEN - MECHELEN
OOSTENDE - ROESELARE

-WILLEBROEK

• Kleine & grote oplagen
• Meer kwaliteit
voor dezelfde prijs

• Inbinden, plastificeren,
folders

LEUVEN
VISMARKT 10
016/22.04.40

TIENSESTRAAT 76
016/29.02.29

Volgens de kenners die wij geraadpleegd hebben, is dit de vunzigste scène waarvan u dit jaar op het Klapstuk kan genieten.
Platelop zijn platst. Maar wel artistiek natuurlijk.

Wereldpremière 0 Boom!

Schildering in beweging
Het Klapstuk heeft dit jaar ook een wereldpremière gehad.

Zaterdagavond speelden Les Ballets C de la B hun nieuwste stuk
oBoom! in het Arenberginstituut. De koreegraaf Alain Platel,

kennen we nog van zijn bijdrage aan Alchemie op het vorige Klapstuk en
van de dansvoorstelling Emma, die ook in het Stuc gelopen heeft. Voor
een ko-produktie met klapstuk 89 bedacht hij samen met dekorbouwer
Johan Grirnonprez een koncept rond de fresko's van de dertiende-
eeuwse Italiaanse schilder Giotto. Het resultaat is dansteater dat onze
manier van kijken naar schilderijen als onderwerp heeft.

De scène is bezet met vier zuilen waarop
sterk uitvergrote zwart-wit tekeningen
gedrukt staan. Nergens in het dekor zijn
schilderijen aangebracht. Je zoekt tever-
geefs de naïeve kleurtjes van Giotto's
palet. Wat je te zien krijgt is nog het best
te vergelijken met een ruwe schets voor
een tekening, een schets die aangevuld
moet worden met kleur, met detail en
met emotie. Die invulling gebeurt tijdens
de voorstelling, door de bewegingen eh
de gebaren van de dansers en door de
objekten die door de spelers worden
aangebracht.

Een schilder die aan een schilderij aan
het werken is, legt veel variatie in zijn
bewegingen. Soms werkt hij aan de
details, met fijne trekjes, heel kontempla-
tief en nauwelijks bewegend. Dan weer
maakt hij snelle danspassen. In een roes
van inspiratie legt hij emotie en felle
kleuren in zijn schilderij. Die tegenstel-
ling van energie-uitbarsting en kontem-
platie vind je ook terug in 0 Boom!.
Momenten waarop nauwelijks bewogen
wordt, wisselen af met kleine orkaantjes.
De dansers werken aan een kompositie,
ze veranderen het scènebeeld wals de
penseeltrekken van een schilder een
onafgewerkt schilderij opbouwen. Je
ziet ze ook werken aan het dekor. Op die
manier worden de verschillende scènes
uitgebouwd.

Elke scène brengt een interpretatie
van één van Giotto's fresko's. Op het
tweede fresko van de reeks schilderingen
die Giotto maakte in de kapel van
Scrovegni, zie je hoe de heilige Joachim,

die uit de tempel in Jeruzalem verstoten
is omdat zijn huwelijk kinderloos bleef
terechtkomt bij een groepje herders. Op
de schildering merk je een fel kontrast
tussen de oude man en de grappige
schaapjes en boompjes. De dansvoor-
stelling lijkt de kompositie in beweging
te brengen. Er is frivole dans en er
worden bladeren op de grond gestrooid.
Men heeft blijkbaar eens flink aan de
boompjes staan. schudden.

Het idee om het koncept van een
dansvoorstelling te baseren op schilder-
werken is onmiskenbaar origineel en
gedurfd. Het levert een interessante
kijkervaring op die ons inzicht in het
eigene van dans- en schilderkunst kan
verruimen. Wie niet de gewoonte heeft
om lang stil te blijven staan bij een
schilderij leert van 0 Boom! dat de
details van tekeningen voor de kijker
duidelijk worden door zijn ogen naar
verschillende plaatsen van een schilderij
te bewegen. Toch biedt het koncept niet
alleen voordelen. Schilderkunst is en
blijft immers een statische kunstvorm.
De dansers zitten dan ook voor een groot
stuk gevangen in een beperkte speel-
ruimte, ze plakken vast aan een scène.
Voor een groot deel zijn ze dekor-
element. Hun beweging, ook hun stil-
stand, wordt teken naast andere tekens.

In de schilderijen van Giotto heeft de
kleur blauw een bepaalde waarde. Ze
keert telkens terug en bepaalt heel sterk
de sfeer van het afgebeelde. In 0 Boom!
komt dat blauwe voor in het gebruik van
het licht. De kleur krijgt er een funktie

gelijkaardig aan het kleurgebruik van
Giotto, en het lichtgebruik heeft daarom
veel meer betekeniswaarde dan in een
traditionele dansvoorstelling. Hoe meer
betekenis je echter gaat geven aan het
dekor, hoe minder de dansbewegingen
nog gaan meespelen. Sominige mensen
die erg van beeldende kunsten houden,
zullen dat toejuichen. Veel dansliefheb-
bers hopen op meer dans. In Platels
vorige koreografie, Emma, had de dans
een iets groter aandeel. Er was meer
vrijheid van beweging.
oBoom! is erg vernieuwend danstea-

ter. Het is niet bepaald een gemakzuch-
tige verkenning van nog niet ontgonnen
terrein. Soms is dat ook wel te merken
aan de voorstelling, aan sporadische
trage of inspiratieloze momenten. Het
innoverende van het koncept, dat de
spanning tussen kompositie en beweging
onderwekt, blijft echter boeien. Door-
heen heel het stuk loopt een tegenstelling
tussen die twee begrippen die weerspie-
geld wordt in verschillende opposities.
Enerzijds is er de duidelijk positieve pOOI
van de beweging waarin je elementen als
het natuurlijke, bet vruchtbare, de ont-
wikkeling, de jeugd, de lichte waanzin en
de dans kan onderbrengen. Anderzijds is
er een negatief geladen pool waaronder
het steriele, de stilstand, de verdorring en
de tragedie thuishoren. Die tegenstelling
zit ook in de fresko's van Giotto, die de
strakheid van de religieuze schilderingen
wilde openbreken met realistische en
burleske elementen. Het verhaal bevat
die tegenstelling trouwens ook: een oude
vrouw wordt vruchtbaar.

Het burleske in de fresko's van Giotto
zit in de realistische uitbeelding van de
religieuze figuren in een voor ons naïeve
tekening. Platel koos voor echt oude
mensen. Daarmee is de fundamentele
tegenstelling in het stuk ook voelbaar
aanwezig op de scène. Een vrouw van
vijfenzeventig in een dekor vol grappige
elementen en be eging brengt heel wat
humor in het stuk

Koen Hendrickx
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Je moto, je vrijheid. Behalve als je erop gaat stijldansen natuurlijk. (Foto Marie-Christine Rondou)

Karlon Fonteyn over 'Bei mir bist du schön'

"Ze dansen godzijdank nog
altijd als amateurs"
Vorig Jaar mocht Karlon

Fonteyn, leraar stijldansen,
voor het Klapstuk een

dansvoorstelling maken. Die pro-
duktie was om verschillende rede-
nen merkwaardig. Ten eerste werd
'Bei rnir bist du schön' gespeeld
door amateurs, mensen die geen
dansopleiding hadden genoten. En
ten tweede werd het stuk gekonci-
pieerd door iemand die geen oplei-
ding als koreograaf had gekregen.
Het resultaat was een voorstelling
die weliswaar anders was dan wat
men gewoonlijk aan dans te zien
krijgt, maar slecht konden wij ze
bezwaarlijk noemen. Meer nog:
'Bei mir' was echt.

KarIon Fonteyn zit al een jaar of acht in
de dans- en teaterwereld. Hij studeerde
voor kostuumontwerper aan de Ant-
werpse Akademie - de enige plaats in
België waar je voor zoiets specifieks
terecht kunt - en werd daarna kostuum-
en dekorontwerper voor het Brussels
Kamertoneel en Area, waar hij samen-
werkte met regisseur Dirk Buysse. Gri-
meerwerk deed hij voor het eerst bij
kleinere gezelschappen zoaIs de Mime-
studio in Antwerpen. Met die gezel-
schappen reisde hij veel rond, waardoor
hij "de binnenkant van het teater" te zien
kreeg.

VI An('TI IV
ï\i.;;r \J iV ï\
FESTIVAL

groters te maken. Ik heb daar meteen ~a' godsnaam doen? Maar in balzalen heb
op geantwoord.» je die sterk uiteenlopende mensen ook.
Veto: Je stuk is opgebouwd rond het En godzijdank dansen ze nu nog altijd
stijldansen in een balzaal Het ligt bijna als amateurs»
voor de hand dat men dan zegt: hij doet
iets rond stijldansen want hij kent niets
anders.
Fonteyn: «In mei hebben wij met het
Klapstuk een diskussie gehad over de
affiche. Ik wilde absoluut niet dat daar
'koreograaf op stond. Ik zag liever iets
als 'artistieke leiding' of de Franse term
'metteur en scène', dus iemand die
beelden en situaties op een scène brengt.
Mijn produktie moet het in die zin niet
hebben van koreografische vondsten. Ik
ben niet vernieuwend, daar zijn andere
mensen voor»

Verf

Stoel
Veto: Met amateurs kun je ongetwijfeld
heel wat doen.. Maar wat als ze slecht
dansen?
Fonteyn: «Ik vind niet dat zij slecht
dansen. Zij dansen goed. Een professio-
nal beschikt over genoeg dansmateriaal
om te zeggen wat hij moet zeggen. Ik
vind echter dat er zeer weinig akteurs
zijn die een tekst kunnen zeggen zonder
dat je ziet dat het alsof is. Bij mijn
mensen bestaat zoiets niet. Zij zijn echt.
Omdat ze geen opleiding als akteur
hebben, kunnen ze niet alsof doen. Ze
klinken nooit vals»

Veto: Is dat geen vlot ekskuus om de Veto: Je hebt met audities gewerkt om
kritiek wat wind uit de zeilen te ne- mensen te vinden: Wat lietje ze doen, en
men? wat kwam er uit de bus ?

Fonteyn: «Neen. Voor mij is 'Bei mir'
het stuk dat ik altijd heb willen zien. Ik
gebruik dat helemaal niet als ekskuus.
Het is gewoon zo dat ik geen vernieuwer
ben,»
«Dat stijldansen is een voorwendsel,

omdat het stuk zich in een balzaal
afspeelt. Het ligt voor de hand dat men
daar dat soort dans voor gebruikt.
Bovendien ben ik zelf het meest thuis in
het stijldansen, en als basismateriaal is er
veel mee te doen. Dat is echter maar één
pijler van mijn werk.» '
«Een tweede pijler is de dynamische

bewegingstraining. Die houdt de men-
sen fysiek in konditie, en er valt erg veel
uit te halen. Ik heb ze van Ines Verhoye
meegekregen en ze tot de mijne ge-
maakt. Ze leunt dicht tegen het bewe-
gingsteater aan, en staat iets verder af
van het abstrakte van koreografie. Ik ben
geen stilist, ik abstraheer niet graag,
integendeel. Ik zet de dingen graag in de
verf; maak ze ekspliciet. Sommige men-
sen houden daar volstrekt niet van.»

Fonteyn: «Ik liet ze niet veel doen. Het
ging me vooral om hun présence. Het is
bijvoorbeeld erg moeilijk om naar het
midden van een zaal te gaan en je naam
te zeggen. Dat liet ik ze dus doen. Laten
dansen heb ik ze niet, ik wou immers

G.R A T I 5\ N A A R

oxane
uilmand

ABB geeft 20 vrijkaarten weg
voor de voorstellmg
Capricieuse
van Roxane Huilmand
op 18oktober om 20.30 u.
in de Vlamingenstraat 83.

Hebt u interesse ?
Kom naar ABB,
Diestsevest 2, Leuven
op woensdag 11oktober 89
om 10u. '
en vraag uw gratis ticket.

geen mensen die danservaring hebben,
en zeker geen stijldanservaring. Het
moesten natuurlijk wel mensen zijn die
fysiek uit de voeten konden. Om dat te
testen heb ik met hen een stukje
opwarming gedaan, zoals ik dat ook bij
trainingen doe. En ze kregen ook een
improvisatieopdracht, met eenvoudige
dingen zoals een mantel, een stoel. Er
waren een veertigtal kandidaten. Voor
het stuk hield ik er daar negen van over,
en daar ben ik mee begonnen. Dat was
wel spannend, want ik moest absoluut
dertien dansers hebben. Die vier zijn er
later bijgekomen.»

ook al in mijn hoofd. Ik schetste de
situaties, en vroeg hen dat ze dit en dat
zouden doen. Die dingen heb ik dan
gemonteerd.»
Veto: De struktuur van het stuk ram-
melde vorig jaar wel wat De montage
was eerder een aaneenschakeling van
losse scènes.
Fonteyn: «Het stuk is inderdaad een
aaneenschakeling van situaties. We heb-
ben ondertussen wel aan de overgangen
gewerkt. Het is minder rommelig gewor-
den. Dat was moeilijk werken. Het stuk
is nu iets korter. Aan de essentie is echter
niet geraakt.»

Rommel
Ineens

Veto: Zie je jezelf onderscheiden van de
andere koreografen op het Klapstuk? Is
het Karion Fonteyn aan de ene kant, en
aan de andere kant de rest?
Fonteyn: «Dat hebben ze mij nog al
gevraagd, en dan weet ik niet goed wat
zeggen. Ik denk; eigenlijk van wel. Ik
vergelijk mij niet met hen. Ik ken die
mensen ook niet, en ik vind niet dat het
mijn kollega's zijn. Maar veel vragen stel
ik mij daar niet over»

Veto: Zou je nog koreografieën willen
maken?
Fonteyn: <Ja, maar niet direkt. Ik wil
eerst uitzoeken wat ik met de training
kan doen. Ik ga de mensen meer laten
improviseren. In dit stuk heb ik hen bijna
helemaal laten doen wat ik van hen
verlangde. Ze hadden niet veel inspraak.
Ik had het stuk al helemaal in mijn hoofd
toen we er aan begonnen. Het was wel
veel langer, en er zaten veel meer
rekwisieten in. Ik heb er veel situaties
uitgeknipt, maar alles wat er nu in zit, zat Johan Reyniers

TEDER - Net zoals op de vorige Klapstukeditie zijn ook ditjaar de Spanjaarden onmiskenbaar vertegenwoordigd
De komende week wordt het Stuc opnieuw overspoeld door een brok Barcelonees danstolent Het gezelschap Mal
Pelo, wat letterlijk vertaald zoveel betekent als 'slecht haar: bestaat slechts uit twee mensen : de danseres Maria
Muiioz en haar levensgezel Pep Ramis. Hun dansvoorstelling zou volgens de Klapstukbrochure de 'wilde tederheid'
van de Spaanse nouvelle vague inkarneren.. Wat ze daar juist mee bedoelen is zoals gewoonlijk niet heel duidelijk.
Je zal er maar weer zelf achter moeten komen op 11, 13, 14 of 16 oktober in het Stuc.

Veto: Wat voor sommige mensen nog
storender was, is het feit dat je met
amateurs werkt. Was er geen mogelijk-
heid om met 'professionals' te werken, of
wou je het Lieverzo?
Fonteyn: «Los van de vraag of het
mogelijk was geweest om dertien profes-

Fonteyn: «Ik ben wel geen koreograaf sionele dansers aan te trekken, wilde ik
van opleiding, maar ik heb wel altijd . inderdaad met amateurs werken. Ze zijn
gedanst. Tijdens het geven van lessen, en erg transparant. Elke keer als ik ze bezig
bij het bekijken van situaties in kafees en zie, stel ik een soort van kwetsbaarheid
balzalen, heb ik dingen gezien die ik vast. Daar bedoel ik niet mee dat ze bij
graag op scène wou zetten. Bij een de minste stoot omvervallen. Het is een
projektje in het Sint-Jozefskollege in kwetsbaarheid die je enkel bij amateurs
Aarschot heb ik een kort stukje van vindt. Bewegingsmatig zijn ze bovendien
twintig minuten kunnen maken. Dat verschrikkelijk apart, en alleen maar
was de aanleiding tot 'Bei mir'. Iemand perfekt synchroon in de stijldanscirkels
van het Klapstuk vond het interessant en die in het stuk zitten. Mensen vragen zich
vroeg mij of ik het zag zitten om iets wel eens af: wat komt die hier in



6 Veto, jaargang 16 nr. 3 dd. 9 oktober 1989

Het grote blunderboekWeLWeL
Historia

Onze vriend Hans Devroe is een bezig w·· · aan de
b.i!tie.Hij is de man die de nobele taak op Ieis WI e
ZIJn schouders heeft genomen het
Vlaamse volk te leren schrijven. En laten
we WeL wezen: schrijven is voor hem KU L ~
niet genoeg. Het moet bovendien krea- C
tief zijn. Vanaf 19 oktober start in 't Stuc eUven •
zijn kursus Kreatief Schrijven, een inlei- .
ding tot de schrîjftechnieken der voor- vs :-yeek ~ad Veto het over de .?anden tussen de KUL, de
naamste literaire genres. Als gasten staan . kristelijke zuil en de CVP. Helaas, Wijhadden beter meer op onze
op het programma: Boenders, De Wis- tellen gepast. Een instelling als de Gewestelijke Ekonomische
pelaere, Lampo, Tieleman, Verleyen, Raad voor Vlaanderen is bijvoorbeeld al een hele poos vervangen door
Weverbergh en nog een reeks anderen. de Sociaal-Ekonornische Raad voor Vlaanderen. Bovendien bleken ook
Op 25 donderdagavonden (20-23.00 u) de gegevens van het Instellingenzakboekje '89 van Kluwer en de blauwe
wordt u zo voor 3500/3750 frank bI dzii d II '8" . kkur

1 id t t ' kribent' En alsof dat nog a ijden van e ko egeroosters 8- 89 met meer volledig a aat te
opge el 0 s. "D I d lli D I bI"ftniet genoeg was is daar nog de kursus Zijn. aarom p aatsen we eze aanvu ng. e a gemene teneur ij
Semiotiek. U ka~ Umberto Eco himself echter hetzelfde: de top van de KUL bestaat uit CVP-prominenten van
achterna wanneer u 11 dinsdagavonden de politieke, bedrijfs- en bankwereld, terwijl de arbeidersbeweging
na elkaar (vanaf 24 oktober) in tekens ondervertegenwoordigd blijft.
bent ondergedompeld. En dat voor 1650
frank. Snel Hans' bankrekeningnummer
opvragen.

• Di 10/10 om 20.00 u: presidiumverga-
dering in de praatkamer van de fak.

• Do 12/10 om 20.15 u: Ishi-no-hana,
verzamelen aan de Stadsschouwburg (en-
kel mensen met kaart).

Germania Ekonomika
• Ma 9/1 0 om 20.30 u: Politiek debat
met de Vlaamse partijvoorzitters: Ga-
briëls, Vandenbroucke, Van Rompuy,
Verhofstad1, Vogels, moderator: Bou-
veroux (BRT), in de Aula Maxima.

• Toneelabonnement: te verkrijgen, alle
dagen van de week, van 14 tot 17.00 u in
de permanentie, Blijde Inkomststr.11,prijs:
750 fr.

Politika
• Do 12/10 om 20.00 u: China-debat met
Peter Noteboom (China-Europa Instituut.),
Paul De Maeseneer (BRT), Freddy de
Pauw (DeStandaard), in aud.Vesalius, 10k.
01.12.

Medika
• Di 10/10 om 20.00 u: Artsen zonder
Grenzen-startvergadering, in aud. AG,
Minderbroedersstraat, iedereen welkom.

Bij de leden van de Inrichtende Over-
heid van de KUL schreven wij dat
Wa/ter Van Gerven, buitengewoon
hoogleraar aan de rechtsfakulteit, voor-
zitter van de Bankkommissie zou zijn.
Dat klopt niet meer: Van Gerven is
voorzitter-at Zijn karrière heeft echter
een vervolg gekregen. Van Gerven is
momenteel lid van het Europees Hof van
Justitie in Luxemburg. De samenstelling
van de Inrichtende Overheid is dit jaar
hetzelfde gebleven. Dat kan echter niet
gezegd worden van de Raad van Beheer,
waar enkele nieuwe personen werden
aangesteld.

. Monique
Wij kennen haar (nog) niet maar ze
schijnt boeiend te zijn, Monique Kabore.
Op woensdag 11 oktober kan je haar
vanaf 20.00 u in de lokalen van de
Universitaire Parochie aan het woord
horen. Twaalf jaar geleden startte' ze in
Burkina Faso met een soort vrouwen-
groep die een einde trachtte te maken
aan allerlei vormen van onderdrukking.
Ondertussen is haar beweging uitge-
groeid tot een belangrijk maatschappe-
lijk fenomeen. 7000 vrouwen, verdeeld
in 200 groepen, komen op voor de
ontvoogding van de vrouw. Wie eens iets
relevants wil horen, trekt woensdag naar
de Jan Stasstraat 2.

Ziekenkas
De bejaarde CVP-eminenties André
Dequae en Jan Grauls verdwijnen van I

de KUL-scène. In hun plaats komen Jan
Hinnekens en Jozef De Jaeghere. Jan
Hinnekens heeft de hele hiërarchie bij de
Belgische Boerenbond doorlopen, van
algemeen sekretaris, lid van het Hoofd-
bestuur, afgevaardigd .beheerder van
ABB, voorzitter en afgevaardigd beheér-
der van ABB, tot zijn huidige funktie van
algemeen voorzitter van de Belgische
BOerenbond. Bovendien bekleedde "en
bekleedt hij verschillende funkties als
voorzitter van het Instituut voor Aan-
moediging van het Wetenschappelijk
Onderwijs in Nijverheid en Landbouw
(IWONL), voorzitter van de Hoge Raad
voor het Agrarisch Hoger Onderwijs,
voorzitter van de Bodemkundige Dienst
van België, regent van de Nationale
Bank, beheerder van Gevaert Photo
Products NV, voorzitter van de Natio-
nale Landbouwraad en beheerder van
de Landsbond van de Kristelijke Mutua-
liteiten.

Zelfhulp
Wie tegenwoordig geen deel uitmaakt
van een zelfhulpgroep, heeft een pro-
bleem. U kan zich dan best eens richten
tot de vzw Trefpunt Zelthulp. Deze vzw
ondersteunt al verschillende jaren de
Vlaamse zelthulpgroepen. Op 20 okto-
ber organiseren ze in L&W zelfs een
symposium waar 'Zeltbulp en Beleid'
centraal staat. Hoe zit het met de
subsidiëring van zelfhulpgroepen? Wat
met de erkenning als volwaardige ge-
sprekspartners? Voor 350 frank krijgt u
tussen 9.30 u en 17.00 u een antwoord
op al uw vragen. Inlichtingen: Van
Evenstraat 2C, tel. 016/23.65.07.

Het heengaan van Ritsema

Het einde van de eerlijkheid
en gaande te houden. Hoewel in het
hedendaagse teater ontkleedde mensen
over het hoofd gezien worden als
konfituur 's morgens op de boterham,
zijn een aantal sensuelejongeren voor
een groep mensen blijkbaar nog minder
verteerbaar dan hele steenvruchten. De
groep jongeren bezitten de aantrekkelijk-
heid van pas ontbrandde pubers. De
sfeer in het stuk is er één waarin nog
mysterie en nieuwsgierigheid thuisho-
ren. Het erotische ligt in de aantrekkings-
kracht van het niet verkende, die 'gevaar-
lijker' is dan de volwassen naaktheid.
Het publiek wordt van binnen geraakt.
De emoties die opgeroepen worden
horen onvermijdelijk thuis in de sfeer
van de subversie. Hetzelfde gebeurt in 0
Boom!, waarin echt oude mensen de
lachzucht van het publiek opwekken.
Zeer jonge en zeer oude spelers hebben
iets kwetsbaar. De emoties die ze loswe-
ken, wekken beroering.

HetKlapstuk heet traditioneel een Internationaal Dansfestival te
zijn. Toch worden er bij een aantal voorstellingen vraagtekens
geplaatst. Het is bijvoorbeeld niet zo duidelijk of Het Heengaan

van Ritsema zonder meer onder de noemer dans kan ondergebracht
worden. De voorstelling gooit met de glimlach nog wat kolen op het
vuur in de diskussie over de verschillende genres. Je kan het moeilijk een
dansproduktie noemen, want er wordt nauwelijks in bewogen.
Tekstteater is het echter ook niet. Veel verhaal zit er immers niet in. Wil
Ritsema misschien 'gewoon' laten genieten van een reeks mooi
gekomponeerde tableaux vivants? Je kan het stuk zien als een
bespiegeling over het teater of je kan het, zoals heelwat kritici het gedaan
hebben, interpreteren als een gezocht kontroversiële, zelfs subversieve
produktie voor jongeren door jongeren.

SpaarvarkenBonsai
Het ziet er sterk naar uit dat Hinne-

kens een ekspliciete opvolger is van
André Dequae. Dequae was vroeger
immers ook voorzitter van de Boeren-
bond. Dat is interessant, want dit wijst
erop dat, net als bij de CVP, bij de
samenstelling van de Inrichtende Over-
heid en de Raad van Beheer van de KUL
terdege rekening wordt gehouden met de
onvermijdelijke standen.
Jozef De Jaeghere werd duidelijk

ingehaald met het oog op de West-
vlaamse KULAK. Deze oud-burge-
meester van Kortrijk is lid van het
beheerskomitee van de Generale Bank-
maatschappij, voorzitter van de Raad
van Beheer van de Sint-Niklaaskliniek,
voorzitter van Intermixt en stichtend lid
van Flanders Creativity. Bovendien doet
hij goed werk als lid van de Lions
Service Club.

Je durft tegenwoordig de straat niet
meer op zonder op zijn minst op de
recentste Japantentoonstelling rondge-
neust te hebben. Wie zijn kultuur wil
bijschaven, kan nog tot 15 oktober
helemaal gratis in de Leuvense Kruid-
tuin terecht. Daar zijn bomen in potten
te bekijken - bonsai voor de kenners
onder onder u. Japanners schijnen ver-
zot te zijn op bomen in potten. Hun
ouderdom schommelt tussen vijf en
honderd jaar. Hoe groot die potten dan
wel zijn, of hoe klein die bomen, dat
staat niet in het persbericht. Maar we
kunnen u alvast dit verklappen: meer
info kan u krijgen in de 'romaanse
Poort', Brusselsestraat 63.

Jan Ritsema doet als regisseur zijn eerste
ervaring op bij het Werkteater, waar hij
ondermeer samen met Joop Admiraal
het schitterende U bent mijn moeder
kreëert. Later werkt hij samen met
Maatschappij Discordia en richt hij
onder de naam Mug met de gouden tand
een eigen gezelschap op. De groep is
hoofdzakelijk samengesteld uit pas afge-
studeerden van de Amsterdamse tonee-
lakademie. Ze liet zich destijds opmer-
ken met 0Eleonora, naar The Years van
Virginia Woolf en met De Tachtigers
over de drie grijze eminenties van de
Franse Literatuur (Duras, Yourcenar en
de Beauvoir). De smaak van de eigenzin-
nige regisseur moet dus duidelijk in de

richting van het intellektuele leven ge-
zocht te worden. We zijn hier dan ook
ver van dans verwijderd.

Postbode
Die interesse voor het geestesleven is

ook merkbaar in zijn periode van
free-lance regisseur. In opdracht van het
Kaaiteater ensceneert hij Wittgenstein
incorporated, een teatervoorstelling over
filosofie. Blijkbaar kan Ritsema meer
interesse opbrengen voor de wereld in
het hoofd dan voor de wereld van het
lichaam, of wil hij toch de lichamelijke
beweging in funktie van de ideeën
beschouwen. Eigen aan de dans is de
aandacht voor de betekenis van li-
chaamstaal, maar een dansvoorstelling
heeft Ritsema niet gemaakt. Na Witt-
genstein engageert hij zich bij 'de Krake-
ling' in Amsterdam voor een produktie
met uitsluitend adolescenten. Dit enga-

" gement resulteerde in de ophefmakende
voorstelling Het Heengaan.

De meningen van de kritici over de
produktie kunnen op zijn minst verdeeld
genoemd worden. Sommigen doen de
voorstelling af als kinderporno, terwijl
anderen het een interessant eksperiment
met de aandacht van de toeschouwers
vinden. De kontroverse draait rond het
gebruik van 'piepjonge' akteurs om de
aandacht van het publiek op te wekken

Festival
..

Tegenover de eerste groep kritici staan
een aantal recensenten die het stuk niet
beoordelen op het gebruik van jongeren,
die niet op zoek zijn naar kontroverse.
Ze waarderen het stuk omwille van de
unieke relatie die er tussen het publiek en
de spelers kan ontstaan. Het vuur van de
jongeren op het toneel is zo indringend
dat het kan overslaan op het publiek. In
die poging om een vonk te laten
overslaan naar het publiek rou een
humanitaire maatschappelijke bekom-
mernis liggen. De emoties die jongeren
ervaren zijn nog echt, zijn niet verpest
door politiek of korrupte maatschappe-
lijke binding. Het publiek kan in het
getoonde zien wat het wil. Als jonge,
eerlijke emotie zoveel kontroverse op-
wekt bij het publiek, zijn we misschien
met z'n allen onze naïviteit verloren.

Koen Hendrickx
Patriek Jordens

Datke Walter Pauli

JLAJBJl R JINT
Dé beste zaal voor al uw fuiven.

Zeer goede voorwaarden!
Centraal gelegen. .~

a:::
Vraag inlichtingen en oordeel zelf. ~

~
Tel. 016/20.76.41 of 25.55.67. ~

VISSERSSTRAAT 2 LEUVEN
(BOVEN EAGLES)

Wij weten niet wat we ervan moeten
denken. De Andere Film (DAF) laat
zomaar de auditoria met hun ongemak-
kelijke klapstoeltjes en ratelende film-
projektor achter zich, en verhuist naar
het Studioke. Daar zal dit jaar de reeks
Filmmonumenten doorgaan. Aan de:
hand van een serie films wordt een beeld
opgehangen van de ontwikkeling van de
film. Woensdag 11 oktober kan u de
eerste gaan bekijken: 'Way down East'
van David Griffith, uit 1921. Volgens het
programmaboekje betreft het de 'stille
versie'. Tot 31 januari kan u elk
woendag om 20.00 u en om 24.00 u een
monument meepikken. Zeg niet dat u
het niet wist.
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Juridische steun voor Tibetaanse zaak

"De grote"vissen
eten de kleine vissen"
Ook in de verontwaardiging zijn er modes. Tot voor kort was

aandacht voor de mensenrechten in de Chinese Volksrepubliek
beslist 'out'. Vandaag echter zien we de meest massale golf van

solidariteit met de Chinese oppositie. Hierdoor is ook de kwestie van de
door China bezette gebieden plots 'bespreekbaar' geworden. En wat
vóór de slachting op Tien-An Men op 4 juni nog onmogelijk leek, is nu
gebeurd: de Westerse intelligentsia trotseert de toorn van het Chinese
regime, en geeft de Nobelprijs voor de vrede aan de Tibetaanse leider in
ballingschap, de Dalai Lama. Een voortreffelijk boek over de grond van
de Tibetaanse kwestie zal nu de aandacht gaan krijgen die het
verdient.

Het boek 'The Status of Tibet: History,
Rights and Prospects in International
Law' van de Nederlandse jurist Michael
van Walt van Praag is al een jaartje uit,
maar er is blijkbaar een Nobelprijs nodig
om boekhandelaars ervan te overtuigen
dit standaardwerk in voorraad te nemen.
Z6 'out' was Tibet tot 5 oktober.

De titel zegt precies wat inhoud en
opzet van dit boek zijn: een grondige
weerlegging van de aanspraken van
China op Tibet, gebaseerd op een
gedetailleerde studie van de Tibetaanse
politieke geschiedenis sedert de negende
eeuw. De konklusie: 'China's aanwezig-

heid in Tibet vormt een voortdurende
ernstige schending van het internatio-
naal recht.'

De officiële Chinese argumentatie,
ondermeer in 'Le Tibet - 100 questions
et réponses', komt neer op twee bewerin-
gen: ten eerste, de Chinezen hebben de
Tibetanen bevrijd van het feodale juk, en
het land gemoderniseerd; ten tweede,
Tibet is sinds vele eeuwen een onver-
vreemdbaar deel van de multikulturele
Chinese eenheidsstaat.
De eerste bewering wordt regelmatig
ontkracht door Tibetaanse opstanden in
de steden (waar we met mondjesmaat

van horen) en in de dorpen (waar we
nooit iets van horen). Blijkbaar vinden
de Tibetanen zelf niet dat ze er zoveel op
vooruit gegaan zijn. Zelfs de Pantsjen
Lama die lange tijd kollaboreerde met de
Chinese bezetter heeft kort voor zijn
dood, in januari van dit jaar, gezegd dat
de Chinezen in Tibet 'meer kwaad dan
goed' gedaan hebben.

Maar neem nu nog aan dat China
inderdaad het land maatschappelijk en
technologisch gemoderniseerd heeft.
Dan staat het precies waar de Belgen in
Kongo stonden: ook zij vonden dat ze
recht hadden op de dankbaarheid van de
'inboorlingen', want ze hadden hen
bevrijd van de slavenhalers, van de
tovenaars, van malaria, van analfabe-
tisme. En toch hebben zij moeten
aksepteren dat de Kongolezen onver-
minderd recht hadden op zelfbeschik-
king en zelfs onafhankelijkheid. Als het
je er echt om te doen is, een land vooruit
te helpen, dan zijn er wel andere
middelen dan het te bezetten en te
koloniseren. ....

Het tweede argument betreft de ge-
schiedenis van de komplekse en zeer

Summa Scientiae

Het Projekt 'Universiteit'
Ter gelegenheid van twintig

jaar zelfstandige Vlaamse
KU Leuven bracht onze uni-

versiteit het boek 'Wetenschap nu
en morgen' uit. Het doel van het
boek is bijzonder ambitieus. Het
wil een overzicht geven van de
stand van zaken van de verschil-
lende wetenschappen: "wat ze
precies bestuderen, hoe ze be-
oefend worden, welke evolutie ze
doorgemaakt hebben, welke nu
hun voornaamste verworvenheden
zijn en wat ze mogelijk morgen
zullen vinden, maar ook voor
welke problemen en beperkingen
ze zich geplaatst weten". Dat gaat
hier een lang artikel worden.

Niet zonder enige fierheid kondigt rektor
Dillemans in het 'voorwoord aan dat
achter dergelijk opzet een fundamenteel
verschil met een gelijkaardig overzicht in
'79 schuilgaat (gepubliceerd in Onze
Alma Mater). Toen was het de bedoeling
om een overzicht te geven van de
Leuvense wetenschap. Aldus zou de
toen nog jonge KU Leuven aan de hand
van haar prestaties bewijzen dat ze het
trauma van de splitsing had verwerkt en
meekon op topnivo. Vandaag blijkt dit
bewijs niet meer nodig. De KUL is in
staat in een volumineus werk de stand
van zaken van de wetenschap tout court
te geven.

Het opzet in acht genomen, vallen de
723 bladzijden nogal mee, wanneer men
weet dat Thomas van Aquino reeds een
halve boekenkast nodig had voor zijn
Summa Theologica. Een overzicht van
dé wetenschap in de twintigste eeuw
moet dan ook iets anders zijn dan een
Summa waarin alle belangrijke kwesties
opgelost en aan elkaar geregen worden.
De verbrokkeling en diversifikatie van
wetenschappelijke disciplines plaatst
zelfs ernstige vraagtekens bij de moge-
lijkheid van het hele projekt. De ver-
schillende wetenschappelijke onder-
zoeksdomeinen zijn immers dermate
gespecialiseerd dat een bevattelijk over-
zicht ervan, dat vulgarisatie wil over-
schrijden, nauwelijks nog lukt. En toch
wil het boek dit 'onbewoonde grensge-
bied tussen specialisatie en vulgarisatie'
veroveren.

Hoe moeilijk ook, het projekt is nodig
omwille van twee redenen. Enerzijds wil
de KUL daarmee haar taak van maat-
schappelijke dienstverlening tegemoet-
komen. Het boek wil de wetenschap
vertalen naar een groter publiek. Ander-

Ondanks deze eksploratie van de grens-
gebieden tussen verschillende weten-
schappen blijkt een overzicht van de
wetenschap anno 1989 niet meer te
kunnen bieden dan een opsomming van
interessante topics die de respektieve
wetenschappen bezighouden. Het boek
volgt dan ook dezelfde indeling als het
overzicht dat tien jaar geleden werd
uitgebracht: geesteswetenschappen, ge-
drags- en maatschappijwetenschappen,
natuur- en technische wetenschappen en
medische wetenschappen. Deze indeling
is gebaseerd op de feitelijke struktuur
van de universitaire kurrikula, met
andere woorden op de historisch ge-
groeide verbrokkeling van de weten-
schappen.

Dat de verschillende overzichten het
nivo van de vulgarisatie overschrijden
behoeft overigens geen twijfel. Hoewel
iedereen wel een elementaire inleiding in
de filosofie krijgt tijdens zijn opleiding,
zal de 'deskriptieve metafysika' van
Strawson hem niet zo direkt bekend
voorkomen. En kunnen we ons nog vaag
herinneren wat algebra is, dat een
"manifold M enkelvoudig samenhan-
gend heet als elk gesloten continu pad in
M op continue wijze kan vervormd
worden tot een punt", zal voor menig
niet-matematikus onder ons wel voor
altijd een vraagteken blijven. En daar-
mee wordt nog maar eens aangetoond
dat, ondanks de veelvuldige pleidooien
voor multi- en interdisciplinariteit, dit
ideaal nog veraf blijkt. Zolang de ~roo~ • Koelkast te koop: Bart Meylemans, • Wie wil kan kostendelend (1 frIkm.) • Zoek iemand die per auto tussen
van een tra~t ov~~ de werkelijkheid Halfmaartstr. 15. meeriiden tussen Genk (Bokriik) en Leuven en Antwerpen pendelt. B. Mi-
more geometnco, bIJ gebrek aan een • Labyrint, kultureel vrouwencafé, Vis- Leuven op maandagmorgen en vOJdag- chiels. Parkstr. 109.
nieuwe universele en interdisciplinaire
metode, slechts een fata morgana blijft,
zullen we ons moeten tevreden stellen
met een verwondering over de onder-
zoeksterreinen van tientallen weten-
schappen waar we niets vanaf weten.

Dat dit geen belemmering hoeft te zijn
om de maatschappelijke implikaties van
het bedrijf wetenschap te onderkennen,
bewijzen verschillende bijdragen. Zo
wordt gewaarschuwd voor de nefaste
gevolgen van de nauwe verwevenheid
van de ontwikkeling van de scheikunde
en de chemische nijverheid. In dat L ~----;;.o-------,

zijds hoopt het de samenwerking tussen
wetenschappers uit verschillende disci-
plines te bevorderen "in een tijd waar de
vooruitgang van de wetenschap zich
eerder situeert op de grenslijn tussen
verschillende disciplines dan binnen
deze disciplines".

Manifold

verband neemt de redaktie in haar
inleiding trouwens een vrij scherp stand-
punt in: 'Het is bijzonder belangrijk dat
een aantal traditionele waarden (vrijheid
van onderzoek, publieke toegankelijk-
heid van de resultaten van het onder-
zoek, verantwoordelijkheid voor wat
gebeurt met de onderzoeksresultaten,
aandacht voor de steeds belangrijker
wordende ethische problematiek ver-
bonden met heel wat onderzoek en
kennisverwerving) niet op het achter-
plan geraken.' Laten we hopen dat dit
teoretisch devies niet al lang door de
praktijk achterhaald is.

Bart Capéau
De Meester, P., Dillemans, R. e.a. (Red),
Wetenschap nu en morgen, Leuven,
1989.

eigen-aardige betrekkingen tussen de
Tibetaanse staat en het vroegere Chinese
Keizerrijk. Eigenlijk moet dat 'Chinese'
tussen aanhalingstekens, want hoewel de
hoofdstad Beijing was, ging het in feite
om het Mongoolse rijk (13de-l4de
eeuw) en het Mantsjoe-rijk (17de eeuw
tot 1911), die zowel China als Tibet tot
hun wingewesten mochten rekenen.
Tibet kan dan ook terecht tegenwerpen
dat het feit dat beide landen tot hetzelfde
imperium behoord hebben, niet impli-
ceert dat het ene recht heeft op het
andere.

China is zich hiervan bewust, en
daarom legt de geschiedschrijving in de
Volksrepubliek er zich op toe, de 'bar-
baarse' buurvolkeren (Mongolen, Mant-
sjoes, Turkestani's en Tibetanen) met
terugwerkende kracht te annekseren,
spijts hun totaal verschillende taal en
levenswijze. In die versie gaat het slechts
om verschillende klans binnen de ene
Chinese natie. Zopas nog werd er
daarom een feest georganiseerd ter ere
van de 'Chinese' veldheer Djenghis
Khan. In werkelijkheid waren de steppe-
volkeren, wals de Mongolen van Djeng-
his, in die mate Chinees dat de Chinezen
een Grote Muur bouwden om hen
buiten te houden.

Hitler
Een tweede probleem met het historisch
argument is natuurlijk de zwakte van
historische argumenten überhaupt. Als
bijvoorbeeld in Kosovo, Joegoslavië,
90% van de bevolking een Albaans
autonoom gebied wil, kan het feit dat dat
gebied ooit een deel van Servië was, dan
een doorslaggevend bezwaar zijn? Men
kan het historisch argument bovenhalen
als het de volkswil bevestigt, wals in
Nagorno-Karabach. Maar als er een
konflikt is tussen de aktuele volkswil en
het politieke verleden, dan heeft de
volkswil normaal voorrang.

Volgens het historisch argument had
Hitler alle recht om Tsjechoslovakije in
te palmen: dit land had lang tot het
Duitse rijk behoord, Praag was er zelfs
de hoofdstad van geweest. Toch aan-
vaardt iedereen het recht van de Tsje-
chen op onathankelijkheid.

Welnu, de etnische, taalkundige, kul-
turele, en ekonomische afstand tussen
Tibet en China is groter dan die tussen
Duitsland en Tsjechoslovakije. De Tibe-
taanse hoofdstad Lhasa ligt ook aard-
rijkskundig twee keer zo ver van de
meest nabije Chinese stad, als Praag van
de verste Duitse stad. Als de term 'volk'
in het door Lenin gehuldigde beginsel
van het 'zelfbeschikkingsrecht der volke-
ren' enige zin heeft, dan zijn de Tibeta-
nen zonder twijfel een zelfstandig volk,

dat als zodanig recht heeft op zelfbe-
schikking.

De derde fout in de vage historische
bewering dat Tibet 'een deel' van het
Middenrijk was, is dat hiermee het
unieke karakter van de relatie tussen de
keizer en de lamaïstische patriarch ver-
onachtzaamd wordt. Er was een weder-
kerigheid in die relatie: de lama was de
geestelijke leidsman voor de Mongoolse
Yuan- en de Mantsjoe Qing-dynastie, en
de keizer was de wereldlijke leider en
beschermer. Voor het overige was het
een feodale relatie tussen vazal en
leenheer, waarbij de vazal volledige
binnenlandse autonomie genoot - een
relatie die er ook was met andere 'delen'
van het rijk, wals Korea. Er is een
specialist als Van Walt van Praag nodig
om nauwkeurig vast te stellen wat in het
modern internationaal recht de implika-
ties van zulke klerikale en feodale
voorgeschiedenis kunnen zijn.
Deze kwestie heeft niet alleen belang
voor Tibet. Want als men de Chinese
historische aanspraken op Tibet aan-
vaardt, dan rechtvaardigt men gelijkaar-
dige aanspraken op Mongolië, op delen
van wat nu de Sovjet-Unie is, en op de
zogenaamde 'vijf vingers van Tibet':
Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhoetan en
Aroenatsjal. Mao heeft steeds duidelijk
gesteld dat al die gebieden 'bevrijd'
moeten worden, in het kader van het
'herstel van de territoriale integriteit' van
het Qing-keizerrijk. Momenteel lijkt de
Chinese diplomatie dit soort territoriale
gulzigheid opgeborgen te hebben, maar
niemand weet voor hoelang. Met name
in Mongolië is men er niet gerust in.

Het is merkwaardig dat de marxist
Mao zich voor zijn territoriale ambities
op feodale relaties uit de keizertijd
steunde. Dit bevestigt het gezegde dat
een land geen permanente ideologie
heeft, alleen permanente belangen. De
kwestie Tibet heeft niets met ideologie te
maken, en alles met wat een Chinees
spreekwoord noemt: 'De grote vissen
eten de kleine vissen.' Als een moderne
internationale rechtsorde enig verschil
wil maken met barbaarsere tijden, dan
moet zij ook-de zwakkere landen, wals
Tibet, hun bestaansrecht garanderen.

De beste oplossing, voor Tibet en
voor de wereldvrede, is volgens Van
Walt van Praag dan ook: de wederop-
standing van Tibet als een soevereine en
onafhankelijke staat in rechte en in

. feite.

Koen Eist
M Van Walt van Praag: The StaJus of
TibeL Wisdom Publications, London.
Jing Wei: Le Tibet, 100 questions et
réponses, Guoji Shudian; Beijing.

ZOEKERTJES
• Artsen zonder grenzen: startvergade-
ring - auditorium AG, Minderbroe-
dersstr. - di lOllOom 20 u - wie komt
verplicht zich nog tot niets.

• Wie heeft nog een plaatsje vrij in zijn
auto om op vrijdagavond naar Koksijde
te rijden (of in de omgeving) en op
zondagavond naar Leuven. Redingenstr.
92 (Geert Vandenberghe).

sersstraat 2, 'lift' 20.76.41. Café open wo avond. Frank Aerden, Groenveldstraat
& do 20-02.00 u, zo 20-24.00 u. Vrou- 42, Heverlee (Ie verd.).
wenfuif elke vr & zat vanaf 22.00 u.

• Epson PX-8 portable computer + alle
info: 5000 fr. - ~ 20.55.89.

• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen, in-
binding. Kris Rosselle, Naarnsesteen-
weg. 130,3030 Heverlee, • 20.70.77.

• Prachtige bungalow voor 4 personen:
te huur in Celles (Dinant). Inlichtingen

• Ik verkoop elektrisch kookfornuis: 4 ~ 091/24.22.78.
platen + oven, goede staat, na 18 u,
20.64.35, prijs 2500 fr.

• Aanbod: wie rijdt mee (kostende-
lend) tussen Leuven en Kortrijk, op
vrijdagavond en (ot) zondagavond?
Drie plaatsen vrij. Stefaan, Scha-
penstr. 13 (na 19.00 u).

• Wie rijdt mee? Elke zondag- en
vrijdagavond: Leuven - Genk. Peter
Schreurs, citee blok 5/3. Tel. 20.61.09.
Thuis: ~ 011138.25.42.

• Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg, 'lift' 02/380.12.80.

• Typen van tesissen en alle verslagen:
~ 23.54.76, liefst na 17.00 u.

ZoekertjeS zonder kommerceel oogmerk (gezocht. gevonden, verloren e.d. zijn gratis: andere semi-kommerciële
zoekertjes (te koop. te huur. tlkwerkl worden betaald naargelang de nnmte die ze Innemen (zie rooster]. De redaktie
behoudt Zich het recht voor een zoekertje niet te pJaatsen. Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje. 1 vakje

lussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Melersstraal5.

• Te huur: discobar met of zonder dj.
3000 zonder, 6000 BF met. 'lift' 0161
23.30.86.

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF

• Verloren: ketting armband met klei-
ne, platte, volle schakels. Van weinig
waarde voor jou, wel voor mij. Graag
terugbezorg aan Ellen, J.B. van Mons-
straat 107.

• Lut Vandemaele, Beek1aan 4, 8500
Kortrijk, '1m' 056/21.03.78, typt alle
eindwerk en tesissen; nauwkeurige,
vlugge en verwrgde afwerking.

• Keukengeiser, stereokassettedeck, .
draagb. tv en metalen buro. '1m' 22.74.87
of 23.55.31.

• Wie rijdt op vrijdag mee van Leuven
naar Brugge? Jan Dhiedt, K. Mercier-
laan 59'bus 3, ~ 29.03.84.

• Kamer te huur: gemeenschapshuis.
2800 fr. (+500 kosten), 12 maanden,
douche + tuin + keuken, inl. Tervuurse-
vest 38.
• Hallo. Wil jij meerijden van Antwer-
pen naar Leuven en terug (zondagavond
en vrijdag rond 16 u), kom dan om
inlichtingen. Brabançonnestraat 71. Bel
Erik.

• Te huur: semi-gemeenschapshuis, Pa-
rijsstraat 38. Bezoeken woe., dond. en
vrijd. van 16 tot 16.30 u.
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zweet en tranen.
Weldra zijn de partiee/s daar. En dat is afzien, lijden. Ketchup,

(Foto Archief)

Kringen als onthaalmoeder

Alle begin is makkelijk

longeren(of hun ouders), die beslissen om hun hogere studies aan de
KU Leuven te volgen, doen dat om velerlei redenen. Er is naar
verluidt niet alleen het etisch projekt, maar ook het prestige van de

stelling en de kwaliteit van haar onderwijs. Bovendien zijn er de
speciale charmes van Leuven én de opvang van eerste kandidatuursstu-
denten. Daar gaat de KUL prat op: het onthaal wordt niet alleen
verzorgd door het unieke en alomgeprezen monitoraat. Het is een taak
voor de hele akadernische gemeenschap. En dus ook in de eerste plaats
voor de kringen.
Onthaal betekent inderdaad voor zowat
alle kringpresidia een belangrijk punt op
hun programma. Kringen die over vol-
doende middelen of over een ruim
potentieel aan medewerkers beschikken,
slagen er dan ook in een volledige
eerstejaarswerking op poten te zetten.
Andere kringen doen het iets bescheide-
ner maar daarom niet minder ludiek.
Hoedanook, je kon er deze dagen weer
niet naastlopen : anciens, omzwermd
door trouwe volgelingen, met zijn allen
op verkenning door Leuven. Veto volgde
de gids en voelde zich al gauw helemaal
thuis.

vense kringen, waarbij een groep men-
sen zich uitsluitend bezighoudt met het
onthaal van eerste kan. Zo'n werkgroep
start eigenlijk tijdens de vakantie en de
werking duurt dan tot eind november.
Ook Medika eksperimenteerde dit jaar
met een onthaalweekend en het entoe-
siasme wordt niet onder stoelen of
banken gestoken. Nochtans heeft Me-
dika wel eens met problemen af te
rekenen in wat we maar de permanente
opvang van nieuwe studenten zullen
noemen. Eerste kan is struktureel onder-
gebracht bij de fakulteit wetenschappen,
en niet bij geneeskunde, wat met zich
meebrengt dat ze in andere gebouwen
worden ondergebracht en van andere
proffen les krijgen. Allemaal dingen die
de kommunikatie tussen presidium en
eerste kan er niet beter opmaken.
Anderzijds kan de kring in zijn opvang-
ijver rekenen op een gewaardeerde
bijdrage vanwege de fakulteit, en wel in
de vorm van een gratis aangeboden
receptie.

kringblad, terwijl het VRG toch kosten
noch moeite spaart om het zijn nieuwe
schachten naar de zin te maken. Rechten
mag zeker model staan voor groots
opgezette opvangaktiviteiten waarbij de
koördinatie met proffen en monitoraat
voorbeeldig is. Na een gevulde week, en
dus nadat je al de kans gehad hebt om
mensen te leren kennen, nemen ze je ook
daar nog eens mee op een weekend.
Alleen niet allemaal tegelijk zeker.

Ratz
Over het algemeen schijnt men een-

zelfde visie op onthaal te hanteren : een
evenwicht tussen informatie en ludieke
kennismaking met de stad, de kring en
de medestudenten is het ideaal. Daarbij
hoort natuurlijk ook het oud-Leuvense
verschijnsel van peter- en meterschap.
Onthaal mag dan in een eerste fase
beperkt blijven tot het entertainen van
mensen die de weg naar de unief nog niet
helemaal kennen, veel kringen zien hun
taak toch ook breder dan dat. Opvang
duurt langer dan die eerste weken, en
moet funktioneel zijn binnen de andere
werkingspunten van een presidium. Op
Romania bijvoorbeeld mondt dat uit in
een onderwijs-infobrochure voor eerste
kan, een klepper van zowat honderd
pagina's met nuttige info over vakken en
proffen. Een standaardwerk dat je nog
tijdens de eksamens gebruikt. Andere
kringen verspreiden speciale nummers
van het kringblad, met vergelijkbare
informatie. In die optiek wordt vaak
behoorlijk samengewerkt tussen presidia
en monitoraten.

Maar daarbuiten schijnen er ook nog
andere vormen van opvang denkbaar.
Zo nodigt een plaatselijk filiaal van een
financiële instelling kringen uit, om met
hun nieuwe onschuldige studentjes even
halt te houden voor een drankje en zo,
Ongetwijfeld met de meest eerbare
bedoelingen, want werkelijk iedereen is
begaan met het lot en de toekomst van
Vlaanderens toekomstige elite. We mo-
gen van geluk spreken.

3 AG EN DA

Woensdag 11 oktober
18.00 u KLAPSTUKLijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur

iAk.250/300, org. Stuc.
20.00 u FILMWayDownEast (DavidW.Griffith,1921),stomme filmover een wanhopige vrouw

die alleen komtte staan met haar kind, in 't Studioke,Brabançonnestr. 25, org. DAF.
20.00 u LEZINGMoniqueKabore over de situatie van de vrouw in Afrika(BurkinaFaso); M.

Kabore probeert al sinds 1975 de levensomstandigheden van de Afrikaanse vrouw te
verbeteren, in Jan Stasstr. 2, org. Mensenbroeders.

20.00 u AKTIEBriefschrijfavondvan AmnestyInternational,voor politiekegevangenen, inUP,
Jan Stasstr. 2, org. AILeuven.

20.00 u DEBATPolitiekdebat over abortus, de TGV en, natuurlijk,de derde fase van de
staatshervorming, in de grote aula, org. CDS.

20.30 u KLAPSTUKLes Ballets C de la B brengt 0 boom, koreografie Alain Platel, in het
Arenberginstituut,Naamsestr. 96, ink.250/300, org. Stuc.

22.30 u KLAPSTUKMalPelodanst Quarere, koreografie:MariaMunozGUllienen Pep Ramr:s .....~
Sureda, wereldpremière, in 't Stuc, ink.300 (stuc-lidkaart:250),org. Stuc.

24.00 u FILMWay Down East (David W. Griffith,1921), stomme film en Griffithslaatste
populaire sukses, in 't Studioke,Brabançonnestr. 25, org. DAF.

Donderdag 12 oktober
12.00 u SMULLEN20 jaar Alma3 (kampus Heverlee),met optreden van de InterfacDixieland

Band, in de Almatot 14.00 u.
18.00 u KLAPSTUKLijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur

ink.250/300, org. Stuc.
20.00 u DEBAT China-debat: het bloedige einde van de democratie, de ekonomische

hervormingen,..., met Peter Noteboom (China-Europa Ins!.),Paul De Maeseneer (BRT),
Freddy de Pauw (Standaard), in aud. Vesalius, 10k.01.12, org. Politika/Oxfam.

20.30 u KLAPSTUKKaras danst lshi-no-hana (Dedroom van het lichaam),een koreografie
van de nieuwe postbutohbeweging,met Saburo Teshigawara, première voor Belgiê i.s.m.
Europalia, in de Stadsschouwburg, org. Stuc.

22.30 u KLAPSTUKHetheengaan van Jan Ritseman,"Ishet nu kinderpornoofeen getuigenis
van oprechte erotiek,watJan Ritsemazijnjonge toneelspelers op het podiumlaat doen", in
de Vlamingenstr.83, ink.250/300, org. Stuc.

Vrijdag 13 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejanKortewegontmoet Saburo Teshigawara, van Karas, een Japans

gezelschap, in 't Stuc, ink.gratis, org. Stuc.
18.00 u KLAPSTUKLijn 9, een bustocht langs negen kreaties, totale duur: ruim 4 uur

ink.250/300, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUKKaras danst lshbno-hana (De droom van het lichaam), met Saburo

Teshigawara, i.S.m.Europalia, in de Stadsschouwburg, org. Stuc.
22.30 u KLAPSTUKHetheengaan van Jan Ritseman,jongerenteater, inde Vlamingenstr.83,

ink.250/300, org. Stuc.
22.30 u KLAPSTUKMalPelo danst Quarere, koreografie:MariaMul'lozGuillenen Pep Ramis

Sureda, in 't Stuc, ink.250/300, org. Stuc.

Zaterdag 14 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejanKortewegontmoet MariaMunoz en Pep Ramis in 't Stuc, 1ste

verd., ink.gratis, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUKJean-François Duroure dans La Anqä, première voor Belgiê, in de

Stadsschouwburg, org. Stuc.
20.30 u KLAPSTUKHet heengaan van Jan Ritseman,jongerenteater, inde Vlamingenstr.83,

ink.250/300, org. Stuc.
22.30 u KLAPSTUKMalPelo danst Quarere, koreografie:MariaMul'lozGuillenen Pep Ramis

Sureda, in 't Stuc, ink. 250/300, org. Stuc.

Samenstelling: HildeLenie en Jan Vander Linden

Maandag 9 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejanKortewegpraat met AlainPlatel, van Les BalIets..., Kortewegis

dansrecensent bijde Volkskranten hoofdredakteurvan hel danstijdschriftNotes, in 't Stuc,
1e verd., ink.gratis, org. Stuc.

20.00 u 11.11.1111.11.11-sludenten Leuvenhouden hun startvergadering,voor iedereen die
geïnteresseerd is in derde wereldproblematiek,in 't Stuc.

20.30 u KLAPSTUKWobist, istdanst 'Beimirbistdu schön', koreografieKarionFonteyn, inde
Vlamingenstr.83, ink.250/300, org. Stuc.

20.30 u DEBAT Politiek debat met de Vlaamse partijvoorzitters: Jaak Gabriêls, Frank
Vandenbroucke, Herman Van Rompuy,Guy Verhofstadt,Mieke Vogels, moderator: Jos
Bouveroux,in de nieuwe AulaMaxima,org. Ekonomika.

20.30 u KLAPSTUKDe Gentse groep Les BalletsC de la Bbrengt0 boom; koreograafAlain
Platelweet maatschappelijke bekommernis inzijnwerkte brengen, maar nietzonder humor
en relativering, in het Arenberginstituut,Naamsestr. 96, ink.300 (stuc·lidkaart: 250), org.
Stuc.

Dinsdag 10 oktober
16.00 u KLAPSTUKAriejanKortewegontmoet KarionFonteyn,koreograafvan Wobist, ist, in

Stuc, 1ste verd., ink.gratis, org. Stuc.
18.00 u KLAPSTUKLijn9, negen korte stukjes van negen verschillende kunstenaars, op

lokatiesverspreid over de stad, (het parkoerwordtmet een bus afgelegd),totale duur: 4 uur,
20 min.,ink.250/300, org. Stuc.

20.00 u AKTIE Startvergadering Artsen zonder Grenzen, iedereen welkom, in aud. AG,
Minderbroedersstr.,org. MedikaIAzG.

20.30 u KLAPSTUKLes Ballets C de la B brengt 0 boom, koreografie Alain Platel, in het
Arenberginstituut,Naamsestr. 96, ink.250/300, org. Stuc.

22.30 u KLAPSTUKWobist, istdans 'Beimirbistdu schön', koreografieKarlonFonteyn,inde
Vlamingenstr.83, ink.250/300, org. Stuc.

Eerste afspraak: Romania. Van de recep-
tie in de Hallen recht naar het achtste van
L&W. Jammer, die receptie is zowat het
beste wat de KUL haar studenten
jaarlijks biedt. Maar aan de media-
belangstelling te zien moet hier toch wat
te beleven vallen. De KUL zelf heeft een
filmploeg afgevaardigd, die enkele shots
komt schieten voor een promotievideo -
zo heet het. Zo onder kollega's voelen we
ons al gauw op ons gemak, zeker als
blijkt dat ook Romania zelf een video
klaar heeft staan. Grappig-onprofessio-
neel, zo zien we het graag. De 'massa
laat zich meeslepen door een parodie op
de Batman-rage rond een hen nu kenne-
lijk al bekende prof Laat ze maar lachen,
zolang ze het leuk vinden. En Romania
doet hier duidelijk aan klantenbinding.
Het meer edukatieve deel, de kennisma-
king met Leuven, moet al even plezant
worden. Een zoektocht doorheen de
Leuvense straten, dat belooft! Vooral
met in het achterhoofd een gratis drankje
in de Fakbar, en later op de avond de
kwis aldaar.

Wanneer je het rijtje van onthaalakti-
viteiten op L&W bekijkt, valt vooral de
gelijkenis van het aanbod op. Grote
uitwndering is Germania, dat er nu al
sinds jaar en dag in slaagt zijn toekom-
stige leden een onthaalweekend aan te
bieden. Een klassieker die ook dit jaar
goed moet geweest zijn, getuige de
vermoeide gelaatstrekken achteraf Ook
hier de obligate presidiumvoorstelling,
het babbeltje van de prof de stadsrond-
leiding en de kwis 's avonds. Gelukkig
maken de meeste studenten het maar één
keer mee, maar die ene keer vinden ze
het wel leuk. Alweer niets dan blijde
gezichten dus, ondanks de vaak nauwe-
lijks te onderdrukken aandrang om
notities te nemen bij de uiteenzettingen
over kring en koepel.

Met Medika wordt het ernst. Een van
de zwaardere kanonnen onder de Leu-

Sjees
Politika's koördinatiekomitee gooit

het over dezelfde boeg. Een werkgroep
eerste kan-opvang verzorgt de inmiddels
vertrouwde aktiviteiten, en verzorgt bo-
vendien de vakkeninfo voor nieuwe
licentiestudenten. Op Medika oordeelt
men opvang voor dokstudenten die van
andere universiteiten komen een beetje
te paternalistisch, andere kringen probe-
ren toch hun opvangintenties uit te
breiden tot die groep van studenten. Met
wisselend succes overigens. Op Rechten
bijvoorbeeld beperkt het zich naar ver-
luidt tot een ekstra nummertje van het Stef Wauters

naam
adres

neemt een abonnement en stort vandaag nog
o 250 fr. (studenten)
o 300 fr. (anderen)
o vanaf 600 fr. (steunabonnee)
op rekening 001-0959719-77 van Veto,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Maandag 16 oktober
20.30 u KLAPSTUKJean-François Duroure dans La maison des plumes vertes, première

voor Belgiê, in de Stadsschouwburg, ink."', org. Stuc.
22.30 u KLAPSTUKMalPelo danst Quarere, koreografie:MariaMunozGuillenen Pep Ramis

Sureda, in 't Stuc, ink. 250/300, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Uit de schelp gekropen schelpenboeken, tot 14 oktober in de Centrale bib, aan het
Ladeuzeplein. _
Leuven brandt 25-26 augustus 1914, tot 21 oktober in de Centrale bib,op weekdagen van
9.00 tot 19.00 u.
Europalia in Leuven werk van TomiokaTessai (1836·1924), tot 3 december in het stedelijk
museum, Savoyestraat 6, van 10 tot 12, van 14 tot 17 en van 19 tot 22 u.
Piet Gilles Leuvense kunstschilder,tot 31 oktober in de Centrale bib.


