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Leuvens akademiejaar ontsloten

Oosterlinck bepleit ekstern kontroleorgaan voor de pers
Owee tema's domineerden dir

jaar de akademi ...ene :il1;119 hij
de {'lh'lIillg \'(/11 }/{'I Leuvense

lilli\'eniwirl' [aar: tie l'erlwuI/;u9
tussen nniverviteit el/ 1(l1Ilt'IIIi'l'i1l9

tIIl!t7.ijd.\·, 1'11 anderzijds de kll'e~li,'
I'DIj vrije 1111'11;1/9\11;1;1/9 1'11persvrij-
hl.'Ï.l. DI' 1II'l'l'dt, kll"t'llit' 11"('1"11door
rl!ktor OOMi'd;l/(k 1/(1II~,I'IIIt'dt'1I ;11
ZijIIOPI'IIÎII91(()é'II1I,lIIk, Lt'1/(/I'/II1'1' 11;;
nfl uls mr(q jaar - 1'11;9:;111 tO('I'III1(1/
-/.'1'11brmutenit lIkwed 01/[/1'/"11'':1'1'

aat/sm'I'cl (:;1' artikel 1.'11 /"('(I"I.t;olll'l'I
op p. J).

vadn bcklvnunonch-n /,>1\(,1 ()"".·rlill.l
~k ml11i,wr'l'rl',ulo"nl \ .111do' \ Id,II11W l,l',
mr~llS<.hJp \'.111 .t"1) Hr,lIl.!l' h"1 lo.,.l,IIIJ.! \,m

de unl\l'rli,o'U lII.k h.',k11d,I,\I<'" 1.."1111'"
maJhlhappij. dil' Io,lh .I•. 111,','\1.' dill).:l'n
een Illrd,lllll' ml't IWlT lild,'n hlii!.t 1<-71)11
aan til' ,'11,' l..<lIl! 7illl r-r dl' ri,1111.·1111",,111"
lan een hhJ"haM hl"I',,'mk \,1,1,11111<',,1,
menlcving. dil' ,1JI1 til' andere "dil! IJlllk
Ilrliwr\ill'il een ·dUUI7.,1,ll11 t"11~'I).:l·l1l1'nl-
vcrwacht

\)1' a\..adrIUNhl' lining W<TII ).!t·"Ilt"lld
met de ~pet"Chvan dl' H·rt").:t'lIwHllrdigt'r
van dl;' teuvenw O\l'rl"l"Ill'kntk Krin).:·
organisatie. K'l\'n nebcut 11k p. 11_ OaMIIl
klocgen de srudemen dl' d"lrqMlIrll' dan
IUSSl'1Ide opdra(hIWrkl;.ril1s 1',111de KU
LtUI'rn en de Ieuehjke pr.lklijl. In dl' eer-
sre plaats kwam dl' Il/H'I1'\\.liHdigl· ir1ll'n\l\'
van 0117... Alrn.l M.J\('r .1,Hl bod 0111 -tmcr-
diiiiplin.lir wet ..n~rh.llipdijk onderwijs 1'.111
hoge-kwahtcu". gl'lnTl'srl'crd in 1'('1\ 'brede

vervolg op p. J

Kh'f'Slrlk - Duur is lIi//lVt'I!JaarIlJku dawft'sln·tll wl'n i)(ZI' wl'ek wordt :/1'\)rmJ met btllln ~,1IfBal'lIIdl/llt & S/rul'lll5ky. en Il1IprOl"i5ull(ml/llek en -
"UII'_ Je lu~/ a al/ts OI'a - til \))','r di (I'S/I'II// d,' pro,'/mmm<lli c - (lP d.' m;ddt'llpa.~lIIa 's, Q"k de 1\'/!jrrlJe \I'<'kr/! bUift VI'I" de krant van lUI fl's/mll_
S/tI), IImrJ

Leuven stagneert
wijst er' Toch op dat de negatleve publici-
teit font! tk nchnngen genceskunde. t<lnd-
arts. klne en logol)eJie sterk ui meespelen
In ril' eindafrekening: MOp basls van de
huidige \ijfers, die nug crg 'Voorlöplg lijn.
rekenen wc daar loch op l'en tweebon-
dcrdtal nieuwe studenten minder," Als die
afname niet wordt opgevengen door an-
dere richtlngen, en 1:0 tiel her er naar UiT,

betekern dat, ruw gemeten. een d.Jling van
de generatfestudenren met vicr procent.
Ook in Gent lijden de medische weten-
scbappen onder de dreiging van roelaungs-
ecsamens en andere nakende hervcrmln-
gen. maar daar hoopt men het verlies wel
goed Ie rnaken door een toename In de
andere richtingen.

Voor h e 1 overige lijken zich in Leuven
en Gent dezelfde trends af re rekenen. De
uueressc vuur politieke en soctale weten-
schappen neemt 31, terwijl meer marktge-
richte rkhtinltèn het aanmukdijk beter
doen. Gro ....'ste stij.~ zijn Inrol'Ul3til..a
l"oor.1 in Leuven, WoNr ..prakt' is van na-
lnlOC'8 een YeIdubbdmg), burg("rlijk ins~-
nleur. banddsiJlgelileur en TEW. ~Dkhl
JU' bet bk'r C'efdto. om ftD fut uil een
~ dia CIIIl em fCblt' ps:ydKJIo-

gjsche emstag. M Je kan zeker niet 7.eggt'O
dat alken rkhllngel\ met grote kansen op
werk goed skoren. Btologle blijft bel b.lj-
voorbeeld goed doen. terwijl de toekomst-
perspekneven daar lOch vrij beperkt blij·
ven", volgens Bernard aecue.

In de humane wetenschappen lijl..t de
posuuodemncn Ingeueden. De 'grote ver-
halen' zoals germaanse lollen boelen aan
.Intcresse in, tt'rwijlldein('re richtingen in
de marge. voorot oosterse en kidssicke
telen op veüend sujgen. vlvlaue Remels.
-wie niks voelt voor po~llieve Wt'H.'11-

schappen, gaal vandaag mtcschteu eerder
op zoek naar tets waar er niet veel ande-
ren van zijn. Sinologie en japanologil' bie-
den dan wel mogl!"hjkhl'den, ~ In reebren
en krirnlnnlögie ten SIOII("blijkt het zoge-
naamde Dutroux-elf ..l., at re nemen, in
vergelljklng met 'Vorig Jaar, althans in Gent
en Leuven. Maar, ;oab gezegd, de ~ijkl'!i
ziJn vOI.Hloplg en ook een vergelijking met
dC"endere uniefs crubreekt vooralsnog,
nertntueve resuhaten volgen aUio:hl de
volgende weken,

(be)

InschriJvingen: Gent
Dc inschrijvingen van studenten worden
sülaan voor de uurversnatre we-reld wat ue
kijksljfers in u'lev:isieland zijn. Vooral IIlf- ~.
sen de 'gr(ll(_"lWCC', die' universiteiten van
Gent en Leuven. wordt de konkunenne-
snIjd op her scherp van de snee uitgevoch-
ten. tn hel middelpunt van dal een beetje
genante gevecht SUMnde 'genereuesu-
deuren', dat I~die groep stedeeten die zich
voor Il('1 eerst inschrijft ean de: unief. ne
trend van dil' jongste Jaren Iljkl "lidi wat
dolt betreft ook dil keer voon Ie eeueu.
Hoewel de KV Leuven zonder dökussle de
grooute Vlaamse uruverstrett hUJf!. met
zo'n 27.000 srudernen, levert de urnverst-
lelt Gent, relatief gesproken, het mooiste
resultaat af, MWij verwachten dit jaar de
kolap van de 22.000 \1.' renden", aldus een
hoopvolle Bemard aecoe van de ceoee
meust Srudentenaduunfstraûc. Bel.:angrijk
daarbij is d:u Geil! zijn aandeel in hct
aantrekken van generauestudenten nog
;rieLteenemen - aangenemen wordt mei
anderhalf of twee procent.

In Leuvm blijk Olt'n im YOOI'2it:hrign
in de yoorspdlinsen_ VMant' RmIC'ls VaD
dt' Dienst Sludmleoaans,elqmhedm wil
nicl mnun tp«km van een daIlDg, maar
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Beste studenten.
Best( mn-smdenten.

"De K,V.li!Uvm, oPfJ"richl in 1415, is
Uil V/aamu Utlll'(rslielf va" klJ/oliekt signa-
tuur. met inumationate gfflchtheid, zij huft
het statuut l'On vnje illsttll11l9."

"Voor haar km"jun,,,rdrachl guft de
1II11\'e1'Sl1eir inrerdisslplmair ""ret/schappelijk
ofldrrwijs \'011hOyt kwatimt. Haar prf1!Jram·
ma 'smt"grtrru dt professiolltle opleidillg in
ren brtde ttisehe kutturete en soaate vorminy.
Eerder dan tonter ftilmf<tfmis, sevoräert zij
de I'aardightid om prebiemen te onderken-
I/en, te formuteren m op tr tossen. Zij ScJli!pt
de noodzakelIjke voorwaarden l'OOr UIl ui-
mvterende onderwijs- til vomlil/9Strvarillg.
Bijzondere aal/dac/lt gaal1llwr dl' blijwmdt
evnhtatir 1'1'111 haar onderwijs mrt het oog op
l'en wrhoogdt' uifwerkzatlllliteid vall de stu-
denten. een intensieve ""rsool/lijke be!}det"-
ding, een lldekwaat beoordelillg:fystum, de
didaklischl' kwaliteiten \'(W de doamml.'l1 de
atl/llnmdi"g vall lIiWI\'t' onderwijsvormen
en -ttc111101f1!Jil'tll"

Vindt V dil sUlkje "pdradllSl.'erkiarillg
ook niet 10\'t'IIswaardig klinkm? Elke student
die III'er sllldurt, mag zidl gt/llkkig prijze"
dm Zijll umversüat zich tol zulke idealen
gl'rMptll IWII. Maar laaI ons dJl toch even
aan de praktijk toetsen.

Jan studurt af aan d~e ullilltrsittil Hij
U 111/liamiaal in de smurfologie. Hij is teil
waar ekspen in zijll l'akgrbird ut we/' zijn
vakgebird Hij kali jullie ""gl'lWIjfdd wr-
sml/rft doell staan met zijn kennis over hun
Olll5taan, doelt 1!1I Ia/eli enzovoort ellzovoort.
Over rml/rfel/ \Vetl/llj alles, maar over lIIeli-
JtII? Jan heeft ooit lessen van de l/ste UIIW

g/!'WJlgd,Eli hij kwam tot de k"lIk/llsie dat er
1I0giet(allders bestolld lIaast smnrfentana.
Jan vona 111'/best wtl jammer dal zijn pro-
gmmma lIiel meer kwzrm091!lijkltedw bood
dan sml/;fell alleen,

Jan 's vader. een beroemd smurf a/oog, is
ollgelooflljk trots op zijll ZOO/l.Toen hij sm-
deerde warm de kursussen veet mil/der Iljvt9
den 1111.[)(' profmorm ..all 1111venaten im-
mers vaak elk nieuw wet/!/lschappt'fljk intidn
in een bijkomend hoofdstuk, Jan 11101'1loch
Kid bijzollder verslandig zijn 0".' zo ren hoe-
veelheid stoll/il Ilel hoofd te teren. Dat hij
daarbij veel mur blokte dan de dekretaal
vastge/l'gde studiedruk toetiet. moest !tij er
maar bijnemen, Wie smu.rfo/oog ~,./ wordelI.
moet er iets voor over hebben.

ElIkLIt vrienden probeerden JOl/ wel
eens dl/idelljk te makrn dat het zo Ol/mogelijk
verder kon gaa/l. De tonnis neemt eksponen-

tieet lot, Jou J: gehel/.qm
niet. Ze vertrlden hem
ook dat :Jj/! profmore"
eerder technieken moe-
ten aanleren om zijn
weg 11' vinden binnen
atte 1<I'IlIIis.Jan tWljfr/1
soms, !ti; ISbang dar dat
wel moeilijkrr zal zijII.
Misschien httfr hij toch
maar tiever Uil eksamen
mrllelter/ijke l'Tagm,

Dir voorbeeld wijst
erop dat de mooie dro-
men lIog geen werkelijk.
heid ZUil, DI' daden die
moetl'Il volgen, zijn niet
ul/vol/dig. Er is immers
een menta!iuitswijzighl9
1I0dig, zowel bIJ de snt-
denten als bij de docen-
ten. AI/ders blijft de IIl1i-

versimt zutkr .Jannm'
afleverm Eli dal kali
lOChniet de bcdoe/II/g
ZlJII

1l'rllg naar de op-
drachtSt'i?rk/anllg

"Door haar eerste-
m tweedt-rycJllwllder.
WIjs draagt dl' KV Lell-
ven bij tot een zo brud
mogelIjke participatie
I'a/I de Vlallll/se j(ll/ge-
rel/ aalt kwalitatief
h"ogs/aand universitair
onderwijs. ill een omg'-
vil/g die int ..7!rkllll:t!
snmusercna, tooaat 0/1-

dersteunend 1'/1 student-
\'riendr/tjk is; I..WIIS
richt zij zich op nieuwe
dodgrOl.'pt'll."

De trnlg/oop van de parnapatle van )011-
germ ult sociaal rn I'kollomiseh kwetsbare
aclttergrolldm 0011het hoger onderwijs is een
scJm'jnende en opval/tilde evolulie, die in
tegenspraak is met ma de demokralisrrillg
I'ar! /ret onderwijs.

I" haar opdrac}ttsverklari"9 vermnät de
universiteit rich er IM nin e"kel waakzaam
te zijn maar ook konstruktief te ijWrtll voor
een zo breed mogelijke deelname van de IN·
volkinH aan haar onderwijs. EtII van dl' mid-

Nieuwe Sedes is
van maandag tot donderdag open!
Speciale exotische en vegetarische
schotels.

Van maandag Um donderdag kan je
• bv. voor of na een voorstelling
van KLAPSTUK·
tot 23 uur in Sedes terecht voor een
maaltijd, een drankje, ...

SEDE
Vlamingenslraat 87, tel (32) 34 77

delrn om die brede participatlt te realiseren is
OIISsystetm van JtudiefillallOtril/g, lil teorie.
Het valt echter op dal dit systeem de laatste
vijftim jaar niet de aandacht heeft genolen
dit hel verdient, De nood aan UIl grootschalig
onderzoek: dal slUdiek05t. behoefte" en leef-
/roSltll van de srudenltn meet, is groot,

Natuurlijk verheugelI IIle OtUover de
reemlt beslissing dt sludiebeurun met rwtt
procent te vrrhogm. Maar dil is /log ntet vol-
ootllde. Is de dMlgrtxp vatl lUI beurzmsys-
/um .....'tl goed op dt hoog1l!van dl' ka"sett dit
hen gl'beden worden? MiJSehit'1Ikali de reg!!'
rill9 daar exlra initiatitvt1l11rntm. Het bl'-
drug valt dl' Jludiebeuflm moet IItrhoogd til
al/lomatisch geïlldrksurd wordl.'ll. Ook de toe-

kl'mlll/jscn'teria, de ZOjtllaamde inkomens-
9"'IIZI'I1,ZIJfIaalt opwaarderillg toe. Minister-
prelidem. is dadr gtrn plaats 1'00rin uw
moderne' beyrotmg?

De velgmdt drie paragrafm lilt dl' op-
draclllswrklanllg slaall llAI' 0\'t1; die ZIJ" zr/{
studie.

-Als Vlaa/nse ulliwrsittit bevordert de
KV LeUWII de deelname 1'011 her Vlaamse
\'Olk aan dl' terlmologisrltt en kuttvrete njk-
dom van de wertld 1'11 hdpt ZIJ. samen met
al/dtn' Nederlandstalige univenitenen, het
eigm kuttuur- tltgusttslnoell uitbolIweIl ."

Dat is 1'<'11 }teef mooi voornrmetl, De ver-
scJtrMiende konkurrenti .. /l1SS1.'1t de univent-
teiten in vlaonderen if hiervan UI/ minder
mooi vooröeetd. HI'I is gUII schande om em
beiere "'ttI'IIJÇlwPPl'r Ir wilten zijn of prabe-
ren uit Ie mu!uf!tl in onderwijs,

Maar is hel konkurrentiebeleid van d/:Ze
universneit wel steeds gen'ch/ op het lIastreven
van meer kl.,ahtei/? Zoals u wellicht had ge-
dacht, d~lIkel; wij van nier.

De K.V. Lem·elf is Uil gMdl' universiteit.
AI/ders Itaddwwij et IIj'tt \'OOrgekoZfI/. ze
Ileeft 1N/...'ll'O.meprofessoren. Ilitgebreidr bi-
bliotekm, goed georgalliuerde fOciale voorzie-
lIi"9m en iedereen kali er smurfen öp inter-
liet, Maar toch is LeUI'!!IIbang, bang 1'011 die
andere universiteit dir lVij niet willen vemoe-
men omdat hrt Gem is Gent huflllaar het
sehijllll't'rgelijkbare professoren. bibliotekm
en sociale voomeningen. maar dat lijkt niet
het grOOlsteprobleem. De universiteit valt
Cent lokt voorat meer en meer studenten. lil
UIII"'" vroa:]! men zich af waar do! aalt zou
klltlllll/lIg!lell. Eli voorat wat men eraan
kan doelt,

lJ.o must voor de hand 11.'/9mdtoplossillg
lijkt erin te bestoenmetodes te kapiëren, HI'I
opl'alf/mdste voorbeeld tijn semestereksam ..m
i/I de eerste kandidatuur. De [akuheiten dit
dat wensen kil/men die vanaf vo/gmd jaar
invoeren Er zijlt misschim niet alleen node-
11'11DIl/! vertonsen. Maar moesten die semes.
tereksamms er plots /Hl komen? Net' toch.

Dit is slechts fbI voorbeeld vall dil' niet
kwaliti'lfsguichte konkurrentie. Blijkbaar is
hel studentenaantal voor atte universiteiten
de prioriteit. Srudmlfll lokktll is dus dt op-
dracht. De l'frlk/I'Unge rtk/amefolders zijl!
goed doordacht ontworpen en gefayolII, maar
tnden dl' aalldacht af 1'(lII de essentie; de
kwaliteit vall het onderwijs. Wa;;! daar
draait het loch om, of lIirt?

Hrl is tijd dat er een einde komt aan de
wrrrgaallde konkurrentie til bl'drijfsk!lltllllr
aan de I/II;l'ers;ti'Îlm, Wat sludell/tII wil/en,
is waar ze l'olgem de opdrachtsl't'rklaril19
recht op lubben; kwalitatil'f olldenvijs l'Il

goedr sociale voorzieningen.

GrOl1'Sml/rf is /te/I/og ver?

Mrl grot~ te!Jl'IIz;nbrenyt'll lvij hu overlijden V4n Slevel! Dl/pOllt ;11 Iieril/lleri"g.
Vetamed,'werkn /996-/997.

•

Trn"",1jij I-l'f,qbelll
(11 /fIlj rnkd lug/e laai
\'t'rtI",,'J Ik ,"II'I'rw,,<nJ
dat J~"~sueds beSI/1I11.
DO/Ik Je 1I0f1 ka" houl/
ell 1I,'jmrt J" kan sprrkrn
II'lItU die liefdr dil' er was
ka" ulfl de J(I(Id"i,'1 hrekm

Allc IC7.crsrcaklic, kumH:n bczCIr!o:dworden op hel reuak.lil'~ck.relariaal in de
's Melerl.;lrädl 5, lOOO leU\ll'J\ t'n III'I<;ll'l1\lUM vriîdagnólmldd,l~ 16.00 u binnen 7jjn.
Iicl~1op di~kt"ttc ot via ('-mail vCIO{,i.I'l'lo.studt·nt kult'II\·"1\.ac.b('
De brh."l'cn moelen txlrekklllg hehl:l<::n'lP in Veto twh,mddde onderwerpen of op

Leuvl'nse (SlUdenten·lakIUaIJldl. Anonlcml' brkv~'11 k.omen nuoit ill aanfllt:lt.ing; dt'
Khrijver moel steeds naam, lludkjaar l'IJ ildn:~ bekendmaken. Sk~..ht~ uitzonderlijk,
en nol uitdrukkelijk ,'/I gemml\'cerd \'(~n:oek, kunnt'!l 71:wq;gclalell worden in Veto,
Sneven dfe langer 7iJIl dolll 2400 tekell~ !>ll<l\it"Sinbt'llh']lCn, WoltIJ\Tr~-n komt mt'l

:i: 1.5 gelikte bliJd:rijdemeI dubbele intt'rllJlic) worden in Ilrmcipc ingàurL De redak·
11ehehoudt 7.lch het recht I'uor brielC'n /lil't te pla.11st'lI.
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Het gewapende woord van de rektor

Een zieke waakhond heen
een muilkorf vandoen
0"de OlJtnill9sIoespraak - die

reeds t'Ostlig' vana] I/cl einde
van lier voorafgaand i/kade-

",iejatlr - verheugde de rektor zich
-iduoaar over de ongewild I/(Jgcaktu-
aliteitswaarde \-'111/ /ret gekozen onder-
werp. J"'CI 'Het gewapende woont' als
titel brak "ij namelijk ccn lans ,'00"
Uil striktere regulerillg t'all de pers.
DI!aknuuiteitswaaräe ligt enerzijds in
het fdl dat de ~zelfkam van de me-
a«: zwaar ander \1111I/" lig' lfa de
:m,k Spencer. Maar anderzijds is de
probleemstelling in hoofdorde een
lIeel htll/gljzer 1/(/ de voortdurende
territoriumtwisten - die sinds de
Dlllrouxaffaire ;1/ alk: lIeviglll:itl zijn
l05gdmrslen - tussen de verschillen-
de machten, De rektor voeg' er voor
.1I1tduiddijkJII.'Î(1 flall toe: "dm de
IHN eet! derde /lUIe/U ;5 geworden is
"muI al eet! klichee geworden ",

Ik vnjheld van I1lcllillg~uili11Jldil' door de
['t'T'> in al zijn absoluutlu-id wordt verdedigd
hhjkt voor dl' rektor l'dllt'r me 10 absoluut
11'lijn Hij schnift hiervoor naast Je weue-
lifkl'beperkingen ook nog ckonol11i)('he' en
poliud ....bcpel;ldngen ven deze grondwet-
tdijkc \ rijhcid naJr voren. 0J! ckonomlsch
\ 1~1..zouden de beperkingen IC wijlen zijn
aan de koner-ruratte van dl' media en de

Opening
v",r"o'&van p- I

rusene. Lul1urrle en sociille vorming" Ie
leveren. naarregenover werd het voorbeeld
van ecu modale srudem gl'plaal~1 _ dit' als
la~idh~ll Jr~lucll~n lil de l.iaieH: studie-
mhnng v.m dl' -srnurtologic'. \'erv'llgl'n~
relden dl;' studenu-n de gerichlheid VJn de

,'KU Leuven op "een 70 breed mogelijke
plflltlJldlie van de Vlaamse jengeren aan
l",,jlitdliel hooptaand ullllT ....ilair onder·
wijs"Il').:cnm-erdl' lerllglnop VJIl de panid·
pa 11' ~Jn lolgne ~uda1e klils~n, wilJrbij een
lan. wnd Jlehrokl'lI \lO(lrdl' ilUlOlIlillische
md"'l'tlllli lan de ~lUdiebel,H7I'n_Tl'n derde
pl~al!oll'tic S(Udl'nll'.l\ ene~enl\ ulKhgtr hl'l
loornCnll'lI l.1n dl' KU LeuI'1'1l('lil samcn
ml'l Ik .md.'re lIltill'r~ileilcn de Vlil.lmW
luiIUur 1II!,e bouwen under de dand,lchL
OaJrlt');l'J)(ll'l'r~IJollut' l,i{'l·kwollill'II~!le-
rKhlt' I.."nkurrelllk lil hel \'laill11"l'uni\-er'
alJIICl,md'i<:halJ- WJiHbij ek~IIUdt'1n,IM
dl'grul,jl)'l-ul'iln do.:Gt'IlISe llniler~ilcil
l\nd ,(_'rIl1'7en dil' dl' KU Leuven ins!)i·
rrndl' Inl hel mogl'hJk makl'n Iiln 'oelllt'>·

larl ...111lCn)in dl' cer~le kandidaluren.
'Wal \ludt'llIcn willen, I~waar 7CV()lgl'l1~
de \ljJdfJdlIS\'erkloJringrt'dH op hdlhcn:
~"~Iua\ld utlucrl\ ij~ t:_11 jiO('l.k ~OI.lillt'\'oor·
7Ienml'(t'n.·be<;lotlide ~pr~ker, t'n lerug·
koml'ud up de inilll'1e Jlkgoril' I meg Ilij dl'
[('kwr 'Gr\)ll' Smurf. 1\ ht'1 n'll{ ,,~rr

Tegeugif
Oo\lnlind. h,1(lllel echter lp nkl be·

gf"PI'Il, ('n In zijn jilMu\en:ichl schonl hij
dl' Grote ~lIlurt lIlt'l zichthaar 1,lezier door
aan VI.Ja11l~mini~ler ,',ln Onderwijs Van
I.knB(l~Khc (SP). HI'I ,1Jndccl \lil•• hel uni·
\rr~ilaire ()l1dcrwij) in diens ht'grllling is It',
lkm, \\.l.Jrdoor t'r ICweinig middclen lijn
voor inlra~lrukluunH'rken l'rl de h('70Idi·
gin!:I'~n ht'1 \'iI~lhl'Il(Jl'md(' 1>CI),tHll'l'!,AI~
kompl'[hJlic vrm'g lull' ...n kader w,liHin
I'laal\l'n wmdl'n gl'krel'ad v(lur !-:l'(]ollO'
rn'rdl' rC">(,olrdll'TSbinnen de unh'l·rsiteit.
dl' bedOJh\\crdd en de ovt.'rheid

Aan ril' anderl' kan I holdOO~ll'rlinck

konvergentte mei dl;' rclckommunlknne.
N,laSI dl' tIlol>lelijkeposulcvc gevolgen - op
hel vlak van de rendablllu-it - kiell dl'
medtakonceuuarte ondermeer ter volgzame
joumahsu-n, met-gevenfleerde vcrhak-u en
l'en gebrek.. ann phinlonnuelr in de I>crs.Op
polltlck I lak wij~1de rektor de per~ up zijn
vcraruwuordclijkhctd 11Ielberrekklng lot de
objektleve inlorma.icl'erslrd.I..ing voor illle
burgers.vcrder gaat hij in up hel gemeert-
schapfX'lijl..dul'! dat wc nu-t 0111,1'sarnon-
It.'vingwillen bereiken 0111 de druk \',111de
vrije markt en de lijk5ijkr~ ol' dl' medra IC
kunnen beperken. Maar tu-t plt'ido'li richtte
zich l)Ol naar een Ît'tS mmder verheven -
maar daarom niet minder hdilngrijll'-
ds: de rektor wil gewoon kwalitcltstcleviste
naar hel voorbeeld van de BBC. liet feit dat

dl' progranuneue ên dl' kljksijlcrs van de
BRTN ondermaats lijn valt hem waar-
<;e:hijnlijkdan ook zwaar.

Kwaliteitsonderwijs

De 1:H,'r<iheeft. ook lolgells de rektor,
de macht ~;t'krt'gOl om de politiekt' .,.:enda
llIl'\' Ie bepalen t'1l standpunten te verwoor-
dcu waarvan hct waarheldsgchaltc betwist-
baar is, De KU Leuven levert echter kwelt-
n-ltsondcrwijs af. waardoor unlversitalr gl"
vormden wel gewapend zijn om het waar-
heldsgchahc van dl' lllediabOl:H,ISc!lal)I)Cllin
I~·schallen, Dil is noc111.1l1~met iedereen
gegund. AI~oplossing beijvert hij l'en men-
lalill'il~wijziJo!i1)gdie ertoe mOl'l lelden dal
dl' 1,orgvuldighl'idsnorm hel onafwendbare
crhutium wordt voor dl' pers, De 11k! zu
vfone werking van de hanksektör heeh
hem ectucr mede doen illwijkl'l1 van deze
vorm van zcllrcgulermg. Hij stelt dan ..ol..
...en pef'\kullll11bsie voor nnar .1!lalogie met
dl' bankkommtvstc. Dil cksremc komrele-
orgaan zou in moeren Slaall voor her \aSI·
leggen van crilnia om de kI\ahld~ lall de
pers Ie vnjwaren.

Raf Gcrits

meb dan lol over ,'OOf de inspanningen
van de numsu-r-presrdent Research h ~Ind~
enkele jaren een belcldspnorucu van de
vlaamsc regering. hl'tgc,'n re~ul!eerde in
een groeiende subsidit'nng VJn weten-
SCh,lflpelijkl' projekren. bljvöorbccld II,Hl

het Fomh voor Weten~hJPJldijk 'Onder-
zoek Vlaanderen. Hel ):l'geven insflirl'ade
Oosterlinck IQI een ellenlange IiJ\1Iilil
BClallt'n 10('1/l'S SijkN Ier illu~tralit', een
\-OOl"ll'ldu' I'Vlln lalcr dl'lI'r ViITI den Brandl'
zelf wl'rd binnengl'koJlI Illel l'!èll no~ lan·
gere Iijsl 1',ln gt'tallt'n mei négen \IJft'i"i,Hel
ging maandagmiddilg ",("er e\cn hctl !!ocd
mei Vlaandt'ren,

Ot' I'l:'klm\Iotll lijn jililrovl'rli{ hl ilf
lI)el een re.ü,lic 0Jl dit.' ~lilaan gck<llluni"
'>l'erde !.riuek up lijn per'lOon: 1ll'1 lH.'t.'h.l
,,10 de relIOr al~ milna).!l'r, en \'an de uni·
versileit ills nndcrnnninj-{, Al~ \ero ••!~(hul·
diging haaldc hij h':l .1lgl'lllcne tnilJhdlilp'
IK'lijk.: klimilill naolr 1"0(1f. en de konkurren·
Iie tu~'-t:'nunil'er"iitcllt:Jl 0l' Eur(lll('l'~ Jl!"O_

1I1j\'ccleldl' Jat de KU Ll'uven "een I'om·
Irt'kln\TOlmoel speft-n Jour optim.1JI kWiI'
Incit,e k~'erl'n," Ten 7l'l'r..te Iwijl<'!iJchlig I~
dil' hij daarbij weinig I'whJcmen )11.1.1kll'
"iln een Il'SligurenwCt'k \'l>or zijn jl('r"i(,-

ned:"U Ilebl mis'iChit'n rl(~lalgit·lla.lr"e
1.;(1 dal hel minder drul. wa~, m,lM 111i\·
"hlcl! hlijkt 11('1hedl'Jl wd hel zolligl' I,n·
kden I'an dl' lOekom,>1• Eell \'rij ~hl1~h
dourdenkl'Tlje ills lOnnllenlolar op hel plei·
dooi "illl 5.1bil'n Lusl· --de lerll'gl·nwoor·
dlgslcr van h.:l bijzonder ('11 assi"erl'lld
akademÎ'5ch \JoCrsonel'l- \-oor een beter
·human röuurces managemenl· .lIs tegen·
gif \loor dem(lli\alic \lJn lijdelijkt' krildllen.
Kunkreet h,t'Jllcilien dl' .lssiqentt'tl l'n 011'

dcrzoelt'n onder andere l'en oplimalbering
,'all de dol..wrJa"uflll'idin~ dil' \llIRl'l1~ht'n
~lidmoct!t-rJijk bchandt'ld wnrde Oe fl'klOr
I..UIldal g('111i1kl..dlJI..Countnen, ••ilIlKcl.Î...n
dl' Ak.ld.'mi,chl' Ra.ltllil dal \iert',md l'l'n
aantal nlilalregden had gt'lrolfcn, \\Jar de
assiSlellien nog njel \lan (Ir de huoj(le wa·
rt'll, Pijnlijk dclail- 1Il'1hun gehrck .'oln dos·

~il'fkenni'r-d,,()r hun li)\lenjk SlalUUI-
hilJlde de H·rt.'gtJmvul)f(hK~ter 1'.111hl'l AI'
naar l'Ore)1..Ii een van dt: redenen waarom
7.1' niet JU sérteux worden genomen,

Ministl'f·prt_-.;idl'llI Van den Brande
trad hel beeld van uni\'l'r~ill'Î1 als nnderne
mlng greli).\bl]. jn eefl sPl'Cl'h die ~Iein;g
vI'rr~s.î1l8l'n bood \'om wil' \\-at veflrOllwd
i\ mI" 's n;an\dr~eour"i_ Na hl'l DtlUigell
viln lijn Pl'hor.nlijkl' f,,\,lnatit' voor ti.. we·
Ic.i~chap ('n ik' rced~ 1"'r!1ot:rnde lililnit' \'iln
R[,I.,vcstl'l'~dl' mi1j~r~en, I~gdc hij dl' 1li1'
druk op hl'l l:H,'lang\~n de val()ri~lit' \1.111

hel gelll\~'SI...crdt J,.,lpiIJilJ_AJn dl' elll' kam
,laai VUilndefl'n wel,liln dl' I.i>Jl lan hel
w<'tl'm,Ch..1I'I'l'üj]..eondt'flllCI.., mail. de om·
Z{'ltil1t,:in l~f\ldl1]..lie\['n dkn~ll'n lerloopl
Ie s\H:H,'1Hij bcrlcille dan ook ·spin·oH
illuI11c1ll'tl, jhe!] I-erlllarkll'n (sic) "oln
onderl.ocbr~-<;l1ltoltfn en kOlllral..ltlnde1'7(lCk
\'oor bednjvl'lI. en ,)Verheid, l.dh in die tfi\·
~il)linl~ ,,'aar d~\lot ny H~niet hl'! ge\'al
1\," en ook ~..1mcn\\erklilg nwt "de 10 li·

risch Vlail111\I'Ko\\O'~,'

Traditie

Het mcll't'l1 opl~ellendt' \'envijt van
,tllilil,lTi~l11l'wenlq;Jt' V.1I1den Brilnde lII!;'1

een h.'geh,lilmc (llllsnaPI)il1J.:~pi~te,In Je
diakklkk 111'\1'11lechnnlngic en I..ulluur,
IIl'igcrde h.j de lam Ie kien'll lall dl'
"technoficlen" dl'" \\iel('n~t'hilJlIIClijk'Jlldcr-
LOekeVilllll'ren op basis van de flrill..tb(hl'
II)el)asbaarhdd t'n de "leruJ.l\'t'rdienkilIJJci.
tdl" (sic). maar bel'lciliC hij niet mlldt'r
hulJe retoriek ('en "synergie \lIs~n tedlllkk
en I..ultuur": "In de moderne kl'nni~milill·
~(hapJ1ij is kellilis .'cn hron vall kultuur, t:1I
kuhuur l'Cn hmn van k~'llllb," lil één he·
WqlLllgtrou\\en~ ook ecn synergie "an
tl\('C undertu~'>Cn lilm.ch Vl.hun.... verlIIgeIl,
dil' "an zorg voor dl' uadille ('nef7iJd~, en
illldl'l'7_ijds]WI \\'dllaa~1 Jlo~;li\lislische voor·
uitgangs(lt'nlcn WiI,]rdil' Vlolam'>Cmiljilr·
demubsidies ui, \,(lImStrolllen,

JorÎs Jan~sens
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Persvrijheid

111 zrj" or"llillgstoesprt/(lk bidd rektor
Oostertinck Uil bel/'og v"or III'f invoeren
\'lUI UI( perskommissie Die kommissie
:011 g!'~'ormd worden door verteqenwoor-
dZqe/'s mil de l'er.>':1/ eksterne specialisten
(professoren. _~"ciologen, juri.\'t<'ll", .).
Haar opdracln Zl'" //Ioeletl bestaan IlÎt
"het vermijden ww halve waarheden <'11

Ol/gebreidelde wggl'sties-, zoals die 11111'11
dan 111<'/ eens durven opduiken in d.. pers.
Dit I'OOr.>leIis lllll's/)ehalv(' nieuw, onder-
meer 1'II(1/1I..tet et/ Vi/u hebben hier reeds
<'1.'/1 boom over op:)eut. Het fdl dat hef
1'001'.1'(;' niet nietnv is, "t!elll' echter niet
we:) dm het niet in ol'l'rwr_qillg 9c1Iomel/
mag woroen '

Mer bnrekkill_q tot di! wrsl09gel'ill,IJ 111

dl' gerechtelijke sfeer !tjkt het probleem het
IIII!t'Jt atcnnt, Enertijds 1,\' er IIel probleem
.'1111 het oneelimitecrd vcrmekten van de
mlllll!1/ van verdachten, SOIllS;:elfs n'fiT
het om verdachten gaar. Alldcr;:ijtb }te('ft
dè gt'l'edusjalll'llahrriek we/al als _qev",~q
dm tm tev ...111'(1/1 de berrokk",rc// belicht
wor-u - door uitspraken wm de tegrl/'
partij te siteren ofilJ/idrtlll,qetl mil de
buren bijl'Oorbeefd - ronder dar die daar
enig vat op hehbcu,

Eelt vt'rr",'1na/ld voorbeeld in die rich-
(III.IJ is mtsschim wel de Ilitsprmlk van dl'
militaire rechtbank oVer dl! para's die de
vrede 1/1 SOllla/i' hadden moe/I'II bewaren.
De rectner sprak zictr erg mild uit in zijn
W'IIIUS en maakte hierbrj dl' ol'Cnvt'gillg
i/al de betrokkenen reeds vatdoende
gl'straft waren door de media-oandaclu
die het hele geln'uren /tad ,</ek/'(:_qell,Dit'
eer viel ook wathetet te beurt bij zijll
hel1't'l'kie::_in_qals Fnropees rednor na het
rapport- Dm roux

J\oleeraf.qellll!l!/I blijkt er 1/(/ de
Du/rollxaffair.: meer dan ooit CC/I territe-
rtllllltll'lSI II/SSI'I/ de verscinttenae machten

gmmde_ De uitvoerende macht bekrun de
1I,'i!lgeveude macht, d., Raad V<ln Stalt! h-::Jt
de uitvoerende macht beslissingen op dit'
didillegrll /rel bctekt aan leunen, euto·
venter. De vymrg of de pers nu feil vierde
macht is, dient niet eens be1umdeld ti'

worden Een [eit is dar ZI! door de drie
mflchu/I ,9d"/likt Ivordi l'I'or of 111fla/' al
Ie graag meewerkt aan gerichte perslek-
ken t'f l'erdacltlmakingl'll 1'1111 bI.'paaltle
perSOl/ell, Hé'l bnllls.ke \'erSIOrell van het
evel/lVicht door tie bericll/gel'il/g ""'er die
(zogellaomtle) affaires heeft edller l'e/<,
roll/it'ke en ger ..,lrteItJke fUllktiollariJsel/
gesloJord, Dat is w,rarsclzijll/tjk de rede"
waarom I'(loral tij omuiril/gell op resl'O/I'
~rrbiliserillfJ. NierlIl' il/ de di,çkus.iic is dal
de ak<1delllische owrlteid zich mellgtlll
!ter debal. PO)'/Iujll/erbij I;S dal de diskus·
sle /liel/IV le1'en il/geb/azell krijgt door de
IIklm'k srellill!/JW//Ie.

Toch dief/{ mell enkele ar::J"meult'11 11/

j)\'enl'egillglt' lIem!!ll_ To'I/ ,'erSIC moet mell
/lier te dil!) _q"jpell /laar;:o ("eli draJtlçdre
inpt'Tklllg VI'" dl.' persvrijheid al& eell
kOll/lllissie TeJ/ t!UHe mag IIrt'U de kracltl
l'al/ hn woord ("It het wedt'nl'oord 1/1('/
(Jlldt'r,{,/raUell_ Het is eell 1I'<'fli'lijke ell
deolltologisch., \'Crplie/rtillg eeu rI'cllI mil
alltwoord 11'publicereJl. EeJl pil/U dlll dil
middd eduer ZOII kUlfllen v.>rbi'leren i,ç
het wl!,'1lmel/ 1'011 erger/ijkt' lIase/ml'ell
0,1.' lIosdlrifim 'ill hepaalde pt'rs' Ilod"
,qeJl /liet lIi( lot Irel "oeren \'tm diskussie
Ol' opilliepagillll's,

Daarllaast is dr: oprichliJlg van feil

ko",,,,iss;1' een re l't'rre_qaallde inbreuk op
de persvTijlrdd. Er bestaan voldoi'llde
bI.'SI(landf' juridIsche middelen om di'
d,'sbl'lreffende pers aall Ie l'akknL Hi.-rrlit
~'<'l'Ilft zich ....,1 /'t'chlspraak die mede ridr'
till9gel'eJld kan ;:1)11 \'001' een I'('rderf' uit·
br;>J(w \'al/ d .. I/eolH%,'Jiscllt! kl'des dit' /Ill
un IIIl'lIta/ill'it.n\'ljzigillg jll de pers kmr
;:orflen
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Ekonomie en burgies wachten nog even af

Semestereksamens voorlopig enkel bij
Landbouw
OeI al of niet organiseren van

semestereksamens blijft de
agenda beheersen van de on-

derwijsverantwoordelijken aan de
Leuvense universiteit. Vooralsnog ziel
her er naar uit dat enkel de fakulteit
Biowetenschappen zich nog dil akade-
miejaar zal wagen aan die ingrijpen-
de verandering "aPr her eksamensys-
turn. Bij Ekonomie en Toegepaste
Wetenschappen - ztg maar de bur-
gies -r-, tevoren ook grole voorston-
dus van semeks, liggen 'de vooreksa-
meliS met bindende kracht' tlDg "iet
vast.

De problematiek van de semestcreksamens
is inmiddels genoegzaam bekend. Sinds
rektor Oosterllnck begin dit jaar hel voor-
sleilanseerde om ook aan de KU Leuven in
de eerste kandidatuur semestereksamens IC

organiseren, traden voor- en tegenslanders
van de vernieuwing van hel eksamensys-
leem op de voorgrond, elk vcorateu van
een uitgebrelde banerij argumernen. Voor-
standers betogen dal een semestersysteem
de overgang lussen hel sekundatre onder-
wijs en het untversnarre nivo minder dra-
mausch maakt, waardoor de slaagkansen
van de eerstejaarstudenten zouden slijgen,
Op de achtergrond speelt wetnctaook mee
dat hel semestersysteem door de konkur-
rerende cemse universiteit mei sukses als
lokmiddel wordt gebruikt bij het aantrek-
ken van nieuwe studenten.

Orgaan

Oe tegenstanders WIJlde semeks. voor-
al Ie vinden in de studentenbeweging. be-
twisten die redenering, en wijzen daarvoor
nel op de Gentse slaagsijfers die inderdaad,
ondanks hel semeslcrsysleem, niet signili-
kant hoger liggen, Bovendien stimuleert
hel sy~teem volgens de studenten enstklo-
pedisch studeren, \ erhoogt het de studie-
druk en belemmert het de omwikkeltng
van ereuwe onderwijs. en eksamenvormen.
Ook cxrra-currtcutatrc akttvltcttcn komen
aldus in hel gedrang, Redenen genoeg voor
Kringraad. dl' geleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorg~niwtie dlc zich
over onderwijszaken hulgt, om zich Ie ver-
lelten tegen de 1I1\'Oenllg Vilt! hel semcvtcr-
'~Slel'm

Ik Onderwijsraad her unlvc ....uatrc
orgaan tlJI dt' alildt'mis ..Jw overheid advi-
-een 111 olltknvij57akt'Il, ~pr.lk vcrvolgens
111 i1pril een j.;cmilligd HorJ"t'l Uil, waann
\ oor- ,'11 nadelen vou hel vvsteem netje,
werden afgewogen. De Raad vrcldc dar de
iu\'(wring van een semesu-rvystecrn pas ten
Hveg\ll' \'oor het akademiejaar 1998-99
kon gebeuren. 7.ndóltelke f.lku)ldl de gek-
}:enht'id kreeg om vuur 7idlldf uil re ma-
ken Ujl welke Wijze de nieuw e jaarindeling
het meest zinvol kon ingevuld werden. Het
hoogsll' be~li~sil1gsmgaan van de Alma
M<ïtl'r, de Ak.Hfemisehc Rand. volgde dal
advles maar 1,'11dele, Bl'SJj~1werd om de
f...kultenen al voor dit akadenuejaar de
vrijheid te geven 0111zelf initiatieven Ier
zake Ie nemen. Vooral dl' Iakultelrcn Bio-
wetenschappen. Ekonomie, en Toegepaste
wetenschappen bleken vragende partij voor
een onmidddlljke invoering van een se-
mestrieel systeem. In eerste instantie dach-
ten zij er aan om vrijstellingen U: koppelen
aan de proefeksamens: als je slaagt. word je
van de betreffende stof vrijgesleid voor de
junizillijd, en heb je meteen al een kwart of
de heil! van het tOIale puntenaantal ver-
diend; slaag je niet, dan kun je in juni nog
eens terugkernen.

vooral dat laatste punt stuitte evenwel
op bezwaar van regertngskommtssans Bos-
mans, die op last van het mlnlsterie van
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Onderwijs de daden van de Leuvense: uni-
verstren kentroleert. In het nieuwe systeem
kregen de srudenren immers voor een be-
paald deel van de 510f drie kansen in één
akademiejaar - in januari, juni en septem-
ber -, en dat Is in strijd met het dekreet op
het hoger onderwijs, De tegenkanting van
de kommissarts wekte ~nige verwondering
bij de akademisme overheid, omdat aan
andere unrversnenen studenten wel dege-
lijk. vla een omweggetje, drie keer over
dezelfde Slof kunnen geëksermneeed wor-
den. Aan de VUB bijvoorbeeld kunnen stu-
denten die slecht skoorden op een sctutne-
lijk eksamen nog in dezelfde zillijd een
'mondelinge aanvulling" bij hel eksamen
vragen,

Omweqqetje

Op de jongste Akademische Raad werd
beslist om de regels voor scmestereksamens
voor dit akadem!ejaar toch aan te passen
aan de wettelijke voorschriften. Dat bete-
kent dat het resultaat van de semcsrcrek-
5arnellS - zogenaamde 'vocreksamens' -
ahijd bindend moet zijn, Wel blijven de
eksamens fakuhauef de srudenr besüsr met
andere woorden zelf of hij deelneemt of

PosUlele realdIes Op

niet. In srudcntenkrtngcn worden echter
vragen gesleId biJ die mogelijkheid. Proffen
zouden immers wel eens druk kunnen gólam
uitoefenen op hun studenten om met zijn
allen voor hetzelfde ttpe eksamen te kiezen,
zodat ook in junI geen verschillende ekse-
mens voor één vak moeten worden opge-
steld.

November

Hel belangrijkste gevolg van de ge-
schetste aanpassing is wellicht dat de Iakul-
teil Toegepaste Wetenschappen inmiddels
besloten heeft om loch nog maar een jaar-
Ije IC wachten met het semestersysteem.
Ward Demyttenaere, preses van het VTK:
-voor ons was het ook een beetje een ver-
rassing. Op het cuthaalweekend voor
eerstekanners vorige week liet de aanwe-
zige prol Gobin, verantwoordelijk voor de
kandidaturen, weten dal de Iakulren voor-
lopig ó1fzagvan serncstereksamens. Een be-
lallg"jke'reden daarvoor was volgens hem
dat het [anuartresuhaat nu verplicht bin-
dend was, zodat die vooreksamens moeilijk
nog als prceleksamens kunnen beschouwd
worden, En prccfcksamcns tevoren organi-
seren, in november of zo. heeft weinig zin,

omdat de bevraagbare hoeveelheid stof dan
nog te gering is: Inmiddels zouden de
voorstanders van de semesrereksamens
toch hun wil wet willen maken. De defini-
tieve besllsstng valt eind oktober,

Aan de Iakultelt Ekunomische: Welen-
schappen valt de definitieve beslissing
eveneens pas later, Maar volgens dekaan
Piet Vanden Abcele ziet hel er naar uil dal
er toch veereksamens zullen komen bij
Ekonomie, uiteraard "binnen het weltelijke
kader." Dekaan Vlc eoecseels van al' fakul-
teit Biowetenschappen wou sleelus weinig
kommentaar kwijl aan Velo; "De voorek-
samens komen cr hoedanook. Wat de re-
glementen voorschrijven zullen we ook
uitvoeren." De studenten landbouw, die in
tegënstelllng tot de overkoepelende Kring-
raad wel voorslanders waren van een se-
mestersysteem. waren nog in hel ongewisse
over wat er konkreet veranderd zou wor-
den aan h~eerdere voorstel: "In juli heeft
de fakulteit, m. samenwerking met de: Stu-
demenvertegenwocrdlgers, al een volledig
plan opgesteld. Onlangs hebben wij ver-
nomen dal dar plan afgeschoren is op een
hoger nivo. Over eaepasstngen is ons nog,
mets gemeld, maar we gaan er van uil dat
de vocreksamens er toch zullen komen.',
aldus preses Jurg Winters van LBK. Zijn ze
op het bocrenkol dan niet bang dal de
nieuwe cersrekanners in januari zonder
degelijke voorbereiding naar een bindend
eksamen worden gestuurd? "Neen", aldus
de preses. "In november korm er ook nog
een proefeksamen van scheikunde, dat als
test kan dienen."

Bart Eeckhout

l'\aólr ;l.dokidilllo: van !I(' dkackmhdw lîllin~ tljdcnv dt, Ujl~'tllng \',111
hl'! .lk,IJ ..mu'jaar vUl'rde S..oate M.l.ld iLllk(,~ een prikakne rond

linan('j('Ttng, A~n de uitx,mg VJJl do;'Preter De Sumeraula
werd aan dl" aan w l'tiX\·ll de IWUlit' \\IC,Irllt"iq;.,t lil .1t7(' pcutu-. ,Ik
nog tut her einde V;\Jl !997 1001'11'11die u neg t>nl:elwi,fdd 1101t

t tegr-uknnn-u, worden de belólngrlible c+scn van de overleg
Studleto •.-l.Jg('n 1t"'bunJdd, In d"t owrlcg IU dl' Vernlisinj.;

V,Jn vteamse Studenten, ABVV-jnn~t'rl'n, ACV-jlln);t'ren, de Bond
van crore en Jonge Gezinnen. hel ACW, de 5-Il<Ule Dien)len van
,1.0 universite-iten en de ~"dolle \"l<lf/iellinJwn van hr-t Vladm'> ver.

ven hel Katoht'k Hogel Un<Ît'rWljs jVVKHOj. Rektor ooscr-
M'm~eîgnt'ur van Gcluw\', lid van de Raad van aeheer van

KU tenven. Prol. van eerven. J..:II-Ilrdill9tnrSIUd.'OIenl'l.'leid.
A~, sekrt'lari~-Vlleraal van de- adnumctrane voor her HogerIOnderwijs, Rik Deerns. bqtr()llnjSJlt't.1a.ü~1 van de VLD "11l'en re-
aantal prok!'olO~1I en dekanen rekenden de ~11ti<-_Ik meeste

Ir~aktieo. op de pctlUc waren trouwens poshkf. Ook Mim<lt'r-
President Lu,' van den Br.mde, die de peIlti", niet wtlde rekenen.

\'ef\,,'I'<'~ in lij!! !lw'pr;lak rl,Mr d,' runcric. Ik Julum,ll1Slhc Indcv-
ering ,all de studu-toelagen lOU vol)!('n~ hem een kll ......,!dt"1l
Milar cr kwam l'en -ab· 10 d.' :rill al-, her binnen J.' bwJ)!."t.lirt,
rutmn- kan. Oe .l.utoillatl'>(ht' indl"t'nng h rvhtc-r ,j,-thl\ één ,h'
pekt I'.ln de problemanck. liet grootere kru-Ipunt situeen I.Kh in dl'
lnkumensgrcuzen dil' bepok-n of men al dan nil'l recht hcetr op
een l>eur~, en die ml'I,','1! 1>0[,. dl' omvang ..:T\'Jn t><.l~kn [kn'
inkom cnsgrcnz ..n rijn re..d .. meer dan ncn jaar niet mevr ungt"
]la~t. waardoor vele ~e1inllen met e-en modaat inkomen geen recfu
hebben op een beurv hll('wd een ~1\1!!eH'Il,JI'JOIIJtl're ....IC,)!hen CTn
vrecds zwaardere finanûi'll"la"t berekent. De aanpassing merven.
onder meer aan de hand van een nieuw Mudlt:!u)\u'nondl':rzock I~
een reC'd~ I"nl:l uit~!'~rro"en ('b van menig ~lud"ntl'n."rnt~l1-
wO(lfdljt'r en andere betrukkenen in de: zaak.
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Via kabel sneller en goedkoper op Internet

Onbeperkt surfplezier voor
dertig frank per dag
eepartikuliere kabelmaatschap-

pij TVD-Radio Pubtic gaat in
Leuven Internet via de kabel

aanbieden. De hoofdstad van Vlaams-
Brabant Ü' daarmee de eerste in Bel-
gië waar de bevolking van de aan-
zienlijke voordelen van deze manier
wm tnternetsurîen kan profiteren.
Dooreen samenwerking tussen de
operator en de KV tsuven zuIlelI ook
de universiteitstudenten-hier een
graantje vall kunnen meepikken. Te-
gen een zeer voordelig tarief kunnen
die op kot onbeperkte toegang krijgen
tot liet wereldwijde computerweb, til

I/II'ts een toeslag komen daar nO.9 eens
twee-endertig kanalen kabeltelevisie
til twilltÎg digitale radiokanalen
bovenop. Als Almo IJU ook nog maal-
'ijdm OOI1111lis gaat bezoroen, is er
geell Ulkele reden meer om als student
"09 de straat op te Baan.

TVo. dat zich bezig houdt mei kabeldistri-
butle In Leuven en in een aantal ärovsetsc
gcmeenten. is de enige kabcldistrtbutcur in
~'laaJlder('n die nit'l afhangt van een Imcr-
komrnunale (e'en samenwerkingsverband
van een aantal gerncemcnj maar deercrue-
gen eigendom is van een prlvcebedrijl, Dat
heeh tUI gevolg dat hel hele kabelnetwerk
In lcu\ en door een parrikulicr bt.-drijl
wordt uitgebaat. waar de stad nkls In de
pap te brokken heeft. Leuven geelt gewoon
een kon~essie aan TVD, en die zorgt voor
de rest. eeee unieke situatle besraat al vele
tientallen jaren, maar ze zorgt nOji:rnnar
een klein decennium voor strubbelingen
russen de kabelmaatscbappf en hl't Lcu-
vensc sIJd~bcsIUUr; meer bepaald de soera-
Hstlsche burgemeester Louis Tobback en
zun voorganger Alfred vanslna. DC7e laatste
7ag het niet zitten dat een prlveebcdrljl. dat
boveudleu grotendeels in handen is van
een Amerikaans bedrijf. in zijn stad op
kabelgebled zowat alles te zeggen had. Het
feit dat vansnra vocrauer was (en is) van
dl' Interkommunale Iverlek was daar allicht
niN vreemd aan.

Ik enige manier om een eind aan te
maken aan die snueue. zo redeneerde de
gemeenteraad in 1990, was door de kon-

l

I CURSUS
BRIDGE

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
.: rrrodeme manier

met

BRIDGECLUB ~
PIETERMAN LEUVEN..

Cursus speciaal voor aredenten
van de K.U.Leuven en de hoge-

scholen

12 dinsdagen vanaf 14 oktober
om 19,30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 1200 fr., tekstboeken in-

begrepen

Lesgever: Andrê Leplat (Bloso)
Inschrijven ter plaatse op L4 okto-
ber of info: tl'20.67.55 of 22.78,39

SI..-ssieaan 1VD te weigeren. Hel kabelbe-
drijf ging daar niet mee akkoord, proce-
deerde en trok uiteindelijk aan het langste
eind: in het nieuwe kabeldekreet van 1995
stond immers duidelijk dal l'en operator de
gemeentelijke tocstemmtng om een net te
exploiteren niet langer nodig heeft. Enkel
een toelating van Mcdiamlnlster Van gom-
puy is vereist. en daarmee 1.ilTVD nog tot
2006 veilig. Dus bleef het bedrijf in Leuven
kabcl-tv verkopen, en werden de verhou-
dingen tussen de Twee partijen er, zacht
I' ..... ::i!!

drijf ook de rest van Vlaanderen gaan ver-
overen met snelle Intemetaansluhlngcn vla
de kabel. Maar voor rntemeuocpassmgcn
moet de Informatiestroom twe~ ~ntcn op
kuencu: van het net naar tl't"gdlrulkcr, en
van dl; gebrulket terug naar het netwerk.
Momenteel is TVD in Leuven bezig mei de-
7J!aanpassing. In het stadsdeel russen de
Ring. de Naamsestraat en de Bondgenereu-
laan is de kabel al aangepast. en kan er dus
begonnen worden met ïmcmeraanslutnn-
gen. Nu wonen in dal deel van Leuven l'en
zesduizendtal studenten. die door TVD als
potentiële klant gezien worden, en, zoals
dolt gebeurt met potentiële klanten. worden
ze dan ook stevig in de watten gelegd.

ze biedt hCI kabelbedrijf de Internet-
aansluhlngcn aan tegen de zeer kcnkurrcn-
uëtc prijs van 900 [rank per maand, de btw
en de huur van de zeer dure kabclmodem
inbegrepen. Een gewone klant betaalt mak-
kelijk twee à drie keer zoveel. Voor die prijs
mag de student zoveel surfen als hij wil:

De bewoners van de achttien steden-
rcnresïdennes van de universiteit mogen
Zich alvast gelukkig prijzen: door de samen-
werking tussen TVD en de KU Leuven, krij-
gen alle residentiL'$ nog deze maand een
Internetaansluiting. Daarnaast kunnen de
zesduizend studenten die op kot anten in
het nu <11aangepaste gebied ook al een aan-
sluiting krijgen. Die moeten natuurlijk wel
een kabelaansluiting hebben liggen. De rest
van Leuven, Heverlee en Kt'SSCI-Lo komt
eind dit jaar. begin 1998 aan de beurt.

Ondertussen plant TVD nug meer ver-

verschil tussen een papieren Yliegtuigje en
een straaljager dus. Voor 199 frank extra in
de maand krijg je cr als student ook nog
eens de felevisiekanalen en de radiozenders. ,
bij': pe enigeïlert'i~tC11'7jJn een kabelaan-
sluiting en een voldoende krachtige corn-
puter.

Voordelig

uitgedrukt. niet cctn beter op.
Onder louis Tobback, die vansine in

1995 opvolgde ills burgemeester, verander-
de hier weinig aan. De burgervader besliste
dat een kabclmonopollc In de handen Van
een prtveebedrf]f niet kun, en ging zelfs zo
ver om bij de minister een aanvraag in te
dienen om zclf ook kabel Ie mogen leggen
in Leuven. De toestemming hiervoor werd
op I juli van dil jaar verleend. zodat er ......
vandaag in feite twee kabelmaatschappijen
aktief zijn. die elkaar het licht in de ogen
niet gunnen.

Dat wil wel eens bijzonder hilarische
(of eerder Irngische?) gevolgen hebben. Zo
moeten beide maatschappijen vele kilome-
ters straat opbreken; de ene -Iverlek-
om een nieuwe kabel te leggen, en de an-
dere - TVD - om haar kabelnetwerk aan
te passen aan de moderne Internenechno-
logie. Als de beide bedrijven hiervoor sa-
men zouden werken lOU dat de bevolking
vee! geld en overlast besparen, maar daar
willverlek niet van weten. Met als gevolg
dat de trottoirs twee keer opgebroken moe-
ten worden. TV!) klaa~t ook dat hun aan-
vragen om graalwerken te mogen doelt
systematisch door het stadebestuur gene-
geerd worden, 7.n<laler veel tijd verloren
gaal.

.... dag.n Op botel

omdat de tnformaue niet meer door de
telefoonlijn gaat. moeten er ook geen extra
telefoonkosten betaald worden. Je weet dus
predes waar je aan toe bem. Een artder
vourdcclls Jat de telefoonlijn nter meer
belet is als cr gesurfd wordt, en dat er ook
niet relkeus opnieuw ingebeld moel wor·
den bij de server, de verbinding blijft voort-
durend openstaan, Maar het grootste voor-
deel Is zonder twijkl de enorme snelheid
waarmee Informatie door de kabel gestuurd
kan worden. Een kabelmodem maakt na-
meIIjk een maximale snelheid mogelijk van
tien megabytes per seconde. Dat is ruim
honderd keer vlugger dan zelfs de snelle
tclcfOOlllijnen het kunnen. ZOiets als het

nieuwende roepassingen van de kabeldistri-
butie. Zo wil het bedrijf, naar Amerikaans
voorbeeld, ook betaaltelevisie - 'pav-per-
view' _, film up aanvraeg c-. 'near-vldec-
on-demand' - en tctetontc gaan aanbie-
den. Hierbij kunnen de interkommunales
natuurlijk niet achterblijven. en zal er de
volgende jaren allicht heel wat konkurren-
üc ontstaan op de kabelmarkt - temeer
omdat TVD van plan is bij de medtamfntner
ook voor de rest van Vlaanderen een ex-
plouauevergunulng aan te vragen. Die kon-
kurrèntie zal allicht het eerst jesbranden in
Leuven. Voor de konsument, en zeker voor
de student, kan dit erg voordelig uitdraaien.

Martljn Graumans

Straaljager

Als de voetpaden voor de tweede keer
opgebroken worden, T.illdat zoals gezegd
zijn om de bestaande kabel van TVD aan te
passen aan de Intcrncucchnolcgle. TVD wil
als eerste bedrijf in Vlaanderen Internet via
de kabel aanbieden. en heelt Leuven utrgc-
kozen als lokatie voor dit pllootprojekr. Als
de resultaten hier positief zijn, wil het beo
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Fietsoverleg stelt Veloçcoo voor

Leuven roept zicl1zelf uit tot fietsstad
ep vrijdag 19 september werd de

gellodigde pers in de lokalen
van Velo verrast op twee

nieuwkomers. De jOligste publikaties
\'0" net Fietsoverleg, de Veloscoop til
het Fiets-Bus-plan, werden er voor-
gesteld. Voor de gelegenheid kon fiet-
send Leuven rekenen op de steun lIa"
Dirk Van eerven (koördinator stu-
äentenbeteia) ell Dirk Robbeets (SP.
schepen van openbare werken).

Ongeveer een jaar geleden werd het Flels-
overleg tussen de stad en de universiteit
opgericht. In een JlOgilJg om een koherent
nctsbetetd ren aanzien van de studenten
voor Ie bereiden gingen dl' dienst SlUdit' &
Planning, de Logistieke Diensten en Stu-
demenvoorzjenlngen van de KU Leuven.
de Leuvense Preverulcdienst. de potme.
vzw Velo en hel Sic samen aan de overleg-
tafel zitten. Hij de aanvang van het nieuwe
akademtejcnr worden de eerste resuharcn
van dit overleg zlctubanr. AII~ ccrsrctaarstu-
den ten aan de lIniVl'r~iteit en de hogescho-
len krijgen bij hun inschrijving een vele-
scoop en een Fiets-Bus-pkm toegestoken.
Beide uitgaven worden gcdeeltelijk bekos-
tigd door de stad en de unlvcrsneh. voor dl'
overige kosten heeft men een beroep
gedaan op de itll{k"llg~ridltl' ondernemer.

Hypotheek

De Veloscoop wil. met de veelzeggende
ondermet 'In Leuven dUt' je hr-t met de
fiets', de rteu als el' rite verveerskeuze I)TO'
moten. Het boekje bevat een aantal h,m·
dfgc anttdicfstal-rtpv en nlluij:W adressen
voor fletsend Leuven. Daarnaast word je ur
up gewezen dat Je fkti wel degelijk nltgc-
rust moet zijn met twee lletucn. twee goede
remmen, een hel en een aantal rcüekrcren
Indien je aan je plichten verzaakt. risl..e~r je
l'en hoge boete. Mol,Umet de Velt/scoop in
de hand ben je alvasr r-en ';;('rwitll~d man,

HCl plets-gus-plan van Leuven is ecu
handige uitgave die )11'1de ttctscr cn de
busgebruiker heel wat gemakkelijks-i
maakt. Op de stadskaan vindt men met
alleen de lielSpolden terug tnilolTer is even-
I'CIlSgckozcu voor 1'O,it 1 lil"""
l'en d\lidelijke
weergave van -ücrs-
routes' _Daarnaast
zijn ondermeer ook
nug alle universitai-
re gebouwen, dl'
hogescholen, de
openbare diensten,
de bush.lltes cn
busroutes weerg~'
geven. De beWUSte
konsumenl kan al·
dus zijn vervoer·
middel aanpassen
aan zijn bestem-

ming.
Tijdens de perskouferentle werden

eveneens een aantal nieuwe initiatieven
voorgc ...teld. Het aantal openbare Ileusral-
llngcn zal op korte termijn van 2.800 een-
heden opgevoerd worden tor 4.000. De
maand oktober is eveneens de fletsgraveer-
maand bij uitstek. Dankzij de inspanningen
van de prcvennedtenst, Velo en het Sic
kunnen studenten hun üers groltis en op
verschillende lokaties lolten graveren (zie
ook berichten). Ook De Lijn doet een duit
in hel zakje. Vanaf november wordt de
verbinding kampus Heverlee-Leuven een-
trum tijdens de spits elk kwanter gegaran-
deerd. Ook de extra busverbindingen op
vrijdag- en zondagavond tussen Leuven-
Brussel en Hament. Maaselk. Tongeren en

Lanaken worden vanaf 29 september terug
Ingevoerd.

Preventie

perskonferentie was echter de student.
Ondanks de vele pogingen van de studen-
renbeweging om zich als volwaardige ge-
sprekspanncr in het mobnueusdebat te
profileren, werden de studenten pas halver-
wege het Fietsoverleg uitgenodigd, Deze
late uitnodiging heeft het begin van het
overleg voor de sruderuen gehypotekeerd.

Thlcrry Laenen

Tenslotte rnaakte
men van de gelegen-
heid gebruik om
Leuven uit te roepen
tot fletsvriendelijke
stad. en dil ondanks
het gevoerde beleid.
Leuven telt nu een-
maal ucndulzenden
fietsers en daar kun
je als beleidsmaker
niet omheen. Opvat-
lende afwezige in de

Sociale Raad eist de Tiensestraat op

Dansend aan de revolutie bouwen
ep woensdag 8 oktober orqani-

seert Sociale Raad (Sora), één
vall de geledingen vall de U'l-

vense Overkoepelende Kn"ngorganisa-
tie (Loko), Uil zogenaamde 'Reclaim
Tlle Sireets-party', Met de steull Vlm
Uil aantal belangenorqanisaties wil
Sora opkomen' voor een verbetering
van de positie vall de zachte wegge-
bruiker i" het dage1ijk5 verkeer. De
'Week van Vervoering' vormt hier de
ideale gelegen/leid voor,

Deze week is een initiatief van het xom-
millee Mobiliteit (KoMIMo vzw) en wordt
gepatroneerd door het kabinet van Eddy
Baldewijris (V)aams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
SP). De aktieweck beglrn op zaterdag 4
oktober mei de nationale Treln-Tram-Hus-
dag en wordt afgesloten met een vlaamsc
Open-Straatdag up zondag 12 oktober. An-
dere ropper wordt zonder enige twtjtcl de
'wedstrijd van vervoering'. waarin de auto
het ui moeten opnemen tegen de kombi-
natie trein, tram. bus, fiets en voetgangers-
verkeer. Hoogtepunt in Leuven wordt wel-
licht de 'Ruclalm 'rhc srreeu-pany.

rttcs. luchtvervuiling, ongevallen,
lawaaihlndcr, plaursgebrek en andere uadc-
len van het toenemende autogebruik lijn
intussen genoegzaam bekend. lier en der
tracht de overheld alternatieven uit te bou-
wen die het autosolisme. autorijden ronder
passagiers. tegen moeten gaan, De belcfdv-
maatregelen die hieruit voortvloeien missen
echter vaak slagkrocht. Bovendien maken
nieuwe begrippen "Is verkeersarmoede.
recht op bolSislI1<)hilitl'i,vn dtskusslee over
de juiste prijs val! mobiliteit het debat er
niet makkelijker op. M'~'" ziet door de bo-
men het ho~ niet meer.

Autofiel

Fundamentele veranderingen bliil'('n
uit, mobtlueu h -mrnere -neer dan een af·
geleide aktiviteit' van andere ekonornechc
akuvneiren. Mohiliteit h m.ldll en on

I .,,, ••

6

macht. Mobiliteit gaal over kontrole. over-
heersing; insluiting en uitsluiting van men-
sen. Ons mobiliteitsysteem is gemaakt voor
en door welbepaalde bevolkingsgroepen die
de machtsposities in onze samenleving beo
zenen. Dal de auto het straatbeeld domr-
neen wordt te vaak als een fail a«01tlpli
beschouwd. Toch i!ier een groeiend verzet
tegen de negatieve uitwassen van de huidi-
ge mobflttehsorgantsarfe. een protest dat
steeds luider klinkl, niet in het minst omdat
niemand futsten. In Engeland worden
grootse bouwprojekren en de olanlcg van
nieuwe wegen door akuevcerders van alle
slag tegengewerkt. Op regelmatige tjjdstlp-
pen verzamelen duizenden
jongeren zidl om onder
leiding van hevige beats de
straat op te eisen. Maar (lIJI.

in Vlaanderen komt hel
protest stilaan op gang.

Vorig jaar stelde Sora
nog een alternatief moblli-
rensplan voor de Leuvense
binnenstad voor. Met de
Reelalm The streets wil
men weer even de weg
opeisen voor de zachte
weggebrUiker. De Tiense-
straar (ter hoogte van Alma
I) za) voor één namiddag

weer de place to he zijn voor skeelerend,
skatend, ravend en fietsend Vlaanderen.
Wie volgende week woensdag door de
TIense moel laai dus maar beter zijn 'gou-
den kalf' op stal.

Thlerry Laenen

Wi( meer wtns Ie wae« Ie komen ever dt Re·
claim the $Irnts·part)' kan zirk ueeds tot Socilllt
Raad wenden. 's Mûtmlroot 5 (12.95,41). Of
btzork de Rec/aim The Stfeets,sitn op het Inter-
net,
8ron: Guy Baeten. Andrl Spithovt1l ril umis
Albr(chts. Mobili/á/. landschap van moctu m
Ol/macht,

Sic denkt aan uitbreiding
Het Sen~iI)i)/st"rings· en rntorruauccemrunr
V,J1l Surdcnu-nvoorzierungcn. k.m .....e" het
Sil, trad\1 de t cuvensc çtudcruen re tnfor-
meren 1'1\ te )enSilliliwrcn rnnd müreu eon
ITl<1btlltl·il.Het Sic wr-rd ~·lll..dt· jaren !-"Iel",·
den in het teven ~l'r, ....pen dil"'" .lt' cruden-
U'II dh inlwutldijke aanvulling bil \11"10
tnt' cld,·t' in de7(' Vetu) In IIld.trl '96
werd het "ir olHh:rgcOroltht bij de drenst
Studentcnvoorvu-ntngcn van de KU t.eu-
VCII,en 'Uld~d.lI'n \\,('fd hl.'l ,1I,tlevdd
mc~rlJl;a.lb gCilklllolliSt'crd en uitgehrerd

\'l)ngjailf koi'lrdllle(:rde het Sic nog
ecu "lIlkr.f.()ck naar hr-t ~lnl'crJ;.~·drag van
de ~l\Idellt Het ahal van iÓI week van
lC\ ~tudellll'nresid{'ntl\'~ en .kotcn in He-
I'f'd,'(' en tcuvcu wen! nauwkeurig onder-
zocfu. 111een tweede lurk werd aan een
<I<1nt,11studenten gevra agd ee-n enquête
OH'r elval en wnt't:I"Jwdrol)lll1 1(' vullen
tJt1 .k reculteren van het eerste deel van
h('t tlllderIock bleek rluidrhjk dat ~luden·
I_ten()\'er ht't algl'u\("cn \ riJ gued selekte-
ren. Uit de enqUt:te bleo:-kdat dl' meeslt"
fltldervrdagdcn de IlllOd ,liln ec.'1J..kgdiike
ill\'abe1cktiC' en -vvor]",oU1inl! wclllllder-
$(hrc\'I.'1I ffidar dal ix'wu~! kun~umtreU
voor vden to,:h net ielS W veel g~ra&gd
!~."RolTaanleiding "Vandne rt'sultatefl
~lante het Sic UI~l een affichekamp,mje III
de re~ld('t1tits.

Belangnjkste bc-aaansrerien vau het
Sic hhifl echter dl' promotie van een mi-
ftl"ll~Til'ndelilke mobtlhclt <lp 1Il<l,lt van d,'
L(,u~'I:I1-.ebmnensrad. Adl1uachlspUntl'l1 In
hl'! bele-id Lijn dau ook .k (mdl'rslt'umn~
van Velo, fiet~I{"~lalpn:\"cllIk en üetwct
h"hetd. veroer traebt hel SI<.111' Jo:-ver-
scbllk-nde overlcgorgoucn IZie '~lk Fil:ts-
OH:r!egJ meer aandacht tc vragen VOO,een
uuurzcme nlfll:>ilildt H~t h evident J,11er
Hel'll \'\'n"IPonde Vdalltkrillj.:cn mogdiik
lijn "b dele nier algcvtcmd lijn op de N"
levmgswereld van de dnd((rtlep, Om vraag
en aanbod van h"1 "pI'l1h3.lr vervoer en
hl'! mobilitettsprofu-l van de vruderu tn
kaan te brengen. legt men momcrueet d..
),lMlte hand aan ceu m"hihtl·jl\ludie.

I!(.'t luik van ln!ormollicI't'f'otrel.kin!;
zal dit Jaar verder uitgebouwd worden.
NJiI\t h~1 Sic-kantoor 7.1)er ecu tnichoek
((C'krecnd ....orden. waar IlICIJ <'Illerki lijd
schnftell en interC'i~ant(' I"eositt"s zal kun
nrn ra3t.1plc~("n. TrmlolH· viud ICbij hl't
'>ie fJflk ollie H:nrd,· en ol,mkomqtijden
\'i1n de treinen en Je hlls~en.

(th))
H,'/ Sic kUil jr bere/km 1';.1 de inwmh,d ,'on
Alm,,11 ofl1" W'fgend Intune'Qdr~s:
http://www.Jalltu"Vm <lr.b<ildn·lsIIIJVIN)ft

.1I.&\ ...I".Il1rrt Tel4",urrn k.m .'.hl~r ool: (Ij 14''''
Ol' hft Itumm;:r J1.JO.J9,
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Dillemans heeft plan voor optimalisering
universitair aanbod

Een man maakt een plan
Oilld 1995 kreeg Roger Dille-

mailS, ererektor "'111 de KV
LeuWII, \'011 minister 1'011011-

derwijs Luc VOII den Bo.\'.\'(IIt~een hij-
zonaere opdracht \'oor de duur van
vijf jaar. om Uil aantal pistes Ie 011-
derzoeken me/liet oog op een "kwali-
tat;e~'everbeterinq mil het onderwijs-
aal/bod. waarhij moet gestreefd wor-
den - voor zo mogelijk elk wet ..n-
scha/ls- et! studiedomein - teil mil/He
één valabele, internationaal kompeti-
lieve opleiding (/lUI de Vlollm.\'f! jeugd
te kunnen aal/bieden. .. Am, liet beqin
\'all de vakamie leverde Diltemons
zij" eerste '\!oort9aIl9~-rapport' af- dat
de basis wordt voor verdere diskussie
fIISJen akademische en politieke over-
heden. Afslanki"9 en lu:r-scllikkill9
VOII liet universitaire ttallbod in
l'1aonderen vormen de kerngedachte
van wat lIU al eniqtins teil Ol/reel/Ie
llf!t 'nieuwe pian-Dillemans' wordt
gelloemd. Veto moäu het rapport in-
kijk'" en maakt een analyse i" vier
punten.

I.De kontekst
Uitgangspunt van Dillemans is dat en-

kel oe kwaliteit - ce 'toegevoegde waarde'
- van een opleiding een leidraad mag zijn
in de diskussie ol een bepaalde universiteit
die bewuste opleiding wel moet inrichten.
Andere argumenten - bfjvoorbccld van
regiunale of historische aard - zijn van
geen tel. Dal klinkt logisch, maar door die
aksentuering irnpllceerr de auteur dal ter
nog toe I/ank het omgekeerde gold. Als
kwalitettsgraadrneter schuift Dillemans de
visnauerappcrteu naar voor. In die rappor-
ten vind je een analyse van de onderwijs-
kwalhelt van een bepaalde opleiding aan de
verschillende uniefs, uitgevoerd door een
ekstem kommillee van vakspeciallsten uit
Vlaanderen en Nederland. Een probleem
daarbij is wel dat die rapponen nu nauwe-
lijks een vergelijking tussen de universitei-
ten mogelijk maken, omdat ze daar ook he-
lemaal met voor bedoeld zijn, Een uitbrei-
ding en vastlegging van objektleve vergellj-
klngscrlterta lijkl dan ook eerst aangewezen.

runemans schelst de roep om een cptt-
malisering van het untversuatre onderwijs-
aanbod tegen de achtergrond van de op'
komst van deinförmatic- cn kermlsruaat-
schalipij. De màchrlgen van de eencruwin-
tigste eeuw worden volgens de ererektor
diegenen die kennis bennen of weten waar
ze IC halen. Oe universiteiten - "de ken-
mscerura bij uitstek" - moeten hun SIu-
denten wapenen voor die uitdaging. Per-
manente vomling en verhoging van de
SIlrdieprodukliviTeil staan daarbij cenTraal,
Dillemans bree!..t een liIf\s voor onderwijs-
en eksalllcnsyslcmen (bijvoorbeetd meer'
openl:xX'keksamens) die minder op repro- \
duklie dan wel op_tn~icht gericlll zijn, zoals
hij tijdens zijn lIenjarig Leuvens rekloraal
ook herhaaldelijk deed.

Ook hkr dringt zich cvér~vel een aan-
lal problemen op. Op rnaal5Ch~ppelijk vlak
\'oorziel Dillemans leredll gebrek aan ken-
nis als nieuwe bron vom soc'Ijlle uil5luiting.
Enkl'l v<lTming -zoals de allteur hel voor-
sleI! - biedt evenwel een te geringe oplns-
~Ing voor die problemaTiek. Men moet er
immers rekening mee houden dat een aan-
tal jongeren niet wil of kan parlidl)eren
aan huger onu.·rwIJ~. Voor hl'n IIjkl er in <Ic
~ennismaatschappij geen plJiu~ lI\t>er, wilar-
d\)l;)rI!Cnduaalllla,lI<;chapllljbe~lel realiSlisch
woru\, BQ\'endien dreigt op de alhlergrond
VJII Di1It'man~'~ pl.lnnen hel gevaM van de
al~emenl'" 5tudellti:nbeperkillg. Een met'r
inh.·n~i(·\"e en llldi ...iduele ~luditbege1eiding
- fOlllier twijld ook een e~~·ntièk eis van
de ~tll(kmenh(.·wcgin!-( - WolJgl immer;
Illwcl een tlilgi.'hrl'id .lk.Jd..ml\ch under.\ij,·

klll·l" (~'n dus IllCl'r !-(dJl. oFwel een kleine-
re sruderuenpupulaue. Gaien dl' HaJiliorw-
Ie budgettam- be-perkingen I all de Ol crhcrd
lij!..1de tweede \Ie)! de !-!{'makkdij!..~t.·.

2. Het Vlaamse universitaire
landschap-----

lIoewd een rJlionali~tie van de beo
staande opk-idmgen her doel uitmaakt van
Zijn oij7Ullderl' opdr.lchl van, schuwt de
ererektor terecht de uncrste konsekwentie
ervan: het samensmelten vcn alle uniefs in
één grolt' 'Universiteit Vlaanderen': ~Hl'"1
zou een fatale verschraling berekenen, een
onwerkbare konsrrukrfe uitmaken." Aan de
andere kam staar wel dal in de huidige
konsreucue de diverse uniefs veel krachten
til middelen vcrsplllcu in een bijwijlen kin-
derachtige konkurreruieslag om de gunst
van potentiële nieuwe studenten. Ook dal
kan nÎCI de bedoeling zijn. Untversüeuen
moeten hun werking op elkaar afstemmen,
komplementair worden. In plaats van 'vol-
ledigheid' wordt 'volwaardigheid' het uni-
versitaire ideaal.

Het plan van Dillemans beoogt zeker
geen afschalfing van universltalre kennis-
centra, maar aan de kreatie van nieuwe
centra is al evenmin behoefte, luidens hel
plan, 1.11 hel ideale Vlaamse onderwijsland-
schap blijven er aldus nog viel' volwaardige
untvcrsnatrc kcmplexen over: de urnverst-
teil Gent, de VUB, de Universiteit Antwer-
pen als konfederatie op regionale basis van
de UIA, Ruca en Ulsia, en de konfederatie
van de KU Leuven, Kulak en KU Brussel.
Een buitenbeentje is het Limburgs Univer-
sitair Centrum in Diepenbeek. waarvoor
Dillemans heil zict in een verdere toenade-
ring met de naburige Rljksunlvcrsttetr lhn-
burg IC Maastricht.

Aan hel einde van zijn rapport werpt
rnüemans ook een balletje op over een unt-
Iermisering de opbouw van de untversnctre
curricula. Oe ererekter wil de struktuur van
de verschillende pregramma's gelijk maken,
met als uitgangspunt een indeling in drie
cyclL Dl' eerste cyclus bestaat uit een 'pro-
pedeuse' van twee jaar, vergelijkbaar mei
de huidige kandldanrrcn. Dillemans blijkt
hier voorstander van een semenersvsreem.
met mogelijkheid tot heroncnrertng na ver-
1001) van elk semester. De vraag is dan
evenwel hoe de auteur zijn op inzicht ge-
rtcm unrversnarr ünderwijsideaal in dat
semestersysteem wil inpassen. Het verwer-
ven van Inzicht vergt net een werking op
langere te.rmijn, terwijl st'mt>slereks~cn~
eerder ensijdepedlsch studeren en eksami-
neren in de hand lijken Ie werken.

De tweede cyclus bestaat eveneens UiT
twee jaar en komt overeen mei 1'\I,1tde li-
centies vandaag zijn. Dal belekem dat in
richtingen met drie licenTiejareli (psychOlo-
gie, handelsingenieur. rechTen. pedagogie,
.. ,) het derde jaar moet afgebuuwd worde~.
Dal lilalste voorsIel wordt wellicht een pijn-
punt in de diskussie. In de Leuvense huma-
ne \velenschappen 70U hel mogelijke ver-
lies van di: derde licenTie naar veduidl al-
va~t erg koeltjes ontJlaald zijn. Dal verlies
kan wcllswaar deels opgevangen worden
door de inrichting van een eenjarige derdc
cyclus, die als 'maSlcrsjaar kan geiden. Dal
extra jaar kan op diver.;e manieren inge-
vuld woruen: lerarenopkiding, ~p,eciahsa-
lil'"jaar. mul1idisslplinaire aanvullende oplei-
ding. Stdgejaar ...

3. De aktualiteit:
kine en (tand)arts

Dil1cmJn~ gadt ook {'nkel,· aktude pun-
ten uil ht·t onuerwij~eb.11 niel uit ue wejÎ.
W.ll belrclt de prtlblcJTIilliek \.11) de kine~il'
er,lpie hetreun hij de huidige kompromis-
regelinj-t. De auleur ~It"ltVQor hngc~chu(ll-
en ulllvi:r~iTJire oplddmg l.;inc$ilerapÎC dui-

dr-lijkvr van elkaar te onderscheiden Aan
de ent> kant zret hij een plaats voor een
hogeschoolopleiding van het korte npe. die
gcnclu i~ <1]' het uitvoeren V,1I1 een aantal
basisakt .. n waarvour een univcrvitalrc (1)-
lelding nil'l nodig i~, liet t11(WI1ij!..l·IHIIII is
uiteraard IVJdr dl' ~(.hl'idingslijn tuesen de
basis.,!..t en dt· blJkolllentk akten moet ge-
rrukkcn worden. Ou~ zuu er een ~anering
moeu-u kurneu va)1 het aanbod vnn oplci-
dingen aan de hoge~dwkl1, Aan de andere
kant ,,1.l.115thij een volwaardige umverçi-
I.lire opleiding, die georganiseerd kan WtJT·

den aan de VUB en aan tic KU Leuven. Die
studicrkhtlng bu-dt d,JIl tic mugehjkhcid 101

hel uhoelenen van alk akten, ht·1 zelletan-
dig uitveeren van hl·1 beroep van kine~i~t,
wt"tensch.1ppelijk ()nd~'[7oek of lesgeven.
Eventueel kunnen gediplomeerden na hun
driejarig hogcsrhoolprograrnma rnlts een
tuelating~pmel overstappen naar dt· Heen-
lies aan de unief.

Dal Dfllcrnans een voorstander Is van
een studentenbeperking bij de nnndjansen,
herinnert men zich nog uil zijn Leuvense
lijd, De auteur ziet evenwel weinig heil in
de huidige roelatlngsproef vóór de eerste
kandidatuur. Zijn voorkeur gaat uit naar
een 'geschfkthetdscksamen' - dal wil zeg-
gen een bindende proef zonder numerus
clansus - na het eerste jaar, omdat de druk
dan minder gelegd wordt op de surdrckeuze
in het sekundair ondcrwfjs. Dillemans
plaatst zich daarmee op het oude standpunt
van de overkoepelende vlaarnse Interuni-
verstratre Raad (Vllr), een standpunt waar-
van hij trouwens als Leuvens rektor 111
!987 de gangmaker was,

4. Reakties
Sinds de bekendmaking VJn hel voort-

gangsrapport, bleven de reeknes uit de ver-
schillende hoeken opvallend voorzichtjg.
Dal heelt natuurlijk enenijd~ TCmaken met
hel onderhandeftngstalent van dc rappor-
teur, die zonder Iwijle[ de belangrijkste
twistpunten al op voorhand had bedrskus-
stccrd met de bevoegde tnuennes. Ander-
zijds wil niemand door voorbarige uhspra-

ken de ondcrhandchngen bezwaren 011hel
konklaaf over het rappon. dal voor novcm-
Ocr is gepland, r\Iinisl<-r van Onderwijs Luc
van den aossche w\)u alleszins voor het be-
IVII~te konklihll geen otûdctc reaktie kwijl
aan dil blad.

De rektoren aan d.· verschlllcndë unt-
lero;iteiten kregen in de pel'> al ruim gek-
!-!~-l1ht'ldlllll re reageren uphet plan, maar
un~ 7ij hunden del, voudopig liever op de
Vl,lklt'. De enige uiigesproken ncgath-vc re-
.l!..IÎ("kwant er van VUB-rektor Els Wille,
dit· 7ich kantte tegen de HlOrgeslddi: karo-
Ikkl' konfederatie van de KU Leuven en de
KU Brm~d. witte VI't'('"~1de konkurrentie
van (ft< grotere Leuvense unief in eigen 11.Iin
en vmdt een kontederarlc op tcvcnsbe-
whouwclijkc grond in tegenspraak met de
l'ali{)nalh\'rinJ.(~gcdachle. 111 de KU Brussel
en ook in Leuven zten ze die samenwerk-
ing ovengons wel aucn. Ook Diepenbeek
reageerde inmiddels ulrgesprokeu gunstig
op hel i{tee orn de banden 1I1etde Maas-
rrtchrsc buren nauwer Jan u- halen. En in
Antwerpen werd gesleid dat het rapport-
Dillemans in het verlengde lag van de samen-
werkingsverbanden die daar onderrussen
lussen de diverse instellingen zijn gesmeed,

Het blijft we] afwachten uf de basis-
dat wil zeggen de lakultcltcn - de plannen
even poshle! zullen onthalen. Pekulreüen
die moeten inleveren. kopen immers niets
voor de komprornlsscn dle op tnteruruvcrsr-
tair nivo worden gestoren. Hierboven werd
wal dat betreft het voorbeeld al aangehaald
van saudlerlchtmgen die hun derde licentie-
jaar zien verdwijnen. Oe studenten, ten slot-
te, beginnen eerstdaags een debat in eigen
kring over het rapport. Ludwig Dcweghe,
voorzitter van de Leuvense Kringraad stelt
ntvasr. "ln afwachting van een otûoeet sru-
dentenstandpunt. denk ik toch dat de 51U-
denten er weinig baal bij hebben om niet
konstruktief mee te werken. lil her verle-
den hebben wij om ook altijd voorstanders
getoond van een rationallserîng. Uiteraard
in zoverre zij gericht is op een verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs en onze
eigen principes niet in hel gedrang brengt."

Ban Eeckhout

Dillemans Op korte termijn
In een apart hoofdstuk van zijn VOOrt·
gangsrallllOrl werkte ererekter Roger
Omemans een elftal kcnkrete rauoneusa-
lies uil die op korte termijn cnveerbaar
zijn. Aangezien nel over die punten al op
voerhand goeddeels 'onderhandeld' is lUS-
sen de verschillende belanghebbende par-
tijen. mag men verwachten dat zij binnen-
kon minstens voor een deel OQk effektief
lerealisceru worden. Een overzicht:
l. Wijsbel:;eerle: snosoüe kan als aparte
opleiding best opgeheven worden aan de
xulak en de KU Brussel. wegens gebrek
aan voldoende akademisch personeel.
2, 'reotogte: Oe kaudldaturen godgeleerd-
heid en godsdlenstwetenschappen kunnen
versmenen. Na de gemeenschappelijke kan-
didaturen, kan men in de tweede cyclus
kiezen voor reologie of godsdienstweten-
schappen. De huldige thel van 'baccalau-
reaat in de tcologie' k.1n dan verk-end
\\lorden na de eerSte Ucemie leologie,
J. Leneren; In hel bijwnder in de Lettc-
renlakulteiten - zeg vanaf nu 'kultuur-
wetenschappen' - dring! een rationalisalie
zich op, Vooral in het domcin van de niet-
westerse talen en van de kunstwelen·
sdlappen dekken de opleidingen aall de
verschillende uniefs erJo:diverSi: IJdingen.
Klassieke talen lijkt niet meer haalbaar aan
de Kulak, Ur~ia en VUB.
4. Vergelijkende kulluurwetenschap;
vergelijkende ku!tuutwelenschap bestaat
nu als apane opleiulng aan de RUG, maM
kan besi orn~elumd worden tOl aanvul-
kndt· opleiding QP hel nivo van de derde
cyclm ol als par.lllel pwgramma bij 'iodale
en kulturele antwpnIOJ.(le.
,:, SOCiale en kulturele agogiek: Ook dal
i~ cen apJrte studierichTing aan de VUB.
Di1li:lI1al1~~Ieh I'oor "111 , ..n mÎn't(" de kall-
didJturt>n Ie I,lten ~alllcnvaUen I11l'"Tdie I'an
dl· pc:dJj-tuJ;i<;<;"hewelell~dlal)pt'n. !-!ekt up
hl'l ~l'rinl!e .lilnlal ~tudl'll1en fletla~ogre lil
Bru~'>(,"1
6, Ekonomie en TEW; Ekünomi.,cllt' \\'e-

tenschappen zou beter wegvallen aan de
VUB en KU Brussel. De RUG dient de ge·
zamebjke Inrichting van de kandidaturen
EW en TEW opnieuw Ie onderzoeken. In
Amwerpen zouden de 1\....« Iakuhelten TEW
samen de tweede cyclus kunnen inrichten.
De meest rationele oplcsstng zou erin be-
staan TEW enkel aan de Ulsia aan te bieden
en handelsingenieur enkel aan de Ruca.
7. Pol & sec: Ook hier bestaar er een (te)
grote vcrscheldenheld in de opleiding aan
de verschillende uniefs, De ideale regeling
zou zijn: één gezamelijke kandidatuur pol
6- sec, gevolgd door verschtllcnde opues In
het tweede jaar, uitmondend in verschil-
lende afstudeerrichtingen (politieke weten-
schap, sodologte. kornrnunlkanewcreu-
schap en bestuurskunde].
8. Medisch-sociale wetenschappen:
VerplccJ,:kunde, voedings- en dieetleer
kunnen blOSIterugkeren naar hel statuul
van hogeschoolopleiding.. met eventueel
een danvulknde opleiding op universilair
nivo in de derde cyclus, Logopcdie en
audiologie blijven wel a.::rnde unief.
9. Eksakte wetenschappen: Wiskundi:,
scheikunue, (yslc.l en mogelijk ook biologie
mogen aan gt't'n enkele volwdardige unief
onlbreken, vOlgl-IISde ,1Ulcur, Nochlam
zou de eer..te kandidaluur OC·H wat poli\'a-
lenter gemaakt worden, mei aan de tne
kant wis- en natuurkunde. dat vervolgens
k.;tn verbr ..dell naar informatika, en aan de
andere kant ehemie en biologie, uitwaaie-
rend naar geologie van,lf h{'1 tweedt> Jaar.
Biochemie en blolcchnoJogie verschuiven
best naar de derde cyclus. Geologie kan
wl'gl/allen aan de VUB.
10. Burgerlijk ingenieur: Bij ril' bur!:ie~
kan er wat gesaneerd woruen in de lange
lij:!>t5pedah~tie~ Matcria.llkundig inge·
nieur (VUB) !Ou kunnen wej,;vallen ol
fl1~ionert'll mei s.che<-psbouwkundig of
tl·k~lielingenieur Jan dt- RUG.

(be)
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Zondag 5 oktober: 'Dag van de Demokratie'

Utopie voor één dag ?
G"im vijftig jaar na Normandië

landen de gealliurde" op en
rond de Vlaamse- waalse Kaai

in Antwerpen, Ook nu komen U de
demokratie redde", Anno '97 heten de
geallieerde troepen TriAlIgeI en liet
Centrum lIoor Politieke Vernieuwing.
Die politieke jOllgerenorganisaties
slaan op zondag 5 oktober luur let/teil
op Jal/9s de Antwerpse kaaien voor de
'Dag VOII de Demokratie', via infor-
matie en amusement proberen zij de
mellsen die/lier bij de politici Ie bren-
geil (of misschien beter omgekeerd) en
meer inspraak in het politieke delrat
re bieden in Ie eisen, Naast aebonen
rond tema's als de opkomsrpliclll en
liet referendum, is er plaats voor poli-
tiek cabaret, een cartoontentoonstel-
lillg en Uil tecnno-cyöemau.

TriAngd en hel Centrum voor Politieke
Vernieuwing ICPV) zijn jongerenorganisa-
ties die het politieke debat nieuw leven wit-
ten inblazen. In de nasleep van de schan-
dalen rond de zaak-Dutroux wisten deze
bewegingen zich meermilals in de kijker Ie
wringen. Zo probeerden de menjen van
TriAngel polhldtc wekken met een grote
triangel en organiseerde het CPV ~en origi-
nele sranhappenlng, MaM nu willen beide
organisaties lIet volk en vooral de politici
wakker schudden met een groots opgevat
projekt. de u-nag. DI." maatschappelijke
omgeving bied, er alk-szins klaar voor. Er
werd samengewerkt met de partners van
Hct Slcujaal (Agalev. SP, VU. hun jongeren-
organisaties, ACW. ABVV en Wit). Mede
dallkzij deze ruime samenwerking ver-
wacht men ongeveer tweedufzend deelne-
mers aan dit demokratisch inhiilliel.

Tanden

Vincent Van Quickenoorne. een van de
medewerkers van TriAngd, verduidelijkte
aan Veto dat de hal'I>l'lling bestaar uit drie
onderdelen. De ('t'rsle betrachting van de
Demokratiedag is te inlurrncrcn. Dat Willen
de organlsaroren ondermeer doen dour
politici [nurnalistcn re IJten interviewen. Zo
mag Herman De CWt) zijn landen eindelijk
eens in Siegfried Bracke zenen. Daarnaast is
er een beurs nu-t een tachtigtal bcwegtngcn
uil hel maatschappt:lijk middenveld. onder
meer AHlI1e~ty Inrcrnauonar, Gala e11
Greenpeace. Hl't doel i~hel dcmukratisch
svsreeru 01' eelt po~itil've en inspirerende
mallier in de kijker Ie zeilen, TeILtweede
wil D-Dag dt' debarkuhuur Hink aanwakke-
ren: er i~ ruimie voor l'en lkbat nver justi-
tie, het Invoeren van het referendum en
over het arschaucu van de ~lemphch1. I:.en
[ongcrenpartemcm buigt zk-h over de hui-

dïge gang van zaken. De derde pijl('r van de
O'Oag is amusemenu films, een fototen-
toonstetltng en politiek cabaret van Tum
tanoye en Geen HOSle sluiten de dag af,

De jonge organtsatoren krijjlen ook
tegenwind. Hun voornaamste vijand Is
Louis Tobback. dit: van van Quickcnborne
een bijna Bekende Vlaming maakte door
voor hem hel koosnaampje Quickcldinge\
te bedenken, Hij vindt de O-Dag verwerpe-
lijk outdar men er zou namenen dat de 11c1e
politiek één pet nat is en Tobback zal on-
danks ünancrëjc steun aan de I)·dng dan
ook zijn kat sturen. De organisatoren re-
pliceren dal ze net willen aantonen dal de

politieke partijen toch één grOOI punt ge-
meen hebben, ondanks de grote onderlinge
verschillen: de overtuiging dat de parle-
mentaire demokratie Ie verkiezen is boven
alle andere alternatieven.

Het is de bedoeling dil evenement jaar-
hjks Ie laten plaatsvinden. telkens rood
andere terria's. Men wil dil doen aan hel
begin van het parlementair jaar, dat zo met
nog-meer goede tnrenues aangeval kan
worden,

Aktie

Voor hel CPV en TriAngel sropr hel
niet bij de D-Dag. Ln augustus voerden ze
aknc aan de Invalswegen naar Brussel. Op
enkele bruggen boven dl' aurosuelwegen
werden spandoeken opgehangen die de
rijstroken ondcrwrdccklcn in twee banen
vOC?rde carpoolers en één voor de solo-
rijders, Bedoeling was het debat rood over-

hetdstnnreueven inzake openbaar vervoer
en carpooling aan te moedigen. Tevens
wordt gewerkt aan een digitale koalitie btn-
nen vlaarideren. Met dit initiatie! willen
beide groeperingen dl' snelle evolutie in de
nieuwe media op dl' voet volgen en het
debat hierover kanaliseren. De nieuwe
kommunikatiemiddclen brengen ook pro-
blemen met zich mee, zoals de verdeling en
de tocgankelijkheid ervan. Deze koalitie
bestaat ondermeer uit jonge parlementsle-
den. ekonomische partners en lokale bcstu-
ren. Het eerste everleg in dit kader vindt
pl,lats 011 tien oklOocr in het Vlaams Parle-
ment.

.; Raf Gerits
Hans üecteecq

Vaste klanten van Sedes
11L()l-SIL'1I het algelopen Jaar
wel regelmatig emigreren.
De niet-rokers werden ge-
dumpt in L'en ouaantrckkc-
lljke. uconverllchn- bvncrlcnvcrdh-ping eli
waren daar niet levreden mee, De promo-
tickarnpan]c van de Sede~ (kllan.Je~. bloc-
metjes ... ) richtte ztch enkel op dl' akucve
en passieve rokers. De daarop vol~Wnde
vcrhuis van de rokersbordjes bleek een
ujdebjke ()pl(J~~ill):.D" upiKhl' Sl'd~'s~ker
was zoek en moest dringend tcruggcvun-

Het Goede Spoor is de jongerengroep van De Roze
activiteiten oraaniseert voor homo's, lesbiennes en bi's ..

Or D·dag yj"d, praats op ;:olldag 50ktobrr. in
Aml-l'trpm <l'1!1dt Vl/lalltS~,Waa/u Kaai volta!
J 1,00 1/. Ka<l,n.I~ korttll 150 frank (in voorver-
krop ondermeer bij PII~C100 frank),

Studentenrestaurant ondergaat gedaantewisseling

Sedes volgens een nieuw recept
ee Sedes, in de

vla", inqenss rail I,
is eelt va" de

kleinere restaurants van
AI",a. Nu is het nel hel
aspekt 'kleine' dal de
laatste [aren problemen
met zich meebracht.
Gezelligheid leek in de
henedenverdieping soms
ver zoek en liet lijn buffet
kon soms danig op 's
mensen zenuwen wer-
ken. De verhuis Vlm
Alma 1 naar de rieme-
straat was zowat de
doodsteek voor de Sedes,
Steeds meer studenten
leke" te opteren voor ti"
val! de 1/" wel erg dicht
bij elkaar liggende gl'Ote
Alma's. De oplossillg lag
voor de hand: Sedes zou
een nieuw profiel krij-
gen en hel zou "iet bij
een likje verf blijven.

Drempel,
alle

ongeren
voelt je als jongen, wel eens aangetrokken tot andere jongens ..
wordt als meisje ook verliefd op andere meisjes, ..

IJe-bent niet alleen I Het Goede Spoor is er voor en door jongens en meisjes tol
jaar. We doen elke maandag een leuke activiteit over dingen die je zoal

houden, de agenda kan je O.m. volgen in deze Veto, Je kan die eerste
, uitstellen. of je kan eens contact opnemen. lI's up to youl

We sturen je graag meer informatie op, onder neutrale en gesloten omslag, als
je een briefje stuurt naar PB 113, 3000 Leuven-S. Je kan ook eens langskomen
op ons onthaal, elke dinsdagavond (20-23u) in het JAC, J.P. Minckelersstraat
47C, of bel 016/20.06.06. hnp:llwww.ping.be/drempeVspoor of mail: drem-
pel@ping,be

die allerlei

den worden. Zoals gangbaar op deze ctse-
kuueve ntvc's werd er een ad hoc kommts-
~Îl'opgestart. in de schoot van dl" r,lnd \'.111

bestuur van Alma. De verwachtingen 1'\1,1'

rel) hoog gcspannen en dl" rdeecn soms net
rcrs te groots tproûenresiaurant, pinguinbe-
welling, losgelaten prijzen .... ) maar soctale
Raad pleitte voor een overtuigend en beo
laaibaar alternatlef.

Eetpatroon

Na vele komnusstcs. subkomnusstes.
lnlormele konrakren en slaande deuren lag
een nieuw kons ...pt het licht. vcrlgc vrijdag
werd het hernieuwde restaurant aan dl'
studcru voorgesteld, De Inkomhel verwet-
konn vanaf nu de klam op een open ma-
nier. Dit was vroeger net iets anders. Toen
vond je cvcutuccl rocvalhg hel buflel. Het
interieur I.cli i., op een geslaagde man ler
g~'zclligcr gem~akt. net zo gezellig als een
mclsjesstudenteukamer, Hierbij denke men
dan onmiddellijk aan de pastelkleuren, hel
tnduckrc licht en dl" inucme hoekjes, liet is
de bedoeling dat deze sfeer mei een streep-
je wereldmuziek wordt opgesmukt. Maar
niet enkel de atmosfeer kreeg een Iace-nü.
ook de maailijden en een aanlal originele
idccén moeten de student naar sedes 10k·
ken.

NaaSI de traditionele maaltijden vind je
telkens ook eksctische en vegetarische
schotels op het menu. Als je met een groep

komt kan je zelfs een menu samcnsrcücn
°11 lIlaat van jouw portemonnee en j01l1\'

~n1.lJk Heuse ~'il(len~laatjes vervoegen het
n'td~ 1)C,taandl' koude schotel aanbod. Zelfs
de gfl)ut~1t' zuurpruim ui zich niet kunnen
inhouden bij hl't zh-n van het desscnbuûet.
M.lar dl' mccst opmcrkchjkc manfee waar-
up Se(k~ ()n~tradincnch- eetpatroon door-
breekt. zijn dl' vernieuwde openingsuren.
Van maandag tIlt donderdag kan je je tot elf
uur u-goeddoen aan een - neliswih1r-
b(:pl'rl..l aanbod van warme maaltijden.
de~~ert., en de obligate kop koffie.

interieur

Ovcngcu, moel je nier meer naar
Mcl)onald~ om met je \ ncndjes je verjaar-
d,1Ate vloren. !)t,k dat kan in de vlamlngen-
siram. D.larna,l,1 kanje l'en tafel kctcntse-
n-n en 71" met je stam - vrienden, jaergc-
nntCIl .. " - re~er\'eren, zodat je niet telkens
op zoek moet naar zitplaatsen naast elkaar.
Konom. er zijn zoveel goede ideeën. dal
men hoopt dat ieder er zijn gading vindt.
De vraag is echter of iemand zich in dit
alleg,lanjt znlrhujsvoejen. De sfeer die het
interieur uhsrraah, lijkt sowieso wel Ie
ootsen met de geserveerd" eksouschc maal-
tijden en de wereldmuziek.

Axel Aerden
Nele Mariên
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Toenemende eensgezindheid over homohuwelijk

Homobeweging krijgt bijna 'jawoord'
Cl) rijdag 26 september org(lIliseer-

de "er Instituut \'001' FlI111î1ie-
recht en Jeugdrecht (/(1/1 de

redusfakl/Ue;1 een colloquium meI als
titel 'N(wr de illl'oerill9 WUI net 1101110-
IlIlIvelijk?' Va/III;1 de vaststellino dal
er in het lIuidigc recht .tJee"enkele
mogelijklll'id bestaat \lOOI''wet' ml'lI-
sen vall Jle/zelfde geslacllt om aal!
111111tetsverbondenheid een alomvat-
tende wettelijke beschermino te 9e!'eII.
WOIl men het maatschuppelijk: debat
aktiveren over een met 111'1III/weU}k
gelijk/o/Jende weuetiise IJt~.\c"ermjIl9.
Hel Ioewd wilde eekter dal dezelfde
dag bekend Irerd dal er tl/nell de
meerderheidspartijen een principieel
akkoord is tot stand gekomell owr die
materie. CVP 1'11 SP schare" zich (IcI,-
ter net 'geregü,reenl partnerschap"
~'OQrhomoseksneten ZOtI/) I)rof Pa/riek
Sellael'C el! zij" assistente Erika
CoelIe uitwerkten in U" voorsiet tot
wetsvoorstel. Die nieuwe politieke
otllwikkdillg had {Ia" (Jok fOI.qemfg
dat de Sfmliedag zich in grOle //Iatt'

toespitste op dit voorsiet.

De studledag was opgo.'bOIl\HI rond rwee
grote luiken. I:c n eerste IlIi~ besrond uil
t'ell amualuuc c ulelling.·n van ecadcnucr.
Prof S('nat'w g.l/ een uilgdJf"llk lilclichling
bij zijn VOI)(',I...1dal voorxrct 111 ven g('f('gi·
srreerd partnerschap voor pereonen van
nerzctro c gl'~I<ldll, Na dil 'pleidooi voor dl'
invoering van hel parmerschap \ oor perso-
n..n van heI1.l'1fd...geslacht' scbcwrcn Erika
ccene en pmicvsor Koruuann d...~illlali,' lil
le-5peklieveliJk dl' Skandmavische landen
en Nedertand. waar een geregtstreerd pan-
norschap reeds is ingevoerd of in de zeer
nnbije lIlekOTlbl van kracht '~11worden. Als
taarsn- slJrd:cr gaf professor Burgg,raeve l'en
~ntropologische en ensche beschouwing
rond de prooicmauek van de homuhuwelij-
ken, Hel tweede luik ven de studiedag beo
stond ult een debat met vcncgcnwoordigcrs
"tin de homobeweging en van de politleke
partijen. Daarbij werd gepolst naar de hou-
ding van de vt:rschillende aanwezigen ten
aanzien van hel vennelde welsvoor.>teJ.

Ekskillsief

H('1voorst!?] Senacve voorziel in het
zogenaamde 'geregistreerd Ilarllll·rschap'.
Hel verschilt op meerdere aSf"Ckten van
eerdere \\·etsvoors!...1I...n [el"l..1ke.Vooreen;t
Slaal het p,lrHleriaat niel open voor hete-
ro's, Voor hen be~laat er, 7.0 redeneert men,
immers hel huwelijk,. waarvJn de toelred·
mgseisen en de te \'I'!Vullen fonnalildtell
bijzonder minimalistisch zijn. Voor hen die
niet wensen Ie huwen, beslaat er de moge·
lijkheid om, ofwel een uitgcbreide samen·
le\~ng5()verecnkomst Ic siuilen, ofwel op
specifkke to.'rreinen afspraken Ie maken.
Hel voorstel van Senaeve Is dus gekant
lt'gen een soort tweeder:.lI!BshuwcUjk. Hel
huwelijk bllJft zo de enige alolllvatlende
tleschermlng voor hetefo's aangezien bij
overeenkomst nooil in l'en even br~e be·
Kbemling voorzien kali worden. Om t()(:h
enigzins legemoet Ie komen aan ver.o:uch·
tingen van ongehuwde samenwd~endell
pleit Senaevc wel VO(lreen welgl:.\<ende
[nlervemie op hel vlilk VJn de adoptie, het
huurrechl 0.'11dl" dringende voorlopige
maatregelen in krisisshuaties.

In Nederland Slaat het partIIerschap
wel open \'our helerokoppels, wdat daar
een keu1.emogelijkheid beslolat tussen het
buwelijk en het p.annen;chap. E.:n tweede
\'el'S(hil met andere wetsvoorslellen is dat
dit voorstel niet vooniet in een eenvoudige
UilSIi1pregeling voor de betrokken pannen.
Een eemijdige \-.:rbreking Vatl hel partner·
schap door één van de paflnenl oliJf! onmo·
gelijk. Senae\'C I)ldl ervoor om dc echt-
scheidingsregeling zoals die beslaat voor

gehuwden nnvcrkurt over Ie nemen voor
homokoppels.

Het partnr riaat zoals \ot)rg.'~leId door
Scnaeve houdt in dal aan rwce pcrsoncu
van hetzelfde g"~ladlt tk- nwg\'!ljkhd(1
wordt gcborlcn hun rctaue te tur-n re1;btH"
ren bij a~t~· van de burgcrbjke stand en to
aan hun relatÎI' hij wet eksakt dezclfd c
rcchtsgcvolgen I" I c rbmdcn al~ aan h...1
lruwclljk. Er WOHItdus gevtrecfd naar een
volledig IMr,llldli\tI1<, IlWI net huwelijk: de-
zelîdc \t:rdq,'n [bchalv .. uiteraard de ver-
,'I\It: van her \ .. rschillcnd geslacht], dczclt-
de redll~ge\'ulg('n (n-ctucn en phchten (JI)

I ~Ui ·W.'"

rwccn-lau ... reeds i~ingevoerd In cfk \.111

dre landen h...dl men geoPl ...crd I oor een
nieuwe in~ldlînl< n.last her besmande hu-
welijk. Da;1TJJ.l.l,rwij!'t hij op 1·...11versetut
uresen hUIIH)' en herero~t'k~lId,' paren.
namelijk hc 1 kit dat hörnoknppcls gee-n
kinderen kunru-n voortbrengen ,'1\ op de
eeuwenoude tradilie en betekenis van het
hcgnp huwelijk. Ten sloue ',erwij~[ hij naar
dl' lntcrmulunale reeheepraak waar de ntlli.,
'huwelijk' Ilog ~t...eds vcrbuuck.u i~ I11l'lper-
sonen van Il'gl·n,.:esle!d hiologi~,h g...slacln.
Deze argllll1elllatk Iokte hl','1 \'\IJl r"a~lie~
uil. RenaJI Landu~! (SP) VTllI'!:zkh .Ir

vlak van ' .....rsoonsbescherming. goederen·
sleise] ell erfrechl, sociale zek ...rhcids· en
belaSlingnechl) ~n dezelfde beperkingen
voor de ontbinding (verschillende vormen
van 'pannerscheiding'). Voorol] op dat laaI'
ste punt kwam tijdens het middagdebal
kritiek vanuit groene hoek bij monde van
senator Eddy BOUimans, die pldtlc voor
eenvoudig.: ontbindmgsmogelljUleden om
hel leed dat zo dikwijls geIlaard gaat met
echtschddingsperikelen te voorkomen,

Kritiek

Volledig parallellisme mei het huwelijk
belekent echtcr lliet dal in hel v(l(lrsld hel
huwelijk wordt ofX'ngestdd v(l(lr homo·s.
Er Zijn twet' bcperklllgcn. Hel panneriaat
blijft een instelling dl.: los staat Viln hel
'cchle' huwelijk en bOVl'ndit'n zijn niel alil'
regels van het hU\'\Ielijk lOep.ml'iiJk op hel
parllleriaai. Van ("en 'echt' homohuwelijk b
vooralsnog geen sprake Sen.WH' heelt \cr'
schillende .ugumcllIen om di,' ~I<lp(lIog)
nle\ Ie zetten, Vuore ...r!'t wijst hij (lJl de ~11lI'
atk in de andere landen 1'01.1.11' ,'en \'\-'...lIe·
lijke bescherming voor de homO'ieksueie

waarom men in Bt!!gië nil't zou kunnen
alwijken VJn de Slolndpunten die in andcre
landen zijn Ingenomen. HIJ vond dal men
in ons land wel eens d...el'n;le mocht zijn
om met een nieuwe benadering uit Ie pak·
ken. Ook de Iradilie of de (tijdsgèeSlgebon-
den) intl'rprclalie in de rechlbanken van
hel begrip IUIIVt'lijk mogen vul1;cns hem
geen argument zijn om een ~Itu<ltie van
diskriminalie in stand te houden, Olldank~
zijn fdle krÎliek op de \'erantwoording van
hel voorstel was I.anduyt hl'1 toch eens mt't
hel vourslcltdf.

Ecldy Boulmans (Agalev) lrok dan
weer fel van leer tegen het argument dal
homokoppds geen kinderen kunnen voon·
brengen en zich daarom in een andere situ·
dlic bevinden dan heterokoprels. Kindt:r·
loos blijven is g"'l'n beZW<lMVflor bel slui·
ten van een huwdijk lussen oudere pen.o'
nen, of IUS'iC1lhetero's die geen kllld('ren
wensen fll kunnen krijgen. Volgen~ Bou[-
m.lIl~ gaal hel dan ook niel op om van I)t'(-
~onen van h':llcilde geslacht wel I~ eis ..n
dat zij kim!l-wll !..unnen krijgen.

Een Iweede beperking Volllhel paraJld·
!isme mei hel huwelijk ligl in het feil dal

.I,' n-gelv inzake af~lamming til .1c!0l'tie uit-
drukkehjk lJitg~'\It)tl'n worden \'.11\ toepas-
,elijkhl'id op het t,!ere-giqreerd,' partner-
schap. Sen~~ve vindt dal, lol,mg niet Wt"
tt'nschappelijk i~ bewezen dar een kmd met
twee v.uler; lol 111c [ twee moeders evenveel
untplonllng-, ('11 upvocdlngsknnscn h<:ell
ars een kln.1 met ,'('11 vader en een moede-r,
het nkl ....an d,' wetgever roekonn op dil
I Idk Ie ekcpcruuemcren. Aan camenwo-
ru-nde humu" \Vordl tluv, duur dl' uitstut-
uIIg van .ld"JlIIt'. lu-t redll 011 krodoren
outzcgd. Dat tol ,.:TOClI nng"'lwl'gt:1l bij dl'
11IJIlmh,,'we,.:ing.dl(' .1a11\CJol'rI dat versehet-
d~'[Il' ~lUdi,'" n-..d~ hebben aangetoond dat
er zkh gn'n vc-rsrhrllcn \unrdt ...·n in de µ.:'
dr.Jg~· en l'lll<lliullelt' olltwi~~l'Iillg tllS~ell
kinderen van homo- uI Ilell:l'llwkSlIdc kop-
pets. 01' dn- mame-r hiiJIl IWI ouderschap hij
h"nmku[Jp,'I~ problemaucc h, zu su-lde de
\.·rtet,! c nwI)I,rdi";l·r van dl' hCIIlmtx'\\e!o:in~
Gmesen c ken. omdat !1t'rg"I1\ wordt 1'1)1)('

zlcn in '· ...11 rnht,p()~itk voor ,Il' 'II1C("
,)utkr' 111 h,'1 g"lal dal toch ec-u kind aan-
\\,czig i~.

Mee-ouder

DIt le-idt 1"1 tk l'oll,'llIg,' r.·dllL'l1lotJs·
lu-id i"ll'lidllenlpl."hl'id) \.111 tk mee-
ouder In ~IIU.Jli,·, \an 1>llt'lIlgh"ld lu~~ell de
partner-, "I h"1 \, ...glallt'n \,111 dl' juridische
ouder. Een h,·lt ...·~re(hl uf een nndcrhundv-
ll'rl'lichtÎng voor d" mee-onder 1\ immer.
ullmt1gl'lii~ aan~"lil'n dc~ ...over grvn c nkc-
Ic jllrid"ctw ham] 111...t h,·t kind lx-whrkt.
ondanks dt' nu-evtal ~Il·rkt· ernutiouele ver-
htJndenlwid nU:1 h...1 kind. Niet dl' ~('hucll'
voorkeur \.11\ de panu ...rs. maar de kwah-
tcit van dl' n-Luh- I.OU dan "ok door!'lolg·
ge-vend moe-n-u lijn. Beilk prnfcvsore-n
Korrrnann en Burggracve wanreehuwden er
in hun unccnzcnmg voor dal men lil die
dtskusste nu-t Uil hel oog mag vcrtiezen dal
het belang van hel kind ecruraat moet blij-
ven SI'hlI1. l'en rq!ding rond het gezamelijk
Rezag of dl' gt'1.1I1ldij~e \'U08di] I.Hl een
ouder en lijn partner over her kind dringt
zich dan ook op. In rcco ...rlaud sirkuleen
hierover nu reeds een W("ISVO()I'5Ie!dat
misschien nuk ln 111\) land 1... ,~twft-t'Td kan
worden.

Het ~'omSld scnaeve is niet perk-kt,
ma ar in hel <llgt'meen wordt er loch positief
op gereageerd, De meerderheidspartijen in
Vlaanderen hebben zich prtnclplccl akkoord
verklaard mei hel geregistreerd partner-
sch~p voor humo·s. l'n hebben Ie kennen
gegeven ook hun kollega's van ovt'r de taal·
p.rens over de ~lreep te willen trekken. Op
zich is dit reeds revolutionair Ie noemen
aangezien de CVP in het verledcl1 altijd
heeft gewt"Îgerd dcd Ie nemell .1.111hel de·
bat rond het homohuwelijk. Luc Wi11ems
(CVP) had het dan Ook O\'er l'en doorbraak
en gaf a.:m d.11ook zijn partij wil meewer·
ken aan een n:gding rond homoseksuele
tweerel.llics. Dl' SP wildl' .1':lIl\'ankelijk ver·
der gaan, 1ll.1~rn......ml (voorlopigf g("noeg ...n
mei het huidige voorstel. Landuyt en Wil·
lems uilten tijdens het debat dan ook dl'
hoop om het weUivoorsH~1van Senaeve nog
binnen h~1 jnar door hel parkmem Ie krij,
gen.

De homobeweging zelf. Agalev en
sommigen binnen de SI' vinden dal hel
voonitclnit't ver genoeg gaal. Ofschoon
ved diskriminalies worden weggenomeli,
hlijft het nog altijd een apart statuul en
blijft m<:n dm ...en onderscheid maken tus·
sen homoseksuele en heteroseksuele rela-
ties. Uitgaande VJn de volledige gelijkheid
IUSSèn homo's en hetero's l'n de vrije keuze
van de betrokkenen pldl men daar immers
voor hel openstellen van het huwelijk voor
hnmo'~ én de keuzemoge.lijkheid lussen h('1
huwelijk en een panneriaoll 7.Ilwd voor
homo's als hcll'ro'S. Bovendien twijtch men
binnen de homobeweging nog aan de haal·
baarheid van ~.:n snelle goedkeuring van
hel voorSle1ln hel parl':iIl~1l1. Tuch is onge·
veer ié'dere.:n hel erover eenS dal met dit
voorSIel minSIt:IIS eeD stap in de g<JC.'derich-
ting wordt gezet. Is er dan misschien toch
een toekomst w ...ggelegd voor hCI homo·
huwelijk ol het hell'ropIHtnersch.lp?

Kristof Danli'b
Raf GeriU



Voorstelling programma Klapstuk '97

Ex-Klapstuk
0"LeuVtm krijgt men stilaan

iets als een waarachtig artis-
tiek e1l9Ds!ment. Niet dat het

er nooit geweest is. maar Klapstuk
lijkt hierin toch vele" te overtref feil,
ell dit niet allee" in deze stad. Dal ze
bij Klapstllk nadenken Ol'cr de rol die
dergelijke organisatie kan of moel
spelen in het huidige artistieke land-
schap blijkt nogmaals uil het veelbe-
lovende programma VQIl Klap.'''uk '97.

De 'organt sane voor doms' Klapstuk zal meI
Klapstuk '97 voor de achtste keer de spi!
vennen van de interuanonale hedendaagse
dansscène. Met dil resuvat toont Klapstuk
hel resultaat van een tweejaarlijkse werk-
ing van srudforestdenucs .• cizoeusprogram-
rnatie. produktlee en oph-tdingvinitiatêevcn.
'Rt'StIllaa" IS echter niet he-t iui~tt' woord
voor de konrin uuelt t'n \'I'rl7iJdlgheid die
Klapstuk lOl op heden steeds hebbeu ge-
keumerkt Allnbl:halw een bo:Stot-tesuval.
noch r-en \\llkkeuri.: S':Il11enra,lpSt'1van wat
dezer dagen IloJlllt'W!' b lil de dans. maar
een t>('WU~It, keuze 1'11daarom eerder een
hrandpum. daar waar het licht in dt, lens
gebroken wordt om lirh \ croer Ie' bewc-
gen. Nl'l 7.uah bij dl' \-(,ri[.tc cditi{"; werd ook
dn jaar, 1'11uusschien wel meer dan ooh. dl'
keuze gemaakt voor een prograrnma nvcr

de vtrikn- grenzen van dl' di"sirlin.- lu-en.
Dit gaal ]Owd up voor dl' verscheldenheld
binnen h"1 medium dan" als voor de ver-
houdin): van dans tot andere media 1oal~
reater e-n vldl'O. Toch is deze Klapstukeditte
vooral l'en dansfestival gewerden, aldll~
arusuck h-Ider Johan Rcyuiers, die met dil
ksti\,ll nlscheld neemt van Klapstuk om
\'l·nol[.t;·n~ naar her Bru~~dk Kaairhcan-r
te verhuizen. Toch lal niet enkel het dans-
mmnend pubhek llCh lil h.....t ruime aanbod
kunm'n vinden. Ook dit'.:enen die zirh
~Io'dlh 11iJwqk-n van t','11 .1\,(lI1dJo·kl,l~~il'k
ballel vcrgenoegen. zullen hel Iestival al.
een welkome ccrademing omvange-n.

Jeanne

KI.111~ll1k'97 bedk-m zhh van tema
noch k<)I1~t']llom de w!;(.hilknd,' vo"r~lt'I·
lingeu onder ,'l'l! wcüuidcnde noem e r I,·
pl,l.ll~t·n. Ht'}"IlII'n ~llrl"l'],,' 1\·eI \',111 hjnen
dnorhccu ltct fnti\"I, \l'rl"ln,kn di,' .11dan
ni,'1 lx-wuvr lIlIbtomlt-n De hjnen 111 ln-t
It·~tIV,llvrjn cvcnw aardig, 11>]11'11 parallc-l ol

k rulwn .-Ik,loHIJ]' H'It' punten Kl,w;io·]..(·
\' .....r-.u~ m,)(krne ddl\). I1TlllrmISillle, aan-
dacht voor soiuwerk. dl' verhouding chereo-
J-tr,l~1!d,lll\('r lijn cnkch- v""rbeddell. D,lI
de pT<lgrammerlll': alh-vlwhalvc vrljhltivend
en kkurh)(l~ I~.wordt duidelijk met dl' Wil'
zwaartepunte-n van ht·' Iesuvat dil' dan torh
we .....r et'n zekere vtelhngnarnc verraden.

ZIl wordt er granditll) ~1'\)I)t'lld met
'A[.t"ll· lil (Ic L'·llv,'m,· )tiHh,h'luwI1urj.:.
Dol' h,l11elklas~leker ].!l·~(.JI\!eidop mnckrnc
Ie.....st i~ht'l re\ult.1i11 valt l'en vfuchltMre
Silml·nW<.'rklll[.ttU\l>!.·1lchurcu.:raaf Geor):e
Balanchmt', d.. gmte \ernicuw .....r van het
!..Ia,sicke ]),llkt in dc IwlllllgSh: eeuw, en
dien. Illll~ikalc IIt'nd<lnl l[.tor Slravin~kv. De
aanwell~hdd van JeannI' I:IraUill1ls.eell
UI·Clj.....de Billy Holiday V01l1dl' Vlaalllk
dan~. I>eWt'l'gl zich in 1ll'17l'1fckspal1l1in~ ..·
vcld lu~.e:n I,.lilssiek en modern als Balan·
çhine Naar ddnlcidin~ VJIl de publikalil'
van haM uiogralle IHnl'nleo'rl Klapstuk up
de V()()ravund V<l1lhet lestlvJI filmhdlc
Iragllll'ntell die de j.:rnt;~"lidI' dame lcll
van kUlIIlIlelliaar vuur/tt'1.

Klallswl,. zou Kl,lll\tuk niet lijn l!1ocht
er gn'l! lIupruvis.1tit· [.t1·!UlmdlVor(!l-n. 111"
provhatic kreh:rt imnlt'r~ \amcnwerkin.:s·
verbanden dIe ner~ens ,lIlders kunnen
onlSlaan. Het is de: 1lI11>d7akeJiikestap tOt
herbronnllll-: vall hèl vtlc,lbulaTlum, hel
7.oekcn naar wcg .....n um v.....rd .....r Ie gaan.
Naar het publiek IOCbiedl improvisatie een
uit wc): Uit hel Ilveraanbud van dans, dc
eindelo7.e: herhaalde t.....ma·s .....n \'ormen e:n

10

bovendien wordt dans op deze wijze op-
nieuw een avontuur. Voor de organisatie is
het een voordelige manier van werken en
bovendien worden door improvisaties vaak
traditionele grenzen tussen dlssiplines ver-
worpen. Een direktë band met de bcgelci-
dende muziek zonder gekodlliceerde passen
ol bewegingen geven de dansers een bijna
ondraaglijke vrijheid ten opzichte van de
dirigerende hand van de choreograaf. een
uiterst dcmokratlsche gedachte. Huisgast
David Hemad e z leidt in dl' eerste weck van
het f;-stival vier avonden lang tmprovtsaües
in variërende bezetnog mei dansers die hun
opleiding genoten bij P.E.P. en P.A.R T.S.
{zie artikel op de volgende pagina)

Midden-Europees

Een andere klem loon op Klapstuk 97
wordt lip solodans gelegd. Zo levert ex-
Rosas danser vtnccrn Dunover er drie at.
voor hem geschreven door De KeerSlIlac'
ker, improvisatiekunstenaar steve Pa)(wn

door in dc danskreeues van choreografen
als de Canadese lynda Gaudreau. Amanda
Milier en Anouk. van Dijk. Gaudn:au Is op
Klapstuk aanwezig met een duel op lokatie,
MiII.er mei een resem kone groepstukken.

Tegenhanger van aalanctune is de
Amerikaan MeH;c;Ctnmlngham, een andere
en evenwaardige lijn op Klapstuk. Waar de
eerste meer dan wte ook het klassjeke
ballet uit haaf keurslijf haalde, gaf laatstg e ·
noemde een belangrijke stimulans voor de
ontwikkeling van d.....moderne dansavant-
garde. Op Klapstuk is hij ondermeer lndi-
rekt voelbaar in 'love Radio Reurnon'. Drie
generaties van ee-Cunulngham dansers
worden hier verenigd, met name Dennis
O'Ccnnor. susen Quinn en Gus sotomons
jr. Hetzelfde spoor volgen de stukken van
Alexander aaervoets e n Bermit Lacbambre.
Die laatste is vooral bekend van zijn In-
drukwekkende rol in 'No Longcr Ready.
made' van Meg sruan. pubtlekslièveling op
vorige resuvetedrues. en zijn eigen 'The
Wa!"r fait mal'. In kopreduktie met Klnp-
ctuk danst de New vorkse Jennifer Lacey
een eigen 5010 op muzjek van harpiste
zeena Parkins. Dat onderstreept nogmaals
he t belang van Klapstuk 0111 nlet alleen
dans tt' brengen maar ook te maken.

Het onrspronkclfjkc idee van een tesu.
val rond Midden-Europese dans dat vroeg-

verdienstelijk maakt, getuigt met enkel van
een ruime opvatring van wat kunst zoal
kan zijn. Hel wijst er tevens op dat er gaten
Ie vullen zijn, dingen te tonen of te Iinan-
deren die voor vele organisalies nel niet
geschikt bevonden werden om er geld in te
steken. Zo ondersteunt Klapstuk drie video-
produktles. -rbe wav of the weed' van An-
ne Quirynen, Peter Missolle:n en AIl·Marie
Lambrechts. 'Dial H·I·S-T·O·R·Y' van
Johan Grunonprez en 'Ogni Pensioro Vola'
van sicren Franck en Ban Van pessel.

Revnlers noemt Klapstuk enigzins
sinisch de grootste videoproducent van
Vlaanderen en klaagt hiermee de situatie
van een gebrek aan financiële middelen
binnen de videosekrcr aan..•
Laermans

ne lv.t&ejaar1ijkse traditi .....van gesprek-
ken met kunnenaars wordt ook de7e keer
verdergezet en du 8fatis van 7 lot 21 ukto·
bcr in d.....Zuilenzaal'"V$ hel An:n'IICrg'
insthuut, kwestie van h('t discours nlet te
verg .....ren. Maar het zal g.....zellfg zijn, mtor-
meel en met koffie en taart. Deze gesprek-
ken word .....n aangevuld mCI de lezlngvn-
reel,.~ Hx-Expertencë? Hierin zal de vraa.:
gesteld worden naar de ervaring in een lijd
van rdcmnetuverlfes. een terne dal aandun

en Lil Lecempre van de New Yorkse woos-
ter Group. In hel letterlljk naar de pilpen
dansen van zijn choreografen ontdekt hit
dat lijn ]lchoonlijkheid en eigcnheid ulet
111 zichzelf li~t maar ras tOt uiting konu in
konfrontatie mei iet~ butten hem. in zijn
ge-val andermans dans. Jan Pabre .:aat om-
gekeerd te werk. Hij bt·7.nr[.tt.mei cen vier·
luik waarin hel lichaam ccntraal staat, ,'I'n
chórc\)~rafie aan de dansers Renée COI)raij.
Wim Vandekeyb\ls, Marc Vanrunxt eo
Annall1irl van der Phlilm. Alle vier Zijn ',.)(.
fabre', in dl' zin dal 7l' ree:ds vruc~er m('1
deze 'kameleon der kun~tct" heuuell ge·
werkl. 11\COIHaij's d,lnssnln duikl Balan·
chillt··s verreikende impakt op hel huidige
d.JI\sland~chal' Ol) naast heuse Hullywood.
sty1e pa~'lCn van Gen .....Kelly. rabre's ·tk·
k"nstruktle' van hCl klassi .....ke ballel gedl
Wim V,1Ild~·kcyuus dc mo)<clijkheid um nlct
'Lieha,llllpje, lichaampje aan de wand .. :
vlotJt'S l'en 1I10noloojl., een viludevilkdans
en et'n kortfilm in elkaar te laten vluden.
Emill Grecu, levens e~·Fabrc en afgelopen
sei7.O('n nog in 'I Stuc ICM,lSI.keen teni).!
met een vervol)!. op die suksewoll,' eerste
soloprodukllc. In een feeks melamorlozes
van saler lOl musicaldanser belicht hij al
dansend de relatie tussen het brein. vcr·
bedding en !ICweging.

De litn VJn Balallchint', het koppelen
van klassieke technie:k aan een eîg.....ntijdsc:
en idiosynkralische ervaring.. lOOplook

'_

tijdi)!.omgebogen werd, keen vreenut )lt"
neeg welt .....rug in dl' tcan-rproduku e~ van
tg srao - 'Oude Me ..~ll'r~ - en Raimund
Hoghc, 'Chambre séparéc'. Beide stukken
rnaken gewag van .....en sierke politieke
ondertoon met balkaninslag. In 'Pour Ie Jin
du TeITlJl~'van lealemlak .....r Jan Ri,sell1,l
worden d.....normen van dam zodanig ovt·r·
schreden dat velen zich <k vraai-! ~.ulktl
stclJ.....n uf dit nOMwcl d.lns Is. Op I("IIIt'tldic
Mt'Ssia .....n in het konn·ntraticl,.amp schreef.
IS deze danssoIo ÎI'I~ wal lich voortdurend
builen, onder of bovrn dans uewee~1. n,lI
de m[.tnllbatie zich ook op andcre ~ebÎ{'ckn

bi! tk ltm van dc \ dl' 'I'>" . d,mwf\ "I' Iwt
tcsuvat Vnnr dregenen dn- het cclu aüc-
miloll willen weten is rr Iln" dl" ~lu{lit'{LIIL
van het üeponcmcru Sndnl''lLit, onder lei.
din): van Rudi L.ll"fm.llh_

Tnt dusver deze \""r~ldllll):. dl' r{"~tl.<ll
u zlen. KI,lr~l!Jk hl]"t er in elk ~"".l! \wd .....r·
um in 1L('~laolgdenl d.ll1,tc'liv,llll" nr~.lllhl"·
r('n dat 7ieh OVt'f dl' 1L1'['n7<'nvan dil 11Ind
cn de dlsilphn,'s /1<':1'11 knil W,lM 11lJkt'Il
Durven wo' un) 110): de Vf,l,ll! IC ~lellt'll W,11

.11.KI,lp~lIlk er IIICIw,,~. ,ll~ hl'l 1,,,·l,.lal)\[U],,
wa~")

Stefan Huber

Balanchine + Siravinsky
Drie·emwlntlg dagen voor DJ Luw KI"I)'
sluk '97 alsluil, wordt het dan~fl'stival
even Iceslc1ijk gestart mt·! de ballctklas·
sieker 'Agon' van George B.llanchine.
6alanchtne, die stierf lil 1983, was hel mo·
nument van het twlnti!,:Sle-CCUWSl' ballet.
Desondanks mist hij bIJ ons nog dC"....rken·
ninll die hij bijvoorbeeld in Nederland ~'n
Amerika wel krijgt. Net als Cunningham
de vernieuwer is van de moderne dans.
bracht Balanchin .....een revolutie: te:wcc~
binnen het klasskI.. ballet. Igor Stravinsky
die hetzelfde belckende voor de twintigste·
eeuwse muziek. schreef de mU1:h:k voor
Ajton. Agon - Grieks voor wedstrijd - is

-- Agon
('en oJ)Ccnvolging van solo's, duo's en
trio's waMbij de dansers inlerageren ('11
elkaar bekonkurreren. De komplexitcil
van die h)terakties 1cve:rdc de voorstelling
de: benaming 'computer· of IBM·baltt'I' 01)_
Balanchille rna.1kl absolute dans door t:lke
beweging op een akademîsche mankr Ie
h.....rlc:iden tOl techniek. Toch oog! Agun
nkl saai, door haar virluositeit el1 spc:cls-
heid eo valt ze daardoor tussen de klassie·
kc en modeme dans in. Op 30 sept('mber
wordt Agoll uÎ1llevocrd door het Natlona\("
Ballel van Amsterdam en h....-lBRTn Filhar-
monlsch orkest.

'f
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Another Fear No Fall, muziekprogramma op Klapstuk 97

Met vallen en opstaan
0"de openinosweek van Jut

KlapslIlk äanstestivat tal er
naast aans vooral muziek aal!

bod komen. Gedurende vijf dagen
ZIt//en zes mll;::ikantw in verschillen-
ae kambinaties lesamell improviseren,
Eerder op de avond zullen zij ook de
muziek IJIj de damimprovisaties
onder leidi"9 1'(111 David Hernandez
verzorgen.

VC'Of Parkins. als ven kader dat nnprovtsene
van haar vrijblijvendheid ontdoet, zodat het
resunaat boeiend blijft. Hiervoor zijn haar
samenwerkingen met Johu zom's Cobra (.'11
Buren Mnms's Cnnducnou-enscmble bere
kenisvol. Strikte ~pdregcls fungeren er ab
minimale kompositie. waarbinnen tmprovt-
sanc kan ontwikkeld worden. I'arkin~ heeft
l'en ag geveneerde achtergrond. zo ~rcl'ide
ze nuk met let' Rcualdo van sonrc vcuth
en Courtney Love,

Twee jaar ~ckd,'n, op de vorige editie van
het Iesnval, was er een gelijkaardig unpro-
vlsatlepröjckt. HW!) gt'na<lmd 'Peur Nu Pall".
zonder tWIJlel een toepasselijke naam. trn-
proviseren is namelijk ZOÎcISals koord-
dansen: hel gell(ll van steeds hoger en
verder te gaan op onbekend n-rrein, en
oneertussen toch het evenwrchr nachten tt'
bewaren. üeze weck zullen ze~ Improvlsa-
toren c\ka.1Tuitdagen. aanvullen of 7df~
öndcrult halen, cu.cars hoorden op hun
spankracht resten. De ulteenlopende muzi-
kale achtergronden van de muzikanten
zullen wellicht zorgen voor een boetende
zeektocht. rnaar bieden nk-t dk garantie. zo
werkt het Irnprcvisatiekonsept nu eenmaal.

Cartoon

Wie zljn de zes genodigden? vooreerst
komponist en sampler David Sbea. lang
geen onbekende in Leuven. Hij narn twee
jaar geleden al deel aan 'Pear No Fall' en
was meermaals te ~...st in Stuc. Shea is
reeds tien iaa r als komponist akuet en stelt
vooral belang in her henverken van be-
slaand materiaal. één van de ultgangspun-
ten van pûStmodrme mm:h:k. Met tapere-
corders. draaitafels, en reccnter met
sampler krt'ë~n hij rollagcs \lan bestaande
Ollllames, Dat kunnen zowel motiefjes djn
als louter klanken. Dat resulteert in trage
kJanklandschappen met mysterieuze sfeer,
maar rv~nzrer in snel wisselende canoon-
muziek die voortdurend verrast en nirt in
hokjes te vanRen is. Dlc lllu7iek verraadt
Shea'~ imert'Sse in flIms. verJ;Cheidene van
's mans komposities zijn kre.iÎjes bij Hlm-
en videocollages. Onlangs maakte hl] de
soundtrack voor 'DIAL H-I-S-T-O·R!Y·, een
vidw van de Belgische kunstenaar Jo~an.
Grimonpra. overlgens geproduceerd door
Klapstuk en te zien op hrt rcsti\laLoNaast
,olojlrojekten werkte Shca ook me ..;nden:
men~n samen. onder meer Anthony Cole-
man, DJ Grazhoppa. 7.eena Parkins, Marc
Ribol. en de: onv~nnijdellJke John Zom.

Zerna Parkins Is trouwens zeJf te gast
op Klapstuk, Ze schreef vaak muziek voor
dans. trater. film en video. en is aktief als
Improvisator. Ze speelt ~lcktrische·harp.
niet meteen een alledaags Instrumen\. In
leite klinkt het instrument in haar handen
erg skulpturaal. als klanksferen met een
lI:eanikukerde vorm. Op and~rc moment~n
worden tragr. ijzingwekkende, scherende
klanken over en door ~Ikaar gehaald, tOl
«0 kille sluier. Kom~ille is belangrijk

Nummer drie, Jim O'Rourke. Is een
grole meneer. In uen jaar tijd bouwde hij
een indrukwekkende diskografie op als
komponist. Improvtsetor. rernixer en pro-
duccr, Hij werkte met onder andere Henry
xarser, Dcrck Bailey, Bugene Chadbourne.
Gmund lero. Ga~tr Del Sol. 'ronotsc. 0\,11.
het Krones kwartet en choreograaf MerC('
Cunnlngham. O'Rourkc speelt toevallig
gftaar. maar vóctr 7kh in de eerste pld,l1~
l'en improvisator, i~ steeds op weg. en
gedraagt zich als een echte kameleon, Mini-
Ilt.llt'. elektro-akoestische en konkrcte mu-
vek zrjn dnc pellers voor O'Rourke. Uil-
j!aande van deze idiomen wil hij zoeken
naar abstraktie. Zu ken hij meer verhalende
dementen gebruiken zonder Ie vervallen in
een vulgaire cueuca van rechtstreekse a~so-
etanes. O'Rourke draalt er zijn hand niet
voer om ekstrcmen samen Ie plooien 101
nieuwe muziek. Het resultaat Is vaak
vcrbluffend.

Spaanders

l)e Belgische drummer Dirk wacbte-
taer speelde een klein jaar geleden in Stuc
in een lmprovlsath-projekr van !'aul Schut- ....
ze, Wachtelaer is een vinuoze drummer die
snelle jazz·groovcs mengt met wcklnvloc-
den en gebruik maakt van elektronIcd. Met
zijn nerveuze slagwerk slaat hij melodieën
101spaanders die op hun beun als brandstof
dienen voor nieuwe melodieën. Zijn
gdaagde spel gaat goed samen mei ekklTu-
nisehe soundscapes, waar het geheel een
komplexe jungle vonnt. Zo zoekt Wachte-
lolet n...ar «,u symbiose tus~n akoestisch en
elektronisch slagwerk.

Japanse avam-garde is in. of zeg maar
ronduit berucht. De trompettist Toshlnori
Kondo Is echtt'r van een andere generatie
en lang geen 'diehard'. z031s bijvoorbeeld
Otom~ Yoshihide, die vorig jaar nog zijn
opwachtlng m3akte In het kunstenceDlrum.
Kondo's trompetspel is ZOnder twijfel jazzy,
in de traditie van Miles Davis. Hel gebruik
van elektronische manipulatie is aan deze
verwantschap niet vreemd. Kondo houdt
van gesampclde drunlS..~n bizarre compu-
terklanken, als een futuristisch klankvdd
waar hij mei zijn trompet in kan rondzwer·
ven. De traditionele Japanse muZiek en de
freeJau. 7.ijn inspiratiebronnen voor het
trompetspel zelf. De lCompet, zo beweert
Kondo zelf. heeft een warme menselijke
klank waarmee hij gevOC'lens kan uitdruk·
ken. als een kommunikatIemiddel met het

publu-k Door die traditie~ te kombineren
bereikt hij een tijdloos trnmpetvpcl 1.1,1\
binnen vele slijkn Iunkuoncen Kondn
verdiende bovendu-n reeds in meerdere
genres "lijn sporen. Hij werkte met Herluc
Hancock. Btll Laswen. John Zorn en H'If~
DJ Krush.

Ritme
Dl' 1,lalste in het rijtje is dt' Iklgischt,

DJ Low, dte reeds tv gast was hij St uc en
KI,lp~tu~ o[l'Cr,l~h Landtng. een uaus. ('\1

mUliekllllprO\lwtil'projt'kt van churl'o~rJk
Mt'g Stuurt. I)J Low mixt .ilh-rhandc Stijlt·]]
door elkaar. Hij wileen brug vlaan tuven
\'t'r,dlllkndl' ddll(l','ijkll en jazz. vrijt,
unpruvivaur- en ekvpcruucntch- muviek. Zo
konn-u e-r 1"1l~'lgl'en IJIIAII'rt'eoundecapcs
aan bod. maar evenvee-r frl't'j.ll/uitsp.:tuin,
gen t'1l vret'tlHk Il'k,tpa~~Jgrs Zt>.ll, David
Shed 5J1I1]lling gebruikt CIm h(.,~ta,lIlde
1I1111wkte herwerken. gclu'ulkt DJ Lew
drdJitard~. In tegt'n\teJlin): ttll vch- DJ's

net'1I11 111 hel gehel'! de klank de boven-
hand cnntcr zozeer het ritme. DJ Low
werkte reeds samen 1I1t't f'lerre uasucn t'11
Scanner.

Bijzonder aan dit irnpruvtsaueprojekt I~
dal alle muzikanten ~elijkólólrdi):e opvautn-
aen over melodie eu harmomc aankleven.
Het mclodtebcgr'ip wordt verruimd 10t een
telWno\'Cr elkaar stellen V~1l ktariksferen.
wat op zich nprsch i.. voor l'klctronj<;cht'
muziek. maar regenwourdlg IHlk daarbuuen
ganghaar wordt. Harmonie i~met meer
gebaseerd t'P l'en tradtuonele akkoorde-n-
strukruur, doch veeleer een vergJijdmg van
CI'Il 'klanklaudvchap' Duur meer en ru imc-
re idiorncu u- hanteren worden dl' tmpro-
viSilti('nlogelijk!1l'dt'1l groter, ,'11 daa nuec d("
verr.l~sllllo!en e1l Ik spanntng.

Jeroen Pecrcrv
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Dansimprovisatie OpKlapstuk

Dansen zonder omzien
fJ) oewet Klapstuk '97 op JO

september geopelld IVorl" meI
de balietklassieker 'Agou',

gaan de eigenlijke donsprodukties IJl1~
de week daarop vtm .\"0,.,. De eerste
week van bet festival bi voorbehouden
0011 dans- CII muziekimprovisaties.
VolgelIs artistiek direkteur vtm
Klapstuk, Johall Reyniers, meer dim
een aantoop naar liet eigelllijke festi-
val, De improvisaties bevatten immen
verwijzinqen IIaar de rest van het
programma en omgekeerd,

Met dil fesnvat wordt voor de derde keer
een Imprövisarleprojckt binnen Klapstuk tip
lOUWgezel- Alexandl'r uacrvocts en steve
Paxton lokten al enroenasrc rcakrtes uit
mrt hun voorstelling op de vorige editie
van Klapstuk in 1995. Daarom \ltll}:de vorig
jaar ren tweede projekt 'Cr ...sh Landing'.
Meg Sruan kreeg de opdracht danser, en
muzikanten bijeen te zoeken voor vijf tm-
prcvtsancsesstcs. Intussen kreeg 'Crash
Landing al een vervolg in Wenen.

Om herhaling te voorkomen, wordt
voor de dansimurövisarlcs van dit rcsuva!
het podium vrjjgemaakt voor jonge dan-
sers. De voorstellingen komen tot s!.:llld in
een samenwerking lussen derdejaarstuden-
ten \'.ln de dansschool van Anne TerrSil De
Keersmaeker, 'Pans·. en het opleidingspro-
gramma van KlapslUk. hel 'Performance
Education Program' (Pep), Pep is in 1996
ge~rocid uit de danskursussell dir Kultuur·
raad der leuvense Studelllell jaarlijks orga-
niseen, David Ilcrnande"Z die zuwrl bij Pans
als bij Peil lesgeeft, vonnt de schakel tussen
de twee groepen en leidt de vier avonden.

Crossover
Met dat samenwerkingsverband wijst

Reynien meteC:1lop een inleressant aspekt
van de improvisaties, 0Jl een spontJne
manier, namelijk zonder een voorafgaand
produktieproces, ull1moeten verschillende
dansen, stijlen en dlssiplines elkaar. Zo
ontslaan ttOSSOV~rs tussen grot~ en kleine
gezelschappen, klassieke en hedendaagse
dans en teater en dans. "De dansers reke-
nen af met de hokjeskultuur, wat Fabre en
RÎ1sema ook doen", zegt Reyniers refere-
rend aan de tw~de en derde festivalweek.

In heuelfde licht mOC'ten de muziekim-
provisaties bekeken worden. Van I tot 5
oktober vinden ze: om half tien in de Stuc'
zaal plaats. volgend op de dansimprovisalies
,om zeven uur. Maar de konserte!l lopen
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nl.'t alleen parallel met tk dancvourstclhn-
gril van de cervn- week, ze k ruiccn clkaa r
vooral In een wisselende hl'l(,tting begclcr-
rit-u dl' nHI7.I~<l111Cnde danser-, al i~het
werkwoord dialogeren jueter

Kluwen

Rl'rnier) heefr lich hij dl' pTO}:r.ltmna-
lil' van he-r fl-~tiV,11~dl''''d vuur ecu te cks-
pltctcte thetuatisenng. Toch kan de kijker ou-
dcrlundsc vcrhanden russen oe voorstelllu-
}:('II \dSgldll'n "JJI'~tuk '')7 i\ upgdlflu\\d
uit drie delen: de cpentngsvoorsrclltug
Agon. de produktles en uaanussen de
iruprovieaties Zoab do;'dJnsr~ in 'A~"n'
elkaar bekonkurreren slaan (Juk irnprovisc-
re-nde danser, tegenover elkaar. in hun
vraag naar dl' aandJcht van hel publick bil
zo vormen de danslrnpruvisatics <lP hun
beurt ePII link naar de n· ..t ven her pro'
granuna. Als er dan toch al een waarucr-m-
bare tendens in de gekozen prnduktit's zit,
is het wel het groot aantal solo's. De vier
solo's dit' Jan FJhre scb n-cf. zijn vourstc-lhn-
gen die tegdijkertijd ook naar elkaar ver-
wijzen. De vcrhouding ItrOCfl/indlvidu en
interaktie tussen dlc twee staat ter diskus-
sic.

Ten twredt' is t'r de chOrt'O~rilal \'an
Agon, Geo~t' Ba!anchine, hel bocjtbeeld
van het hl'dendaags klassiek ballrl. Van
hem straalt rr nog steeds -zij het onbewust·
een grote invloed uit op de overigr deelne-
men> van KJapswk '97, zowel 011de impro-
viserende jOJljte dnnsers als op Amanda
Miller rn Jan Fabre. Op hun beun beïn·
vloedde. Amanda Miller Anouk Van Dijek.
Jan Fabre Emlo Greco en Meg Stuart David
Hern311dez, de mentor van de danshnpro-
visalies. De lezIngenreeks 'EX-EXperience'.
ook in het kader van hrt fC'Stlval. belicht dit
kluwen van invloeden en venvijzingen.

Maar tegelljk blijven de dans- en mu-
ziekimprovisaties een aanloop naar het
produkliegedeelte. Aangezien het festival
dit jaar samen met het nieuwe akademie-
jaar dus vroeg van start gaal, was een Ol)'
bouwweek noodzakelijk. Een bewijs dat
Klapstuk all~szln.s formrel toegankelijk is,
maar ook een uitnodiging om de inhoude-
lijke toegankelijkheid te gaan ondervinden.

Sofle OveNlljns

Dt rUlnsimprovWItin op KllJp$tJik '97 rijn tt
bekijken van WOt!nsdlJg I rot en met ZIJltrda.'I 4
ok/obtr IN dt {).msstudio (.4rtnbtl'!Jinstilllut,
NaamstllrlJal 96), tt/kms om 19.00 u, ~9an!l
kost 100 fr mtt StulklJIJrt. 150 wndtr,
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De Federatie speelt mooi 'Noordeloos' in Leuven

Hou dat verduiveld bewustziin koest
O'ke zaterdagavond eten ze

macaroni. Ma" en Lux. De
vreugde die vroeger vergezeld

gi"9 met dat evenement is na enkele
jaren huwelijk kompleel verdwenen,
Ziedaar; eell tekenend tafereel uit
'Noordeloos', het toneelstuk waarmee
het MaaslriclJlse teaterqroepie De
Federatie op repriseroemee is. en
waarmee tset donáerdaq liet Leuvem'e
WogehuY,f aandoet. DejOlige groeI' -
ze bestaat amper drie jaar - kreeg
voor Nooraetoos een eervolle vennel-
lUllg op het recentste Antwerpse
Theaterfestival, alsook een selektie
voor liet festival 'De Keuze' vall de
Rotterdamse Scnouwburq.

Nocrdeloos. dus. Een korte titel die korte
scènes en kont: zinnetjes met enkele ver-
rassende wendingen verraadt. Vooral die
zinnetjes. zonder grammankale Iranjes.
leggen her til te m bloot van Peer wiucnbols.
huisschrijver YJn Dl' Federatie, die overi-
gens enkel zelfgeschreven stukken op het
repertoire lwdt staan. De titel van IWI stuk
werd wlnenbole ingegeven toen hij langs
l'en gelijkn.-.mig dorpje. tU>SCI1uucctu en
Den Bosch, pa~s~...rde.

Leeg

Hel verhaal f.:a.ltover Mon en Lux, een
doodgewoon getrouwd koppel. Door met
kracht û\tr eenvoudige mensen Ie vertel-
lert. brengt dt' auteur opnieuw kleur in de
gcmeenplaats van lwt als s.:tai bestempelde
gewone leven. ,11is die kleur dan wraug.
Maar een schone etiek Ilnelt niet <lltijd lu
ecu sterk t\lllt'el\lUk IC reenheren. Ik rq~h-
seur Rob Llghtcrt draagr daarin een deel
van de schuld. lIij legt het tempo te: hoog
waardoor veel ç\t'rkl' zinsnede-s hun oor-
spronkchjkc kracfu vcrliezen. OoI-.de >10;.'-
jeudans bij de: scènewissels hoeft niet altfjd.
De scène waar Lux dl' foto's bekijkt. op
zoek naar hel 1110lllCl1ldat haar ziekil'

zichtbaar wordt Is Ie lang en overbodig,
Ook het decoroutwerp van Man venneuten
kon beter. Waarom hij een kabouterhulsje
kie~t om daarachter ongezien dl' scènewis-
selingen Ie laren plaatsvinden, is nIet met-
een duidelijk,

Blikje

Lux, de echtgenote. voelt zich 'lick en
blijkt na onderwek öngenecslljk. waardoor
re in het zJd,t'nhuis moel blijven, Mou's
schoonzus. Ama. kom! hem In huls bij-
staan, op aanraden van Lux. Wal je met je
ogen dicht ziet aankomen, gebeurt dan ook:
er bloeit tets moois tussen dl- twee. Het ver-
rassende' ligt in hCI leit dat dre toenadering
er is zonder hlst, ronder begeerte. Ama 1.'11
Mon kunnen gewoon niet anders, ze verke-
reu alktwee in een situatie van eenzaam-
heid en ïeegre. Het leven is enkel l'en eüer-
dingsmaneuver 101de dood, -omdn hel
buiten grijs is. omdat he! binnen koud Is,
omdat er nib gebeurt de hele dag, Omdat
het vrijdag i~vooral" zegt Ama. Drte men-
sen zijn hard op zoek naar troost. treK)!,1
omdat ze hun doel nooit zullen bereiken.
De oplaaiende emoties worden volledig in
loom gehouden,

Hel stuk is vrij tarattstsscn: de persona-
ges worden meegezogen in een maatsnoem
van ongewilde gebeurtenissen. Het b hen
ook helemaalnict te doen om hun ellendi-
ge 101 Ie keren. Wel schenkt de hutnor van
wrnenbots de familietragedie een bizarre
blijmoedigheid. De humor is heel poëtisch
verpakt. en dal terwijl hij blijh grasdulnen
in de volkstaal. l.e wordt heet snel alge-
vuurd, mtssenten zelr~ iets te snel. De 011-
derwerpkeuze van die humor is soms vrij
srcreouep door zh'h te richten op temlnlsme
ol kletnburgerlljkhcid. Heel wat zfnnun
hebben de kracht van one-Hners. maar
kunru-n toch IJlel uil dl' kontekst IU~Ke-
trokken worden.

Juul Vrijdag. in de rol van Lux, is ten
voltreff('r. 1I<13rblik blijft op wek naar het
verloren gegane leven waar ze wel neg vol-

op geniet. Doodziek wil ze er nog altijd een
punt van maken haal' he~ll' piama IC kUII-
nen dragen in het ziekenhuis, wal haar nog
hikt ook. Ze wordt de relatie lussen MOIl
en Ama gewaar, maar je 7.iel en voelt ze die
verdringen. achteloos en onwillekeurig. 0('

rol h haar op bet lijf geschreven. Dal Wit-
ten bols zijn stuk schred toen hij al wist hoe
de mlbezcuing zou 7.ijn, is te merken, liet
moel voor Han Römer, die als gastakteur
Mon speelt. niet makkelijk zijn om naast
Juu\ Vrijdag een sterke présence neer Ie
zenen. Toch komt hij er goed uit. Hij hoeft

zijn vrouw
niet meer te
beminnen.
kado's kopen
volstaat voor
hem, Zo
brengt hiJ de
noodzakelij-
ke kille ver-
pakt mee
naar hel
ziekenhuis.
Joke Tjal~-
ma. in de
huid van
Ama. onk i11
als g<l~t,
slaagt erin
heel lijl17in-

ni~ lang~ dl'
angst van
haar dood-
zieke zus
heen Ie pra-
teil. De bijrol
die voor een
grote wille
hond is weg-
gelegd. i~
runduit
grandioos,
Hij ligt el'
wal loom
enkel re IJ}:-
gCII, krabt
zich al en
loc,loQ]J1

7dfs even
rond en
70rgl aldus
voor sterk
drama,

Hans peelercq

•

•

'Noordetoos : fpult op 1cktplNr om 20.00 u in
1!tI IVa,!ldmys. Bn/JS~/seslraaI6J, De IMgafl!1$'
pnj.~ btdraag/ 450 frall/.:. 405 fr'lIIk voor sludl'l/-
tm,

Jongeren maken drugpreventiefilm 'Over tuig en D' in Leuven

"Wij zijn gewone jonge gasten, hoor"
etel. de Lionsduh ww Korten-

berg schenkt " 600,000 [rank
om iets op poten Ie zerre» rond

drugpreventie bij jOl/geren, vzw
Arklos Leuven [vortninqscentrum
voor maatschappetijk kwetsbare
jOligere,,) 1'11'lel MoiJie! Ambulant
Team Druqhulpverleniuq blijke"
bovendien bereid Ie zijl/ om mee Ie
delen in dl' kosten. Wal doel U ermee?
De stedelijke preventiedienst gebrrtikle
"1" gdd om een kortfilm 11' maken
over Jay, een Iwintigjarig/! student die
in de drll9 s• 1'11 bendewereld verzeikt
geraakt en van de moord op 1'1'11

bendelid wordt hesclllIldigd, Op zich
misschien nier bijster origineel. "'lire
het "il" dat tle:e film, die de ritel
'Over ruig en D' meekree9, e;geu-

IIfllldi9 in elkaar werd gelJokst door
een veeniqtot Lelll'cnw jongeren.

Op papier \\as hel opzet een groep
maatschappelijk kwetsbare jongeren uit
sociale wuouwijken rond hel filmprojekt IC
verzarnch-n CII IICIl zo kenuts 1(' laten
maken mei laagdrempelige hulpwrl('nings-
diensten. H~'I thema drugs 7t'1f zou In dl'
film leruI; n- vinden zijn maar ook in dl'
randaktivitehcu zou er aandacht aan
besteed worden. D,11de reli]l(ms en het
entoesiasme zo groot was overtrof de ver-
wachttngcn. Eén van de hel,lngrIJkl- res ul-
toten i> d,ll vt een groep jongen'l) rond de
hl111b ge-vormd die zin heeft in méér.

Kwetsbaar

Nic-n Vidal, Jo TImmt'rm<tlh, O,lVld Bil~.
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Mohamed Laghrnouchi en Gunther No'
genieten twee maanden na de release van
de fllm nog na: "Het is ecru belangrijk voor
ons gt·wet'~1. Wc hebben ovcror inspraak in
geh,l{!. V(K)rhel scnarlo hebben 7.eons l'en
idet' I!l'gl'ven en wij hebben d'I.H verder op
kunnen tmnrcvt-a-rcn. En dl' rest hebben
Wi' zelf gedaan: de set. een goeie sound-
track bij elkaar gespeeld. ll1l't de kamera
leren werken. de pubüc retauon . .\-lilar ook
over bepaalde regels en afspraken binnen
de groep hebben we mee moelen besh)~t'o
Zt' hebbeu altijd onze mening gevraagd.'

Op de vraag wal Zl' ('I' van vinden om
.ll~ 'n1.lat~r11al'pdiik J..wel~h,1rl' jongeren"
tWSh'mpcld te worden wnrdt vc-rdt-dtgend
geamwoord. Ju: ·\Vïj zijn !-(('wone jongt'
gilsten hoof. Dl' pers denkt al \ lug, aha
drugprl'\entit-. dal wIj alklll.tal ,1an dl'
drugs 7il1<'n. Dal is een val} lk \ert-:h~in!len.
00J.. d,ll kan~.1rmc. Ol-., cr w,uell ...r wl'l ('en
IM.1rdk- eehl Uil kaJl)arllll' !-(l'7illlwn kwa-
mt'n (\1die echl mei drug~hClÎ,\<w.lTen, Ik
d('nk d,ll \1I't prtlJd,1 \tKlral gOl'd i~gl'weesl
t>11lt)n~ \'an dl' ~lraal IC hakn l-n on~ be7ig
IC hnUtil'n, \Vil' n'n l-lhll' tlW!-(gdlrl'ih'r h.
inll'rl'sw"rlzi,h daar IIll'( \""r."

Dl' Illm i~voor de jtlilgl'rl'n t'('n ideale
uilla.11I-.kI1. J),larnaa'l gel'lt hel hl'l1 du~ dt·
IlwJ.:elijkheid .ll,t,lJId I,' m'I1ll'11\,lO dt·
\'o,lr'l,,)rd.-ll·n dit' men O\'<'f ht'u J..,111heh,
Ix'n. "Mei dl'lilm wilkn In' I,ltl'n lit·., dal
jtlll):t'rl'n 1lll'l'T kuntlt'tl t'n dal Ill't beeld
\.111pnlhl'r~ di..- hlln lijd \l'rdtlt,tI niel olltiJd
{lp):JJI IJ..(knJ.. d,lt wij ht'l lq:emkd \w-
Hl'/l'/) hd,hen, w" "UIIIll'll !muI.'f. m.1J....n.

mei kamera's werken. we kunnen goed
\I1el elJ..i1aromgaan en we kunnen on~Ldf
bezighouden' verduidelijkt Nlco.

De jongen'n die aan de Iilm meewerk-
ten vinden wat hun vrijetijdsbesteding
berretr niet echt hun gading in dl' bestaan-
dl' orgJni~alies'-Wt' willen geen honkbal
spelen of een beetje geamlJSl'l'rd worden.
In de jeugdbeweging gebeurt gewoon niets.
Jongeren lijn vlugger volwassen ('I} willen
mecdra.uen in de werdd \',111vandaag. AI,
er weer 7O'n projekt h, rnnd muziek of
reater of kunst. dan doen wc direkt n-rug
mee. Zn'n projekt. dal i~ lt'l~ kompleet
anders. u-tv ~11l'('iJ,lh, je lu-m i11le!l~nlt'l kt~
bezig. er i~de Skt'l, it' maakt nieuwe vrtcn-
den en jt' zit bijna I1tx,il btum-n."

Mega-abslIrd

(her de lïlm Jit' uin-indchjk afgclc "nl
wt'fd zijn dl' rcaktk-, vt'l'd~'t'ld gaande van
"l1i('170 fanla~ti'lh g'Jl'dH

, "nkt al tc
gl'\\'t'](liS gelnllllll't'n'". -amarcunsttsch" .uu
W.1t postucvcrc geluiden als "wel een gtlt'il'
!.uundtr,lCk·. -toch gl'del'1le1ijk helemaal
lel! I-:l'I11i1,lkl-ell ·tk lull;l'ndt, 7_.]1'Td
Ill'tl'r 7ijn" Gunther: "[lhl rt'Jli~li~dl i, hl·t
\'el'h,IJI unk niel. tl·kl·f nil-t vour Leuvt:n,
Mi'~lhiell kan dal \\Id ill AIlIWl'rjlen uI
Bnl\'\t'l. maar in Ll'u\l'I1, 111ft.lxt!\l'n h
H'l'I1l' "raai: -AI, hl'( .·,hl aan mij lag."
bl',lull Ju, -d,lIl 111\1IJ.."'t\ komisch mak('n,
it'" knmpl'Tt atttkr,_ Il·t, nlt'ga-ab>urtl "
[1I'll·tlltllt'nd g"II1"lI1pd rond dl' larel. Dl'
D"tll'ylal..lm die ('<'n 'olt'vit:t' h(Jotbdt.1jl
"l'rd'l, '\1,1,11hliiJ..bdJrlJt,h nkl (·{hllltU'.I:
Clp hUil lij,1 \',I"f \11'1\"I)!<'llol' projekt.

Rut I{eynaerts

I ",'r lII.W' 111/1,)/1"',<1,'/1 1':11' A ,.1.1<1' /_~Ilt't'/J

Ifl./tl/J/,I,'.<),m.oJ::r 11'1_ -1 J 811 Oï ,'/ Mt'bid
Aurbll/.lm T'tllll /)h')I~"I,',1 10. Ic/. 21_().I.J5_

)aarg(1Il924 IIr. 2 tld, 30,\elJII'I1IIJer1997 0 vata



tiscbe opvat-
ting, maar leg-
gen de onder-
liggende ~pan-
nlngcn en
rnachrsvcrhou-
dingen niet
bleer.

Teil ~I()\tc
komt dl" bezoe-
ker uil bij de
'ingenieurs-
neogotiek', de
symbiose van
neogotische
ambachtclljk-
hetd en een
modem matcrt-
aalgebruik om
de maalschappij
vonn Ie geven,
belichaamd
door nieuw
opgeleide ingc-
nteurs als Joris
Hetlepunc (zle
kader) en Louis
Clcquer. die hel
Gentse SI,
Preterstatten
bouwde. Voor
een leek wordt
het onderscheid
russen de eerste
en tweede pert-
ode van de
neogouek nu
vrij duidelijk,
Omwcrprckc-
uinge» voor station~, het postgebouw van
Doornik en de handetsbeurs van
Antwerpen (Schadde) IOnen a.1O dar ook
arelmekreu die de ncogorlek aanhangen
niet blind zijn voer de noden van de
moderne samenleving. Louter utilitaire
gebouwen zijn aan hen echter niet besteed,
de echte modernltcu speelt zich in de
twintiger jaren van deze eeuw dan ook op
een ander domein af. srappame
voerbeetden hiervan worden op het einde
van het jl3rl'{lUrs getoond met hel werk van
onder andere lIuib uoctc. dm in schril kon,
trast staat met de voorgaande ontwerpen,

Deneogotiek tentoongesteld

de visigolen, nu ook
olen Ie Leuven

el een ambitieuze 'kanseouen-
ISIeJli"g', die geen overzicht

wil bieden va" de neogotiek in
Btfgii,/llidt de KU Leuven, in samen-
wtrki"g met /ret Katoliek Dokumen-
Ituieallfrllfll (Klldoe) en het novtas-

Ilitt noiaar in. De Predikheren-
waar liet hoofd/lijk von hel

~'aotaDlprogram",a - dat vijf neven-
ttntootlStelli"gCII, ee" kOllsertc)'clus cm

internatienaai colloquium 0",,'01

pwab'vi"dt. wud omgetoverd in
«11. MwtttnScJlOPIJelijkomkaderd en
didaktisch verantwoord parcours".
Hn is echter IIog maar de vraag of de
4oof'5nre baoeker ticl! een weg zal
bmneu banendoorheen de hlstori-

en stilistische ontwikkelingen,
niet ouiid even aansenouwelijk en

!..... iddijk worden geselletsI.

ongetwijfeld heel wal meer moeite moelen
doen 0111 door de kluwen prenten, foto's,
tekeningen en makenes de rode draad te
vinden en te volgen,

In het Inleidend "hoofdst uk' wordt de
industriële revolutie met haar ingrijpende
water- en wegenwerken. ureuwe leurteken
en dergelijke, geschetst. Dal de rnakers ver-
kozen de neogotiek te kontcksrualiseren,
verdient alle lof. maar waarom lijn er ner-
gen~ reesren aangebracht dic aangeven over
welke periode het gaat en waarom bepaal-
de aspekten belicht worden? Hel eerste
voorwerp dal de bezoeker ouder ogen
krijgt, een neogotisch aangeklede sroomma-
chlnc. werkt dl' ver. ...arrtng nog in de hand.
Enkele unieke SlUkken maken immers nog
geen samenhangende tcmoonsrclling.

Pittoresk

Het tweede luik van de teutoonstelling
start meI de vijf meter hoge sakramcrus-
toren uit de nieuwe domlntkanenkerk van
cem. De eksploste van moderniteit in de
nieuwe, lndustriêle maatschappj] en de
vorming. van nieuwe staren met een daar-
mee samenhangend groeiend nattonaltsrne
zijn de ideale voedingsbodem voor de eer-
ste bloelpenode van de ncogorjek. Naucna-
lltelr veretst identiteit en vindt haar wenels
in de historische, krlstelijke stijl bij uitstek:
de gotiek, Gotische kau-draleu worden ver-
heerlijkl als verheven 'Oesamrmkunstwer-
ken', met de - op dal ogenblik nog, steeds
in de sleigC:f$ Slaande - Dom van Keulen
.. Is tlpevöörbeeld. De klcriko-ltbcrah- strijd
die midden achttiende eeuw losbarst, wordt
dan ook een strijd IU~Sel1twee 'ideologische
srfjlcn': de neogotiek als ankerpunt \'.1!1de
karcueken en andere ncosüjlcu zoals het
ucoklassjctsme en ekld..lbme, die eerder in
lH.>cr3lt'hoek thuishoren. Op de tentoon-
stelling wordt die ideologische strijd echter
nler vodbaar gemaakt. Fr.1gmt'lI1en van
beeldengroepen of miniaturen zijn wel
illu~lralid voor een rnmanti",h,nalinnali ..-

S
htan~waren de makers van de rentoon-

lIi.ng - hi~lOnd, vcrbonden aan het
oe. en mgenlcur-archhekt Luc verpeest
eer formet'l rjvcr hun oplet. Alles was
hel werk gesteld om de ckspo een didak-
l' urnkadering mee te geven Die moest
kleinste kind In staat stellen de gcschte-
vanaf de Industrie1c ~cvolUlie lOt en
'~tjllc dood' van de neogotiek in de

tWllllig in eén oogop~lag te vanen.
~"~ werd de Predikherenkerk ingericht
~ metak-n stclllngen. ar en roe voorzien

een glazen wand. doorztchuge doeken
Ik verschillende 'hoofdstukken' mar-

Ilnrn. en kri~kril\ doorheen de ruimte ge-

de grote overzlchtstemoonstclltng van hel
werk van vtctor none in hel Paleis voor
Schone Kunsten Ie Brussel werden de rcs-
ramen van het in 1967 gesloopte Volkshuis
geloond. Hel effekt en de verontwaardiging
die dele rentoongestelde stukken opriepen,
was enorm. rn de Predikherenkerk hoopt
men blijkbaar een gelijkaardig drekt IC
sorteren door de resten van dl! in 1988
gl'slooplC neogotische kerk van Helleputte
IC Luik re lonen, Benieuwd uf de veront-
waardiging even groot zal zijn en, veel he-
langrljkcr; of neogotische kreetles nu beier
zullen beschermd worden dan lol op de dag
van vandaag hel geval is geweest.

Illc inddint! werkt jammer genoeg jn-

llûudelljk mer cctu verhelderend, trucgen-
lrt-'l('lf, Wie door prof Verpeest ZclH'

rondgeleld had meer geluk, Die deed
verwhiflende hi~lOrische fazen gedreven
t boeiend urt de doeken. De bezoeker die
t-lt"dff7JC! ,,1I('l'l1in Ik kerk ronddwaalt,

'I dl' j:r~ti\ \\',lOdl'lj:id\ in do;"hand.

Verontwaardiging
Ann Bries

De neogotêek kan de laatste jaren, on-
der andere door deze tentoonstelling, ein-
delijk rekenen op een grondige konreksru-
ensertng, een groetende wett'nsch.lppclijke
belangstelling en hcrwaa rderlng. Ol deze
Slijlzo'_tl hiSlOrbdl populaire -hoogvltegcr'
'7.alblijken u- zijn .,b de Arl Nouveau. die
lOl voor twintig janr ook hl'lelll,lal nret als
belangrijke stijl werd erkend, is ecluer nog
maar de vraag. Eén analoog voorbeeld: 0]1

'[k i'I_<µ'lfitu::t Iftagolllk 1851- /915. Tedmiek
(11 Á'U/l$I' kali Jl 110/ 11)17 drctmbtr saan btkij-
km in de Predikherenkerk. DII1SJas (11 ",atlIs,
Jag ~..", 9.30 11MI 17.3011, J()IIdrrdll9 1II1·"j_
Ja.oI/N 11.10 11.in /ter wuk<'lld V/lil 13.JO 11 /,'1

18)011, Studenten be/IIIcn 200 {wllk. Zender
k/1rilll,>/ ,I,'k jt 250 frallk af- maar je krijg' duet
II'ddr (iI{/l/0!11lS \'dll allr 1.'IIIOOII!1fSltldt werken
bij, als will/dt/giJ!!

ALMA'S

Joris Hellepune, de Boerenbond,
nostalgie en monumentenzorg

•

Na.ht dl' (t'lIlrJII' tetl!<)()/hlt'!lint: O)\"l'IIk rwvgolld. wordt reuven l'nUl·rgl'd<llllpd,1 in
een neol!()ll~(.hl: \Ic<'r dim) ral van ne venakttviteiten l'1I pmjekren ·.I\I!I\ Hclk-puttc
Afl"hll\'kluurft't"'" ,'IJ h·~t'nin~('t1" "~']'tlllt 7 novemlx-r lil <I .. ARe-~illt-lil a,1Il ,k
Uie\lw\.'e,1. ,\kl'r mlo buHadewüch 11<>\11>("11(td 24 >ï3'!i1

Helleputte. ,lf,'hitt'l.,1 van ver<;lhillcnJl' Uni\','r\IIt'II'>)lt'p..'UW!;'nlwdJrnmkr hr-t Leo
Xm-~'rnHl"rkl. ~(lch[O.-rvan dl" Bocrvubond. h()(l-);kr,Jar te Leuven en katoliek 1."lJtinl~,
wordt )ll'lIIn'111,J.111l["'·.....houwd al~ dl' 'uilnnJ,'( van hr-t ~O(1adl dicmlbc:t,}tlll. U.llIl..,ij
hem Za.1t''11"k tremen van I I'\I\'<;-nnaar 8Iu'>.\t"1to.,'I11\"'1. met meneen die hij middel'
\",I<)t""r,],11..adU ,'1.'11Job had fll'holpt11

Ikl dql.lrlclllt'1I1 Arcbneknrur ht,t zrch tn dil pl\lJd.t niet "nll\'HJ1~d ,'1) ~Jdt de
resraurauc.archnekruur van ll)ri~ Hellcpuue dan~dtuu",eIlJk tentoon in de: ".!Ijld van
h('( ArlJ"lIhl'rgka\!I',-1 ti' Hevcrtec. Grath, WIlS oktober. MlJ"erinfo op td. U. 11.61

NO!>t.1IKI~chcnunannci kunnen het verteden ...an Leuven herbeleven met de
tenu ... n\~lIIng 'NC"OSllli\ChLeuven'. wa., oude toro's en pre-otbrie-fkaanro gt'toond
worden. Tot 7 ~rnbt'r in de K.adoc-I"DllpDJ~, lofl) bij Luc Vlots op Id, Jl. n,oo,

Het SleddlJk Muw:UDI bC'r'bngt tut II dettmbrr dr lentoonstdHnl 'Joris Ik'lIepurk
en dIE' ~ ,ndk-fI', Hnwunllns van hC't ttacIJtIonrie ambacht wonII
sI*Jdd ia dr ltD~ inlftirun. wandddwraCks. skulpturm na IIW'UbtWr,
Voor 100 frank (50 Irank voor studmIm) beD je blnnm, Meer iDfo bij Lut ~
op .......



Een zender op zoek naar een publiek

Radio Scorpio in een
nieuw kleedie?
Oe Leuvense alternatieve radio-

zender Radio Scorpio wil zijn
beleidspolitiek en imago aan-

passen zodat de Leuvense student de
FM 106 opnieuw kan ontdekken. Dat
zou gebeuren door een meer professio-
nele aanpak van zaken en een betere

. profilering. Er wordt een aantal
vernieuwingen in de programma-
struktuur in het vooruitzicht gesteld,
zoals een samenwerking met de Alma
restaurants en het Stuc. Daarnaast
moeten de Scorpio-fuiven de uitstra-
ling van drukbezocht zijn en ver-
nieuwend weer terugwinnen. Met
betrekking tot de financiering en de
medewerkers hoopt Scorpio op lange
termijn op een samenwerking met de
KU Leuven.

Erg veel wijzigingen zullen er niet optreden
in de huidige programma tie van de zender.
Toch zal er 'een extra inspanning gedaan
worden om de studenten weer meer te be-
trekken bij de vrije zender. Op het gebied
van de de Scorpiofuiven zou dat zeker en
vast duidelijk moeten worden. Aangezien
de laatste fuiven, die een belangrijke bron
van inkomsten zijn voor Scorpio, niet met-
een hoge toppen scheerden, is hCH tijd om
die rendabeler te maken. De affiche zelf
moet veel aantrekkelijker worden en de
muziek toegankelijker, met de bedoeling de
fuiven beter te laten renderen.

De belangrijkste toenadering tot de stu-
dent zou de samenwerking moeten worden
met de Alrnarestaurants. hoewel die koöpe-
ratie nog altijd niet helemaal vaststaat.
Scorpio kan dus jouw extraatje worden
tijdens een gezellig dineetje in één van de
Alma's. De eerste stap in de besprekingen
over de samenwerking werd door Alma zelf
genomen omdat die niet tevreden was met
het huidige muziekaanbod. Radio Donna
zou te plat zijn, Studio Brussel dan weer te
moeilijk en daarbij nog te veel reklame be-
vatten. Een zender als Radio Contact zou
eveneens niet de juiste aansluiting vinden
bij de studenten want hun aanbod is veel te
kommersieel. Het is dus aan Radio Scorpio
om een middenweg te vinden tussen Don-

• na en Studio Brussel, met een programme-
ring die vooral muziek bevat. Radio Scorpio
maakt al enkele jaren een programma op
maat van de student onder de naam 'Kring-
spier' en is bereid om dat uit te zenden
vanuit de Alma. Bert Carels van Scorpio's

Raad van Beheer legt uit: "De voor- en
nadelen van de huidige vorm moeten we
wel afwegen tegen de nieuwe. In 'Kring-
spier' konden we tijd maken voor aktivi-
teiten van studentenorganisaties, interviews
en rechtstreekse verslaggeving van manifes-
taties. Nu zal dat informatieve gedeelte
danig teruggebracht worden. We zijn echter
niet bereid om een kwaliteitsloos program-
ma te maken, of te werken aan iets dat niet
strookt met de lijn van de zender. Het stu-
dentenprogramma moet breder worden dan
de rest van het Scorpio-aanbod maar het is
niet de bedoeling om alles open te trekken.
Het blijft onze ambitie om dingen te doen
op Scorpio die niet kunnen op andere zen-
ders, ook al bekoort het slechts een beperkt
aantal luisteraars". De uitzendingen zullen
's avonds tussen zes en acht plaats vinden
in de Alma. waarvan één uur tegelijk op
'antenne te horen zal zijn. Het tweede uur is
eksklusief voor de Almabezoeker, maar fans
kunnen 's middag tussen twaalf en twee
wel de volledige tape van de avond ervoor
beluisteren op Secrpio's FM 106.

Een ander nieuw element in de pro-
grammatie van Radio Scorpio is een samen-
werking met het Stuc voor een kultureel
programma, 'Lik op Stuc'. In het verleden
was er al een gelijkaardig initiatief in sa-
menwerking met het Kultureel Centrum
Leuven. Het programma zou een magazine
worden Waar men dieper kan ingaan op
onderwerpen uit reeds bestaande kulturele
uitzendingen van Scorpio, en waar plaats
gemaakt kan worden voor moeilijkere on-
derwerpen. De eerste uitzending zal vol-
gende zondag op antenne gaan tijdens het
Klapstukfestival en is vanaf dan maande-
lijks live, vanuit het Stuc, op Scorpio te
-volgen.

Radio Scorpio hoopt op lange termijn
nauwer samen te gaan werken met de Leu-
vense universiteit op het vlak van opleiding
en stages. Op dit moment zijn er al reeds
goede kontakten met het departement
kommunikatiewetenschappen. Bert CareIs:
"Het zou interessant kunnen zijn om te
evolueren naar een soort van 'college
radio'. naar het voorbeeld van het Ameri-
kaanse systeem. Nätuurlijk zijn we niet
bereid onze onafhankelijkheid daarvoor op
het spel te zetten, maar het blijft als vrije
zender moeilijk om te overleven, dus moe-
ten we wel op zoek naar een andere bron
van inkomsten:

Bart Andries

Seorplo On Line
In het kader van de herprogrammering
van Radio scorpïo komt er vanaf di~jaar
een heus internetprogramma op woens-
dagavond. Bij Scorpio hopen ze met dit
nieuw segment van de hilitermarkt het
globale luisterpubliek te vergroten. De
zender mikt daarbij vooral op een snrden-
tenpubltek. "Her tlJn dus niet alleen de
cyberfreaks maar ook de modale internet-
gebruikers die behoren tot het doelpubliek
van het splinternieuwe programma. Het is
zeker niet de bedoeling om er een echte
cvbergene van te maken maar we streven
eerder naar tets In de aard van het week-
blad Clickx" wist Henk Dheedene, ver-
antwoordelijke voor het projekt 'scorpto
on line", ons te vertellen.

De makers van het programma, waar-
van de naam nog onduidelijk is.proberen
dl' cyberwercld op de voet te volgen om
de luisteraar op de hoogte te kunnen hou-
den Van de laatste trends over de website
en soltware. Naast dit Informatief deel zal
er ook tijd gemaakt worden voor open dis-
kussies rond dit nieuw maatschappelijk

fenomeen. Hiervoor zouden studiogasten
uitgenodigd worden die het debat over
kultuurkritiek verder moeten opentrek-
ken. Ook de luisteraars worden zoveel
mogelijk .op een aktieve \'Vijze, betrokken
bij het verloop van de uitzendingen via on
line E-mail. ;

Voorlopig staat nog niet alles honderd
precent op punt bij gebrek aan medewer-
kers voor het programma maar indien al·
les vlot verloopt wil men proberen het
programma rechtstreeks op internet te
brengen. Volgens Henk Dheedene blijft dit
voorlopig nog toekomstmuziek want deze
techniek is nog steeds een vrij dure aange-
legenheid voor een zender als Scorpio.

(ba)

Scorpia is neg steeds op zoek naar jonae entOI!-
siaste radiomakers voor het nieuwe internet-
programma <'Pwoensdaqavond. Alle talenten
zijn daarvoor welkom: cyberneuroten, reporters,
programmeurs, muziekliefhebber: columnisten
geiizteresseeraen kunnen telefoneren naar Henk
op het flllmmertJ16h9.93.34.
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Zet al uw zintuigen
op "standby" en treedt binnen
in het Universum van het
Cultureel Centrum Leuven.

Wij dompelen u onder in een borrelend bad van uitqelezen
concerten. voorstellingen. lezingen. cursussen

en tentoonstellingen.

o Ja, mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Stuur mij onverwijld.
maar vrijblijvend de nieuwe seizoensbrochure van het Cultureel
Centrum Leuven

Naam: __

Adres: ~ ___

Leeftijd: __

o Ja. ook later op het seizoen wens ik op de hoogte te blijven. Daarom
abonneer ik me gratis (!) op het aanvullende maandblad van het
Cultureel Centrum Leuven.

Vul dezestro?k in en stuur ze terug naar: Cultureel Centrum Leuven.
Brusselsestraat 63.3000Leuven
Telefoneren of faxen kan ook naar: Tel.: 016/23.84.27. Fax: 016/29.12.15
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betrokken, omdat hij pas vanaf dit akade-
miejaar dekaan in funktie is. Maar de de-
kaan verklaarde vol vertrouwen dat alles
korrekt is verlopen. De zaak is volgens hem
niet blijven hangen, maar onmiddellijk be-
handeld door de betrokken instanties. Een
nota werd onlangs verstuurd naar prof. Van
Gerven van de dienst Studentenaangelegen-
heden en de dekaan van de fakulteit van de
betrokken professor. Voor het departement
geschiedenis is daarmee de kous af.

De laatstgenoemde dekaan wenst niet
mee te doen aan de geruchtenmolen. waar-
tegen de betreffende professor zich nog niet
heeft kunnen verdedigen. Hij wil eerst
Laermans zelf horen.

De dienst Studentenaangelegenheden
is in april op de hoogte gebracht van de
verklaringen van de professor tijdens de les.
Volgens studentenvertegenwoordiger
Claude Seyns heeft men ook daar toen op
matigheid aangedrongen. Professor Van
Gerven bevestigde - zonder in details te
treden - dat de feiten zich hebben voorge-
daan. "Maar daar is toen korrekt en nuttig
op gereageerd zonder dat het op de studen-
ten regent." Men wilde vermijden dat de
studenten er last van zouden hebben in de
eksamensessies die er aankwamen. Hij geeft
toe dat het onaanvaardbaar is dat een pro-
fessor eksperimenteert tijdens een eksamen.
"De professor in kwestie weet dat nu en het
zal in de toekomst niet meer gebeuren."
Ook wat hem betreft is de zaak gesloten
besluit de koördinator Studentenaange-
legenheden.

Het is de vraag of dit wel Zo is. Het is
juist dat de professor geen vetbod heeft
gekregen nog mondelinge eksamens af te
nemen. De POK kon enkel aandringen op
een schriftelijk eksamen, niet opleggen. Het
is de professor zelf die uiteindelijk de aan-
vraag moest indienen. Wel is het zo dat de
zaak behandeld is geweest op de POK van
geschiedenis en dat de voorzitter van de
POK hierover met de betrokken titularis
gesprekken heeft gevoerd, zo blijkt uit het
verslag van de bewuste POK-vergadering.

Dietger Geeraert

Professor doet aan onderzoek tijdens eksamen

Een eksamen met proel-buis-studenten
On hoeverre heeft een professor

bij een eksamen in de kandi-
daturen van geschiedenis voor

eigen onderzoek geëksperimenteerd
met studenten? Afgelopen dinsdag
verscheen in de VUM-kranten het
bericht dat een professor tijdens het
eksamen eksperimenten zou hebben
uitgevoerd op studenten. Professor
Van Gerven van de dienst Studenten-
aangelegenheden bevestigde ons dat
"wat in de krant stond, zich heeft
voorgedaan. " De professor in kwestie,
Rudi Laermans van Sociologie, ont-
kent de feiten. Niemand heeft hem
naar eigen zeggen terecht gewezen
over zijn mondelinge eksamen. Hij
verklaarde ons uit de lucht te vallen,
vroegzich af of het wel zijn persoon
betrof en beklemtoonde dat hij nog
steeds mondelinge eksamens mag
afnemen.

,/?!J/(J'J.lACIIT ;rOLT IJ'LII/1/TISCIIE SE/(TE O,P

dixit de ombudsman.
In februari 1997 (het vak is tweejaar-

lijks, nvdr) vertelt de professor in de les aan
de studenten dat hij met hun voorgangers
"een eksperiment heeft uitgevoerd over
stresssituaties bij eksamens. " De professor
zou naar reakties gepeild hebben van de
studenten in ekstreme stresssituaties in het
kader van een onderzoek naar machtsitu-
aties en verwachtingspatronen. De studen-
tenvertegenwoordigers van Historia hadden
dat akademiejaar al aangedrongen op een
schriftelijk eksamen, waarop de professor
was ingegaan. Volgens Laermans zelf was
dit omwille van. het groot aantal studenten.
Maar toen de studenten vernamen dat het
ging om een bewuste proefneming, eisten
de studentenvertegenwoordigers een sank-
tie. Zowel de Permanente Onderwijskom-
missie van geschiedenis (POK) als de dienst
studentenaangelegenbeden werden hier-
over gewaarschuwd. Volgens de toenmalige
preses van Historia, Claude Seyns, reageer-
den de proffen afwachtend en gematigd.
Kort na de deliberatie van tweede zit kwam

de zaak in de pers.

Geprikkeld

Op het departement geschiedenis
wordt verveeld gereageerd op bet kranten-
. artikel. De professoren die er mee te maken
kregen, wensen geen kommentaar te geven.
Voor de voorzitter van de Permanente On-
derwijskomrnissie, professor Van Buyten, is
de zaak afgehandeld en hij beklemtoont dat
"de rechten van de studenten steeds zijn
gevrijwaard, zowel door de POK als door de
eksamenkommissie." De voorzitter van de
eksamenkommissie, prof. Goossens, wenst
enkel kwijt dat de professor in kwestie geen
verbod heeft gekregen om nog mondelinge
eksamens af te nemen, noch van het de-
partement, noch van de akadernische over-
heid: "Alles is volgens de procedureregels
afgehandeld." Hij hekelt dan ook veront-
waardigd het artikel dat in de pers versche-
nen is.

De dekaan van letteren, prof. Willy
Evenepoel, was niet persoonlijk bij de zaak

De feiten dateren van het akademiejaar
1994-1995. De ombudsman van Geschiede-
nis kreeg tijdens de eksamens van juni en
september abnormaal veel klachten binnen
over het eksamen sociologie. Het ging on-
dermeer over het abrupt onderbreken van
de antwoorden van studenten, over het aan
de deur zetten en dergelijke meer. "Het
ging om feiten die afwijken van het norma-
le gang van eksamineren," aldus de toen-
malige ombudsman. Naar eigen zeggen
werden de klachten door hem tussen het
eksamen en de deliberatie overgemaakt aan
de eksamenkommissie. Maar een grondige
reaktie van de ombudsman kwam er toen
niet, zo geeft hij toe. "De vrijheid van een
eksaminator is daarvoor, terecht, te groot,"

ggg
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• berichten
wl) kiagen aan! den. ~ het kader van hun Emile Zola-prijs

beloven ze publikatie in het betreffende
tijdschrift en boekenbons (tot 25.000 frank)
voor de beste drie politieke essays die ze
toegestuurd krijgen. De boekenbons kun-
nen we je niet beloven, maar publikatie
loopt bij ons wel iets vlotter dachten we zo.
Ben je toch geïnteresseerd? De deelnemers

jonger dan vijfentwintig wordt gevraagd
een origineel essay te schrijven van maxi-
maal tien pagina's over een politiek, sociaal,
ekonomisch of kultureel tema. De rnanu-
skripten moeten binnen zijn voor 30 no-
vember bij 'Samenleving en Politiek', Gras-
markt 105/37 te 1000 Brussel. Verdere in-
lichtingen: Tel. 02/552.03.20. De geïnteres-
seerden die bij Veto willen werken, sprin-
gen gewoon binnen in de 's Meiersstraat 5.

FleGtaioeages
Naar bijna jaarlijkse gewoonte krijgen stu-

Niet alleen Sora voerde aktie naar aanleiding van de opening van het akademiejaar. ook Apo/loon, de kring van de studenten Kinesiterapie, liet van zich
horen. Op luchtige wijze reageerden ze tegen her plan van Van den Bossche om de opleiding kine niet langer aan de unief te organiseren. Ze zetten zich ook
af tegen een eventueel toelatingseksamen in hun richting. Dat deden ze door maandagmiddag zelf een toelatingsproef te organiseren, naar eigen zeggen om
de minister van deze taak te ontlasten. Afkijken en gokken werden niet bestraft.

Als je jezelf een jonge durver met een
scherpe pen vindt, kom je natuurlijk on-
middellijk bij Veto schrijven. Maar het tijd-
schrift 'Samenleving en politiek' en boek-
handel 'De Groene Waterman' gooien met
geld om deze mensen van ons weg te lei-

denten ook dit jaar de kans om hun fiets bij
het begin van het akademiejaar te laten
graveren. Door een intensieve graveerkam-
panje in oktober trachten de initiatiefne-
mers, Velo, het SIC en de Preventiedienst.
de fietsdiefstalplaag tegen te gaan.
Wie zijn fiets gratis wil laten tatoeëren kan
dat op één van de volgende afspraken:

• wo 1 Alma 1I (17h-21h)
• di 7 I do 9 Alma I (17h-21h)
• wo 8 Reclaim the streets (l6h-21h)
• di 14 I do 16 Alma m (l2h-17h)

Verder zijn er ook een aantal graveer-
akties gepland aan residenties, fakulteiten
en hogescholen. Voor meer inlichtingen
kan men terecht bij het Sic (tel. 32.30.39)
of bij Velo (tel. 32.30.22).

Logowedslrlld
Je kleerkast hangt vol Studio Brussel
T-shirts, je kollektie flippo's is nagenoeg
volledig en de semestereksamens zijn nog
niet voor morgen. Het Sic (Sensibiliserings-

en Informatiecentrum rond milieu en mo-
biliteit) opent nieuwe wegen voor je; ont-
werp een origineel en bruikbaar logo en je
valt misschien wel binnen de prijzen. Het
logo moet een knipoog zijn naar de funktie
van het Sic en moet uiterlijk op 19 decem-
ber in het bezit zijn van de jury. Voor meer
informatie of deelname spring je best eens
binnen bij het Sic, in de E. Van Evenstraat
2C (achter Alma U).
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Waarom Veto spelt zoals het spelt

De dialektiek van dè spellinghervorming
ommige Vetolezers ergeren zich
wel eens aan de eigenzinnige
spellingspolitiek die Veto erop

JIIlIoudt. Het is al ingewikkeld en
wrw,rrend genoeg om over te schake-
n van de oude naar de nieuwe offi-
dilt spelling,en dan moet Veto er ook
Iq eenszijn eigen versie van geven,
lijktn ze te denken. De beslissing om
«ze spellingte hanteren is nochtans
fIÏtt tussenpot en pint genomen, en
Ium maar begrepen worden in de
kDrrtekst van de laatste spelling her-

~ isvóóralles spreektaal, Taal leeft bij de
sratievan zijn gebruikers. Maar die taal-
,ebruikersveranderen voortdurend; de
sprttktaalis dus voortdurend in beweging.
Schrijftaalis in wezen niets meer dan een
systeem,een kode, die afgesproken is rus-
sm alletaalgebruikers om die spreektaal
mt te leggen.Die kodering kan grofweg op
twee manieren gebeuren. Ten eerste kun je
afsIandnemen van die spreektaal door de
sduijftaalzelden of nooitte wijzigen, of
cIoorervoorte ijveren dat bijvoorbeeld de
Griekseof Latijnse etymologische wortels
\'111 dewoorden zichtbaar blijven. In dit

hebje te rnaken met een taal die
motilijkis om te schrijven omdat er meer
uiIzonderingendan regels zijn. Je wordt
Iijna gedwongen om van elk afzonderlijk
woordde schrijfwijze uit het hoofd te leren.
Voorbeeldenhiervan zijn het Frans en het

Ten tweede heb je schrijf talen waar-
het adagium is dat je 'schrijft zoals je

. Dergelijke schrijf talen - het
is een vaak genoemd voorbeeld -

het hun gebruikers zo gemakke-
Ijkmogelijk te maken door een zo konse-
kwent mogelijk systeem aan te bieden
waardoorje met behulp van zo weinig
mogelijkregelszoveel mogelijk woorden

.kunt spellen.
De laatste spellinghervorming wa.s de

derde in de geschiedenis van het Neder-
lands. Je zou kunnen zeggen dat het Ne-
derlands daarbij een beweging maakt weg
van eerder willekeurige schrijftalen zoals
het Engels in de richting van konsekwen-
tere talen zoals het Spaans. In de negen-
tiende eeuw bijvoorbeeld was Nederlands
schrijven een kunst apart waarbij men er
vaak een sport van maakte om ongelofelijk
gekunstelde zinnen te bouwen die je drie
keer moest lezen vooraleer je er een touw
aan vast kon knopen. Met de verschijning
van het vorige Groene Boekje, in 1954,
werd de tweede spellinghervorming afge-
rond, maar een aantal problemen werden
niet ten gronde aangepakt en bleven voor
verwarring zorgen: de dubbelspeIling van
de bastaardwoorden, de tussenklanken -s
en -e(n), en tenslotte de diakritische tekens
(apostrof. trema en liggend streepje) zorg-
den voor ergernis. Bastaardwoorden zijn
woorden die aan een vreemde taal ont-
leend zijn maar die zich min of meer aan
het Nederlands hebben aangepast. De spel-
Iinghervorrners konden in 1954 geen uit-
sluitsel geven over het probleem en beslis-
ten dan maar twee mogelijkheden toe te
laten: de beruchte voorkeurspelling en een
toegelaten spelling. Niet alleen is het ver-
warrend als je twee vormen mag gebrui-
ken, de voorkeurvormen van verwante
woorden spraken elkaar dikwijls tegen:
kopie naast fotocopie, akkoord naast accor- .
deren, context naast tekst, enzovoort.

Taalunie

Om dergelijke problemen uit de wereld
te helpen richtte de Nederlandse Taalunie
in 1990 de kommissie-Geerts op, genoemd
naar de Leuvense hoogleraar Guido Geerts
die de kommissie voorzat. Wat er dan ge-
beurt, is een stukje vaudeville zoals je het
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alleen in de politieke wereld kunt meema-
ken. De kommissie werkt ettelijke jaren aan
een zo konsekwent mogelijke spelling. De
spelling-Geerts lekt vroegtijdig uit in de
pers. Onder andere De Standaard bloklet-
tert dat bepaalde woorden radikaal anders
geschreven zullen worden, met als spekta-
kulair voorbeeld sjampanje. Dat was dan
nog verkeerd ook: in de spelling-Geerts .
blijft champagne behouden omdat het een
vreemd woord is.

Ingreep

De publieke opinie krijgt de indruk dat
hun hele spelling verandert en wijst die
verontwaardigd af zonder echt te weten
wat de hervorming inhoudt. De verant-
woordelijke politici krijgen de wind van
voren en fluiten de kommissie-Geerts terug
uit vrees voor stemmenverlies. De politici
herformuleren vervolgens de opdracht. In
plaats van een konsekwente spelling te
ontwerpen moest de Taaladvieskommissie
- die de taak van de kommissie-Geerts
overnam - de spelling hervormen zonder
drastische wijzigingen door te voeren die
een nieuwe volkswoede konden onikete-
nen. De ministers hadden zo hun verzoek-
jes: 'maneschijn' en 'koninginnedag'
mochten van hen geen tussen-n krijgen, .
dus werd voor deze kategorie woorden dan
maar een uitzonderingsregel bedacht.

In feite heeft de pers handig ingespeeld
op het publiek. Iedereen voelt ziè1 verbon-
den met zijn of haar taal omdat die een
deel is van de kultuur waarin we leven, en
dus ook een stukje van onze identiteit.
Daarom laat een spellinghervorming bijna
niemand onberoerd en levert ze integen-
deel vaak stof voor verhitte, emotionele
diskussies: een ingreep in de taal wordt
bijna als een inbreuk op ons persoonlijke
leven ervaren. Net dit gevoel beeft de pers
aangewakkerd door de spellinghervorming
bijna als een aanval op de oude spelling
voor te stellen. Dat is niet het geval. De
kommissie-Geerts is veeleer een 'aanvul-
ling' op de hervorming van 1954. In 1954
werd bijvoorbeeld beslist om een s-klank
aan bet begin van een woord met het teken
's' weer te geven: cigaar werd sigaar, çigaret
werd sigaret enzoverder. Een woord als
cigarillo werd daarbij vergeten en daarom
schrijven we dat nu nog altijd met een 'c'.
In de nieuwe officiële spelling blijft deze
tegenstrijdigheid bestaan, in de spelling-
Geerts niet.

Ritme

De spellinghervorming van 1954 leerde
ons trouwens dat mensen altijd heftig rea-
geren als je iets aan de spelling verandert,
maar er daarna vlug aan wennen. Zo be-
sliste men in 1954 'rhythme' voortaan Ie
spellen als 'ritme'. Met groot misbaar lieten
de tegenstanders weten dat de spelling
'ritme' bijna barbaars is, want de erimolo-
gisclie vorm waarop het woord teruggaat -
het Latijnse rhythmus - is dan niet meer
herkenbaar. En geef toch toe, argumenteer-
den ze, 'rhythme' als woordbeeld is toch
zoveel sierlijker, zoveel mooier, het is ten-
minste een woord met volume, met kracht,
in tegenstelling lOt dat verschraalde, bijna
meelijwekkend arme :ritme'. Dezelfde en
gelijkaardige argumenten worden ook nu
gebezigd, en toch, niemand die erom maalt
dat we ritme schrijven in plaats van
rhythme.

De daarnet gesimuleerde argumentatie
ten faveure van 'rhythme' neigt sterk naar
elitarisme. Immers, wie is in staat Latijnse
of Griekse woordvormen te herkennen en
die verschillende regelloze vormen uit het
hoofd te leren? De mensen die Latijn ge-
studeerd hebben; een minderheid, met
andere woorden. Maar het Nederlands is
evenzeer de taal van de man in de straat,
van ongeschoolden, van arbeiders. Wie
kent in zijn familie niet iemand die niet
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volgens de officiële regels kan spellen? Ook
zij willen hun taal korrekt kunnen schrij-
ven maar worden daarbij gehinderd door
de talrijke inkonsekwenties. Waarom moet
je citroen schrijven rneî c maar sigaret met
s, vragen ze. Antwoord: daarom. Waarom
moet je kopie schrijven met k en fotocopie
met c? Daarom. Met een konsekwente spel-
ling wordt een woord zus of zo gespeld op
basis van een bepaalde regel en worden de
uitzonderingen beperkt waardoor de spel-
ling gemakkelijker te leren en dus toegan-
kelijker wordt.

Positief

Je zou kunnen spreken van de dialek-
tiek van de spellinghervorming: de oor-
spronkelijke bedoeling slaat om in haar
tegendeel. De kommissie-Geerts was er om
een einde te maken aan de spellingtwist.
maar de chaos is nog nooit zo groot ge-
weest. Een greep uit het aanbod. De 'Woor-
denlijst' van het Groene Boekje volgt niet
altijd de regels van haar eigen 'Leidraad'.
Iemand die de derde editie van het Groene
Boekje koopt, spelt anders dan iemand die
de eerste of tweede editie heeft, want daar-
in zijn veranderingen aangebracht. Van
Dale wijkt op een aantal vlakken bewust af
van het Groene Boekje. Volgens de laatste
berichten zou het alom minstens 859
woorden gaan. De meeste Vlaamse en en-
kele Nederlandse kranten nemen de nieu-
we spelling grotendeels maar niet helemaal
over. De prestigieuze uitgeverij Van Oor-
schot - die de hele Russische biblioteek in
vertaling- uitgeeft - laat weten dat ze de
kelk van de nieuwe spelling aan zich laat
voorbijgaan. Je zult maar proberen juist te
spellen.

De spelling-Geerts die Veto hanteert,
kun je in het licht van het voorgaande zo-
wel positief als negatief bekijken. Tegen-
standers oordelen dat het de spellingchaos
vergroot omdat nóg een spelling aan bo-
venstaand lijstje wordt toegevoegd. De
ministers hebben voor de nieuwe officiële
spelling gekozen en daar moeten we ons nu
eenmaal bij neerleggen. Als iedereen het-
zelfde doet, is er geen probleem. Veto vond
het jammer dat een konsekwentere spelling
werd afgewezen, niet op basis van tekort-
komingen in de spelling zelf. maar uit angst
voor de publieke opinie. Veto wil aantonen
dat de spelling helemaal niet radikaal ver-
andert..: het gaat maar over enkele woorden
per pagina. veto aanbidt deze spelling niet
als het gouden kalf. en is zich terdege be-
wust van de tekortkomingen en moeilijke
punten van deze spelling, maar de proble-
men met de andere spellingen zijn zoveel
groter.

Benny Debruyne
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~ zoekertjes
~ Na drie maanden vakantie zijn de revolutio-
naire X-zoekertjes terug.
~Alle anti-x-zoekertjeslezers worden vriende-
lijk verzocht om de volgende regels op eigen
risico te lezen.
~ Leve Colombia.
~ Indigestie gegarandeerd.
~ We krijgen x weliswaar nog royaal te zien
maar er duiken tijdelijk ook y's op.
~ Op naar de 65 ~ vrouwelijke studenten.
~ Armando, no te enamores.
~ Gerrit. sorry jong, afspraak vergeten.
~ Y verhoogt stante pede de prijs. Dank u y.
Steek uw winst in uw zak en tot volgend jaar,
ik bel jullie dan wel via x.
~ Ik heb twee goudvissen in de vijver van het
stadspark gezet. Wie volgt? (25.000 studenten
maal 2 vissen= ... ) Tuur.
~ De keuze viel op x, d~ poon naar het mooie
Pajottenland.
~ De moeder van Bart belde zondagavond om
te zeggen dat er aan de zee mist was.

~Aktiefront 'Cruzcampo in de Leuvense kaf-
fees" vergadert donderdag in de Flamenco
(Naamsestraat).
...J Orfee wordt vriendelijk uitgenodigd voor de
extravagante Disco-Party in de Rumba op
dinsdag 30 september.
...J Ché vive. Luchamos contra los gringos.
...J X eist de ontvoering van rektor OosterJinck
op .
...J De Gerrit leest de veto niet, onoezelmari.-
neke
...J BOB zoekt x wegens ontvoering van rektor
OosterLinck.
...J Sylvie, Ik beloof dat je nog dit jaar een zoe-
kertje in Veto krijgtl- Wim
...J Ambassadeur van Afganizan zoekt vrouwe-
lijke studenten die lopen zonder de grond te
raken.
...J Beertje, 8 oktober 2.30 u in de dames-wc
van de Rumba Ik wil jel
...J He has always had his way met de wijven.
...J Op 8 oktober tussen 22.00 u en 6.00 u

Zoekertjes zonder kornmcrsieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn
gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerek-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, 1 teken per vakje, I vakje tussen de woorden. 'Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kan ook op veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

I I I 1.1 1- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

organiseert x een 'Reclaim the Garden'-Party
in de tuin van Tobback.
...J Kiltrien vindt dat de stadswacht hier ook bij
hoort, maar niet de rijkswacht.
...J Weer of geen weer, blijf in kontakt met x.
...J Groene smurf met rode pukkels van eerste
licentie zoekt blauwe kursussen om van bui-
ten te blokken.
...J Reclaim the Garden-party met DJ Quickel-
. dinges.
...J Voor x-zoekertjes. Gelieve te adresseren aan:
Redaktie X, x-zoekertjes, Brognierstraat 54,
1070 Brussel. Pax: 02-5203515.
...J In het idyllisch dal waar X woont, groeien
koeien.
...JTenacht werken is donkerder dan te week-
end.
...J Is Van Laar mans genoeg?
...J Raf zoek lieve juffrouw; dt-regels moedten
hem uitgelegd worden
...J Is het voor incest behoeden van An Marchal
het enige positieve gevolg van de zaak-Dutroux?
...J Op maandag 6 oktober om 20.00 u in AV
01.12 (over 't Stuc) is er eenlezing van David
Shea over Underground-B-Cult-Movies.
...J Wilt u x in levende lijve zien, kom dan naar
de kursusdienst van de Acco in de Tiense-
straat. Toegang: gratis. Uitgang: een pakket

aOI6/201.301
,

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S

met of zonder D.J.
KARAOKE (1.500 titels)

kursussen van 4.500 pagina's .
...J Anke. Hilde, Katrien, Kristina, Kristel. Melis-
sa en Sandra zoeken Moos .
...J Oeps, daar gaat mijn goede Voornemen om
dit jaar niemand te vermoorden. Aan de imbe-
ciel die zondagnacht mijn fiets heeft meege-
pikt aan de Libertad: de twee Kroaten Uil het
Ruhrgebied zijn besteld. Watch your back .
...J De redaktie van de Veto dankt x voor zijn
vrijwillige medewerking.
...J Y eist dezelfde rechten als x .
...J X dankt de redaktie van de Veto voor het
vrijwillig afstaan van de zoekertjes. Tot vol-
gende week .
...J Melissa Russo is in New Vork gesignaleerd
~ Verzamelen op het Foch op 5 oktober om
Quickeldinges uit zijn bed te bellen. Broodjes
breng ik mee, Louis T.

UNIVERSITAIRE WERKGROEP LITERATUUR EN MEDIA (WEL)

Op niveau al 17 jaar praktische opleiding van auteurs, journalisten

en mediadeskundigen.

Het eerste jaar start op donderdag 9 oktober, 20 u.

(boven bibliotheek Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)

M.m.V. los Bouveroux (BRTN), Stijn Coninx (film), Lieven Defour (VTM),

Hans Devroe (UWLM), Flor Stein (BRTN), Dirk Tieleman (BRTN) e.a.

INFO/INSCHR. 016/22.93.24 ... tijdig!

• agenda & ~ ad valvas DOORBARTANDRIES

MAANDAG
20.00 u LEZlNG Takis Fotopoulos: 'Naar een

inklusieve demokratie of verdere uitslui-

ting?',1n 's Meietsstraat 5, Leuven, toeg. 80,
org. Sociale Raad.

20.00 u FILM De geschiedenis van de under-
ground movie door David Shea, in AV (audi-
torium Vesalius) 01.12, org. D.E.A.D. Da
Bxtravaganza Alternativa Days.

DINSDAG
20.30 u DANS Klapstuk 97: George Balanchine

& lgor Stravinsky: Agon, uitgevoerd door bet
Nationale Ballet en het BRTN Filharmonisch
orkest onder leiding van Frank Schipway.
Dans en konsen. in Stadschouwburg, org.
Klapstuk vzw.

WOENSDAG
19.00 u DANS Klapstuk 97: Dansimprovisatie

met studenten van Parts en Pep onder leiding
van David Hernandez, in Dansstudio (Naam-
sestraat 96), toeg. 200/250, org. Klapstuk
vzw.

'20.00 u DEBAT CDS organiseert kopstukkende-
bat met Louis Tobback (SP), Marc Van Peel
(CVP), Guy Verhofstadt (VLD), Frank Van-
hecke (YB), WiJfried Bervoets (Agalev), Geert
Bourgeois (VU), moderator Ivan De Vadder.
in Pieter De Sorner, org. COS.

21.30 u KONSERT Klapstuk 97: Muziekimprovi-
saties/ Another Fcar No Fall, inStuc, org.
Klapstuk vzw.

DONDERDAG
19.00 u DANS Klapstuk'97: Dansimprovisatie

met studenten van Parts en Pep onder leiding
van Davd Hernandez, in Dansstudio (Naam-
sestraat 96), toeg, 200/250, org. Klapstuk
vzw.

20.00 u FILM Studenten Welkom, "The adven-
tures of Priscilla Queen of the desert', op de...-
Oude Markt, org. Studio Filmteaters.

20.00 u TEATER De Federatie speelt 'Noorde-
loos', een voor het Teaterfestival geselecteer-
de voorstelling, in Wagehuys, Brusselsestraat
63, teeg. 450/405, org. Kultureel Centrum
Leuven.

21.30 u KONSERT Klapstuk 97: muziekimpro-

Alla
• 30/09 sangna-avondr üï Fak L&W.~
Crimen
• Ol/IO Samenkomst in Tir na n'og voor
optreden op de Oude Markt.. ln :rir na n'og,
• (lIIlO om 13.00 u: Receptie in Ät.' Nieuwe
Valk.• III De Nieuwe Valk ,.

Medica
• 30/09 om 13.00 u: Grote Verkoop: zckan,
in i'.aMn .• 30/09 om 18.00 u: Grote Ver-
koop.ze doe, in Za.Mo .• 30/09 om 22.00 u:
(lflkiëlc (lpening doe'> Bar {receptie] .• 01.1 10
om 14,30 u: Grote verkoop.t ekan, in ZaMo.
·01/10 om 19.30 u: Grote verkoop.sekan, in
laM" .• OlflO om 22.00 u: Medica EJW-lulÎ.
in Albatros .• 02/10 om 15.00 ti: Grotè Ver-
koop.Ie doe, in ZaMo. • 02/10 om .21.00 u:
Promotiefilm Klapstuk, in Doc's Bar. ·02/10
om 22.0\) ti: Doc'sbar 'Naturel', in Doc's,
• 03/10 om 21.00 u: Auw'zakken Avond, in
Doc's Bar.

VRG
• 30/09 om 22.00 u: VRG Kandidaruren-TD,
in Albatros, roeg, 60/80801100. • 01/10 om
22.00 u: VRG l e Lic TD, in Samambaia, toeg.
6û/80 80/60. ·02/10 om 22.00 u: VRG ze en
3e UC-Coctailavond, in Tij!. ioeg. 60/80
80nOO .• 06/10 om J 5.30 u: VRG-opening~-
receptie, in Nieuwe Valk, toeg. gratis .• 061 ro
om 15.30 u: VRG openingsreceptle , in Nieu-
we Valk, roeg. gratis.

VTK
• 30/09 om 10.00 \1:' outhaal 1ekan, in aula
200M06 en 200C/8 .• 01/10 Inschrijvingen
en cursusverkoop l c Ir, in Theekot .• 01110
om 20.00 u: Grote opening van het Elixir, in
waaiberg. • 02/10 Inschrijvingen en cursus-
verkoop 2e Ir en ,3c Ir, in Thenkot. ·02/l0
om 19.00 ti: Peter en Meter avond, ln Alma
IlJ. ·02/10 om 21.00 u: Opcmngs'ïeeOee. in
Corso, ·05110 om 22.00 u: Happy Hour in
Elixir, in Elixir.

visaties/ Another Fear No Pall, in STUC, org.
Klapstuk vzw.

den, in 't Kasteeltje, Wijgmaal, toeg. gratis,
org. Impuls vzw.

21.30 u KONSERT Klapstuk 97: Muziekimpro-
visaties/ Another Fear No Fall. in STUC, org.
Klapstuk vzw.

VRIJDAG
8.30 u VORMING Seminaries van de muziek-

geschiedenis & geschiedenis van de jazz, in
konsertzaal Lernmensinstituut, Herestraat 53,
toeg. 200/150, org. Lernmensinstituut.

19.00 u DANS Klapstuk 97: Dansimprovisatie
met studenten van Parts en Pep onder leiding
van David Hernandez, in Dansstudio (Naam-
estraat 96), toeg, 200/250, org. Klapstuk

ZONDAG
BEURS Poppen -en berenbeurs in Leuven, in

Feestzaal Metropol. Diestsestraat 133, org.
Niesje Wolters van Bemmel.

11.00 u BEURS Marokko-beurs, in Don Bosco-
centrum, Zwaluwenstraat 6,3010 Kessel-Lo,
toeg. 100, org. Multicult. (Naamsestraat 96),
toeg. 200/250, org. Klapstuk vzw.

vzw.

21.30 u KONSERT Klapstuk 97: Muziekimpro-
visaties/ Another Fear No FaU, in STUC, org.
Klapstuk vzw. ZONDAG

ZATERDAG 21.30 u KONSERT Klapstuk 97: Muziekimprovi-
saties/ Another Fear No FaU, in STUC, org .
Klapstuk vzw.10.30 u BEURS Lesbische moederdag voor moe-

ders, toekomstige moeders en geïnteressecr-

Veto zoekt schrijvers, fotografen, layouters, DTP'ers,

cartoonisten en dus jou. Kom naar de redaktievergadering,

vrijdag in de 's meierstraat 5. We verwachten je .
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Johan Ackaert over afschaffing van de opkomstplicht

De laagsle sociale klasse
'elektoraal spijbelen'

e polemiek rond de
afschaffing van de
opkomstplicht bij de
verkiezingen is al een
tijdje volop aan de

gang. De recente opflak-
kering van het debat is echter te wij-
ten aan een artikel in de krant De
Morgen over het onderzoek van Lie-
ven Dewinter en Johan Ackaert naar
het kiesgedrag bij de afschaffing van
de kiesplicht. Alle partijen nemen
weer stelling in en ook de drukkings-
groepen lieten hun licht nogmaals
schijnen over de tematiek. Het meest
opvallend lijken echter de uitlatingen
van SP-voorzitter Louis Tobback te
zijn. Hij wil van zijn standpunt tegen
het kiesrecht een pijler maken van de
aanstaande kampanje van de SP.
Johan Ackaert (professor aan het
LUC) is een van de mensen die
Tobback alvast bijstaat in zijn strijd
voor het behoud van de stemplicht.

Johan Ackaert: «We hebben een verge-
lijking gemaakt tussen de groep mensen die
nu reeds elektoraal spijbelen en diegenen die
niet meer zouden stemmen als de opkomst-
plicht zou worden afgeschaft. Op dit mo-
ment blijven mannen meer thuis dan vrou-
wen. Daarnaast blijkt dat wie meer politiek
geïnteresseerd is - door het lezen van
kranten, deelnemen aan betogingen en het
ondertekenen. van petities -, ook meer
participeert. Maar de parameter van de
sociale klasse waartoe men behoort, speelt
op dit moment niet mee.»

«Als men nu de stemplicht zou afschaf-
fen, valt het effekt van het geslacht weg,
maar de ongeïnteresseerd en zullen zeker
ook niet participeren. Het belangrijkste is
echter dat dit nog eens versterkt wordt, om-
dat het beroepsprestige en de sociale klasse
erbij komt. Deze mensen voelen zich in het
beroepsleven machteloos, en dat uit zich in
een gevoel van politieke machteloosheid.
Als stemmen een recht wordt, komt deze
groep mensen dus niet meer opdagen.»
Veto: Resulteert dat in een verlies voor bepaalde
partijen ten opzichte van andere?
Ackaert: «Dit hebben we nooit willen on-
derzoeken, omdat dit niet de essentie is.
Het is belangrijker dat bij de afschaffing van
de stemplicht de lagere sociale klassen niet
meer participeren. Waardoor vooral de SP
en het Vlaams Blok stemmen zullen ver-
liezen. Daarnaast verliezen Agalev en VU
het minste. Maar als men alle partijen naast
mekaar zet, zal het globale effekt uiteinde-
lijk minimaal blijken.»
Veto: Eind jaren v.eertig hebben partijen zich op
een positieve manier aangepast aan het toetreden
van een nieuwe doelgroep -vrouwen - in de
politiek. Zou het niet kunnen zijn dat partijen
zich nu ook positief gaan opstellen in de zin dat
ze zich meer gaan richten naar de mensen die
niet meer komen opdagen?
Ackaert: «Bij het verlenen van stemrecht
aan vrouwen hebben de partijen zich aan-
gepast omdat ze zich meer gingen richten
naar een nieuw toegetreden doelgroep. Ik
denk niet dat de partijen de politiek boeien-
der of aantrekkelijker zullen gaan maken
om de verloren stemmen te gaan terug
winnen. Dat ziet men duidelijk in de Ver-
enigde Staten en Groot-Brittannië. Blair
richt zich bijvoorbeeld duidelijk naar het
middenkader, omdat die bevolkingsgroep
komt stemmen. Zelfs in Nederland zie je
dat, kijk maar naar de aktie van. de Raad
van Kerken. Uit protest tegen het Neder-
lands asielbeleid verlenen zij kerkasiel aan
uitgeprocedeerde asielzoekers. De Neder-
landse overheid heeft dus zeker problemen

met zijn sociaal beleid.»
Veto: Hoewel enkel Belgiê~ Griekenland en
Luxemburg de enige Europese landen met op-
komstplicht zijn, is er toch geen wezenlijk ver-
schil tussen de partijprogramma 's in deze landen
tegenover andere. Daarenboven verschilt het Ne-
derlands asielbeleid in niets van het Belgische.
Ackaert: «Ja, maar in Nederland heeft
men de sociale zekerheid ook drastisch her-
vormd. Daarnaast of mede daardoor neemt
- ondanks de groeiende euforie over het
poldermodel - de kritiek ook toe omdat de
regering enkel nog oog heeft voor ekono-
mische vooruitgang. terwijl de armoede er
ook sterker groeit dan in België. Als men
ons sociaal systeem vergelijkt met andere
landen staan we aan de top met de tege-
moetkoming aan de laagste sociale klassen.
Maar als je België en Nederland vergelijkt,
moet je ook met andere elementen reke-

ning houden. Zo hebben de Nederlanders
meer politiek sivisme dan wij.»
Veto: Is dat niet een al te negatieve houding
tegenover de politiek, als u meent dat zij de kie-
zers die afhaken, niet probeert terug te winnen?
Ackaert: «Dat is nu net demokratie, het is
een puur rationele beslissing. Wat gaat een
politicus doen als een bepaalde groep niet
komt opdagen en een andere wet gesteld
dat ze tegengestelde belangen hebben? Dat
die politicus zich richt naar de groep van
stemmers is toch een rationele keuze. Met
betrekking tot de partijfinanciering en de
verkiezingsuitgaven is het toch niet meer te
verantwoorden dat men twee kampanjes
gaat voeren. Een eerste kampanje om de
mensen te laten stemmen en dan een ande-
re om ze voor een bepaalde partij te laten
kiezen.»

Leeg

Veto: Welke kiezers haken het meest af' de on-
geinteresseerden, zoals u reeds aangaf, of ook de
mensen die op een bepaalde partij stemmen uit
gewoonte?
Ackaert: «Die dingen komen samen. Men-
sen met een lage opleiding, een laag beo
roepsprestige en die ongeïnteresseerd zijn.
komen niet meer opdagen. Die machteloos-
heid zie je duidelijk in het groeiende sukses

aal
van het Blok en het verlies aan stemmen
bij het afschaffen van de kiesplicht.»

«Nu uit dit ongenoegen zich nog in het
parlement door de aanwezigheid van vene-
genwoordigers van het Vlaams Blok. Als
dat ongenoegen daar geen uitlaatklep vindt,
vrees ik dat het zich elders gaat manifeste-
ren. In Los Angeles is de burgemeester ver-
kozen door twintig procent van de kiezers.
De rellen na de zaak King zijn daar min-
stens indirekt een gevolg van. In ons par-
lement is de aanwezigheid van het Vlaams
Blok daar een teken van, we moeten dat
onderzoeken en de politiek moet daar zijn
konklusles uit trekken.»
Veto: Moeten volgens u de straffen ook verhoogd
worden als men niet komt opdagen? Doordat het
sijfer van mensen die niet komen opdaqen stijgt.
kan de opkomstplicht in onbruik raken.
Ackaert: «Het aantal mensen dat niet

komt opdagen, ligt inderdaad rond een half
miljoen. terwijl er maar enkele honderden
van gestraft worden. Maar toch vind ik dat
het feit dat op de kiesbrief staat dat stern-
men verplicht is, voldoende. De mensen die
niet komen opdagen blijken immers ook
voornamelijk ouderen en jongeren te zijn.
Het is duidelijk dat arbeid de politieke be-
trokkenheid verhoogt. Voor en na de arbeid
blijkt dat er minder aandacht is voor poli-
tiek. Voor de jongeren moet dit wel genu-
anceerd worden. Bij kiesrecht komen zij de
eerste keer wel massaal opdagen, maar de
volgende keer zijn het er al een pak min-
der. Bij de inschakeling in het beroepsleven
komt de interesse dus wel weer terug.»
Veto: Sommigen stellen dan voor om de niet-
stemmers te laten vertegenwoordigen door lege
zetels. Ziet u daar enig heil in?
Ackaert: «Neen, ik vind de protestpartijen'"
dan een krachtiger signaal. Dit konfronteert
het politieke establishment meer met het
ongenoegen. .Het is een blaam voor de poli-
tieke partijen. Door het leeglaten van de
zetels gewoon enkele zetels minder toebe-
delen aan de partijen heeft weinig zin.»
Veto: U vreest dat de partijen opschuiven naar
het centrum bij de afschaffing van de opkomst-
plicht. Maar op dit moment schuiven de partijen
toch op in de richting van het Vlaams Blok, dat
is toch bepaald geen betere evolutie.

Ackaert: «Het is niet noodzakelijk zo dat
de partijen opschuiven in de richting van
het Vlaams Blok. De projekten voor de her-
waardering van <Ie binnensteden. de betere
huisvesting enzomeer zijn een direkt gevolg
van de verkiezingen van '91. Dat is een
goede zaak. Ik ben het met u eens dat voor
een aantal zaken de partijen reageren met
de hete adem van het Blok in hun nek.
Toch is er bij de veiJigheidskontrakten bij-
voorbeeld naast het repressieve element
wel degelijk aandacht voor sociale gevoelig-
heden. Ook het politie-optreden richt zich
meer en meer op preventie.»

Smurfen
Veto: W~arom bepleit het Vlaams Blok het af-
schaffen van de stemplicht, hoewel ze daar ogen-
schijnlijk geen voordeel bij hebben?
AckaE:ft: «Bij het Blok is de afschaffing
van de stemplicht geen centraal tema. Hun
belangrijkste standpunten zijn verwoord in
het zeventigpunrenplan. In dat plan zal er
misschien wel verwezen worden naar de
afschaffing van de stemplicht, maar dat is
voor hen niet essentieel. Voor het Blok Is
het gewoon een gemakkelijk standpunt.
Het komt populair over om weer een plicht
te willen alschalfen.»
Veto: Denkt u dat het invoeren van een referen-

dum zinvol is en wilt u dit dan ook verplicht ma-
ken?
Ackaert: «Het lijkt me niet aanvaardbaar
om voor een referendum de opkomst ver-
plicht te maken. Maar dan moet men wel
een drempel inbouwen met betrekking tot
de opkomst. Als veertig procent deelneemt
en de helft daarvan zegt 'ja', dan zit je met
twintig procent ja-stemmers. In Zwitser.- .
land. waar men een lange traditie heeft met
referenda, heeft men een gemiddelde op-
komst van ongeveer veertig procent. Dus
uiteindelijk is het resultaat van het referen-
dum in Genk. waar er veertig procent
kwam opdagen, niet zo'n slecht resultaat.»

«Toch mag men niet om de haverklap
referenda gaan organiseren. Daarenboven
moet men rekening houden met de speci-
fieke Belgische kontekst. Als men referenda
zou gaan organiseren over alle onderwer-
pen op federaal vlak, komt ons pacifikatie-
model in gevaar. Door kompromisvorming
en het koppelen van bepaalde dossiers kan
men relatief stabiel regeren in België. Met
referenda wordt dat moeilijk. Daarom ben
ik eerder te vinden voor het komgerend .
referendum. Zo bebben de representatieve
en de direkte demokratie elk bun eigen toe-
passingsgebied en vullen ze mekaar aan.»

Kristof Daniëls
Raf Gerlts
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