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Eksperimenten met geschiktheidsproef bij rechten en pol & soc ..

Oriëntatieproef nu al getest aan KD
0"opdracht van het MillÜ·terÎe

van Onderwijs zijn ondermeer
professor lanssen varJ de [akul-

teit Psycholo9;e en zijn assistente
Laurence Claes hezi9 met net testen
van oriëntatieproeven hij studenten
van de eerste kandidatuur: Met die
testen wil men studenten op één mid-
ela9 enerzijds vertrouwd mateen met
de gekozen !>IlIdierie/uil/g en ander-
tijds ..tie ,\;IIUII;1.' WIU'rell \1(11/ net
grote (1tIl1Wllliel-gl!,\laagden in hel
hogcr onderwijs ". MeI' wil dm' 1'('11
11'\'1onswikketen aie /IIel ('j'I' ZOgroot
",oyelijki' :ácrheid de kans op ,\Iagell
ka" voorspenen. Er :.ijll ;1/ IIel \'eT-
leden. bij wijze Wil' ekwer;mclIl,
reeds lle'yelljke le,\/i'I/ "f9i'lIolllell in
diverse [akutteiten. IJil janr vorm!'11
de nieuwetinoen IJij reetsten i'II poli-
tieke 1'11 sodedl! wetenschappen til!
proeîkonijnen.

De id ... ' vnn "('n al~.'lI1n·11 " ••,:I,llin)!",].."l-
me-n \"'rd, ',lol].. ,1,1I1)!" ,.1,11.1"I, uJ'I""IIl).!
lil .1"1..,,,,,. '''''' 1r"1 ~I,'h' .1.1I)/,rI "" ,h

(
' ,.'_ •••" W 4.: O!ClSl<:. kal,t1i\brluur ot over hel
• "I'l'f~(hol aJU JII-l.'\luc!n'nk univervitaln-u

I "I.o. d .. [1'1111'11',' fhnl..,,,.,,,'lI-lI<k Knu~-

organlsauc. I~ gekant !q:"11 ,','U vrudvnn-n-
bq"ll.-rkln~ maar H' bcpk-h \\ cl een beter
UriC!II~'nl1g,b,'kl(ll'n 111'1bmnen een kader
van hq;ekidl'lI(k nlol,lln'g('kn ITIl oncnu-r-
ing\l"\! \\'d fllI,·U. ,1/' di<' \t'rl'l\dll ,'11 nh-r
bindend h. J),U \Villl'~g"11 tI,1! wd.·ft',·n ,1.111
til' 1<,\17.IIU mo,'I<'11 IIw('(lot'n, maar dal h"1
rccuha.u nicmmul mag vethindereu otu

voor rr-n I)\'l'.l~ltli· I)I.kidin~ te kiezen. De

g.'inl .. rnlt'.'rd., - vtudeut 1..11 I,· l\)!g~'11
hlllliddd, blijkt d,lt her r-n .h'r u-vn-n

worde-n uilg"I".·rd '1I,'1 lu-t "og "I' de- <HH-
Illkl..dln)! 1,111 1"1'11 ,llg"I1I"11(' '>IWI)I,ll"'-

,

Rektorenclinch Dm d~ IIklld~mi${h, lI'('r(/d lIi(/ al/ijJ brûtJJ]ts lil IIt'I ydid blt)f/I"f'rtI, lt'(fdld~IA;tII"1wal. 11'1"/,lIlIddri" I ','I., mdtJÁI d.. '''lil/Juf' \'.111
Irr/ ukr..raf<!' .'1<!'/'tlU:.-!.'1 "'lid Irrl ',lrp,'rt-Ulfl~II1t1/1S ,.p f'.) Ir IIII ((t./" Nal! PIII)

Woensdag Reclaim the Streets
"1' \"\""Il,dd~ ~ ,,1..1"\"'1 1\ h"1 '·lIukIlJI.. 1"1'" 1),11\, "j.:,lI1i"·1'r1 d., L,'uI 1'l1w S,..: IJl
.... 11~rt'Plw 'Jkd,1I11l tIn: :-'11<'l'1' '1'.111\. \cllltli I"', "UI "nlitld.lt!' \1'IHlt J,lM'\O"1
J",cI \.111 <I.' Iït'lhl'~lrJ.11 1>111,·u Wild Alm.) I ,1\11<)\ril ~~·111.1,Ü.I,Jk '11''-1.11/.)1 \' r-n"I~"11
llli-:l'IMIII1t1 \\'<lrd~'IIIII'1>1 r,III'I' W'\'II~'.,I~(,,'l(k ludlw,'!nl.'n ,ul,k,,' I,Thnu)II',liI'
'''\Ir ';"11 lIlid,I:rf:.k m.,,111 W.'I'I .l.IlI dc n'lh,'dtljni-! zuncu scheuken /..' rullen
),t'gt'ldri \\l!,ckn .I.lOT c,'111l1l'1 I,' \"I,moldclI \>dllnIIIJI, DJ von T<lnl1oll..,I, ))11)1."
DI Tr,111wr.1JI Tr,I,II('1 .'11 nU'1 .....pl,hl '111"1.-1111'11d.m-. IPI halk)I', ,II0I11h, 0,.1..

proef. Vt'lO kun r-en iI.'rj.!t'lijl.. 1 .... r'I,·1 10'1
ek ....amen mkqke-n. tl,lIlwlijl.. ,h- IHu.-! di,' ct.-
pol & ~{)cn'r,.1flW1uP'·11 t!oluknlJg undc-r
hun [l('I1~I-lc~cllt'\I'n krt')(.'n. Ik !('\I 11,1111
ungcvcer dril' uur in 11t'~1,1j.!,'11 \"',IOInd uil
vl]f onderdele-n. N,l,l\1 1lt'1 peth-u 11.IM de
,wdi.·nwflv,'ril1)! en d,' ,11f!,1'1ll.'n" kt'nni"
11\'r,1 ,'r \''',(',11 nadruk gt'l"g.J \IJ' dl ,olk."-
It'I..'WIl IViI.lr dt, d.... II1.·II\1'I' 1111"'1'1.."111"\r,1
i-:"n "\1'1 .lkml"11 I,' 1"'.111111""'l<l.-n IJ,,'
1~'I..,I,'n lijn i-:.·]..",,'n "I' I.,"h 1,111111'11.11..·
1..1'111),)1..1."1d,ll hij Jlol & ..... 11••rdt ,l.lIl}!l'I .."

.1"11 Ikl u'lllrak 1,'111.11.111d,' 1'''H}!,'kgd,'
1.. 1..'I,'u \\,1' ',k ,,·rl..w/Ul}!"1I lil lu-r dcrno-
1..1.III,d,,· Ikl)!ll' Ilt' I..~I I>lnh 'Til duuk-
hl].." 1,,,>r,ll,,,h,l<llI\llII).: I ,lIJ 11.11r-e-n om-u-
1,11"·pr,,.'II.II.-r<'l'·I1IIIOTI 1..,111"."dt'll 1,11...·

'[I~"'hl..,11l'l' zulle-u ,1,111hU11 H\·I..~I·11 kouu-n
1,,'1,[', hh-n ))11'1dil' \,111 J'" igt], tl • .Ik. 11,1, ].."1'

,I,,,, lt· IJl I'flll.,I"· 1<' IUl'1. 1IO,loHIV', 1",'1 .kllt·l, 1..'''''1 f..,l!llljll ,1.01." ,," "",,1,
')[' Ik t"'\I',l;'1..1l' ,j.lll'ta,lI~ <ldoll'll.II<·1I 111'\ h ,dh mo):dIJk \'1)' j,' ji,'I\ lef 1'11'1.1..,
nu-rkcu

R,·tI.lIl1l \11,' \\HTI' ~ r-e-n 1<111111<'1'T" t"""I" 1o,1J' <;"f,' \\'il.l, "1;.1"'11" \.111
vooraanct.tandc- pl.l.lh \'.m 11"1 ,111101'1'11..,-.-1-l,1II]..~.1;:,'1lin dl.. /IIo.km n,,,t'111!dl'lll'l"11
\'n!Î~ i,loH ~Il-hh .I,' L"I..,,~d,'J!It~ ,11,','1\ .Ihnlr.uit"l pld11 "p. II.JJllll d,' 1.I,hH'
I~. }:gd'ftlil....r 1111',', ~.-r(·'1l1.·]..ltTrtl 11(·,,1 R... I,1I111111.·Sm-ctv mU"1 hCI prol]..1i,clll

\'c-rl"lg voor l"'~11d.lj.: worden (lP datplan J ,'1\ inlnmarkt IJ.1I d,' veruehgcr-, van
zachte \"é~!!d}rui]..cr~ aan her 1\o-lIor,1tijden, de fuif U komt 1<.... -h 0(,]..'

worden. ZIJ kumt die ICS! dan .1.111I
van dr- oru-manc "all lil' vtudcnt.
\\',llltwt'r hl] TtTlh ;dju
zen heelt.

~.ul'" i\ dat 1Il.-11 I1kl ~I,I.lgl lil d.' )!,'I..""'Jl
'!lIdl.'litluillj.!. ,11, men "I' de ori~'III"rinJ<'-
11'" 'In ht pn-vu-crt voor dlq:.'n,·n \lil' 1, ,ch
,L11!"11 iu ,h- 1<,,1 k,1U ItICJl vul}!.-It~ I'r"k,~,,,'
1,11l",'1] ,'I,'n,','m IWIM,llde 1l'k"nkumillg"11
"J"p."cn Hu-rvuor kan 111.'11d.· studcnr
.1.111111.h)! \\'.I.Jr"hullt'l1 e-n 1Il'IIIu.-gd.-ld.-1l

11",'11..1 r-r i-:""II \t·fJ.lidlllllJ.: 11.1' "111
.1....1"· 1l,'m,'11 ,1,111(I.· 1t·,1 I' 'T" "1'1.."]11-1
v.ru l.ltlllI)! l'I ..... '1l1 uu-c-r d.llll".h.l<>r11J1..
'OIIi-:"\I' ,It- "1111"1/,.,1..,'1, rrok'~"fJan,,,'11
"nhlt'T 1''''1,\,111.1 ... 1,111111'1'I'rpli,lu
111,11...·1)1,1n .1"..111,1111,,1.lI1.k 11·'!· In .1..
\ 1,1,1111",Omt.-l\lil'l.I,ld 1\'''"1 11"1'.11 11,1
'lI.-1IJI.. 1-\,·\\,-r1..1 .1.111 lu-t mvocn-n 'all \'\"11

~lIldll'''''II,.'d''''lt'l [hl .I",,)t'r 111<.. '1 n'lI
",.1.-111"-: \\,')01.-11 1,\11 "IItIt'lIIl("'f ).:0).:",,'0),

11 ,11),''''1,' '1I1I,!I<'11.'11 'lIt~I,IJ.:t'l1 1,11'

'1~,l.Ill\h- "I' ,h- n-vuh.uen
,1f)(.·IWIIl.,,, I''''.-I,·n. /11" tI.- "11
It'\ n-deu rur-r .I,. (1<".rl"llIJ<lï
l'l) ,k '1.lIi'li,lIw ,11J.ll"., I ,lil ,I\-
1..,111men 5(, puxvm 1,111tk vv
,,'11 ti" I>dl.lJld,· n,....ulrun-n "p.k
.'I..'.IIt1'·'I\ Inl..l.Ir'·Il, 11.11,lil '''.1:'':1'11
nu-u 1,.1..-1,'11..,111 ',"'I'I"'lkll h, ...· <:r.~,I'1

1",'111,· ;, ":'1" '"~ " " I,,· ",,10. 111h.·, ~,·1.."1I

I "lh" 11\11" """, ,." 1II<!"I",'rd 11"I.k"
1'1' ,I, "," I.II"~.'II i, )1"1 111"1.,,,1111,11...

1<'1 ,11 I,· .1,,' 1111 ,1"""'1 n""
I l'r\ nl}! uI' 1'. 4
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• lezersbrieven
AJJ~ lt'll'r.n'aktit_"\ kunnen bezorgd worden op hd ~kliHC'Juc.otaNat In ëe

.~ Ml1Cf'i\traal 5, ,000 Leuven en moeten voor vrl)dagnaffilddag 16.00 u maMn djn.
[kist (11' di~kette of via e-mau \'eto@'''('to.sludcnt.kulc!uvl!'n.ac.~,
De brieven moeten betrekking hebben op in Vrlo ~hantkldr ~rprn of op

Leuvense (student("n-)aktualileit. Anonieme boeven komt'u noot. In oIanmt>rtdnl: dto
schrijver ffiflC't ~1t'ed!>naam, studiejaar en adres bdr.cndmaken. Skdns uI17nndt'rlijk.
en na Uildrukkthjk en gemouveerd verzoek, kunrwn Ir ~trn worden ln VelO.
Brkvt'o die langer lijn dan 2400 tekens [spaues In~rq>n1. wal overeen komt met

j: 1.5 getikte bladrijde met dubbele interlinie] ","orden In prlnctpe Ingekort. Ot- redak-
tie behoudt zi,h hel recht voor brieven niet Ie plaatsen.

Dag van de
demokratie
Net als in vele nummers vorig Jaar besteedt
Veto in hel jongste nummer vee! aandacht
aan pollueke vcrnteuwingstnlttaüeven.
Doch naar de kern van de laak gaat men
bijna nooit. Deze kern konden we bijvoor-
beeld goed zien bij de Renaultsluiting. Ter-
wiJl sommigen atnen te lullen over -pou-
tieke vernieuwing, m«t demokratie .... •
1I(.'5100teen topmanager die door niemand
verkozen werd drieduizend mensen zonder
pondon op Straal te zenen. De politld die
door de bevolking verkozen zijn. beweren
dat ze komplri'1 machtdoos stenden. Het
draaf er uiteindelijk om dal een handjevol
kapitalisten en tonmanagers die alleen
verantwoording moeten afleggen aan een
beperkt klubJe grcre aandeelhouden hel le-
ven en welzijn van vele honderdduizenden
Belgische gezinnen bepaan. Deze mensen
worden noch door de bevolking. noch door
de werknemen van hun bedrijven verko-
zen en hoeven aan hen geen rekenschap al
te leggen. Van doorzichtigheid is er totaal
geen sprake. Polhid beweren tegen de
beslissingen van deze grote kapitalisten
machteloos te staan. maar zijn In zeer vele
gevallen wel de loopjongens van dezelfde
kapitalisten. veel loppolitid'komen uit hel

bcdrjjfslcvcn of krijgen via hun carrtêre
hoge Junkties en vetbetaalde posljes in het
bedrijtsleven. ongetwijfeld voor bewezen
diensten. Ondanks alle gewauwel zullen de
vele bindingen russen het kapitaal en de
politici onvermijdelijk voor korruptie blij-
ven zorgen. De diktatuur van de vrije
markt en het heilige wtnsiprtnope zijn to-
taal oeverzoenbaar mei echie demokratie
en politieke vernieuwing.

Wal kan het de meeste mensen schelen
ol een polulcus nu twee of drie mandaten
heeft. wanneer hij over Iundamcntele lol-

ken toch nters te zeggen heelt? Welk nul
heefl het dat er meer openheid komt. als de
echte 1x.'SIi~singendie de mensen raken in
de toekomst ejcers genomen worden door
krachten waar niemand val op heeft? Hoe
kan men een einde aan de korruptie maken
zolang we leven In een kapita!tstisch sys-
teem waarin mei geld alll'S IC koop Is?

Alleen door dit kapita!isti5C.'h systeem.
waarin van echte demokratie geen sprake
kan zijn, te vervangen dnor een systeem
waarin alle belangrijke bedrijven in handen
van de gemeenschap zijn en de mensen via
een demokransene ptanckonomfe echte
komrele hebben over alle aspekt en die hen
aanbelangen, kan er van echte vernieuwing
iets ln huis komen. zender een 'nieuwe
ekonormsche kultuur' Is een nieuwe poli-
tieke kultuur een lachertje.

Roger Llekens, xesser-t,o.

RAP
~Itnva,,,,,,,

lfftD. ikW,...tkrm
wanl ik ""*mr krom
voor mijn auto op albetdDi
tol ik ddlaIdd een sllppmlr maak,

flint I ,. ti tidtItt lil riM
ud tben f QII tee
paudiK br tbc dHhboard Il&lu
MUndroom. mijn auto.
mijn vrijhrid. miJn blljhrid
doel me dl'! gordel um.

CHleKEN TONIGHTl
Wat ik nkl hel' In mijn hroek
hou Ik In miJn hand. zo scheur Ik door
het ganse land. Tcmmln\le
als Ik nicl in de file sta.

AU/D, ~'1'i}htjJ, bJijhtid

'1 Heeft nu Lang 8C"OCM geduurd
met de auto die alles verzuurt:
We raken lWerstuurd_ I..mg st'not'J getuunl
in de file tussen honMrddulzend wWlen

AlJTO - dldact. AurO - dt"ltrudie_
AUTO:
stuur hem de laan uil!

Een droom gaal In vervutlmg
.. I AUWWWWWWWTO RAP - CAR WAR

CRASH'

De Fuhrer gaf redereen
een radio en een auto
en de Joden een etad.

7,,) eu dër met de carburator dit1awr
en zijn uitSlOOI:me1 kwalijke ..noop.

HCI loopt uil de hand (aan de kJPCrMk-
lNnd).
Een olievlek.: Ik word setl

ëen Ic-w-n tussen de vlU(·ht·
en dIP pec-h5lrook
RICHltNG SCHROO11IOOP. RICtmNG
SCHROOTHooPI

RIJk!.wa.chl grhkrdI: Wokrljden
en mes W-rD1ijden
Dra zuUen de trrinen weer op tijd ... n
ri)dm

Camera's op elke hoek van de straal
In de poIltles,aat (2x)

Tt'JCn alle verwachungen in
komt dr revoluûe, korru de revoluue
uit H.. ~-HasslPlt!
Grati\~jlC'nbaar vervoer
tt~le I(la$ en tweede klas.
cecn ,".aats '
I't"C'_ staan
In de 'ftandt'Jlrnaatschappij.

De Pilhrer t_tatlcdl'fet'n
een radro en een auto
en de joJen een stad.
Camera's in elke hoek. van de stad.
camera's op elke hoek van de straat
in de poliUCSI.aaL

Orde en tuctn, hel regent bekeuringen
up de Ilrk van de kleine man dir dUt"(
~likken kan.
Reglement i~reglement
vn "'hel)! het'! r.eH g<.'"Stemdl

AUUUWWWWITO rop,
allin rail. auto rapl
AUTO- dldact. Auro-ucurucuc.
AUTO:
sluur hem de laan uit!

Didl de Parts
per.on .. ll(IJI gr:ata
pare:oc:«"Uence

Penninckx M.,
eed Samsom
• gewone prijs: 2331,-bfr
• Acco-priis: 1165,-bfr

STATISTISCH ZAKBOEK
VAN BELGIE,
Matthijs K.,
lannoo
• gewone prijs: 595,-bfr
• Acco-prijs: 125,-bfr

ONZE SCHULD,
De Grauwe P.,
Lannoo
• gewone prijs: 495,-bfr
• Acco-prijs: 195,-bfr

SPIEKEN,
EEN VAK APART,
Demytlenaere B.,
Icarus
• gewone prijs: 495,-bfr
• Acco-prijs: 395,-bfr

WEGWUS WISKUNDE,
2 delen,
Vlaamse Universitaire Raad,
Acco
• gewone prijs: 1195,-bfr
• Acco-prijs: 595,-bfr

Hoe word je
aandeelhouder?
(een praktische handleiding in 5 slappen)

1. Ga naar ACCO In reuven. Antwerpen of Kortrijk

3. Vul de papieren in,

2. Zeg: 'ik zou graag aandeelhouder worden'.

4_ Geef je mooiste pasfoto.

5. aetaet t .250 fr.

En je bent voer de rest van je
studentenleven gered.
En alle jaren nadien.

PS. Je geniet meteen van
alle Acco-vcordeien.

!t• •• •• •, .

ACCOin detail

·•·
·•••· , .•,

• •

.. .• .
-,
-,..

·•·•,
•.,.,·•• . .

• •
..,·•·•

1. Een rechtstreekse korting van 15% (en meer) op je
ACCO-boeken, cursussen. op papier -en kantoor-
produkten. Een korting op tal van boeken en andere
publikaties. Op wetenschappelijk bedrukt tekstiel
(zoals labojassen en t-shIrts) geven we ook
korting. Bier beschouwen we niet als studie-
materiaal (jammer genoeg).

2. Je investeert HNMAAl1.250 fr. en je bent
voor de rest van je leven ACCO-aandeelhouder.
Met andere woorden: Je blijft vàn je voordelen
genieten zonder extra kosten ook als afge-
studeerde vader, grootvader en/of
overgrootvader.

., ..,.,· .
Acco Acco Acco
Universiteitslaan 4 Prinsstraat 21 Tiensestraat 134--135
8500 Kortrijk 2000 Antwerpen 3000 leuven
Tel.: 056/22 44 88 Tel.: 03/22 66 402 Tel.: 016/29 11 00

De 5 voordelen van een Acco-aandeel...
3. Aandeel beu, geld terug. Inderdaad. je kan na vijf
jaren je aandeel terug inleveren. Je krijgt dan je lntnêle
betaling grotendeels terug. Waarmee weer bewezen
is.dat een ACCO-aandeel in feite N!ETS kost.

4. Met een aandeel behoor je meteen tot één
van de grootste studentencooperaties van
Europa (en omstreken). ACCO telt zo'n
120.000 aandeelhouders. De bovense helft van
denkend en creërend Vlaanderen bezit een
ACCO-aandeel.

5. Als ACCO-aandeelhouder kan je genieten
van kortingbons (zoek ze in de Accokrant)
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toch liet hiJ verstaan vol uil te willen gaan
voor een konfederatie met cito Brusselse kol'
tolieke unief- Mililr daarmee was de kous
nog niet ar. De BRTN had n~ een uitspraak
van de rektor van de week tevoren in de
kast liggen, waarin hij een samenwerktng
voorstelde iusscn de middelgrote unit'fs uit
het plan-Dillemans - tt' welen de untver.
sttelt Antwerpen en de VUB, [ale kader).
I)e ultzendmg van die bewuste radtopassage
met een weck vertraging bracht dl' serent-
teil van het debat een stevige klap We,

minieter van Onderwijs t.uc Van den Bos-
sche (SP) liet zich de afgelopen week nkt
oubenngd In het debat. In een o!,llwrkclij"'e
speech bij de opening van het akademjejaar
In Gent, twee dagen na Leuven, nam dl'
minister zijn 'verkenner' VOiUIlin beschcr-
mlug: "Ik heb bij Dillem ..tn~ nooit enige
vooringenomenheid ten opzichte van een
bepaalde instelling of van lijn eigen urnver-
sttett kunnen bespeuren. Ererektor Dille-
mans heeft dan ook geen vcrborgen KUL·
agenda ol mysterieus politiek plan in zijn
binnenzak zuren." Verderop krq:en de bak-
keleiende rektoren l'en bedekte veeg uil de
pan: "Ik bt'grijp best dat individuele Instel-
lingcn of hun rektoren zich in eerste in-
srantie 1!t:11()()(lzaakrIloden hun eigen Il11i·
versttelt te verdedigen en hun amblrlee c-,

al dan niet ingekleed in een regionale otlc-
vcnsbeschouwebjke retorjek - t<: etaleren.
Dl' openingspeeches dezer dagen laten me
niet alle veel illusies dat dit 'belangendls-
cours' gemakkelijk overstegen kan WOrden."

Rektoren ruziën over rapport-Dillemans

Onder professoren
Gorige week kon ]e in dit "'ad

een analyse lezen van het
'voortqanqsrapport' dilt ere-

rektor Dillemans schreef, in opdracht
van het Ministerie ,'all onaerwiis (zie
Veto 2). De erereklor kreeg in 1995
va" de minister de opdracht om enke-
Ie pistes lUI Ie gaall die moesten leiden
lot een optimalisering elI rationalise-
rin9 val/ net universitaire onderwij s.
Oe eerste reakties nn de hekendma-
killg van het rapport waren over het
aigemeelI IJositief. 111middels gooide
VUB· rektor Els Witte een stevige knnp-
pel in liet hoenderhok met haar af-
wijzing van de samenwerking tussen
de katoneue universiteiten "'", Leu·
ven en Brussel, Een rekonstruktie vall
een weekje ruzie Ol/der professoren.

Centraal in hel beloog van Dillemans staat
de vaststelling dat de Vlaamse uruversuei-
ten, gelei op de geringe budgettaire marge
van overheidswege, nlerlanger moelen
streven naar een volledig onderwijsaanbod,
maar wel naar e~n wlw,mrdi!Jaanbod. Dat
betekent dat de uniefs lullen moeten gaan
samenwerken, alsfankeu ook, door rtchrm-
gen te schrappen die in een bepaalde instel-
ling nlcts toevoegen aan hel gehele aanbod.
Daardoor 70U er ruimte vrijkomen voor een
grondige vemtcuwteg en verbeterlng van
hel universitaire onderwijs, mr-t her oog op
een verhoging van de produktlvitelt van de
studcru. Dillemans klaagt hel huidige op
reproduktie gerichte onderwijssysteem al
langer dan vandaag aan. Ook tijdens zijn
Leuvense rektoraai nam hiJ Initia lieven die
hel InzIcht en de zelfwerkaaamhetd Van de
student zouden moeten stimuleren. Daar·
naa.,t wil dt, ererektor h<,t un;versitairl' cur'

.m.w\i~:den In een voer ;illlie OW
I"idingen uniforme opeenvoIginS van drie
cycli. Na de ecrue twee cycli. min of meer
te vergelijken mei de indeling in kandldatu-
ren en licenties vandaag. komt er een extra
derde cyclus van één maSterjaar, dat kan
opgevuld worden mei een lerarenopleiding
of een andere aanvullende opleiding.

Behoedzaam

Hel meest heikele punl ln het pl.111van
Dillemans ts evenwel dt' voorgessclde her-
vorming van het universitaire lat1d~("hap.
De rapporteur ziet ruimte voor vier 'kermis-
centra'. Dat ziJn de Unlversitcil Geilt. de
VUB, een konrederatie van de huidige Ant·
werpse universitaire instellingen en een
konfederatie van de KU LeUlien "n de KU
Brussel. Tegen dat laalste '>iImenwerkings·
verband re(."Sgrole Opposilie aan de VUB.
lil een Intt'rvlew in De Standaard _ wel·
licht niet tOevallig gt'publicccrd ()p de dag
van de opening van het Ltuveme akade·
mieja<lr - trok WIUt, van leer tL1~enhet
katolieke gevaar dat haar vrijzinnige uni·
versiteil bedreigt. Mei de U'uvem-Brussclse
samenwerking vreest zij de konkurrenlie
van een grOlere speler op haar eigen ter·
rein: 'Het zou nodeloos tol een konkurretl·
tiestrijd in 8russelleidell. Slei u voor dal
Gent Leuven ZQl! mogen blnnenlrekkt'n."

Ln de plaalS zou Wlne lievt'r de KU
Brussel zien samenwerkt'n met hilar eigen
instelling. vanui! de wil 'om samell als
Vlaamse instellingen in Brussel sierk te
staan." Niet onbelangriJk: In dergelijk ver·
band is de VUB zelf de sterke parlner. Dal
voorstel kon dan ook Ol) weinig sympaltue
rekenen bij de andere betrokkenen. KUB·
Rektor Maltheeusen, die een 'behoedz<lme'
samenwerking met de KU Leullen niel on·
genegen is. wil de. bruggen met de VUB niel
opblazen, maar houdt toch VaSIaan de ei-
genheid van zijn instelling.

Op de akademi'iChe zining bij de ope·
ning van het akildemiejaar liCI rektor Oos·
terlinek zich niet verleiden tOt een repliek
aan het adres van lijn kollegd Witte. maar

Samenvloeiing

Het voorstcl-oosterunck lijkt hocdan-
ook in openlijke tegenspraak Jllet bet oor-
spronkelijke plan van zijn voorganger, die
in ljjn rapport eksplidet waarschuwt voor
een te grote samenvloeiing van universnet-
ten. in Antwerpen, waar onderrussen in
alle stilte wordt gewerkt aan een verdere
integratie van de diverse umversnatre tn-
stellingen, wordt het plan-Dosterllnck al-

. vast als onwerkbaar van de hand gedaan:
·Wij zijn pluralistisch, met jezuïeten. en
daar kan geen vrijzinnige universiteit bij.
Een ruste gaat Ie ver. Samenwerken mei
anderen kan wd, ook met de VUB", aldus
rektor Rudi vcrheyen van de urnverstten
Antwerpen.

Ook de opdracht geiler van mllemens.

Spurt

De minister hoeft evenwel niet te wan-
hopen. Wel1îcht krijgt hij op hel konklaaf
over het rapport-Diilernans volgende
maand alsnog hel door hem verlangde
-emsug, sereen, rationeel debat". Het hui-
dige cverenweergeroep der rektoren beo
hoort tol het positioneren dat voorafgaat
aan elke S['un naar de önderhandelings-
tafel, De vraag daarbjj moet niet zijn wie
zich op de beste plek heef! gepllotccrd. maar
wel wat er van het rapport-Dillemans nog
7..:11overblijven aan het einde van dl' ril.

Bart Eeckhout

Hoe de media hB1nieuws maakt
Toen rekror Oostertlnck \'0. week biJ her begln ...an lijn fJpeniflg"'h)L~pf<lak Hwr pers
en maatschappij een allusie mukte op dr 'ak1u.llleil' van 7iJn ortderwerp. kon ook hIJ
wclI1cht nîM bevroeden hce dimt hij hij ik wa<trh"id Uit De v')tlrbtJe w~'etc werd jllUllCC~
enigzins ten unrcctue de- indruk gt'Wt'kt dat de' rctcWrt'll van de vel"5dU.l.lendr unht'nhri·
ten elkaar mlJ<kh phti~ kommentaren bet bkwd vanonder de naads pestten . ..unkiding
""<IShet tmervtew dolt Vl.Ili·n:klOr l'b Wille teestoud aan 'De Standaard' In dat Interview
be.kddl· Lij dl' door hel r<lJlI>orl-Dillemdn, \',>Of~......telde samenwerking ruwen dl.' KU Lcu-

niet die "Vandl' eiKen voorman, die dl' LI.'U\·en~ Ot:Vl'nUR' beheereten. "en reiktie kon
niet Uitblijven, t'11dit Iet'''' er <It,k te komen. '~ '\Ilderelldadg~ Ik'1 rektor Oostcrlinck in
het radrorucuwv horen dat voor hem VUB en Un;n'Olte!1 Aniwerpen maar moesu-n ga,ln
sameuwerken. Klein detail- her bewusre interview wes non nog niet uitgezonden ""nanw
ven een week tevoren. die een «uaalntcuwe too:ld.eni\ kreeg in til' veranderde kf.ntt'l.~t
Een M..aJ.1ljL·"ar! pure medlamarupulanc? Rektor OO~1l'rhncl. "De pen; hlC'elt ,,' haar
eigen manter van .wlen uultrmeu. Hl" nucrva-w was al een wee ....oud Inmiddeh had ik
ook: wel gehoord uat er in Bru,,,,,! til Amwerpcn weinig genegenheid WOU \'OM mijn
voorstel, 1'11i'" wil er vcker ~e{'n breekpunt van rnaken \lom mij telt alleen dal een ratio-
uallsering of opljll\iJli\<.'ring van hel lItJi""et~It;llrt· (ldnl"ld inhul1dt dat hel aanta! plaahen
waar een zeilde opleid,"g wordt !ll'{'r~ilnl~l'('rd locpt'r"'l wordt tor twee uf urte. d3Mhij t~
dl.' kW,llitl'it van h(,1 ouderwijs Iwt l'nl!!c argumetu. Ideaal zou dan Lijn dal oilk 11('1 aantal
kenntscenrra lot drj(' herleid wordt. u,n b.·le"'tll1 dOl t'ldast de grOie I....ee, Leuve!1 en
Gent, Bnj~~l'l en An(werpen e('n~ 1\luden mocten nadenken oller een samenwerl...ing.
)\"\,'OIrhet i~niet a<lll mij om JJ,H {'ell ddinilld " .. rdn'l over w vonuen." DJ de re"'tilr
bel,'rijrn dal de VUB f'roblemt'n het'ft mt't dt' "'Ijl\!t:dertllie van u'u·.ton en KU Brmsel?
·Ligenlij ....nit"t Wij werken nu al ~mt'n mei de Kli Bnt~seL vooral op gt"bied lIau Ol\tkr·
l<"lt'k.DaM j~ no"lt ee!1 lIertc<'erJ woord (1\'...r J:l'vollkn Of we daarom lol een urne moc·
len komen; Dat b \' ....M mij fJnderdt'el ...an Ue dhkul>~le. Koch mil! n,){h ffit't:r. De VtrB
herlt blijkbaar ~rik lIan de KU l..eu\·en. O<lt "'<ln<I!leen ma<lr Uctckenen .bt lij b.lng lijn
~'<lnorue I.." ...\lileit Nkt verwvlll.krlij .... In tandhl'dkumk hl'bhen \viJ vour hel ul1d{'rwlj~
bijvoorbeeld een akademl'>('he ~lar \'Jn ml'er ,bil lwintig man; Je VUB heeft voor dt'lell
de opleldjng ~1C<.·htstwee krach ren N-schikbailr·

(bel
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Konkurrentie

Het rapport dat Rogu öittemans.
ererektor van dt'Zt' univeruteit, schreef in
opdracht van de minister van Onderwijs,
lijkt dr universitaire onderwijsaqenda dit
jaar ft' zullen domineren. In dat rapport
wordt gesteld dat de uniefs beter moeten
samenwerken in een streven naar ren
'volwaardig' in plaats van 1'1'11'volledig'
oJ/derwijspakker.;t"ell dergelijke ratio-
Iw!iserillg 11101'/ruimte vrijmaken voor
reil verhoging van de kwaliteit ven het
onderwtjs, '(

vanuit het pçrspektiefvall dl' student
biedt het plan-Ditiemans een interessant
dwkkader. Niet dm heiJapport zonder
tekorten is. Zo wordt er mh gi't'JJwoont
gl'repl over hel btlallg van sociale maat·
regt/eli - 1'1'11aallgepaste studie-
fi"flllcirn'"g bijvoorbeeld - die dr ratio-
naliseril1g zouden moeten begeleiden, om
ti! vermijden dat het tot ren ordinaire
studentenbeperking zou verworden,
Niettemin kali de sludemt!llbeweg;ng op
zich weinig hebben tegen er" poging tot
optimalisrril/g vall de kwaliteit van het
universitaire onderwijs.

/11dat opzicht is hel uiterst
hetreurenswaardig dat hel akademische
debat over het rapport-Dittemons de af"
gelopen week Vt'17QJ/(1 is in 1'1'11gebakkdei ....
van rektoren. die het eigenbelal/g op korte
termijn blijkbaar hoger inschatten dan
het "Igemeen bdang op lallge termijn.
'Fundamenteel' zijn de verschillende
Slemmen het wel eens over het rapport,
maar dil' eensgezindheid rindigf waar de
eigl'lI afsla/ll<illg begint.

Rektor Witu van de VUB schuwde de
grote middelen niet in haar veni'l!er lege"
het plan, In een goed getimed interview
- een dag I'oor de opelli"g vall het
UUl'l'IISI' akademiejaar -lekLIlde zij
bezwaar aan legtIl de 'kollfedl'ratlf', van
tir KV LI'I/Vt'1I1'11de KV Brussel. Hoewel
de rektor lil haar opl'ningsrl'de vaststelde
dat snedenten nauwelijks 1I0g voor Uil
IInief kiezen 0111ideologische reder/en,
benadert zijzdf dl' problematiek vanuit de
atouae ugellstelfillg lussen katatieken ril

vrijzinnigen. lil het samenwerkinqs-
verband olltwaart 'Zijeen katoliek: 1'11ren
Leuvens gevaar: het grolI', katolieke
Leuven zou de middelgrole VUB op "aar
eigen terrein komen bedreigen.

Het Leuvense voorstel was I/iet
mi,.,drr wlliJnig. Niet alleelt lIIoeSlel/KUB
en KUL mmel/werkell, de VUB moest zelf
aansluiting zoekrl! bij Allfwrrpen, vond
rrklor Ooster/il/ck, De meen./aarde van
"el pla/l-OoSll~rlinck (met slee/ltS drie
grote IIl1iversilaire all/ra) tegc:lJoverdat
van Dil/emallS is lIiet metrt'f/ dllidelijk,

Jamml'r tocll, niet al/I'ell omdat
Dil/emans:S boodschap dreigt verloren te
gaal/ ill eell weillig essemieel gekrakeel,
maar ook omdat dit voorval een.pijnlijke
iIIl/stratie is I'ml dr konkurrewiestrijd dit
de laarsIr jarell is losgebarsteIl 111551.'1/de
verschillellde IIniefs. Het r/lige teTTein
waarop Imi!'I!ysiteiren werkelijk met
elkaar il/ de cli,,,,, ZOllde/lmogell gaall, is
IIe/ de kwaliteil vall hel o/1denvijs. Niet de
kwaliteit \'all de frieten in de studemen·
restaura"ts of 1'011 de bedde" in de peda 's,
lIiet de computerfassilileitell of het
eJaall/etlSysteell/. Alvast in Leuven wordt
dllidelijk welke nadelige gevolgen zo 'n
loze konkllrretJtitstrijd ka" hebben,
Omdat blijkbaar "og dit jaar ill Leuve/l
liet Gentse selllestersysteem moest ge-
kopieerd wordelI, waarbij geflirt werd met
de grel/zen vall dr le9aliteit, moe/elI il1
drie fakulteitelI de eerstekamIers het einde
\'all oktober afn.'(/clttell om re wetelI ofzij
de daaropvolgende maand al dan niet
prorfeksamens ill drie maandt'n lala
bindellde eksamens tl/I/ell krijgen.

KwaliuÎ1I'(I}1 lut onderwijs. tegt ll?
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Verdrag van Amsterdam is sociaal onaanvaardbaar

Europa kiest voor werkloosheid en een
duale maatschappij
epdotldtrdog twee oktober werd

door de vijftien Europese
ministers vall Buitenlandse

Zaken het Verdrag lIall Amsterdam
ondertekend. Hel is mi aan de lidsta-
ten om het verdrag te bekrachtigen.
Voor Bel9ië tesekent dit dat zowel liet
federale partement als de parlementen
va" de deelstaten zich over de lier-

äraqstekst zuneu moeten blligell. Hel
verdrag beval immers diverse bepa-
1;1I91!IIop het vlak Vt", werkgelegen·
heid en sociaal beleid, zodat ook
Vlaanderen bevoegd is. Roger ntan-
pa;", /roogleraar arbeidsrecht, roept
alvast op om liet verdrag af Ie wijzen,
Volgens hem is het verdrag sociaal
onaanvaardbaar en maakt "el elk
Europees sociaal beleid vQPr de toe-
komst ollmogeUjk.

werkgelegenheid en sociaal beleid stonden
in Amsterdam nochtans bovenaan op de
agenda en de verwachtingen waren hoog.
De sociale realiteit In Europa smeekt dan
ook om een nieuwe aanpak: 57 miljoen
armet1,4 miljoen dnkjozcn, (officieel) 18
miljoen werklozen. groetende sociale uit-
sluiting, ... Volgens Blanpain worden de
verwachtingen echter mta ...1 niet ingelost,
integendeel. "Europa heeft immers, na Am-
sterdam, geen bevoegdheden om op het
vlak van de werkgelegenheid echt in te
grijpen en een passend sociaal beleid te
voeren, Integendeel de sociale afbraak
wordt georganiseerd. - De doelstellingen
van de Europese Unie met betrekking tot

werkgele~nheld en sociaal beh:ld worden
in het \'erdrag nochrans bevestigd en zelfs
krachtiger dan voorheen geformuleerd.
Beide materies worden elk In een apart
hocldsruk ondergebracht en aan de Euro-
pese Unie en Gemeenschap worden zeer
hoge doelstellingen verbonden: een hoog
nivo van werkgelegenheid en sociale be-
schermmg, gelijke behandeling, een gestage
verbetering van de levensomstandigheden
en arbeidsvoorwaarden, bevordering Vim de
sociale dialoog en de besnijding van de
sociale uitsluiting.

Dat Europa ectuer weinig of geen se-
ctale bevoegdheden krij!;l, blijkt reeds op
hel vlak val) de tewerkstelling. Het werk-
gelegenheldsbeleld blijft een uitgesproken
nationale matene. Europa zal enkel het na-
tionale beleid Vim de Hdsraten koördmcrcn.

ZIJEIIM KllMII'AU.-I"UIl>IE~ rer:
HA~ - 5YMP"rH;E'/N

en dan nog op b...sis van zeer v ...ge richtlij-
nen. De lidstaten krijgen dus een enorme
speelruimte zodat men moeilijk van een
sterk Europees beleid kan gewagen Boven-
dien blijft het beleid inzake werkgelegen-
heid ondergeschikt aan hel algemene cko-
nortusch-rrtunetaire bcleto. Dit monetair
beleid is niet gericht op volledige rcwerk-
stelling maar 0]) het voorkomen van tnllauc.
Zij gilal er zelfs van uit dat een minimum
aan werkloovhetd noodzakeljjk Is om de
Inflatie in te tomen.

Non-beleid

Haaks op den afwezigheid van be-
voegdheden inzake werkloosheld staat dl'
Europese houding ten aanzien van de
werknemers. Fh:ksibiliteit is hier het tover-
woord. "Arbeidsbeschermende maatregelen.
minimumlonen, ...rbeidsduutbepallngen,
ontslagregelingen en andere worden gezlen
als belemmeringen van groei en dienen
weggewerkt te worden. - Werknemers moe-
ten zich aanpassen en soepel reageren op
ekonomischc veranderingen, Ook inzake
sociaal beleid blijft er een grote kloot be-
staan tussen de gestekte doclstëlliugen en
de beleldsmogclijkhcdcn. Voor een aantal
belangrijke materies (onder andere sociale
zekerheld. arbeldsrechr, Hskalitcil) wordt op
Europees vlak unänlmfteh vereist, zodat
een lidstaat steeds een beslissing kan blok-
keren. De beloning van de werknemers
wordt zens uitdrukkelijk van de Europese
bevoegdheden uitgesloten zodar de loon-
kost een puur nationale aangelegenheid

vervolg van p. I

voortvloeten. niet geheel ongenegen, Hij
staat achter de redenering om iemand het
recht te Ontnemen om in een bepaalde
richting te bissen, als die persoon manifest
de voorgelegde adviezen naast zich neer-
legt. Het is dan ook vooralsnog niet duide-
lijk of de proeven vandaag zullen resulteren
in een ortëntattcprccf dan wel in een bin-
dend Ingangseksamen. Op een recente stu-
diedag van het Psvchorerapcutlsch Centrum
van de KU Leuven liet Jan Adé, topambte-
naar van het kabinet van Onderwijs. zich
alvast enkele keren omvallen dal er "teveel
studenten" zijn,

o

Weerslag

•

blijft,
Dit heeft enorme gevolgen op Euro-

pees vlak, Nu-in het kader van de Europese
Moneratre Unie de mum, wisselkoers, in-
üaue en everheldschuld komen vast IC

staan, blijf! er hoofdzakelijk één element
over 0\11 als land kompetitief IC zijn: dl'
loon kost die sterk verschilt van land tor
land. Op die manier worden de sociale en
llskale systemen van dt' lidstaten legen el-
kaar uitgespeeld met sociale dumping tot
gevolg. Om kompetitief te blijven 1110elde
loon kost dan immers naar beueden. Er
komen daarom nog meer rationalisaties,
ontslagen, delokaltseues til !log meer men-
sen worden vervangen door machtnes. "Er
Is een impliciete keuze voor werkloosheld
en een duale maat..s.chappij met <lllegevol-
gen vandten." aldus Blanpain.

Definitief

De sociale bevoegdheid v ...n Europa 7.0-
als bep.;aald in het Verdrag van Amsterdam
is zeer beperkt. Slecht bepaalde arbeids-
recll1dijke aangelegenheden kunnen met
(gekwalificeerde} meerderheid geregeld
worden, de belangrijkste matenes [arbëlds-
recht en socîále zekerheid) blijven een zui-
ver nationale aangelegenheid. Een echt
Europees sociaal en werkgelegenhctdsbcleld
is daardoor juridisch onmogelijk, Geen
Europees sociaal beleid betekent: geen
Europees minimumloon, geen bindende
Europese KAO's, geen Europese sociale
zekerheid, geen Europese bindende maat-
regelen Inzake werkgelegenheid, vastheid

De testen moeten een evaluatie zijn
van de studenten en met van het sekundair
onderwijs. Maar professor Jenssen is zjch
ervan bewust dat de invoering van derge-
lijke ortëmeringsproeven een weerslag zal
hebben op het sekundatr ouderwljs. Hij
bestempelt dat a Is een positief gevolg. ·ZO
kan het sckundair onderwijs meer de na-
druk leggen op zellstudle", en "kan hel
rntsscbtcn nóg beter worden- voegt hij er
voorzichtigjes aan IOC. 'rcnsloue m.1g men
het gevaar niet ruinimallscnm voor mensen
uit de lagere sociale klassen, die de eersten
zullen zijn die afhaken bij een negatieve
test. Omdat zij uiteraard het r---------------------,
minst van al het rtstko kunnen
lopen van ren (dure) mislukking.
Vandaar dat Loko in het alge-
meen hamen op een begeleide
mededeling van de resultaten.
Hel is de taak van het PMS en de
leerkrachten beeld van de SIU-
dent mee te delen en nlet enkel

ef

'sec" de resultaten te Sloven

Misstappen

De studentenbeweging staat
dus niet noodzakelijk negatief
ten aanzien van de hierboven
beschreven testen. Zij bepleiten
onëntcnngsproeven bij het begin
en op hel eindt van het zesde
jaar sekundalr onderwijs en ka-
deren dit in een breder perspek-
tief. Enerzijds pleit Loko voor bet
opnemen van een aantal uren
over hoger onderwijs in de derde
graad sekundatr onderwijs. Dat
mag uiteraard niet leiden tol een
nieuw vak, maar wel moet er
plaats gemaakt worden voor
nieuwe: aksenten binnen hel nor-
male programma. Daardoor moe-
ten scholleren beter geInfor-
meerd worden over de mogelijk-

van betrekking, vorming, ... Daarbij knmt
nog dat, wanneer het Verdrag van Amster-
dam bekrachtigd wordt, dil enkel nog mei
unanimiteit gewijzigd kan worden.

De kans op wijzlgmg is daardoor onge-
veer onbesraande. zodat mei dit verdrag het
non-beleid definitie! wordt vastgelegd voor
de komende decennia. "Amsterdam is veel
meer dan een keuze voor een markrekono-
mie, waannee de meesten het wel eens zul-
len lijn. Hel is een definitieve keuze voor
een bepaald tipc van ultraliberaal beleid,
waarbij een eigen sociaal Europees beleid
voor de toekomst onmogelijk wordt ge-
maakt. Eens het Verdrag van Amsterdam
geratificeerd. wordt die politieke keuze
vereeuwigd." Dit is rampzalig. "Dit non-
Puropa leidt IQ! sociale afbraak, werkloos-
heid, grote ong~lijkheid, sociale uüslutnng.
marglnalen. kriminaliteit. meer gevange-
nen, drugs, (,,_~ Dit model kan niet in de
Europese grlStu!wet opgenomen worden.
Het moet d('mókr~lisch rnogchjk zijn op
een bepaald ()genbli~{'en andere koers Ie
varen."

Statement

Dal men met het Verdrag van Amstcr-
dam een Europees sociaal rrnmrnurn voor
altijd uitsluit, is volgens Bl anparn onaan-
vanrdbaar. In de toekomst (liefst zo snel
mogrlijkl moet Europa voor een echt so-
ciaal beleid kunnen kiezen. "Indien zou
blijken dal tegen het jaar 2000 de werkge-
legenheid inderdaad niet beneden de vijf
procent 7il en het ...arnul arrnën niet bene-
den de 30 miljoen, zouden de regeringen
tnoeten aanvaarden dat een Europees se-
daal beleid kan gevoerd worden op bash
van gekwalificeerde rucerdcrheld." Blan-
paln pleit cr dan ook voor het Verdrag van
Amsterdam niet te bekrachtigen vooraleer
men dal engagement is aangegaan. Be-
nieuwd of in ons land de politieke moed
aanwezig is om zulk een statement te ma-
ken.

Kri.stof pantets

heden op het vlak van het hoger onderwijs.
Andemjds drukken de srudemenvenegen-
woordigers erop dat de beslissing door de
student zelf gemaakt dient te worden. Het
orit'luering~belc:id mag dus niet leiden lot
een beperking van de toelating. door het
bindend rnaken van resultaten of adviezen.
Men moer er immers levens rekening mee.
houden dal men nooit een sluitende test
kan ontwikkelen. Tenslotte wijzen de stu-
denten op het gevaar van een sunäeoossrer
dat men meesleept vanaf het sekundalr
onderwijs. Dil kan er immers toe-lelden dat
men op de universiteit nog gckonfrorucerd
wordt mei mustappen uit de middelbare
scbootcarrtêre.

Raf cerns

J{)(JlJSé NE&Arhwsr<w OP CVE _

Jaargang 24 1Ir. J dd. 6 oktober 1997 0 "10

Op de monitoraten, waar de
praktischt' kant van de zaak afgehan-
deld wordt, is men van mcmng dat
het om redelijk moeilijke testen gaal.
senssen bevestigt dat de tl~1 gericht
is op het begrijpen en vcrwerken van
gegevens op korte termijn, Dat is wat
hij noemliesten 'at deep level". dil Is
wat het uutversnarr ntvc zou moeten
zijn. Daarnaast erkent hij dat het
huidige unlvershaire onderwijs nog
al te zeer 'at surface level' werkt. Dal
is gericht op het opstapeten van ken-
nis en deze weergeven. vergeten en
opnieuw het volgende begtunen op-
slaan. Oe testen vragen dus eigenlijk
meer dan wat er (tegenwoordig) van
de studenten wordt vcrwacht aan de
universiteit. Dat kan wellicht lelden
tOl een onnodige afschrikking van
een aantal studenten, Gckonfron-
tecrd met die tegenstelling verwijst
Jamsen - weinig bevredigend -
naar de evolutie van 'hel nivo van
het universitair onderwijs en de posi-
tieve verwachtingen met betrekking
tot de voorspelbaarheid van de
studleresuharen.



Steeds minder generatiestudenten in Leuven

KU Leuven 'slachtoffer' toegangseksamen (tand)arts
Oreeds minder gtlluarieswden-

ten - stilden teil die zich voor
liet eerst aall universitaire

studies wagen - zij" geneigd ziel! in
Ie schrijven aan de KU Ul4ve1l. Dar
blijkt uil de voortopiqe sijfers vatl de
inschrijvingen, De Leuvense nniver-
siteit lijkt voorat terrein te verliezen
in de richtingen ge"eesk""de. tand-
heelkunde en kinestterapie. Bij de
(tand)artstn was dat verlies enigzins
illgekalkufeerd, gezien de toetatinqs-
proef. Toch is het opvallend dal de
Leuvense A/ma Maler in die richtin-
gen staker achteruit 9aal dan eh
konkurrentie. Leuven blijft uiteraard
wel de grootste unief in absolute
sij/ers, met meer dan zesentwintig-
duizend studenten.

Bij de opening van hel akademfejaar telde
de KU Leuven 4760 generatiestudenten.
Een weekje later is dat aantal allicht op-
gelopen tot ergens In de buurt van de vijf-
duizend. Maar dat zijn er dan nog altijd een
driehonderdtal minder dan vorig jaar.
vtvtane gemets van de Dhmst Studenten-
aangelegenheden van de KV Leuven situ-
eert dat verlies nagenoeg geheel in de
'zorgverstrekkende sektor. 'volgens de
huidige gegevens zou hel aantal inschrij-
vingen bij geneeskunde in vergelijking met
vorig jaar slechts een goede helft halen. Dat
berekern een verlies van ongeveer twee-
honderd generatiestudenten. Tel daar nog
de mindere opkomst bij de kine bij, veroor-
zaakt door de onheusbenemen over die
sektor en je komt bij hel getal dat de KV
Leuven moet inleveren aan generauestu-
denten." Wel meldt Remels een toename
van de nieuwe KU Leuvensiudenten die
geen generatiestudenten zijn.

Revalidatie

Ook vorig jaar - het laatste toelattngs-
eksamenvrije jaar - kwamen er altien
procent generatiestudenten minder opda-
gen voor de artsenstudie. Net als toen zijn
het in ruime mate Nederlandse studenten
die het laten afweten. De over twee dagen
gespreide centrale ingangsprod in Brussel
vormde voor hen wellicht een belangrijke
organisatorische hinderpaal. Hel behoeft
weioig twijfel dm de toclaungsprocf ook
kandtdaatansen, die wel deelnamen én
slaagden, heef afgeschrikt of heef doen

CURSUS
BRIDGE

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

met

BRIDGECLUB
PIETERMAN LEUVEN

Cursus- speciaal voor studenten
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 14 okto-
ber of info: 'lil'20.67.55 of 22.78.39

beslissen omtoch maar iets anders IC kie-
zen. Dal neemt nlct weg dal hel een beetje
vreemd is dat vooral de Leuvense lnschrlj-
vingsljfers zo te lijdenhebben onder de
proef. Ook aan de untversnen Gent zijn er
minder generatlestudenten geneeskunde
dan vorig akademlejaar, maar daar wordt
de 'schade' beperkt lOl vijfenzeventig pro-
cent. Volgens rektor Oosterlinck is hel
re!ai.iel gresere verlies 10 Leuveu te wijlcu
aan hel feil dat er in Leuven vroeger meer
Nederlandse srudenren laten, die ou mas-
saal afgehaakt hebben.

In Gem hoopt men in het algemeen,
net als de voorgaande jaren, weer meer
generanestudeuten aan Ie trekken als vorig
jaar. De recentste sijfers spreken van 4778
nieuwe eersrekanncrs. dat is een stijging
mei 3,2 procent tegenover 1996. Let wel:
dat getal. is niet Ie vergelijken met het hier-
boyen genoemde lagere Leuvense slJfer, dat
een weekje ouder is. In de eindafrekening
hoopt Gent op méer dan twee-eutwlntlg-
duizend studeruenhoolden uil Ie komen. In
vergelijking mei Leuven boel Gent wel
(nog) feller in aan nieuwe studenten In de
richtingen motoriscbe revalidatie en klnc.
mei een verlies van veerug procent. Vol-
gens Bernard Becue van de Gentse Studen-
renadrntntsrrarfe is de verklaring daarvoor
niet ver IC zoeken: 'Uit de persberichten
van de afgelopen maanden kwam de bood-
schap naar voer dar die richtingen volgend
jaar enkel nog in Brussel en Leuven zullen
worden georgonlseerd. Tja, waarom zou je
dan nog naar Gem komen voor klne, hé?
Men heeft zich blijkbaar een beetje laten
misleiden door de ophef die daarover ge-
maakt is in Leuven en a-usset-

Afvloeiing

Behalve de te verwachten mindere be-
langstelling voor de medische wetenschap-
pen, lijkt ook de opkomst van de humane
wetenschappen enigzins gestuit. Tot de ze-
kere verflezers behoren pol & sec en gcr-
maanse talen. De sterkste stij~en bij de
generatiestudenten vindt men in dl' cksakrc
wetenschappen. In Leuven gaat Informatika
er licfq 87.'.i procent t\ll vooruft. in Gent
-slcctus' dertig procent. uoc relauct dat alk-
ma a 1 is. blijkt .ll~je dte ~ijfers in absclurc
getallen bekijkt. Plus 87, '.i procent in Leu-
ven betekent een wiml van rwcc-cnvccrtig
inlorrnarlkastudenten ... noarnaasr gaal ook
het aantal burgerlijk tngcnieurs. wiskuudt-

gen, TEW'ers en biologen er zowel in teu-
ven als Gent op vooruit. De Interesse voor
die opleidingen schijnt dus eerder maat-
schappiJ- dan unlverslteitsgebondert Ie zijn.
Voor de eerstgenoemde richtingen valt dal
nog Ie begrijpen vanuit de grote werkzeker-
held die toegepaste welenschappen op dl!
moment bieden. De vraag is natuurlijk of
die vraag naar hooggeschoolde informalici

bc1jo1ac 2000~_ wanneer de huidige.
nieuwe lichting moet afstuderen - nog
even hoog zal zijn. De verhoogde interesse
voor biologie past niel meteen In het ar-
beidsmërkrplaatje. Mogelijk vindt men In
de stijging van biologie de gevolgen terug
van de afvloeïing bij de verwante medische
wetenschappen.

(foroJeroen Uums)

en musikologie. Ook wijsbegeerte stijgl
signifikant. vivlane gemels ziel een moge ..
lijke verklaring in feit dal het verdwijnen
van rradlttonele -rrekpletsters' als Jaap
xrunhot de Gentse filosofiefakulteit wat ,
minder aantrekkelijk maakt. In Gent daar-
entegen zet de stijging in rechten en J'5y.
chologie zich dil jaar verder door.

Retoriek

I
I

Pleister

De betangrijkste les die uil die sijfer·
dans moet getrokken worden is dal de me-
dia een niet Ie onderschatten rol spelen in
de oriëntering van de eerstejaarstudenten.
Opleidingen die positief in het nieuws kwa-
men zoals informatika winnen aan belang,
probleemrichtingen zien hun studenten-
aantallen teruglopen. Het gevaar dat de
medtatlsering van de studiekeuze zal Ielden
tot een universitaire retoriek waarbij ge-
bnük ~emaakl wordt van oneigenlijke ar-
gumenten om studenten te lokken is dan
ook niet langer denkbeeldig

Tot slot zijn er ook nog een paar rich-
tingep die enkel in één unief opvallend
hoog skoren Voor Leuven gaal hel daarbij
y<>oralom enkele kleinere opleidingen uil
het letterenpakket: sinologie, japanologie Bart ëeckhout

Psychologische kring verhuist naar
Shrink

De ierwdl oudere stud ....nt ..n herinneren zich vast n<>swel de parkeergarage in Je 'nense-
~traal In die garage W.J~enkele jaren geleden unmers katee 'Oe Shrlnk' - Iakbar van de
r~l'ch(,iI"'llische kring - gevesugd. Intu~srn heelt het pand met Inbegrtp van het kaîee
plaats, moelen ruimen voor Alma I. Of' Sltrlnk vond al cuet een bevredigend nieuw
onderkomen In de Parij~str.Jal 40. Mt'1 de lokalen van de r~}"cholog.t~dle kring liep het
daarentegen ntet echt vlolj('). Nadat ze hun hulsvcsuug ut de 'rtenscsrreat kWijl waren
geraakt. l'iJn de r-;ychologen met hun hele hebben en hoeden, kursusdienst inbegrepen.
dan maar vemuted. Na een enkele -unrwervmg Lijn Zo.'" ultelndehjk ierecht gekomen lil
krappe tokalen in een kelder van dl' De}.en~trJal \'ot~em Je venegeuwocrdjgers van de
p~ychnltlgi'S('h{' kring was deze al te kleine huisvesting voor de verdere werking echter
metlanger houdbaar. oJldank~ bcloûes van de unle! daaromtrem. Ze gingen dan ook
naafl;tig op zoek naar nieuwe lokalen.

1),>7.ezoektocht bleek. ondanks lil' medewerking I'P fakultair !\I\'O, geen stnekure. UI)
dt, dien", cudcnrcrtbck-td vonden IJ;: Wt'llljn gehoor, koördmator vau Gt"rvCIl kon "nlet
beloven dat er Iers gevonden zou worden- Uitdndelljk h de ''''ydwlogÎ:>chl: kring met
ope-n armen ontvangen In de Panjsstraat De krtng bet re).., nu vier lokalen op de eerste
verdieping van hc·t g.C~)I.IWwaertn dl' Shrink I. ~CW~III-ld Dil gebnuw Is geen cigcndnru
van de KV LeU\"'Il, maar van de uubners \".m de Shrink. De venegeowooengeo ZIJn er
zjch van bewust dat de grote <afstand met dl' Iakulreu een probleem kan vormen. Toch
hOllcn te dat dit probleem van lijtlt'lijkt" aard i~. M.l'lr IWI feil dat de b.rillgll,k;!]cn nu !let
boven tit lakbar liggen kan natuurlijk ook drempel ..erlagend w erken. De verant w oorde-
Iijkl'l1 van hel katee doen dele week alv.m hun be« donderdag Is er een Hoijvwood-
partv voorzien en bmnenkon start er een kldo:crkl!lIll)('titic ... m maar enkd ...drempelver-
Jagende aknviteiten Ie vermetden.

(rg)
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Boek over dierenrechtenbeweging

Bescherming voor de luis in de pels
aDia vierde dit jaar zijn \lijfde

ver.jaardag. De IJt'!wt:gillg valf
Michel vandenhesen ontpopte

ziell als woordvoerder bij uitstek voor
gepij'lÎgde dieren, die te onmondig
zijll om dal zelf te doen, Voor de
huitenstaander lijkt liet zelfs alsof zij
het monopolie van äe dierenwelzijns-
t'erdedig;lIg ;11 België verkregen tieeft.
Tegenstanders Ilarl Gaia verwijten
I/eli de hand van minister Pj"xte"
(CVP) vast te houden als llij KB's
JcJlrljft Ol'U her dierenwelzijn. wat
deze tamste een kwakkel noemt. Om-
dal hel 4 oktober weretddterendaq is
- zo luidt de officiële reden - ver-
seneen bij uitqeverij lcarus IIU een
boek ol'cr Gaia.

Marc Hcndrickx, de auteur, werd bekend
1111:\ zijn bestseller-biografie over Elvis Pree-
ley, "Alhoewel het totaal anders is te schrij-
ven over een dode el popster dan over een
sprfnglcvcnde akttegroep. is cr ook ecu ge-
lljkr-nlv. Zowel Vim Elvls als val) cata is een
heel ambigu beeld verschenen in de medta.
'tweemaal tradure ik vanuit een neutraal
standpunt dre verwarde berichtgeving meer
koherent te maken," vertelde Hendrickx_
Er dient gezegd dal het standpunt van
Hendrickx nlet echt neutraal is, dat de
weergave van de feiten gebeurt vanuil het
standpunt van caia. Bovendien gebruikte
hij als bron vooral het materiaal dar hem
door de dierenrechtenorganisatie zt'lf ter
beschikking werd gesteld,

Hel boek vermeldt hoe Gala omstond
en hoc: ver het uiteindelijk wil gaan. De
naam cata is zowel ontleend aan het Oud-
grieks waarin het staat voor 'godin van de
aarde' als aan het Oudhebreeuws waarin
het 'voelend leven' betekent. ceta wil ko-
men lol een verklaring van de rechten van
de dieren ·waarbij dkren het recht hebben
om h' I<'V"I1, vrij v,lll 1Il('Il,dijkl' uilhuiling.
Dit omoar we de aarde delen met de dieren,
die genot en pijn ervaren en dle onze recht-
vaardige behandeling verdienen."

De houding van het beleid tegenover
dierenrechten brengt Hendrickx ook aan
bod, In die houding ziet hij een grote wijzi-
ging sinds het aantreden van pmxten. Zijn
voorganger, landbouwminister Bourgeois.
liet een wrange smaak na, onder andere
omdat hij zich niet liet zien als een cata.
delegatie een kwart miljoen handtekenin-
gen kwam afgeven, daar waar hij voor
'5,000 signaturen pro-strampaardenkoersen
graag even buiten kwam, Ptnxtcn is wel
altijd bcrdd geweest te praten met Gala.
Ook andere krisren-dernokraten zijn Gaia
genegen in tegenstelling tot voorrnalig
VLD-voorzitter De croo. die zich de ge-
vleugejdc uitspraak 'Ik ben tegen Gaia en
voor foie gras.' uer ontvallen.

Hcndrtckx vraagt zich af ot het dieren-
welzIjn wel optimaal gekatalcgecrd is onder
I,el ministerie van Landbouw, waar (10k de
ekoncrntschc belangen van veehouders ver-
dedigd worden. Hij 7.0Uhet liever onderge-
bracht zien bij leefmilieu en volksgezond-
heid. Piuxten brengt daar tegenin dat het
Europees gezien de gewoonte is om dieren-
welzijn onder de voogdij van de minister
van landbouw te plaatsen.

Baviaan

Gata kijkt streng toe op de wetgevende
Initiatieven irtzake dierenwelzijn. Vanden-
bosch verwijt minister Pinxten na een ster'
ke start wat sulgevaljen te zijn. Het KB over
de reglementering van dierentuinen laat cp
zich wachten. Minister Ptnxten reageen
door de schuld af te schuiven op de Raad
van State, waar hij niet kan ingrijpen, 'we
leven Immen in een rechtstaat waar de
scheiding van de machten gerespekteerd
moet WOrden". vandenbosch ven ...acht ook
al een poosje een verbod O[Jstruisvogd-
koersen, ezelkoersen en keersen met ande-

6

re dieren die Ilij daartoe niet gcschlkr acht.
Ook de positieve lijst (een lijst waar alle
dieren op vermeld staan die Je mag hou-
den) moest el al geweest zün. Pinxteu haalt
opnieuw 7iJn paraplu uil: de wetenschap-
pers lijn te laat met hun advies erover Hij
wljsi er nog op dal hij hel heel goed vindt
dat mensen nauwtenend op 7ijn werk roe-
kjjken cu hem op 7iJn verani-
woordehjkbcden wuzen.
maar vindt dM G.lia
dat spel niet
korrekt speelt
door hem
ook

zaken In de schoenen te schulven waar
hlj7elf nil'ts knn aan doen.

Struisvogelei
Hendrickx baalt ook zwaar uit naar de

dierenproeven eeu dl' KU Leuven. In He-
verlee zou men nie~nkc1 werken met de

Spora brengt negende Sporthappening

Hop met de beentjes
Om jullie niette vervelen met

geleuter over vakantiekilootjes.
ronde (bier)bllikjes, vetkwab-

beties. kafeesportell en de Leuvense
Alpen zullen we direkt to tne point
komen, Sportraad, beter gekend als
Spora, orqanlseert i" samenwerking
met het sportkomitee KU Leuven
reeds voor de negende maal de sport-
ItaplJe"ÎlI9 die ,war traditie plaats-
vindt in en rond "et universitair
sportcentrum op de twude woensdag-
namiddag valt het akademiejaar.
Naar goede gewoonte bieden ze we-
derent een uitgebreid gamma valt
sporten aalt ..'oor de studenten die de
kans krijgen om er gratis kennis mee
te maken, De twee nieuwkomers die
dit jaar het programma vervolledigen
zijn skeeleren en squash,

Sponraad. één van de geledingen van toko.
die de fYSieke belangen van de studenten
tracht te verdedigen (hoewel 7.ehet maar al
te vaak moeten aneggen tegen de moor-
dende konkurremtc van de kafeebezen},
wtl ook IIU weer de studenten naar buiten
de nng lokken OUlde beentjes te strekken,
Het is reeds de negende keer dat ze in sa-
menwerking met het sJ)ortkommiltee de
Sporthappening 101een goed einde probe-
ren te brengen. Een aantal goede beweeg-
redenen, die trouwens de aanzet zijn om de
aktiviteit jaarlijks te herhalen. liggen hier-
aan ten grondslag.

Ten eerste willen :r.ede student uitnodi-
gen om eens een niet-alledaagse spon te
komen beoefenen zoals kabellopen. scher-
men, boogschieten, sirkustechnieken en ten
tweede willen ze aantonen dat er buiten de
grote klassiekers nog l'en heleboel moge-

lijkheden zijn 0[J het sportkut. een plaats
waar je zowel rekreanet als kompetitief aan
spon kan doen, en dal dil niet per definitie
voorbehouden is aan studenten lichamelij-
ke opvoeding en klnesueraple. De Spon-
happening is dus eveneens een uitnodiging
naar de student toe om deze en andere
sporten ook tijdens hel akademlcjaor verder
te lJlijvel1 beoefenen,

Een tamste doelsrellfng Is de vrees voor
de finandële drempel weg te nemen. Hoc
duur ze soms ook lijken, nier alle sporten
kosten stukken van mensen - tenminste
als je ~voensdag niet te onstuimig dl.' degen
hameen. En voor wie het nog niet wist:
zowel Spon raad als het Sportkomnee sub-
sidiëren allerlei sporten ten voordele van de
student. Jammer genoeg wordt hiervan niet
altijd evenveel gebruik gemaakt door de
kringen.

Zowel in en rond het untvcrshatr
sportcentrum zal hel volgende woensdag 8
oktober een drukte van jewelstc werden.
De meeste akuvtrenen sterreu vanaf 14.00
u, met uhzondertng van de roeiers die om
13.30 u ven rekken met de neu aan de in-
komhal van Sponhal De Nayer naar Het
Boothuis te wnsele. In Sporthal De Nayer
kan u terecht voor de volgende sponen:
II-\'I.'eman I één uur initiatie slrkustcchnic-
ken in de grote zaal vana115.00 IJ, gymnas-
tiek, en roestcuumers ka n je aan het werk
alen van 16.00 \1 lot 18.00 u in het turn-
xaahje. en de gehandikaptensponcn zijn
doorlepend bij Ie wonen vanaf 14.00 u in
de grote zaal. De scherm- en trampoline-
beoefenaars kunnen initiatie volgen In hel
Gymnasium en de boogschieters moeten
zich begeven naar de pingpongzaal. De
baseballers daarentegen blij"en gewoon
bulten en mogen ztch daar melen met de
allergrootsten. I)it allee vanat ta.cu u. VIHJr
waterkiekens. zeehonden en prolcsslonele

wettelijk verplichte in gevangenschap ge-
kweekte proefdieren, maar ook met illegaal
verkregen honden en kallen, Dit wordt
door de KU Leuven zelf ontkend. Ook het
onderzoek op bavianen, die gedurende \-·ijl
[anr eenzaam in rsctaueseüen zitten, zo
klein dat de dieren er niet eens in kunnen
rechtop staan, wordt gehekeld, Nog vetgeus
het boek zou lx-slag gelegd zijn op de apeu.
maar het Ilarket zou de dieren suelrcrug
gegeven hebben, en dal op voorspraak van
de inspekteur-dierenarts van hel rruntwene.
De KU Leuven 70U een uitzondering gekre-
gen hebben waardoor hel boven de wet
zou staan. Vandenbosch verzekerde ons dat

er nog een staanje
komt aan het
onderzoek (Ijl

apen van de KU
Leuven. Als
Hendrickx sH~It:
"Ondanks de hoge
o[Jleidingsgra<ld
[V<l11de onder-
zoekers]. is het
ensche aspekt van
de diskussie nau-
welljks of niet aan
hen besteed", dan
houdt dat zowel
een verwijt in al~
een IlilnodigUlg
om het debat oeer
de proefdieren en

hun nut ten gronde
ren voeren.

Hans oectercq
net boek 'Gaia. pr,,[rrl \'<:UI een MI't!JinB' van
Man: HmJfI(kx is vanaf Jf'U Iwek Ie koop, Hn
Ie/, 22i pa:/tHa's m kMI 695 frank, '

baerajestrekkers wordt het universitair
zwembad gcn-servccrd tUS<;('1l16.00 \I en
18.00 u. De gratis zwemtickets zijn af te
halen aan Jo: Sponraadwand in dl' inkom-
hal van De Naycr,

De eerder lenige tlpes krijgen dan weer
de kam om zjch te bewijzen uI' de licht-
rnasten en do: klimmuur nabij de atletiek-
piste en kunnen hun ervaringen als kabel-
loper ineens uul.. bijschaven. Wie meer
houdt van klaustrofoblschc toestanden kan
zich een weg banen door het honderd me-
ter lange parcours van de sJleleobox die
opgesteld staat aan de tnkomhal van De
Nover, De mountainbiken; hcb~n het ge-
luk met vene teugen te mogen genieten
van de buitenlucht en zullen telkens in ~e>-
sres van één uur door de Leuvense bossen
geloodst worden. xonom. zelfs de meest
kieskeurtgen onder ons zullen hier hun
gadlng kunnen vinden.

Nieuw in het programma zijn skeele-
ren en squash Hoewel deze sporten allan-
ger dan vandaag in opmars zijn, zijn ze nu
[J,JSopgenomen. Het pistool- en karabijn-
senteten zijn samen met de initiatie rock'n
roll hiervoor uit het programma weggela-
ten. De skeelerlans worden vcrwacht op
het polyvalent terrein v.1I1het Spon kot
[vanaf 14.00 u). Zowel heginners als gever-
derden mogen daar hun lusten ootvieren
op het uitbeelden van de termen 'skating',
'sliding' en 'jumping'. De gratis tickets voor
een p.lnijtje SQuash kan je afhalen op dl'
stand van 'I Kil! Shot in de inkomhal van
de Ncyer.

Wie liever lui is dan moe of zich nog
niet in staat voelt om mereen her kafcc-
leven 1(' vortaten kan zich loch al sportief
opstellen en zich tegoed komen doen aan
de vele lnlormaricstands in de inkomhal
van De Nayer. Gemteresseerden vinden er
stands over rugby, dfepzeeduiken. kajak,
speleologie, zweefvliegen en vele andere
avontuurlijke spon en. Als dil je nier uit je
tent kan lokken, weren wij hel ook niet
meer.

Bart Andrtes
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Roger Dillemans op emeritaat: een profiel

De·herfst van de patriarch
Gon de week wordt in de rechts-

fakulteit hel afscheid van oud-
rektor Roger Dillemans - vo-

rige week wotnsdag ging hij op eme-
ritaas - de nodige luister bijgezet.
DillemaIlS is \loor alles gekend als de
mim die bijna tien jaar rektor was
van de K U Leuven en hel is dan ook
voorat dal hoofdstuk uit zijn carrière
waar we de schijnwerpers op richten.

Roger Dlllemaus, geboren op 15 Juli 1932
IC Neerijse swdeerde vlak na de oorlog aan
het Leuvense srm-rtererscouege waar hij
zich toen al ontpopte als een begaafd stu-
dent. Mei de steun het Fonds der Mt'eS1
Begaafden begon hij "<In de KU Leuven
rechten te studeren. Het land moest op-
nieuw opgebouwd worden. Hel was de lijd
van hl'[ grote vooruttgangsgcloof van de
gxpo. Alles lag in puin. bijna aues kon ten
goede veranderd worden en de energie om
dal te doen was mateloos aanwezfg. Als
kind van zijn tijd was ook Dillemans die
dmarnlek, dat optimisme, dal geloof in
eigen kunnen eigen: een man van vele bril-
jante toeeen die hij niet allemaal kon ult-
voeren omdat hij, de veelal fnuikend. slo-
me kracht van de politieke beslunvorrnlng
onderschane.

Die Interesse In de verbeterbaarheld
van de mens en de wereld heeft Dlllemaus
altijd In een kristelijk perspektief geplaatst:
zo was hij onder meer voorziner van Uni-
verstras. Unlversitas was een katolieke,
mosoûsche kring van studenten mei Mgr,
pcndcyne. professor ülosoûe. als spil en
mentor. -Een kristclijkc. solide levensopvat-
ung, met een grote nadruk op de' rol van de
Imcllekrucei in de samenleving". zo karak-
lerisc"'r! DIJkmaIlS de band die hen samen-
bldd. tveio. jrg. \}, JU. \ l. MeI Dlilemal\s e 1$
rektor nam de alstand tot de kerkelijke en
ook de poürteke wereld duidelijk al - OU·
lemans heeft ervaring opgedaan op kabinet-
ten en was ook vocrztner van de Kcnlnkll]-
ke Kommissie voor de Hervorming van de
Sodale Zekerheid. In het verlengde van ziJn
engagement binnen umversnas ligt de
ruosoûsche interesse van Dillemans. Hij beo
haalde een licentie in de ûlosolle en Int ...•
resscerde zich vooral voÓr het perscnahs-
me: de gedachte dat het individu absolut ...
voorrang heeft op het belang van de maat-
schappl] he...!t hem altijd vergezeld en is de
voedingsbodem voor de verdraagzaamheld
en openheid dte zijn krtstclljke overtuiging
kenmerkt. In 1955 promoveerde hij tOt
doctor in de rechten. Zijn tnreresse gaat
vooral uit naar erfrecht, testamenten. hu-
wt'lijksv ...rmogenrerfu en sociale zckerheid.
:'>lanog een licentie notariaat (1956) ver-
roetoe hiJ ook in het bultenland. in tegen-
steJlJng tot de gorbonne. waar hij ond ...r-
zoek verrkhnc, Het de Harvard untversnv
- waar hij ...en rnaster of law behaalde -
1'('11 grote Indruk op hem na. De Vc rcni~d e
Staten noemde hij ooit "het land van open-
baring" (Veto, jrg. 13, nr. I): hel Is nlel
tlenkbcddig dat vele van zijn Ideeén over
hoe een universiteit er moet uitzien daar
gevormd zijn. In 1959 werd hij assistent
met leeropdracht aan de Iakultelt der recb-
ten, later gewoon hoogleraar (1964) ...n tus-
sen 1978 cn 1981 was hij dekaan.

Waas

Zcvcnûcu juni 1985, een zondagnacht
mitldenln de eksamenperiode. TOlaai on-
verwacht overlijdt rekter Pieter de somer.
Roger DIllemam won de rektorverklezlng
en nam de moeilijk ...raak op zich de onder-
tussen haast met l'en waas van mltevor-
ming omgeven De Scmer op te volgen en
Uil zijn schaduw te treden. Di!lemans zou
bijna tit'nJaar lang, van 1985 tor 1994 zijn
eigen eauserende stijl en stempel op het
universitaire beleid drukken. Al in ziJn eer-
ste rektorale openingstoespraak legt hiJ d...

aksenren dit' zljn bewlndspcrlode kleur
zullen geven, Zoals het een goed kristen
betaamt, zijn er dat drie,

Ten eerste: de kwaliteit van hel onder-
wijs, Al te lang werden professoren be-
noemd op basis van hun zuiver akademt-
sche kwaliteiten, of ze hun onderzoek en
kennis ook konden venalen in goede lessen
was van zo goed al~ generlel belang. Dille-
mans wilde de kwalhelt van het universt-

teitsonderwjjs verhogen en zocht daartoe
de studledruk te beneersen. her onderwijs-
aanbod Uit Ie breiden en meer aandacht Ie
besteden aan docenuratning en hel onder-
wijsdossier van de kandtdaar-pmlten. Dit'
doelstellingen poogde hij te realiseren door
een Interne en eksrerne rationalisatie van
het ond erwijsaanbod, die in de volksmond
het plan-Dillemans ging het cn. Intern was
de meest aanwijshare maatregel de reduktie
tot tlen vakken. De daling van de kwarni-
telt moest dan in een twe-ede faze - die

weg zijn.
Ten tweede: de maatschappelljke

dteusrverjeotog. Die dienstverlening moest
gerealiseerd werden door meer aandacht te
besteden aan toegepast onderzoek De aan-
dacht die Dillemans wijdt aan die dienstver-
lening heelt een dubbele motivatie. Ener-
zijds hoort een universiteit een stevige band
te onderhouden met de samenleving waar-
toe ze behoort, onderzoek dat de samen-
leving direkt ten goede: komt. draagt daar
uiteraard toe bij. Anderzijds dwong de
Ilnanclêle ademnood (zie verder) de KU
Leuven nieuwe inkomsten aan te bor cn. Zo
vervijfvoudigde het laatste anderhalve de-
cennium het aandeel van kentrakt-res t:arch
in de universitaire begroting. Kontrakt·
research werkt een kompeuuegeest tussen
de universiteiten in de hand, waarbij de
kwaliteit van hel onderzoek van deerstag.
gevend belang is, Tekenend daarbij is dal
Dillemans ook pteme voor een grotere dosis
aggresovuett bij de jacht op ondersoeks-
fondsen.

Uitstraling

Ten derde: de internationale ortcrue-
ring, Na de splitstug van de unief in 1968
voorspelden krtnkasters dat de KU Leuven.

nog lang niet gereallseerd Is - gekoppeld
worden aan een ~tljging van de kwaliteit
van de vakken door middel van een her-
bronnlng over de curricula, Een eksterne
rationalisatie wilde hij bewerksrelllgen door
een grotere samenwerking tussen de ver-
schillende unrverstteucn (zie ook pagina J):
elke entversnelt zou vooral die rakuhetren
moeten uitbeuwen waar ze sterk in staan.
Dillemaru's mono bij zijn rationalisatie was
"teach the students how 10 think, not what
10 thlnk" De achterliggt'nde gedachtegang
d.aarbij is dat het kennisvolume zo eksplo-
sief stijgt dal zuiver encyclopedisch onder-
wijs voorbijgestreefd is, vcoretm de tweede
cyclus moest de keuzevrijheid voor de stu-
denten i:cvpelig toenemen. Ook hier luidt
het verdikt dal dit plan nOt: niet helemaal
uitgevoerd Is, maar dat we wel op de goede

zou afglijden tot een onbelangrijke, regio-
nolle universiteit. Pieter De Sorner verhtn-
derde zo'n neerwaartse evolutie en DIlle-
mam wilde - ook onder Impuls van de
versnelde ontwikkelingen in Europa - dlc
Internationale oriëntering verder unbou-
wen, In dit licht mag het geen toeval heten
dal de KU Leuven dan ook één van de
voortrekkers was van het êrasrnusprogram-
ma en dat DllIemans er prat op gaat dat het
aantal buitenlandse studenten steeds geste-
gen is, wat bewijSt dat de KU Leuven wel
degelijk zijn fmernauonafe uitstraling be-
houden heeft.

Hindernissen

De voornaamste hindernissen die 011·
lemans moest ovenvinnen werden opge-
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worpen door de overheid. Dillemans werd
rektor op een moment dat de regering haar
grootscheepse bespartngsoflensiel Inzette -
met het Sint-Annaplan als beruchte gang-
maker - en waaraan ook de universiteiten
niet ontsnapten. Enen:ljds werd er bespaard
op het onderzoek. anderzijds werd de
Iinancièlc drempel voor minder begoede
studenten groter doordat de studiebeurzen
niet meesregen met de srudlekosr. Het
andere grote politieke thema van de jaren
tachtig. de Iederallsering, zorgde ervoor dat
de onderwijsbevoegdheid werd overgedra-
gen aan de vtaamsc Gemeenschap. Minister
van Onderwijs Daniel COClIS (CVP) werkte
in twee jaar een mammoctdekreet uit dat
de untvereuatre wetgeving en ûnanderlng
regelde. Dilleman9'j,ecft sfch altijd verzet
tegen de proportionele verdeling van het
onderwijsgdd in de Vlaamse begroting, De
historische, kulll,rele achterstand van
viaanderen dirigeerde de aandacht in de
richting van een verhOOflde skolariteit: V3n
een grote groep ongeschoolden wilde men
komen tot een 7.0 groot mogelijke groep
van mensen die tenminste middelbaar on-
derwijs gevolgd had. "Dat heeft tot gevolg
dat 43 procent van het onderwijsbudget
naar het sekundatr onderwijs gaat en dat is
veel hoger dan in de ons omringende 1;.IIl-
den, Die den procent voor de universiteiten
is veel lager dan In de ons omringende
landen", luidens Roger Dillemans (Veto,
jrg.21. nr.31), De federale en Vlaamse rege-
nng belemmerde niet alleen het onderzoek.
maar het gebrek aan kcnunuueu - politid
valt hel om elektorale redenen moeilijk op
lange termijn te denken - maakt het voe-
ren van een internationaal beleid er niet
makkelijker op, Dillemans lijkt te beseffen
dal zijn gesteun en geklaag niet veel zoden
aan de dijk zet en hij ontwikkelt in de jaren
negentig een andere strategie: hij legt de
nadruk op de autoncmte die de urnverstter-
ren verworven hebben en de kansen die dil
met zich meebrengt. Hij waagt de alumni
om hun unief te steunen en zoekt meer en
meer toenadering lOt de bedrIJfswereld, de
gedachte aan een wetenschapspark In het
Termunckveld in Heverlee maakt opgang,

•

Vertrouwen

Met dit wetenschapspark raken we aan
een ander kenmerk van ïuüemans's beo
letdspertcde: de vaak moeilijke relatle met
de studentenbeweging. DlIlemans heeft
altijd gewenst dat de KU Leuven de rangen
zou sluiten. Hij kon er dan ook moeilijk
mee om dat de KU Leuven de enige univer-
siteit is waarvan de studenten hun kritiek
zonder schroom uiten aan de buiten~3chl.
De studenten hebben zich altijd heftig vcr-
zet tegen een wetenschapspark in het Ter-
munckveld omdat dit het milieu aanzien-
lijke schade zou toebrengen Het weten-
schapspark is nog niet gerealiseerd, de
polemiek errond duurt voort. Ander groot
twistpunt russen rektor en studenten was
de vraag naar srudenrentnvpraak in de
Akadcmlsche Raad dh: pas na herhaalde
betogingen ingewilligd werd. In het debat
rund een numerus ereusus voor geneeskun.
destudent en 11,l111 Dlllemaus een minder
hard e houding aan dan het huidige rekte-
raat Hij pleluc voor een Irncruntvershatr
eksamen na het e t' ....re jaar gene eskunde.
Op die manl ...r blijft een goedkoop opbod
tussen de unlvershclrcn - waar we nu
dreigen naar al te glijden - in elk geval
achterwege.

Een echte biJlan\ opmaken van wat
geslaagd i~ en nie t, Wilde: Dl11emans in lijn
laatste interview met Velo (Veto, jrg.21.
nr.31) niet doen, maar hij heelt er wet ver-
trouwen in: "On~ aantal studenten is bij.
voorbeeld steeds gestegen. Dal wijslop de
respons en het vertrouwen In Leuven van
de Vlaamse Jeugd. Dat i\ grom gebleven.
Dit jaar ~akademlejaar '94,'95, nvdr] heb-
ben wij met meer dan acht procent het
grootste stijgJl1g~percentage van generene-
srudeuten - dat Zijn studenten die voor
hel eerst naar de ulllvt"r\ltelt gaan - van
het land. \Vlj zijn daar unermne 1('\ reden
mee want dat bt'wIJ~t dat de trend zich naar
de toekomst toc \erder zut."

Bcnny Debruyne
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Wereldpremière van Fabre's nieuwste cyclus

Sappige lichamen
eOIJan Fabre een erg aktief

kunstenaar is. is geen nieuws.
Dit jaar ligt zijn produktiviteit

echter bijzonder hoog: in januari
....oná de première plaats van het eer-
ste deel van zijn voorlopig laatste
cyclus 'De vier temperamenten', in
april reeds van het tweede deel. In
me; SlOOf llij met de première vall
'Glowi"9 Irons' zijn 'Trilogie Vllll het
lichaam' af en beg;" september open-
de een tentoonstelling met zijn recente
plastiscl, werk (zie kader). Daarnaast
stimuleerde hij n09 de oprichting van
'een Fabrecentrum aan de UIA. loerde
met 'Glowill9 tcons' til werkte verder
aan zjjn cyclus 'De vier tempera men-
ten', waarvan de twee lOli(Sle delen
deze en ,-'olgende week op het Klap-
stukfestival i" wereldpremière gew".

De kritiek op Pebre's recente dans-
iearerprodukrtés 'Universa I Copyrighls I &
9' en 'Glowtng Irons' bleek enigzins VOOr·
bang. De stelling dal Fabre vanuit kommer-
sieel oogpunt toegiften zou doen aan hel
publiek met een zekere artistieke verarming
als gevolg. wordt omkracbr door zijn
nieuwste dnnscydus 'De vier temperamen-
ten' Jan Fabre haalde zijn inspiratie uil de
mlddeleeuwse temperamentenleer van
Galenus: de identiteit van elk individu werd
bepaald door het mengsel van de vier vcch-
ten die In hel lichaam aanwezig zijn. De
overheersing van één van de vochten te-
verdc dan het temperament op: er zijn
sanguinid (bloed), flegmatici (slijm), chcle-
rid (gele 8011) en melancholici [zwarte gai).
De rernperamemen verwijzen hier direkt
naar de persoonlijkheden van de dansers
en vormen vooral een SOOrt inhoudelijke
inleiding die de ve~ldlng van de maken
I" g,lllg IWH-'I 71·r1t"IJ

Billenkoek

Febre's hulsdanseres genée Coprolij
opent de reeks met 'The Very SC'o1tol
Honour' en vertegenwoordfgr het chnlerl-
sche temperoment. Copral] kreeg haar eer-
ste professionele engagement bij Jan Pabre
voor diens eerste chcrecgrene 'De danssck-
ties' In 1987 en is sedertdien in al ziln

dansproduktles te zien geweest. sabre putte
voor "The Very Se.ll ol Honour' zijn Inspl-
raue uit het spankm:Jrituul, een erousch
verleulingspetletje uit het victönaanse tiJd-
perk dal wal te maken heef! met een pak
sl<lag up het achterwerk (vandaar de dub-
belzjnmghekl in de Ihel). Dat ritueel laat hij
versmelten met de bewegingstaal van Geor-
ges Belanchine en lelfs Gene Kelly. wat
resulteert in l'en soepele. vlcuc maar toch
erg symnu-utsche choreografie. 0llv;llknd
is wel de nanweztgbctd van Fabre·~ manne-
lijke O"R dat duidelijk de vrouwelijke ver-
men ven genée Coprai] in de bewegingen

rood gekleurd vestje. Centraal in de bewe-
gingspatronell zijn haar Uitdagende blik en
provocerende heup. en beenbewegingen.
Hel geheet vormt een kontinue herhaling
van een aantal bastspatronen. zij het met
lichte variaties, die voornarneljjk worden
aangeduid door de erg repcuücvc en seriële
muziek van lannis xenakts (kla vedmbel)
en Robert Fripp (gitaar)

Negatief

Tematisch blijft Pabre trouw aan de
lichamelijkheid. hier hCI lichaam als verlei-
dtngsobjckt. Het hchaarn is vandaag geen
gegeven meer, maar is verworden tot een
mampuleerbaar mecbantsme met een
maakbare Identiteit. Het sfa-mij-rilueel dient
at, metafoor voor het onderzoek naar de
gn·men van de bruikbaarheld van dat li-
rhaam als objekt In de kunst en venvijst

heeft geaksentueerd. Het decor besraar uit
een centraal geplaatste klassieke. vreten-
aanse ligbank. Langoereus daarop liggend,
pelt CoprolIJ gedurende een hele tijd noten.
waarvan ze schellen op de grond keilt.
Wanneer ze uiteindelijk langzaam aan haar
dans begint, ontdoet ze zich van haar wik-
kelrok. aodar het kostuum beperkt Is tot het
komrast lussen haar donkere pannes en

V,ll1 111'1geblete I..d'll'd TIvo]j naar 'keverjurkcn' 1\ voor duizendpoot Filhrl' hlijkl->.lolfven
kleine ~t.lp. en een konwkwente voortzetting van de unbouw \'011\ lijn eigen anhlit-kl'
untvctvum. M(lmented toont het ötuceum voor Iktklll.lda1:S~ kUI1~1van Antwerpen
(Mull"d) een M"lt-ktie van 71jn we-rk.

''\'011 eerst een klclne retrovpekncve moest worden. is in een kousept Viln f-abre 'c:1f
ulll(egmriJ lot een erg pereoonhjk en ~ekl..tid overzicht van 7ijn werk. ·Pass.age' velVo'llst
naar ven tijdelijk ~!adlum. r-en ovenecht. de faze van IIlla~" vonmug bij t-c-n In<;ekl (V;III
larve over pop 1"1in'tt'l..l). naar dl' I..e,"(,'rale symbool van ..I" O\'C'll!olngteven-dood. De
bezoeker wordt In de onherkenbaar gerreustomteerdc zalen Van het Muhke naar <tveds
kleinere ruimtes geidi!' 101hij de ,II'IJtl·O"'_·,(.('f) vreemds .. l)nig Il:'lfl'uI'III'I \',111dl" kun-te.
naar ah nar, vnlkdij.: Itl'(ver·huld ll1 t-en j._eH'rt>ekkJinl(

Dat Fabre een hrlr'rll/ in de artivrieke wereld I~,SId3t huilen kijl Reden t.. meer om
llin w,·r!.. onder een knll\Ch,· 10('1' IC h..·ki\ken. 70ilh een mgcpakt !o(dlOUWChri,to op·
roept, zu werJ fann··, wl·rk eer~t );t'idc:nulkeerd m,'t l,el bid,lauw \.1\ nu me! dllt, Jl10!o:I··
lijke sour!!'n in'eklen h hrt de direkte herkf>nbiliIThl'id en IdenliUk,,,(e van lijn werk dk
h~·f11!:crll windekrclI kl(t? Som" wor,lt lijn wfrkwljh' hdólst e('n vil\lj.:elc-lo(dlIlt·(h,lIll"·
JlIe, lOoI- in de eekt .. 1<'ntfionslelUng~ruimte, wilar - naJst ef:n III'enidu \·all oudert' en
re,'elll.' l>içtekeninllen - \·C'r~(hmende getranslomlretd(' in'>l.'l..lenin I..IJkk..isten Ie I'ronk
liJ!gl'll O,'uI" J..!eiul' III};rt'pen worden/ij lunktlonel'l: ecn snuilken:r 1111"tkroontj"'lx'n
w(lrrlll·en Schrij\·erkt, mol]s GezeUl· dJI wel ZOIi f!ell1l~(·n lwbvco 001. de kurk<:'ll1l'l.'kker
('IJ krn()lltjf'~willper ~g('transrormeerde kt·vers) zijn prcsellt, naa~t. een - lem·riijk - gt'-
...lt"u~elde \pin of kt·"'tfpapkrk.kmmetJc. Wal louter e(·n leuk. maar Iw(t:dl gemakkl·tijk
)P<'lIdj~liJkt, \",·"nli in de pJ'>5.lge gdukkig tmiel gl'lladll

Filt>re beklet"dt mei zijn insekten \Irukturen In iJzerdrolad en kippcngad~. lil Jo;" vorm
...all e!;n SITilpJ<"'!i5 a\'"ndjllrk. f'C'11 gNadll komjll, drit' figuren in kaptTldntels nf een
mlkm ..kO<Jp,Oe mogdijl..heden 1.ijn eJlIdcJ,}<l!.,het C'f(ekt el1 de t>elekenl~ is !dkens ver-
~hllknd. maar niet ollttitj)uttdiJk Fas-inerend i~de dnalogie IU$\l"n de 'hl.lle IJdulTlen'
van Insekten en de hulle Lom1ruklit~ wolannnd df' 1x't"itJc$ werden va\t~hC'.._ht. Hel
JC'hC'C1C'I\ dC'on.krdelen vallen samen en VOITTKQ een du~ kijkC'rvarina. vrrv1ijk·
IwIr met Ardmboldo's Jl<'nrrtln"l. dit' salDrftSftldd worden uh JIOalteD CD (nUt

eveneens naar de ambigue houding van
zowel de choreograaf (als gebruiker] als de
performer (als aanblederj.

WIm vandekevbus - dre het sanguini-
sche temperament rakerporeen - WilSde
naakte keizer in gabre's beruchte teaterstuk
'De macht der theaterlljke dwaasheden'
(1984). tater neture hij zijn eigen gezel-
schap -untma Vez' op en had hiermee deel
aan de rntemauonafc erkenning van de
Vlaamse dans in de Jaren rachug. In de
teatermonoloog 'Lichaampje. lichaampje
aan de wand' werkt Pabre de lichaamsrhe-
mallek verder uit. Zijn Inspiratie haalde hij,
naast de vroegere samenwerking met Van-
dekeybus en diens dansvocabularium. bij
de gehandlkapte Nederlandse plastisch kun'
stenaar Rob schone en bij de Franse pertor-
mance-anfesre Orten, die door middel van
chtrurgje haar hele lichaam heeft laten om'
bouwen. Centraal In de monoloog slaat de
relatie russen een mannelijke danser en een
vrouwelijke fotografe, metafoor voor die
russen de performer en hel publiek. De
fOlografe mamputeerde hel lichaam van de
danser voor een tenloonstelling van beel-
den, gegroepeerd volgens de lichaam-
slclscl~. liet resullaat b dat de danser zich
gebruikt en leeggezogen voelt.

Veteranen

Als proloog dan~t V<lndeke)'bus op
Frank 7,,'ppa's Tm a [)~ncing FooI' een
wJlde en karnavaleske dans bovenop dt'
luidspreker. De monoloog 7.ell wordt bege-
leid door eC'n ander rltut'el: v<lstgemaakt
aan twee mikrofoons moel Wim Vande-
keybus 7.ich door eell vrouw lollen beschII·
dert'1l In de verschillende kleuren van de
regenboog, waarop nadien een laag zwane
vcrf komt. Het r~ultaat lijkt op et'n nega·
tiefbedd Volnhet lichaam van de danser. Zo
konkrellsC'en Fabre op een sceniKh~ ma-
nier de metafoor van de fotografie. AI de
voorafgaande aspekten van lichamC'IlJkhdd

komen verkon terug in de film op het ein-
de, waarin we vandekevbus opnieuw 7.Îel1
dansen tegen een sterk komrasterende
achtergrond. Opnieuw maakt Fabre een
leuerlijke en scenische transpositie van het
'lichaam als doek', een principe dat hij
reeds In andere choreografieën toepaste.

De twee laatste delen van 'De vier
temperamenten" zijn genraakt voor Marc
vannmxr en Annamlrl van der Pluijm,
JleidC'n sabreveteranen en zeker geen on-
bekenden meer voor het Leuvense publiek,
Marc Vanrunxt verzorgde de choreogmfle
voor robre's ophefmakende produktie 'Hel
is reater zoals te verwachten en te voorzien
was' uit 1982 en danste recent de Bolbyf
FranJ..enslein in 'Dol un'altra Iacda del
tempo' (Ie ~ell up Klapmik '93) en
'Ouando la~lcrra 51nmene in movunemo'
(1995) Ml·1'-zijn eigen gezelschap was hij
reeds meermaals met opmerkelijke produk-
nes tl' gil~ in Leuven Annamirl van der
Pluijm dansfe lil Fahre·~ ·DI· macht der tea-
rerlljke dwaasheden' en '1)(' danssekticc'.
Nadleu ging zc ~oJlfcli was ondermeer Ie
zien op Klapstuk '95. Over de vorm en
inhoud van de solo's, die op deze Klapstuk-
edhte in première gaan, is voorlopig weinig
bekend Temali~dllullen u' in lijn van de
twee andere liggen. Alg.1olnde op de per-
soonliJkht·den van de dansers. mag je ver-
onderstellen dat Van der Pluijm het melen-
choüsctw en Vanrunxt her flegmatische
temperament zullen vertegenwoordigen.

Kanonnen

Het feil dal Jan Pabre op dil festival
aanwezig is met vier prooul(fies. go('d'\'oor
twaalf vocrsrellfngeu. 7Cgt meer over Klap.
sruk dan over Fabrc. JJn Fahre voorstellen
aan hel Klapstukpubliek hoeft niet meer:
hij was er reeds bij op de eerste editie In
1983 met een memorabele voorstelling \'all
'Het Is theater zoals te verwachten en te
vooraten was'. vandaag is Pabre een erkenJi!
en gevestigd kunstenaar, die zijn weg naar .•
de internationale podia reeds lang gcvou-
den heelt. Het is in die zin een evidentie
dal hij deel uitmaakt van de groep van grö-
Ie Klapstukkanonnen in de programmauc
van dil fesüval. maar dil sconr des Ie meer
aan dat Klapstuk sinds 1983 is geëvolueerd
naar een oresugreos en hnemaucnaal
podium voor hedendaagse dans. Klapstuk
dreilU hiermee zijn funktie als springplank
voor joni( en innoverend lalent IC verlie-
zen, en heelt deels de taak van andere
podia overgenomen. De vraag moel worden
gesleId of Klapstuk. binnen de Leuvense
kulturele kcntekw, op korte termijn niët uit
zijn vuc!o(ellzal barsten. Daar OOI aniwoerd
voorlopig nog niet kan- worden gegevC'n,
kan Je maar beier gebruik maken van dl'
k<lns om Pabrc in Leuven Ie gaan zien. Wat
voor wie zijn werk nog niet kent een obft-
gate must zou moelen 7ijn.

Bruno Van Moer

MlIr( \'mmlllx' 1'11 Rrrrlr Coprai_i dom hun ding
cp drmda_óf7, lI"oensdll." 8 en dO/JdITJi/:J 90k/o-
brr. rrsptktin'l'lijk 111 dt l'lamllljmstraa/ 8J om
20.JO u en 111 de Shrc;:aal om 11.JO 11. A,rna·
mlrl ven dIT Pluij", et! \Vim Valldtkeybll$ vol-
gtll i·(11wak la/erop mtJiwda.'lIJ, dinsda.'ll4
tri I~~)(mdag 15 rk/obrT. eveneens rrsrik.tlrl'eli)k
lIJ dt V{(lmm:/l;"lIStrm1l8J rm ZO.JO u t11 in di
S'ur:zûalom 11.JO I'. Op lI'omsdaB 8 "ktobrr
laat Klazirn BnlllJmri ill ·Lr Crrr/r'· hu !Jr-
$prrkkm«mrm vall Klilpslllk - JIItJ F(lbu. Rwlt'
COprlll} 1'1/ Marc \'a/lnwAt .wlr IIct woord: op
wOl'lISdll:J 15 oklobrr rr<l<l/ ;:e "pll/rllw mtt
'_'/bri. $umr/J mei A1IlI<lIIlIrl V(l/Jdrr Pillijm tIl

WIm \'tJlldekey·blu (tdu/JI om 15 u. 111dt llli·
Imza(ll fl. Naamsrstraat 96).

K
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Another Fear no Fall: Jim O'Rourke bij de
lurven

Decomposing composers
.,

int O'Rourke is dan wel een
aardig man, voor de schrij-
vende mens is lJij een wande-

lende nachtmerrie, Hoewel nog maar
liet actuesuwintiq. kan je zijn hand
horen op een honderdtal platen. 111
feite is llij dé verpersoonliikinq VOl! de
muzikale duizendpoot. Vooral (oll)be-
kend van illustere groepen als Red
Krayola, Gast, del Sol en rortoise.
notoir verhakkelaar valt geluidsband
en multi-instrumentalist. Vorige week
was Illï te gast op Klapstuk in het
kader van <Another Fear No Pali', de
sequel op de suksesvolle uitgave valt
1995. Begenadigde scltrijvers 'lebbe"
reeds gepoogd de mali of zijn werk in
korte slaqwoorden Ie vatten. zonder
al te veel sukses, 'la blijkt.

Veto; Ik tm tr9(11$ dat jr oIl1S[lIr<'W1I wordt als
'imprOl'isit!!l composer', \VIII beuk(lll dlll'

Jim O'Rourke: «lk weet het eigenlijk ook
niet.»
Veto: Maar dnll vtmd je 1(1(/1mnnsnst .. de lenn
'Rock c('na~/I!' lilt?
O'Rourkc: «Sorry, dat woord las ik voor
het eerst in -wlre' (ultrahlp muztektfjd-
schrift, nvdr], een echt muuckrecensentcn-
woord, maar als ik t'r één van de twee
moet ultplkken. staat het woord 'concrëre'
me nog het meest aan, ik heb al bij al nooit
in een wekband gl'spedd,~
veto: IV,II is de {1I;sler:Jeulriedmi5 \'a1l Uil
al 'nn/9ardl.'lIIl1zikmll?
O'Rourke: _Het i~ niet omdat ik nooit in
een mekgroep speelde. dat ik vroeger niet
naar rock luisterde, Toen ik up dl' unief zat.
ging Jllijll interesse vooral uil uaar Frank
Zappa en de vroege Kiug Cnmson. cu klas-
)i\'l.,,· IllUZie/..:dJMfW was i" vcural undcr
de indruk van de treejazz CI1 meer en meer
'Icdcndaal!~{' klneclek. werk uit de twintjg-
Sic ecuw.»

Film

veto: Welke wn.,illirlStm weren ie 1"I'!lrb«!drm?
O'Rourke: _[k hield !lit'l 7.0 van ~itarbtl'I',
ik hield mCCT V,111wavnc Shorrcr. Milcs
D,1Vi~,en voorat van Cccilc Tavlur vn
Omeue Cok-mau. en lmer de Ireetazzcrs,
Dcrck H,lily, dar W,H werkelijk je \illi lll'r
voor mij. fklangrijk voor mijn werk mei
geluid~IJJK'~ WJ~Z,lI'P,l. dl' eerste keer d,lt
ik de rut-up-te-chniek. hel vcrenijdcn en in
ander .. "olgordt' wen "lnWI1~tclkn van de
tape. hoord .. WJ, °11 'Unc!c Mcat' van hem,
nujn absolun- [,I\'OI-k't In 7ijn"l'lIlr('. ,'-'laar
j__.]ppaIV;), nok I.'ell 'kdHt' Invl\'t',1 Allc~
waar ik in du,"lijd 1l,IMwilde lulcu-rcu. was
ruocilijkr- muziek I]., IVJ' lTV,11lovcnuigd
d,ll e-en ~IIIJ..moeilijk l1l"l"llijll "IJl g"nltl'
71Jn,70 )"111 i k hijv"mbecld Led Zq'pdill
lIl,IJI' niet I'l'grijlwn. D,ll h 70 vtmpel. (1,11
moet we! vlecht 7ijn Itt"1Iwett lilng gl'du,
nrd voor ik 1"1" dal led Zcppclln misccblen
"cl lu-u-r 1V,1' <],111 7,lpp,l. \1J.H om 0l) ido-
len I('rug tt' J..OUWIlmijn hl'I([.o11WMl'll
H"'r,ll rllmm,lk,'r" l'igl'nlijJ.. tl"1ol ,I,',·d,."
Veto: KJI'>,IF ,,,,k almet fi/IIII<lN.e
O'Rourke: «Dil' ko,wll 1(' \l'd ik l'l'll
ml'cr gt'll11('rt'~,,'crd in (k tl'''I'[,· d,lll lil dt·
pr,lxi~, M,1M i),.h"ll \ ,111 1.1p~', in lllijn
,1ppartl'III('nl hd', i),. (Til ~tlt(lio waM i),.el"

naar hartelust mee ken knoeien, Nu ja.
'appartement". het is ongeveer 7.0 groot
(trekt Uil im<l9mnirl! rt'chlhoek van drie bij vier
mertr~,mijn tnsrrurncmcn staan nuodged-
wangen ergens anders.s
Veto: Heb je eigmlijk een muziekapll.';Jillg 91.'-
ra/gd?
o-accrke: «Ja, ik heb vier [aar kornposttte
gestudeerd, maar veel heb ik er niet van
opgestoken. Hel was vooral vier jaar van
ruziënde professeren. Maar ik moest mijn
diploma halen. Als ik gestopt was zouden
mijn ouders boos zijn geweest. ik was im-
mers de eerste van mijn familie die naar de
unief ging. Ze hebben me altijd ge~rellnd,
soms wel verkeerd. maar altijd met goede
bedoelingen De untversltehsbtblloteek had
al die boeken die ik zocht. op een keer
vroeg mijn vader: "waarom moet je daar
verdomme altijd zo 1.1011 blijven, we hebben
hier in de SIraai loch ook een hlblloteek?

Rio Grande

-zc houden wel van sommige dingen
die ik maak, maar thuis luisteren ze naar
Ierse muziek, want onze Iarmhe komt uit
Ierland. Ik dacht dar ik die muzfek haal te.
maar nu moet ik mei tegenzin toegeven dat
dat niet zo schijnt te zijn, Bovendien speel
ik ook doedelzak, geen Ierse, maar Schotse.
Mijn moeder heeft een hekel aan dar in-
strument, Maar hel grootste probleem is d~1
ik astma heb, ik zou eens een stofzuiger
moelen kopen om hem aan te drijven .•
Veto: Tochben je vooraf gÎlarisl
O'Rourke: ..D<'ItUil wel moeten, ik speel al
gilaar van toen ik zes was. en ol ik nu ak-
koord ga of met, Ik ben dus gttanst. of ik
een svruhesizerspeler ben weel ik niet, een
gewone synthesizer bespelen is moeilijk,
,wan!. ik .spo:cIs!edlt. kl;)vic,.ri.,,'Sn Cl~
Corea zalIk dus nooit zijn, maar ik weel
renminste hoe ie zo'n dlng moe! program.
meren .•
Veto: Je karnt 1111 Chiteqo. bekrnd voor blues.
techno <'11 jarz, /imf \llWr het T(lu(h and GiJ'
pil/Ik/abel. 1.'11dan was u opeens war 1111

'poJlmrk' ,qmC'l.'mdwordt. Wal is er 9l.'btllrJ?
O'Rourke: "Het fijne aan eliteego. op rnu-
zfkaal vlak dan. is dal er geen lijn in zit.
Iedereen interesseert zich voor allerlel din-
f!l'll: Inwoners en lucristen gaJn er nel zo
gemakkelijk naar een jazzkonsen al. naar
popmuziek kljken. Dal VJII die postrock is
wel grappig, ik kan geen enkele postrock-
groep bedenken in Chicago. The Jcsus
uzard. een hardcoregroep dit: nog tol de
oudere scene bchoon, werkt bijvoorbeeld
ruet saksolorust Ken Vandermark. nI";U uuk
met Thc Sca "JlU thc Cake en Tortolse.
ledereen kent elkaar, dl' oudere en nieuwe
bands. het i, niet zo dat The Jesus Llzard
hel verh-dcn i~. en anderen dl' rockomst.»
Veto: Kt'IIJf 511.'1'eA/bin; l'Im Shellac. OOilll~
prl1dllfrT ven Nirvana?
o-aourkc: -re. ik ken hem vrij goed. hij j,

een tantesusene kerel. hij hklp me al vaak
uil dl' nood. Als Iemand een nukrolcon
!lodig heeft. i, hij de man dit: hem kelll_
Ilij i~l'en aardigc kcrd, hOl"lvd wel men-
~l'nvindell dal hij el'tl klootzJk is. Hij is
een ek~ellent producer, hij heeft idceen en
hij blijft cruij, daarom kumt hij ,kehl uver,
Hij Slaat ~Il'vlg IJl lijn Sdl(Jt'!It'O, overluigd
val1 zijn gelijk_"
Veto: IJ 1r~1Ellrl'pfSl.' publl-..k at!den dl/n /rel
Amerikaa1lse?
O'Rourke: .Ja, hier bo:luisleren Hlcmen
Illct'r l'l'n bcpJald lipe muzil'k, alle> i~ nu~al
gekomp<1ffiml'l1leerd. Misschien ligt het aan
collegeradio. Als L{'u\'en in de Verenigde
Staten liI)o:,ZOli je minStl'ns vier colll'gl"-
radiOSlations hebben, en een grote SIJd als
Chicago hecft er zeven of zo. Soms zijn ze
eerder voorzichtig, maar niet allemaal. ze
elr,laien vJllollles, hel is nier zoiels als hel
'slrilnge rock holtr', het is een mix, Zo
wordt het makkelijk om il1kontakt te
komen met allerlei soorten muziek.~

Veto: Hoe populair zijn die lIielilw /iC/llilll;l
!ill'-eJ!.UJ..!ll}~i:J__e!!}.1L_k".uJJIin dt VS~
O'Rourke: -van de hele lichting nieuwe
bands is Tortoise zeker de bekendste. Ik
deed remixes voor ze en werk wel vaker
met John McEntire. Wanneer ik volgende
week terugvlteg. gaan we een album ma-
ken dat we allwee jaar plannen We heb-
ben er zes weken vakantie voor gennmcn.»
veto: Komponeerje ook soundlntdl.J?
O'Rourke: Eentje maar tot nog roe. voor
een Zwitserse film: 'Picture of Llaht'. En
voor 'tv-commercials. Onlangs nog voor zo
een staatsboodschep: 'Dcn't do hcroln-. Ik
wilde het doen omdat het zo grappig WJ~;
Een verslaafde valt acmerover dour de
vloer in een zwart gat en wanneer je denkt
dal hel gedaan is, zi,' je hem gillen. gepind
op een levcmgrole injektienaald. Het was
waarschijnlijk niet grappig bedoeld. muo r
hct was liet wel. Ik deed er ook één voor
de beroemde, belrouwbare Amcrfkaance
Post. haha. Het vcrdlcru goed, helaas ben ik
er maar onlangs mee begonnen.»

(fow Jo051 He151.'11)

doet alles nm het te bereiken. um echt
groot te zijn .•
Veto: Hoe vatten de improvÎ,llIlieussil.'s met bl;-
'Allother Fear 110 Fa1/"
O'Rourke: «Ik denk dat hel elke avond
beter wordt. De eerste nacht speelden we
allemaal samen, en hel was een chaos,
sommigen hadden nog nooil met anderen
Jlt:Speeld en het werd een Iw,'tjl' te veel.
Naar het einde toe zijn Zee na (Parkitl» en
ik gewoon gesropt mei spelen. maar Ki~ter'
avond deden we voor de vc-randcrlue uok
sulo's en duo·s.»
Veto: Gislunl .lperlJt je .'Iira"r. 1I/<l1IT de:eeme
nacht !;pe~ldi' jr (lP em ;(','fI rde!<WI,t'lllfa/(,
oaourkc: "Hl'l is een court ~}llthe~i7er
VJII hl'l 1I1Idl'tipe, jl' n1O('\cues inrhll'l<l'n,
vr zitten \1~,illd1t)r~,Hhcr- en vervrcrkcrv op,
je moet t!l' lu~i"a van hel getuid zeil tree-
ren. het i, niet loiet, ah een 1<\'1'1'1111"vyn-
thnill'r waar jl' kali Il'ggl'l), i" ~,1dit geluid
epeten. uf dil Je hebt !-:dijJ.... bd i~een sourr
rcfctoonccmralc. daarurn huu i], er zo V,Hl
vet o: HI'b Jt! t"I,,/mliiJ,; ,\'11 id,',' U'IlIII<"lI'/lMrd
ervan dfllkJ, ::l'illr \'<lllIIm/rI.'
O'Ruurke: "Ik vond Ill"t ",d 11I1,'rn,M1I
d,1I IWlT ~l'l~ liil.l~t uiet ,l]\"'''l'\l \illl l',·1)
DJ-~l'1 in eCII dl~"oln']." Zl' hadden dl' hch-
tL'U moereu acukutppcn, 1)],1.10' alv Il' dM
gCd,1oI11h,ttlJl'II, h<llt hel pul,l.eI.. Ilit'l gewt'.
lell wal 10: dOl'lI, Le ""lIll'U hinlJl'l) ('n dt'n-
k("lI:'O, IIlI i~ IKI tilll voor lTIl kothl'rt lat)
~l'ricU/.<'mU/kk', IIld.lr Ill'l mllet niel "Itijd
70 ern,tl~ zijn ...

_Ik 'PlTI ti"" DJ dl, ik tlw!> 11('n l'll
tOt'}lMlglll'b tol .11 mijn pl.1lell. D,1t dCl'd il
nok op de dan\lmprovi'JIIl">. CD'~ ~I'elell.
Hkt: gt'll11prnvh'Trdl' ,itUJlil' i) ,ll1tkr~,
daar zitlcn wij niel 111(le ~]lUI), wij kijJ..ell
naar hetlclrde al~ bel publiek, ik h"u t'r
wel V~II. Bovendien is o:r altijd de m')i<l.'lijk-
ho:id dat cr it'l) dralTlalisch gdll'UrL 0,11 kan
moL"ilijkw;lIlnecr jl' ab nllllikant 7elll'j)
IIt:t podiulII )llIJt, Hel ellig~' dram,lIische
dat je kan duen is fL'dll~t~Jn en iemand
el"!Idreu!! verkO]lCll, Maar 111dat dansding
(sic) kunnen all~rlei unVerWadlle dingen
geueuren .•

Adios

Veto: Ll.'I.'fje van je /J1I1ziek?
O'Rourke: ..Hcllaat;tt: ja.u. daarv\Jtlr Il'd,
de ik Ihub. dali moeSt ik lenmin~te gCl"ll
11uur bela[cn. Mei hel geld dat ik spaardc.
bdaal ik nu mijn IlIltn, dt: Fnt van de rcke-
ningen bt'la~1 ik mt:1 hel gt'ld <lal ik verdien
met muziek. Vroeger deed ik ha,l~1 alle\
grati~, maar nu nit:l meer. Maar ik bt:n tw-
lachelijk goedknO]l, ik ben etn Sli J)t'rko('pjt',
in feite reken ik echt niets. Meer moet ik
ook niel verdienen, ik kan mijn rekeningen
belalen, dus ben ik gelukkig. Ik koop de
laaistl' lijd instrumenten als gek, een pedai-
Steel, Cl'rl lap5lecl. die doeddUlk en ik wil
binn,'nkorl ouk ecn vibrafoun kopen. alle-
maal dingen die ik ab kind al wuu hebben.
Daar is er wel l'en vl'fSt'hillu»en Ameri·
kaanse en Europese groepen. HO:Igo:bl'Llrl
in dc VSA niel zu vaak dat ml"ll~t:n t'en
band als een carriere zien. Je doel het een
tijdj~, en dan haal jo: je diploma of je zoekl
een job, In Engeland schijnen alle bands Ie
denken: 'Dit is mijn uilweg, het sukses: Je

Stefan HlJber
Olmltrl De Maesschalck

•



zei, waarna er volop gedanst wordt.Alexander Baervoets en Love Radio Reunion op Klapstuk
Overhemd

Glad ijs en hartverwarmende love songs Alle drie dansen ze een solo en een
duel, tesemen ook nog een trio. Oe muziek
waarop j!cdansl wordt. staat centraal, de
titel verwijst er reeds naar. Honingzoete
love songs uit de jaren zeventig bieden een
leuk uhgangspum om de dans en haar
relaue met muziek te onderzoeken. De
muziek en de dans lopen vaak onafhanke-
lijk van elkaar, zoals Cunningham het voor-
schreef. waardoor het resultaat enigzins
bevreemdend is - een love song roepl
immers genoeg assocteues op. Op andere:
ogenbllkken wordt de scheiding russen
dans en muzIek opgeheven. Hier drukt de,
dans allang ziehzdf niet meer uit, maar
wordt ze teatraal. Hecrljjk eksuberame,
cksrraverrc ~ns. overgoten met emoties,
die zich op de drempel naar de kitsch beo
geeft. Maar de dansers tonen zich soms ook
onbeholpen terwijl dê...hçmel door de bok-
sen naar beneden donden.

Hel publiek wordt voortdurend op hel
verkeerde been gezel. zodat het uiteindelijk
verward geraakt en zelf geen keuzes meer
maakt. Uiteindelijk mondt de muziek uit in
een medley, waardoor de danspatronen die
worden opgebouwd vervolgens worden
doorkruist door de muziek. Oe afwisseling
eskaleen waardoor ook de dansers verward
raken en keuzes ook voor hen moeilijk
worden. Zo blaast de choreografie zichzelf
op, mei vee! vertoon en muzikaal ekses. Dit
is puur - jaJa puur - genieten.

Jeroen eeerers
Alr.xandrr Barrvoets loom 'ijseh' rnktf op .....
dondrrdag 9 oklObtr om 10.JO u in dr Slad-
schouwburg. 'Lovr Radio Unton' is te zien op
dClldrrdag 9 ril vnJ'dag 10 oklobrr eveneens om
20.JO 11.. in dr Philipstaat (Gtldrllaakstbaan).,
Kaar1j~ koslen JJO/400 Ir.

ee Belgische choreograaf
Alexander Baervoets toont deze
week zijn "ieuwe kreatie 'ijsch'

op Klapstuk. Eveneens deze week
maken Dennis o'connor: Susan
Qllinn en cus sotomons Jr., eertijds
dansers van Merce C,mningham, hun
opwaclJli"g met 'Love Radio
Reunion', 'rwee voorstel1;"getl die ziel.
va" eenzelfde traditie bedienen maar
deze elk op "un manier ombuigen.

zorgt voor een nieuwe konkrertsertng van
de dans. De objekren breiden C'nC'rzljds de
bewegingsmogelljkheden ult. maar even-
zeer vormen ZC'er een beperking voor, ze
bepalen als het ware het doen en laten van
de dansers. De omgang met die objekten is
aanvankelijk moeizaam, maar verloopt
steeds vloner waardoor de bewegingen
opnieuw ungepuurd kunnen worden. Als

niet gelijktijdig. Hun stuk 'Love radio' is vcr
verwijderd van het modernistische projekt
waar ze ooit in meedansten. Toch maken ze
grf!tig gebruik van de Cunninghamtraditie,
zij hel niet steeds op autentleke wijze. Zt'
scheppen er plezier in de uitgangspunten
van hun leermeester onderuit te haten. Het
resultaat is een stuk dat bol Slaat van ver-
wijzingen die als geheel een immens spau-

njngsveld
vormen. De
epenlogscene is
een mooi voor-
beeld. Een man
strijkt een over-
hemd terwijl
een vrouw zit
te IC7.cn. Een
hutskarnenare-
reeltje dus.
pure anekdo-
tiek, De vrouw
leest niet ao-
maar. ze leest
uil zes boeken
tegdijk, afwis-
selend een zin
in de ene en de
andere. Een

komische verwijzing naar de toevalspro-
cédés van Cunningham en zijn kompaan
John caee. de grote bevrijder van de mu-
ziek. De man die lijn hemd strijkt drukt
niet zozeer een beweging Uil, rttaar stelt in
de eerste plaats een handeling - er is dus
slechts een proper hemd. maar geen zul-
vere beweging, Met die grap is de tOOI1ge-

Op een Iesnval afs Klapstuk komen ver-
schillende soorten dans samen. Zo komt de
tradltle van het formalisme aan bod, waar-
bij de dans ekspresslef Is, ziJ hC't dal ze lou-
ter zichzelf uitdrukt. Dat is de lijn die Zich
ontwikkelde in bet kielzog van de grote
modernistische d1oreograaf Mercc: Cun-
ningham. Hij bevrijdde de dans van haar
klassjeke kanons door gebruik te maken
van roeval bij het kreëren van riteuwe be-
wegingen. Daardoor werd subjektiviteit
uitgebannen en werd de dans een abstrakt
geheel van bewegingen dle alle als even
belangrijk werden beschouwd, Cunning-
ham noemde hel "een demokratie van de
beweging, van de ruhme. van de opstetllng
van de dansers". Uiteindelijk kon het pu-
bliek nog zelf haar zwaartepunten aandut-
den indien ze dat wenste.

-

de muziek stopt, lijkl er een SOOrt even-
wicht bereikt. Er rest slechts een ruis in de
luidsprekers, een mooie metatccr VOOf een
choreograaf die niet wil esreuseren.

Dennis O'~onnor (36), susau Ouinn
(43) en Gus SolomonsJr.(58} zijn drie dan-
sers van vcrschillende generaties die elk bIJ
Men:e Cunningham hebben gedanst, zij het

Pinguïns

Alexander aaervoeu wil als choreo-
graaf rulrnre schepl>cn voor de dansers. Hij
geeft minimale aanwijzingen die het ver-
1001)van een stuk bepalen in grote lijnen.
Door Improvisatie kunnen de dansers het
geheel konkreet Invullen en de façade van
een stuk optrekken. uacrvoets speelt met
toeval, 'dj het op een andere manier dan
CUllnJngham. BU hem Is hel resultaat na-
melljk onvoorspelbaar, cn niet zozeer het
uitgangspunt. DC'open struktuur zorgt er
anderzijds ook voor dat de dansers zich als
Individu kunnen ontplooien en gebruik
kunnen maken ven hun persoonlijke stijl.

Stilaan komt uacrvoers lerug van de
totale abstraktie. Zelf gelooft hij ook niet
meer zozeer in de mogelljkheid ervan. Zijn
nieuwe choreografie heel 'ijsch', een titel
die verwijst naar de ongereptheid en de
rufrmelljkheld van Antarctica. Duidingen
van dans en decor wil hiJ vermijden. al zie
je unwlllekeung wel sternen vltegen en
plngulns de dansvloer oversteken bIJ de
aanvang van hel stuk. De lmpresskmlsttsche
muziek ven John McGulrC' sluit ook aan bij
de versebutende associaties: ze twinkelt en '
fonkelt gedurende de hele voorstelling ver-
der, ab een gletsjer die schittert onder de
zon. Maar BaeniOCIS trapt niet In de va!
val) de anekdotiek, bekwaam in absrrahe-
ren ab hij is. Metëen begint hij de dans uit
te puren. zodat diC' sl('C'hls een artikulatie
wordt van bc,'wl'glnj!en die zichzelf uitdruk-
ken. Waar hij de grenzen van de choreo-
grafie wil openbreken. wil hij toch een
vrijblijvende aard van de dans vermijden.
Door elke evidentie te larten krijgt de dans
ulteindelfjk een helerOJo(ee/l karakter, zodat
ze nkt voor een gat te vangen is.

Baervoets slaagt hler la goed In dal de
dans na verloop V.1I1 tijd volledig loskomt
van de muziek. Ze wordt steeds absnakter
en ontglipt uiteîndelljk het stuk. Hier grijpt
de chureograal In. Oe nnovoer van objekten

laat Is een uiterst spontane en ontspannen-
de dansstijl.

'[my voice tells) 14 tlny ptoures. no
more no lcss' is opgebouwd uit veertien
dansfragmenten. van elkaar gescheiden
door evenveel beelden. Het geheel wordt
live begeleid op harp door Zeena Parkins,
dte de voorbije week te zien was in het
dans- en muzleklmprovisaueluik van hel
Iesttval. Hoewel de danseres op elk ogen-
blik de spontane en SC'IlSUe!C'dansstijl, die
haar eigen is, blljft behouden weet zij hier
voor elk beeld een toreet ander resultaat uh
te destilleren. Soms zijn de basisstappen en
de elegantie van de klassieke dans bijna In
hun pure vorm gelaten en-danst ze virtuoos
het hele podium over. Andere ke'ren ver-
vormt 1.ij de principes van het dansen tot
een leer eigen lruerpretatle. Ze rolt en
kruipt ever de vloer In alle mogelijke vor-
men en houdIngen. Maar altijd blijven de
bewegingen even spontaan, vloeiend en
sensueel, Op sommige momenten weel ze
op de toeschouwer zo een ontspannen in-
druk te maken dat net hierdoor een span-
ning wordt gekreëerd die hel hele podium
beheerst. Als kijker weet je niet of die on-
gedwongenheld een grote inspanning van
haar vergt, of net niet. Daardoor wordt een
boeiende dubbcWnnighdd geschapen die
haar dansen heel toegankelijk maakt, Het
lijdt dan ook weinig twijfel dat de kennis-
making van het Leuvense publiek met Jen-
nlfer Lacey aangenaam zal zijn.

Jennifer Lacey danst '(my voice tells) 14
tiny pictures, no more no less'

Veertien dansbare plaatjes
Oet aantal premières dat deze

maand in Leuven te zien zal
zijn, is welticiu groter dan ooit,

Van de achttien Klapstukvoorstel-
lingen, worpen er aau voor tiet eerst
op deze wereld getoond, Deze week
gaat alvast stevig van start met arie
premières. Daar hoort ook "et optre-
den Vatl de New Yorbe solodanseres
Jenniîer Lacey bij, Zij doet op woens-
dag 'raar intrede op het Klapstuk-
festival met '(My voice teils} 14 a"y
piaures, "0more or tess.'

te situeren in de hedendaagse kunsten-
wereld In het algemeen. en dat vooral ten
opzichte van andere podiumkunsten, zoals
teater en performance. Daarmee onder-
schrijft zij helemaal de vme van de Klap-
srukorgantsatoren. wat haar plaats op de
affiche wellrctu verklaart. Haar dansvoor-
srelllngen bewegen zich vaak op hel randje
van zuivere dans enerzijds en performance
anderzijds. Een vroegere voorstelling -our
Dalntv linie Tracks', in samenwerking met
BenoÎt Lacharnbre. zelf op dit festival te
zien met 'Lêne et la boucbe', gaal over
vreemde rituelen. Laccy knielt hier bijvoor-
beeld voortdurend neer om haar haarvlech-
ten in twee kannen met melk te dopen om
zo de Afrikaanse viooltjes op hel podium te
bevochtigen.

.rennlrer Lacc:y hooft rot de eerder kleine
groep artiesten die nooit eerder IC'zien was
op het xlapsurktesuvet. Dat hoeft nfer te
verbazen, want zij Is relatief nieuw op de
Europese dansscene. Lacev timmerde In
New Vork jarenlang aan een joepbaan als
danseres bij gezetschappen _. ondermeer
de 'Randy W...rshaw uance Co: - en als
choreografe voor grote dansgroepen. Hoe-
wel zij in Amerika een zekere bekendheid
genoot. voelde zij dal cr elders nog meer In
de lucht hing. Ze richtte haar blik de laatste
jaren vooral op Europa, waar zij sindsdien
hard werkt ean een solocarrière.

Laccy houdt zich niet enkel bezig met
het dansen en choreograferen op zich, maar
probeert de plaats en he! discours van dans

Performance

Wat Jennifer Lacev hel meesr lassineert
echter, is de \vijze waarop dans bekeken en
benaderd wordt. hoe de toeschouwer rea-
geert en welke indrukken de beweging bij
hem achterlaat. Het is dan ook niet vreemd
dat zijzelf een Interaktie met die tocschou-
wcr nastreeft en veel waarde hecht aan
Improvisatie en inspiratie ingegeven op hel
moment. Dat is ongetwijfeld één van haar
grootste troeven. Haar geest beweegt zich
even soepel als haar lichaam en hel resut-

Kalrlen Darras

J Jrnnl/rr lAcey damt '(my voia I({{s) /4 tin)'
pi(lurrs. na mon nD lus' VQII wo~mdag 8 IDI
vrIjdag /0 oktober om 22.JO 11, in d~ Dansstudio
(Nmmurslraal 96), Kaarten kosten JJO/400 fr.

Extra voorstelling ParlS UNIVERSITAIRE WERKGROEP LITERATUUR EN MEDIA (Wel)

Aan hel pl<lgrilmma van KI.IP'lluk·97 werd ter ctrcer ure nl,& een vonrsldli.D. '0C1t- Op niveau al 17 jaar praktische opleiding van auteurs, Journalisten

voegd. Op zatC'rdal!; 18 I.ktnht'r I..ln Je om 19 u gaan kijken naar de pre~ ".aD 'Onty en medladeskundrgen,
Now 00('$ He' jum. een Yoof'>tdllng.m- gedanst wordl door 1e«Iinam van de Paf&.

Het eerste jaar start op deoderdag 9 oktober, 20 u.
Ol,ldding. PartS werd 0PFrkhl dnur AnnC"Tf'Tt:'Wde ~n.maekc-r en h:-\oC'fdt ook al een
Ilc:-L'lIlt:rijkdt'el veu ,k d.lnSC"n...-uur cIC" lmrrovis.atiC'S("«Slt"Oven dC" eerve Wft'k, Jan (boven bibliotheek Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)
Ritsema en R.tJld~· weohaw stonden in voor de ehnreograht' van 'Oni)' NI1WD.lC"S He M.m.v. los Bouveroux (BRTN), Stijn Coninx (film), Lieven Defour (VTM),
Turn' De \'IK1T\tdhnll i~ u- 11('n JO de Phillr~J(d)(lIJw('n tGel,knaahehaanl ('n kost f Hans Devroe (UWlM), flor Stein (BRTN), Oirk Tieleman (BRTN) e.a.IfIOJ200J2Stl. Rt'st'I'\'ffen kan "I' hçl gebrutkelljke Klapstukadres ltd ..W.MLn) 'Only

I
:'\(lv. DOMHe 'rum klj h..'(lin november terugkeren naar Leuven voor dne voorvreümgen. , INFO/lNSCHR. 016122.93.24 ... tijdig!

!
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Another Fear no Fall op de weegschaal

Bambambebiloobababambemboem
Omproviseren is eet! riskante

bezigheid. Het fenomeen ü
bekend, mensen rinkelen met

/11111 messen teqen g[QUII, eisen een
speech; Studenten bereiden Uil semi-
narie "oor, maar vergelen hun 1I0ti-
ties. Of nog - beslist prekair - de
vragen zitten niet mee op lier eksa-
men. Soms gaat liet goed, soms "iet,
maar net blijft altijd spannend. Ten·
minste roor aieqene die improviseert,
uit ondervindino weten we dat de
toehoorder ziel, soms stierlijk l'en/eelt.

In 19951)r<)gr,jlllllllccrdc Klapstuk voor lu-t
eerst muziek als los onderdeel van tu-t
d,lIl~"..,tival onder de naam 'FCólTnu Fall"
David Shea. DJ Grazhoppa IRhymc Cut
Curt'J. Jaki trebezett Iex-Can]. Mark RiOOl
1'11Bar! Maris speelden, soms leuNlijk, ten
dans. Gezjen het grote sukses van de reeks
wav 11('1niel meer dan lugi51.h dolt cr in
1997 een scquel kwam, Welke konklusic
kan cr "et rokken worden uit een vergelijk-
ing met de Sl'~5ie~van twee jaar geleden?
Eigenlijk was dilt op pallier al duidelijk.
Waar Grazzhoppa en de zijnen ergens OJlde
grens ven swingen en het botsen musiceer-
den, vid de balans dit jaar loodzwaar door
richting ekspernnem.

Ot' eerste avond, woensdag, stonden de
muzlkanren samen op het podium, en
kreeg )lCI publick een lesje in doelloze en-
tropie te verwerken. Het werd zeus even
tI."V(·.:)voor Jim O'Rourke (zie interview op
pagina 9). Vandaar waarschijnlijk dar er op
donderdag slechts rwee brokken - hue
moet je her anders noemen - samen werd
gespeeld, na l'en aantal solo's en duo's en-
der wisselende bezeulng, met als hoogte
1HUlI opener .hm O'Rourke, die ah enige
tenmfnstc geen angçt had om, al was het
maar even, normaal te doen. De grote prijs
\I~r ahlm~:llla!!!.~ir w.erd Iriomla~~k.in_
de w/Khl gevlccpt werd door zeeua P,l rktns
en DJ L-ow. die ongeveer twintig mlnuren
lang de meest nietszeggende minimale
soundscapes brouwden die een mens zich
kan voorstellen, terwijl Toshinori Kondo er
tien minuten voor nodig had 0111 te bewij·
zen dat eCII elektronisch vervonnue trom-
pet vrijwel perlekt het geluid kan uaboct-
sen van een net gestroopte kat. Maar wat
nog het meest stoorde aan Kondo's spel
was hel overdreven, haast pedante gebruik
van een dclaypedaal. 7.O·nding dat etude-
loos herhaalt wat !let ingespeeld werd,
Delay. maar delay mei male.

Overzicht

David Shea daarentegen bewees nog
maar eens dat men zelfs in dat kleine doos-
je, dat een sampler toch is. wereldreizen
kan maken, van de schotse highlands naar
Braziliaanse lagune-s, van de beroemde Bul-
gnarse vrouwen naar Londense jungleten-
ten. snee is nog Steeds een betrouwbare
gids voor hel kompakte reizen. DJ tew en
Dirk wactnelaer; haast onopvallend, toon-
den de wereld waar de nieuwe elektronika
niet voor dienen. Slappe soundscapes met
op de achtergrond af en IOC: Duitse teksten,
die doen het nog altijd. Lou Reed dreigt het
publiek op zijn live-elpee 'Take no srtso-
ners' af als volgt: '1 rould dream you OUt of
here', proteusche woorden.

Het Is uiteraard maar de vraag wat de
basis vormt voor het afwegen van een
tmprovtsauesessre. Wal is überhaupt een
geslaagd ekspcrlmeru? Ondertussen probe-

JQ MEUWJSSEN
Atle verhuur

Video·, klank· en lichlmateriaal
Videoschermen tOt 4 lil
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder Dj.

KARAOKE (1.500 titels)

1ii'0 16/20 1.30 I

ren muzieksociologen al vijhig jaar uit Ie
vissen waarom Llulc Rlchards Barnbombe-
blloobababambcmboen. een gc\laagd ekspe-
rtrnent genoemd mag worden. waarschijn-
lijk omdat hel wér~t 'toegegeven. het ts
nogal mager om Ie Sldkn dat een goede
soundscape moel werken. maar l'en weren-
schappelijke cennnte die voorwaarden om-
schrijft voor de chemische reaktie tussen
performer en publiek bij ecu goed kansen
lijkt nu eenmaal nict te bestaan. ,"laar niet
getreurd, vrijdag was weer een dag om te
dwalen tn absrrakre ~ulIIH.I~{aIJoC~,waar ge·
vallen en opgestaan wunlt, en op draden
gedanst dal hel geen naam heelt. Dal ver-
klaar! nouwens (JOk al die ladders dil: SIUC
deze week sieren.

Wandklok

De tmprovtsatoren begeleidden ook de
daustmprovtsarfes onder leid in!! van David
Hernandez. En daar ging alles er veel losser
toe. snee speelde mondharp, begeleid door
o-nourke op mondharmontka. terwijl xonv
do er gernsprrecrd bij lal te blazen. Er moet
dan ook gezegd werden dat er up het po-
dium een ol ander verjaardagsft-l·~tjc aan de
gang was. Shea en wactnelaer werden na
een tijdje gewoon dec! van dl' choreografie.
Het werkte allemaal erg \'o:rfriSSt'nd. en
zowel Jim o'ncoree als DJ tew zaten er
gezapig bij Ie Dj'cn. Ierwijl de kt'gtn tngc-
vuld werden door snee en Kendo. zecua
Parkins plukte af en IOC een ahcmancve
snaar van haar harp, en sprong wild UI) eu

neer op haar ontzaglijke batterij pedalen.
en niet te vergelen de delav-pedaal. dk ze
klaarbltjkcltjk van Kondo geleend IMd

fen uurtje later doken 1e weer op In 'I
SIUC. waar het publiek niet meer lit. maar
zowaar rechtstem. wat een goed reken i~.

de brok lawaai die ze alle Z('5samen ten
beste geven, waarm wachteleer bewijsi dat
hij lussen gesamplede ritmes en tu-mmes
toch nog een plaats heeft. Maar hoewel
haast elk stuk uneressam begrm, verzanden
de meeste belees al snel in verveling. Mis-
schien is het geen slecht idee- naast de lad-
ders ook ten grule wandklok omhoog IC
hangen, want in een mikrofoon blazen, hoc
virtuoos ook, verveelt l'('rlijk gezegd echt
wel snel.

Deze Anorher Fear nu Fall stelde . de
eersle drie dagen <l1tans . eigenlijk wal te·

Tg Stan op Klapstuk met 'Oude Meesters'

,
Weer werd er, roats de avond tevoren,
vooral in duo's gemusiceerd. Vooral het
begin is sterk. Jim O'Rourke speelt weer gi.
raar, samen met zeena Parkins. En ditmaal
wérkt het wel degejfjk, ergens op de grens
russen klank en song. treurig en rustig,
maar vlijmscherp. Haast net 1.0 scherp als

naar" en een -nanonaalsoctatlsrtsche pol,
b~kc;lb~;;;:ln·" woiden genoemd, Niet
alleen ven dl' kunst, maar ook van de -
Oostenrijkse - politiek laten ze geen spaan·
der heel. Oostenrijk is voor hen hét sym-
bool van onvolmaaktheid: "Een dwergstaat
waar de zclfoverscharrtng van afdruipt,
waarin het denken uitgestorven is en waar-
in sinds een halve eeuw nog maar de lage
staatspolitieke SlOmpzinnigheid (.'11 do:
staatsgodsdienstige domheid heersen".

Hoewel Reger in het verhaal de hoofd-
toon vocn. is hij niet de venellnstanue van
het stuk. Thomas Bernhard heeü 'Oude
Meesters' zo opgevat dat Atzbacher; die In
werkelijkheid slechts luisterende partf is,
dellkpersoon is geworden. Atzbacher ver,
teil, ondertussen als een voyeurtst glurend
naar de oude Rcgcr bij lijn schilderij van
'rtruoreno. wal zich in de zaal van de Oude
MC'e'Sters afspeelt en waarover zoal gespro-
ken wordt. Reger wordt hierbij echter zo
uitvoerig geslteerd dal hel stuk uiteindelijk
een aaneenschakeling van monologen Is, al
en toe onderbroken door de mening van
Arabacher zeil. Deze tussenwerpsels van
Atzbacher gaan vooral over de redenen
waarom neger al zesendertig jaar lang voor
het schilderij van Tintoretto komt zitten. De
argumenten zijn eerst de lichtinval en de
temperaruur, maar later blijkt dat Reger
daar zijn reeds overleden vrouw ommoeue
en zich vastklampt aan die herinnering.

Monoloog

sten brengt de tekst niet integraal.
maar opteerde vour een selektie uit het
geheel. Alle bespiegelingen van Atzbacher
werden weggesneden en het oVl."rblijvende
deel is een ellenlange monuloog \lan Reger
zelf, gebracht door Damiaan De $çhrijver,
Oorspronkelijk werd het stuk opgevoerd in
een grote, lege gang in hl't SllIt·Fclixpak-
huis in Antwerpen, "Hadden we deze voor·
stelling in een museum gespeeld. dan was
die tekst IC du'bbeloJ) geworden". aldus de
akleur In <ie Gaztt yan Antwerpen. De 10-

leur. Grote namen, \(."Clpctcutieel. maar
wetrûg resultaat. Dat is ook het rjttko dat
men neemt bij deze Iml)rovisaliesessies, dat
men meer valt dan opslaat. lIel konsept Is
en blijft interessant, en zou ook naast Klap· ....
stuk best georganiseerd mogen worden.

Dimltrl De Maesschalck

De meester die met zijn paard uitgaat
kalle heeft in elk ge val niets dan lof geoogst
in dl' pers- Voor de aanvang van 'Oude
Meesters' zit de akteur ill een maatpak op
een houten paard in hel ruktden van de
grote gong- me! achter zich een prachtig
uilzicht op het wfuemdok. Hel stuk gaat
van start wanneer Jolente De xeersmaeker
hel paard tal voor het publiek trekt, een
opcningscene die het publiek meteen al aan
het lachen brengt. Vanaf dan raast Damtaan
De Schrijver in het personage van Reger
aan één stuk, gezeten op zijn houten.paard.
daarna liggend op de grond. Reger heeft het
tegen Irrsjglcr, de bewaker van hel muse-
um. vertolkt door de genoemde .rolente de
Kcersmackcr. Hij valt met 7ijn monoloog
niet enkd de kunst aan, maar evenzeer de
vrouw, de kindertijd, wandelingen in de
natuur, Rome en de paus. 'Oude Meesters'
is geen zwaarwichtig of moeilijk mik. De
grappige toon die gezet werd bij de aanvang
van de voorstelling komt al en toe boven.
drijven. waardoor dl' schelduradé een juch-
tig karakter krijgt. Bovendien wordt het
geheel tussen de verschillende siraren on-
derbroken door kleine pauzes van klassieke
muziek. al zijn deze volgens Paul Verduyckt
in Knack nodig cm "bij momenten het peil
van de voorstelling weer op te krikken". In
de pers zijn de meningen over Sta n's 'Oude
Meesters' alleszins verdeeld. Of deze voor-
stelling nu de beste Bern hard sinds jaren is
(Geen Seis in 'De Standaard'). of eerder
veel gemiste kansen laat liggen, (aldus Peter
Amhonissen in 'De Morgen'l, het blijlt een
tipische Sranvoorstelllng. Een komedie mei
een zwart randje. reis waar je niet meteen
een zwaar hoofd aan overhoudt, maar dat
toch tot dielJoCrgaal dan anekdotische grap·
jasserij. Of Tg Stan Ook bulten de fantasti·
sche lokatie van het Fdixpakhuis eenzelfde
stuk kali. brengen, valt natuurlijk nog af te
wachten.

-

11de aa"ko"di'gi'''gsvi'deo van
het Klapshlkfeslival - MUM"
grijs gedraaid in Alma 2 en

Stuc ~ verschijnt Oamiaan De SdI rij-
vu even in beeld om Ie vertellen dat
mensen eigl!lllijk hetemaal niet geïn·
seresseera zij" i" kunst. Of dar even-
weel aan 's mans eigen prestoties ligt,
valt deze week uil Ie maken in ties
stuk 'Oude MeesIers', gesc.llreven door
Thomas Bernhard en gebrachl door
Tg Stan op lokatie ju de NMBS-hallelJ
oenter hef station,

De Oostenrijker Thomas Bernhard is. zoniel
de kampioen, dan loch één van de grOOI-
meesters van de mlsantreplsche literatuur.
Zijn personages. meestal hypochondrische
intellektuelen of kunstenaars, zijn eeuwige
mopperaars die kankeren tegen alles-war
van ver weg ol dfchtbf naar burgerlijkheid
ruikt. Het gaat hier niet alleen over dl' grote
rema's 7.0,,15 familie, kunst, vaderland en
God, maar ook over de kleinburgerlijke
hebbelijkheden zoa's - om maar iets te
noemen - nagels knippen met een tccsbrü
op.

Bernbard. overleden in 1989, schreef
'Oude Meesters' aan hel einde van lijn
leven in 1985. De titel verwijst naar de
gelijknamige zaal in het Kunsthistorisch
Museum in wenen. maar kan evengoed
een <Illusie zijn OJlde hoofdpersonages zell.
Dat is enerzijds een twee-entachtlgjarige
Roger, rnuzlekfllosool en journalist voor
'The Times' en anderdJds zljn gecsresge-
nOOI. de zegezegde privégeleerde Atzbacher.
Zij ontmoeten elkaar dagelijks bij hel sehil·
derij 'Man met de wille baard' van Tinto-
retto. niet om de kunSI te bekijken. maar
om van leer tC' trekken tegen alles en ieder-
een die kunSlOp een \loor hen onbedachte
manier verheft of verneden; de kunsthis·
lorid omd<lt ze de kunst vernieligen of de
!eraan omdat ze de goede smaak bedNven,
maar evengoed Dilrer en Heldegger. die in
het stuk "een Neurenbergse slse1cerkunste·

.0 nlo Jaargang 24 IIr. J dd. 6 oktober 1997

Katrien Darras

'Oude Musttrr' Villl Tg. Slilll, Ie ZÎtn in de Ha/,
len vall de NMBS ~'QIIdinsdag 7/OIZQltrdag //
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'De Leedlozen' opnieuw op Leuvense planken

Houd de sanseveria hoog
(i)onstaandew~nsda9 endOrlderdog spuit Compagnie

De Hitte in Leuven het stuk 'De
Leed/azen', He.ulfd(' gnelschap
bracht het stuk eerder het jaar al, in
he' kader- van liet festival 'Theater
NOIII/This Ü· theater' dat Kuituurraad
(KlIra) i" april organiseerde.

"'kl het teaterfestival wtlde KUT" vorig aka-
detnicjaar jonge akreurs een kans te geven
voor het voetlicht te treden. Uiteindelijk
brachten 7C$ gezelschappen zeven voorster-
Hngen hen van de Gezelschappen was Cie.
DI: Hmc. dat toen voor hel eerst met 'De
Lccdlozcn' uitpakte.

Maar de zes akreurs waren daarmee
zeke-r nlet aan hun proefstuk roe. Eerder
speelden ze al samen in hel Ad-Hocprojekt.
dal enkele Jaren terug 'Macbelh' opvoerde
in de UU\'CII'>e Prcdlkherenkerk. Het pro-
jekillaf er even tater echter de brui aan,
maar een l.eslal akreurs wilde zeker verder
werken. en na heel wal gebrainstorm
kwam renslorre Cie. De Hille uil de bus.

Hun eerste stuk was trouwens hel eni-
ge op xura's festival dat nlel een bestaande
tekst als uilgangspunt koos. De leedlo-zen
was namelijk van de hand van student-
toneelschrijver-akteur Ben Gabriëls (l3),
die het spedaal voor de gelegenheid schreef.
Hel was liJn eerste stuk. lbch slaagde hij
erin na een viertal maanden met een tekst
voor een avondvullend stuk met vijf per-
sonages op de proppen te komen. liet reil
dal hiJ de akteurs allemaal al goed kende,
heeft hem daarbij wel geholpen.

HCI stuk gaat over vijf mensen, die hel
ongeluk hebben Ie leven in wat in hel stuk
de 'eerste sociale epidemie' wordt genoemd.
In die tijd moer elke vorm van leed ten

....,..._-~
'",,' 1~"

Cl

allen prijze vermeden worden, want wie
gekwetst raakt - lichamelijk of geestelijk
- verandert tangaaam in een plant. De vijf
akteurs spelen een van de laatste groepen
niet-plantaardige mensen die proberen zon-
der "Zichzelf of elkaar Ie kwetsen - leedloos
dus - Ie overleven. Elk konfllkt moet dan
ook uiigepraat of doodgezwegen worden.
Het kan bezwaarlijk een verrassing genoemd
worden dat dal niet steeds lukt. t'll dal Sar-
tre's idee van de hel- de medemens dus
- al snel uok luer van locpa~~ing blijkt.

Rol

HI'"Iis trouwens ook aan andere dingen
al gauw Ie merken dal de auteur filosofie
studeen. De verwijzingen naar Nietzsche en
Levinas zijn niet van de lucht, en de hele
lekst aoemr een behoorlfjk dutstere. dctal-
ususene sfeer. De personages blijken erg ver
van elkaar af Ie staan. slólgen er nler in met
elkaar Ie kommuniceren. en liJl..en te den-
ken dat onversclnlhghetd de enige overbllj-
veilde manier i~ urn Ie overteven. Dat ook
een dergelijke houding niut lang leefbaar
blijfl, zal een beetje oplettende roeschouwer
al snel inzien.

HCI ligl voor de hand In dit verhaaltje
een nauwelijks verholen krütek Ie zien op
de moderne rnaatschapplj. waarin lndlvldu-
altsme hoogtij zou vieren. en helaas is het
stuk bij wIJlc inderdaad niet meer dan dat.
Een zekere moraliserende tendens, genre
'de-meesle-mensen-spelcn-allcmaal-cen-
rol-cn-lol1en-zichzeJf-niel-7.o.1Js-ze-C:cht-
zijn' is De Leedlozen helaas ook niet
vreemd. Toch maakt hel emoeslesme van
de jonge akreurs en hun vertrouwdheid
met de tekst veel goed,

Martljn craumens
Voor info; vr agtnda.
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kontrast nauwelijks groter gevonden wor-
den dan tussen Hcnnan Brusselmans en
Stefan Hertmans. beiden echter goed voor
een veste aanhang.. terwijl nog anderen
kunnen Ie rade gaan bij de gelauwerde
Jeugdschrijver Marc De Bel die voor de ge-
legenheid een menkent meebrengt. met
name Jan De Smet.

Wat tol slot de muziek betreft. springt
'La rerne Bande' in hec oog. Zij spelen on-
dermeer het 'Weihnachtsoratorium' van JS
Bacil i!),premièrc. Ook niet-westerse mu-
ziek krljtl opnieuw een plaats. 'Import!
Export' werkt voortaan mei een hoofdact
en voorprogramma en is op zoek naar een
Înllellre sfeer in hel wagehuys.

~ Lien Bleien
Etn tVllldl!} o~midll ~'anhll programma vmd
jt in dt lIjvigt t"-uiTsttktnd \~rzorgdt jaar-
brochllrt.

Veelbelovend nieuw programma KC Leuven

Vier huizen onder één dak

DubbelSllIl

Oet nieuwe kulturele seizoen is
alweer uit de startblokken ge-
schoten. Teater; dans, muziek,

beeldende kunsten en edukatieve
aktiviteiten zijn andermaat de hoofd-
troeven die wordetl uitgespeeld in het
KU/UlreelCentrum Leuven. Hel Cetl-
Inlm is verspreid over vier lokaties:
de Romaanse poort in de Brusselse·
straat, de Schouwburg op de Bondqe-
notentaan. Auditorium MillIlepoort
op de Koning A/hert/aan en de Pre-
dikl,erenkerk i" de O.L. Vrollwstraal.
Vallaf dit akademiejaar wordt ook het
Wagehuys (nabij Romaanse Poort) i"
gebruik gello",ell als speelruimte voor
de kleinschaligere avonaproqromme-
ring.

Kwa programmering speelt KC Leuven
voor een stuk op veilig, maar naast de eer-
der gemakkelijke publiekstrekkers als clou-
seau, Herman arussetmans en Geen HOSIt",
en klassiekers als het Koninllijk Ballet van
Vlaanderen en, naluurlijk, de Blauwe
Maandag Compagnie (die we natuurlijk
niet met elkaar willen vergelijken), durft
&el KC ook minder gekende mensen en
gezelschappen programmeren. Zo is er De
TrUSl, die voor hel eerst in Leuven speelt.
Na hun gedurfde en geprezen Iekeuëndra-
ma's moeten zij tocb ook een studenten-
publiek kunnen boeien. Daarnaast staan
natuurlljk de gevestigde Nederlandse teater-
gezelschappen als Toneelgroep Amsterdam
en het Zuidelijk Toneel borg voor kwaliteit.
De echt nieuwe waarden als Blauw Vier en
de Kekkewieten moelen het dan weer op-
nemen tegen iemand als Jan Fabre: op dit
moment hooggeëerd gast op Klapstuk [zle
p.8).

Bij de 'geletterde mensen' kan het

De s.lml·n~rlung met kunstencemrüm
SIUt WOrdt ~~IIvan de bdallgdjble
mncvanes v.n het nieuwe le.l'eMizoen
Een hechte en ~tNkILUdt' s.uDnl_rldn,
tus~n een kull.uTffI ceaeum m een
kun\lt'1K'mtnim Is in VlaaD<kren vrij
unkk.Ot tw« O!'n~ eenkwall-
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InterAxis: een nieuw wetenschappelijk magazine op het Internet

Van zebra mossel lol genlerapie
0"Leuven werd op 29 auqustus

een nieuwe website boven de
doopvont ge/JOlldt,,: nuerëxis.

Het is ee» pilootprojekt opgericht door
jonge universitairen die 1/a hun stu-
die hel kontakt met het wetellsc1rap-
pelijk onderzoek niet wilden verliezen.
tnteréxis stelt zich 10' doel, ieder
kwartaal. de 'geïnteresseerde leek' te
informeren over aktuele trends en
evoluties l1i""I.'II eell bepaalde tak van
de wetenschap, Eli di, op een vulqa-
riserende manier: ontdaan van elk
vakjargon.

men nog nood aan een dergelijk m.igazine
kan men zich afvragen? Volgens de auteurs
wel, zij wijzen op de schaarsbeid van vul-
gariserende wetenschappelijke literatuur
binnen het Nederlandse taalgebred. Zij
maken daarom gebruik van hel tntcruer
omdat ze op die manier een steeds groter
wordende doelgreep kunnen bereiken en
de interaktie en partlclpatle met de Ieler
word! verruimd, Daarom ging Veto 'surfen-
derwljs' even langs up de site van InlerAxi~.
De sue wordt niet bepaald gekenmerkt door
aantrekkelijkheid en originalltclt. l11aMeer-
der deer gebrek aan belde, Allerl-'Ccst krijgt
men een klassiek opgemaakte paglna aan-
geboden mei een aantal ardkels over het

Dl' redaktie van InterA.l(is be~laat uil afge-
studeerden uit vcrschillende wetenschap-
pelijke dis5ipUne~, gaande van toegepaste
wetenschappen en biclogle IUt liIolngie en
geschledenls. hllcrdis~iplinarileit wordt
hoog in het vaandel gedeagen, voor vak-
idioten is er geen plaats bij
bij worden twee hoofddoelen
'Om IC beginnen is het de

wal. ten tweede, het~ubliek
richt IJllerAxis zich op lI1enSCIl mei een
ruime interesse. Want de eerSIc prioriteit
van InterAx:is bestaat er natuurlijk in om de
onderzoeksresultaten ook tcegankehjk Ie
maken voor een publiek, d,11liefst zo breed
mogelijk Is, Daarom wordt er ook veel
aandacht besteed aan de leesbaarheld van
lk bijdragen.-

Zowaar een nobel doel, maat heefr

.,.tr'éJe artikels van Alain Lacrotn
over 'Genetische rnanfputanc:

van zaken en tocpasslugeu'. Een ou-
derhoudend artikel waarin de auteur op
een begrijpelijke manier de geschlcdcnls
van de genetische manipulatie ultëenzër.
IUj schrikt er niet voor terug hier en daar
enkele vragen IC stellen bij de roekomst van
de genterapie en de gevolgen die ze :LOU

kunnen veroorzeken. Toch is hel ntct van-
zelfsprekend om eC11artikel van meer dan
vijf pagina's van hel computerecherrn af te
lezen, zonder enige verluchting binnen de
lekst middels foto of tekening. Een tweede
anikei van vtncem coessens behandelt de
gevolgen en oorzaken van genetische ver-
vuiling (·Na chemische nu ook genetische

s f N K E L
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Sinema om van Ie kotsen
Bij een grote opkuis in dl" kelder) van enkele Illuunusea venden dl' Stichting Film
bVt'nh en MOlK Rod.:al.1Ilsky Pubhshlng onder de keldertrap voldoende rcnuuel om,
Vllnt dl' "Ijfde maal ut Leuven, een "Nacht van de W;Ul5l11a.lk' re vullen. Op 9 oktober
kun je in de surercnv Leuven enkel echt )kchte Iilms gaan bekijken tJjdem dk 'Nacht',
GcJurcndt> het vier uur durende programma word je meegesleurd l.mgs dutstere film-
1l<lrdtlt'S waarvan je ~ko>l kon dromen nWM die Je nll('it (hrrfde bekijken, encns nier lil •

het openbaar,
Ma<lk bijvoorbeeld kenrus met een jl"u!((hge il.c\'in cosner. een Koreaanse remake

van King'Knng or ~t·superheld 'Supt'nonic- M.:rn' .n- kan je er tegoed doen aan alle
fislly ûtmgenrev mei ondermeer IndialoC:Iwuor, de wereldberoemde Tlroolse smeroa c-

genre 'Hesdl in die Bergen mil gro!>:)t'Bunzen'- verbijsterende komedies en Kung Fu
film, 71.1al\-rne CrippekJ M,,)len' Onder de rul.rjck ..11t'nlaal beestjes wordt de mens-
heid weer a<lllgeV'lllen door een hele resem beesten. Worden aangekondigd' vuunnsek-
ten !'BUG'I, een slecht gehumeurde buttel rThe whue Bllflalo') or vliegende plranhas
in 'Peranha 11Toe Fh-infl: Kil":r~' Gdukkif! .eijn er in de reeks 'Superhcldcn' de wereld-
redders zoals Hercules en Intraman.

Leuk wordt het wanneer al die genres sam e ngcklutst worden in hljvoortl<"f'ld
'wcrcwotvcs en wheelv. een mengeling van wcerwolfprunt ('11blkermt)vie, of 'Se"y
Nit:1m of the Living Dead'. A1 is het uier direkt duidelijk wal men moet denken bij dat
Iaarstc. ~"',11te denken dan van de xorufjkse hcrrorrüru 'Rabid Grannit\' Kontijk als
kunvmad, het moet niet altiJd t.lpijt lijn, U10,U efs vuürbec!d V<HIhl:1 hooldslUI:.. curiosa
kun htl misschien wel tellen. In IkLel!de reeks ~JUltC.1lde Nt'der!,mdse hardcore-porno
DIm Een schor in de r...~· en 'ctncerene 2000 tk nachl af. Daar moet geen tekeningetje
bij, ~I hadden we dilLzelt elgenlijb wel best Ilt·wi!d. De <lllerl,\all>te film. 'Dc.:rdty
WCdpOI1S:Borsten ais Dodelijke \Vap ens'ls naar hel schijnt een culuneesterwerk van de
onderste plank. Missd!il'n roch beter n.ilcheçken Ier plaatr.t-.

In leder geval kan ct steeds uitgerust w. 'rden 3dll de bat, (lIsJe de levende p.lddeu"
kikken. ralien en wonnen die de bolr lullt'n vel'Skren kunt \'erdrag(,ll, H~I.-:1tlfdt'gddt
lfouwenS ook v()Ur hé! live-optreden van g.JSI Jan Verhe)'en, iu eDr.:opzicht eetl tOppunt
van wdnsmallk.

L:tflk-bbm \-.uI U:I.utHlJ'rlhlijh ~ - dw cr bol'mJlnt 6Ot) Ir wor ,'WT htbbm-
kunnm dlU rop 9 o/a(obn-In'tdtl iJf Ik SUpermy. Afi4"r.1fP' kunlWl hit Jt ~ II(t(Jrdim probmn
in Jt~" i"GmI. oot (lll1fl'l12.JO u,

vervulling"]. Hel is een uiteenzelling over
de problemen die zich voordoen wanneer
bepaalde tevensvormen. zowel dieren als
planren. worden uitgezet in een voor hen
vreemde omgeving, Dil zowel op een beo

wuste manier, bijvoorbeeld invoering van
de aardappel, als onbewust. 7oill~ bij de
verspreiding van de zebramossel via de
kielen van schepen.

Kronkels

!i'\leleen
een ver-

ek ch en

er een analogie van eko-
Een parallel met hel veran-

winkelstraatbeeld in vtaanderen is
treffend: de oorspronkelijk grote diversiteit
aan winkeltjes in de kommerstele centra
van onze grote steden is sterk gedaald na de
aankomst van enkele eksoren. vaak uÎI
Nederland. Door de overweldigende [Hnan-
dele) konkurrentiele slagkracht en de al-
weztgheld van een afdoend afweersysteem
(politiek betetdj.werden de inheemse win-
kelters ve-!"tIrevcn en insta lieerden en ver-
spreidden de eksoren zich, samen met hun
parasielen (uitheems personeel) .. _ Hel
resultaat is dal elke grote winkelstraat in
heel Vlaanderen op de andere lijkt, mei
dezelfde goedkope rnode-cspeelgoed-. ge-
schenken- en cosmeucazaak. met het erbij
horende tastfondrestaurant. Door J;ewijzig-
de habhatfakmren (gestegen huurprijzen)
kunnen de oorspronkelijke bewoners zich
niet meer handhaven, verhuizen ze of ster-
ven ze af (faillissementen)," Benieuwd wal
Nederlandse surfers. ook lot de doelgroep
van IllIerAxis behorend, zullen zeggen.

Oog

Samenvallend kan men zeggen.dat hel
Idee van lnterAxls zeker lovenswaardig is,
maar moeten er wel enkele vragen gesteld
worden bij de uil werking en hel nut. De
website van IllIerAxis nodigl de modale
surfer ntet bepaald uit om de artikels door
Ie nemen. Er Is dan ook heel wal werk aan
de winkel om de Site in een aantrekkelijker

Q;,,_~ ärnestc 'Che
,1Ie'Y'" bllfkbur .... maar wriniJaan

c:ouIlrltaeboet. Up. JIuRI.e & OUL een
lJ'OrIItr op het hIppr BnSt'l'lot" trtl'hor'
libel N1rtj11\I1W md een I~'>k: YVM
.al _ zakten kItnkJ, bTC'nll dere week
eea EP uk om de- dtrtJa\tt' dnniverwrW
van Cht's dood (op 8 oktob('r 1967) te
hmlenkm, 'carbme 744, 'i20 ..ché
Guc!'Yara,.A DK'am of Land .md Pree-
dnm' beet bf't weric~uk, W<ldWll de
band ~r jOt'Ic acwoonle jdZl~ teers
kombmeert Dld.~uiderse rhythrru en
Spaall\O(' gJlarl·n~.

Omdat Sencr Rudi, de burnbre
echter Up. HU,ilk & Out. uneraard een
vlicgende he"~l bel·ft aan H'n~erl'eIiJke
rl'k\tl'etatie~in~ell en eenzijdige
heet.hl.nnln)L klijg je lj.i!.e plaat of CD
lXJ\'cn,h"!l l'en bllllifalie van de held.
-zc kan Je zien wal ~'o<)rjeurand eh ..
Guevara wee." 7d S('UVf Rudi nntangv
aan Rif-R.l!, t·n hIJ g.lf ,jjn tr~1 dan ook
de titel 'A pertrau of a great vi-aonarv'
me ..

•

Wie Ik revotuocn \Vil steunen,
koopt de plaat, want de opbrengst gaat
- nel zoets duizend presenteksempla-
reu - geheel naar Cubaanse revotuuo-
natre radiostations. Voor \\ie htt alle-
maal geen cojonee kan schelen. hebben
wiJ vlj! ekscmplaros re J:eef. Kom
woensdagmlddag [Ia de siest.l rvanat
\5.00 u) - dm eks.,kt denigj,l.:rr na
C:hes he,·nlld.tll - op d.' " Mt'Î,'l1iSTrilal
'j een 7df~em,lakt portret [beeldend "f
in versvorm) VJn tu uerotco presente-
r~II, en de' bult i$ binnen Dl' WC'I van
vraag en aanbod is geldig zolang de
voorraad ~Irt'~t, Lang leve de \'nje
marktl \

(jJl

vestje te steken. Ten tweede is het Intemet
sowieso niet altijd even geschikt om lange
swkken wettn~happc:lijke lekst door te
nemen. naarnaast slagen de auteurs er wel
in om hel thema vla diverse, soms verras-
sende invalshoeken Ie benaderen zonder de
begrijpelijkheid uil het oog te vcrliezen.

plerer Van Heek

InterAxis kan fr Itrug~oj1tdt'llop:
htlp :/I",","',rtsuadra ,or!}linliraxislitltaaxis_htnJl
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Veto zoekt DTP-ers

Tot volgende weck In de 's Meiers?

Ba
Kultuurraad gaal na de openlngswcck weer
op volte toeren draaien. haar werkgroepen
gaan van start. Na een epenerende happe-
ning rond beeldende kunst in de Vaartkom
In maarl lIIel ,ilolSSiifë"bélang;"dling werd
besloten n hak a nogmaals Ie organiseren.
Daarnaast vormen nil1uurlijk de stapels
slechte zomerremoonstelllngen een extra
llÎ1daging om het beier Ie doen. Zin om
mee Ie doen? Kom maandag 6 oktober om
21.00 IJ naar de Stucbar voor een leuke
introduktie en bralnsrorm. Ook het archt-
tekruurprojekr Exisrenz Maximum ZiI! dil
jaar weer plaatwinden. Een eerste samen-
komst hiervoor is eveneens gepland op
maandag 6 oktober in de stucbar. 7.ij hel
om 19.00 u. Kans' gemist? Bel Katr'in van
KUTaop 23.67.73.

Uiipaknachi

•

Reeds ach, jaar op een rij organiseert dl'
studentenparechic een onvergetelijke
UilPaknachl. Meer dan 1 400 studenten
zeilen woensdag 8 oktober hel jaar in mei
een volle avond:

- 18.15 u: jongerenviering in de Groot
Brgljnhofkerk.

- Nadien een fakkeltocht naar Alma 2,
waar de lege magen gevuld worden. TIjdens
en na deze maaitijd brengt een jufosrand
van verschulende organisaties u op de
hoogte van haar aktivIteilen in Leuven,

- de studenteuparochle wordt vervol-
gcns door studenten voorgesteld. een optre-
den van soudarueuskoor 'Paf Pat!' sluit
deze voorstelling af en luldt een spetteren-
de fuif in.

Inkombadges aan 60 Ir IC verkrijgen in
de Jan Sta~slraal 2.

lnierne!programma zoek!
Internetprogrammamakers
Voor een splinternieuw programma op
woensdagavond Is sccrpic ook op zoek
naar jonge emoestaste radiomakers die van
ver of van dicht gemreresseerd zijn in
nieuwe media. Alle rafenten zijn welkom:
cyberneuroten, reporters. programmeurs,
muziekliefhebbers, columnisten. Ervaring
mag. maar er zin in hebben moet Bellen
naar Henk, op 29.93.)4.

14

Leuven
Tel 016/22 44 38
Fax 016/22 Ol 03

Beginnen Je vingers ook Ie jeuken wanneer je een klavier ziet en schrikt het Idee om
Iemand anders muis te gebruiken je niet af? Vind je daarbij dal veto niet zonder je gra-
Hsche talenten kan en weet je waar de stekker van je computer ingeplugd moel worden?
Dan hebben we de ideale funktie voor jou: Desk Top Publisher. Noul Samen met ons, een
krachtige Mae. Quark X-press en veel emoeslasme krijg je dl" unieke kans om je oomput-
erkennis bij te schaven en meteen een volledige Velo te layoutcn. Het enige wal Je moel
doen Is een, langskomen in de 's Meicrstraat. 5 waar we je met open armen zullen
ontvangen Wil je meteen 'the rcal thing' zien dan kan je op hetzelfde adres langskomen
op een zondagavond na achten. Schrijvers. cartoonisten en fotografen blijven natuurlijk
ook steeds welkom. Elke week is er op vrijdag vanaf vier uur een redaktievergadering die
open staal voor iedereen.
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MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••
•

van fifties tot seventies. .
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag tlm vrijdag tou-tau

zaterdag 10u-17u
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& zoel(erljes
"Attcnda, woensdag 10 oktober 20.15 u op
Dany kloppen
"Zin om dansen ult andere kulturen IC Itn"n?
Dal Uil hij 'De Zevensprong' Tel: 23,68.04.
" Praeses van Klio 7.OC'ktgocdkol)è kleermaker
voor de galen in zijn broek. Dringend!
"GaSlon zoekt plastron.
" Robby zoekt hebbie.
"Kilo loekt brio.

" aen je ongeveer 1.67 m groot. heb Je paars
haar en ben je op zoek naar de grote uefde.
Eén adres: boeboe. Brusselsestraat 165/K401.
lel: 32.99.29.
..J GC1.Ochl: argeloze «rslekall~lers om gelei-
schapsdame van de praeses van Klio IC'lijn
legen hetaling [wel vöör kerstmis].

"BUUt zoekt 8oIlie.
v Ban H producrlons Slei voer: KamaSUIra in 5
sessies op de Klio TD. Volgende Jes op de rol-
trijp.
V 8IXnje 8110 dames wc Rumba 2.}O u ik wil
je.
v Koen rockt schoen.
" Pitter zoek, gieter.
..J Erik zoekt zwezerik
.,J Air-ticket to AUSlraHa· Sydney: 18 ooober .
') november '97; 2 persons. 55,00(} IHr,; eall
03/219,85.48 af ter 17.00 h.; dedde befere
october 9th .
..J Björn zoekt lief.
..J Toon zoekl zoon.
..J ucnv zoekt aandacht.

zoekenjes zonder kornmersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.] zijn
gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerck-
end. De redaktie behoudt zich hel recht voor een zoekerqe niet Ie plaatsen. Gebruik
onderslaand rOOSIer, I leken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Mclcrsstraat 5. Via e-mail kan ook op velo@velO.sludent.kuleuvcn.ac.be.

V Cunnanan zoeki. zeveraar.
V praeses van Klio zoekt geld voor een VOlt
(een lief zit er niet in).
v Stephen zoekt achterban.
v Serge zoekl vriendschap.
~ ludWlg loekt m~m(mingl·
v ujöms broeken zuren vol potenueef daarom
scheuren ze a ratio 5 maal per dag.
v Ban. enkel offioed erkende standjes mogen
voorkomen op de Klio·TD.
v De nacht van de wansmaak ls Ln de Super-
oty, nlet op de Klio-TD OQk al doen ze hun
oot .
.J Beter een gal in uw broek dan een broek In
uw gal.
VBjom zcekt een lid dat goed kan naaien.
ook voor zijn broeken .
.,J Op vr. 2918 keek jij - gestreept t-shirt en
korre broek _ mij _ grijs pak _ wel zeer

doordringend aan en na op de Bondgenoten-
laan bij Domo aan het sraücn, daarna ueckcr
Remyptein. Zou je heel graag rerugzjen. bel
44.56.02 en vraag naar Pteter.
.,J Te koop: Computer pcntium 133 MHZ,
16MB Ram, harde schIjf 1.2 GH, multimedia.
Windows 95. Lotus Smartsuite. McAke virus-
scan. l[ehdlllell van Windows 95, 2 luldsprek-
ers 120W. Prijs overeen IC komen; retejoneer
na 20.00 u naar 46.33.]1. betaling via over-

schrijving.
-J leven is een Ziekte. Allc:\ gaal goed en hel
leven gaat zijn gewone gang. Tot piOIS. heel
onverwacht de wij7.ers even blijven SllIsuan
voor u of voor één van uw geliefden. Door
zjekte of een ongeval wordt alles op zijn kop
gezet-en hel leven neemt plots een heel all'

20:00 Debat Oe geschiedenis vin de under-
groundmavie door David Shea. in AV 01.12
org. OEAO ma EXIrDvaganlil Alternalive
Dayli)

10:00 Inlnl Thkis Fatopoulos. Nur ren 'tnctu-

sleve' democratie of verdere uI151ullln87
''I MeIersSIrolat 5. leuven, toe". 80

10:00 Lc7.Inl 'Vrijen en trouwen'. OV~tseks.
tidde en huwelijk ,Ind'! d" middeleeuwen In
BBL. BondgenotenIaaan. Ic verdieping. loeg.
100, Info 40_76.60

20:}O Konsen Petersen Quartetl en Mark-
Louese Nl'uneckn in Grote au1l, toeg.
400/200. 0IlI. FntivaJ Vin Vlaanderen

Filmclub 16mm

11

projecteert vanaf oktober
films voor

studentenclubs.

• I]/10: 20~]0 Kilsch 'n cocktail nlgllt i,,'1

1'''0'''
"'CI
• 07/10: Kaf(('Sp(']enavond in Doc's 8.lr
·07/10: 20:00 Centrale Raad no. I in CeR"

• 07110~ 20:00 tnfovcrgadermg An~n eoneer
Grenzen in bMo· 09/10:Vergadcring Revue
in CeRa· 09/10: 22:00: Medkafuif in Lido
• lono: 21:00: Auw' Zaken Avood In Doc's
• 11/10: Belgle-wales in Doc'$ Bar

NFI
• 09f10: 13:00 Broodmaaltijd Inet aanslul-
tend algemene vergadering.

PolIUka
·07/10: 19:30 KringverKaderi.ng boven 'I
Ka[fcc· 08f10: 22:00 Fuir in lido. 09/10:
20:00 Peter en mereravond in rij7.<lal Alma 2

Psychologie
·07110: 22:00 Opt-n'ingsfuif lido. 09{10.
19:00 Films "l'rainspouing' en 'Shint" lil P<it.
aud, Michotte

Romanla
.06/10: 22:00 Stanfulf in Albatros· 09/10:
lntroduktiekamus

VRG
·06110: 15:30: VRG opentngsrecepne in
Nieuwe valk· 07/10: 20:00 VRG·kopSluk-
kendebat In Aula PDS • 08/10 22:00 VRG-

Quatro OpeninlJ;s-TD in Samambala-Albetros-
Rumba-Blauwe Kata, teeg. 60/80 801100

VTK
·06/10: 23:00 Schachtenkonvent in'l Elixir

• OSflO: 21:00 Disconight iO'1 Elixtr. IlIlO
22:00 Happy Hour m 'I Elixir' Uil 0: 20:30
Opeuingskantus LUWa.llberg
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DINSDAG
19:}O nens Video: 'Dgn! penssero vula' (Std ..n

Fnmdr. en Ban. Van ~I) in SOcIez.ul
Naamse$u. 96. 0rs- KYJKtuk. Inlo 20.81.]3

10:30 Oilru Jan FabrelTroublc-yn: 'Vler tempera-
reemen- • Marc VannlOXI Vlam;nllenstr, 83,
org. Klapstuk. inlo 20.81.3)

20:]0 Te a ter 'Oude nl«Sle",' dixK' 18 Stan
(warmt' kledij aan8"rad"", in NMBS. centr.
werirplaatsen. Dlcstsdlrenwe8 104, UTS.
Klapstuk. info 10.81.13

22:30 Dans Jan fabref1'\'oubleyn: 'VI"r t"mpera-
roemen' - genëe Copralj In Stuc. org. Klajl-
stuk, info 10.8!.)}

22:30 O<Ins Jan FabreJn-oubleyn: 'Vier 1""'I",ra-
roemen' - Wim Vandekc:ybu5 in SIUC. org.
KI~pstuk. info 10.81.13

WOENSDAG
1]:00 Konsen Dubbc:J.konsen in openlucht:

Chm Jom en perkun.il'8fDep op Sportkot.
openluchncaret, loo:g. gralis. 0'll- Uur Kul-
tuur

I J:OO Komen 'tes pems Bf:olg~' met Koen Dr
Cauler in Kiosk in stadspark, toc:g. graliJ, oeg.
Uur Kultuur

14:00 Film 'Oe pelgrim der verdoemden' (1946)
Van Henri Schneider en Henri Storck, toc:g.
SOnO/10/gral;" org. Vla.lffili Finulluseum- en
Archld

16:00 Fulr 'Redaim thc Sll'ffts': tedmo.ravc met
DJ vOn Tannaka. Dragon, Trash .. r. DJ Saskla

~" Rial Squild. Strccukating.lnfomarkl en
vid ..cshow öp TienscsIraaI (Alma IJ. t""8.
graLi~. org, Sociale Raad/loko

20:00 Tt-aleT 'De kcdlozcn" door Cie De Hhte In
Wagehuy~. llrusselscstr. 63. org. KC Leuven

20:00 film 'De "",Igrim der verdoemden' (1946)
van Henri Schnetder ~n Henri Slorck. loell.
SOnO/20Igratis. org- Vlaanu rnamuseum- en
Arrllicf

10:00 Verpdering Kennismakingsavond met
gralis var 10 Kralen$lraal I J, org KVHV

20:l0 Daru Jan F~ht"'Th,mblcyn' 'Vier tempera-
menten' - Marc Vanrunxt in Vlamningenslr
8J, OrJI. Klapsluk. info 20.8l.n

20:}0 Tl'!alt-r 'Oude mce~lct5' door tg Stan

Geïnteresseerd? Contacteer
dan Filmclub 16mm.
'Iir 016/26.01.63

éere wending. Maar Je zet door, je geeft njer

01', en 0IJ een dag lijkt alles weer zoets voor-
uren. Maar dat Is maar schlJll want alleen jul-
lil' weten dat hel nooit meer zat zijn zoals
voorheen. Onrnectn of mechr neenu her roer
In honden en !IUUrl jullie jullie Ieven over de
meest onvoorfpelbare zeeën. Niel zozeer h .. ,
medische probleem valt [ullle zwaar, maar het
geestelijke. Je bent een ander mens geworden
en dal won1; niet altijd aanvaard. Of de pa-
rient is zodanig veranderd dat er met her)llliel
meer te leven valt. }krkl'n jij jezelf hierin,
aarzel niet en neem J.'tini'akt met mij op 00-
mtnlque 'ïuvaerts 015162.02.88 .
.,J Gclntef('w:rd in omwtkkellngssameuwer-
king en heb zin om creatief mee Ie bouwen
aan de Sludent-Aldkampagne; siertvergade-

• ringen op disdag 7 en 14 okrooer om 20.00 ti

lil MTC, Slnl·Michiclsstraal 6; td. 32.45.81.
.J La pcltnque. c'est eoon
.J Slaapkamer met rmerner, fax en telelcon-
verbinding met redaktie gezocht.

• agenda & ~ ad valvas 1l00il A~~ 111<11.'

(warme kledij aangeraden) In NMBS. cemr.
werkplaatsen. DI~lsest ..enwq! 104, org.
Klapstuk, info 20.81.]]

22:)0 Dan, Jan I'abref1'\'oubleyn: 'Vler tempera- j>

,-nenlen' - Ren« Copr.lij In Stuc. org.
Klapstuk. Info 20.Sl.n

DONDERDAG
16:00 Strip. Gummbah. reeoen de Leijer.lvory

Lee. Stcpptc Uoyd Trumstrin (teken.un bij

hel (UJttl}dschrifljc -ne bedcnkl'Ujk kijkende
lrondeckhoom' signctJ'n hun werk in Hl't
Bnloten ~nd (PirijsnrNt 161. org. H~
Bnloten ~nd

19:]0 0...- Video: 'Ogni penssero vola' (Stdan
Pr~ndr. en Ban Van DnKlJ in Soelcuat
Naamsl'$tr. 9ó org.Klapsiuk. fnfo 2O_SLH

10:00 Pllm 'Breaking the Wa'lC'5' (1996) van
....1'5 von Trier in MSI 0].18. loeg. gratis. org..

rsue-ieuvee
10:00 Kon~rt PonepialKMrio florestan brengt

werk Vlln Fran! Schubc:n in Konsert:r.aal
Lemmensinstituut, teeg. 2001150. org.
l.cmmensimtituut. info 2}.]9.67

20:00 Vonnfn& Kulturele Cuba.ayond mt-t
dian:en in Pallgaea, org. M1B

20:00 Vonnin. Stan kursus 'Kreatief schrijven'
In Bfb soc. wetn. (Van EYl'nslL'Ut ld). org_
We~ Llreratuur en Medi.J

20:1S LnII1I P. Monier. 'f'hiklsophy JÓ!'

chiJdrcn' in HIW
20:]0 O<IJU Jan FabreJn-aublcyn: 'VM'r lempera-

menten' • Mal'(' vanrunxt in Vlamlngc:nstr.
8J, 01'11-Klapstuk.lnlo 10.8!.}]

20:JO Tuter 'Oude rnccstet5' door Ig Stan
(warm ... kledij aangeraden) in NMBS, emir.
werkplaatsen. Dinunlcenweg 104. org.
Klapstuk, inlo 10.81.]]

21:00 Film s~ nacht van d~ wansmaak met live
O1l1red~n van Jan verheven, wormen.
kikken en p~dden in Super<ity. weg. 600,
org. Filmbank i.S.m. Tee k

22:JO Dans Jan Fabre/T'roubleyn: 'VIer tempera-
mClllen' • Renée Copraij in Stuc. org, Klap-
stuk, Info 1.0.81.n

MAANDAG
19:00 Konserl Oratorium van J. Haydn 'U riomo

di Tubia'. Inl. door Sigiswald Kuijken om
IS. nu. In KC Minnepoon

• 0711 0: 20:00 8IJwluli In 1.if~ly1e· • 0911 0:
20;00 ~rocmJensruJf

Chemlia--
·09110: 22;00 Stanfmf in A1bauos

Crtmen
• 06110; 20:00 Kroegenlocht: vertrek Tir na
n·og. 07/10: 13:00 Voelb.aJsp ....1 in luchtkas-
teet in de valk

Ekonomlka
·06/10.20:00 xees en wijnavond h: kan
TEW· 07/10: 20:00 Openlngskantus in COIW

·09/10: 20:00 Kaas en wijnavond Ie kan
HJR/I:!W

Glrmanla
·08110: 20:00 Film '12 MOllkeys' in MSI
Ol.18 loeg gralis

Hlstort.
• 06f10: 20:00 Filrn In MSI Ol.18 roeg gratis
·06/10: 22:00 Putl In Udo· 08/10~ 12:00
Fietstocht o.l.v. Van Ermen In de omgeving
van Leuven (Abdij van '1 Park)

Kilo
·06/10: 19:10 Kllef ap In I'3k· 07/10: 20:00
Presldiumvergader1nK In de '5 Meiersstraal 5
• 08/10:22:00 Cocktarlavund ;11de perma
• 09/ I0: 19: I 5 Spun aan bareel MSI vena-
melen

LBK
• 0611 0: 10:}0 VerklC'lI1l8e" Jaarpresidia
• 07110: 18.00 Verkle1tnJ!1'1l laarpresidia
• 08/10 Sponhappening (sporuaad) op
Spunkot • 08l10: 22'30 Openingsfulî in
Corso· 11110: België-Wales' 1]/10: Peter
en meteravond In de Gnorgl

VRIJDAG
10:10 Dan. Jan Fabr errroublcyn: -vlcr tempera-

",ent ..n· _ Marl' Vanrumn in vlamntngenstr.
lil. <lI'S. Klapstuk. 1111010.8}'}}

10, JO Tcal~r 'Oude mee~tet5' door tg sten
(warme kledij Dangt:rad~nJ in NMBS, cenu.
wcrkpl .... tstll. Diest.Sc:l.t~enweg 104, 0fJ.
KlapslUI., inf" 10.111 \ 3

20,00 Debat ·Sdglc:'. çén jaar Laler' met o.a
Ro,heno e-oraso. T1nnic MaSI (o.v.). In MTC

IIrnlC aula, 1''''11' gratis, org. MlB
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Nu de CD nog

Dag van de demokratie:
politiek festival

erichitlende podia,
, meerdere optredens.

een technocyberhalt,
eet- en drankstandjes.
veel bekende persona-

liteiten. een Humostand,
Bert en Bobje... Iret lijkt Pukkelpop
wel. Hel Pukkelpop van de politiek
wel Ie verstaan. Afgelopen zondag
was Antwerpen immers 'the place la
In' voor al wit ziel, wil profileren op
de scene van de nieuwe politieke klif-
tuur: Tenminste. dat was de bedoeling
"all de organisatoren. TriAngel en het
Centrum wwr Politieke Vernieuwing.
En inderdaad, de politieke notabeien
- een OI'gemerkte uitzondering ge-
maakt voor Tobback en Dehaene -
waren in grote getale aaml'e:ig op de
eerste Vlaamse Demokratiedag alsook
meer dan :eqjg maatscllappeli}ke be-
wegingen. De persbdall9stellj"9 was
dm, oor..nielgeri"9.

(folo J(fOl'I! /..isml.~)

In de voormiddag debatteerden rmnrster
\;.10 Ju~lhle Steraan De Clerck (CVP) en
kommi,>~ievll(l17iHer Marc verwilghen
(VI.D) Ht'I debat bied onwenend hoffelijk
en ontaarde nt'rRCIl) \11p,ulijj)otilieke stern-
merurekkeri]. lIien,.'()()r omvingen ze dan
ook schouderklopje .. ,'''11 hel publiek en de
moderator. K"mml')It'\,(lorziu('r Ver...vllghen
benadrukte hel belang van de ek~lernt'
kOlluolt' "P IWII'\'rt'dn Terwijl De Clerck
beklermoonde d,1I d;(' k"nlmle reeds vterk
,5 ultgvbreid. dil ondermeer dour hel rnvtel-
len van dl' H"i-:t' Raad voor de :\1,lgi'nawur.
Daa rcnbovcn l.,nndlR,tt' hij een hervorming
van Ik ruchrprocedurc aan. Heuh-n waren
het er we-l tln'T ,','n, .tal Jt'7e kontrole en-
kei kon sJJ,'" op de (lT}I,'Zll~tlCvan IWI
grrcc htehjk .lpP.lr,1.11 (lt' rectnerv moeten
n ,11' n'rhl'J,lq:1I111,dl Ut' \'oJlnfigt' 011,11-
hankdllJ..lwld kunru-n IWW.1H'n

Trekwerk

nok vonden lil dk,lJI In de ,'I~ voor
1111"r uuddr-h-n ,"UT iu~tili(' In het pubhe.
ke deh,l: hl\',I111lucrop \'\0'1'1cnlgc reaknc
'>;il'l mvv 1 mhldl'il'n maar andr-n- pnortn-t-
ren lijn Il"dlg, Jn lUjJJ~' lu-t d.1.1T,AI hij .11
een t.uru-lljk tauw dehat mei rnJ..d wal (lp-
,<,hud.!i\l): toen een Iknul autonomen I11rl
\Tl'! IJ".l'}! her Z\lid"TpeT,hui~ bmncn-
stormden. fll werden echter snel onder
p<llmd>l'µt'kidllli: verwijderd. Ook de ek·
\Ht:11l1\ten van de endere zijde. hel Ylaamv

Blok en dl' NSV, kW.1111l'neven l.lllg\ 0111te
protesteren legen de afwezigheld van een
'demckrausche- partf als hl't Vlaams Blok
op de Dag van de demukraric. Na W.l1duw-
en trekwerk en gesteund duor de meerder-
heid V,J1l de aanwezigen [leve dl' dcmokra-
tjel] konden de organlsntoren hen uüetn.
delijk loch butrenwerken

Zwart-wit

De endere debatten behandelden de
opkomstplicht en het blndend referendum.
In de beide pancts waren de tegenstemden,
die in het partemcru in de meerderheid
rijn, in de rmnderhetd. Hel publiek, d.11(10k
regelmatig m de debatten betrokken werd,
was eerlijker verdeeld O.melfde puoliek
kon stemmen over de alschalttng van de
opkomstplicht en voor of tegen de mvoe-
ring van het bindend referendum, Wat de
voorstanders van hel raadgeverul reieren-
dum moesten stemmen, was met niereen
duidebjk. Deze optie werd immt't~ nergens
vermeld, Evenzo was hl'I vot)r hen uit' het
bindend referendum wel vreo zitren. ruaar
dan enkel onder ~Irenllt' modatneucu. 10001s
een beperking van het 01.101.11onderwerpen
waarover (I.;> bewolking kan geraadpleegd
worden, Meteen bleken eventuele nHll'lIijk
heden die kunnen rij7t'!l bij het orR;)l1i~I'r('n
van een referendum. 'Ioch stemde een rui-
me meerderberd voor de itWIlt'rlng van 111'1
relerendurn. De meerderbeid dit" voor dl"
af)(_halllllg V.dOdl' S1I;'lllplllht koos. W,H
daarentegen ~It'{hh nlpl. \"'d laR de "P'
komstlaag- steclu-, ].300 aanwezigen op
ruim 3.500 kwamen sternmen. Wat de
ull~lag geweest Z,IU zijn \>IJ veu vtcrnmlng
mei 0l'kOln~lpll('hl bhjft In ht,t Ilng",w,,~e,

'nhe[-Zü((Jt:rpcrshuls werd ('nige I}(~l
uct de kans gebeden enkele joumalisten Ie
tntervtewen wrvtna nemeester (CVP) wtl-
de nu echt wel eens welen waarurn de pers
zo vaak hel negatieve nieuw) moesten
brengen, Al bleven die Interviews mee-aal
tamelijk inhoudlocs. ze rnaakten loch één
ding duidelijk: de Journalisten kunnen nch
in evenveel bochten wringen als de r<'lilkl
zelf.

Nog in de Zulderpershuls werd een
jengerenparlement )!enTl!aniseerd, met vijf
frakties. om te dtskusstëren vanuh verschü-

Buiten het podium met dl' drukbc-
zcctnc lnu-ruetcomputers bied de techno-
t.ybcrhall de hele dag nagenoeg leeg. 'loch·
lan~ kwamen enkele bejaarden eens een
kljkjt: nemen. maar leUs hen kon de snoet-

L-·i;;;rt;;;;;~'fi'~'iiiiiiii:::",_~h~,~,J~,~u·chnomei bekoren,ees oot pmrtlef door Ópm~rkèlijk wa~ loch ~ei'ae t.ii'rijke
0J,!..onht van Leuvense en andere sruden-
ten bij het hele gebeuren. De vraag rij~1 dan
ook waarom de organisatoren de niet-par-
djpohneke studentenbeweging zo wiinrg
betrokken hebben hij de Dcdag. werden zij
ntet uitgenodigd, ol wensren zij niet deel te
nemen? De akademische wereld in globo
WJ~ trouwens dé grote afwezige.

Jende standpunten omtrent nemrecln voor
niet-Belgen. Yves Desmet (hoofdrcdakreur
van De Morgen) mocht hel debat Inleiden
en pleitte meteen voor mtgrameustemrecht.
want -aengezien Lij ouk aan dezetrde phch-
ten onderworpen zijn, geldlook voor hen
'no taxatien wubout represcntattcn'. De
eerste trakne behelsde dl" migranten letf,
die stemrectu willen, De orgall1"i.i1toren
zetten lichzelf in hel zennetje met Irakne
twee waar slechts ëen persoon zlch geroe-
pen voelde ook het stemrecht voor nugran-
len-I\> verdedigen. In de derde fraktie werd
de huidige meerderheid venegenwoordfgd.
maar de partlclperende jongeren bewerk-
~ll'lIigden daar een wij7iginJ.; in de houding
door {10k voor sremrecfu u' kleren, al moet
dJI dan onder bepaalde voorwaarden A.1n·
wulg panellid Regin.1ld Mt)rccl~ (CVP)
znrgdc voor een Iri~'>Cnoot omdat hij u-gen
hel srandpunr ven zijn partij inging en
upenltjk vonrstander wondt: van onvocr-
waardelijk slem reent voor rmgramen np
alle ntvo's. Frekue vin dl' '{lI'P{l~lIle', kreeg
een pawende naern \'\0',1111Je bereikte geen

de politiek 'cool' te noemen"

konsensus en kwam met vier verschutenee
standpunten naar huiten Fraktie vijf beo
stond uit politiek daktoren. die ook her
stemrecht voor migranten verdedigden.

Tom Lanove ocgsue in de vooravond
veel bijval mei zijn politiek cabaret. alias
hlj ICt~Ie veel voor en behandelde hij soms

•
onderwerpen die déjà vu ziJn_ Zijn imitatie
van de Stalincsauros Rex uit Leuven (Louis
'îobbark]. die de IW~t"monsters van Bdgiè:,
namelfjk Dutroux en Quickcldinges. ont-
maskerde werd gevolgd door een stukje
bastsdemckrauscb cabaret Daarvoor had
hij grappen van 5lra.1t geraapt en hield hij
een referendum bij bet pubhek om de kwa-
Utdt ervan Ie bepalen. Hij besloot positief
door de pollnek '((XlI' 1<;."noemen. zoals de
rock and roll. met ucheene in de rol van
MCJllo,lf en \1.lgJa Aelvoet als SOI"ur Sou-
rtre. Geen Huvte was spomaner en speelde
koncr op UI' bal. In ziJn bekende stijl beo
cpeelde hij de polttfeke aktueineu. Alleen
jammer voor hem dill er de laatste ujd wel
nil: nieuws gebeurd ln de WelStrililt."H'Jvit'!
dan ook ~nellerult op zijn standaardgrap-
pen UVd her koningshuis.

Studenten

Hans neetcrcq
KJ1slof narnets
Dietger ceeraen
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