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mee. In dat senario blijkt het Philips-kom-
plex aan de Parkpoort weliswaar niet te
passen, wegens te hoge aanpassingskosten.
De KV Leuven van haar zijde wou in het
verleden nooit tussenkomen omdat ze het
niet tot haar taken rekende oin een derge-
lijke infrastruktuur aan haar studenten te
leveren. Anderzijds kan het nooit verant-
woord zijn om geld uit de pot van de socia-
le universiteitsvoorzieningen daarvoor te
gebruiken. Huisvesting en studentenrestau-
rant blijven tenslotte essentiëlere taken.

Maar er is meer aan de hand dan de
fuifzalenproblematiek. Loko wijst erop dat
er onder de studenten een algemeen onge-
noegen heerst over de houding van het be-
stuur en de inwoners van de stad Leuven.
Deze houding is, aldus Loko, allerminst
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oe week vrijdaq beslist op Kringraad.
de oeledino van Loko (Leuvense Over-
koepelende Krjnooroanisatie) die zich
ondermeer buiot over de krinqenkoor-
din atie. Het wordt voor de Leuvense
studenten immers steeds moeilijker
om in Leuven te kunnen fuiven.
Wordt een fuifzaal niet gesloten, dan
wordt er wel een sluitingsuur opge-
legd, zoals afgelopen weken het geval
was met zaal Lido. De studenten plei-
ten voor wat nu vaak ontbreekt: in
dialoog met het bestuur en de inwo-
ners van de stad naar oplossingen
zoeken om mét elkaar te leven in
plaats van naast elkaar.

In de Leuvense binnenstad worden fuif-
zalen hoe langer hoe schaarser. Wie kent er
nog 'Belgisch Congo' of de 'Eagles'? Ook
grote fuifzalen als de 'Manhauari'. 'Siella'
en 'Philips' zijn eind jaren tachtig wegge-
vallen. Bovendien krijgen fuifzalen steeds
meer tegenkanting van buurtkommitees.
Twee jaar geleden moest zaal Corso al haar
deuren sluiten. Vorige week was het de
beurt aan de 'Lido' waar een sluitingsuur
werd opgelegd. Dat leidde woensdagnacht
al tot een min of meer spontane protest-
aktie tussen het stadhuis en de geviseerde
fuifzaal. Deze week donderdag volgt een
'officiële' betoging, georganiseerd door
Loko.

Over de doeltreffendheid van een slui-
tingsuur hebben de Leuvense studenten
hun twijfels. Want hoe kan die maatregel
de overlast op straat beperken, als om drie
uur honderden studenten tegelijk naar bui-
ten stromen? De Leuvense studenten zien
dan ook meer heil in een sensibiliserings-
kampagne onder de studenten zelf en in
het oprichten van een stewardsysteem door
de kring die een aktiviteit organiseert.

Risiko
In plaats van sensibilisering dreigt de

nadruk nu op repressie gelegd te worden,
zo vrezen de studenten. Het debat gaat
daarmee de verkeerde richting uit, vinden
ze, en bovendien zullen de studentenkrin-
gen uiteindelijk het gelag mogen betalen.
Kringen halen namelijk vooral uit fuiven
hun werkingsgeld om andere, niet zelden
verlieslatende aktiviteiten te financieren:

Afgelopen woensdag werden de krakers van het Leuvense Sint-Pieterziekenhuis met het nodige machtsvertoon verwijderd. Het Sociaal Centrum - dat niet in
het vonnis vermeld stond - legt zich evenwel niet neer bij de hele zaak. Op woensdag elf november - om twee uur aan het station - hebben ze een be-
toging aangekondigd onder het motto 'kraak de stad'. Het Sociaal Centrum blijft het recht op wonen en in het verlengde daarvan het in gebruik nemen van
leegstaande gebouwen opeisen. .
Politiekommandant Michiels ontkende dat de ordediensten veel te zeggen hadden in deze zaak: ze voerden volgens hem alleen uit wat de gerechtsdeurwaarder
en de rechter bevolen hadden. De krakers en hun sympatisanten verzetten zich enkel verbaal tegen de ontruiming. Alleen toen de kombi's - met daarin de
ordetroepen en iemand die geprobeerd had het cordon te doorbreken - wegreden, probeerden een tiental mensen dat te verhinderen. Opvallend was ook dat
op een enkeling na veel passanten hun medeleven met de krakers uitdrukten. (bd)

verdraagzaam te noemen, waarbij bijvoor-
beeld gewezen wordt op het fietsenbeleid
en de negatieve houding van sommige
buurtkommitees. Daartegenover stelt Loko
dat de studenten in Leuven een belangrijke
bevolkingsgroep vormen - weliswaar zon-
der elektorale invloed - die tien maanden
per jaar, vijf dagen op zeven met meer dan
twintigduizend in Leuven leven en waar-
door heel wat vaste inwoners van Leuven
aan de kost komen door kotenverhuur.
horekazaken, winkels, enzovoort.

Anderzijds begrijpt Loko best dat de
Leuvense bevolking overlast ervaart door
de massale aanwezigheid van studenten en
de jeugd in het algemeen. Gezien hun jeug-
dige leeftijd zijn die nu eenmaalluidruchti-
ger dan de gemiddelde burger. Er wordt
dan ook voor gepleit om in dialoog en op
een konstruktieve manier naar oplossingen
te gaan zoeken om het samenleven van
studenten en vaste bewoners in harmonie
te laten verlopen.

studentenvertegenwoordiging, kultuur-
werking, sportaktivitelten. enzovoort. Het
valt natuurlijk ook niet te ontkennen dat
fuiven een onontbeerlijke ontspannings-
vorm zijn voor de Leuvense studenten en
dat ze een belangrijke sociale funktie heb-
ben. Daarom stellen de Leuvense studenten
dat het belangrijk is het fuifzalenbestand in
Leuven op zijn minst stabiel te houden.

Het is trouwens al jaren moeilijk om
grote fuiven of optredens te organiseren in
deze studentenstad bij uitstek door het ge-
brek aan zalen met een voldoende kapassi-
teit. Loko ijvert dan ook al geruime tijd voor
de bouw van een nieuwe grote fuifzaal. en
wel, mocht het even kunnen, binnen
Leuven. Want een fuifzaal buiten de ring
brengt onvermijdelijk meer verkeersrisiko's
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Aernout Beke
Verzamelen op donderdag 12 november om 18 u.
op hel Ladeuzeplein, voor het recht op fuiven.



• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiers-

straat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn, liefst op
diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
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Dat het niet de eerste keer is dat seingevers
hun werk niet behoorlijk doen, kan Ik gctu-
lgen, Ook vorig jaar ben Ik - als enige - de
weg kwijtgeraakt tijdens het begin van d
tweede ronde in Heverlee. Op het punt waar
ik was misgelopen stond geen seingever. Na
ongeveer vijfentwintig kilometer heb ik toen
vroegtijdig de wedstrijd gestopt. Dit Jaar ben
Ik niet gestopt omdat Iedereen verkeerd liep
en in die zin de wedstrijd niet vervalst werd,
Toch zal Ik onder deze omstandigheden vol-
gend Jaar niet meer deelnemen aan de stu-
dentenrnaraton, en Ik denk dot naast mij nog
heel wat deelnemers er die gedachte op 11a-
houden. net zou nochtans een spijtige zaak
ziJn. De deelnemers van de 'studentenmarc-
ton' zUn nu al hooFdzakelijk niet-studenten.
Zelf ben Ik beginnen lopen tijdens mijn stu-
dententijd om aan de halve maraton te kun-
nen deelnemen. Ik heb pas later, nadat ik
afgestudeerd was, voor de eerste keer deel-
genomen aan een volledige maraton. Dat
was toen ook de studentenmaraton (van
Antwerpen naar Leuven). Het zou dus spijtig
zijn als de studentenmaraton door een gebrek
aan deelnemers niet meer zou plaatsvinden.
Als enkel nog een roe te van tien kilometer of
een halve maraton zou georganiseerd wor-
den, is er geen sprake meer van een studen-
tenmaraton.

Daarom stel ik voor om een nieuw
parcours voor de maraton uit te werken.
Het zou immers verkeerd zijn alle schuld
aan de seingevers te geven. De nu uitge-
stippelde roete leent zich immers tot vergis-
singen en mogelijk vervalsingen. Het begin
en het einde van de omloop ligt in Heverlee
zo dicht bij elkaar (op een bepaald moment
liggen heen en terug in dezelfde straat) dat
de kans op fouten maken bij de seingevers
stijgt. Waarom niet de stad Leuven betrek-
ken in de organisatie van de maraton en
het parcours (gedeeltelijk) door de stad
laten verlopen. Dat zou bovendien de be-
trokkenheid van de studenten kunnen
verhogen en de ambiance voor de deelne-
mers doen stijgen. Want nu worden we
eenzaam en alleen in het donkere Hever-
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Krakers
Ik wil nog even reageren op de uitzetting
door het OCMW van de 'krakers' uit het
leegstaande Slnt-Pleterszlekenhuis. Het is
eenvoudig om zich te verschuilen achter
een grote politiemacht en om, wuivend met
een eigendomsakte. een aantal daklozen op
straat te zetten. Dat dit gebeurt door één of
andere baron of huisjesmelker Is (hoewel
sociaal ona-anvaardbaar) voor een bepaalde
kategorie Van eigenaars wellicht begrij-
pelijk. Dat dit echter door een OCMW geor-
ganiseerd wordt, Is dat niet.

tk ben zelf geregeld aanwezig geweest
in het gekraakte gebouwen heb een aantal
daklozen leren kennen, Zonder te willen
veralgemenen, valt het niet te ontkennen
dat de Jungeren die hier aanwezig waren al
vele malen hulp gevradgd hebben biJ het
OCMW, en.dat zljhier ke.cr.p[l keer ge1!.e.iL_
uitgelachen of op een burokratische manier
wandelen gestuurd werden. Waar de mees-
te oudere OCMW-trekkers zich daar bij
neer leggen, of ergens in een bushalte sla-
pen (je moet hier op de parking aan de in-
valsweg 's nachts maar eens komen kijken),
hebben deze jongens beslist om niet langer
letterlijk in de kou te blijven staan, maar er
zelf iets aan te doen, aangezien het OCMW
al maanden 'niets vrij' heeft.Ze' moeten
maar gaan werken, zegt mevrouw Vander-
zeypen. Maar ze weigert met de krakers te
spreken. Dat past immers niet bij haar
stand. Als ze dit echter wel eens zou gedaan
hebben, zou ze misschien gemerkt hebben
dat deze jongeren gààn solliciteren maar
niet echt een kans hebben, zolang ze niet
een keer kunnen douchen, geen adres kun-
nen opgeven, en naar de kerk moeten
lopen om te zien hoe laat het is.

Het OCMW van Leuven heeft,
vooraleer haar manu militari ontzetting uit
te voeren, op zeer slimme wijze de hele
beweging gemarginaliseerd door het beeld
van de krakers op te hangen alsof het om
een groepje avonturiers ging die niet liever
wil dan spannend in te breken in grote
gebouwen, er raves te organiseren, ... Wie
gezien heeft hoe men op de gevonden ge-
perste glaswolplaten sliep en met een knal-
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rood en geïrriteerd gezicht wakker werd,
weet wel beter. Ook Louis 'Dat zijn geen
mensen, dat zijn beesten' Tobback speelde
dit spelletje zeer sluw mee. Hij liet allerlei
pesterijen uitvoeren, van een pak slaag op
de gemeenteraad tot het 's avonds laten
inbreken in het gebouw door de BOB om
er de bewoners te filmen. De ROB-TV
moest maar eens 's nachts in zijn slaap-
kamer staan, je zou wat meemaken.

Wie even binnen geweest is, weet wel
beter. Daklozen zijn geen beesten. De ka-
mers werden met de aanwezige middelen
mooi ingericht. Een zetel, gevonden gordij-
nen en een tafel met stoelen maakten een
huislijker sfeer dan je in Versailles ooit zal
vinden. Waarmee ook bewezen is dat in het
Sint-Pieters wel degelijk op een heel goed-
kope wijze studio's kunnen ingericht wor-
den. Dat het gebouw twintig jaar leegstaat
wegens 'onbruikbaar voor iets anders', is
dus een grote leugen. De enige zichtbare
reden is dat het OCMW meer verdient door
het te laten leegstaan dan door er iets mee
te doen. En dat is - naast het niet verle-
nen van hulp aan mensen in nood - een
tweede tegenstrijdigheid aan de opdracht
van het OCMW. Mevrouw Vanderzeypen
geeft liever geld aan een proces tegen dak-
lozen, dan met dat geld voor opvang te
zorgen. Dat is het echte schandaal.

De auteur is student. Naam en adres
bekend bij de Vetoredaktie

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem.

Eventuele reakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.
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Deze week niet In Veto:
Palestijnse natie krijgt stilaan vorm: "wij
willen bordelen", is de voornaamste bekom-
mernis van de Palestijnse man. • Joodse
prostituees stellen evenwel voorwaarden.
• Aan kondooms alvast geen gebrek. De
Arafat-sjaal is multifunktioneel. • Als reden
geven sociologen op dat het hitsige karakter
van de Palestijnen nieuwe uitwegen nodig
heeft. • Semsex is in. Semtex is out .• Pales-
tijnen sluiten akkoord met kolonisten.
• Bouwen is toegelaten: alleen als het borde-
len zijn. • Bill Clinton voert zijn bezoeken
aan Palestina gevoelig op. • Sigaren worden
nieuwe rage in de bezette gebieden. • Repu-
blikeinen zijn ondertussen de sigaar van de
Amerikaanse parlementsverkiezingen. • En
dan te bedenken dat Fidel al zijn hele leven
sigaren rookt. • Vande Lanotte geeft pers-
konferentie in Oostende: "Ja, ik heb nog si-
garen gerookt. maar ik heb niet - ik her-
haal - niet geïnhaleerd. • Speurders vinden
op de computer van zijn vrouw een brief die
dat bevestigt. • Nieuwe rage onder de aziel-
zoekers: "Ik heb wierook gerookt. en wel
geïnhaleerd" daagde één van hen Vande
Lanotte uit. • Blok bekeert zich tot de kerk.
• "Eindelijk een kongreszaal gevonden", was
de opluchting. • "Cyriel V. is my middle
name", aldus Dewinter. • Van Gheluwe pleit
voor openstellen kerken .• "Eindelijk nog
eens volk in de keet", was zijn motivatie.
• Stella boort nieuw doelpubliek aan en be-
denkt nieuwe slogan .• "Mijn thuis is waar
mijn kerk staat" .• Coca Cola sluit kontrakt
af om Cola-automaten in kerken te plaatsen.
• "Hallelujah, Coca Cola" .• Treinvertraging-
en blijven aanhouden. • Nu komt ook het
nukJeair afval te laat. • Schouppe kan mis-
schien eens ten rade gaan bij de millennium-
bom .• "Een bom. Palestijnse mannen weten
waarom".



Vaartkom alternatieve lokatie wetenschapspark I(U Leuven

"Wii hebben een volwaardig alternatief
voor hel Termunckveld"
fj)ljaren koestert de KV Leuven

de plannen een wetenschaps-
park te bouwen in Heverlee.

Het park zou onder andere een aantal
spin-off bedrijven huisvesten die in-
direkt met de Kampus Heverlee zijn
verbonden. Spin-offs verschillen van
andere bedrijven omdat ze door de
universiteit gefinancierd worden om,
naast hun kommersiële aktiviteiten,
ook wetenschappelijk onderzoek te
verrichten ten dienste van de univer-
siteit. Het researchpark laat echter zo
lang op zich wachten omdat er geen
overeenkomst is wat betreft de lokatie
ervan. Een projektteam onder leiding
van professor Smets werkte een nieuw
voorstel uit. Daarin wordt voorgesteld
het wetenschapspark in te passen in
de opgewaardeerde Vaartkom in
plaats van het Termunckveld te
slachtofferen.

De KU Leuven en de stad Leuven hebben
altijd het Termunckveld in Heverlee verko-
zen, de laatste omvangrijke groene buffer-
zone naast de invalsweg naar de E40 naar
Brussel. Hierop volgde fel verzet van de
buurtbewoners van het Termunckveld die
naar de rechtbank stapten. Zij verdedigen
de ekologische waarde van het terrein en
vinden dat er nog genoeg alternatieve loka-
ties in Leuven zijn. Met een nieuw BPA
(Bijzonder Plan van Aanleg) voor de om-
geving van de Vaartkom. voorgesteld door
het Projektteam Stadsontwerp van de KU
Leuven, wordt er nagedacht over een mo-
gelijk alternatief.

Het Projektteam Stadsontwerp. onder
leiding van professor Marcel Smets, is een
onderzoeksgroep van de KU Leuven die in
opdracht van het stadsbestuur stedenbouw-
kundig advies verleent voor groot- en
kleinschalige projekten in Leuven. De hui-
dige infrastruktuurwerken in de stations-
omgeving zijn op dit moment hun grootste
projekt. Ook beogen zij plannen voor de
site van de universitaire ziekenhuizen in de
binnenstad, wanneer de ziekenhuisfunktie
en het medisch onderwijs naar Gasthuis-
berg zijn verhuisd. Een derde projekt is de
Vaartkom: het gebied waar het kanaal tus-
sen Leuven en Mechelen stopt en waar
oude stapelhuizen, silo's en oude industrië-
le gebouwen van lnterbrew zich bevinden.
De eerste aanzet tot een herwaardering van
het gebied wordt gegeven bij de omvor-
ming van de kanaalkom tot jachthaven.
Maar er gaat nog veel meer veranderen.
Professor Smets hoopt investeerders aan te
trekken om er een gemengde zone van be-
drijven, rekreatie, kantoren en woningen te
realiseren.

Eén van zijn voorstellen is ook het
researchpark. dat nu op het Termunckveld
gevestigd 70U worden, daar onder te bren-
gen. Ten zuiden van het kanaal. dus aan de
kant van het stadce-ntrum en op de plaats

waar zich nu een aantal gebouwen van In-
terbrew bevinden, voorziet hij het weten-
schapspark. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat dit plan nog maar de vorm
heeft van een BPA. Het is een voorstel dat
pas gerealiseerd zal worden als Interbrew
ooit verhuist én als de KU Leuven dit plan
aanvaardt. Het Projektteam Stadsontwerp
heeft dus geen enkele beslissende macht en
biedt de stad en KU Leuven slechts de mo-
gelijkheid van deze ruimtelijke indeling
aan. Overigens zijn er enkel nog maar on-
derhandelingen met de stad Leuven aan de
gang en moet er bij de KU Leuven nog ge-
peild worden.

Silo

Eén van de medewerkers van Professor
Smets die zich oezighoudt met de plannen
van de Vaartkom is Peggy Totté. Zij legt uit
in welk stadium de plannen zich nu bevin-
den.
Peggy Totté: «Op dit moment is het plan
reeds voorlopig aanvaard door het college
en wordt het onder de loep genomen door
een aantal officiële advieskommissies. Wan-
neer het BPA volgens de laatste opmerkin-
gen is aangepast. wordt het in december ter
voorlopige aanvaarding aan de gemeente-
raad voorgelegd. 1n januari kan dan het
openbare onderzoek starten; de burger
heeft dan zijn zeg over het BPA dat hij kan
inzien. Met die opmerkingen zal dan nog
eens rekening gehouden worden. Tenslotte
gaat het BPA naar de minister die het hope-
lijk zal omvormen tot een ministerieel be-
sluit. Als alles goed gaat zal het BPA vanaf
volgende zomer van kracht zijn.»
Veto: Als het door jul/ie voorgestelde BPA goed-
gekeurd wordt, welke waarde heeft het dan?
Totté: «Met een BPA wordt de wettelijke
mogelijkheid geschapen om het weten-
schapspark of andere bedrijven op de plaats
van de huidige Interbrewgebouwen te ves-
tigen. Het zal ook een manier zijn om in-
vesteerders tot de Vaartkom aan te trekken.
Een vaak gehoord argument tegen de
Vaartkom als lokatie voor het researchpark
was dat het er totaal niet aanlokkelijk uit-
zag. Ga maar met een investeerder kijken
naar de Vaartkom zoals het er een jaar gele-
den bijlag: dat was een vervallen buurt. Nu
ziet de omgeving er al een beetje aantrek-
kelijker uit met de aanleg van de jacht-
haven, en het BPA zal een tweede stap in
deze goede richting zijn. Wanneer een geïn-
teresseerd bedrijf onze plannen ziet, krijgt
hij al een ander beeld van de Vaartkom en
zal hij al sneller in de Vaankom geloven.»
Veto: Hoe gaat de Vaartkom er uitzien en hoe
zou u er het wetenschapspark in plaatsen?
Totté:«Zowel ten Noorden als ten Zuiden
van de Vaart plannen we bedrijven. Ten
Noorden - de omgeving van de dancing
Silo - voorzien we kleinere bedrijven, en
nog verder naar het Noorden is er een gro-
tere oppervlakte met de mogelijkheid om
hoofdzetels zoals het Cerakomplex neer te
zetten. Aan de vaan is er de jachthaven en

daaronder de oude brouwerij en mouterij
van Interbrew. Daar plannen we dus het
wetenschapspark. Wat de bouw hiervan
betreft leggen we strikte regels op zodat de
ruimte optimaal wordt ingevuld. Bedrijven
moeten nauw bij elkaar aansluiten, iets wat
op het Termunckveld niet zou gebeuren
omdat het niet noodzakelijk is vanuit finan-
cieel oogpunt. Indien Interbrew verhuist.
gaat er immers een dubbele kost zijn. Er
moeten niet alleen nieuwe gebouwen gezet
worden, de oude moeten ook afgebroken
worden. Deze kosten moeten gekornpen-
seerd worden door een maximale opvulling
van de ruimte. Aangezien het Termunck-
veld nu landbouwgebied is, liggen de kosten
niet zo hoog en hebben de bedrijven meer
vrijheid in hoe ze de ruimte benuuen.»

Rand
Veto: waarom lijkt de Vaartkom u een gfschik-
tere plaats voor liet wetenschapspark dan het

Termunckveld?
Tot.tét e Ik wil eerst opmerken dat
voor ons de gronden waar nu
Interbrew haar verouderde ge-
bouwen heeft, niet noodzakelijk
moeten ingenomen worden door
het geplande wetenschapspark.
andere bedrijven zouden er even
goed funktioneren. Maar het is
wel zo dat vanuit het oogpunt
van het wetenschapspark de
Vaankom een geschiktere lokatie
lijkt dan het Termunckveld. Er
moet niet zomaar l'en <t uk grocn
ingcuomcn worden al-, er ccrvt

niet naar andere oplo"ingcn
gl'/o,llI i-, CII IH' hvhlu-u dl'
\darth.olll "1I1l1H'11 Ilil\llI!..,'n ,d,
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een volwaardig alternatief. Ze bevindt zich
dichter bij het stadcernrum. wat de stad
vanuit stedenbouwkundige overwegingen
alleen maar ten goede zou komen. Volgens
ons is het beier wanneer Leuvense bedrij-
ven niet gaan uitzwermen naar de Leuven-
se rand, maar nauw met het centrum ver-
bonden blijven en zo geïntegreerd worden
in het maatschappelijke weefsel.»
Veto: Dan verschilt uw stedenbouwkundige
visie duidelijk van die valt de KV Leuven. Het
Termunckveld draagt hun voorkeur weg omdat
het door de nabijheid van de E40 net een ver-
bindinq vormt met Zaventem en Brussel»
Totté: «De Vaankom bevindt zich op een
relatief kleine afstand van het qation in
Leuven. Nu er Irckwerue treinverbindingen
zijn tussen Leuven en Brussel, is de trein
een volwaardig alternatief voor de auto.
Ook de kleine alstand van dl' Karnpus
Heverlee tot het Tcrmunc kv cld i\ geen
doorslaggevend argument. Dl' bouw van dl'
Vaartkom Lal immers gepaard gaan met l'en
nieuw mohilircitvplan cu er lullen voldoen-
de busverbindingen Lijn. Het wetenvchaps-
park zal 00" veel nieuwe wel k ncrncr-, met
zich meebrengen. De stad Leuven is nu al
bezig om meer jonge gezinnen naar het
stadcentrum te krijgen, dus hel ccnuum
kan dit wel opvangen. Overigens denk ik
dat het geen absolute eis meer i, van jonge
mensen om twee st raten verder da n hun
werk te wonen. Brussel i, ook niet ver en
bovendien prima bereikbaar. Hel i\ ook al-
lemaal een kwcsu« van op longl' u-rmijn
denken. Nu til' u-k-kommunik.uic / u h om-
wikkclt en e-mail 10 I'eel gl'brlli!..1 wordt. i,
lolgcm mij dl' ",il'''l' !l,ll>ijhl'id nic: meer
10 bl'IJ!lgrqh. ,.

Sofie Overvt ijns
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Leuvense Overkoepelende Kring-Organisati

Het wordt steeds
moeilijker om fuiven te
houden in Leuven. Na
de sluiting van de
Philipszaal en Corso
krijgen we nu ean
nieuwe klap met het
opgelegde sluitingsuur
voor zaal Lido. De
evolutie is duidelijk.
Daarom eisen we het
recht op fuiven.
De~ Leuvense stu-
denten willen kunnen
blijven fuiven, met
respect voor de
Leuvense inwoners.

DONDERDAG
IzNOVEMBER
om 18 u.

LADEUZEPLEIN

(

V.U.: Steven Van Dessel (LOKO), p/a 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Vrij van zegel
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Keiberg wint nu ook zaak voor Hof van Beroep

Lido moe.t om drie uur dicht
(j0rige week berichtte Veto al

over het arrest van de Raad
van State, een administratief

rechtscollege, in verband met de Leu-
vense fuifzaal Lido. In augustus 1995
had het stadsbestuur immers een ver-
gunning uitgereikt, die werd betwist
door een aantal buurtbewoners - nu
verenigd in de VZW Keiberg - voor
de bestendige deputatie van de
provincieraad van Vlaams-Brabant.
Die verwierp het beroep, waarna de
buurtbewoners naar de Raad van
State stapten. Die gaf hun half okto-
ber gelijk, waardoor de bestendige
deputatie opnieuw een beslissing moet
nemen. Ondertussen liep er een paral-
lelle zaak voor het Brusselse Hof van
Beroep, dat vorige week de knoop
doorhakte: Lido moet om drie uur
dicht. Veto vroeg tekst en uitleg bij de
advokaat van de buurtbewoners.

Meester Jan Bergé: «De bedoeling van de
procedure was een staking te bekomen van
de eksploitatie in zoverre ze niet in over-
eenstemming was met de milieuwetgeving,
Vlarem-II. Dat is een specifieke procedure
die in het leven is geroepen door de wet
van 12 januari 1993. Die wet geeft aan de
milieu verenigingen, maar ook aan het
Openbaar Ministerie en de administratieve
overheden de mogelijkheid om bijvoor-
beeld eksploitaties van inrichtingen die
tegen de milieuwetgeving ingaan (bijvoor-
beeld fuifzalen. nvdr.) stop te zetten wan-
neer de overtredingen bewezen zijn. In
deze specifieke situatie hebben wij een
kombinatie gemaakt van de wet van 1993
op stakingsvordering en artikel 271 van de
nieuwe gemeentewet, die toelaat dat bur-
gers in de plaats optreden van de gemeen-
telijke overheid wanneer die in gebreke
blijft. Konkreet: een aantal buurtbewoners
hebben op een bepaald ogenblik geëist dat
de staking van die eksploitatie zou worden
doorgevoerd op grond van Vlarem-II. Vla-
rem heeft immers net een aantal voorwaar-
den vastgelegd voor 'hinderlijke inrichtin-
gen'. Een dancing zoals Lido is zo een hin-
derlijke inrichting. Het Hof van Beroep
heeft uiteindelijk vastgesteld dat de buurt-
bewoners inderdaad in de plaats kunnen
optreden van de stad Leuven - wat al een
zeer belangrijke vaststelling is - en heeft
dan uitspraak gedaan over drie overtre-
dingen die de buurtbewoners hebben
aangebracht. ..
Veto: Om welke overtredingen gaat het?
Bergé: «De eerste overtreding betreft de
geluidsoverlast, waarbij de Vla rem-normen
niet worden nageleefd. Daarover heeft het
Hof van Beroep gezegd dat er zeer ernstige
aanwijzingen zijn dat dit inderdaad het
geval is. Maar, omdat het toch over een
zeer ernstige stakingsmaatregel gaat, name-
lijk het stopzetten van een aktiviteit van
een dancing, heeft zij een deskundige aan-
gesteld die een evaluatie moet maken van
de verslagen die door de beide partijen zijn
aangebracht. Het Hof heeft ook een aantal
zeer specifieke opdrachten gegeven aan die
deskundige om desnoods bijkomende infor-
matie te verzamelen zodat duidelijk wordt
of de Vlarem al dan niet wordt overtreden.»

••Het tweede probleem is er één van
brandveiligheid en gaat over het aantal
toegelaten aanwezigen. Volgens de brand- .
weerverslagen mogen er in principe 229
personen aanwezig zijn in de dancing. Dat
aantal wordt permanent overschreden. Een
gemiddelde studenten fuif stelt het immers
niet met 229 mensen. Wij hebben daar
fotografisch bewijsmateriaal voor aange-
bracht, waarop wij aangeduid hebben dat
zich op een bepaalde plaats zoveel studen-
ten per vierkante meter bevinden en dat er
zich dan veel meer mensen in het lokaal
bevinden dan de 229 die zijn toegelaten.
Het Hof heeft dat niet aanvaard. Ze vindt

(foto Pieter Van der Aa)
een fuifzaal gaat die verbouwd werd om in orde
te zijn met bepaalde normen."
Bergé: «Dat is een feiten kwestie die niet
ter zake doet. Ook een feestzaal waar bij-
voorbeeld huwelijksfeesten worden gege-
ven in het weekend, moet een milieuver-
gunning klasse twee hebben. Hoe je het
kind ook noemt, een inrichting als Lido is
onderworpen aan de milieuwetgeving en is
een hinderlijke inrichting. Punt.»
Veto: Een ander argument is dat het een zeer
foutieve politiek is om werk, uitgaan en industrie
te scheiden. Dat leidt tot sociale segregatie, min-
der sociale kontrole en kriminaliteit.
Bergé: «Principieel kan ik die kritiek zeker
volgen. De vraag is echter hoever je kan
gaan in het naast elkaar laten bestaan van
die verschillende funkties. Een hinderlijke
inrichting in een woonzone stelt een pro-
bleem omdat het hoofdaksent in dat gebied
op het wonen ligt. Hier moet een, daaraan
vreemde aktiviteit voor wijken.»
Veto: Welke gebieden zijn in de centra van
Leuven en Heverlee geen woonzone?
Bergé: «Geen enkele. Er zijn natuurlijk
enkele parken en gebieden van openbaar
nut (scholen en universiteitsgebouwen).
Wat de verenigbaarheid betreft, is de pro-
blematiek natuurlijk dezelfde.»
Veto: Dan kan elke bewoner van de Oude
Markt hetzelfde zeggen?
Bergé: «Nee, het gaat daar niet over bedrij-
ven die onderworpen zijn aan de milieu-
wetgeving. Een kafee is op zichzelf geen
hinderlijk bedrijf en hoeft niet hetzelfde
aantal decibels te produceren als de Lido.
Als men dat toch wil doen, moet men daar-
van de gevolgen dragen: de onmogelijkheid
om dat in een stad te doen. Je buurman
hoeft en kan dat niet verdragen.»
Veto: Stel dal we aannemen dal de Lido daar al
vanaf de negentiende eeuw bestond en daar eerst
was, bepaalt ze dan niet het karakter van de
buurt?
Bergé: «Nee, vooreerst is het principe ver-
keerd en wordt het daarnaast door de Raad
van State verworpen. Dat argument is
trouwens ook gebruikt door de eigenaars
zelf. In de vroegere zaal, toen "Paris" ge-
naamd, gebruikte men slechts een draai-
orgel op zondagavond van drie tot tien uur.
Dat kan kwa aantal fuifdagen, decibels en
problemen rond de zaal natuurlijk niet
vergeleken worden met nu, honderd jaar
daarna.»

uur 's morgens. Dus die twee normen heb-
ben niets met elkaar te maken.»
Veto: Wat is de precedentwaarde van het arrest
van de Raad van State voor andere fuifzalen in
Leuven en Vlaanderen?
Bergé: «Beide arresten hebben een belang-
rijke precedentwaarde. maar het is altijd
noodzakelijk om de uitspraken van een
rechtscollege in de kontekst van de feiten te
bekijken. Het is nu echter niet nodig dat alle
danszalen buiten de Ring worden gebouwd.
Het is wettelijk perfekt mogelijk dat een
dancing in een woongebied wordt ingeplant.
Het koninklijk besluit van 28 december 1972
zegt dat dat wel kan indien er een verenig-
baarheid is in concreto, wat afhangt van de
aard van de woonwijk en het intrinsiek hin-
derlijke karakter van het bedrijf. Je moet dus
alles nuanceren, maar de toon is gezet.»
Veto: De buurtbewoners schrijven in een brief
aan onze redaktie: "Blijkbaar voelden de uit-
baters zich zo sterk gesteund door de stad dat ze
dit risiko (de twee arresten, nvdr) er maar bijna-
men. Nu klagen over de gedane investeringen is
hypokriet, ze hebben gegokt en verloren. "
Bergé: «Wat er precies gebeurd is, weten
we niet. Ik heb me echter altijd vragen ge-
steld bij de beweringen van Lido dat ze
miljoenen geïnvesteerd heeft, waarmee ze
altijd sympathie heeft proberen te wekken
voor de goedkeuring van haar projekt. Hoe-
veel ze investeert, is niet belangrijk. Het
resultaat telt: kunnen de normen worden
nageleefd of niet?»
Veto: Is er nu sprake van een lakse houding
van de stad?
Bergé: «Ik hoef me daar niet over uit te
spreken, maar mij heeft het altijd verwon-
derd dat de stad de milieuvoorwaarden niet
heeft doen naleven. Ik hoef niet te oorde-
len over de wijze of de redenen waarom ze
een milieuvergunning heeft toegekend.»
Veto: De druk van de studenten misschien?
Bergé: «De studenten hebben zeker fuif-
zalen nodig, maar de wet geldt voor de
studenten, net zoals voor de uitbaters en de
buurtbewoners. Als in de milieuwetgeving
staat dat men het kalm moet houden tus-
sen drie en zeven uur 's morgens, de gewo-
ne rusttijd van de burgers, dan neem ik aan
dat studenten daar ook begrip voor moeten
kunnen opbrengen. Dat de burgemeester
wijkt voor de druk van studenten is zijn
probleem. Hij moet echter toch nog de wet
blijven toepassen.»
Veto: U had het over een WIjziging in funktie
van Lido, dat het een dancing is geworden. Je
kan natuurlijk ook zeggen dat het gewoon om

dat dat bewijs te mager is en heeft dus
inzake brandveiligheid gezegd dat er geen
bewijs is van overtreding van de Vlarem-
normen.»

«Een derde punt zijn de sluitingsuren.
In Vlarem staat zeer duidelijk dat een hin-
derlijke inrichting van klasse twee, zoals
Lido er één is, moet gesloten zijn tussen
drie en zeven uur 's morgens. Daar bestaan
permanente overtredingen van. Het.Hof
heeft op grond van bewijsmateriaal van
onder anderede Leuvense politie die dus
herhaaldelijk vaststellingen heeft gedaan
over geluidsoverlast, besloten dat er inder-
daad binnen die 'verboden uren' uitbating
was. Om die reden wordt er gezegd dat er
tussen drie en zeven niet meer mag worden
geëksploiteerd op straffe van een dwangsom
van honderdduizend frank per inbreuk.»
Veto: Dit ïs eigenlijk een verregaand arrest. Als
men de geluidsoverlast beperkt, betekent dat nog
niet dat de kous af is. Parkeeroverlast, aanschui-
ven aan de ingang, architektuur enzoverder
gelden eveneens als criterium.
Bergé: «Daar heeft het Hof van Beroep
zich eigenlijk niet over uitgesproken. Wat
de stakingvordering betreft, gaat het uitslui-
tend over de evaluatie van de naleving van
de Vlarem-normen voor die hinderlijke
inrichting. Daartoe is het debat duidelijk
beperkt. De evaluatie op planologisch vlak
is eigenlijk het voorwerp van de procedure
bij de raad van State. Die stelt dat, zelfs al
zou op het vlak van de milieuvoorwaarden
alles in orde zijn, dit de inplanting nog
altijd niet evident maakt. In die zin zijn die
twee arresten eigenlijk komplementair. Wij
zijn er allang van overtuigd dat de Lido een
planologisch anachronisme is. Het zou van-
daag ondenkbaar zijn dat men midden in
een drukke woonwijk nog een dancing
bouwt. Het is alleen maar omdat die ruimte
er was en vertimmerd is dat men dat ogen-
schijnlijk nog heeft kunnen doen, zonder
het te toetsen aan de nieuwe inzichten van
de planologie. Nu komt boven dat dit een
probleem is.»
Veto: Staat dat sluitingsuur in de gemeentewet?
Bergé: «Nee, dat staat in V.larem. Daar zit
precies de grote verwarring. Er is natuurlijk
een horekareglement in Leuven. Gemeen-
ten hebben de bevoegdheid om het slui-
tingsuur van horekabedrijven vast te stel-
len. Hier gaat het over Vla rem, de Vlaamse
reglementering voor hinderlijke bedrijven.
Een dancing is een hinderlijk bedrijf. waar-
van in Vlarem-I en -Il is bepaald dat er
geen opening kan zijn tussen drie en zeven
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Bart De Schrijver
Herman Pauwels
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Albert Scherp bier over probleemgestuurd onderwijs

ambtelijk en heel streng, en zo strikt zal het
allemaal wel niet gaan, maar ik denk dat
dat op dit moment wel een beetje moet:
onderwijs wordt anders te makkelijk kind
van de rekening ten voordele van onder-
zoek en, in ons gevat ook de patiënten-
zorg.»

Oe Universiteit Maastricht begon
met het probleemgestuurd
onderwijssysteem van bij haar

oprichting in 1976.De fakulteit
Geneeskunde was er het eerst bij, en
daar is men sindsdien ook bezig met
de evaluatie van- het eigen systeem.
Dat gebeurt onder meer op het buro
van professor Albert Scherpbier, hoofd
van het 'skills lab', dat de studenten
begeleidt op hun zoektocht naar meer
kennis. Of die zoektocht via Probleem-
gestuurd Onderwijs (PGO) duurder
hoeft te zijn, is voor Albert Scherp bier
alles behalve zeker.

Oorlog

6

Scherpbier: «Op zich hoeft het echt niet
per se duurder te zijn. De kostprijs hangt
immers af van welk soort keuzes je alle-
maal maakt. In principe is PGO één van de
onderwijsvormen waarvan je kan zeggen
dat ze 'studentgecentreerd' zijn, in tegen-
stelling tot 'docentgecentreerd'. en dat
vinden we belangrijk. Eigenlijk zou het in
het onderwijs meer moeten gaan om het
leren van de student dan om de docent die
vanalles wil vertellen. Bij de vormgeving
van het curriculum moet je natuurlijk goed
nadenken wat je in het curriculum wil. Als
je onderwijs in kleine groepen belangrijk
vindt, zodat studenten daar aktief aan
meewerken, dan moet je
gaan kijken hoe groot je
budget is en wat voor ande-
re dingen je daar nog mee
kan doen. En in onze visie is
het dus zo dat we op de col-
leges heel veel kunnen be-
sparen. Want door de jaren
heen is-het altijd zo geweest
dat de dagen van de student
kompleet gevuld zijn met
colleges en practica. terwijl
wij zeggen dat de kontakt-
tijd - de tijd die een stu-
dent met een docent door-
brengt in colleges of practica
- niet méér moet beslaan
dan twintig tot dertig pro-
cent van de week. En meer
niet. want de rest van de tijd
moet die student besteden
aan het studeren, dat is
immers de bedoeling. Er is
ooit wel een studie geweest
waarin de kostprijs van onze
opleiding in Maastricht werd
vergeleken met die van an-
dere Iakulteiten in Neder-
land, en daaruit is gebleken
dat het niet duurder is.»
Veto: In Maastricht wordt
gewerkt met groepen van ge-
middeld negen studenten, per

ken.
Veto: Toch valt op dat de Universiteit Maas-
tricht in vergelijking met andere universiteiten
het kleinste aantal afgestudeerden aflevert.
Scherpbier: «Dat is natuurlijk een keuze
die je maakt. En daarbij hadden wij boven-
dien het voordeel dat we een startende
fakulteit waren. En dan is het makkelijker
om over zo'n verdeling te diskussiëren:
hoeveel besteden we aan onderwijs en
hoeveel aan onderzoek? Bij een gevestigde
fakulteit is het heel moeilijk om daaraan te
gaan tornen, omdat daar de formatie al
vastligt bij allerlei groepen. Als je ze dan
gaat veranderen, dan heb je natuurlijk
oorlog.»
Veto: Doet men in Maastricht dan minder aan
wetenschappelijk onderzoek?
Scherpbier: «Volgens mij niet, maar het is
misschien wel zo dat we er minder mens-
kracht aan besteden, dat weet ik niet zeker.»
Veto: Hoe wordt het onderwijssysteem dat jullie
hanteren beoordeeld in de eksterne visitatierap-
porten voor de fakulteiten geneeskunde?
Scherpbier: «Eigenlijk komt Maastricht
steeds goed uit de verf. Ook Groningen
wordt goed bevonden, en die hebben een
vergelijkbaar curriculum. Als je dan kijkt
naar andere Nederlandse steden, zie je ook
dat universiteiten met een relatief nieuw
curriculum het goed doen volgens die rap-
porten. Nijmegen, Groningen, Maastricht

Het is gewoon één grote klerezooi.

zeventien studenten is er een docent. Heeft de
universiteit dan geen hogere personeelskosten?
Scherpbier: «Ja, die hebben we wet maar
in feite is het ook daarvoor dat de univer-
siteit geld krijgt. Een primaire taak van de
universiteit is het geven van onderwijs. Er
komt een geldstroom van de overheid, en
daaruit wordt dan een welbepaalde keuze
gemaakt hoeveel geld naar onderwijs en
hoeveel er naar onderzoek gaat. Daar moet
je natuurlijk kiezen hoe belangrijk je dat
vindt. Het moeilijke is wel dat onderwijs-
budgetten vaak niet zo heel doorzichtig
zijn, omdat niet overal dezelfde kosten on-
der de noemer onderwijs gerekend worden.

"Ga op reis en kijk bij anderen in de keuken"

Veto: Het argument van de kostprijs kan dus
geen reden zijn om niet over te stappen op PGO?
Scherp bier: «Nee, helemaal niet, omdat je
bij een nieuw curriculum ook in een hele-
boel andere dingen moet snoeien. Practica
bijvoorbeeld, wat ook een hele dure onder-
wijsvorm is. De mensen die die practica ge-
ven zullen dat natuurlijk niet leuk vinden,
maar in feite moet je daar ook gaan inper-

en ook wel Amsterdam worden globaal
gezien het best beoordeeld, terwijl Leiden
en Rotterdam, beide met een traditioneel
curriculum, heel slecht uit de verf komen.
Er zijn natuurlijk ook heel wat onderlinge
kontakten tussen de verschillende Iakultei-
ten, niet alleen binnen Nederland. Voor
onze afdeling hebben we bijvoorbeeld vrij
veel kontakt met Antwerpen, ook om te
kijken wat nog beter kan en wat aan het
curriculum veranderd kan worden. Van
onze afdeling 'onderwijsontwikkeling' weet
ik bijvoorbeeld dat ze ook kontakt houdt
met Leuven. Ik heb ook de indruk dat de
visitatie bij jullie in België toch wel veel
dingen in beweging heeft gebracht, en in
feite is dat goed, omdat er dan prikkels
komen die een dergelijke diskussie rond
onderwijsvernieuwing op gang brengen.»

Dilemma

Veto: In een fakulteit als Geneeskunde ligt PGO
op het eerstegezicht meer voor de hand dan in
andere [akulteiten: iemand komt met een pro-
bleem bij de dokter en dat moet opgelost worden.
Is het in de andere [akulteiten evident dat men

PGO in dezelfde mate toepast?
Scherp bier: «Niet in alle fakulteiten wordt
probleemgestuurd onderwijs op dezelfde
manier ingevoerd als bij geneeskunde. Dat
moet ook kunnen, vinden we nu. Vroeger
dacht men daar anders over: toen was er
maar één manier waarop probleemgestuurd
onderwijs 'werkte', terwijl er over de hele
wereld een heel aantal instellingen zijn
waar men telkens op een andere manier
met PGO werkt. Wat heel belangrijk wordt
is dat het leren van de student centraal
staat.»
Veto: In Nederland voerde men een numerus
clausus in om het aantal geneeskundestudenten
te beperken. Maximaal tweehonderd twintig
studenten kunnen hier aan het eerstejaar begin-
nen. Eerlijk of niet?
Scherpbier: «Dat is eigenlijk een heel
moeilijk dilemma: dat er door een grote
schifting op de universiteit ook betere dok-
ters komen heeft nog niemand aangetoond.
Behalve in de eerste studiejaren is er boven-
dien nauwelijks een band tussen iemands
studieresultaten op de middelbare school en
in het hoger onderwijs. En het is ook nog
steeds niet aangetoond dat mensen die
beter presteren op de universiteit betere
ahsen zijn. Ik pleit niet direkt tegen e.en
toelatingsproef. Bij het lotingsysteem in
Nederland is het trouwens ook zo dat de
studenten met betere resultaten meer kans

maken. Dat wordt dan verdedigd met het
argument dat er geen verband is met de
resultaten in het hoger onderwijs, maar je
ziet dat de studieresultaten aan de andere
kant toch meespelen. Maar om nu van
tevoren een toelatingsproef in te voeren
lijkt me ook niet zo'n goed idee. Volgens
mij kan je het geld dat je dat kost, beter aan
de opleiding zelf besteden. Het probleem in
Nederland, en misschien ook wel een beetje
in België, is dat de meeste stafleden eigen-
lijk carrière maken via onderzoek en dat
onderwijs daardoor soms op de tweede
plaats kornt.»
Veto: Hoe motiveert men stafleden voor het
verstrekken van kwalitatief onderwijs?
Scherpbier: «Dat is hier ook nog niet zo
goed geregeld. Het is nu zo dat het perso-
neel wel betaald wordt voor het aantal
uren onderwijs dat verstrekt wordt. maar
de kwaliteit van dat onderwijs zit daar nog
niet in verrekend. En dat is wat we nu gaan
doen met het onderwijsinstituut dat we net
hebben opgericht. Er wordt dan een soort
kontrakt opgesteld, en wanneer men niet
voldoet aan de criteria ervan, gaat desnoods
de geldkraan eens dicht. Dat klinkt heel

Feitjes

Veto: Studeren hier meer studenten af doordat
er bijna glen selektie is in het curriculum?
scherpbter: «Voor sommige richtingen,
zoals geneeskunde, dringt een beperking
van he) aantal studenten door numerus
clausus"'z~ch op; maar die gebeurt dan door
een centrale loting die je in België dan weer
niet hebt.» ,
Veto: Dreigt er op die manier geen teveel aan
studenten in andere richtingen waar niet met
numerus clausus gewerkt wordt, en is het dan
nog mogelijk om bij dergelijke grote groepen een
volwaardige vorm van p'GO te verstrekken?
Scherp bier: «De studierichtingen waar
geen numerus clausus is, groeien dan soms
te hard, en dan loopt het financieringsys-
teem inderdaad achter, omdat de Iakultei-
ten gefinancierd worden per student van
het vorige akademiejaar. In rechten en eko-
nomie hebben we daar in Maastricht wel
eens last mee. Een pasklare oplossing voor
dat soort problemen hebben we echter nog

niet, al springt het centraal
bestuur van de universiteit
soms financieel bij in dat
soort gevallen. Vaak wordt
dan ook besloten om over
te gaan op een minder in-
tensieve vorm van PGO,
en wordt er toch in gro't~r
groepen gewerkt.»
Veto: Resulteert die aanpak
dan niet in een soort tweede
klasse PGO in de [akulteiten
zonder toelatingsbeperking, en
schiet het systeem daar niet
een beetje zijn doel voorbij?
Scherp bier: «Ja, dat moet
je inderdaad goed afwegen.
Het is inderdaad spijtig dat
het soms zo moet gaan. Je
kan je zelfs afvragen of je
niet eerst met PGO kan
beginnen in het tweede
jaar, al vind ik dat vanuit
onderwijskundig perspek-
tief niet mooi. Maar als het
om financiële redenen
moet omdat het anders
helemaal niet kan, dan
kun je daar nog voor kie-
zen.»
Veto: Komt de gedaimde in-
terdissiplinariteit van PGO

(foto David Maesen) ook aan bod in het toetsing-
systeem?
Scherpbier: «Het toetssysteem moet afge-
stemd zijn op de manier van werken waar-
bij het leren van de student centraal staat.
Als je dus vindt dat de student bepaalde
details uit de kursus niet hoeft te kennen,
dan moet je die ook niet gaan toetsen, want
anders gaat die student ze toch studeren,
studenten studeren immers met toetsen in
het achterhoofd. Zo merk ik hier dat stu-
denten toch teveel feitjes uit het hoofd
gaan leren, daarom werken we ook aan
een nieuw toetssysteern. Dat is natuurlijk
de goedkoopste manier, maar als dat leidt
tot verkeerd studiegedrag kan het opeens
heel erg duur worden.»
Veto: Wat zou uw voornaamste advies zijn aan
een andere universiteit die ook met PGO zou
willen beginnen?
Scherpbier: «Mijn voornaamste advies zou
zijn: ga op reis. en kijk wat je ook zo kan
doen, en natuurlijk ook over watje zelf
anders kan doen. Kijk bij anderen in de
keuken.»

Jeroen Lissens
Kristof Messiaen

Jaargang 25 nr. 8 dd. 9 november 1998 0 V9tO
".. ..



Probleemgestuurd onderwijs neemt je bij de hand

Als in een warm bad
Onderwijsvernieuwing en

probleemgestuurd onderwijs
(PGO), allemaal goed en wel

maar wat vinden de studenten er zelf
van? Veto's lezersrubriek vorige week
leerde alvast dat het Leuvense eksperi-
ment bij pedagogie geen onverdeeld
sukses is. Door de invoering van PGO
in een enkel vak blijkt de studiedruk
enorm de hoogte in te gaan, zodat
andere vakken verwaarloosd worden
en vrije tijd nog slechts een verre
herinnering wordt. In Maastricht valt
de onderwijsvorm wel mee, niet in het
minst omdat PGO daar als algemeen
systeem gehanteerd wordt. Dat vindt
althans Daan Spoelstra. die in
Maastricht ekonomie studeert.

Daan: «Ik ben beginnen studeren in Til-
burg, en daar lukte het niet zo goed: ik liep
er een beetje verloren rond. Daar ga je naar
zo'n college, je gaat zitten, je luistert en je

bent weer weg. Je hebt wel af en toe een
werkgroep maar je leert weinig mensen
kennen. Ik heb toen twee jaar over mijn
eerste jaar gedaan, en toen ben ik naar
Maastricht gekomen. Mijn zus studeerde
hier geneeskunde en bij haar liep dat heel
goed. Toen ik aankwam was het alsof ik in
een warm bad terechtkwam: je diskussieert
heel veel met medestudenten, je hebt dus
ook sneUer mensen die je kunt aanspreken
naast de onderwijsgroepen. En je gaat
sneller dingen met elkaar doen, zowel op
onderwijsgebied als daarbuiten.»

«Het eerste jaar is heel belangrijk, dat
is de 'propedeuse'. Een jaar heeft 42 studie-
punten, en als je 28 van de 42 studiepun-
ten haalt in je eerste jaar, dan mag je door
naar het tweede jaar, maar moet je wel dat
eerste jaar ophalen. Je kan dat dan kombi-
neren met vakken uit het tweede jaar.
Maar in twee jaar moet je die propedeuse
dan wel afhebben.De propedeuse is in die
zin algemeen dat ze alle aspekten van het
bredere vakgebied belicht, maar het is dus

Probleemgestuurd onderwiis in Maastricht
Naast heel wat andere instituten over de
hele wereld handhaaft ook de Maastricht-
se universiteit sinds 1976 de 'nieuwe' on-
derwijsvorm 'probleerngestuurd onder-
wijs'. Studenten worden er over het alge-
meen ingedeeld in groepen van acht tot
tien personen, die dan met een 'probleem'
gekonfronteerd worden. Aan de hand van
persoonlijke lektuur, aangereikt door de
docent in een blokboek dat ook het ver-
loop van het leerproces beschrijft. komen
ze dan zelf tot een oplossing.

Bij dat proces duiken dan weer
nieuwe, vaak vakoverschrijdende vraag-
stellingen op, waarvoor met verdere
lektuur een oplossing en verdere diskussie
wordt nagestreefd, Aangenomen wordt
daarbij dat wat studenten zelf opzoeken
en vinden, niet alleen hun kwaliteiten al
opzoekers verbetert, maar ook langer blijlt
hangen. Tijdens ieder blok van zeven à

acht weken wordt er over het algemeen
een probleem behandeld. Wat precies aan
bod komt wordt door de docenten zelf be-
paald, om de representativiteit van wat
aan bod komt te waarborgen,

In het kader van Veto's reeks over
nieuwe onderwijsvormen wordt hier het
Probleemgestuurd Onderwijs toegelicht
zoals dat in Maastricht wordt toegepast.
Nadruk wordt gelegd op de mogelijke ge-
volgen van de invoering van deze nieuwe
onderwijsvormen binnen een universitair
landschap waar rationalisering van het
aanbod en kwaliteitzorg hand in hand
kunnen gaan ...'bp de vraag of de studen-.,
ten door het PÇ;O en zijn toch wel inten-
sieve werkwijze nu betutteld worden of
net zelfstandiger gaan werken, is voorals-
nog geen eeti<1uidig antwoord geformu-
leerd,

Ol)

niet zo dat de propedeuse voor alle richtin-
gen en alle fakulteiten dezelfde vakken be-
vat. Als je dus ekonomie doet, krijg je ook
gewoon ekonomie in de propedeuse. In het
tweede jaar maak je dan bijvoorbeeld de
keuze tussen bedrijfsekonomie en algemene

Zwei Becks, bitre! (foto David Maesen)

ekonomie. In het derde en vierde jaar heb
je dan een aantal verplichte keuzevakken
maar daarnaast mag je zelf kiezen.»
Veto: In teorie kan je in België heel laat in
gang schieten met je studies: je begint in mei en
komt uiteindelijk toch mei de hakken over de
sloot in het volgende jaar terecht.
Daan: «Wij hebben hier vier onderwijs-
blokken per jaar, en na elke blok is er een
toetsperiode. Over het algemeen hebben
wij hier 75 procent opkomstplicht. Als je
dus meer dan een kwart van de bijeenkom-
sten mist, moet je een extra opdracht ma-
ken. Bij elke bijeenkomst zit ook een tutor,
die de gang van zaken een beetje mode-
reert. Dat kan een jonge afgestudeerde of
een assistent zijn, maar in sommige geval-
len is dat ook gewoon een ouderejaars die
voor dat vak heel goed heeft geskoord. »

Voor sommige vakken hebben we twee
keer per week een overziehtscollege en
daarnaast nog twee keer per week een on-
derwijsgroep. Bij dat college staat er ie-
mand voor de zaal en die steekt een ver-
haal af; je mag dan wel vragen stellen en
zo, maar toch. De blokken, die zo'n acht
weken duren, zijn ingedeeld per onder-
werp. In de eerste faze maak je daar een
opdracht over die je zelf presenteert. Op
basis daarvan duiken dan vaak nog ver-
wante problemen op, dus gaan we opnieuw
op zoek op basis van vakliteratuur. Daarna,
in de achtste week, volgt dan de toets. Op
basis van de voorkennis die je eerder op-
bouwde, bouw je dan een probleemstelling
op waarvan je dan later vervlag uitbrengt.
Ik denk inderdaad dat [reewheelen op studie-
vlak hier een stuk moeilijker i~...

Jeroen Lissens
Kristof Messiaen

Eenendertigste studentenmaraton

Maraton liep verkeerd
fJ)fgelopen woensdag namen on-

geveer negenhonderd lopers -
een gevoelige stijging met zo'n

tweehonderd deelnemers is dat in ver-
gelijking met verleden jaar - deel aan
ofwel de maraton, de halve maraton of
de tien kilometer. De studentenmara-
ton is de oudste klassieker van Sport-
raad, de geleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) die zich de sportieve ontplooi-
ing van de Leuvense student ter harte
neemt. Met de volledige maraton -
waaraan tachtig lopers deelnamen -
liep het woensdagavond evenwel ver-
keerd. Door een fout van een seingever
en de begeleidende motards, sloegen de
lopers een verkeerde richting in en
liepen ze ongeveer zeven kilometer te
weinig.

De volledige studentenmaraton werd in
vroegere tijden gelopen tussen Antwerpen
en Leuven, en kon toen teren op een deel-

nemersveld van om en bij de achttienhon-
derd lopers - voornamelijk studenten en
personeelsleden van de KU Leuven. Het
aantal deelnemers daalde waardoor het niet
meer haalbaar bleek om de roe te tussen
Antwerpen en Leuven verkeersvrij te ma-
ken. Een viertal jaar geleden werd dan uit-
geweken naar het Gymnasium in Heverlee.
Het te volgen parcours is een acht, waarbij
er dus één straat is - het kruispunt van de
acht - die je in twee richtingen moet door-
lopen. Daar liep het woensdagavond fout,
legt Pjeroo Van Orshoven - vrijgestelde
van Sportraad - uit: "Wie precies de eerste
lopers in de verkeerde richting gestuurd
heeft, is niet duidelijk. De eersten worden
begeleid door een motor van de politie en
één van de organisatie. Daarnaast staan op
het kruispunt nog een politie-agent en een
seingever. Een kwartier à een half uur voor
de maratonlopers starten rijdt een wagen
van Sportraad het parcours af en test de
seingevers door te vragen in welke richting
de lopers moeten lopen. De seingever in
kwestie had toen de juiste richting aange-

wezen. Bovendien hadden die vier mensen
allemaal een plannetje, en is het parcours al
vier jaar hetzelfde".

Pjeroo Van Orshoven legt er de nadruk
op dat alleen de tachtig deelnemers aan de
volledige maraton een verkeerde richting
insloegen, de andere achthonderd twintig
- die deelnamen aan de tien kilometer of
de halve maraton - liepen wel juist. Het
spreekt voor zich dat dergelijke fout sterk
de aandacht trekt. Veel maratonlopers zei-
den dan ook 'dit kan niet' of vonden de
hele zaak schandalig. Te meer omdat ook
vorig jaar enkele deelnemers aan de volle-
dige maraton hun ongenoegen uitten. An-
dere deelnemers konden er wel inkomen
dat in een dergelijke omvangrijke organisa-
tie altijd een individuele fout kan gemaakt
worden.

De vraag rijst ook in welke mate de
keuze van het parcours het maken van fou-
ten stimuleert. Volgens Pjeroo is één van de
mogelijkheden dat in elk geval de dubbele
straat die de twee sirkels van de acht ver-
bindt, afgeschaft wordt. ·We kunnen mis-
schien overgaan van een acht naar twee
aparte lussen die met elkaar verbonden
worden," aldus Pjeroo. Een maraton door
de stad ziet hij wel niet zitten: "De reden
waarom we precies veranderd zijn van par-
cours was dat we niet kunnen eisen dal
hele straten urenlang verkeersvrij worden
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gehouden voor een beperkt aantal deelne-
mers. Ik zie het niet gebeuren dat de stad
ermee instemt dat Leuven alken al twee
uur - het verschil tussen de starturen van
de volledige en halve maraton - wordt af-
gezet voor tachtig lopers."

Over hol' dl' studentenmaraton er vol-
gend jaar zal uitzien, is er ook bij de orga-
nisatoren heel wat diskussic. De ene wil
gewoon een parcoursverandering. iemand
anders wil de drie wedstrijden vervangen
door één parcours van tien mijl. nog ande-
ren pleiten radikaal voor de afschaffing van
de volledige afstand. De redenering daarbij
is dat het te weinig zin heeft zo'n organisa-
tie op poten te zetten voor tachtig mensen,
waarvan slechts de helft studenten zijn. De
studenten voelen meer voor kortere afstan-
den, die kunnen ook st udentikozer inge-
vuld worden. Getuige daarvan zijn het
sterk gestegen aantal deelnemers aan de
tien kilometer en de halve maraton, en de
goeie samenwerking met de kringen. Zo
was er één meisje dat het hele parcours
aflegde met skeelers en veel vallen en op-
staan, iemand anders liep met twee hondjes
aan de lijn en een paar studenten die hun
eigen bevoorrading meesleurden in een
kruiwagen. Het is in elk geval al wel zeker
dat de hele diskussie over de volledige
maraton nog een hele weg te gaan heeft.

Benny Debruyne
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Sinterklaas verhoogt aktieradius

Zie ginds komt het onrecht uit Azië
em na te gaan waar het leuks

dat Sint en Piet dit jaar mee-
brengen, écht vandaan komt,

volstaat een trip naar de speelgoed-
winkel om de hoek. De zak van
Sinterklaas blijkt dus niet zo groot als
door sommigen wordt aangenomen en
beweerd, want de goede man brengt
niet alles zelf mee van thuis. Boven-
dien komt zelfs wat je in de speelgoed-
winkel vindt niet allemaal uit Spanje:
in de voorbije jaren werd Azië de
grootste speelgoedproducent. En dat is
niet toevallig als we de 11.11.11-aktie
van het NCOS (Nationaal Kommitee
voor Ontwikkelingsamenwerking)
mogen geloven.

Waar de kampagne zich vorig jaar nog toe-
spitste op de wantoestanden bij de produk-
tie van sportschoenen in de derde wereld,
legt ze dit jaar de vinger op de wonde van
een struktureel probleem in onze Noord-
Zuidverhoudingen. De globalisering van de
ekonomie wordt immers al te vaak door
bedrijven aangegrepen om de produktie
van artikelen over te plaatsen naar landen
waar vakbonden nauwelijks bestaan of zelfs
verboden zijn. Lokale overheden maken
het deze sektoren vaak nog eenvoudiger
door hen weinig of geen milieunormen op
te leggen. De gevolgen zijn bekend: overhe-
den van armere landen zijn tevreden met
de nieuwe inkomsten, terwijl de aandacht
voor het welzijn van de werknemers en
werkneemsters en het milieu van onderge-
schikt belang is. Elke vorm van kontrole
ontbreekt, en de winstmarges van de
bedrijven zijn maximaal.

De slogan 'Zie ginds komt het onrecht
uit A7ii' weer aan', die 11.11.11 dit jaar
gebruikt, laat aan duidelijkheid weinig te
wensen over: net als bij de produktie van
'1")/ '" ''''''IH'/] loop' het oo/.. goed fOlil hiJ
heel wat k lcdirig- en vpcclgocdtabrikaruen.
Dl' karnpagnc h dan ook te zien al~ een eb
voor arbcidsrcchien en milieunormen dil'
wereldwijd toegepast moeten worden. Heel
wat speelgoed voor de goede Sint h immers
gemaakt onder erbarmelijke omstandighc-
den, want voor tal van fabrikanten zijn de
lage lonen het lokaas bij uitstek om hun
produktie te verplaatsen naar Aziatische
landen.

Naïef

De organisatie I I. I I. I I. staat niet al-
leen met haar eisenpakket: in alle andere
westerse landen worden gelijkaardige akties
op touw gezet. Bovendien zijn er eenen-
twintig Belgische NGO's (niet-goeverne-
menrele organisaties) die zich samen met
de grote vakbonden achter het I 1.11. I 1-
platform scharen: door de grote armoede en
het gebrek aan kansen op het platteland
trekken heel wat mensen in derde wereld-
landen naar de steden in de hoop op een
betere toekomst. Toch is het vaak zo dat
wie er iedere week zeventig uur en meer
werkt. nauwelijks kansen heeft om te over-
leven.

De aktievoerders zien echter ook in dat
het naïef is te denken dat mensen nooit iets
zouden kopen dat in de derde wereld in
slechte omstandigheden werd geprodu-
ceerd. Vaak weten ze zelfs niet waar
gekochte spullen vandaan komen. De
eigenlijke aktie bestaat er dan ook in dat de
konsument daarvan bewust gemaakt wordt
en zich vragen gaat stellen over de her-
komst van wat hij koopt in de winkel. Op
die manier probeert I 1.1 I. I I van konsu-
menten lastige klanten te maken, die het
niet langer nemen dat hun barbiepoppen
door Indonesische kinderen gemaakt wor-
den. I 1.1 I. I I wil dat kousurnenten een
lastige klantenkaart krijgen, die ze kunnen
opsturen naar het Belgisch parlement. De
Belgische overheid wordt zo aangespoord
tot nationale en internationale aki icvc

medewerking aan een regelgeving voor
transnationale bedrijven.

Opmerkelijk aan de kampagnes van
11.11. I I is wel dat het niet bij vage klach-
ten over 'grote multinationals' blijft. Onder-
nemingen worden dit keer met naam en
toenaam genoemd, en er wordt vrij precies
aangegeven waar ze in de fout gaan. Dat
maakt de kampagnes natuurlijk riskant: de-
betrokken bedrijven willen maar al te graag
de informatie ontkrachten en hun reputatie
opkrikken door ontwikkelingsorganisaties
gerechtelijk te bestrijden. 11.Il.ll gaat er
dan ook prat op dat de informatie die het
gebruikt, recent en akkuraat is: wat meer

eer aan
voor barbiepoppen, waarvoor de volgen
patroon gesneden stof wordt aangevoerd
uit Maleisië. Bij CSG worden de stukjes aan
elkaar gestikt en daarna teruggestuurd naar
Maleisië. De eindbestemming van de pop-
penkledij ligt in Amerika, maar ook in Ne-
derland en andere West-Europese landen.
CSG werd in het verleden al aangepakt
omwille van onderbetaalde kinderarbeid,
maar dat probleem is intussen van de baan.
Blijkbaar zijn geen nieuwe kinderen aange-
nomen, en de jongste werkneemsters heb-
ben intussen een aanneembare ouderdom
bereikt. "Kinderarbeid is er enkel nog in-
dien men zoals Unicef de zeer hoge mini-

dan een half jaar oud is, wordt als achter-
haald van de hand gewezen.

Medewerkers van het NCOS trokken
deze zomer zelf naar Indonesië en China
om uit te vissen in welke omstandigheden
de topprodukten uit de sinterklaasfolders
gemaakt worden. Om die vaststellingen te
staven werd een beroep gedaan op de erva-
ringen van verschillende andere bronnen,
zoals plaatselijke NGO's en het Asian Moni-
toring Resource Centre (AMRC), dat al
jarenlang onderzoek verricht naar arbeids-
problemen in China en andere Aziatische
landen. Resultaat van dat onderzoek werd
het verslag 'Barbie girls op blote voeten',
dat NCOS-medewerkers Rudy De Meyer en
Paul Vandevoort grotendeels op basis van
eigen vaststellingen neerschreven.

Indonesië
De fabriek CSG (zie kadertje) in het

Noorden van Soernatra is één van de voor-
beelden die De Meyer en Vandevoort aan-
halen. Er werken ongeveer tweeduizend
mensen, waarvan achtennegentig procent
vrouwen. De fabriek werkt voor Mattel.
leider op de internationale speelgoedmarkt
en vooral bekend door Barbie. Ken en
familie. CSG maakt allerlei kledingstukken

mumleeftijd van achttien jaar als drempel
hanteert", schrijft het verslag.

"Kinderarbeid is er enkel
nog indien men zoals Unicef
de zeer hoge minimum-
leeftijd van achttien jaar als
drempel hanteert."

Intussen blijft het verplichte dagelijkse
quotum onhoudbaar hoog liggen, zodat
enkel de snelste stiksters het vereiste aantal
kleertjes kunnen afwerken. Dagen van tien
uur zijn heel gewoon. De vrouwen moeten
zich afjakkeren om tenminste het mini-
mumloon te halen. Wie niet genoeg produ-
ceert, wordt voor de overuren niet betaald,
wel gesanktioneerd. Die hoge sociale druk
om snel te produceren is voor de direktie
een uitstekend instrument om de vrouwen
nog harder te laten werken voor minder
geld, al strookt het niet met de Indonesi-
sche wet. Bovendien wordt vaak een deel

van het loon zonder duidelijke reden
achtergehouden door de direktie.

China

Toch werd er in juni al aktie gevoerd in
CSG. Tot voor kort moesten de arbeidsters
namelijk op blote voeten aan het werk. De
direktie vond dat binnen en buiten lopen
met schoenen of sandalen de vloer en de
machines te vuil maakte. Omdat geprotes-
teerd werd ~ver de gezondheidsproblemen
omwille van de koude vloer, die vooral bij
de avondploeg opdoken, krijgen de arbeid-
sters nu to.;lating om teenslippers te dra-
gen. Ze m6et;:n ze wel zelf betalen en op de
fabriek laten. Ondanks deze resultaten blijft
het volgens n.n.r ; pjjnlijk dat voor elke
extra frank en voor elke minimale toege-
ving zo hard geknokt moet worden. De
akties vanuit Europa zijn dan ook bedoeld
om de verbetering van de slechte werksitu-
atie in een stroomversnelling te brengen via
eksterne druk op bedrijven zoals Matte!.

Gedurende de voorbije zomer verricht-
te het AMRC onderzoek aan twaalf speel-
goedfabrieken in Zuid-China. Het ging niet
bepaald om de kleintjes uit de sektor: vier
fabrieken van barbiefabrikant Mattel (of
Tyco, dat door Mattel werd overgenomen),
een fabriek die produkten maakt voor
Disney, een bedrijf dat voor Hasbro werkt
en waar de Teletubbies gemaakt worden,
een onderneming die de Snoopies voor
McDonalds maakt en een bedrijf dat voor
het Italiaanse Chicco werkt. En ook daar
duiken dezelfde bekende pijnpunten op:
lonen die om onduidelijke redenen worden
ingehouden, maxima van acht overuren
per dag en tweehonderd vierentwintig per
maand. Er is ook een boetesysteem dat de
minste kleinigheid - zoals eten op het
werk - onmiddellijk streng bestraft. Wie 70
bij Happy Crafts bijvoorbeeld zonder toe-
temming het werk staakt, verliest meteen
drie dagen loon. Een bijkomend probleem
in China, blijkt de officiële vakbond ACFTU
(All China Federation of Trade Unions) te
zijn. Door het bestaan en de grootschalig-
heid ervan doet den' vakbond een gezonde
situat ie vcrmoeden. en daa rin sch uilt pre-
cies het gevaar: onderzoek wees uit dat de
Chinese vakbond vaak niet eens in de bc-
drijven aanwezig is, en bij problemen syste-
matisch de kaart van het management
trekt. •

Leuven

In tegenstelling tot andere akties van
de Belgische ontwikkelingsamenwerking
uit het verleden, beseft I I. I 1.11 dat een
grondige analyse en geleidelijke opbouw
noodzakelijk is om wanverhoudingen bij de
wortel aan te pakken. Het initiatief van de
door 11.1 1.11 gesteunde projekten komt
ook van de plaatselijke bevolking zelf. Het
probleem dat bij de huidige akties wordt
aangekaart, is bovendien een konkreet ge-
val waar de link met de dagelijkse (sinter-
klaas)realiteit niet ver te zoeken is. De druk
op speelgoed- en poppen fabrikanten zorgt
er op die manier voor dat ontwikkelings-
hulp alles behalve ver van ons bed ligt.
Miek Reegiers van 11.1 I. I I - Leuven: "De
honderden vrijwilligers die dit jaar op pad
gaan voor 11. I I. I I hebben stands aan de
grootwarenhuizen en de drukke straten in
het Leuvense. Toen we vorig jaar een ge-
lijkaardige aktie opzetten, bracht die ander-
half miljoen frank op, een bedrag dat we
dit jaar zeker opnieuw hopen te halen."

Jeroen Lissens
Het postrekeningnummer van /1./ J.I J is 000-
0000011-1 J. De verzamelde 'lastige klanten-
kaarten' worden dinsdag met lil winkelkarren
het parlement binnengereden en overhandigd
aan voorzitters Langendries (Kamer) en Swaelen
(Senaat). Op die manier wordt aan Kamer en
Senaat gevraagd om via wetqevende initiatieven
kontrole uit te oefenen op de praktijken van be-
drijven die ook hij OIIS akiicf tijn.
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Delokalisatie van bedrijven

•
zonder dat de tewerkstelling of produktie in
België vermindert. Ten derde kun je een
buitenlandse vestiging opstarten waar met
een andere aktiviteit begonnen wordt dan
in België - delokalisatie met diversifikatie
heet dat dan. Bepaalde vormen van
uitwijking tenslotte beschouwt het rapport
niet als delokalisatie. Als een bedrijf
bijvoorbeeld noodzakelijk aanwezig moet
zijn in een land omwille van haar grond-
stoffen of om toegang te krijgen tot de
markt in dat land.

Tien procent van de Belgische vesti-
gingen in het buitenland zijn gevallen van
enge delokalisatie en leiden bijgevolg tot
een afbouw van de vestiging in België. Er
zijn wel duidelijk verschillen afhankelijk
van de lokatie: zo hebben meer dan de helft
van de Belgische vestigingen in Portugal,
Ierland of Tunesië gevolgen voor de werk-
gelegenheid hier. Het aandeel van de delo-
kalisatie met ekspansie is duidelijk groter,
twee-enzestig procent van de-Belgische
vestigingen in de Europese Unie en twee-
envljftig procent van de industriële vesti-
gingen in Centraal-Europa gaat niet ten
koste van de werkgelegenheid hier.

Het voornaamste motief om naar het
buitenland te gaan is niet de vermindering
van de loonkost. besluit de studie. Ook te
strenge milieuregels zijn geen sterke aanlei -
ding om uit te wijken. Op de eerste plaats
wil men aanwezig zijn op lokale markten
en wil men kunnen uitbreiden. Op de der-
de plaats komt de loonkost. Wel is het zo

De wereld, miin bedriif
(Jl)esterse bedrijven sluiten hier

en wijken uit naar lageloon-
landen omdat ze hun produk-

ten daar goedkoper kunnen produce-
ren. De niet-geschoolde arbeiders in
die landen klagen omdat ze erbarme-
lijk misbruikt worden. Hier te lande
klaagt men omdat er arbeidsplaatsen
verloren gaan. Dat is zowat de rede-
nering die Jan Modaal volgt als hij
het heeft over wat men de delokalisa-
tie van bedrijven noemt. Het zijn de
wanstaltige gevolgen van die evolutie
die de 11.11.Tl-aktie van toekomende

I' I woensdag aanklaagt. Veto verdiepte
. zich in een aktualisatierapport van

oktober 1997 over delokalisatie en
mondialisering in België. Het blijkt
dat er nogal wat misverstanden be-
staan over hoe verregaand die evolu-
tie is en welke gevolgen ze bijvoor-
beeld heeft voor de werkgelegenheid.

•

Een bedrijf kan eigenlijk op vier verschil-
lende manieren in het buitenland zijn toe-
vlucht zoeken. Het kan zijn dat een Bel-
gisch bedrijf bijvoorbeeld zijn aktiviteiten
overhevelt naar een ander land. Het gevolg
van deze delokalisatie in enge zin is dat de
aktiviteiten in België dan worden stopgezet
of verminderd. Delokalisatie met ekspansie
houdt in dat een gelijkaardige aktiviteit
uitbesteed wordt aan een ander land

Open brlet lan NIOS/11.11.11
aan de dlreldle lan Maael

Geachte direktie,
Dengan Hormat. met hoogachting. Zo begon het briefje, van eenendertig Indonesische ar-
beidsters aan de direktie van hun fabriek Citra Sandang Graha (èSG). In hun brief stelden
re een aantal eisen. Ze vroegen een loonsverhoging om een stukje van hun gekelderde
koopkracht te rekupereren en eisten de toepassing van een aamal wettelijke voorschrif-
ten. Daarnaast drongen ze aan op enkele kleine extra's zoals een tas zoete thee per dag en
de toelating om op het werk sandalen te dragen. De erg bescheiden eisen werden in juni
1998 aan de direktie overhandigd. Het akkoord dat na een aktie van het personeel werd
bereikt, willigt de eisen maar gedeeltelijk in. Uit gesprekken met arbeidsters van CSG
bleek dat zelfs dit minimaal akkoord maar schoorvoetend wordt uitgevoerd.

De fabriek CSG is u bekend. Er worden jasjes, rokjes en andere gemaakt voor Barbie.
één van de topprodukten van uw bedrijf. In deze periode voor Sinterklaas prijkt het Bar-
bie gamma in de reklamefolders van alle grote speelgoedzaken. De mooi geklede poppen
gaan massaal over de toonbank. Ze zullen ook nu weer voor groot entoesiasme zorgen op
zes december of bij het uitpakken van kadootjes bij de kerstboom.

We willen de pret niet bederven. Toch valt het ons bijzonder zwaar om al die kinder-
vreugde te rijmen met de penibele omstandigheden waarin het speelgoed wordt geprodu-
ceerd. Vooral ook omdat Mattel zelf verklaart enkel speelgoed te willen verkopen dat in
sociaal aanvaardbare omstandigheden wordt gemaakt. Wij weten dat Mattel een gedrags-
kode heeft die de basisregels voor zo'n sociaal verantwoorde produktie vastlegt. We weten
ook dat Mattel aan professor Prakash Sethi de opdracht heeft gegeven om een onafhanke-
lljke kontrolestruktuur op te zetten. Op zich zijn dat lovenswaardige initiatieven. De toets-
steen blijft uiteindelijk de verbetering van de situatie in de fabrieken zelf. En daar blijkt de
realiteit niet te stroken met de beloftes en de goede intenties.

Nog geen maand geleden hadden we lange gesprekken met arbeidsters uit CSG. Ook
na hun protestaktie en de toegevingen die ze daarmee van de direktie wisten af te dwin-
gen, blijven er ernstige' klachten. Hun grootste probleem is de grote kloof die er blijft tus-
sen het loon en de scherp gestegen kosten voor (minimaal) levensonderhoud. Rijst die
een jaar geleden. vier frank per kilo kostte, betaalt men nu meer dan tien frank. En dat
met een dagloon van twintig à dertig frank. Ook de werkdruk die door stukwerk en een
dagelijks te halen produktiesijfer zo hoog mogelijk wordt opgedreven, viel hen erg zwaar.

Citra Sandang Graba is geen geïsoleerd geval. Uit kersvers onderzoek over de speel-
goedindustrie in China blijkt dat gelijkaardige problemen zich voordoen in fabrieken die
daar produceren voor Mattel. maar ook voor Hasbro, Chicco en zowat alle grote namen
uit de speelgoedsektor. Ons reisverslag en het bijgevoegde dossier laten daarover weinig
twijfel.

De arbeidsters, want het gaat in de overgrote meerderheid over Jonge vrouwen, vra-
gen niet het onmogelijke. De arbeidsters in deze fabrieken hebben zonder meer recht op
een leefbaar loon. Ze moeten kunnen werken in veilige en sociaal aanvaardbare omstan-
digheden. Ze moeten zich kunnen beschermen tegen de willekeur en pesterijen van op-
zichters en direktie. Ze hebben recht op rust en vakantie. Telkens weer valt op hoe mini-
6.aal hun eisen zijn.

Een kleine extra inspanning vanwege de bedrijven kan in dit geval een groot verschil
maken. Toch merken we dat de meeste ondernemingen slechts schoorvoetend en onder
druk tot kleine toegevingen bereid zijn. Ook Mattel draagt hierin grote verantwoordelijk-
eid. Het onderschrijft een kode met lovenswaardige uitgangspunten en goede voomem~ns.

Het beschikt over de macht en de mogelijkheden om deze voornemens te realiseren.
In deze Ll.LlLl-kampagne vragen wij u: voeg de daad bij het woord.

Mleke Molemans, Voorzitter
Jozef De Witte, Algemeen sekretaris
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dat het element
loon kost belang-
rijker wordt naar-
mate het loon-
verschil tussen
België en het
gastland groter is.
Zo speelt bij de
ind ustriële bedrij-
ven het aspekt
'loon kost' een
sterkere rol dan
de andere rede-
nen in Centraal-
Afrika en in
Noord-Afrika.
Ook de sektor
speelt een belang-
rijke rol. Voor
een half dozijn
nijverheidsekto-
ren - kleding,
bont en leder,
schoeisel bijvoor-
beeld - is de
enge delokalisatie de voornaamste reden
om naar het buitenland te trekken.

De nood om zich in te passen in de
globale ekonomie blijkt een sterkere moti-
vatie te zijn dan de noodzaak om de lonen
te beperken. De laatste jaren worden we
om de oren geslagen met termen als 'mon-
dialisering' en 'globalisering'. Het komt er
op neer dat bedrijven - als ze hun winst-
marges wn~n blijven behouden - nieuwe
markten moeten aanboren omdat de West-
Europese markt zo goed als verzadigd is.
Tegelijk neemt het belang van innovatie
toe. Bedrijven baseren hun winst op het
steeds sneller ontwikkelen van nieuwe pro-
dukten. Het is dan ook geen verrassing dat
het vooral multinationals - als Solvay of
Union Munière - en niet zozeer KMO's
zijn die op buitenlandse markten aanwezig
zijn.

Tussen 1990 en 1995 werden 17.279
werknemers ontslagen door vooral enge
delokalisatie, negentien procent van alle
werknemers die door een kollektief ontslag
afgedankt werden. Wat het effekt van de
mondialisering op de.werkgelegenheid is,
kon de studie niet achterhalen. De mon-
dialisering kan afhankelijk van de situatie
zowel positieve als negatieve gevolgen
hebben. Als een bedrijf groeit of een krisis
doormaakt, dan stijgt respektievelijk daalt.
het aantal werknemers zowel in het België
als in het gastland. Vooral bij bedrijven die
bijvoorbeeld werk- of sportkledij. boven- of
onderkleding of hoeden maken, is er een
groot verlies aan arbeidsplaatsen.

Wel is het zo dat de globalisering de
kloof tussen geschoolde en niet-geschoolde
werknemers uitdiept. De toename van de

Bron: 'Delokalisatie. Mondialisering. Een aktua-
lisatierapport over België, uitgegeven door het
Federaal Planburo.

internationale handel. het belang van inno-
vatie en dies meer versterken de nood aan
hooggeschoold personeel. Geïndustrialiseer-
de landen dienen vooral hun "technolo-
gisch vermogen en menselijk kapitaal" op
te krikken, volgens Duits Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek: Op de gevol-
gen voor de niet-geschoolde arbeiders die
in de industrie tewerk gesteld zijn, wordt
niet diep ingegaan.

België slaagt erin meer investeringen
- de chemische nijverheid en auto-assem-
blage zijn het belangrijkst - aan te trekken
dan ze zelf doet in het buitenland. In onge-
veer driekwart van de gevallen richten de
Belgische bedrijven zich op West-Europa -
hoofdzakelijk op onze buurlanden. In Cen-
traal- en Oost-Europa stijgt de Belgische
aanwezigheid, terwijl van de Aziatische
groeimarkten nauwelijks wordt geprofiteerd.

Het aktualisatierapport poogt te meten
waar België ergens staat in het onoverzich-
telijke mondialiseringsproces. Bredere vra-
gen horen niet tot haar opdracht. De relatie
tussen de thuislanden en gastlanden, de
impakt die de overheid heeft en moet heb-
ben op de ekonomie, de sociale uitbuiting
in bepaalde lageloonlanden (zie het artikel
over 11.1).) 1) enzovoort. Initiatieven zoals
11.11.11 hopen dat de mondialisering niet
beperkt zal blijven tot de ekonomie. Zij wil-
len de burger sensibiliseren, ervoor zorgen
dat hij niet regionaal maar mondiaal denkt.

Benny Debruyne
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Hollandia en Antigone met 'De bitterzoet' in première in Stuc

Satan is een Engel
Op woensdaq 11 november oaat

in Stuc 'De bitterzoet' van au-
teur Dennis Potter in première.

De voorstellino is het resultaat van
een samenwerking tussen de Neder-
landse Theatergroep Hollandia en het
Vlaamse Theater Antiqone.

Dat gezelschappen elkaar opzoeken om
samen een voorstelling op poten te zetten,
is onderhand niet meer zo nieuw. Twee
weken geleden nog waren DitoDito en
Transquinquennal samen op de bühne te
zien met 'Ja, ja maar nee nee'. Maar dat
net Antigone en Hollandia de handen in
elkaar hebben geslagen, schept wel bijzon-
der hoge verwachtingen door het potentiële
talent dat hier met elkaar gekonfronteerd
wordt. De koproduktie tussen beide is alles-
zins niet geheel toevallig. Jos Verbist -
artistiek leider van Antigone en voordien
zelf aan het werk bij Hollandia -, die in
het projekt stap als dramaturg: "Ik vind
Hollandia zonder meer het beste teater-
gezelschap van de Lage Landen. Vooral de
manier waarop zij werken, spreekt me
enorm aan. Er wordt van iedereen die mee-
werkt een grote zelfstandigheid verwacht.
Zowel de akteurs als de technici moeten
evenveel bijdragen aan het stuk." Collega-
dramaturg Paul Slangen valt bij: "Toch kan
je ons niet helemaal zoiets als een kollektief
noemen. De eindbeslissing ligt nog altijd bij
de regisseurs. Zij hakken de knopen door,
maar doen dat in samenspraak met
iedereen."

Regisseurs voor .deze produktie zijn
Paul Koeck en Johan Simons. die laatste
nog te herinneren als regisseur van 'Twee
stemmen', dat vorig jaar de prijs van het
Theaterfestival wegkaapte. Hollandia bouw-

,.
M

Hollandia

gewone leven er
zijn gangetje ging.
Niet helemaal op
lokatie, maar toch
een schitterende
voorstelling door
het maximale
benutten van de
ruimte, was
'Kingcorn', een
monoloog van
akteur Ben
Luppes, vorig
seizoen gebracht
in de Dansstudio.
'Kingcorn', dat de
herinneringen van
een arbeider over
zijn voormalige
werkplaats naar
boven haalt, sluit
nauw aan bij de
thematiek die
Hollandia in het
vervolg wil aan-
kaarten. "Wij
proberen om onze
koers een beetje
te wijzigen door
stukken te spelen
die heel direkt de
werkelijkheid van
de gewone mens
weergeven", aldus
Paul Slangen,
"daarom is 'de

Bitterzoet' een heel bewuste keuze, die heel
goed in die nieuwe koers thuishoort."

Verlamd

'De bitterzoet' vertelt één avond en

één dag uit het leven van de familie
Broeckx, een middenklassegezin dat een
heel gewoon leven leidt, ware het niet dat
dochter Carrie sinds een auto-ongeluk twee
jaar geleden volledig verlamd is en slechts
onverstaanbare geluiden kan uitbrengen.
Mevrouw Broeckx, die haar hele leven
heeft opgegeven om Carrie te verzorgen,
hoopt tegen beter weten in dat haar
dochter op een dag zal ontwaken. Vader
Broeckx. een nukkige werkman, vindt dat
een naïeve gedachte en kan bovendien
bitter weinig begrip opbrengen voor zijn
vrouw. Het gezin, dat volledig uit elkaar is
gegroeid, wordt op een avond verrast door
het bezoek van een jongeman die zichzelf
voorstelt als de vroegere geliefde van Carrie
en aanbiedt enkele dagen in het huis in te
trekken OIl} voor haar te zorgen zodat me-
vrouw er eens tussenuit kan.

Auteur Dennis Potter, onder meer~
bekend ëtls senarioschrijver van de Britse
televisieseries 'The Singing Detective' en
'Lipstick on your Collar'. wilde met het
verhaal - dat het sèript was voor de tele-
visiefilm 'Brimstone & Treacle' - het goede
en het kwade thematiseren. "Er bestaat een
direkt verband tussen goed en kwaad. Het
zijn varianten op een begrip, Satan is ook
een engel", aldus Potter zelf. In 'De bitter-
zoet' wordt vooral gedemonstreerd hoe een
slechte daad toch het goede kan bewerk-
stelligen. Omwille van de seks die in het
stuk voorkomt, en de verwarring van goed
en kwaad, van satan en engel, werd de
film, toen hij verscheen in 1978 verboden.
Pas in 1988 was hij voor het eerst op tele-
visie te zien. Over die sensuur onder andere
gaf Potter kort voor zijn dood - hIJ over-
leed in 1994 aan kanker - een interview
weg op BBC. Dat interview wordt bij wijze
van proloog bij 'De bitterzoet' geënsce-
neerd. Zo wordt 'De bitterzoet' op een
verrassende wijze gethematiseerd en de
bitterzoete zweem die er rond hangt extra
in de verf gezet.

Katrien Darras

" • .,IC.IIE

Het eerste Leuvense professionele gezelschap: de Teaterfaktorij

de vooral een reputatie met haar voorstel-
lingen op lokatie. Enkele jaren geleden
brachten zij 'Varkensstal' van Pasolini onder
een brug op de Antwerpse Italiëlei. Vorig
jaar nog speelde het gezelschap in de hallen
van Schiphol 'KLM Cargo', terwijl het

Vuilnis als wetenschap
Oen kleine stap voor mij, een

orote sprong voor de mens-
heid'. Dit waren de woorden

die Armstrong op twintig februari
1962 uitsprak toen hij de eerste stap
op de maan zette. Voor de mensen van
de Teaterfaktorij zou deze uitspraak
na zesendertig jaar nu wel een tik-
keltje anders moqen klinken. Hun
eerste produktie 'BruO naar de maan'
wordt door de bewoners van de
teaterplaneet misschien wel (ten on-
rechte) als een kleine stap beschouwd,
maar voor Edelhard Meens, Mark De
Marrée, Johan Albalonqa en Fred
Dekock betekent het een reusachtiqe
sprong van amateurteater naar 'het
eerste professionele teatergezelschap
in Leuven'.

De Teaterfaktorij kreeg door vele toneelcrit-
ici al gauw het etiket 'professioneel teater-
gezelschap' opgeplakt. Het zeldzaam hoge
nivo van de akteerprestatie, de regie en de
enscenering, wijst erop dat deze vergelijk-
ing met het professionele teater niet te
hoog gegrepen is. De leden van de Teater-
faktorij hebben zeer bewust voor deze
professionele aanpak gekozen. Alle vier
waren - en blijven - ze aktief in amateur-
gezelschappen, maar binnen de Teater-
faktorij willen ze toch wel professioneler en
dus anders te werk gaan. Tiperend voor
amateurteater is dat het in de eerste plaats
zeer streekgebonden is. Daarnaast ligt zo'n
hele amateursonderneming voornamelijk in
handen van vrijwilligers, en het publiek
waarvoor men speelt beperkt zich meestal
tot de nabije familie- en vriendenkring.

Het was Edelhard Moens, akteur en
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tevens voorzitter van het amateurgezel-
schap 'Reynaertghesellen', die ervoor
opteerde om zich ook meer professioneel
bezig te houden met toneel. Hij wil met
'Brug naar de maan' het regionale karakter
van amateurteater overstijgen en zo een
forum krijgen in scholen en kulturele
centra verspreid over heel Vlaanderen.
Hierbij hoopt hij op de steun te kunnen
rekenen van 'Trappelend Talent' en
'Podium Jodium'; twee organisaties die
bepaalde amateurstoneelspelers selekteren
en hen een kans geven om zich meer
bekend te maken via voorstellingen in
kulturele centra.

Familie

Een tweede punt waarin de Teater-

faktorij zich onderscheidt van een amateur-
teater, is dat ze niet werken met vrijwilli-
gers maar met vier vaste medewerkers.
Naast akteur Edelhard Moens is dat Mark
De Marrée (regisseur), Fred Dekock (tech-
niek) en Johan Albalonga (pseudoniem van
Jan De Vuyst, de gangmaker van Karnpus-
Toneel, die de tekst geschreven heeft van
het stuk 'Brug naar de maan'). De vier
mannen hebben er een heel jaar samen aan
gewerkt om het stuk 'Brug naar de maan'
podiumklaar te maken. Ze zullen zich ook
het komende jaar verder konsentreren op
deze eerste produktie in de hoop nog meer
respons te krijgen van het teaterpubliek.
Voor de toekomst hebben zij reeds enkele
ideeën in het hoofd, en ook die zullen met
een beperkt aantal mensen uitgewerkt
worden.

Ten slotte verschilt de Teaterfaktorij
ook van amateurteater in het soort publiek
dat zij wensen te bereiken. Daar waar het
publiek van amateurgezelschappen zich
beperkt tot de nabije familie- en kennis-
senkring, wil de Teaterfaktorij dat open-
trekken naar een zo groot mogelijke groep.
Hierbij komt dan ook het aspekt van
reklame en sponsoring bij kijken. 'Kultuur
en kornmersie: wordt nog steeds als een
onmogelijk huwelijk naar voren geschoven,
maar de Teaterfaktorij is er toch in geslaagd
om beide op een artistiek verantwoorde
wijze in 'Brug naar de maan' te verenigen.

Het hoofdpersonage in het stuk is Theo
De Swaen, een arme vuilnisman die zich
bijna gedurende het hele stuk voordoet als
doctorandus en afvalsocioloog. Hij ontvangt
het publiek in zijn afvalonderzoekcentrum
en laat hen een blik werpen in zowel de
afvalzakken van de Bondgenotenlaan als
die van het arme Lepelstraatje. De vergelij-
kende studie van de inhoud van de afval-
zakken biedt Theo de kans om zijn publiek
te overdonderen met allerlei wetenschappe-
lijke uiteenzettingen over de verschillende
manier van leven in beide straten. Maar
zijn imago als koele wetenschapper krijgt
even snel weer een deuk, wanneer hij
dieper begint na te denken over de inhoud
van de afvalzakken en verkondigt dat die
bepaalde ideeën en fantasieën oproept. Het
publiek wordt werkelijk heen en weer
gesleurd tussen de meest ekstreme gemoed-
sferen, tussen een wereld van herinnering
en fantasie, tussen een wereld van waan en
zin, tussen dans, zang en voordracht; een
strategie waardoor de monoloog het
publiek meteen in zijn greep heeft. Zelfs
tijdens de pauze wordt er verder gespeeld,
en voor de trouwe zittenblijvers wordt het
pas echt plezant wanneer Edelhard in het
tweede deel meerdere malen begint te
alluderen op wat hij in de pauze tegen die
enkele mensen verteld heeft.

Deborah Bické
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'Les Baudouins Morts' alive and kickin'

Politiek om vier uur 's nachts ,na twintig pinten
4) un vaste stek - jeugdhuis

'Clockwork' - is gesloten, hun
radioprogramma op Scorpio -

'de Zestig Minuten van Sodom'-
dreigt te verdwijnen, maar 'Les Bau-
douins Morts' schijnen niettemin
meer levend dan ooit. Na een eerste
demo hebben ze nu een CD opgeno-
men die binnenkort aan het grote (?)
publiek wordt voorgesteld. Na een
eerste gemiste afspraak - het gros
van de groep zat op het konsert van
Motörhead - versierde Veto toch nog
een diepzinnig gesprek met de uitvin-
ders van de 'Dop Pop'. Over klein-
kunst, de dood van Boudewijn.
kontaktadvertenties en jawel, de
onvermijdelijke revolutie. Zoals het
echte revolutionairen past, hebben
een aantal 'Baudouins Morts' evenwel
een vaste job in the system die ze lie-
ver niet verliezen. Vandaar dat hier
op uitdrukkelijk verzoek enkel hun
alter ego wordt vernoemd.

zeer bespreekbaar.»
Veto: Jul/ie radioprogramma is vooral een
aaneenrijging van vunzigheden. Is dat ook de
rode draad doorheen de teksten op jul/ie CD?
C3A: «Porno en hele platte simplistische
politiek gefrustreerde slogans zijn inderdaad
de twee pijlers van onze teksten. En daar is
heel ekspliciet voor gekozen.»
Baudouin Lahaut: «Zoals de grote Duitse
filosoof Marx al zei: "Klassestrijd en klitoris
zijn de twee grote streefdoelen van de
man", en wie zijn wij om dat te
betwijfelen. »

Veto: Naar een boodschap of ideologie hoeven
we dus niet te zoeken?
C3A: «Je kan moeilijk beweren dat je bij
het beluisteren van onze CD niet merkt dat
de teksten niet geschreven zijn door de
CVP-jongeren of door KVHV-adepten. Als je
een achtergrond hebt in de anarchistische
beweging gebruik je dat uiteraard als refe-
rentiekader. Maar we willen geen dingen
gaan aanklagen ofzo. In plaats van politiek
korrekt te zeuren over het gevaar van
ekstreem-rechts pakken we er VeerIe Dillen
(dochter van, nvdr.) uit en roepen we dat

Veto: Hoe zijn 'Les Baudouins Morts' eigenlijk
ontstaan?
Malcolm Nix: «Het is allemaal begonnen
met Pater Meinhoff die aan de toog van de
Clockwork een aantal mensen zonder
smaak gerekruteerd heeft om op Scorpio
een radioprogamma - 'de Zestig Minuten
van Sodorn' - te maken. En toen we daar-
mee begonnen, viel het ons op dat we, in
plaats van rommel van andere mensen te
spelen, evengoed zelf nummers konden
maken. Het is dus begonnen met het ver-
zinnen van nummers voor het radiopro-
gramma. Pas later is de groep een eigen
leven gaan leidcn.»
8audouin Lahaut: «De naam van de
groep bestond wel al langer, zelfs van voor
de dood van Boudewijn. Het is een eerbe-
toon aan onze vorst, en vooral aan de Dead
Kerinedys.»
8uenaventura D'Orazio: «Het was eigen-
lijk wachten tot Boudewijn de pijp uitging
voor we echt konden beginnen.»
8audouin Lahaut: «En op een lead sinqer,
want die hadden we in eerste instantie nog
niet. Daarom hebben we toen een kontak-
tadvertentie geplaatst in ons lijfblad
'Sarnantha' (luxe-editie van de Pabo, "de
leukste erotiekcatalogus". nvdr.) en daar is
C3A op algekomen.»
C3A: «Veel 'boys bands' schamen zich
erover dat ze via een advertentie met elkaar
in kontakt zijn gekomen, maar bij ons is dat

we die een vibrator in haar hol gaan steken
met elentriek op. Of verheerlijken we bij-
voorbeeld blind geweld. Het gaat allemaal
zodanig ver, het is allemaal zo gortig dat je
er echt geen politieke boodschap meer in
kan zien. We spreken ons ook niet uit over
de grote maatschappelijke thema's. Dat kan
ook niet: op een CD met songteksten van
beperkte lengte - waarin dan nog enkele
keren een refrein herhaald wordt - een
politiek thema genuanceerd bespreken, gaat
gewoon niet.»
8audouin Lahaut: «Onze muziek is zo'n
beetje wat je overhoudt van politiek om
vier uur 's nachts met twintig pinten in uw
kloten.»
Malcolm Nix: «Politiek korrekt leven is
ook ongelofelijk saai.»
Veto: Is het dan echt gewoon provoceren om te
provoceren?
Malcolm Nix: «Neen, toch niet. Maar het
enige wat je kan doen met een groep als
'Les Baudouins Morts' - met nummers die
beperkt zijn van omvang en beperkt wat
tekst betreft - is gewoon een aantal vragen
stellen. Neem nu het nummer 'Blind
Geweld'. Wij zetten niemand aan om een
machinegeweer ter hand te nemen en
iedereen blindelings neer te knallen. Maar
we zetten de mensen wel aan om eens na
te denken over het feit dat dat misschien
wel een optie kan zijn. Er zijn zoveel opties.
Er is niet zoiets als een zaligmakende oplos-

sing. een haalbare linkse formule, want dan
was die allang uitgevonden en uitgevoerd.
Als je je beperkt tot het pacifisme en
geweldloos verzet zal je nooit iets bereiken,
net zomin als Je iets kan bereiken door al-
leen maar blind, zinloos geweld te gebrui-
ken. Het komt erop aan om alle mogelijk-
heden samen te laten vloeien.»
C3A: «Wij stellen gewoon de vraag of je je
moet bekeren tot de religie van de geweld-
loosheid. Je kan daar niet zomaar positief
op antwoorden. Neem bijvoorbeeld de aan-
slagen van het' Animal Liberation Front'.
Ze zullen daar misschien niks mee berei-
ken, maar ik vind dat niettemin een goede
zaak.»
Malcolm Nix: «Je moet ook niet altijd iets
bereiken. Als je maar het gevoel hebt dat je
in de juiste richting evolueert..
8audouin Lahaut: «En het komt er voor
ons ook niet op neer om bepaalde richtin-
gen aan te geven. Dat is heel duidelijk niet
de bedoeling. Als je bijvoorbeeld kijkt naar
een nummer als 'Doe de Kropotkin' of
'Blind Geweld'; je zou met die nummers
een echt anarchistisch statement kunnen
maken, maar daar draait dat nummer voor
ons niet om. Wij gaan de revolutie voeren
omdat daiplezant is, omdat het leuk is om
een RVA-kontroleur - het hoeft niet eens
een KVHV'er te zijn want dat is iets te
duidelijk - op zijn bakkes te geven. Dat is
weinig stichtend maar wel plezant.»
8uenaventura D'Orazio: «Wij brengen
gewoon het sloganeske van de punk, zon-
der de tipische punkrnuziek.»

'Juul Kabas kost tegen-
woordig niet veel meer, we
kunnen die zelf inhuren en
boven ons op de affiche
zetten,'

Veto: Jul/ie muziek leunt inderdaad meer aan
bij kleinkunst dan bij punk.
Malcolm Nix: «Het feit dat we aanvanke-
lijk alleen maar een akoestische gitaar had-
den, heeft inderdaad enige invloed gehad
op het genre. Wat op zich dan weer heel
punk is, vind ik.»
8audouin Lahaut: «Het was voor ons ook
een beetje de grap om het meest kneuterige
en stomme genre dat je kan vinden, klein-
kunst, te maken.»
Veto: Hoe zien jul/ie de toekomst van 'Les
Baudouins Morts'?
Malcolm Nix: «Op dit moment is het al-
lerminst duidelijk waar de groep naartoe
zal gaan. Ons bindmiddel is nu nog altijd
'de Zestig Minuten van Sodorn'. maar aan-
gezien het niet zo goed gaat met Radio
Scorpio. zou dat wel eens het einde voor
ons programma kunnen betekenen.»
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C3A: «Dat zal zowiezo het geval zijn, want
er is geen enkele andere 'rijd,io die ons pro-
gramma ook maar zou gedogen. Wij zijn
eigenlijk het tipevoorbeeld van de bestaans-:
reden van een onafhankelijke radio als
Scorpio.»
Malcolm Nix: «Maar we gaan. zeker nog
een aantal keer optreden. Het liefst nog op
totaal onverwachte plaatsen zoals pensen-
kermissen, braderieën en 'Tien om te Zien'.
Zo van die brol waar niemand ons ver-
wacht»
C3A: «Zoals die keer dat we gespeeld heb-
ben in het Zuiderpershuis in Antwerpen.
Dat was voor vijf man en een paardenkop
op de tentoonstelling 'Vrouwen over Leven'
- allemaal vrouwen kunstenaars met
kunstwerken over de vrouw - waar wij
dan stonden met teksten als 'Geef mij m.aar
honderd pagina's vol met pikken en met
vagina's'. En wij met het nummer 'Marcel
Colla tegen de Muur' maar kappen op de
SP terwijl die dag daar georganiseerd werd
door alle socialistische organisaties in
Vlaanderen. Sterk!»
8audouin Lahaut: «De 'Internationale
Nieuwe Scene' (duf vormingsteaterfossiel
uit de jaren zestig, nvdr.). die speelden daar
toen ook ergens, zijn nog komen klagen
over het lawaai.»
Veto: Bij wie wil/en jul/ie in hel voorprogram-
ma?
C3A en Malcolm Nix: «De Spice Girls!
Absoluut!»
8audouin Lahaut: «Of de Dolly Dots.»
Buenaventura D'Orazio: «Geef mij toch
maar Juul Kabas.»
Malcolm Nix: «Dat is nog haalbaar. Juul
Kabas kost tegenwoordig niet veel meer.
We kunnen die zelf inhuren en bove'n ons
op de affiche zeuen.»

Raf Gerits
Kristof Daniels

Op 27 november stel/en 'Les Baudouins Morts'
hun CD voor aan het grote (nu, ja) publiek in
Jeugdhuis Soja. Een deel van de opbrengst van
de verkoop zal dienen om de financiële put van
het ter ziele gegane Jeugdhuis Clockwork te
helpen dempen. Wij geven alvast twee van die
CD's weg aan de twee eersten die zich op Vela
melden met een antwoord op de volgende vraag:
Is Asia Carrera een pornoster of de zanger van
Motiirhead?



Vijl gratis CD'sMuziekprogramma van Klapstuk 97 levert Lowlands-CD op
Vrijdag om halfnegen wordt in de Stuc-
bar de schitterende CD 'Fear No Pal!'
voorgesteld met een konsert van Dirk
Wachtelaer en Toshinori Kendo. Voor
lezers van Veto is er echter een avant-
première. Lowlands en Veto schenken
vijf cd's weg. Haast je, rep je vanaf dlns-
dagnamiddag naar Veto's hoofdkwartier
('s Meiersstraat 5) en demonstreer op de
trap dat je verstoken bent van angst om
een duik in de diepte. Je gaat dan als
een gelukkige eigenaar van de CD 'Pear
No Pall' naar huis.

Vriie impro Ophuiskamerlormaal
On oktober 1997 bracht het

dansfestival van Klapstuk voor
de tweede maal een ophefmak-

ende reeks improkonserten. Zes voor-
aanstaande muzikanten traden met
elkaar in een muzikale dialoog zonder
vooraf afspraken te maken. De kon-
sertreeks werd gedeeltelijk opgenomen
en is nu goed voor een opmerkelijke
CD op het Belgische label Lowlands.
Vrijdag wordt de CD voorgesteld in
Stuc met een konsert van trompettist
Toshinori Kondo en drummer Dirk
Wachtelaer.

bedrijf Lowlands is er wonderwel in geslaagd
deze moeilijk toegankelijke muziek op
overtuigende wijze aan de man te brengen.
Dat is meteen ook de betrachting van Low-
lands: grensgebieden van avantgarde. tech-
no en dansmuziek. jazz, +mpro. etnische
muziek en zo meer eksploreren, én boven-
dien de kloof met haar potentiële luiste-
raars verkleinen. Misschien beheerst label-
baas Tom De Weerdt wel de nieuwste truuk
van het kultuurwereldje: de kritische ele-

sampler David Shea, harpiste Zeena Par-
kins, gitarist Jim O'Rourke, trompettist
Toshinori Kondo, drummer Dirk Wachte-
laer, en DJ Low - de enige in het gezel-
schap die als een eenzame prutser uit de
boot valt. Ondanks de schitterende muzi-
kanten die allen een indrukwekkend pal-
mares kunnen voorleggen verliepen de
konserren moeizaam. Ze waren zelfs bij
momenten saai en oninteressant, als een
zootje ongeregeld dat gewemeld was in een wijze wordt het totale klankbeeld gewijzigd:

melodie en !itme zijn niet meer wat ze eens
waren. Beide komponenten worden inge-
schakeld in een abstrakt muzikaal geheel
dat zich v~ortbeweegt in langzame verglij-
dingen van een klankveld. al dan niet drij-
vend op een puls - soundscapes dus. Ook
door een aaneenschakeling van kleine enti-
teiten zoals bizarre klanken. gesproken
stukjes, korte muziekfragment jes, kan er
een bijzondere vorm van melodisch verloop
ontstaan. Fear No Fall begeeft zich op het
kritische punt waar niet enkel performance
en elektronika samengaan, maar waar
bovendien de muziek grondig bepaald
wordt door muzikale konsepten die de
elektronische muziek levert.

Wat krijgen we dan wel te horen op dit
glimmende schijfje? Uiteenlopende bezet-
tingen, voornamelijk duo's en trio's, en één
keer het sekster. Een indrukwekkend duet
van Parkins en O'Rourke opent de CD met
een minimale soundscape die eterische
klanken opstapelt en daarbij luistert naar de
subtiele boventonen. Ontwapenend gitaar-
gepingel van O'Rourke brengt fijne synko-
peringen aan. Naast minimale klanksferen
die langzaam verglijden zijn er ook hevige
stukken. Bijvoorbeeld de nerveuze drums
van Wachtelaer in kombinatie met een
stuwende noise van Parkins's elektrische
harp, het geheel verkaveld door samples
van Shea. Het sekstet brengt ook een lang
en indrukwekkend stuk dat zich op veel
manieren laat beluisteren: als soundscape.
als suite, als stripverhaal. Muzikaal even-
wicht en variatie zijn troef op de CD, het
avontuur van de improvisatie is bovendien
nooit ver weg.

Vrijdag wordt de CD voorgesteld in
Stuc, met een konsert van Wachtelaer en
Kondo, Beide heren kwamen voor het eerst
in kontakt met elkaar in Paul Schütze's
virtuele groep Phantom City. Kondo speelt
de ene keer jazzy trempetriedels. maar laat
zich de elektronika niet ongelègen. Mani-
pulaties vormen een haast vanzelfsprekend
verlengstuk van de koperen toeter. Ook
Wachtelaer kan bijzonder goed overweg
met elektronika: beide muzikanten zullen
daarom vrijdag als een kwartet klinken -
een mooie live aankondiging van een
boeiende CD.

Improvisatie is sedert enkele jaren volop in
de mode in de muziekwereld. om meerdere
redenen, zo lijkt hel. Er is de fassinatie voor
het onbekende, het muzikale koorddansen:
steeds hoger vliegen, en elke zekerheid op
een zachte landing uil het oog verliezen.
Maar thans krijgt improvisatie ook terug de
betekenis van muzikale vernieuwing die ze
in de jaren zestig had. Improvisatie bete-
kent zoveel als de vinger aan de pols hou-
den - waarmee de aanwezigheid van zo'n
muziek op een hip dansfestival als Klapstuk
97 verklaard is.

Deze mode gaf zelfs aanleiding tol een
nieuw genre dat luistert naar de naam
'irnpro: - een genre dat specifiek met de
jaren negentig verbonden wordt. Impro
verwijst naar vrije improvisatie - een idi-
oom dat ongeveer vijftig jaar oud is -
maar intussen niet meer enkel toebehoort
aan verstokte freejazzers. Impro vandaag
biedt onderdak aan een mix van vrije im-
provisatie, elektronische muziek, avant-
rock, dance en zowat alle muziek die zich
doorheen marges beweegt. Impro is niet
langer de kompromisloze free music van
weleer met een al dan niet verdoken kon-
eptuele inslag. Het is bij uitstek de muziek
geworden van veelvraten, diehards die zich
met een neobarok aura doorheen het fin-
de-rnilleniurn bewegen - zoals critici graag
over recente modes spreken.

Another Fear No Fall - de naam van
de konsertreeks - wilde zich precies op dit
kruispunt van genres in vernieuwing be-
geven. De muzikanten die daartoe werden
opgevoerd waren dan ook niet de minsten:

(foto Joost He/sen)Impro in Stuc;

gantie. Impro is zonder twijfel kritisch -
konseptueel sterk, zwaar op de hand - en
in dit geval in een elegante - welklinkend.
aanvaardbaar voor menig oor - vorm
verpakt, gepresenteerd.

teveel aan apokalyptische fantasieën. De
impro trapte in een welbekende val: een
vrijblijvende omgang met instrumenten en
klankmateriaal.

Filter
Speelgoed

Paradoxaal genoeg lijkt de CD mijlen-
ver af te staan van wat er in die bewuste
week te horen was. Een CD heeft natuur-
lijk een stap voor op improvisatiekonserten:
een filter houdt enkel de hoogtepunten
over, wars van de talrijke dalen die impro
op het podium met zich meezeult. Daarom
kan de naam 'Pear No Fall' die projekt en
CD meekregen zich nu ook restloos waar-
maken. Het Antwerpse label en distributie -

Toch is de muzikale koherentie niet
geheel verwonderlijk, de muzikanten von-
den elkaar namelijk op één punt: hun
interesse voor elektronika. Het vernieuw-
ende aspekt van impro ligt hier in een idio-
matische aanpak van elektronische muziek.
Elektronika is niet enkel veelzijdig speel-
goed, maar een gids voor het inslaan van
nieuwe muzikale wegen. Op ingrijpende

muziek is niet langer rechttoe rechtaan gi-
raargeweld. maar gevarieerd, ritmisch kom-
plex, zowel dissonant als melodisch.

Een onbeschrijfelijke energie gaat er nog
steeds vanuit. De sound werd jaar en dag
bepaald door de truuk met het plectrum: de
bas krijgt. er een hevig en korrelig gel uid
door. Bij elke ruk aan een snaar krijgt de
luisteraar als het ware een spasme, noem het
een estetische energieopstoot. die tegen een
hels tempo op zijn minst ook voor een licha-
melijke ervaring zorgt. De muziek is intussen
avontuurlijker geworden; de ritmes zijn bij-
voorbeeld rijker. Improvisatie staat nog steeds
centraal, The Ex blijft een groep die zich
toont op het podium, steeds opnieuw in volle
koncentratie. Alles of niets.

Als voorprogramma bij de toernee
brengt The Ex een traditionele Malinese
groep mee - over tegendraadsheid gespro-
ken. Het trio brengt virtuoze muziek voor
kora (een eenenrwintlgsnarige harpluit).
balafoon (een gestemd slaginstrument dat
bestaat uit een reeks kalebassen), en ngoni
(een kleine Afrikaanse gitaar). De muziek
van koraspeler Djibril Diabate is gericht op
het doorgeven van de Malinese kulturele
traditie - hij kent zowat alle nummers die er
in Mali gespeeld worden uit zijn hoofd. Zijn
hele leven' is doordrongen van muziek. The
Ex heeft een grote bewondering voor de wij-
ze waarop de man zijn verantwoordelijkheid
tegenover dat muzikale erfgoed draagt. Zelfs
in de supermarkt laat hij zich niet afleiden
door de talrijke toestanden in de schabben.
HJj koopt gewoon zijn v:isen kool en kookt
daarmee zijn potje., .

Konsert van The Ex in Stuc

Vis en kool
Ooensdaq staat in Stuc de Neder-

landse groep The Ex op het
podium. Ze bestaan intussen

zo'n twintig jaar, en evolueerden van
een beruchte politieke anarchopunk-
band naar kultureel fenomeen. De vijf
veertigers spelen nog steeds stomende
muziek, die met de dag avontuurlijker
wordt. Als voorprogramma brengen ze
Lanaya mee, een traditionele groep uit
Mali.

The Ex ontstond eerder toevallig in
1979, toen ze geboekt werden voor een fes-
tival. alvorens de band goed en wel bestond.
De eigenzinnige muziek van The Ex werd
jaar en dag betiteld als 'politieke anarchop-
unk', hoewel de bandleden niet naar punk
luisterden, en er evenveel bejaarden als
hanenkammen tot het publiek behoorden.
Voor de muzikanten was het veeleer lol trap-
pen dan missionaris spelen. De teksten spre-
ken echter nog steeds tot de verbeelding van
mensen met een tegendraads gedachtengoed.
Ze beginnen bij Marx en eindigen bij slechte
ideeën en lege gedachten.

Jeroen Peeters

Mensen zonder
papieren

In Antwerpen, Luik, Verviers en Brussel
kwamen de afgelopen weken vluchtelin-
gen samen in kerken om de aandacht te
trekken op hun uitzichtloze situatie. In
Leuven beweegt er vooralsnog niets.
Niettemin lanseert de organisatie
'Mensen zonder papieren' ook aan de
Leuvense studenten een oproep om hun
steun te betuigen met de sans papiers. Op
zaterdag 14 november zullen de vluch-

;-~+
telingen in de genoemde steden hun
kerkasiel verlaten om Î.I) Brussel een ge-
zarnelijke aktie te voeten. Symphatisan-
ten wordt gevraagd om tegen drie uur
eveneens naar de hoofdstad te komen,
.naar plaats die later bekendgemaakt zal
worden. Wie geïnteresseerd is, kan
woensdag ook al naar Antwerpen afzak-
ken waar om zeven uur een .debat over
regularisatie gehouden wordt in de fakul-
teit Rechten van de Ufsia [Rcdestraat).

Waar het Stuc zich vroeger vooral richtte naar
het voorbeeld van de eksperimentele New-
Yorkse 'Knirting Factory' -club weet het tegen-
woordig geregeld ~t een nieuw muzikaal
vaatje te tappen, en wel dat van producer.
Steve Albini. Een goede keuze overigens,
gemeten aan het schitterende kon sen van
Vandal X drie weken geleden. Ditmaal krijgen
we een konsen van The Ex voorgeschoteld,
ter promotie van hun nieuwe cd 'Starters A1-
Oternators', de voorbije zomer opgenomen
met Albini. De groep is daarmee zowat aan
zijn vijftiende langspeler toe, naast talrijke
singles en konsertmatige projekten. In het
voorjaar komt er zo bijvoorbeeld nog een
samenwerking van The Ex met Tortoise uit oP.
CD.

Puzzel.

De sinische bespiegelingen die zanger .
G.W. Sok- dat staat voor Geiten Wollen,
Jas voor de vrienden ~ op het publiek los-
laat, worden sedert tien jaar aangevuld met
een brede muzikale onderbouw - h~ha ja,
onderbouw. Samenwerkingen met jazz-
muzikanten, met Kamagurka en Herr Seele,
met de betreurde cellist Tom Cara - drie jaar
geleden nog aan het werk te zien in Stuc -
en anderen hebben de muzikale horizon ver~b
breed. Nu Tbe Ex na jaren met gasten te. ..(
hebben gespeeld, terugvalt op het kwintet
lijkt alles als een puzzel ineen te passen. De Jeroen Peeters
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Direkteur Leuven Research & Development over oktrooien

"Je moet niet dweilen met~)de"lIeuropen"
Oe zit met een briljant idee of je

hebt net iets uitgevonden
waarmee je de wereld denkt te

verbeteren en je hoopt er n09 wat geld
uit te slaan. Dan geeft een oktrooi je
het alleenrecht op je geesteskind,
maar als je je uitvinding binnen de
KV Leuven realiseert, zal je maar een
deel van de eer en het geld opstrijken.
De KV Leuven is namelijk eigenaar
van alle uitvindingen die gebeuren
onder haar vleugels. Om mensen weq-
wijs te maken in de ingewikkelde
oktrooienwereld is er het LR&D vzw
ofte Leuven Research and Develop-
ment. Direkteur Hans Claes zoekt
ideeën en verkoopt ze.

Veto: Wat is nu eigenlijk een oktrooi?
Hans Claes: "Het is een recht dat je krijgt
om een bepaalde werkwijze eksklusief te
gebruiken. Dat is territoriaal bepaald. Als je
een oktrooi hebt in België dan ben jij de
enige die dat in België kan eksploiteren.
Dat heeft natuurlijk een ekonomische
waarde omdat je konkurrenten kan verhin-
deren een bepaalde metode te gebruiken.»
Veto: Hoe gebeurt een aanvraag en wat is het
werk van LR&D daarin?
Claes: "Onze man hier beschrijft de vind-
ing, daarmee stappen we naar een oktrooi-
buro, dat het dan in een bepaalde vorm
giet. We besteden dat dus uit aan oktrooi-
buros. Dat is ook niet onlogisch omdat wij
vindingen hebben op de meest diverse
gebieden.»
Veto: En dat zijn?
Claes: "Dat gaat van elektronika, naar
biotechnologie, naar nieuwe materialen
enzovoort. Ook al zouden we zelf een
oktrooigemachtigde in dienst hebben, dan
zou die man het nog zeer moeilijk hebben
zo'n bréed domein te kunnen bestrijken.
Toch denken we eraan om zo iemand in
dienst te nemen. We stellen immers vast
dal veeloktrooien in één bepaalde sektor
zitten, in de blotechnologische sektor. Er
zou tenminste iemand moeten zijn die met
meer kennis van zaken praar.»

Inventief

Veto: Hoeveel aanvragen worden er door de KV
Leuven gedaan?
Claes: "Op jaarbasis nemen wij een vijf-
tientaloktrooien. Dat is toch een redelijk
aantal. meer dan de Nederlandse univer-
siteiten, misschien wat minder dan sommi-
ge grote Amerikaanse. Onze universiteit
heeft met de oprichting van LR&D vzw in
1973 ongeveer als eerste in Europa een
dienst opgezet om onze vindingen te kom-
mersialiseren. Wij zijn er vrij snel gevoelig
voor geworden dat de vindingen enig
kommersieel belang hebben en dat je een
procedure moet hebben om ze te bescher-
men, en dal is precies een van de taken van
LR&D vzw»
Veto: Hoe verloopt die procedure dan?
Claes: "Eerst moet je er zeker van zijn wie
de eigenaar is van de vindingen. Hier is dat
onbetwistbaar de universiteit en dus niet de
uitvinder zelf. In Duitsland is dat bijvoor-
beeld wel zo, daar is de prof eigenaar van
zijn vindingen. Hier geldt het principe dat
zo gauw een prof iets vindt, hij dit moet
melden aan deze dienst. Dan gaan wij na of
het de moeite waard is om te oktrooieren en
of de vinding voldoende nieuw en inventief
is. Daar is dan ook een literatuurstudie aan
gekoppeld. Daarna moet er gediskussieerd
worden met de prof of het wel zinvol is.
Bestaat er een markt voor, is er enige inter-
esse voor? Dat is altijd een moeilijke kwes-
tie omdat je dat zeer moeilijk op voorhand
kunt weten. Ervaring en inzicht in de sek-
toren spelen daar toch een rol bij. In de
farmaceutische of chemische industrie
bijvoorbeeld zijn oktrooien zeer belangrijk.
De ontwikkeling van geneesmiddelen kost
zodanig veel geld dat niemand geïnteres-

seerd is in de ontwikkeling als hij niet zeker
weet dat hij de enige is om dat produkt te
kommersialiseren. In de informatikasektor
is dat allemaal niet zo evident omdat er alle
drie tot vier jaar iets nieuws is en daardoor
daalt de waarde van een oktrooi erg snel.
We moeten dan een soort van afweging
maken of we het al dan niet gaan doen.
Dat gebeurt in samenspraak met die prof.
en we kontakteren dan ook een aantal
bedrijven.»

eren, uiteraard op eigen kosten.»
Veto: Ligt het aksent dan op de bescherming of
eerder op de kommersialisering?
Claes: "De enige bedoeling die je hebt
wanneer je een oktrooi neemt is kommer-
sialisering. want de oktrooiname zelf kost
relatief veel geld. zeker een soort wereld-
wijde oktrooiering. Daarmee bedoel ik de
geïndustrialiseerde landen uiteraard - de
VS, Japan en nog andere van die Aziatische
tijgers. Als je van in het begin weet dat je
geen echt kommersieel potentieel hebt, dan
doe je het niet, dat zijn verloren kosten.
Het voordeel van een oktrooi is ook dat
wanneer je het eenmaal hebt neergelegd, je
het ook vrijuit kan publiceren. Een van de
absolute vereisten van een oktrooi is
nieuwheid in Europa. Wanneer je je vind-

Tijdsdruk

"Soms leggen we in eerste instantie
een oktrooi neer in België of Nederland.
Wil een oktrooi echt effektief zijn, dan
heeft het weinig zin om het enkel daar neer

te leggen. In principe oktrooieren we waar
markten en dus ook mogelijke producenten
zijn. Dus eerst in België of Nederland. Dan
krijg je een prioriteitsdatum: als ik vandaag
een vinding doe en ik beschrijf ze dan krijg
ik nog ongeveer een jaar de kans om dat
neer te leggen in ongeveer alle andere geïn-
dustrialiseerde landen..
Veto: Hoe staan professoren zelf tegenover het
feit dat de KV Leuven eigenaar is van hun
vindingen?
Claes: «In het arbeidsrecht staat dat de
werkgever eigenaar is van wat de werk-
nemer vindt. Dat is ook normaal omdat je
betaald wordt om dat te doen. Dus daar zijn
eigenlijk weinig problemen mee. Wanneer
een oktrooi uiteindelijk toegekend wordt
en gekommersialiseerd kan worden, heeft
de vinder recht op een zeker percentage op
de mogelijke inkomsten. Komt er helemaal
niets van, dan staan wij de rechten af aan
de uitvinder. Dan kan hij nog zelf oktrooi-

ing al bekend gemaakt hebt. kan je geen
oktrooi meer krijgen. Wij zitten dan soms
wel met een enorme tijdsdruk. In de VS is
dat anders, daar gaat het meer om the first to
invent.»

Taks
I

Veto: Er wordt toch gezegd dat een oktrooi erg
duur is. Om welke bedragen gaat het dan?
Claes: "Een oktrooi-aanvraag in België of
Nederland kost niet zó veel geld, dat hangt
er een beetje van af hoe lang een oktrooi is.
hoe lang je eraan moet werken. De aan-
vraag zelf. dus het uitschrijven en zo, kost
ongeveer honderdvijftig à tweehonderd-
duizend frank. Na de literatuurstudie en de
aanvraag hebben we nog ongeveer een jaar
de tijd om industriële partners te zoeken.
De grote kosten komen pas na dat jaar.
wanneer je het gaat neerleggen in andere
landen. De grootste kost is de neerleggings-
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taks die daar betaald moet worden. Dat
maakt een oktrooi natuurlijk duur want als
je een effektieve bescherming wil moet je
oktrooien neerleggen in een heleboel
landen. Er zijn ook wel Europese aanvra-
gen. een eenmalige ingang voor gans
Europa, maar dat is wel duur. Dan moet je
ook nog eens jaarlijks een taks betalen
zolang het oktrooi geldig is. In het begin is
dat niet zo veel. maar naarmate een oktrooi
ouder wordt, wprden die taksen hoger. Dit
is om te vermij~en dat verouderde, eigen-
lijk zinloze oktróoien worden aangehou-
den, want dat vergt een enorme adminis-
tratie. Als je 'l\'ereldwijd oktrooi eert is een
bedrag van vijf miljoen nog niet overdreven..
Veto: En wat als er na dat jaar geen interesse
blijkt te zijn voor de uitvinding?
Claes: «Dan stop je er gewoon mee. Dan
heb je toch nog legen minimale kostprijs
een goede bescherming gehad om te kun-
nen onderhandelen met derde partijen. Je
kan natuurlijk een geheimhoudingsover-
eenkomst afsluiten. zodat het bedrijf je
vinding niet openbaar maakt, maar dat is
eigenlijk een zwakke bescherming. Door
een oktrooiaanvraag heb je tenminste een
komfortabele manier om te onderhandelen .»
Veto: Wordt er bij die onderhandelingen ook
over de oktrooikosten gesproken?
Claes: «Soms gebeurt het zeer snel dat er
een geïnteresseerde partner is. Meestal
komen we dan overeen dat die de kosten
draagt. Er is nu ook sprake van het idee om
binnen de KU Leuven een soort van
oktrooi fonds op te richten. omdat we
verwachten dat er in de toekomst wal meer
oktrooi en aangevraagd zullen worden.
Vandaar ook de mogelijke aanwerving van
die oktrooigemachtigde .»

Gebied
Veto: Zijn proffen geneigd om al dan niet een
oktrooi aan te vragen of Ie kommersiatiseren of
hebben zij daar geen inspraak in?
Claes: "Er is op zichzelf toch niets verkeerd
aan. Er is trouwens een dekreet van de
Vlaamse regering dat zegt wat de taken van
een universiteit zijn. Eén daarvan is maat-
schappelijke dienstverlening. waarbij ons
eigenlijk wordt opgelegd onze vindingen te
kommersialisercn. De reden daarvoor is dat
dit voor de universiteit een terugvloeiing
van financiële middelen tot gevolg kan
hebben die opnieuw geïnvesteerd kunnen
worden in onderzoek. Dus dat is de nor-
maalste gang van zaken, je moel niet
dweilen met de deur open. De Vlaamse
regering investeert relatief veel geld in
onderzoek aan de universiteiten. Het zou
geen verstandige investering zijn als wij
zouden publiceren wat andere mensen dan
zomaar zouden gebruiken. Je moet niet
alles okirooieren. maar je moel de mensen
gevoelig maken voor het feit dat - als ze
wat vinden en er zit wat in - ze eens met
LR&D kunnen komen pralen. Ik heb op dat
gebied geen negatieve ervaring. Het is voor
die mensen zelf immers vaak een manier
om eventueel wat geld te kreëren en het te
laten terugvloeien naar bijvoorbeeld het lab
om dat verder uit te bouwen.
.Veto: In Nederland kunnen sommige univer-
siteiien via Internet op zoek gaan naar allerlei
informatie in verband met oktrooien. Gebeurt
dat hier ook?
Claes: «Dat is wel van belang. Op Internet
heb je verschillende oktrooidatabases. Maar
wanneer je een oktrooi indient, kom je
gedurende een bepaalde periode in een
soort van black box-situatie terecht. Als je
dus vandaag een oktrooiaanvraag indient,
wordt dat niet meteen bekend gemaakt. Als
de oktrooi-autoriteiten van plan zijn het
oktrooi toe te kennen wordt dat in een tijd-
schrift gepubliceerd en dan kan iedereen
die meent er bezwaren bij te hebben dat
bekend maken. Vandaar weer het belang
van de nieuwheid van een vinding, de basis
voor een oktrooi.»

KarUen Fluit

_-
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Vijl ekolopiaboxen gewonnen!
Er zijn nog studenten die begaan zijn 11)(.'1

het milieu, althans als er iets mee te
winnen valt. Uit de inzendingen voor de
wedstrijd uit Veto twee voor de origineel-
ste en leukste tips voor een beter milieu
hebben we de beste geselekteerd. Volgende
mensen kunnen hun ckotoplabox komen
afhalen bij Veto.

Honea Hanouzi stelt voor omje afval
terug mee naar huis Ie nemen. Enigzins
een vaag en vreemd idee, dat toch tot in-
teressante toepassingen kan leiden. Als alle
studenten die met een lunchpakket of
blikje prik naar de Jes gaan, hun resten
terug mee naar huis zouden nemen en
daar sorteren, is de kans groter dat er effi-
ciënt wordt gesorteerd. Trouwens, hoe zit
dat met het opkuisen van aula's? Het lijkt
wel een job voor spoken.

Niet echt origineel maar wel doeltref-
fend is het voorstel van Winfried Ottoy.
Haal je kladpapier bij de printers in de
Dekenstraat (of elders) en geef een tweede

bestemming aan een papierberg mislukte
prints. Stefaan Dernaecker heeft een oplos-
sing voor strooibriefjes. Eerst kijken voor-
aker je iCI~ aanneemt. is zijn boodschap.
Hij ziet ook iets in het idee om je eigen
broodzak mee naar de bakker te nemen.
Door zijn ietwat hibride starus valt de
broodzak buiten de kategorie 'stoffen zak-
ken' waar de bewustmaking al veel verder
staat. Origineel is ook nog 7ijn idee om
enkel koude douches te nemen en zo het
waterverbruik te verminderen. Deze jon-
gen denkt na. Studeer tenslotte - vooral
in de winter - in de bieb of een ander
openbaar gebouw waar er sowieso ver-
warmd moet worden en laat ondertussen
op je kot de verwarming op een konstante
maar lager dan 'zltnodige' temperatuur.
Een tip met ekonomtschc relevantie.

Koen Neyens is iemand die het met
beide handen wil aanpakken. In plaats van
fietswrakken wrakken te laten zijn, kan je
ze beter oplappen of naar Velo brengen.

Op dele rnanier heb je voor enkele hon-
derden frank een degelijke liets en het mi-
lieu wordt er minder door belast omdat er
minder wrakken overblijven. Riet Jenssens
spreekt van een 'blikjesreduceerder' naast
elke drankautomaat in de aula's. Dit be-
spaart de opruimers veel werk. Leuk maar
inderdaad praktisch moeilijk te realiseren
zijn tapkranen voor frisdrank zoals in de
Alma's.

Hoewel kreatievelingen met hogerge-
noemde tips al een heel eind komen, staat
men bij het Sic - het Senslbiliscrings- en
Informatiecentrum Milieu en Mobiliteit -
nog steeds erg open voor meer tips. Inzen-
ders blijven trouwens kans maken op een
heuse Bkotopiabox: een kleurrijke doos
met praktische en zeer milieuvriendelijke
Inhoud. Voor de vijf winnaars staat deze
doos klaar op het Sic, anderen blijven tips
sturen. Het Sic is te vinden in de Alma 11.

(sh)

• I(ruiswoord
1 2 3 4 6 8 9 105 7
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Horizontaal - I Oude Egyptische koning
- Hoefijzervormige en gepunte staaf
2 Slede - Bedrag - Liefkozing 3 Golfterm
- Koetshuis, bergplaats voor voertuigen
4 Lichaamsdeel - Soort beiasting 5 Vrees-
achtig persoon - Pers. vnw. 6 Kenletters
op Israëlische auto's - In een toestand van
volle ontwikkeling zijn 7 Moe, zat - Mans-
naam 8 Vrouwelijk dier - Voordeel

9 Europeaan - Rivier - Selenium
10 Tijdelijk verblijf - Vreemde munt.
Vertikaal- 1 Voorbeschikt ongeluk,
noodlotrigheid 2 Gebied waarin een be-
paalde plant voorkomt - Geweldige massa
3 Grond behorend bij een boerenwoning -
Europese hoofdstad 4 Spil - Zwart (in de
wapenkunde) 5 Lichaamsdeel - Vaste stof
met samentrekkende eigenschappen

Wij zijn twee laatstejaars logopediestuden-
ten en zoeken dringend tweelingen van
hetzelfde geslacht (een- of twee-eiïg) in het
kader van onze tesis. Het betreft jongvol-
wassenen van 18 tot 45 jaar.

Wij vergelijken opgenomen stemmen
van een- en twee-eiïgen. Het korte onder-
zoek bestaat uit het voorlezen van een
tekstje (drie minuten) en een kort gesprek.
De geplande afspraken zijn op 26, 27 en 28
november, doch andere afspraken zijn be-
spreekbaar. Ook adressen of telefoonnum-
mers van tweelingen uit de vrienden- of
kennissenkring zijn welkom. Onze eeuwige
dankbaarheid en een drankje zullen de uwe
zijn. Bereidwilligen kunnen telefoneren
naar Annernie Van Gijsel (016/40.40.27) en
Julie Vercammen (050/35.90.69, tijdens het
weekend).

fellow Fever
Op dinsdag 10 november organiseert stu-
dentenkring VTK in de Brabanthal een
event rond de betere dansmuziek. Treden
aan: CJ Bolland, Luke Slater. Jan Van
Biesen. ons aller Yves Deruyter en vele
anderen. Gratis busdienst: Fochplein - Vesa-
liusstraat - Station Heverlee - Naamsepoort.
Meer info bij VTK op hnp:/Icome.to/
yellowfever of telefonisch op 20.00.97.

6 Vervoermiddel - Bittere afgunst 7 Voor-
beeld - Chinese afstandsmaat 8 Geprofi-
leerde staaf - Geladen deeltje 9 Lokspijs -
Een der Gorgonen, met slangen als haar
10 Zoogdier met een lange tong.

Door Filip De Keukeleere

van fifties
tot

seven ties,
van

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

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

ifOI6/201.301

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

:~ISPIT
KRINGLOOPCENTRUM

OPENINGSUREN
dinsdag t/rn vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21
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~ zoel(erljes
..J Sjef en sjef-achter-de-koelissen vragen zich
af of derde musketier al bekomen is van hun
surprise-présence.
..J Dinsdag 10 november: Kagan's wave, gothic,
e1ectro and industrial party in de Cuythoek
..J Voor de tongpiercing: ga eens een toertje
doen bij Alfa, M en V zijn daar beschikbaar
(alhoewel ze beiden wel bezet zouden kunnen
zijn binnen een paar weken).
..J Sofieke, hier staat het ...

M9ni~ faKen niet over je heen. Diestse

§6: ~gm !NHn: MililnruijC11J-:1gtl:
V Omn hp! RgpO, hé, ililpmilill! rk kgm miliIn:
Oil§ gf oimdilH pvpmjp§ Iilnft§: I::ipf§,OPt!gfilh ~:
V §gril wpmt ~glln ppn Hlt!vmipyp, rpVglH:
tignilinl pn Wlpnm!p fHlip with ilHiwop
V Nil Plln kg[{ll krilil~ \llIn oplppp~H!ilngll §{.:
Jlill!llr~vlllHHllIhllef! oi!' pinolllijk ww 1i~n ggr-
~~mnkplijke IWHemminH ppkrllHPni IllllHmmg:
~ I-illyek!!j hgll Wil§ hel fm!jll' Mg~·
~ ~iHrilln, hgp i~ §H nlPr §n7
~ Pll f~IlY!!1l mgll!PIl hf!! iniriillipf Illlmf!n mp!
hllf kllr~il~i(ll: Wpl mpmrHfhrp, rflYglHlignllirp
'H~ellfllnPllwll~in~ viln l-!!J.lv!ln, Wililr j!i~~IlJ

~ HiJr!!r mlmll Hr;t§(l hJ.lmflfr mf:loernll ofl~r!lr
fnln~l!mf!'lin, orH~§, mfJç 'n mil, 1\1f10§, 1\1'11-
I=olm McQnwl'll1 [n AV P 1·1:l Vilnilf :lQJ.l f:lp
1i1!1§Oil8 10 november.
..J Sjc wens] ~O~!11'l1'l1l rnobic]« !'ln milipJ.lvril!ll-
delijke a-bie OP biqlqglsche wiize.

DINSDAG
20.00 u KONSERT Rory Block, 'Lady ol the

Blues', tel. KC; 238427, In Auditorium Min-
nepoen. toeg. 500, org. KC Leuven.

20.00 u FILM 'A healing touch', Dictynna Hood,
UK, 1987. Todd heeft diabetes en een drank-
probleem. Als zijn vriendin het uitmaakt.
vertrekt hiJ met zijn beste vriend naar het
platteland en wordt er verliefd op diens
vriendin, In Stuczaal. tocg. 100/125/150/175,
org. Stuc.

20.00 u TEATER Tecm';(loór11et Gasthuys, in
Waegehuys, org. wacgehuys.

20.15 u KONSERT Musica Antiqua Köln olv
Reinhard Goebbel brengt de barokopera
'Marc Antonio e Cleopatra' van Hasse. Info:
257099, in PDS, teeg. 750, org. Musica
Antiqua Leuven.

20.30 u TEATER 'De bitterzoet', van Teatergroep
Hollandia en Antigone. Dennis 'The Singing
Detective' POlier toont ook hier zijn fassinatie
voor de donkere kant van de mens. In kom-

..J Mathieu is zielig. Hij zit dan ook in Historia.

..J KU Leuven, de huidige meerderheid (SP-
CVP) en het OCMW zetten zware middelen in
voor de verdediging van de leegstand .
..J Ekonomika dreigt met opstappen uit Loko
als Sora zijn mond opendoet over asielzoekers.
..J Mathieu is niét zielig, hij zit in Kura.
..J Ekonomika: you can go your own way.
..J Scorpio fuift op dinsdag 10 november in de
Blauwe Kater: Funk, Happy House, ...
..J We don't need your fascist groove thing.
..J Mathieu wil carrière maken: hij klom naar

O~~lflB v~cocktailavond

~ êéline yt:wn!§fhHIOiH! ~iell ~iJllililt~91W'IiH--
HIlR Vggf oe t!lgem gfJ hun klerpn: Ze ~ill O(l
wmprij t!eHlI(lo:
V Fi~tln (llif e(lf§!:
~ ~illrien oHrf! ni(l!~ gfJ gll ~lig:gggfJ, mm
illl!l§ m!lf ~H:
~ Mgplln il~i(l11gll~m fHivtlo Viln J3kgnmnikil7F~.. ....... ...

têêFt Vélflélf
r fHffI~ vaaF
ntêm::lyp!'j·

P1~/2~·g1·~~
09~/21· ~1.Q:l

fax 016/35.:l7 .05

..J Wie laat Céline een ei kapot kloppen? Dank.

..J Annemie van 't Stuc-onthaal eist een nieu-
we stoel en minder stress, zodat ze geen last
meer heeft van haar rug.
..J Klio rules the Ladeuzeparking .
..J Leuvense studenten, ik schaam me dood .
..J K1ioten geflitst onder Ladeuze
..J Leve de UFSIA.
..J Laatste Nieuws post bij Klio: kaartje van
Canonica .
..J An en Tijl eindigden zonder stijl.
..J Sukses voor de Belezen Beurs-gids die zijn
boek' nog moet lezen (het zijn niet alleen
prentjes).
..J WC's te duurl Klioten gebruiken nu Ladeuze.
..J Naamse onveilig door Céline en An na één
pint. Ze waren slechts in de wind.
..J Sociaal Centrum is ontruimdl Hit back against

binatle met het ontroerende tv-interview dat
hij gaf op de 'vooravond van zijn dood, in
Dansstudio Arenberglnstituut. roeg.

200/250/300/350, org. Stuc.
22.30 u FILM Filmfun: 'Silk Stockings' van

Rouben Mamoulian: Mus1calbewerking van
'Nlnotchka' van Ernst Lubitsch met o.a. Fred
Astairc, in stuczaal. toeg. 100/150, org. Stuc.

WOENSDAG
20.30 u TEATER 'De bitterzoet', in Dansstudio

Arenberginstituut, toeg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

20.30 u KONSERT Lanaya & The Ex. Postpunk
improvisatie. The Ex, steunpilaar van de he-
dendaagse avantgarde en irnprovissatlescene.
brengen hun Malinese vrienden van Lanaya
mee, een jong en virtuoos trio uit Bamaka, in
Stuczaal. toeg. 200/250/300/350, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT 'Via' door Hush Hush Hush

ism Muziekteater Lod. Voorstelling van cho-

the system, fight for squatters' right (woens-
dag 11 november om 14 uur aan het station) .
..J Björn. Wally en Leander: alles kits achter de

rits?
..J Een unief met een maatschappelijk projekt:
met zijn allen naar de UFSIA .
..J Zat sociaal Klio-geval en toch tegen overma-
tig drankgebruik?
..J Steek eens allemaal uw overlegorganen en
algemene vergaderingen in uw reet en doe
godverdomme iets met uw leven.
..J Algemene mobilisatie tegen de leegstand,
woensdag 11 november om 14 uur aan het
station te Leuven.
..J Nieuw: Ladeuze-opkuisploeg. De laatste
nieuwe post bij Klio. Björn is voorzitter.
..J De DTP'ers kloppen iedereen: erop & eroverl

" -

I WIE VA

reegraaf Sarrokh waarin hiphop en sireet-
dance verweven wordt met hedendaagse
dans. Info: 238427., in Auditorium Minne-
poort, tocg. 450, org. KC Leuven.

20.00 u KONSERT Stelan Van Landcghcm,
piano. Brengt werk van Liszt en R. Schu-
mann. InCo: 233967, in Konsertzaal Lern-

menslnstituut, teeg. 200/250, org. Konsert-
vereniging Lcmmensinstituut.

20.00 u FILM Hal Hartley, 'Amateur', 1994,
-- -+USA. Een milde pooier met geheugenverlies

en een uitgetreden non die pornoverhalen
schijlt proberen een naïeve jonge pornoster
te redden uit de klauwen van meedogenloze
gangsters, met 1sabelle Huppen, in Stuczaal.
toeg. 100/125/150/175, org. Stuc.

20.15 u KONSERT Universitair Symfonisch
Orkest KU Leuven brengt werk van Berlioz,
Dukas, Tjunjan en Sibelius, in PDS, toeg.
200/300, org. Universitair Symfonisch
Orkest.

20.30 u TEATER 'De bitterzoet', in Dansstudio
Arenberginstituut, toeg. 200/250/300/350,

Alla Psychologische Kring

• agenda & ~ ad valvas ()Ol"<lIINNVIlO UIUlVNI

• 15/11 om 21.00 u: Alfa's vijftiende verjaar-
dagsfeest: optreden en fuif. in Blauwe Kater
• 16/11 om 20.00 u: Happy Birthday-avond,
in Fak Letteren.

Ekonomlka
• 09/11 om 22.00 u: Bekendmaking Smart-
lappen, in Sarnarnbaïa • 09/11 om 22.11 u:
BekendmakJngs-TD Smartlappen, in Sarnam-
baïa.

Eoos
• 12/1 1 om 21.00 u: Irish Evening, inFak
Letteren.

Germanla
• 12/11 om 21.00 u: Funavond, in Perma Fak
Letteren' 16/1 I om 21.00 u: Kantus, in Am-
biorix.

Hlslorla
• 10/11 om 14.00 u: Pakrekord. in Pak Lette-
ren' 12/1 I om 21.00 u: Doop eerstekan +
fuif, in Toewip (Diestsestraat).

Kalechellka
• 10111 Spaghetti-avond, in Pak· !2/11 om

21.00 u: Verkleed fuif, in Blauwe Kater.

Kilo
• 09/11 om 20.00 u: Klassieke avond, in Pak
Letteren' 10/11 om 20.00 u: ll.ll.11-kon-
sert, in MSI 03.18 • 1 !/11 om 20.00 u: PV, in
's Meiersstraat 5 • 12/11 om 19.45 u: Toneel:
'Onder het melkwoud'.

Medica
• 09/11 om 22.00 u: Brabantse avond, met
optreden Big Bilt, in Doc's Bar. • 11/11 om
15.00 u: Voetbal. in GHB Villa s 12/11 om
21.00 u: ZiJlion • 13/11 om 06.00 u: Zillion
Afterparty in Doc's Bar

Medlsoc
• 11/11 om 19.00 u: Muurklimmen voor
leden. toeg. 100.

Pedagogie
• 12/11 om 22.00 u: Pakbaravond. in l'Affai-
re.

Pollilka
• 11/11 om 22.00 u: Top 100, in Politlka Ka-
fee • 12/11 om 22.00 u: Italiaanse avond, in
Polltika Kafee • 16/11 om 20.00 u: Film: A
Clockwork Orange, in AV 01.12.

• 09/11 Peter- en meteravond. doop en
doopfuif.

Homanla
• 09/11 om 20.00 u: Film: Brassed Off, in
MSI 03.18 • 10/11 Inschrijven zesdaagse
Pirenze-rets, tot 12/11 (7500 frank), in Pak
Letteren' 12/11 om 20.00 u: Kanrus. in
Parapoef s 16/11 om 20.00 u: Film: 'In the
Name of the Pather'. in MSr 03.18' 16/11
om 22.00 u: Spaanse avond, in. Tweede ver-
dieping Fak Letteren.

VTK
• lOl! lom 20.00 u: Yellow Fever in de Bra-
banthallen • I1/11 om 20.00 u: Strip-en
muziekkwis in 't Elixir' 12/11 om 23.00 u:
Lucky Hour in 't Elixir' 13/11 om 10.00 u:
Carte Blanche' 15/11 om 22.00 u: Happy
Hour in 't Elixir

VRG
• 11111 om 23.00 u: Doopfuif in Albatros
• 15/11 om 22.0011: Noche Espanola, in HDR.

Wlna
• ll/lI om 21.00 u: Film, in LOO.06 • ll/ll
om 22.00 u: Bar, in RC-bar.
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org. Stuc.
22.30 u FILM 'Flirt' van Hal Hartley, USA, 1994.

Drie variaties in drie steden op hetzelfde ge-
geven: iemand vertrekt naar het buitenland
en vraagt zijn partner of er nog toekomst in
hun relatie zit. De film ontwikkelt zich als
een fuga met veel finesse, in Stuczaal. toeg.
100/125/150/175, org. Stuc.

VRIJDAG
20.30 u TEATER 'De bitterzoet', in Dansstudio

Arenberginstituut. toeg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

ZATERDAG
20.00 u KONSERT Vokaal Ensemble Voca Lissa,

olv Herman Engels: 'Herdenking Hans Eisier'.
Info: 22.21.21., in Auditorium Minnepoort,
toeg. 100/200/500/1000, org. Vriendenkring
Stedelijk Konservatorium Leuven.

20.00 u KONSERT Musical 'Hair', door Sea Side
Productions. Info: 23.84.27., in S~houwburg,
toeg. 250/550/850/1100, org. Kultureel Cen-
trum Leuven.

20.00 u BENEFlETKWIS Eerste Clockwork
Kwis. Ploegen van maximaal vier personen,
inschrijving vierhonderd frank per ploeg.
Info: 20.33.01 of 22.56.17., in Zaal het Bad,
Martelarenlaan 11, Kessel-Lo, org. Kris Van
Poucke/Bart Permentier.

20.30 u TEATER 'De bitterzoet', in Dansstudio
Arenberginstituut. toeg, 200/250/300/350,
org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONSERT Zondagmiddagkonserten,

virtuoze muziek voor orgel en harp door H.
Devaere en R. Smits. Werk van Gabriele en
Bonelli. Info: 23.84.27, in Kapel Romaanse
Poort, toeg, 200, org. KC. Leuven.

MAANDAG
20.00 u KONSERT Jazz Ensemble Karel Ruzicka

(Tjechië). Info: 40.08.41, in Kapel Iers Colle-
ge, Pater Damiaanplein 8, toeg. 250/350, org.
Jeugd en Muziek Leuven.

20.00 u FILM 'Cet obscur objet du désir' van
Luis Bunuel, 1977. De liefde speelt zich hier
in het hoofd al. waar ze afwisselend tragiko-
mische, obsessieve en surrealistische trekjes
krijgt, in Stuczaal. toeg. 100/125/150/175,
org. Stuc.

20.00 u FILM Showcase. 'Corpse and Mirror',
Vier kortfilms waarin op zoek gegaan wordt
om op een rationele wijze over het Irratione-
le te spreken, in Stuczaal. toeg.
100/125/150/175, org. Stuc.
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Themahuizen (4): Themahuis Wereldwinkel
•I" s

eraniwoord snoepen en
drinken'. Zo luidt de
kerngedachte van
Themahuis Solidari-

Met tien hebben zij
Wereldwinkel van de

Arenbergwijk (Cité) in handen geno-
men en zij hopen op deze manier de
Leuvense student wat meer bekend te
make" met de produkten en de prin-
cipes Vatl Oxfam. Themahuis Solida-
riteit is het vierde themahuis dat in
Veto aan bod komt. Dit huis behMrefp
lfltfW ~r.~frtffi'WH Îtfffr ~IW61l mfJ'
de hulp wm d~S{lfifflf :Haad 10' ~fffnd
KWtfmfll: Hf' IHln~p, ~th~mffhHjr ;.
oftlr#t'wp~n wmuill:OftYffhJ-la:N~ij:
ftl~ in h~i IJlijk, ookhi" in ~fffftltJ
ifff« mt'~f~" mHf nffRm ,~ krlMt'n~

: KIHlllm ~ltllif illMt lIen~f'hrt~mhrtl/lff
Ih~m!lhHi~j~ r,.il~lflfll!~
1@~{l:I~lit:1~l,)mçpn~(hilf1~hHi~ v'In 0

µnivmiHliH~ tlflmülie hifO{ n!t!H~enkele
[aren d~.mç!1Sc:!1 van de Arenhergwoonwljk
(eil!!) Hl! kans 1]111 nok nier de produkten
V!ln µc W~reldwinkcl te knpen. TWee jaar
8,rkdeD 11~c!c:!enIweË mensen vem deze
~iI!ll\ (rlq~ BIg) de;\'Vil en d~ mot!villi~ om.
llleH lijq il1 d.i~Wereldwinkel te steker. Zo
zijn 7Cop het idee gekomen orn dil verder
uil Ie werken in de vorm van een thema-
huis.»
Vet~: Wat hopen jullie te bereiken met jullie
themahuis?
Mieke: «De standpunten waar wij achter
Slaan, en de doelstellingen waar we voor
ijveren, komen overeen met die van van de
Wereldwinkel, Het is ons streefdoel om een
soort van evenwicht te verkrijgen lussen
het Noorden en hel Zuiden. Onder het

goecxoopaen
goedkoop verwerkt maar dan heel duur
verkoopt. De Wereldwinkel probeert nu
aan de Zuiderse boeren zelf een rechtvaar-
digt, prijs te bieden voor de produkten die
zij leveren. Het gaat om boeren die zich in
koöperaties verenigd hebben en die aan
l'en aantal voorwaarden voldoen kwa
kwaliteit en hygiënische omstandigheden.
Dat wil nu niet zeggen dat zij ineens het-
zelfde loon krijgen als wij hier in het Wes-
ten, maar op hun plaatselijk nivo krijgen ze
wel een hogere beloning dan diegenen die
uitgebuit worden.»

'-I _,

Nachtwinkel
Koen: «Het draait eigenlijk allemaal om
eerlijke handel. De oprichters van de
Oxfam Wereldwinkel zijn ook vanuit dit
standpunt vertrokken toen ze er tijdens de
Tweede Wereldoorlog mee zijn begonnen.
Omwille van de schaarste tijdens de oor-
logsperiode probeerde Engeland een goede
verstandhouding met het Zuiden te bewa-
ren om zo aan belangrijke grondstoffen te
kunnen komen. Ook na de oorlogsperiode
heeft men deze relaties verder onderhou-
den, niet zozeer meer uit behoefte naar
grondstoffen, maar eerder uit solidariteit
met het armere Zuiden.»
Veto: Verschiltjullie Wereldwinkel met dit van
de Tiensestraat?
Koen: «Ja, eerst en vooral hebben wij
bijlange zoveel produkten ntet..
Bart: «Maar wij zijn wel veel langer open,
Er zijn geen openIngsuren vastgelegd, maar
als iemand belt, dan wordt die gewoon be-
diend, Dus: is er iemand op kot, dan is de
winkel open. Is er niemand op kot, dan zijn
we gesloten. Je moet ons nu niet gaan
definiëren als een nachtwinkel. maar nor-
maal gezien is het geen enkel probleem
wanneer iemand om een uur of twaalf,
halfeen nog komt aanbellen.»
Mieke: «En om een echte Oxfam Wereld-
winkel te zijn, moet je een bepaald aantal
aktivitelten organiseren, moet je rneewer-

nd Op kol, dan
ken aan kampagnes. vormingsavenden op
touw zetten en veel meer. Wij moeten aan
die voorwaarden niet voldoen. Wij houden
het op ons nivo en richten om voorname-
lijk op de studenten met de tijd die we erin
kunnen steken. Het gaat niet alleen om de
andere studenten, maar ook in om kol
proberen we een beetje solidair te leven
met elkaar.»
Veto: Wat houdt dat in?

dat wij mensen zijn die bereid zijn en de
motivatie hebben om echt in een kot op
een solIdaire manier samen te leven, wat
ook wel wat geduld en verdraagzaamheid
vraagt. Het is dus de bedoeling datje je
echt engageert om samen als groep het jaar
door te brengen.»
Mleke: «En dit alles vanuit een kristelijke
houding, maar dus niet noodzakelijk kato-
liek. En het is ook niet zo dat dit aspekt
onze gang overheerst of tip eert, maar het
speelt toch ergens een rol die we niet be-
wust achterwege willen houden.»
Koen: «Het is dus niet zo dat al onze ge-
meenschappelijke engagementen met de
Wereldwinkel verbonden zijn. In die zin
verschillen we misschien wel van de andere
themahuizen hier in Leuven. Wij zijn niet
gaan samenwonen om rond een bepaald
thema te werken. Neen, het aspekt van het
themahuis is [ulst ontstaan vanuit een reeds
bestaande samenleving hier in het gemeen-
schapshuis van de universitaire parochie.:

de winkel open"•

Veto: Kunnen jullie iets vertellen over jullie is, moet dat maar aankruisen. Die brieven
ervaringen van vorig jaar? gaan we hier op elk kot bezorgen, en de
Mleke:«Wal ik geleerd heb, is vooral realis- week daarop komen we nog eens langs om
tisch te blijven en te beseffen dal wc hier in al die lijsten op te halen en voor de eerste
de eerste plaats student zijn. We lijn begon- keer leveren we de produkten ook aan
nen mei heel veel ideeën die we wilden huis. Maar deze promotiekampagne heeft.
uitwerken, maar dat bleek toch niet haal- in tegenstelling tot vorig jaar, niet zoveel
baar te zijn. We zijn dan terug een beetje sukses gekend. Studenten lezen nietalles
opnieuw moeten beginnen van nul, en dan wat re inJle..J:u~rrnbP"fvmil~fli hVl wr-
Slap voor stap nagaan ~Qr.~l~d~'llfi'~ ~!}HWin Ar YHi!ni~bil~, of ~~ \'t'f-
~$I:litar..~"!~'ï-FnllHfilHlrlij~ d~:nh i~10(11 ~(.!It!1lhrl· .llrl hi:l!1llilHlmlUh tlnh "Tl
fli\t llrl ~nnt i& m~t~llvilllf!n i1~h\!!ralrn ~1i11 rm~~:in!W~tl~lIwiflH~~!:'n,Ih Rrf1~ ~Iill \
F IHfh nnaËP!l èflnlfl1 iI~li\'ilrilt'n !1d1lwn nm niËIm'anefl HrprB!'ni~rnfllld1~1~ni1!~
Hl1nrH m~ilni~{lrm Will fl!: WH!:!IH\'Vinhçl (lt' m~miln Vim \'nr!~ jiW. lW kilmp~~lw
~~lIlwlH:rl~iin Wp in lWf!: jilM 1\h~~p~lr~ loop nH"I!IWfe wfken: er mnrl l1{l~ cm
llf.!n Vim flm nmm \'11nYlifli~~ll:li?fn!lfnmk ~~!!I\'!ln '~Ir;fmnwlim:n Hit!lÇ~H!lfl mmlrn,
mw fl!n nmZ!?l v~n hnnomj\'ijffml!!rli~ fn Viln ~If ~Imlmlrn !:Iir tf ftl pntvi!narn
Ihlizfn~ rriln~,Qmr il~lip~ hfNwn fhw hfµhfn~mllPlfn Wf!:ÜO\-;njPI \'ffl nWfr

PfWilf!llm t\1~ jr nYfl: w~I-q::nwilÇhl nm
(lp fqnmilirrrn W~çr An lP hi\lrn, Hi1ntUn
'?:I! Hili i1llilnll vergeten nr "wijl. Maar ik
vind pat we nnszelf ni~'I~te verwilten heli-
pen. Zit' ir, W~' staan np!! altüd in de kin-
derschoenen. »

«Het is wel ZQ dal we nu met ons
themahuis 11l'1derde [aar ingaan, maar het
komen en gaAn van de medewerkers zell
remt de ctiiçi~nlic van de nrgallisan~ af.
Wanneer je drie jaar met dezelfde mensen
op kot zit, dan kun je uit de ervaring van
de vorige jaren lessen trekken, maar als de
groep mensen ieder jaar verandert; ja, dan
wordt dal al moeilijker. In onze Wnt;p 7it
hijvoorbeeld niemand meer die reeds twee
jaar geleden akticl bl'lig was mei het
themahuis. En van dl' mensen die zich
vorig jaar met hel themahuis bezighielden
blijven er nu nog maar vier van de tien
over. Op basis VJn slechts vier mensen is
l'en goede overlevering van ervaringen en
opgcdaru: kennis haast niet rnogclijk.»
Mleke: «En hel is juist evn dergelijke ken-
nis dit' wij nodig lu-bben til dil' wij moelen
opbouwen ': tema 11t1-dll"'7l'lfstandlglu-gl nr.
heeft ook tijd nodig om erin Il' komen, 0111

een duidelijk lnziclu te krijgen in de rake-n
en om zijn vcrkoopstrategiëcn te optlmalis-
eren. Je kan van l'en zaak die ieder jaar l'en
andere uitbater heeft, ook niet verwachten
dat die optimaal draait na bijvoorbeeld twee
of drie jaar.»

wellicht veel mee te maken. We zijn een
paar keer in Alma drie gaan staan, in het
begin van het jaar hebben we op de Uitpak-
nacht gestaan, en we hebben een promotie-
karnpagne gehouden hier op Ciré. Maar ik
denk dat we voor een evaluatie van de
werking van het themahuis niet alleen naar
de verkoopsijfers moeten kijken, maar ook
naar het sensibiliseren van de andere stu-
dent, en hen bewust maken van de proble-
matiek die we aankaarten en de alterna-
tieven die Oxtam aanbiedt.

Promotie
Veto: Hoe ziet een promotiekampaqne voor een
themahuis solidariteit eruit?
Koen: ((We hebben een kort briefje opge-
steld met uitleg over de basisgedachte van
de Wereldwinkel en tegelijkertijd een lijst
met alle produkten erop die bij ons ver-
krijgbaar zijn. Die lijst kan als bestellijst ge-
bruikt worden, en wie in iets geïnteresseerd

Nootjes
Veto: Houden jullie zelf iets van de \vinst over?
Mieke: «(Wijkrijgen een klein procent van
de ornzet..
Koen: «En jullie mogen eerlijk weten hoe-
veel dat dat is. Dat bedraagt vijf procent,
dus op honderdduizend frank is dat vijf-
duizend frank.
Mieke: «Maar dat houden we dan uitein-
delijk toch niet voor ons; we schenken het
aan een goed doel. Vorig jaar was er een
schenking aan 'De Vrienden van Tahanang',
een projekt op de Filippijnen dat hulp biedt
aan gehandicapte kinderen.»
Veto: Hebben jullie al vaste aktiviteiten voor dit
jaar gepland?
Mieke: «Op zestien november, één decem-
ber en zes januari gaan we 's middags in
Alma drie staan met een aantal produkten
zoals muntjes, chips, sjokolade, wijn, fruit-
sap, nootjes en zo, Op twee december gaan
we een bevrijdingsfilm tonen, al weten we
nog niet helemaal welke. Daarnaast denken
we ook aan een informatief spel, waarbij
we de studenten willen bewust maken van
die verhouding tussen het Noorden en het
Zuiden.»
Koen: «We willen hen met dit spel duide-
lijk laten zien hoe het hele Oxfam-projekt
in elkaar zit en hoe onze houding hier, en
het kopen in een Wereldwinkel, recht-
streekse invloed heeft op de Zuiderse hoe-
ren. We hopen hierdoor de studenten te
kunnen laten inzien dat hun relativistische
idee dat zij er toch niets aan kunnen veran-
deren fundamenteel onterecht is.»

Deborah Blcké
Nadia Koeck


