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Slaagsijferheisa fnuikt mogelijkheid tot objektieve vergelijking

Verkeerd geïnterpreteerde slaagsijler
Oe nieuwe manier die de KV

Leuven hanteert om de slaag-
sijfers voor de eerste kandida-

turen te berekenen, is geen onverdeeld
sukses. Dat ze enkel de studenten
meetelt "die aan een volledige eerste
en/of tweede zittijd deelnamen" is
daar niet vreemd aan: op die manier
zien de sijfers er immers heel wat
optimistischer uit dan de praktijk
bewijst. Sijfermateriaal dat Veto aan
diverse fakulteiten kon inkijken,
duidt er opmerkelijk genoeg op dat de
criteria "entoj" op heel wat plaatsen
verkeerd geïnterpreteerd werden. Veto
liet de sijfers door zes departementen
herberekenen - met de criteria van
de universiteit zelf - en kreeg stee-
OLi iI!Y&ZWtt'.·U'rUg die gemid4eld
niet minder dan vijftien procent lager
lagen dan de officiële sijfers.

De dienst Studenten beleid van de KU Leu-
ven introduceerde de nieuwe berekenings-
wijze naar eigen zeggen omdat die de ver-
gelijking met andere universiteiten, die
dezelfde rekenwijze zouden hanteren, zou
vergemakkelijken (zie Veto 19). Een een-
voudig telefoontje naar andere Vlaamse
universiteiten toont evenwel aan dat daar
allerminst dezelfde berekeningswijze wordt
gehanteerd. Rudy De Potter van het stu-
dentensekretariaat aan de Gentse universi-
teit: "In Gent wordt dat slaagsijfer berekend
op het aantal studenten dat zich gaat aan-
melden voor de eksamens, een gebruik dat
hier nog steeds verplicht is. Wat wij dus
berekenen is het slaagsijfer op de studenten
die door die aanmelding de intentie uit-
drukken dat ze aan de eksamens willen
deelnemen, wat dus niet automatisch bete-
kent dat ze ook een volledige zittijd mee-
doen."

Hoog

Ook aan de inschrijvingsdienst van de
Antwerpse Ufsia-universiteit valt men uit
de lucht. Lionel Vandenberghe: "Hier wor-
den de slaagsijfers al sinds jaar en dag bere-
kend op basis van het aantal studenten dat
zich inschrijft voor dat akademiejaar. wat
volgens mij nog altijd de enige eerlijke
manier van werken is. Je moet weten dat
er altijd studenten zijn die zelfs na twee
dagen afhaken, of zich inschrijven om
kinderbijslag te genieten. Maar hoe dan
ook vind ik de slaagsijfers van Leuven

verdacht hoog, het verbaast me enorm dat
je daar met een gemiddelde van 72 procent
zit. •

Genoeg voor Veto om alvast de proef
op de som te nemen en bij diverse departe-
menten aan te kloppen om een tweede

praktijk heeft de berekening van de dienst
Studentenbeleid enkel de studenten mee-
geteld die eenwolledige eerste zittijd mee-
deden en de studenten uit die groep die -
in geval van een tweede zit - daar ook elk
vak van aflegden. Eenvoudiger uitgedrukt:

n.u mer 20

enkel de studenten die al hun kansen
waarnamen, werden meegeteld. Studenten
die wel een volledige eerste zit meededen
maar niet slaagden en hun tweede zittijd
niet of niet volledig aflegden, zijn dus blijk-
baar ook uit de sijfers gevallen. Maar dat
moest de lezer zelf uitvissen. Koördinator
Studentenbeleid Dirk Van Gerven: "Men
zou dat inderdaad eventueel verkeerd
kunnen begrijpen, nochtans zijn er op de
Akademische Raad geen vragen
geformuleerd over die sijfers. Voor de
slaagsijfers zijn verschillende invalshoeken
mogelijk, het hangt ervan af wat je in de
noemer van die breuk plaatst, en daar zijn
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verschillende varianten mogelijk." De
"en/of" -formulering werd echter door heel
wat belangstellenden - ook in de media en
aan de universiteit -letterlijk opgevat.
Daardoor leken de sijfers opvallend lîoog.
een niet onbelangrijke faktor in de werving

Wat een estetisch plaatje kan verhullen. Op Valentijnsdag overijverig binnengedraaid door een Italiaanse rottweiler. De jeansbroek ging
moeiteloos uit. Het geluid bedenkt u er zelf maar bij. Sluûûrp.

(foto Ivan Put)

berekening te vragen. Daarbij legden we
hen dezelfde criteria op als diegene die de
KU Leuven gebruikte voor de officiële sij-
fers. Vreemd genoeg blijkt daarbij dat de
slaagsijfers die Veto van de departementen
in kwestie terugkreeg gemiddeld vijftien
procent lager zijn dan wat de KU Leuven
zelf naar de dekanen van de fakulteiten
stuurde, sijfers die Veto vorige week publi-
ceerde. Een avondje rekenwerk leverde als
resultaat op dat de sijfers die de universiteit
de wereld instuurde, niet de slaagsijfers op
het aantal studenten dat deelnam aan een
volledige eerste enlof tweede zittijd zijn,
zoals wel op de lijst was vermeld. In de

van nieuwe studenten. Van Gerven: "Even-
tueel zou ik willen rechtzetten dat die korte
formulering alleen die studenten meerekent
die hun volle kansen waargenomen heb-
ben." Toch iets anders dan wat men intuï-
tief ervaart als een slaagsijfer.

De groep studenten die door de KU
Leuven dus als quantité nég/igable be-
schouwd wordt, wordt niet enkel nog gro-
ter, bij de manier waarop deze groep uit de
boot valt zijn op zijn minst vragen te stel-
len. Niet alleen nam de pers de al te opti-
mistische slaagsijfers over, maar ook wer-
den aan de dekanen foutieve sijfers meege-
deeld, sijfers die ze al dan niet op de info-
dagen konden voorleggen aan kandidaat-
studenten. Toch werd ons door verschillen-
de permanente onderwijskommissies beves-
tigd dat niet alle fakulteiten dit zullen doen,
omdat ze de berekeningswijze waarbij aUe
ingeschreven studenten meegeteld worden,
nog steeds de eerlijkste vinden.

vervolg op p. 2



• lezersbrieven
Alle lezersreakrles kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraal 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 ti binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.studenr.kuleuven.ac.be.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op
Leuvense (surdenten-jaktualuelr. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk, en
na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met ±
1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redaktie
behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Moraal blijkbaar nog steeds goed in bepaalde mid-
dens om met Kerk en geloof de spot te drij-
ven. Zou Veto een artikel publiceren waarin
met dezelfde ijver de profeet Moharruned in
het belachelijke wordt getrokken? Waar-
schijnlijk niet, en als men het al zou dur-
ven, dan zou men snel beschuldigd worden
van racisme en een gebrek aan eerbied
voor andermans religie. Daarom zouden wij
u willen vragen dergelijke laag-bij-de-
grondse eksploten in de toekomst te ver mij -
den en de geloofsovertuiging van iedereen
te willen respekteren.

Filip De Cauwer, namens het KVHV

Blijkbaar achtte de Vetoredaktie het nood-
zakelijk om in Veto 18 een ronduit walge-
lijk tekstje uit de oude doos te halen. Het
betreft hier een zogenaamd 'satirisch' arti-
kei over wijlen Moeder Theresa en de Paus.
De reaktie van Dillemans heeft niets te ma-
ken met een 'kneuterige moraal'. Een dosis
satire, humor en zelfrelativering is gezond,
maar dat schrijfsel is verre van grappig. De
zin hiervan ontgaat me volledig. Het is ten
zeerste kwetsend voor de katolieke ge-
meenschap aan de universiteit. Het staat

~ 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 argu-
menten 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 plaatsen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een
standpunt en gefundeerd zijn niet strik~ voldaan wordt.

Deze week niet in
Onze vrienden van 'De Standaard' hebben zich-
zelf op een nieuwe hoofdredakteur getrakteerd, de
heer Peter vandermeersch .• In zijn eerste inter-

view /iet de nieuwe sjef-sjef er geen twijfel over bestaan: "Ik wilgeen tweede De Morgen maken.
Bespaar me daar van." • Waarna de heer vandermeersen zijn eerste ideetje uit zijn mouw schudde: een
nieuwe weekendbijlage over mode, wijn en tuinen. Alleen de naam heeft hij niet uit De Morgen gepikt.
In De Standaard heet 'Het Vrije Leven' voortaan 'De Wijde wereld:» Allemaal samen: "Goe gepro-
beerd!" • Vanaf volgende week in De Standaard: een reeks rond een anonieme getuige over een netwerk
van hooggeplaatsten dat verantwoordelijk is voor de aanslag op de Llzertoren • Bij de CVP is men dan
weer een netwerk van oude zakken op het spoor die allemaal hooggeplaatst willen worden op de lijst
voor de Europese verkiezingen .• Wilfried Martens tegen Miet Smet tegen Johan Van Hecke tegen
Marianne Thyssen tegen een pipo van de boerenbond tegen Raf Chanterie, en allemaal tesamen tegen
voorzitter Marc Van Peel » Tsjeevenmop: Het heeft 's nachts gesneeuwd en de volgende ochtend kijkt
Dehaene door zijn raam. In de verse sneeuw in zijn voortuin staat met sierlijke letters in urine geschre-
ven: 'Dehaene, vette papzak'. De premier kan er niet om lachen en laat onmiddellijk de Staatsveilig-
heid de dader opsporen. AI na een paar uur levert het urineonderzoek resultaat op. "Meneer de pre-
mier", zegt de man van de Staatsveiligheid. "We hebben de urine getest en ze is van Wilfried Martens."
"Godverdomme", zegt Dehaene, "dat kost hem zijn kopplek bij de Europese verkiezingen." Waarop de
Staatsveiligheid: "Jamaar, dat is nog niet alles. De pis is wel van Martens, maar het handschrift is van
Miet Smet." • Ja, ze lachen daar wat af op het CVP-partijbureau .• Vervang de namen Dehaene, Mar-
tens en Smet door verhofstadt, Verwilghen en Neyts en je krijgt weer een heel ander verhaal.

f van fifties~~
tot

seven ties,
van

klassiek tot l!'modern
MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

OPENINGSUREN
dinsdag t/rn vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

Slaagsijlers
vervolg van p. 1

Dat de slaagsijfers op de infodagen een
belangrijk aspekt zijn geworden in de strijd
om de gunst van de studenten is al lang
geen geheim meer. Daar is immers ook de
verklaring te zoeken voor de berekenings-
wijze van de slaagsijlers. die aan zowat elke
universiteit anders verloopt. Op die manier
wordt een objektleve vergelijking onmoge-
lijk, en worden in de media vaak appelen
met peren vergeleken. Dat zegt ook dien-
sthoofd Jan Adé van het ministerieel depar-
tement voor hoger onderwijs: "Over de
gekontroleerde sijfers die we van alle
Vlaamse universiteiten binnenkregen, kan
ik nu nog niets zeggen, daarmee wachten
we tot na afloop van 1999. Want het is
wetenschappelijk niet verantwoord om
daar nu al konklusies uit te trekken. Dui-
delijk is alvast dat er een behoefte bestaat
aan een homogeen rekensysteem voor alle
universiteiten". Dat bevestigt ons ook pro-
fessor Van Gerven: "Ik zal er op de Vlaamse
Interuniversitaire-Raad op aandringen bij
onze rektor om een homogeen systeem in
te voeren voor alle universiteiten, dan is
dat gesjacher voorbij." En de strijd van de
konkurrerende universiteiten om de gunst
van de student? Van Gerven: "Dat zal er
niet helemaal vreemd aan zijn. Aan de
andere kant is het ook onredelijk om een
ahltal studenten mee te nemen waarvan je

vooraf weet dat ze toch afvallen."
. Geen vuiltje aan de lucht, blijkbaar.

Mie betrokken partijen, zowel aan de uni-
versiteiten als op het onderwijsministerie,
laten immers uitschijnen dat zijzelf vra-
gende partij zijn voor een homogene bere-
keningswijze. Vreemd dat men hier blijk-
baar wel heiliger dan de paus is maar er
aan de andere kant als de kippen bij is om
elke objektieve vergelijking af te doen als
"appelen met peren vergelijken".

De nieuwe berekeningswijze van de
KV Leuven komt alvast neer op pure ka-
rnoeflage: niet alleen worden de slaagsijfers
er positiever in voorgesteld dan ze in wer-
kelijkheid zijn, bovendien zijn de interpre-
tatie van de criteria en de berekening zelf
op zijn minst erg dubbelzinnig te noemen.
De vraag Jiaar een homogeen en eerlijk
systeem, ~aarbij alle studenten betrokken
worden die zich inschrijven, duikt dan ook
steeds I.peer op. Het kan niet dat de lage
slaagsijtêr~ verdoezeld worden door een
deel van de studenten uit de statistieken te
verwijderen via~t:"'tifelachtige en onrede-
lijke berekeningsmetodes. Er is dus duide-
lijk nood aan een sijfer dat correspondeert
met wat men intuïtief verstaat onder de
term 'slaagsijler'. Dat de schrik van de
universiteiten voor de daling van het aantal
studenten deze berekening gaat beïnvloe-
den en elke wetenschappelijke benadering
van dit probleem op die manier a priori
onmogelijk maakt, valt dan ook te
betreuren.

Sociale Raad (Sora) is één van de gele-
dingen van Loko. de Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie. Sora houdt zich
bezig met de demokratisering van het on-
derwijs: het bestrijden van sociale en kul-
turele drempels die het studeren voor
sommigen moeilijk of onmogelijk maken.
Daarvoor hebben vertegenwoordigers van
Sora zitting in medebeheersorganen van de
universiteit. Sora zoekt studenten die nog
enkele maanden als vertegenwoordiger hun
steentje willen bijdragen. Er wordt gezocht
naar iemand voor de Raad van Besluur van
Velo vzw en naar iemand voor de Raad
voor Studentenvoorzieningen.

Wie interesse heeft voor één van deze
Iunkties. komt donderdag 18 februari vanaf

Jeroen Lissens

Ver. uitg.: Benny Oebruyne
Hoofdredaktie: Jeroen Lissens
Redaktiesekretaris: Benny Debruyne

18.30 u naar de algemene vergadering van
Sora. 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Meer
informatie is te verkrijgen bij Sora:
016/22.95.41 of 016/32.37.89 of via e-mail
sora@sora.student.kuleuven.ac.be

KaSt. op kot
Studententelevisie in de Alma's op een
videoscherm. allemaal goed en wel maar
hoe krijg je die informatie nu op je eigen
computerscherm? Niet eens zo moeilijk, zo
blijkt: al wat je nodig hebt is een Kotnet-
aansluiting, een multimedia-pc die onder
Windows draait en even lijd. Alle infor-
matie staat op de website van CCTV: hup:
/lwww.kuleuven.ac.be/cllv. Ab je daar
klikt op "software" kan je via een link het
benodigde programma afladen, wat nor-
maal slechts enkele sckenden duurt. Meer
uilleg staat heel duidelijk uitgelegd op de-
zelfde pagina. Meer info:
peie r.a rien@cc.kuleuven.ac.be
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VVS-kommentaar op Dillemans's Tweede Voortgangsrapport

Optimalisatie geoptimaliseerd
CDa maandenlang overleg treedt

VVS eindelijk met een stand-
punt naar buiten omtrent het

tweede voortgangsrapport van ere-
rektor Dillemans. Het gaat om een
repliek op de blauwdruk voor een
'Optimalisering van het universitair
aanbod in Vlaanderen'. De tekstkom-
mentaar valt uiteen in een onder-
wijskundig en een sociaal luik.

Maar het rommelt in VVS. Hieronder wordt
enkel het gemeenschappelijk standpunt van
de Gentse StudentenRaad (GSR) en de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) weergegeven. Naar verluidt zouden
de studenten van de VUB hun standpunt -
eigenlijk dat van de VUB - als minderheid-
standpunt aan dat van Gent en Leuven
willen hechten. Eigenaardig, en wel omdat
deze laatsten het standpunt van Brussel nog
nooit te zien kregen.

Nog vóór hun eigenlijke kommentaar
steken de Vlaamse studenten een waar-
schuwende vinger op naar alle verant-
woordelijken voor het onderwijsbeleid. Het
plan mag zeker niet worden aangewend
voor besparingen in het hoger onderwijs.
De door Dillemans gepromote nieuwe
onderwijsvormen impliceren volgens de
st udenten zelfs een budgetverhoging. Ver-
der laten de Vlaamse studenten ondubbel-
zinnig hun afkeur blijken voor de subtiele
verwijzingen naar een studentenbeperking
in het plan van de ere-rektor. Dillemans
stelt ook dat het probleem van de gebrekki-
ge demokratisering van het onderwijs bui-
ten zijn bestek valt. Daar roepen de studen-
ten zowel de minister als de ere-rektor zelf
op om hun verantwoordelijkheid alsnog op
te nemen.

Nietterrun geniet het uitgang~pllnt van
het opumalisatieprojekt, hel zogenaamde
kwaliteitsbeqinsel, geheel en al de goedkeu-
ring van de studenten: "toegang voor elke
Vlaming. met de nodige intellekt uelc be-
kwaamheid en motivatie. tot een universi-
tair onderwijs van kwaliteit in alle voor de
samenleving relevant LOtstrategisch geachte
studiedorneinen." Uitgesloten mogelijkhe-
den hierbij zijn echter een studentenbeper-
king en de afschaffing van richtingen omdat
ze plots niet meer strategisch of relevant
zouden zijn.

Dillemans zelf ijven er krampachtig
voor om aan het begrip onderwijskwaliteit
een "konkrete, operationele inhoud te ge-
ven". De Vlaamse studenten houden het
liever bij een formeel begrip met een situa-
tiegebonden en tijdelijk karakter. Een kwa-
litatieve opleiding is er dan een met duide-
lijke opleidingsdoelstellingen - in het se-
kundair onderwijs eindtermen - die op de
meest efficiënte manier worden gereali-
seerd. De inhouden zelf worden dan op
regelmatige basis en afhankelijk van de
situatie in opleidingskommissies bijgesteld.
De studenten werpen evenwel zelf de vraag
op of formele kwaliteit ook inhoudelijk
kwalitatief onderwijs garandeert.

Bewaking

De onderwijskwaliteit moet dus be-
waakt worden. Nu gebeurt dit door middel
van een visitatiesysteem. waarbij eksterne
vakspecialisten de opleidingen doorlichten
Dat systeem moet echter uitgebouwd wor-
den. VVS ziet hier in het bijzonder ruimte
voor een samenwerking met Wallonië.
Vriendjespolitiek tussen universiteiten, ook
internationaal. moet echter worden voor-
komen. Dillemans stelt voor ook mensen
uit het beroepsveld op te nemen. VVS ha-
mert er echter op dat de kern van de visita-
tiekommissie onderwijskundig moet zijn.
Voorts willen de Vlaamse studenten dat het
visitatierapport volledig publiek wordt ge-
maakt. Bovendien is er nood aan een hel-
der taalgebruik, zowel voor lof als voor
kritiek. Ook moet onderzocht worden of

het onderwijs onderzoeksgerelateerd is, de
basisdefinitie van universitair onderwijs,
aldus VVS.

Voor een ranking van de opleidingen
op basis van de visitatierapporten. naar
Amerikaans model. zijn de Vlaamse studen-
ten dan weer niet te vinden. Is dat trou-
wens wel verenigbaar met Dillemans per-
spektief van zwaartepuntvorming. waarbij
dezelfde universitaire opleidingen in Vlaan-
deren elkaar moeten aanvullen? Bovendien
loert hierbij het gevaar om de hoek dat
overheidsfinanciering en inschrijvingsgeld
aan die ranking wordt gekoppeld, zoals in
de Verenigde Staten.

Wat betreft de benoemingen van
docenten pleit VVS, net zoals bij de visita-
ties, voor eenzelfde evenwichtsoefening
tussen onderwijs en onderzoek. De ere-rek-
tor zelf zou hierbij nog te veel de nadruk
leggen op de onderzoekskapaciteiten. In dit
kader hoon ook de regelmatige onderwijs-
kundige vorming voor docenten thuis.

Waar de ere-rektor twintig procent buiten-
landse proffen wil inschakelen in het basis-
curriculum, vindt VVS dit enkel gerecht-
vaardigd als men in België de gepaste
docent niet vindt.

Wat niet in het minst aan optimalisatie
toe is, is het studiepuntenstelsel. dat eigen-
lijk een kontrole dient te zijn op sluipende
studiedrukverhoging. Nu zijn de ontsporin-
gen van het systeem legio, en is de reali-
teitswaarde ervan soms ver te zoeken. VVS
is dan ook, net als Dillemans. vragende
partij om 'studeerbaarheid' als kwaliteits-
indikator verder te ontwikkelen. De Vlaam-
se studenten voegen er eveneens 'verwerk-
baarheid' bij. Gezien de kenniseksplosie
kan een docent het immers niet langer
maken elk jaar een stuk aan zijn kursus toe
te voegen. Volgens Dillemans moeten hoor-
kolleges dan ook gaandeweg plaats maken
voor alternatieve werkvormen. Maar, zo
waarschuwt VVS, ze mogen geen doel op
zich worden, zoals vaak in het verleden het
geval was.

VVS richt, net als de ere-rekor, de blik
ook op de universiteit in de toekomst. De vere-
niging vraagt aandacht voor de scheefge-
trokken verhouding tussen een overvloed
aan wetenschappelijke medewerkers en een
gebrek aan benoemde docenten. Ze waar-
schuwt voor een sociaal bloedbad in het
sekundair onderwijs of een budgettair
bloedbad voor de Vlaamse regering. Voor-
stel is dan ook om de gelden die door be-
drijven voor onderzoek worden geleverd in

hogere mate af te romen voor onderwijs.
De universiteit is immers eerst en vooral
een onderwijs- en vormingsinstituut.
Onderzoek moet daartoe bijdragen.

Grazen

Wat betreft Dillernans' schets van het
universitaire landschap in Vlaanderen, onder-
strepen de Vlaamse studenten met klem dat
kwaliteit primeert. Regionale en ideologi-
che argumenten verdienen hierbij geen
aandacht. Dat dit niet zo vanzelfsprekend
is, mag blijken uit het heftig verzet van de
VUB vorig jaar. Ze laakte het grazen van
het katolieke Leuven in haar eigen Brussel-
se tuin om met de KU Brussel één universi-
tair kompleks te vormen. VVS pleit in deze
voor een verregaande symbiose, niet voor
het opslokken van de kleine door de grote.
Daarvoor bieden kleine kandidatuurinstel-
lingen studenten te veel voordelen. Het
binair stelsel universiteiten-hogescholen

moet blijven bestaan, met elk hun benade-
ringswijze. Maar dat beide een richting met
hetzelfde profiel aanbieden, kan volgens de
Vlaamse studenten niet.

Ballon

Dillemans laat in de voorstelling van de
curricula een ballonnetje op voor een zeer
polyvalent 'propedeuse' -jaar met een
semestersysteem. Indirekt krijgen de eerste-
jaars zo semestereksamens. VVS vindt dat
een verschuiving van de aanpassingsproble-
men naar het tweede jaar. De vereniging
pleit dan ook voor een betere studiebegelei-
ding. Voorts zijn de Vlaamse studenten niet
principieel gekant tegen een creditsysteem
in de tweede cyclus. Programma's worden
persoonlijker, de keuzevrijheid groter en
internationale uitwisselingen makkelijker
organiseerbaar. Mogelijke nadelen zijn
studieduurverlenging - zoals in Nederland
- en al te grote individualisering. Een glo-
bale beoordeling van elke student verdient
blijvende aandacht. De derde cyclus zouden
de Vlaamse studenten liefst in de huidige
toestand bewaren, als een aanvullend
onderdeel. Bovendien is het nog maar de
vraag of het beleid niet Europees zal ge-
voerd worden, zoals de Sorbonne-verkla-
ring laat vermoeden. Daarin wordt een
drie-vijf-acht-systeem voorgesteld (Bache-
lor, Master en PhD).

In zijn rapport heeft Dillemans het ten-
slotte ook over waardenvorminq. VVS erkent
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het belang hiervan. Maar hierbij moet vol-
gens hen rekening worden gehouden met
de kognitieve revolutie: de student is
autonoom in zijn leerproces, de docent is
begeleider van dat proces. Ten tweede moet
in deze vorming, aldus VVS, ook de huidige
gefragmenteerde samenleving worden
weerspiegeld.

Juichen

VVS geeft echter niet enkel kommen-
taar op onderwijskundige aspekten van het
voortgangsrapport. Een hervorming van het
universitair landschap heeft volgens hen
ook zijn sociale konsekwenties. Waar Dille-
mans beweert dat het buiten zijn bestek
ligt, vinden de s~tdenten dat hij er zich
nogal makkelijk vanaf maakt. Dat hij pleit
voor een positieve diskriminatie van de
vrouw bij bevorderingen, juichen zij toe.
Maar ze heke~n tegelijk de gezinson-
vriendelijke - en ongeschreven - regel
dat akademisch personeel minstens zestig
uu-r per week moet presteren, althans om
te kunnen promoveren.

Een belangrijk element van het univer-
sitair onderwijs in de toekomst wordt vol-
gens Dillemans de mobiliteit. zowel binnen
Vlaanderen als in Europa. VVS stelt voor op

het nivo van fakulteiten te rationaliseren,
en dat niet enkel op het vlak van opties en
specialisaties binnen opleidingen zoals
Dillemans voorstelt. Zo krijgt men minder
volledige universiteiten, maar zijn ze wel
volwaardiger. Noodzakelijke voorwaarde
hiervoor is duidelijke informatie over wat
zich waar bevindt. Binnen Europa stelt VVS
een algemene mobiliteitsbeurs voor. Dille-
mans wil ook meer buitenlandse proffen
om de viertaligheid van de Vlaamse jeugd
meer uit te buiten.Volgens VVS werkt dit
echter drempelverhogend. Nu al kunnen
keuzevakken in vreemde talen gevolgd
worden.

Het heikelpunt bij uitstek ligt natuur-
lijk bij de financiën. VVS pleit in de eerste
plaats voor een hogere subsidiëring van de
hogeschoolstudenten. Ook het door de
betogingen alom bekende standpunt tegen
de verhoging van de inschrijvingsgelden
voor Voortgezette Akademische Opleiding-
en (VAO's) wordt nog eens benadrukt. Een
dualisering van de maatschappij moet
absoluut worden tegengegaan. Verder
moeten niet-beroepsaktieven zonder veel
financiële problemen van permanente
universitaire vorming kunnen genieten.
Anders blijven ze uit de boot vallen. Stu-
dieleningen in een derde cyclus kunnen
volgens VVS niet. Dit verhindert keuzevrij-
heid en laat de overheid een ekskuus
minder voor studiefinanciering uit te geven.

Aernout Beke
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I(U Leuven vult wetsvakuüm op

studenten dan wel zeer te spreken. Het is
een éénjarige. modulair opgebouwde oplei-
ding. Het akademiejaar wordt opgedeeld in
een aantal blokken waar men intensief les
krijgt over één bepaald thema. Veel aan-
dacht wordt hierbij gegeven aan het diskus-
siëren en schrijven rond het thema. Er
wordt immers gesteld dat studenten die
inschrijven voor deze Master meer belang
hebben bij redeneren dan bij bijkomende
kennis. Het programma wordt verder elk
jaar in funktie van de studenten aangepast.
Enkel de dubieuze houding van de univer-
siteit inzake het inschrijvingsgeld, en de
Master-titel werpen een schaduw op dit
nieuwe programma.

Viifhonderdduizend frank voor nieuwe Master
eoor de Master in European and

International Taxation werd
op de Akademische Raad van

acht januari een inschrijvingsgeld
van vijfhonderdduizend frank - het
hoogste ooit door de universiteit
gevraagd - goedgekeurd. Krinqraad,
de onderwijsgeleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko}, reageert scherp.

Vermits het programma niet aangeboden
wordt als een Voortgezette Akademische
Opleiding (VAO), maar als post-akademi-
sche of Universitaire Permanente Vorming
(UPV) valt het onder geen enkel geldend
dekreet en is de universiteit vrij om dit
inschrijvingsgeld te vragen. Het grote ver-
schil tussen VAO's en UPV is het doel-
publiek. Een VAO richt zich in eerste in-
stantie op pas afgestudeerden, UPV daar-
entegen tot wie reeds enige beroepservaring
heeft. Voor een VAO moet volgens het
dekreet hetzelfde inschrijvingsgeld gevraagd
worden als voor de basisopleiding - acht-
tienduizend vijfhonderd frank - terwijl
voor UPV geen dekreet bestaat.

De verhoogde inschrijvingsgelden hou-
den de Leuvense Overkoepelende Kring-

organisatie (Loko) reeds een aantal jaren
bezig, met als voorlopige hoogtepunten de
nachtelijke bezetting van het rektoraat
vorig jaar en de daaropvolgende VAO-
Parade. De aanzet was een nieuw artikel in
het universiteitsdekreei. het dekreet dat het
volledige onderwijs aan de universiteiten
regelt. Dat artikel - een vervanging van
een nog onduidelijker artikel in het dekreet-
Coens - bepaalde dat VAO's met een nor-
maal inschrijvingsgeld gefinancierd konden
worden, maar liet ook toe voor een aantal
Voortgezette Akadernische Opleidingen een
niet nader bepaald hoger inschrijvingsgeld
te vragen.

De vervanging van het oorspronkelijk
artikel was het resultaat van een door de
Vereninging voor Vlaamse Studenten (VVS)
ingespannen proces, waarbij de vernietiging
van het artikel in kwestie werd geëist. VVS
kreeg haar zin, maar daarmee verviel ook
elke regeling op de financiering van de
VAO's. De universiteiten waren vragende
partij om zo snel mogelijk een nieuw,
gelijkaardig artikel in het dekreet te laten
opnemen. Vorig jaar vroeg dan de KU Leu- -
ven de toelating om voor maksirnaal de
helft van de VAO's een inschrijvingsgeld
van ten hoogste driehonderdduizend frank
te vragen. Met de hoger vermelde akties

Nieuwe"opleidipgen
Op vrijdag acht ja'hl,lad ~a.ni dl:}Ai1,d~mische Raad <fR) ..bij~en, aet hoogste ~,~lii~
sin~tgáan va~ deze .uniVètsiteit, waarin ria!lSl;.der:ekÎÓr;";ctèv,ke~rektprènen d~.de,lca-
nen ()()k"vé'(j:ege~WóOtdige.rs van de.stndentèn en de assistenten Zitting hebben, besliste
"ana! volgwtd a:k<ld~lniejaar vi:r nieuwe oplèidingen iJ); te tfchten. . m •
•. ' . W'over twee y~'~e vl7r.~.Qç!stenen.r o~~?randerédeiPtlchti~,van ee~ basiso~-
Jëiding Biome,di~~e Wetë~sChappel\ aan. ~eF~kulteit Geneeskunde,.,.... waren 'de ~~uden-

I ten Ulin of meet te sp;eken (~e ~~et·1ó1Le~vensteJt meuwe richtingen voor').;,.,
Voor de Mastcl'. in Eur(l~an and lÏ:ttêrrtational Tiix-atlon zal echter; een in~r1jviiigs~

geld van vijfhöndérdduiitm<l frank worden gevraagd. Dit zeer tot onvrede van de studen-
ten, die in 'VijfhQ:ndetddui~nd ftan.kc voor nieuwe Mastèr' hun ver2ntwaar~ging uiten,
Ook bij de inrichting van een opleiding Geschiedenis optie Filosofie a,(j.nde Kul<1khebben
de studenten bedenkingen, Het artikel 'Kt! Leuven treedt voortgangsrapport Dillemans
met voeten' vertelt waarom.

(km)

van studentenzijde tot gevolg.

Reglementering

Dit jaar heeft de I<U Leuven
hetzelfde voorstel tot artikel op-
nieuw ingediend met als enige
verschil de vraag of het hoogste
inschrijvingsgeld tweehonderd-
duizend frank zou mogen bedra-
gen. Juridisch gezien ligt daarmee
de weg voor zo'n hoog inschrij-
vingsgeld open.

Het verbinden van de graad
van Master aan een UPV-opleiding
is allerminst gebruikelijk voor de
KU Leuven, te meer omdat zij zelf
aandringt op een strenge regle-
mentering rond het gebruik van
deze graad. Onlangs sprak de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Vlir) nog af rond dit onderwerp
iets te ondernemen. Tot op heden
bestaat er echter nog geen regel-
geving en is het voorstel van de
universiteit perfekt in de praktijk
om te zetten.

Het gebruik maken van een
debetaal vakuüm heeft binnen
Loko heel wat kwaad bloed gezet.
Stephan Neerens. studentenvertegen-
woordiger op AR: "Er is kwa doelpubliek
voor deze Master, hoewel die onder UPV
valt, geen enkel verschil met de Master in
European Law, wel een VAO, De enige
reden om deze Master toch onder UPV te
rangschikken is de mogelijkheid een zeer
hoog inschrijvingsgeld te vragen. Langs de
andere kant wil men toch de benaming
Master behouden; konsekwent is de uni-
versiteit hierin niet." De universitaire
verantwoordelijken houden de boot af en
wijzen op het volledig legale karakter van
het geheel. Indien er echter binnenkort
toch een Master-regeling uit de bus komt,
zeggen zij onmiddellijk de nodige aanpas-
singen te zullen doen.

Over het programma zelf zijn de

•

Poi VerwiJt

Finales Interfakultaire Béker opmaat voor Lisst

Heverlee ontvangt Leuvense spelen
Gfgelopen week werd het gros

van de finales gespeeld van de
interfakultaire Bekerkompeti-

ties (IFB). De winnaars ervan krijgen
een ticket voor het Leuvens Interna-
tionaal Studenten Sport Tornooi
(Lisst) dat Sportraad - een geleding
van de Leuvense Overkoepelende
Krinqorqanisatie - tussen twee-en-
twintig en zesentwintig februari nu al
voor de zestiende keer organiseert.

De finale, in het veldvoetbal - meervoud
want voor het ccrs: i, er ook l'en darnes-
kompetitie waarin Gcrrnania dl' linalc

speelt tegen Thomas Morus - werden om-
wille van de besneeuwde velden verplaatst
naar woensdag zeventien februari. Bij de
mannen spelen Apolloon - dl' kring van
de fakulteit Lichamelijke Opvoeding en
Kine - en Camilo Torres de finale, een
heruitgave van dl' eindstrijd van algelopen
jaar. Dl' sportieve rcnaisvance van Torrcs de
afgelopen twee jaar - vorig jaar gingen ze
pas in dl' halve finale van het Lisst de boot
in tegen Porto - is dan wel een verrassing.
maar wijst toch op een duidelijke tendens.
liet valt namelijk op dal dl' residenties
steeds sterker uit de hoek komen. Kenners
wijten dat aan het feit dat het op een resi-

den tie gemakkelijker is om mensen te ver-
zamelen om te trainen en te spelen, terwijl
dat voor de kringen l'en veel moeilijker
karwei is. De pedaploegen zijn op die ma-
nier beter op elkaar ingespeeld dan de
doorsnee kringploeg. AI hangt veel af van
de organisatie die in dl' kring 7ell op het
getouw gezet wordt. Zo zocht Medica ,pon-
sering. ondermeer voor hun uit rusiing, en
verzamelden ze een kern van ongeveer
twintig voetballers met provinciale erva-
ring. In dl' finale - aangemoedigd door
zowat tweehonderd supporter, - moevu-u
ze evenwel de duimen leggen voor Apol-
loon. De omstandigheden speelden zeker
niet in hun voordeel. Medica domineerde
wel, maar Apolloort skoorde uit een vrij-
schop en verdedigde die voorsprong. Bo-
vendien viel ook nog eens de verlichting
uit, waardoor de scheidsrechter dl' wed-
strijd vroeger beëindigde.

Blikte

Dl' vaandeldrager van de pedaploegen
is zonder twijfel Thomas Morus. Afgelopen
woensdag wonnen ze beide mini-voetbal-
finales. De damesploeg blikte Cité in met
een Iorfaitskorc - zie kader voor alle
uitslagen. Dl' speelsters van Thomas hadden
over het algemeen een betere techniek.
Eenmaal op voorsprong maakten ze ge-
bruik van de aanvallende intenties van de
tegenstrever om met snelle counters de
skore stelselmatig op te drijven. Bij de man-
nenfinale was er meer spanning, al kon ook

daar Thomas de wedstrijd al kontrolerend
uitspelen. Thomas was sneller in de kombi-
natie en schermde het doel bij de
ApolIonische aanvallen goed af zodat dil'
minder kansen konden kreërcu.

Beide finalisten van de i'nterlakultairl'
bekerkompetities Illogen dl' Leuvense kleu-
ren verdedigen in het Livst . Zo'n vierhon-
derd buitenlandse vporrcr-, - van Zweden
tot Portugal - worden op maandag 22
februari op een heuse openingshow ver-
gast. In dl' loop der jaren hrcft het I.bst l'en
uitvu-keude repuretic opgebou\Vd, zodat het
spelnivo behoorlijk hoog ligt. liet Livvt wil
evenwel meer zijn dan l'en louter sportieve
onunocring. In dl' loop van volgende week
worden tal van ak tiviu-iu-n gl'org':lIli,eerd
- 70 ziju er op din ...dag- woensdag- en
donderdagavond rcvpck tievc lijk l'en kroc-
geruoclu. l'en kwis en l'en fuif. Dl' buiten-
lande!"; slapen allemaal op vtudcmcnka-
mcr-, - kandidaten Illogl'n zich nog altijd
melden - /odilt l'en direkt kontakt moge-
lijk is en lrucrnauonale (rcivjkoruak tc n
kunnen gcsmeed worden.

Benny Debruyne, mmv Patriek
Reniers, Kamiel Vanhaverbeke en

Philip Lerut

Studenten die van 22 10126 februari l10g een
slaapplaats hebben voor feil buitenlandse stu-
dent, kunnen 1I0g altijd kontakt opnemen 1111'1

hel Sportraad-sekretariaat in sporthal De Nayer.
tel: 25.46.99. Ondermeer een I-shirt en gralis
10egClllg op de LisSI- TD zijn dan je deel.
Verdere info op de Sportraadsite.
17/11':/ /www.spora .st udent.kuleu ven.ac.be
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Kulak richt nieuwe opleiding 'Geschiedenis optie Filosofie' in

KU Leuven treedt voortgangsrapport
Dillemans mei voelen
Oe Akademische Raad van acht

februari keurde de inrichting
van een opleiding Geschiedenis

optie Filosofie aan de Kulak goed.
Vanaf volgend akademiejaar zullen
studenten die zich inschrijven voor de
eerste kandidatuur Geschiedenis aan
de kampus Kortrijk een keuze moeten
maken tussen de optie Geschiedenis
en de optie Filosofie.

Een drastische herschikking van het pro-
gramma Geschiedenis zal aan de Kulak
leiden LOteen integratie van de opleidingen
Geschiedenis en Filosofie. Filosofie zal aan
de Kulak immers bevroren - lees: voorlo-
pig niet langer ingericht - worden, ten
gevolge van de onderhandelingen LUssen
rektoren en minister van onderwijs in het
kader van het eerste voortgangsrapport
Dillemans. dat het universitair aanbod wil
optimaliseren. Globaal komt het erop neer
dat Geschiedenis - op één vak na, vrij te
kiezen door de st udent - zijn zes algemeen
vormende socio-kulturele vakken inleven
en sterk schrapt in zijn meroden- en vaar-
dighedenonderricht. De vrijgekomen ruim-
te wordt opgevuld met een extra aantal
filosofische basisvakken. De Kortrijkse
kandidaten in de Geschiedenis zullen, on-
der een beperkt aantal voorwaarden, in
Leuven de licenties Geschiedenis of Filo-
sofie kunnen aanvallen.

De inrichting van de opleiding 'Ge-
chiedenis optie Filosofie' aan de Kulak
vloeit onrechtstreeks voort uit onderhan-
delingen over het eerste voortgangsrapport
van ere-rektor Dtllcmanv. Die leidden tot
een politieke bl',/uil\'Ofming die begin april
urig jaar werd bekendgemaakt en die
ondermeer een eerste reeks beperkte ratio-
nalisaties opleverde. Zo was onder andere
overeengekomen dal de opleidingen Filo-
sofie aan de Karolieke Universiteit Brussel
(KUB) en de Kulak - allebei erg dun
bevolk I - bevroren zouden worden. Zo
kwamen de afgelopen drie akademiejaren
respektievelijk slechts vijf, vijf en drie
studenten opdagen voor de eersic kandi-
datuur Filosofie aan de Kulak. Probleem
was vooral dat de bevriezing van Filosofie
aan KUB en Kulak echter weinig 101 geen
extra financiële ademruimte zou opleveren,
terwijl dat toch de achterliggende logika

van de optimalisatie en rationalisatie was.
Het betrokken personeel moet immers
sowieso aan de KUB en de Kulak blijven
om filosofische vakken te doceren in de
andere kandidatuursopleidingen. Sommi-
gen noemden deze mini-rationalisaties dan
ook politieke spelletjes.

informeerde de KUB bij de Leuvense per-
manente onderwijskommissie (POK)
Geschiedenis of de doorstroming naar de
licenties voor problemen zou zorgen. En de
POK Geschiedenis stemde in met de moge-
lijke komst van kandidaten in de 'Geschie-
denis optie Filosofie'.

opleiding Geschiedenis aan de Kulak en de
mogelijke aflevering van niet-volwaardige
historici. In de loop van het akademiejaar
wijzigden de geesten bij Geschiedenis zich
echter ingrijpend. Op de POK van januari
aanvaardde een meerderheid de 'inbrei-
ding' van de opleiding Geschiedenis aan de
Kulak met een optie Filosofie. Een kommis-
sie werkte een programmavoorstel uit.
Ondanks het protest van de studenten werd
de nieuwe optie op dertig januari aan een
tiental geïnteresseerde laatstejaars voor-
gesteld op de infodag van de Kulak ..

De studenten blijven gekant tegen de
opleiding 'Geschiedenis optie Filosofie' en
kregen daarom de vraag te horen of ze zich
daarmee geen konservatieve houding aan-
meten. Poi Verwilc voorzitter van Kring-~

Vervolgens werd binnen de KU Leuven
de vraag gesteld of men voor Filosofie aan
de Kulak geen gelijkaardige regeling kon
uitwerken. Bevreemdend is dat LOtvandaag
zowel de Kulak als het Leuvense Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte als Geschiedenis
beweren dat geen van hen vragende partij
was. Vast staat wel dat de POK Geschiede-
nis bij de aanvang van dit akademiejaar
zo'n optie aan de Kulak niet zag zitten. Zij
vreesde een verarming van de kandidaats-

Hel was de KUB die de bal aan het
rollen bracht. Om haar huisfilosofen toch
nog enige voeling te laten behouden met
een eigen studentenpubliek - weliswaar
een klein publiek, en grotendeels in hoor-
kolleges die gemeenschappelijk zijn met
andere opleidingen - werkte zij een optie
Filosofie binnen de opleiding Geschiedenis
uit. Aangezien een meerderheid van de
KUB-kandidaten in de Geschiedenis nog
steeds doorstromen naar de KU Leuven,

KU Leuven stelt nieuwe richtingen voor
Twee van de vier door de Akademische Raad op acht januari voorgestelde nieuwe richtingen vallen bij de studentenvertegenwoordiger
in goede aarde. De eerste opleiding waar de studenten achter staan, is de voortgezette opleiding Aanvullende Studies van Kulturen en
Ontwikkeling bij het departement Sociale en Kulturele Antropologie. Een nobel opzet: De interdissiplinaire en interkulturele deskundig-
heid verhogen van universitaircn die zich voorbereiden op belcids- en onderwijstaken binnen de interkulturele ontwikkelingsektoren.
Een zeer goed uitgebouwd programma, een laag inschrijvingsgeld en internationale allures.

De tweede, en waarschijnlijk belangrijkste nieuwe richting, is de basisopleiding Biomedische Wetenschappen aan de fakulteit
Genceskunde. Dekreiaal gezien kan er geen nieuwe basisopleiding ingericht worden aan een universiteit. tenzij deze instelling een
andere opleiding schrapt. De fakulteit Geneeskunde offert dan ook de opleiding Voeding- en dieetleer op, wegens sukses beperkt. Aan de
Kulak worden de kandidaturen van die Biomedische Wetenschappen ingericht, ten nadele van de kandidamursopleiding Latijn-Grieks.
Heel erg is dat niet; de richting bestond nog, maar werd niet meer onderwezen. De opleiding Biomedische Wetenschappen wordt nu
reeds aangeboden aan de Universiteit Antwerpen (UIA) en aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In Antwerpen gaat het om de kandi-
daturen van het vak, alsook twee licentiaatopleidingen: Biologie, richting menselijke biologie, en Biochemie, richting medische bioche-
mie. Aan de VUB wordt het hele curriculum Biomedische Wetenschappen aangeboden. In beide universiteiten wordt er gretig leent je
buur gespeeld bij reeds bestaande opleidingen (vooral in de kandidaturen aan de UIA), terwijl de KU Leuven een lovenswaardige poging
heeft ondernomen om zoveel mogelijk nieuwe vakken aan te bieden. Het oprichten van de opleiding op dit moment is geen verrassing.
Hoewel officieel het tekort aan geneeskunde-eigen onderzoekers als voornaamste oprichtingsrcdcn wordt gegeven, is het overduidelijk
dat ook hier de strijd om de student speelt. Een opleiding Biomedische Wetenschappen blijkt veel sukses re hebben aan de UIA, dus gaat
de KU Leuven gretig mee-eten uit deze vrij nieuwe ruif studenten. Deze nieuwe opleiding is ook een uitstekende manier om de studen-
ten die de toelatingsproer arts niet overleefden binnen dc fakulteit Geneeskunde te houden en hen even LUcel na een jaar opnieuw te
Jaten deelnemen. De opleiding houdt kwa aard en benadering het midden tussen blo-ingenieur, farmacie en geneeskunde. In de eerste
kandidatuur worden de wetenschappelijke basisvakken scheikunde, wiskunde en natuurkunde aangeboden naast anatomie, selbiologie
en een filosofisch vak. In de tweede kandidatuur wordt er voor natuurkunde en scheikunde ecn tweede deel voorzien, naast een aantal
vakken die verderbouwen op selbiologie, zoals genetika, mikro biologie en ontwikkelingsbiologie. Verder komen nog biochemie, en
immunologie aan bod. Deze weg wordt verder bewandeld in de licenties. Steeds teoretische vakken met geneeskundige inslag, vergezeld
van een niet te versmaden hoeveelheid werkzittingen en practica. In die licenties wordt naast een truncus communis ook de mogelijk-
heid geboden uit drie deelgebieden één keuzevak op te nemen, zodat de vorming uiteindelijk vrij breed blijft, maar er toch een persoon-
lijk programma samengesteld kan worden. Dit laatste is misschien een punt waar kritiek op kan geuit worden. De opleiding mist momen-
teel nog een duidelijk eindprofiel, omdat ze tot op het einde vrij algemeen blijft. Ongetwijfeld kunnen hier in de toekomst nog
verbeteringen aangebracht worden.

(pv)
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raad, de onderwijsgeleding van de Leuven-
se Overkoepelende Kringorganisatie (Loko):
"Ten eerste betekent de optie Filosofie de
uitverkoop van de kandidaatsopleiding
Geschiedenis aan de Kulak: er zullen kandi-
daten afstuderen die de brede socio-kultu-
rele vorming van de opleiding Geschiedenis
gemist hebben en die bovendien een be-
perkter meroden- en historische vaardighe-
denonderwijs zullen hebben genoten. Deze
studenten zullen bij voorbaat uitgesloten
zijn van een aantal opties in de licenties.
waaronder de zeer belangrijke socio-ekono-
mische. Ten tweede zullen er niet-volwaar-
dige historici kunnen afstuderen, die geen
inleiding in de ekonomie, sociologie en
geografie gehad hebben. Dit terwijl de visi-
taliekommissie Geschiedenis er in 1995 nog
op aandrong nel de algemeen vormende
komponent met onder andere een vak
psychologie uil IC breiden."

Operatie

Bovendien beklaagt Kringraad zich
erover dal het hier niet gaal om l'en orga-
nisch gegroeide beleidsnptic die vcrtrekt
vanuit een verworven ondcrzocksckspertisc
of vanuil een maatschappelijke vraag. Dl'
operatie in navolging van de KUB is ren-
slotte een loutere ad hoc-regeling, een
troostprijs voor de Kulak-Iilosofcn. die post
factum ingekleed en vergoeilijkt wordt.
Ook kan de vraag gesteld worden wat dil
betekent voor de opumalisaucopcraue
Dillemans. De KU Leuven is vrijwillig in die
logika ingestapt en heeft tegenover haar
eigen ererektor. de minister en de andere
Vlaamse universiteiten een aantal verant-
woordelijkheden opgenomen. Bij de eerst
mogelijke gelegenheid ondergraaft ze even-
wel dat engagement en holt zo zelfs de
mini-rationalisaties uit. Vraag is alvast hoe
de grotere dossiers binnen deze kontekst
behandeld zullen worden.

Stephan Neetens
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in de richting van een multidissiplinaire
area-study met veel aandacht voor het recht,
de ekonomie, de politiek en de instellingen
in een Islamitische kontekst lijkt te evolue-
ren, zou het aksent aan de RUG meer op de
Arabische talen liggen. Op een dergelijke
verdeling van de zwaartepunten dringt
alvast het Plan Dillemans aan. Al staat de
Nieuwe Universitaire Kultuur nog in de
kinderschoenen.

KU Leuven investeert in humane wetenschappen

Bloed in de leeuwenkooi
On de jaren tachtig en negentig

sneuvelden binnen de fakulteit
Letteren om financiële redenen

drie opleidingen: byzantinistiek, indo-
iranistiek en vroege kristelijke oosten.
De voorbije maanden leken ook voor
arabistiek, islam kunde en semitistiek
- de studie van het hebreeuws, het
aramees en het uqaritisch - de dood-
sklokken te gaan luiden.

internationale uithangborden - zou zonder
autonome studie van de bijbeltalen He-
breeuws en Aramees sterk aan wetenschap-
pelijk nivo inboeten. De band tussen onder-
zoek en onderwijs, waaraan de universitei-
ten hun eigenheid ontlenen, zou dan voor
een stuk verdwijnen. Daarom trok profes-
sor Willy Evenepoel. dekaan van de fakul-
teit Letteren, met de bedelstaf richting Aka-
demische Raad om een tijdelijke centrale
financiering voor semitistiek aan te vragen.
semitistiek - algemeen-kultureel wel erg
belangrijk, maar dus geen publiekstrekker
- is in essentie een interfakultaire richting
en het zou volgens die redenering niet
eerlijk zijn om de fakulteit Letteren alleen

kleine richting. Zouden KU Leuven en RUG
dan niet beter samen dergelijke opleidingen
organiseren en docenten uitwisselen? Tien
jaar geleden dokterde de Kommissie Cloet
een langetermijnvisie uit voor de stuclie van
het Oude Nabije Oosten in Vlaanderen. Op
dat ogenblik boden KU Leuven en RUG
allebei apart egyptologie, assyriologie en
semitistiek aan. Leuven en Gent kwamen
toen overeen dat Gent gaandeweg egypto-
logie zou afbouwen en dat Leuven op
termijn assyriologie zou laten uitdoven.
Semitistiek zou aan beide uniefs behouden
blijven. Vorig jaar herbevestigden RUG en
KU Leuven de gemaakte afspraken.

En arabistiek? Bij de voorbereiding van
het Plan Dillemans streefden sommigen
naar koncentratie van de 'kleine letteren'
- Oude nabije oosten (assyriologie, egyp-
tologie, semitistiek), arabistiek en islam-
kunde, Oost-Europese talen en kulturen.
sinologie en japanologie -, en naar inter-
universitaire samenwerking. De RUG, zo
hoopten sommigen toen, zou de opleicling
Oost-Europese talen en kulturen (slavis-
tiek) opdoeken, de KU Leuven zou arabis-
tiek en islamkunde opgeven. De RUG
benoemde echter katterap een nieuwe
doce~t binnen slavistiek, om duidelijk te
maken dat het Slavistiek niet zou opgeven,
en de KU Leuven is niet zinnens eenzijdig
arabistiek op te geven. Geen gentleman's
agreement dus. Dekaan Evenepoel en zijn
Gentse collega zijn het allebei eens met de
basisprincipes van Dillernans's rationalisa-
tieplan. maar uiteenlopende belangen staan
de praktische uitvoering ervan dus in de
weg.

Een dubbel aanbod van de betreffende
richtingen in Vlaanderen heeft echter ook
voordelen, vooral wanneer ze komplemen-
tair zijn. Waar arabistiek aan de KU Leuven

Boreling

De Akademische Raad ging in op de
vraag van dekaan Evenepoel en kende
semitistiek de gevraagde twee rekeneen-
heden toe. De afstudeerrichting semitistiek
verhuist wel van fakulteit. Voortaan drukt
Godgeleerd!i:id de boreling aan haar boe-
zem. Aan her programma voor de studen-
ten zou clit niks substantieels veranderen.
Wanneer (oor het opdoeken van de afstu-
deerrichting assyriologie - over goed tien
jaar, wanneer de ti}ularis op emeritaat gaat
- twee rekeneenheden binnen Letteren
vrijkomen, keert aemitistiek wellicht in de
schoot van de fakulteit Letteren terug. Een
waarnemer duidt de motivatie voor de
overheveling van aemitistiek naar Godge-
leerdheid: "De Akademische Raad weet dat
twee rekeneenheden aan Letteren geven
gelijkstaat met een stuk bloedend vlees in
een leeuwenkooi werpen. Ze zouden er
mekaar voor in stukken scheuren.' Dekaan
Evenepoel ontkent formeel dat binnen
Letteren een stille strijd gaande zou zijn
tussen de 'kleine letteren' enerzijds en de
grotere departementen zoals linguïstiek
anderzijds, die de kleine letteren liever
kwijt dan rijk zouden zijn, om zelf te kun-
nen uitbreiden. Volgens Kringraad werd
semitistiek naar Teologie overgeheveld,
omdat de andere fakulteiten extra reken-
eenheden voor Teologie makkelijker ver-
teren dan centrale ondersteuning voor
Letteren.

Het recente visitatierapport Oosterse Stu-
clies was immers niet mals voor de oplei-
cling Arabistiek en Islamkunde. Zonder
gevoelige uitbreicling van de huiclige perso-

Kristof Messiaen
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neelsbezetting - één titularis en één prak-
tijklektor - kon de richting geen aanvaard-
baar nivo bereiken. Gezien het belang van
de islam in de eenentwintigste eeuw op
zowel nationaal als moncliaal vlak besloot
de KU Leuven de studie van de islam en de
Arabische taal, kultuur en politiek-ekono-
mische achtergrond te verstevigen. Binnen
de fakulteit Letteren is er echter geen geld
voor een extra prof. Of toch, de titularis
van de opleiding Semitistiek gaat volgend
jaar op emeritaat. De vrijkomende reken-
eenheden waarmee die betaald werd -
ieder lid van bet Zelfstandig Akademisch
Personeel (ZAP) vertegenwoordigt grosso
modo twee rekeneenheden - verhuizen
dan naar arabistiek en islamkunde.

En de richting semitistiek zelf? Want al
loopt bet studentenpubliek niet storm voor
semitistiek als studierichting, de richting
levert zowel voor de fakulteit Godgeleerd-
heid als voor politieke wetenschappen,
geschiedenis, Internationale Betrekkingen
en het Instituut voor Levende Talen (ILT)
vele keuzevakken. Vooral de eksegese van
de Heilige Schrift aan de fakulteit Godge-
leerdheid - 'vanouds één van Leuvens

voor de kosten te laten opdraaien. Doordat
binnen het huidige financieringsbestel de
verstrekte middelen recht evenredig zijn
met het aantal studenten in een richting,
vormen kleine afstudeerrichtingen voor een
fakulteit sowieso een zware financiële
belasting.

De Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie (Loko) steunde bij monde van
Kringraad - Loko's onderwijsgeleding -
Evenepoel's vraag. Volgens Kringraad zou
de opschorting van semitistiek een stap
verder betekenen in het proces waarin de
KU Leuven geleidelijk de zogenaamde
'kleine letteren' opgeeft en het Vlaamse
monopolie daarop in handen geeft van de
Universiteit Gent (RUG).

En het Plan Dillemans voor de ratio-
nalisering van het opleidingenaanbod dan?
Richtingen die door een visitatiekommissie
negatief worden beoordeeld, waarvoor de
studenten niet storm lopen én die elders in
Vlaanderen op een hoger nivo worden
onderricht, moeten volgens dat plan sneu-
velen. De uniefs die de richting wel aanbie-
den, kunnen die dan uitbouwen. Arabistiek
is een kleine richting. semitistiek een erg

Verder kan je tijdens Jobweek '99, naast tal van bedrijfspresentaties, ook panel-
gesprekken en infosessies bijwonen omtrent beroepsmogelijkheden van juristen,
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http://www.law.kuleuven.ac.be/elsa/jobweek.

lobweek '99 is een realisatie van het Koninlijk Vlaams Rechtsgenootschap en
The turopean Law Students' Association (ELSA-leuven)
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Kamerabewaking in Leuven

Je veiligheid ol ie priveeleven
et de kartonnen kamera's die
de voorbije weken Leuven sier-
den onthaalde Jong-Agalev op

ironische wijze de voorstellen van
burgemeester Louis Tobback (SP) om
de Leuvense winkelstraten preventief
van kamerabewaking te voorzien. De
voorbije twee weken neigde de dis-
kussie voor of tegen naar het begin
van een publiek debat, maar bleef
uiteindelijk vooral steken in weinig
onderbouwde pre-verkiezinqsdiskussies.

Het voorstel van Tobback om in Leuven
kamera's te plaatsen, kwam op zijn minst
als een verrassing. De burgemeester en zijn
politiediensten verklaarden zelf dat Leuven
een veilige stad is, dat de kriminaliteit
afgelopen jaar zelfs gedaald is. Uit een
recente enquête van het ministerie van 1
Binnenlandse Zaken blijkt dat het on vei-
ligheidsgevoel van de Belg het afgelopen
jaar iets is afgenomen - al blijft het een
heel reëel probleem. Het onveiligheidsge-
voel vermindert de levenskwaliteit van
vooral de zwakkeren in de samenleving.
Tien procent van de ondervraagden voelt
zich onveilig, vooral verkeer en de verlee-
dering van de buurt kreëren een onveilig-
heidsgevoel.

Ontlasten

Tobback ziet de kamera's als een pre-
ventief middel. Ze moeten de kleine krimi-
naliteit helpen bestrijden en zo zijn poli-
tiekorps ontlasten, zodat dat zich met de
'grote' kriminaliteit kan bezighouden. De
burgemeester verwijst daarbij graag naar
het Verenigd Koninkrijk, waar men al
ettelijke jaren met kamerabewaking ekspe-
rirnenteert en ondertussen een beter idee
eft van hoe kamera's kunnen ingescha-

keld worden in de kriminaliteitsbestrijding.
Eind jaren zeventig begon men in het

Verenigd Koninkrijk - vooral in Londen -
al serieus onderzoek te doen naar krimi-
naliteitspreventie. In 1980 werd 'The Safe
Neighbourhood Unit' (SNU) in het leven
geroepen om de verschillende Londense
boroughs - in Engeland worden grote
steden in boroughs opgedeeld - veiliger te
maken, ondermeer door het plaatsen van
kamera's - Close Circuit Television
(CCTV). In 1990 werd SNU een onafhanke-
lijke nationale organisatie. Kamera's plaat-
sen om het de kriminelen moeilijker te
maken bleek ook in Engeland een popu-
laire maatregel. maar leidde niet tot onbe-
twistbare resultaten. Met betrekking tot

InLonden moeten
kamera's worden bewaakt of
ze worden kapotgeslagen.

bepaalde misdaadkategorieën zorgen fysieke
maatregelen alleen op korte termijn voor
een daling van de misdaadsijfers.

Preventie in Engeland gaat meer en
meer uit van een pakket aan maatregelen,
waarbij het belangrijk is samen te werken
met en te luisteren naar de gemeenschap
waar men aan preventie wil doen, en
tegelijk initiatieven te nemen die de kwa-
liteit van het gemeenschapsleven ten goede
komen. Nieuwe technologische systemen
werken volgens de Britse rapporten het
best als ze een ondersteunende rol spelen
in een holistische benadering van krimiria-
Liteit. Dit vergt een meer strukturele manier
van werken die pas op langere termijn
vruchten afwerpt. Veel moeilijker dan een
zichtbaar kamerabewakingsysteem. De
overzichtelijkheid in steden en dus de kon-

troleerbaarheid ervan - denk aan bepaalde
buurten in grootsteden waar de politie
nauwelijks nog durft komen - is de afge-
lopen jaren steeds gedaald. Vaak verwacht
men dat nieuwe technieken die evolutie
zullen kompenseren. De SNU pleit voor
meer evaluatie, een sterker sociaal beleid
en minder defensieve, fysieke maatregelen,
zeker op korte termijn.

zen' (Knack, 27 januari), willen
zakkenrollers hun aktiviteiten nog
verderzetten. "Zakkenrollers tegenhouden
gaat niet, ga je die kamera's dan ook in de
winkels zetten?", vraagt professor
Hutsebaut zich af. Verschuiving kan soms
radikale vormen aannemen: "Kijk naar
Demol. Die trok zo intensief op met zijn
politiediensten dat een verplaatsing optrad
tussen Schaarbeek en de naburige gemeen-
ten," aldus Hutsebaut. Ook de SNU-
rapporten suggereren dat Neen zekere
verschuiving plaatsvindt", afhankelijk van
het soort misdrijf. de buurt waarin kamera's
opgesteld staan en de omvang van de

redenen van openbare veiligheid. Op dit
moment wordt de privacy gegarandeerd
door de wet uit 1992 ter bescherming van
de persoonlijke levensfeer en de verwerk-
ing van persoonsgegevens. Vier jaar later
werd een wet gestemd die het gebruik van
onbemande kamera's in het verkeer regelt.
Ook het afluisteren werd intussen wettelijk
vastgelegd, alleen de visuele inbreuk op de
privacy - beeldopnametechnieken en
kamerabewaking dust-> bevindt zich
vooralsnog in een jUfl,diSch vakuüm. Bin-
nenlandse Zaken heeft wel een wetsont-
werp in voorbereiding dat deze juridische
nood moet lenigen~Het ontwerp is geïn-,.

Verloedering

De Britse ervaringen leren dat er een
limiet is aan wat lokaal kan bereikt worden,
als er op nationaal vlak geen goed beleid is
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dat de onderliggende problemen van de
kriminaliteit aanpakt. Preventie wordt te
vaak geassocieerd met konkrete, zichtbare
maatregelen als karnerabewaking. terwijl
het belangrijke sociale aspekt op de achter-
grond blijft. Als de oorzaken waarin krimi-
naliteit kan gedijen - werkloosheid, ver-
loedering, een slecht jeugdbeleid - niet
verbeteren, heeft een betere bewaking
alleen op korte termijn zin. Preventie heeft
meer te maken met behoorlijke leefom-
standigheden, bijvoorbeeld een goede
stadsinrichting of voldoende verlichting
's nachts, meent professor Frank Hutsebaut.
Hutsebaut noemt Tobback's initiatief dan
ook "een stap naar overmatige kontrole" en
trekt de effektiviteit van dergelijke preven-
tiemetodes in twijfel. Dat de politiediensten
dankzij kamerabewaking een betere service
kunnen bieden en zich op andere taken
kunnen richten, is niet juist volgens Hut-
sebaut: "Ik geloof niet dat de service met
kamera's zal verbeteren. De service zal niet
stijgen omdat je een paar mensen binnen-
houdt. In Londen - maar dat is dan wel
een grootstad natuurlijk - moeten de
kamera's op een aantal lokaties trouwens
bewaakt worden door agenten, omdat ze
anders keer op keer worden kapotgeslagen.
Met het inwisselen van agenten voor ka-
mera's verdwijnt bovendien voor een deel
de sociale, kommunikatieve rol die agenten
kunnen spelen in het straatbeeld.

kamerabewaking. Persoonsgebonden
misdrijven - zoals het beroven van men-
sen - zijn minder goed te kontroleren dan
diefstal door inbraak.

spireerd op een Europese richtlijn over
kamera's en huldigt de basisprincipes van
de privacywet: het priveeleven dient geëer-
biedigd te worden, het doel moet duidelijk
aangegeven worden - dit is het finaliteits-
beginsel - en de toegankelijkheid tot het
materiaal moet gewaarborgd zijn - het
openbaarheidsbeginsel.

Vrezen
De Britse onderzoeksresultaten bevesti-

gen ook het onderscheid tussen kriminali-
teit en onveiligheidsgevoelens. Een case
study in Birmingham wees uit dat "mensen
die zich van de kamera's bewust zijn zich in
het donker veiliger voelen in het stadcen-
trurn". Dit gold evenwel niet voor die men-
sen die 's nachts regelmatig in het stadcen-
trum moeten zijn (en die bij voorbaat
minder schrik hebben) en voor die mensen
die zich niet bewust zijn van de karnera's.
De situatie in het Nederlandse Gorinchem
maakt duidelijk dat de idee dat kamerabe-
waking automatisch leidt tot meer veilig-
heid evenwel wijd verspreid is. Op een jaar
tijd zijn in Gorinchem negen mensen ge-
dood tijdens een avondje uit. De kreet om
kamera's rond kafees te plaatsen klinkt
almaar luider. Verleidelijk voor politici om
erop in te gaan. Nu het duidelijk wordt dat
het veiligheidsthema mee de verkiezingen
zal bepalen, wil iedereen zich ook op dat
vlak profileren. De partijen die het meest te
vrezen hebben van het Vlaams Blok uiter-
aard het eerst. Zo heeft de VLD een heus
veiligheidsplan en denken de socialistische
burgemeesters Tobback en de Antwerpse
burgemeester Leona Detiège - in dit geval
om het sluikstorten tegen te gaan - aan
kamerabewaking.

Die kamerabewaking kan er maar ko-
men als een wettelijke regeling uitgewerkt
wordt, want is nu nog altijd in strijd met
artikel acht van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens - waarop een
uitzondering kan verkregen worden voor

Pro-aktief

Een heikele kwestie is de vraag in
hoeverre politiediensten kamerabewaking
mogen gebruiken bij het aanleggen van
dokumentatie. De laatste paar jaar treden de
ordetroepen immers steeds pro-aktiever op,
waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium
informatie verzameld wordt. Op die manier
kunnen politie en rijkswacht zonder mede-
weten van de persoon in kwestie video-
opnames maken en die gebruiken voor
strafvorderlijke doeleinden. Kamera-opna-
mes kunnen dan als bewijs gebruikt wor-
den nog voor een verdachte is aangehou-
den. Het wetsontwerp evenwel bepaalt nu
dat dergelijke observaties zo snel mogelijk
moeten meegedeeld worden aan de pro-
kureur of onderzoeksrechter. Die kunnen
de observatie laten stopzetten als ze oorde-
len dat de privacy op onverantwoorde wijze
geschonden wordt. Het ontwerp was een
goede gelegenheid om meer klaarheid te
scheppen in deze materie en bovendien een
kans om ten gronde te diskussiëren over
kamerabewaking en veiligheid. Is het
omdat de verkiezingen in zicht zijn of niet,
het wetsontwerp is voorlopig opgeborgen,
de onduidelijkheid blijft bestaan. Meer dan
kort op de bal spelen om het Vlaams Blok
het alleenrecht op het veiligheidstherna te
ontnemen lijkt er niet meer in te zitten.

Benny Debruyne
Bart De Schrijver

Zakkenrollen

Een van de meest negatieve effekten
van kamerabewaking is de verschuiving
waartoe ze kan leiden. Tobback voert aan
dat een dergelijke verschuiving alleen mo-
gelijk is als bijvoorbeeld niet alle winkel-
straten beveiligd worden. Als dat wel zo is,
dan moet 'het winkelpubliek mee verhui-
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Frederik Proot is theatre manager van Super City Leuven

"Over de Studio's heb i
On de Belgische bioskoop wereld

is Kinepolis één van de belang-
rijkste spelers. Met een aanbod

van eerder kommersiële en populaire
films kaapte de groep in Leuven een
groot deel van de klanten van de
Studio's van de Rastelii-familie weg.
Prederik Proot werkte eerst in de
Brusselse vestiging van Kinepolis aan
de Heizei en is sinds een maand de
Leuvense theatre manager.

Proot: «watwe in Leuven aanbieden, is
een komfortabel kompleks voor een zo
breed mogelijk publiek. De klant vindt bij
ons komfort. goede zitplaatsen en de top
kwa projektie en geluid. We werken ook
met digitaal geluid en onze operators
worden voortdurend opgeleid.»
Veto: En hoe zit het met het aanbod aan films
zelf?
Proot: «Globaal stemt dat overeen met wat
er in de andere Kinepolis-kompleksen ge-
draaid wordt, al zie je toch een paar kleine
verschillen. 'Asterix en Obelix' bijvoorbeeld
draaien we voorlopig enkel nog in Brussel.
Je ziet ook dat de Franse film daar popu-
lairder is. In Leuven draaien we eigenlijk
vooral de kaskrakers uit Brussel. waarbij
we zien dat sommige van die films, zoals
'Taxi', hier populairder zijn dan in Brussel.
Je ziet ook wel dat dit een studentenstad is,
we proberen de programmatie dus zo breed
mogelijk te houden. We moeten het hier
ook met zeven zalen doen, terwijl dat er in
Brussel vierentwintig zijn.»

«Een marktonderzoek hebben we in
Leuven nog niet uitgevoerd, dus kan ik
eigenlijk niet zo goed zeggen wat er aan het
Leuvense publiek speciaal is. Natuurlijk zie
je wel dat bepaalde initiatieven, zoals de
sneak op donderdagavond, hier erg popu-
lair zijn. Wekelijks is dat een zaal van 420
man die afgeladen vol zit. De reakties op
die film worden dan doorgegeven aan de
distributeurs die daar rekening mee hou-
den. Deze week hadden we bijvoorbeeld

'American History X', een sociaal drama. De
evaluatie daarvan fungeert als een soort
barometer voor de programmatie. »

Overeenkomst
Veto: In welke mate bepaalt Super City zelf die
proqrammatie, en is het daarbij onafhankelijk
van de distributeurs en van het moederbedrijf?
Proot: «Wij zijn heel vrij in die program-
matie. We werken zelfs onafhankelijk van
de distributeurs, met wie we natuurlijk wel
een overeenkomst hebben. Het is wel zo
dat Kinepolis een aparte distributiefirma
heeft, Kinepolis Film Distribution. Dat is
een zogenaamde 'independent', omdat
Kinepolis zelf geen films maakt zoals ande-
re grote distributeurs dat wel doen. De be-
langrijkste in België zijn daar United Inter-
national Pictures, Warner, Columbia en ook
wel Kinepolis. Daarnaast zijn er nog een
paar kleintjes zoals Alternative en Belga.»
Veto: Is er kontakt met de konkurrentie in
Leuven?
Proot: «We zijn collega's, maar we hebben
geen kontakt met elkaar. Hun programma-
tie zien we enkel via internet of in hun
boekje. We kijken natuurlijk wel welke
films er in de studio's gedraaid worden,
maar we passen onze prograrnmatie geens-
zins aan, ook al zitten we met dezelfde
films op dezelfde avond.

«Dat we soms dezelfde films hebben als
de Studio's bepalen we niet zelf: soms zijn
het ook gewoon de distributeurs die de
films verdelen en daarbij zitten we met
vaste uren die voor heel de groep dezelfde
zijn. We kunnen dus niet een film zomaar
wat vroeger of wat later laten beginnen.
Wanneer de populairste voorstelling door-
gaat, kan ik niet zeggen; dat verschilt van
dag tot dag. Op donderdag komt er wel veel
volk naar de sneak: daar tonen we aan
sterk verminderde prijs een nog onbekende
film die dan later gelanseerd zal worden.
Voor de rest hebben we daar geen zicht
op.»
Veto: Nemen jullie ook eigen initiatieven, naast

Overzicht alternatieve films in Leuven

Leuven sinelielt erop los
Goor een klein stadje heeft Leu-

ven een ruim filmaanbod.
Naast de twee grote jongens -

Studio's en Supercity - zijn er ook
aantal kleinere initiatieven die een
vaak specifiek genre aanbieden. Voor
wie Brad Pitt of Gwyneth Palthrow
niet meer kan zien, volgt hier een
overzicht van waar je wel terecht kan.

Bozo: Iedere eerste donderdag van de
maand projekteert Bozo in Studio één om
20.00 u één film. De keuze valt meestal op
films die te weinig of geen aandacht kregen
in het normale circuit. Cultfilms behoren
evenzeer tot het programma. De film wordt
steeds ingeleid door een voorbeschouwing.
Bozo organiseert ook jaarlijks een kwis voor
de fervente filmliefhebbers. Op het pro-
gramma voor de volgende maanden staan
onder meer 'On connaît la chanson' in april
en het magistrale 'Rumble Fish' op zeven
mei. Voor meer informatie over de
aktiviteiten van Bozo kan je terecht bij
Stefaan Eraly op 016/29.36.27.
Stuc: Met de jaren is de filmprogrammatie
van het Stuc op een nivo komen te staan
dat in Leuven zijn sineliel gelijke niet kent.
Op maandag om 20 u en dinsdag om 22.30
u kan je naar 'Filmfun ', dat de grootste
filmklassiekers brengt, in sinefiele zin wel te
verstaan. Verwacht geen 'Gone with the
Wind', maar voor Tarkovski mag je tot
buiten aanschuiven. Naast klassiekers
komen ook de meeste recente stromingen

aan bod in de 'New Harvest' reeks, die de
filmmakers van morgen een kans geeft.
Tevens worden er geregeld retrospektieves
georganiseerd zoals recent rond het werk
van Hal Hartley. Stuc vind je in de Van
Evenstraat 2d en kan je telefonisch bereiken
op 016/23.67.73.
Vlaams Filmmuseum: Dit, museum richt
zich vooral op de Vlaamse, Belgische en Ne-
derlandse film. Het belicht vooral de tech-
nische geschiedenis van de film. Op woens-
dag worden er twee projekties georgani-
seerd van oude Vlaamse films. Het museum
vind je aan de Vanderkelenstraat 30, infor-
matie over het programma krijg je op
016/22.69.06.
Auditoria: Ook in de auditoria van de KU
Leuven is een hele resem aan films te
bekijken, meestal georganiseerd door een
Iakulteitskring of een organisatie als Da
Extravaganza Alternativa Days. Om te we-
ten wat waar draait moet je aan de val ven
te rade gaan of in de Veto-agenda kijken.
Bevrijdingsfilms: Deze organisatie leent
films en materiaal uit aan organisaties, zelf
doen ze geen projekties. Ze richten zich op
de sociaal betrokken films, zowel over de
derde als vierde wereld. Meer inlichtingen
op 016/23.29.35.

Studio 's is gehuisvest in de Burgemeesterstraat
30, tel. 016/22.56.65. Supercity resideert in
Bondgenotenlaan 145, tel. 016/31.96.00.

Yves Dejaeghere

al veel gehoord"
het draaien van wat uit Brussel komt?
Proot: «Er is de 'Scream Night' geweest,
misschien plannen we ook iets rond 'Star
Wars', maar ik weet nog niet of het moge-
lijk is om zomaar tien uur film op één
nacht op de klanten los te laten. Je moet
daar dan ook een prijs op plakken, dus zo
simpel is dat niet. Op 21 maart is er waar-
schijnlijk wel weer de Oskarnacht, al hangt
er nog veel af van het feit of het zal uitge- -
zonden worden. Vorig jaar was dat een
enorm sukses: we draaiden toen eerst een
sneak, 'Jackie Brown' geloof ik, en daarna
begon de Oscaruitreiking. Heel wat mensen
zijn toen tot zes uur 's ochtends blijven
zitten. Er zijn ook het 'Afrika Film Festival'
en 'Leuven Kort', en binnenkort ook een
Anne Frank-tentoonstelling met een bege-
leidende film. Dat gebeurt dan in samen-
werking met de Anne Frank-Stichting.
Kinepolis houdt zich ook bezig met een
scholenprojekt. Daar zie je dan vooral
produkties van stukken van Shakespeare
en dingen als 'La Vita e Bella'.»

Vedior
Veto: Wat is er waar van het gerucht dat het
produktiehuis Kladaradatsch in Leuven met een
eigen zaal zou starten voor een sinefiel publiek?
Een teken dat er terug een markt is voor de
andere film?
Proot: «Ik heb daar inderdaad ook iets van
opgevangen, maar konkreet kan ik er niks
over zeggen. Natuurlijk juichen we het toe
dat Kladaradatsch illmminnend België terug
naar de bioskoop wil lokken, want ze mik-
ken ook op een andere niche van de markt,
dat zijn inderdaad meer de sinefielere
produkties, Je ziet dat er in Brussel wel
plaats is voor zo'n bioskoop van Kladara-
datsch. maar in Leuven is dat niet evident.
Zelf denk ik dat Super City hier zo'n zesen-
zestig procent van de markt in handen
heeft. We mogen trouwens ook niet meer
groeien in België, want dat zou in strijd zijn

met de konkurrentiewetgeving. Dat bete-
kent dus niet dat we hier geen plannen
hebben: nog dit jaar worden hier twee
zalen volledig vernieuwd, plus een aantal
technische zaken die nog worden bijgesteld.
Die kosten zijn nodig als je ziet dat we
tenslotte zeven dagen op zeven films
draaien. Overdag heb je dan nog eens de
KU Leuven, die met Kinepolis een vast
kontrakt heeft: omdat ze daarmee een
plaatsgebrek kan opvangen, gaan hier ook
lessen~oor. »
Veto: Jullie hanteren een eigen soort studenten-
kaart, waarvoor studenten tot voor kort heel wat
privf.{gegevens moesten prijsgeven om er eentje te
krijgen.rEr kwam zelfs een aktie omdat de kaart
in strijd zou zijn geweest met de wet op de
privacy. Wat is tja(!r intussen mee gebeurd?
Proot: "Dat probleem met die Student Film
Card is intussen van de kaart. letterlijk en
figuurlijk. De oorspronkelijke bedoeling van
een eigen soort studentenkaart was een
uniformisatie: die kaart was gratis voor alle
studenten en op die manier was er aan de
kassa geen betwisting over welke school of
universiteit nu al dan niet korting kreeg. De
samenwerking met het interimbureau
Vedior Gregg, dat de gegevens ging verwer-
ken, staat op een laag pitje: die gegevens
zijn nog niet verwerkt en liggen ergens in
een doos. Ze zijn enkel voor intern gebruik.
Vedior zal daar dus niks mee doen. Je moet
ook weten dat het invullen van gegevens
op die kaart volledig vrijwillig was.»
Veto: Bekijkt u zelf veel films?
Proot: "Ik hou daar wel van, ja. La Vita e
Bella heeft me sterk aangegrepen. Tenslotte
is dat ook een deel van onze leefwereld.
Ook naar andere bios kopen ga ik wel eens,
al ben ik in de Studio's nog nooit binhenge-
weest. Ik heb er wel al veel over gehoord
en het is ook niet zo bijzonder dat verto-
ners eens naar elkaars bioskopen gaan. Ik
denk dat Jan Rastelli hier regelmatig wel
eens binnenkornt.»

Jeroen Lissens
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In gesprek met Jan Rastelli, de man van de Studio's

"Ik ben films bekiiken soms zo beu"
Oe kleine konkurrent van het

Supercity-komplex op de
Bondgenotenlaan had in de

jaren tachtig nog het monopolie over
de Leuvense sinemawereld. Bij de
première van 'Patal Attraction' kwa-
men de makers langs in de Burqe-
meesterstraat. en ook Kevin Reynolds
en Günter Wallraff lieten zich er
opmerken. Maar dat veranderde, en
de Studio's bereiken nu nog zo'n
derde van het filmpubliek. Maar dat
doen ze dan wel met de "betere" film,
vindt zaakvoerder Jan Rastelli.

Rastelli: «Eigenlijk is het hypokriet om de
betere film tegenover de kommersiële film te
plaatsen: een film kan bij de twee groepen
tegelijk horen. Bovendien moet je als ver-
toner kompromissen maken met dat onder-
scheid, je moet immers kommersiële films
draaien omdat niet alle andere films zo
renderend zijn. We doen het natuurlijk wel
graag, sinefiele films draaien, net als een
schilder ook liever naar een mooi schilderij
kijkt. We staan dus wel achter die politiek:
onze bewuste keuze is altijd die voor kwa-
liteit geweest. In een groot sinemakompleks
loopt dat soort films verloren en krijgt geen
kans. Daarbij is het ook zo dat we in het
verleden wel een beetje onderschat hebben
dat er in Leuven zo'n grote markt was voor
kommersiële films. Voor de komst van Su-
percity dachten we dat studenten enkel
naar sinefiele films gingen kijken, maar dat
blijkt niet zo te zijn. Het is dus voor een
groot stuk business geworden, je wordt ge-
dwongen om zakenman te zijn in plaats
van filmliefhebber. Toch proberen we er-
gens me aanzet te geven, vaak heel beperkt,
maar zelfs in onze zalen in Tervuren
draaien we wekelijks een filmparel.»
Veto: Toch zie je dal de programmatie voor de
verschillende Studiolokaties erg divers zijn.
Rastelli: «Dat is zo. En de mooiste films
draaien we in Louvain-Ia-Neuve. Want
tussen de programmatie in Leuven en die
in Louvain-la-Neuve is er dus een hemels-
breed verschil: in Louvan-la-Neuve is de
sinefiele film ongelooflijk populair. Op het
eerste gezicht zou je nochtans zeggen dat
we op hetzelfde publiek mikken, en toch
kan je dat niet uitleggen. Ik weet het ook
niet. Dat de Franse film er erg populair is,
kan je nog begrijpen, maar dat de kom-
mentaren op de sneak er altijd volgeschre-
ven staan is toch opmerkelijk. In Leuven
mogen we al blij zijn met een paar teakties.
terwijl het publiek daar echt weg kan zijn
van een film. Daarom zit ik ook graag tus-
sen het publiek, want dat is de beste ma-
nier is om hun reakties te voelen. Je kan
me dus vaak terugvinden als ik de kas doe
of sta te scheuren.»
Veto: Met welke faktoren houdt u rekening bij
de programma tie?
Rastelli: «Dat is moeilijk uit te leggen; ik
bepaal dat eigenlijk grotendeels op basis
van mijn kennis van het publiek ter plaatse,
en nadat ik eerst de films eens alleen voor
mezelf in een zaal afspeel. Met de konkur-
rentie in Leuven hebben we daarover geen
kontakt: hun programmatie kennen we

niet voor we die in de krant lezen. We hou-
den daar ook geen rekening mee, tenzij we
natuurlijk dezelfde film hebben als zij. Als
we dan zien dat zij die om tien uur laten
beginnen, zal ik wel proberen om die film
op half tien te zetten. Bovendien zie ik dat
de film van acht uur meer volk begint te
lokken dan die van tien uur: studenten
gaan dus minder laat uit. Ook onze zalen
spelen daar een rol in: zo zal je zien dat we
in Studio 2 vooral
aktiefilms spelen, in
Studio 3 de grotere
produkties en in Stu-
dio 1 en 4 de meer
sinefiele prod ukties..

«Ook in onze
prijzenpolitiek letten
we niet op de kon-
kurrent, daarin wor-
den we trouwens
meer geleid door de
verdelers - met wie
we een soort haat-
liefdeverhouding
hebben - dan door
de konkurrentie.
Want ook als een film
flopt, wil de verdeler
die op het scherm: hij
heeft er veel 'geld
ingestoken, en onder-
tussen is dat scherm
bezet voor de kon-
kurrentie. Ook
Kinepolis kan daar
zijn eigen zin niet
doen. De distributie-
maatschappijen
hebben zoveel zeg-
gingschap over het aantal keren en wan-
neer hun films waar _gedraaid worden, dat
daar door ons de eerste week niet aan te
tornen valt. Zo hadden wij bijvoorbeeld
liever eerder 'La vita e bella' gehad dan
Supercity. maar dat heeft dus niet mogen
zijn.»
Veto: Wat is de rol van de sneak op donderda-
gavond voor de programmatie?
Rastelli: «Veel meer dan de mensen wat
bezighouden met film voor een zachte prijs
moet je daar niet achter zoeken. Ook onze
reeks Cinema Paradiso is daar een voor-
beeld van. Dat kan een mooie gelegenheid
zijn om films te bekijken die je vroeger
nooit zag op groot scherm. Al geef ik toe
dat ik zelf ook films mis: 'Severi' bijvoor-
beeld heb ik nooit gezien, en 'Citizen Kane'
zag ik pas onlangs zelf op TV. Alhoewel, op
TV kijk ik liefst naar het slechtste dat er is,
het allerslechtste eerst. Hoe erg het kan
gaan met een Jerry Springer bijvoorbeeld.
Zo'n programma's zijn interessant omdat ze
precies bereiken wat ze beogen, dat is een
vast konsept.

«In onze zalen proberen we aan zoveel
mogelijk mensen zo goed mogelijke films te
tonen. En dan zie ik inderdaad liever dat er
meer volk komt naar 'Arnadeus' dan naar
'Meet Joe Black'. Wat we ook proberen is
de Vlaamse film een beetje te promoten.
'Damiaarr' bijvoorbeeld zouden we heel
graag tonen. Ik vind dat we voor iets als
'Max' of 'Urbanus' meer moeite moet doen

dan voor pakweg een 'Ace Veritura'. Ook
bij 'Rosie'. zeg je sneller: "Kom, we zullen
hem toch nog maar wat laten draaien, ook
al komt er niet zoveel volk meer op al.".
Veto: Ja, maar dan doel u dat wel in het SIU-
dioke, toch niet zo'n komfortabele zaal als u hel
ons vraagt.
RasteLli (lacht): «Akkoord, maar ik wil
toch zeggen dat het Studioke wel een goede
zaal is, zolang je maar op de eerste vijf rijen

zit. We weten dat men daar soms proble-
men mee heeft, maar toch is dat geschikt
om films te verlengen. En toch is daar een
heel goede plaats, waar je perfekt kan
zitten.»
Veto: Welke?
Rastelli: «Op de vijfde rij tegen de muur,
waar je je benen languit kan laten liggen.
Voor elke andere filmzaal geldt de regel dat
de beste plaatsen zich op de kruising van de
diagonalen van de zaal bevinden. daar
wordt trouwens ook de geluidsinstallatie op
afgestemd. Films in het Studioke goedkoper
maken kunnen we ook niet: het zijn dezelf-
de films die ergens anders in grotere zalen
draaien, dus zouden we problemen krijgen
met de distributeur.»
Veto: Wat zijn de plannen voor Leuven?
Rastelli: «Ik ga hier in Leuven niet blijven
stilzitten. Van Studio 1 en het Studioke zou
ik graag een iets sinefieler komplex maken.
Daar draaien we nu al geen reklame. De
kornmersiële. sinefiele films - al is dat een
hypokriete benaming - kunnen dan in
Studio's 2, 3 en 4 gedraaid worden. Want
veel films zijn goed én draaien goed, dat is
tenslotte normaal. Kijk maar naar 'Arna-
deus' en 'Silence of the Larnbs'. of 'Titan ie'
en 'Daens',

«Wat ik zelf onlangs heel goed vond
was "The Truman Show', 'Pesten'. Toto Ie
Héros' ook wel. Maar ik kan films kijken
ook heel beu worden; hoor. Na drie slechte
films na elkaar bijvoorbeeld. Je ziet zoveel

doffe ellende! Ook op een sinemafestival
zoals Cannes; ik zie daar vijfentwintig films
op vijf dagen, dan ben je dat beu. Op de
duur verlies je ook je oordeel: de sfeer
onder sinemamensen is daar heel anders
dan onder het publiek in Leuven. Je leeft
daar in een soort roes en je weet niet meer
of de films ook in Leuven zullen aanslaan.»
Veto: Tegenover uw zaak is een kafee, ernaast
een snoepwinkel die tot 's nachts open is. Nooit

aan gedacht om zelf wat van die inkomsten
binnen te njven?
Rastelli: «Ik ben een onnozelaar dat ik
hiernauwelijks snoep verkoop. Ik weet ook
dat de gemiddelde bezoeker negentig frank
uitgeeft aan snoep, naast zijn ticket. Ik weet
ook dat ik er meer aan vermen als iemand
hier een pint je drinkt.»
Veto: Maar dan zou u wel beter wal investeren
in het kafee boven de Studio 's 2, 3 en 4. Het
ademt hier een beetje de sfeer uit van de jaren
tachtig.
Rastelli: «Daar ben ik inderdaad mee be-
zig. Ik ben er momenteel over aan het pra-
ten met een architekt en er komt dus ve-
randering in. Ook de inkom hal hier wordt
op termijn opnieuw ingericht; andere
kleuren en nieuwe muurbekleding. Aan
vasttapijt begin ik niet, dat geeft niks dan
problemen. Maar het moet er hier wat
warmer uitzien.»
Veto: Welk soort films ziet u zelf het liefst?
Rastelli: «Ik zie graag dingen van Green-
away en Woody Allen. Sommige dingen
van Almodevar. al is ook niet alles van
Almodovar goed, want dat hoor je wel
eens. Maar boven alles staan verfilmingen
van Shakespeare. Ik heb er niks van gele-
zen maar ik ben er zot van. 't Moest alle-
maal maar zo plezant niet zijn.»

Jeroen Lissens
Yves Dejaeghere
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Sarah Chase danst twee solo's bij Klapstuk

Een stoel, een vlokie
4) onderdag voert Klapstuk de

jonge Canadese danseres
Sarah Chase ten tonele. Naast

eigen werk danst ze een solo die
Alexander Baervoets met haar kreëer-
de. Met 'Muzz' en 'Walden' brengt
Chase tweemaal een boeiende miks
van verhalen, gebaren en dans.

Met de reeks Futur Présent biedt Klapstuk
geregeld een podium aan jonge choreo-
grafen en dansers. De voorbije maanden
leverde dit al verscheidene aangename
verrassingen op. Ook met de solo's van
Sarah Chase komt een soort dans aan bod
die in het Belgisch danslandschap nogal
ongewoon is. Het uitgangspunt is geen
abstrakte choreografie die als een bewe- .
gingsgrid voor de danser fungeert. Chase
werkt beeldend, het verhaal en het geheu-
gen zijn haar favoriete thema's.

Sarah Chase bracht reeds eerder een
niet onopgemerkt bezoek aan Leuven. Op
het dansfestival Klapstuk 97 danste ze een
solo van de Canadese choreograaf Benoît
Lacharnbre, geïntegreerd in diens 'L'áne et
la bouche, Precies die samenwerking met
Lachambre bevatte de kiem voor het re-
cente werk van Chase. Terwijl zij een ver-
haal vertelde, beeldde ze dit tegelijkertijd
uit in een dansante gebarentaal, een
mengeling van metaforen en abstrakte
bewegingen.

Manenschijn

In 'Muzz' vertelt Chase hoe ze als acht-
tienjarige haar overgrootmoeder ontmoet,
die op dat ogenblik stervende is, en hoe
deze vraagt of ze wil dansen. Er is slechts
een kleine ruimte voorhanden, geen voor-
bereiding. Evenmin is er dansbare muziek
voorhanden, slechts de Mondschein sonate
van Beethoven. Het esteticisme van de
professionele dans vanop de scene ruimt
plaats voor een intense ervaring. De dans

wordt een ruimere uitdrukkingsvorm op
een ogenblik dat er niets meer te zeggen
valt, als was het een konfrontatie met de
dood.

voor het publiek, vandaag. Haar verhaal
wijkt voor een ervaring van de toeschou-
wer.

De pianist van dienst tracht zich in een
live improvisatie de Mondschein sonate van
Beethoven te herinneren. Ook de dans
beweegt zich voort in flarden. De artikulatie
van verhalen uit het verleden wordt uitge-
wist in gebaren die overgaan in danspas-
sages. Het hart loopt over in het omhullen-
de lichaam. Doorvoelde bewegingen passe-

Terwijl Chase dat verhaal en gelijkaar-
dige ervaringen vertelt, schrijft ze de na-
men van overledenen in de lucht. Door die
choreografische ingreep neemt Chase af-
stand van de intense autobiografische erva-
ring, die als het ware wordt omgebogen tot
een kommunikatieve akt. een persoonlijk
kontakt van de danseres met eenieder van
het publiek. Chase danst niet langer voor
haar stervende overgrootmoeder, maar

ren. Een reeks geïmproviseerde fragmenten
vloeit via de herinnering samen tot lijnen.

Alexander Baervoets verraste in okto-
ber vriend en vijand met zijn speelse solo-
improvisatie op muziek van Bach. Ook met
de solo 'Walden', gemaakt voor Sarah
Chase. staat Baervoets schijnbaar mijlenver
van de abstrakte choreografieën die hij
voordien maakte - alvast goed voor een
kleine schok. In zijn groepswerk konden

Klio organiseert striptentoonstelling

De nevelen der liid
~ are jongens, die Grieken en
... Romeinen ... of toch niet ?" is

de niet bepaald vlot bekkende
titel van de striptentoonstelling van
Klio - de kring van de studenten
klassieke talen en oude geschiedenis
- die je vanaf dinsdag in de ekspo-
zaal van de fakulteit Letteren kan
gaan bekijken. De bezoeker wordt er
getrakteerd op reprodukties uit een
aantal bekende strips die zich in het
Grieks-Romeinse tijdvak afspelen.

_..:-

De tentoonstelling wil een zo volledig
mogelijk beeld geven van het marktaanbod
aan strips over de Oudheid. Het meeste
beeldmateriaal komt echter uit de twee
grootste en volgens Klio ook de meest
betrouwbare reeksen, 'Alex' en 'Asterix' .

Zowel de professionele historicus als de
leek in geschiedenis kan zijn ding vinden
op de tentoonstelling. Klio's Werkgroep
Striptentoonstelling wil ermee aantonen "dat
Obelix het vaker dan hij zelf dacht bij het
rechte eind had", of dat de strips heel wat
meer juiste historische informatie over-
brengen dan je zo op het eerste gezicht zou
denken. Voor de bezoekers een gelegenheid
om zich te verdiepen in de nevelen der tijd.
Tevens wil Klio met haar ekspositie nog
maar eens een lans breken voor het beeld-
verhaal tout court. "We willen illustreren
dat de tijd waarin strips kinderlektuur wa-
ren allang voorbij is en het beeld als zou
elke strip een afkooksel zijn van Kiekeboe
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of Jomrneke finaal doorbreken", zo zeggen
zij zelf.

Een derde reden is pedagogisch van
aard. Strips zijn in bij jongeren en kunnen
daarom handig gebruikt worden als didak-
tisch materiaal in de geschiedenisles. In
tegenstelling tot wat vaak gebeurt op soort-
gelijke eksposities opteerde Klio er niet
voor om een bepaalde reeks of auteur eks-
haustief te analyseren, maar konsentreerde
zich op vijf centrale thema's. Die thema's
komen zowel uit de Griekse als de Romein-
se wereld en leiden ons langsheen de stad-
staat Sparta, Hellenistisch en Romeins
Egypte, de mysterieuze Kelten, de gladia-
toren en het Romeinse leger. Een hele brok
dus. De ekspositie toont hoe de stripauteurs
met deze themata omspringen en legt bloot
waar fiktie sterker is dan feit. Het eerste
thema, 'De Stadstaat Sparta', werd vooral
opgebouwd rond werk van de oude mees-
ter Jacques Martin, wiens A1ex eind vorig
jaar een halve eeuw oud was. Naast 'Alex'
treft de bezoeker ook 'Orlon" aan, een min-
der bekende stripreeks van Martin, die zich
afspeelt aan de vooravond van de Pelopon-
nesische oorlog. Hellenistisch en Romeins
Egypte' handelt onder andere over de
legendarische Cleopatra die zowel Alex als
Asterix tijdens hun omzwervingen zijn
tegengekomen. Leuk om weten is dat alle
auteurs bij deze figuur in de fout gaan, zelfs
een Martin, die om zijn uiterst doorgedre-
ven dokumentatiewoede bekend staat.
Cleopatra wordt namelijk steevast voorge-
steld als een Egyptische prinses, terwijl zij

eigenlijk in het Hellenistisch tijdvak thuis-
hoort en dus om een Grieks kleedje vraagt.

Everzwijnen

Wie Kelten of Galliërs zegt, denkt aan
de besnorde helden van Gosdnny en
Uderzo, die je nu ook in de filmzaal tegen
het lijf kan lopen. Asterix en Obelix moe-
ten, hoewel ze een komisch duo vormen,
kwa historische korrektheid niet onderdoen
voor de werken van Jacques Martin. De
Keltische levensaard wordt door de auteurs
treffend geillustreerd. De Kelten stonden in
de Oudheid inderdaad bekend om hun
voorliefde voor grote feestmalen en krijgs-
haftig gedrag. Of er toen werkelijk zoveel
everzwijnen gesneuveld zijn, laten de ma-
kers van de tentoonstelling echter in het
midden.Voor het thema 'Gladiatoren'
konden de mensen van Klio terugvallen op
enkele minder voor de hand liggende reek-
sen, zoals de Engelse Olac, onder andere
door de bekende Storm-tekenaar Don Law-
ren ce getekend. Arena's en gladiatoren zijn
blijkbaar een heel geliefd onderwerp, waar
heel wat stripauteurs zich aan waagden, en
dat niet noodzakelijk in de kontekst van de
Romeinse wereld.

Liefhebbers van 'l'histoire bataille' ko-
men ook aan hun trekken in het laatste
luik van de tentoonstelling, 'Het Romeinse
leger'. Voor wie een boodschap heeft aan
allerlei tipes harnassen en militaire forma-
ties is dit de plaats om wat langer halt te
houden.

Kris Peeters

De tentoonstelling' Rare jongens, die Grieken en
Romeinen ... oftoch niet' is nog te bezoeken tot
vrijdag 26 februari in de ekspozaal van de fakul-
teit Letteren. De toegang is - naar aloud
demokratisch studentenprincipe - gratis.

dansers een reeks parameters en spelregels
naar eigen goeddunken permuteren, en zo
al improviserend een choreografie uitteke-
nen. Nu rest er voor Chase een radikale
vrijheid om vanuit haar eigen danstaal een
minimaal teatraal kader te bewerken. Baer-
voets zorgde slechts voor een uitgangspunt:
een boek en een stoel. De enige choreogra-
fische aanwijzing is de richting: Chase be-
weegt zich van links naar rechts over het
podium.

'Walden' is geïnspireerd op het gelijk-
namige boek van de Amerikaanse vitalist
Thoreau. een uitdaging om zijn formalisti-
sche idioom op de proef te stellen door een
teatrale input. Voor Chase is het verdrinken
van een verhaal in beweging een bekende
werkwijze. Vreemd genoeg heeft 'Walden'
een autobiografische konnotatie voor Cha-
se, die als kind opgroeide in de Canadese
bossen. Zo lijken de eigen danstaal en de
metaforische relatie tOLhet verhaal samen
te smelten in de figuur van de danseres.
Het verhaal wordt reeds opgeslokt voordat
het verteld is. Een implosie van de meta-
foriek zorgt voor een vreemde spanning die
de anekdotiek van het plaatje sloopt.

Op een videotape leest Chase een ver-
haalfragment van Thoreau voor. Hoe hij
zich terugtrekt in een uitgestrekt woud, en
aan de rand van een meer een kluizenaars-
bestaan begint, een leven in de natuur. Na
de projektie begint Chase te dansen op
muziek van Gavin Bryars -violen en
vogelgeluiden. De dans is geen illustratie bij
het boek. Ze ademt eenzelfde sfeer, maar
het verhaal verdampt in de beweging. De
dans ontvouwt zich doorheen een beeld tot
een abstrakte beweging, waarna ze louter
gebeurtenis wordt. Chase luistert naar de
vogels, kijkt naar de zon, drapeert zich over
een zetel. Ze strekt haar tenen, sch udt haar
arm uit. Ze woont op de scene, bewoont de
scene. Als een vlokje dwarrelt Chase uit het
teater naar de tijdruimte van de toeschou-
wer. De herinnering aan Thoreau is er één
van de kijker geworden.

Chase's danstaal is weliswaar uitermate
beeldend, maar steeds geïnspireerd op het
moment, op de onmiddellijke omgeving.
Niet het boek, maar de nerven in de plan-
ken van de dansvloer leveren haar een
ritmische figuur. Dansen is op spontane
wijze kijken en luisteren naar wat rondom
gebeurt. De beelden zijn dus niet letterlijk
op te vatten, maar eerder een stimulans tot
beweging. In de eenvoud van de beweging
als een alledaags evenement situeert zich de
schoonheid van Chase's dans, evenals de
wereld verstrikt in verhalen.

Jeroen Peeters
Sarah eh ase danst 'Muzz' en 'Walden' op
donderdag 18 februari, om 20.30 u in de

dansstudio. Naamsestraat 96. Kaarten kosten
200/250/300/350. Reserveren kan op het Stuc-

onthaal, 016/2081 33
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Student Aid gaat duurzaam op reis

Toerisme ollerrorisme?
Geizen om te leren, allemaal

goed en wel, maar dan moet
men eerst leren reizen, aldus

Student Aid. 'Duurzaam toerisme' is
het thema waarmee de studentenor-
ganisatie Student Aid van veertien tot
negentien februari Leuven probeert
bewust te maken van de Noord-Zuid-
verhouding.

Met haar kampagne in Leuven - daarna
doet de beweging ook nog de andere
Vlaamse universiteitsteden aan - wil Stu-
dent Aid de studenten laten nadenken over
de ekonomische, socio-kulturele en ekolo-
gische gevolgen van toerisme. De toeristi-
sche sektor is de afgelopen jaren spektaku-
lair gegroeid. Met zes procent van het bruto
wereldprodukt - met een jaarlijkse omzet
van drieduizendhonderd miljard dollàr -
heeft het toerisme meer impakt op de
wereldekonomie dan bijvoorbeeld de auto-
of staalsektor. En het einde is nog niet in
zicht: tussen 1980 en 1993 is het aantal
bezoekers in Indonesië bijvoorbeeld met

niet minder dan zeshonderd procent ge-
stegen.

De negatieve aspekten van derdewe-
reldreizen werden vaak verdonkeremaand
met kwasi neo-koloniale argumenten. Rei-
zen brengt toch geld op voor de autochto-
nen, het verschaft hen werk waardoor de
levenstandaard verhoogt, zo luidde de rede-
nering. De afgelopen jaren is een kritischer
interpretatie in de plaats gekomen. Toeris-
tische bezoeken kunnen leiden tot milieu-
verontreiniging of waterschaarste. Op het
kulturele vlak bezondigen veel toeristen
zich aan een toerisme 'à la carte': ze lichten
me aspekten uit een kultuur me zij interes-
sant vinden omdat die passen bij hun eigen
ideeën. De persoonlijke verrijking waartoe
het kontakt met kulturen kan leiden, gaat
zo verloren. Het meest gesiteerde voorbeeld
is Birma, waar de bevolking zelf oproept
om niet naar Birma te reizen. De in 1992
demokratisch verkozen Nationale Liga voor
Demokratie onder leiding van Aung San
Suu Kyi - Nobelprijs voor de vrede -
werd van de macht verdreven door het

leger. De band tussen de schendingen van
de mensenrechten en het toerisme is in Bir-
ma direkt aantoonbaar, het regime zet er
honderdduizenden slaven in om ondermeer
hotels en luchthavens te bouwen. Het Bir-
maanse regime haalt dan ook een groot
deel van haar inkomsten uit de toeristische
industrie. De Westerse tour-operators -
zelfs zij me duurzame reizen aanbieden -
blijven inmiddels. Birma promoten. Op dit
ogenblik denkt de toeristische industrie na
over een etische kode met gedragsregels
voor de reiziger, die de negatieve gevolgen
van het reizen moeten inperken.

Het duurzame of verantwoorde toerisme
probeert me negatieve gevolgen te onder-
vangen door een vorm van reizen waarbij
het respekt voor de lokale bevolking en
haar kultuur centraal staat. Daarbij beseft
men dat ook het eko-toerisme zelf niet vrij
van kritiek is. De nog onbetreden toeristi-
sche oorden kunnen op termijn zelf mas-
saal eko-toeristen aantrekken - wat neer-
komt op een verschuiving van het pro-
bleem. Maandag kaart Student Aid deze
heikele kwestie aan in haar openingsakti-
viteit. een debat over 'toerisme of terroris-
me'. (Zie kader voor een overzicht van de
aktiviteiten) .

Op het debat zullen ondermeer verte-
genwoordigers aanwezig zijn van Sago, Pik-
nik en Kriskras, de drie organisaties waar
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Student Aid dit jaar mee samenwerkt. Zo-
wel Piknik als Kriskras laten zich in met
reisbegeleiding. Samen anders gaan ont-
wikkelen (Sago) koördineert de aktiviteiten
van andere organisaties me zich met duur-
zaam reizen bezighouden, en richt zich in
het bijzonder op Latijns-Amerika. De op-
brengsten van Student Aid Leuven gaan
dan ook naar Conamuca, een landelijk
georganiseerde boerinnen organisatie in de
Dorninikaanse Republiek. waar het geld zal
gebruikt worden voor een toepasselijk
projekt. In het Zuiden van de Dominikaan-
se Republiek verzette de lokale bevolking
zich met sukses tegen een kommersieel
toeristisch projekt dat een privee-onderne-
mer wilde uitbouwen. In hun zoektocht
naar alternatieven voor hun dalende land-
bouwinkornsteä onderzoeken de lokale
gemeenschappen nu zelf hoe ze een vorm
van toerisme kunnen uitbouwen, me niet
ten koste ga~aan hun eigen gemeenschap.

Orkest
Met het zoeken naar een evenwicht

tussen een thema - duurzaam ontwikke-
len - en een projekt in het.Zuiden blijft
Student Aid het pad volgen dat ze in 1996
insloeg. Het alfa en omega van Student Aid
is bewustwording, het verschaffen van
informatie aan zoveel mogelijk studenten

om hen aan het denken te.zetten
over de noord-zuidrelaties. Zo ver-
spreidt Student Aid haar brochure
onder alle Leuvense Studenten en
hecht ze belang aan laagdrempelige
aktiviteiten als een beurs, een film of
een fuiL -

In het verleden werd het werken
rond een konkreet projekt door Stu-
dent Aid zelf in vraag gesteld. Na een
interne diskussie over het nut en de
aard van ontwikkelingsamenwerking
besloot Student Aid in 1993 - op
het hoogtepunt gekomen van haar
inhoudelijke werking - af te stappen
van projektwerking. Student Aid gaf
toen een boek uit - 'Het orkest van
de Titanic' - waarin een pamflet van
.Dirk Barrez - medewerker aan het
televisieprogramma Panorama en
jarenlang werkzaam voor een niet-
goevernementele organisatie (NGO)
- onomwonden stelde dat de fond-
sen werving voor projekten een deel
van het probleem was. Lang niet alle
projekten slaagden, terwijl ook de
lokale bevolking niet altijd bij het
opzet betrokken werd. Veel NGO 's
verstarden en werden ~eldinzame-
lingsmachines die met het !lodige
vertoon één keer per jaar de aan-
dacht opeisten, en bovendien de
indruk wekten dat de derde wereld
bij het Noorden kwam bedelen, en
voor een goed deel gewoon het
Westerse geweten susten.

Student Aid wilde ervoor zorgen
dat het Zuiden zelf voor zijn ontwik-
keling kon instaan, door in het Noor-
den een mentaliteitswijziging te
bewerkstelligen die veranderingen
van strukturele aard hoorde mogelijk
te maken. In de daaropvolgende
jaren werd konsekwent louter the-
matisch gewerkt, in 1994 rond voed-
selzekerheid en een jaar later rond
ontwikkelingsamenwerking en groot-
stedelijkheid. Die keuze stelde de
beweging evenwel voor een dilem-
ma. Het uitgangspunt, zoveel moge-
lijk studenten bereiken, bleek niet te
verzoenen met een dergelijke sterk
inhoudelijke werking. De dalende
interesse van het studentenpubliek
noopte Student Aid ertoe om de lu-
dieke aktiviteiten terug op te waar-
deren en de thematische werking te'
kombineren met konkrete projekten
als hefboom om meer studenten aan
te spreken. Met de keuze voor een
populair thema als 'reizen' mag een
dergelijke doelstelling niet mislukken.

Benny Debruyne

Zie kader voor de aktiviteitenkalender
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Jobinformatiedag van de [(U Leuven

Werk maken van werk zoeken
~ e KU Leuven laat je na je stu-
~ dies niet zomaar los. Dat wil

althans het kredo van de Kern-
sel Tewerkstellinq van de universiteit
doen geloven. Op woensdag 10 febru-
ari voegde zij alvast de daad bij het
woord: laatstejaarstudenten en afge-
studeerden werden uitgenodigd om op
de zogenaamde Jobinformatiedag
kennis te maken met de arbeidsmarkt.

De Jobinformatiedag is de zevende aktivi-
teit van de negen die de Kernsel Tewerk-
stelling dit jaar organiseert. De overgang
van de studentenwereld naar de arbeids-
markt wordt door de unief zorgvuldig mee
voorbereid. Eerder vonden al informatie-
sessies plaats zoals 'Wegwijs Arbeidsmarkt',
'Werken in het Buitenland', of 'Hoe solli-
citeren?'. Hoewel die aktiviteiten niet zo'n
hoog profiel genoten als de 'Jobinformatie-
dag', is Isabel Penne van de Kernsel Te-
werkstelling erg tevreden over het verloop
ervan. "Er was zelfs een informatiesessie in
de lesvrije week en ik dacht, '0 ramp', maar
als je echt geïnteresseerd bent in een be-
paalde dissipline - we hadden toen een
lezing over diplomatie - dan kom je daar
toch op af. De algemene info, zoals - Hoe
olliciteren bijvoorbeeld - kende daarente-
gen iets minder sukses dan vroeger, maar
over het algemeen zijn wij heel tevreden
over de opkomst. Op de Jobinformatiedag
worden tussen de achthonderd en de
duizend studenten verwacht."

Keuzevakken

r:_ ,...".,_

De KU Leuven is wat infodagen betreft
niet aan haar proefstuk toe, aldus Penne:
"Die traditie gaat.een twintigtal jaar terug
en maakt deel Uil van het zorgende dat de
K van de KUL toch nog betekent De loop-
baanbegeleiding van de andere uniefs is
namelijk niet zo uitgebreid." Het gaat
volgens Penne niet alleen om de nazorg via
bijvoorbeeld de permanente vorming, maar
ook om een zekere voorzorg: "We proberen
de studenten al van in de studententijd
bewust te maken van hun loopbaanop-
bouw." Dat begint bij het bewuster leren
kiezen van keuzevakken. Studenten wor-
den ertoe aangezet keuzevakken te selek-
teren in funktie van een latere carrière, niet
omdat een prof gemakkelijke eksamens

-

afneemt. Bovendien wil de Kernsel tijdig
informeren over waar je terecht kan, want
de tijd van de rechtlijnige jobs - "een ger-
manist gaat het onderwijs in" - is voorbij.
Een germanist zoekt best tijdig uit waar
voor hem nog allemaal kansen liggen. "Wij
passen ons aan die trend aan", aldus Penne,
"want voor deze Jobinformatiedag hebben
we voor het eerst ook de voorlaatstejaars
uitgenodigd."

Jobhunters
Op de beurs zelf, die de Museumzaal

en de Jubileumzaal van de Universiteitshal-
len vulde, waren naast rekruteringsburo's
vooral het bank-en verzekeringswezen en
de privee-sektor in het algemeen sterk
vertegenwoordigd. Hun perseneels- en
aanwervingsverantwoordelijken gaven
inlichtingen over de tewerkstellingsper-
spektieven en aanwervingsprocedures.
Informatiestands van de overheid - de
VDAB, de Vlaamse Gemeenschap, de Pro-
vincie Vlaams-Brabant - trof je er echter
ook aan, net als begeleidings- en oplei-
dingsorganisaties voor zelfstandigen.

Vandaag is ook het internet een be-
langrijk instrument voor 'jobhuruers' ge-
worden, zoals de 'elektronische vakature-
bank' van de Dienst Studieadvies - be-
doeld voor studenten en alumni en in pri-
meur tijdens deze beurs - illustreert. Ver-
schillendé bedrijven stelden zich bovendien
aan potentiële sollicitanten voor via be-
drijfsvideos. Enkele ervaren personeelchefs
zaten klaar om sollicitatiebrieven en curri-
cula vitae na te lezen en om aansluitend
advies te geven over inhoud, stijl en vorm-
geving. De Kernsel Tewerkstelling stelde
voor de gelegenheid een 'profielenboek'
samen, met daarin een honderdtal levens-
echte cv's van vroegere studenten. Hét boek
werd aangeboden aan de deelnemende
bedrijven.

Voor wie er de lijst van deelnemende
bedrijven op nasloeg, werd het al vlug dui-
delijk: de gevraagde diploma's zijn op één
hand te tellen. Als een echo keerde steeds
de vraag naar ingenieurs en afstuderenden
uit de richtingen ekonomische en toege-
paste ekonomische wetenschappen terug,
daarnaast de roep om informatici en andere
eksakte wetenschappers, en ten slotte ook
juristen. Of de 'Jobinformatiebeurs' daar-

mee, zoals zij beweerde, een weerspiegeling
bood va~ de reële vraag op de arbeids-
markt, blijft een open vraag. Het lijkt alsof
de humane wetenschappers in een verdom-
hoekje terecht zijn gekomen. Mevrouw
Penne? "Verdomhoekje is een verkeerd
woord, denk ik. Maar het is zo: we laten

'Germaniatoneel' hoeft niet meer geïntroduceerd. De knng van de Germanisten levert elk jaar een stuk af dat er gerust mag gezien worden. Na 'Leonce en
Lena' van Biichntr en Boste van Arne Sierene is dit jaar 'Julius Caesar' van William Shakespeare aan de beurt. , opnieuw in een regÎe van Dirk De
Lathauwer: Voarstellingengaan door op 15, 16, 17, 18 en 21 februari telkens qm 20.00 u. Kaarten kosten 200/250 en zijn in het kader van het
Interfakultair Theaterfestival te koop op het Stuc-onthaal.
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hier de privee-sektor aan bod komen en
het zijn inderdaad vaak dezelfde diploma's
die daarin traditioneel terechtkomen. Ger-
manisten moeten zich hier een weg zoeken.
Maar een germanist kan evengoed op een
informatica-afdeling terechtkomen, in een
PR-afdeling of in een opleidingsafdeling, 'al
hij of zij f1eksibel is."

"Ik wil hier geen bedrijven die geen
jobs hebben", vervolgt Penne. De VRT heeft
hier één keer gestaan om dan te zeggen dat
ze eigenlijk geen vaste jobs aanbieden. Als
dat zo is, dan heb ik liever dat ze niet ko-
men. De mensen die hier wel staan, hebben
effektief jobs. Vandaar ook een minimum
aan audiovisuele toestanden. Het is een
tamelijk sobere beurs, de nadruk ligt op het
gesprek en op het aftasten van de
mogelijkheden. "

Golven

Op de vraag in welk arbeidslandschap
de huidige eerstejaarstudenten zullen afstu-
deren, moest mevrouw Penne ons het ant-
woord schuldig blijven: "Dat is heel moei-
lijk. Een paar jaar geleden hadden bedrij-
ven geen plaats voor ekenomen. maar in-
tussen vraagt men weer ekenomen bij de
vleet. Men vraagt nu ook volop naar infor-
matici. Maar wat in 2002? In de vijftien
jaar dat ik dit doe heb ik golven van vraag
en aanbod bemerkt, maar die zijn moeilijk
te voorspellen. Ook de bedrijven tasten
hieromtrent in het duister."

Davy Coolen
Meer informatie vind je in de brochure 'Dag
unief .. Wat nu?' van de Kernsel Tewerkstelling,
die - net als de Dienst Studieadvies - gevestigd
is in het Atrechtkollege (Naamsestraat 63).



Farma wint interfakultair songfestival

Hardcore doodde radio-·ster
Oet zeventiende Interfakultaire

Songfestival van de
Landbouwkring (LBK) bracht

dit jaar weer wat nieuwe geluiden
aan de oppervlakte. Verschillende
Leuvense studentenkringen zonden
hun talentrijkste zonen en dochters
uit. De kandidaten brengen naast een
aantal eigen nummers of covers ook
een verplicht nummer; deze keer was
dat Video killed the radio star.
'Rasbliuto', de groep van Farmacie,
won uiteindelijk het festival.

De Leuvense zalen, zoals de Corso of de
Lido, zijn ofwel gesloten, ofwel te klein,
zodat LBK haar songfestival opnieuw moest
laten plaatsvinden in de Heverleese Roo-
senbergzaal. Misschien is dit de reden
waarom elk jaar minder studenten van dit
songfestival een traditioneel donderdag-
avondje-uit maken. De supporters van de
deelnemende kringen maken het gros van
de menigte uit.

Ekonomika stuurde met Wim De Smy-
ter een ervaren muzikant. Hij bracht louter
akoestische nummers, vooral geïnspireerd
op het werk van Buffalo Tom. De ekono-
miestudent boeide op zijn eentje moeiteloos
de hele zaal. Van het opgelegde 'Video kil-

led the radio star' bracht hij een sterke,
ingetogen versie. Dat een verplicht num-
mer soms geforceerde resultaten oplevert
en het bovendien moeilijk is voor een
muzikant om zo'n nummer in zijn eigen
stijl te integreren, uitte zich in de opmer-
king van deze student: "Jullie kennen dit
nummer wellicht beter dan ik", waarna hij
ostentatief een spiekbriefje onder zijn gitaar
plakte.

Spiekbriefjes hadden de pappenhei-
mers van de Sociale Hogeschool niet nodig.
Rijmen en dichten zonder hun poep op te
lichten: 'Poetica Insana' is de naam. Deze
zichzelf relativerende !l1ama's jasjes voer-
den een kluchtig muziekkabaret op met
louter Nederlandstalige nummers. De
zanger kreeg het publiek op zijn hand met
uit het leven gegrepen refreintjes als "Ik
moet studeren, maar ik ben me met m'n
geslacht aan het amuseren."

Vervolgens was het de beurt aan het
organiserende team. LBK nam dit jaar
hoofdzakelijk jeugd in de selektie op. Dit
uitte zich jammer genoeg in een gebrek aan
ervaring op de planken. Het waren vooral
de entoesiaste thuissupporters. die hen er
op sommige momenten doorhielpen. Maar
als deze eerstekanners zichzelf de tijd
gunnen om hun stem tot volwassenheid te

laten' komen en hun presence wat bij te
schaven, dan heeft Landbouw hier wellicht
een wissel op de toekomst.

Het Lemmensinsituut schreef de twee
voorgaande edities op haar naam en had dit
jaar dus de trofee definitief mee naar huis
kunnen nemen. 'Abe and the Ortginals
lieten achtereenvolgens David Bowie. PJ
Harvey en Tori Amos op imponerende wijze
de revu passeren. Dat zij erin slaagden om
aan hun covers een eigen dinamiek toe te
voegen, maakte hun prestatie des te sterker.
Vooral de zangeres, door God gezegend met
een immens stemvolume, wist elk nummer
te k1eu~~n. De steeds terugkerende kritiek
dat deze artiesten semi-professioneel met

Campustoneel beëindigt seizoen met Camus's 'Caliqula'

Leel wreed, leel echt.
ealigUla' is de afsluiter van het

tiende seizoen van het Cam-
pustoneel, de amateur-toneel-

vereniging van de KV Leuven, met
studenten, net afgestudeerden en -
voor dit stuk - een professor emeri-
tus als akteur. Albert Camus's 'Cali-
guia' is wel eens omschreven als de
lange zelfmoord van de Romeinse
keizer die de absurditeit van het leven
doorziet en dat als rechtvaardiging
gebruikt voor zijn diktatuur van de
waanzin.

"In de persoon van Caligula, en voor de
eerste keer in de geschiedenis. gaat de
poëzie tot handelen over en voegt de daad
zich bij de droom. Caligula doet waar hij
van droomt. Hij verandert zijn lilosofie in
lijken", zo 7egt Scipio. één van Caligula's
tegenspelere. De liguur van Caligula zell
doet onwillekeurig denken aan die van
kolonel Kurtz in Jovcph Conrads 'Hcart ol
Darknevv'. Allebei lijn het liguren dil' door
de viiuaric waarin Ie vcrzeilen - in het
geval van Caligula de dood van lijn zus en
minnarc-, Druvilla - gckonlronu-crd
worden met het tenorneen 'macht ',
AI<,Caligula bijvoorbeeld een man doodt
omdat dil' hem wilde vergiftigen, en daarna
ontdekt dat hij zich vcrgist heelt, ziet hij
daar geen enkel probleem in: vroeg ol laat
70U de man iorh wel doodgegaan zijn.
Caligula doorziet dl' absurde waarheid dat
mensen sterven, en dat 7e niet gelukkig
zijn, en hij handelt ernaar. Hij probeert zelf
in een pure en superieure vrijheid te leven.
AI is het l'en vrijheid van het kwade, het i,
beter dan de kleinburgerlijke blindheid van
zijn patriciër». Caligula wordt een monvrcr.
dat dl' mensen en hun waarden - vriend-
schap, eerlijkheid of liefde - wil ont mas-
keren.

Carnus baseerde zich voor dit stuk up
de geschiedschrijving van Sucionius. waar-
in Caligula als de meevt waanzinnige van
alle keizers wordt afgeschilderd. Suctoniuss
beschrijving is vooral een opsomming van
karaktertrekken en anekdotes. De interpre-
tatie van Caligula als een perfekt en zuiver
en dus absurd en monsterachtig heerser is
Carnus's verdienste, en kan niet los gezien
worden van de kontekst waarin Camus het

stuk schreef. 'Caligula' werd voor het eerst
opgevoerd in 1945, vlak na de 'logische
teorieën en daden van Mussolini en Hitler.
Het hele teaterlandschap onderging toen
trouwens niet toevallig de invloed van het
'absurd teater' van vooral Eugène Ionesco.

Voeten

Suetonius vermeldt ondermeer dat Ca-
liguia vaak zijn gezicht vertrok voor de spie-
gel. en op elk moment emotioneel kon

filosofie van Caligula perfekt begrijpt, hem
zelfs gelijk heeft, maar toch het komplot
moet smeden om zijn eigen hachje te red-
den. De lust, het instinkt om te leven is
sterker dan alles, zelfs dan het inzicht dat
het leven absurd is. Caligula is er zich niet
van bewust. Maar als het leven geen zin
heeft, als hij toch ook dood moet, waarom
verzet hij zich dan zo sterk tegen het ge-
smede komplot? Waarom interpreteert hij
anders op paranoïde wijze onschuldige uit-
spraken en handelingen als een bedreiging

"Teqen hem is tegen mij, hé maat!"

uitbarsten. Op de scène staat - het spel
speelt zich trouwens in het midden van de
zaal af. met aan weerskanten publiek -
dan ook aan de ene kant een spiegel. en
aan de andere kant een drumstel dat Cali-
gula's tirades regelmatig nog meer kracht
geeft. Als een wild dier schuifelt Caligula op
blote voeten al fulminerend over de scène.
op onverwachte momenten duikt hij op,
meestal om zijn onderdanen de stuipen op
het lijf te jagen. Het stuk is opgedeeld in
vier bedrijven, terwijl de personages in
twee kampen kunnen worden opgedeeld.
Caligula en zijn trouwe volgelingen tegen-
over de patriciërs, die - als veriegenwoor-
digers van de samenleving - een kemplor
smeden tegen de keizer. In één van zijn tête
à tête met Caligula, zegt Scipio dat hij de

(foto David Maesen}

voor zijn eigen leven? 111 hun wil om te
leven zijn Caligula en zijn slachrolfcrs één.

Uiteindelijk ziet hij in dat zijn vrij-
hcidsdrang noodzakelijk in tegenspraak i~
met de naar zekerheid en orde strevende
samenleving: "Je mag mij doden, maar na
mij zal iemand anders revolteren tegen de
willekeurigheid", zo zegt Scipio. Met Cali-
gula's - wat lang uitgesponnen - afdaling
in de wreedheid sluit het Campustoneel op
verdienstelijke wijze haar tiende seizoen af.

Benny Debruyne
'Caligula'speeltop 16,18, 19,23,25en27
februari vanaf 20.00 u in de voormalige kapel
van het Zwartzusterskolleqe, Zwarre Zusters-
straat 2. Reserveren bij Fons Melot,
tel: 016/32. 43.70 of e-mail:
atfons.metottèdsv.kuteuven.ac.be.
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muziek bezig~ijn, is dan ook onterecht.
Integendeel. het-leek dit keer eerder een
nadeel. want de jury was dan wel vol lof,
maar de groep werd tqch.slechts met een
derde plaats bedacht. Zij kaapten wel de
prijzen weg voor beste bassist en beste
'ander instrument', een altsaxofoon.

Met 'Rasbliuto' zette Farrna een
viagra pil op de scène die heel de zaal recht
kreeg. Het groepje in klassieke rockbezet-
ting bracht niet echt overweldigende num-
mers zoals die van het Lcmmens. maar
speelde degelijke en gevarieerde 'Britpop'.
Jonge groepjes hebben het vaak moeilijk
om zich te onttrekken aan de invloed van
hun grote rockvoorbeelden. 'Rasbliuto: eks-
perimenteerde evenwel in de eigen num-
mers en ging op zoek naar een eigen iden-
titeit, zo ook in het 'video-nummer'. Het
leverde hen terecht de prijs op voor het
beste eigen werk. Verrassend genoeg haai-
den zij ook de eerste plaats binnen, zowel
van de publieksjury als van de professionele
jury. Nicolas Debusschere van 'Rasbliuto:
"Wij hadden dit nooit verwacht. Het Lern-
mensinstituut was muzikaal duizend keer
beter dan wij, maar misschien dit jaar iets
te rustig voor een songfestival." Het bleek
ook voor deze kandidaat niet vanzelfsprek-
end om een persoonlijke variant van het
opgelegde nummer ineen te boksen.
Nicolas: "Pas twee weken geleden hebben
we dat nummer gemaakt. De organisatie
had beter de keuze gelaten tussen twee of
drie opgelegde nummers".

Hardcore

Industria had zich aangepast aan de
huisstijl van de Landbouwkring. ze deden
iets met 'beat': 'Cora x ' was het bu}tenbeen-
tje van de avond. Dit duo uit Groep T had
heel wat tijd nodig om het podium in orde
te brengen: komputers keyboards. l'en
komplcic Belgacom-centrale vol ka hel, en
een eigen liclu invtallati« werden aaneen-
geschakeld. Ecn-, dl' 'cmcrtoct-, ingedrukt,
plakten de dreigende havdrcuncn het mid-
denril van de onschuldige tochoorders
tegen hun maag. Hoewel dl' doorvncc Lcu-
ve nve \I uden ten Iu ivcn te braa I zijn voor
dele harde tonen, bekroonde dl' jury hun
hardcore-techno cover van het opgelegde
nummer.

"Verdic r'. de kandidaat van Gcrrnania.
had heel wat nivo in haar rangen en
dwong respekt at. Dl' langel'C\ trok de aan-
dacht terug naar de ",('ne met het volle,
donkere timbre van haar stern. Dl' groep,
die hier en daar haar invpirauc /oclu bij de
Pixics. blccl intimistisch. Blijkbaar was dell'
formatie niet uitgesproken genoeg, zij werd
immer, niet gelauwerd.

Het podium van het ,onglestival on-
derging een laatste gedaanteverwisseling
met de blues van 'Kungfu!'. muzikaal am-
bassadeur van Pedagogie. Eens het opgeleg-
de nummer erdoor gejaagd met een ge-
smaakt hip hop-blues ritme, begon hun
tocht naar New Orlcans. De krachtige
bluesstem en dito mondharmonika van de
zanger keilden de studcnreruncnigrc de
Mississippi in, Jcff Bucklcy indachtig. Geen
enkele bende kreeg die avond de studenten
zo uit hun sokken. Verdiend gingen ze met
de tweede plaats aan de haal.

Bart De Schrijver
Tom Van Wauwen
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Een informatieve en interactieve uiteenzetting
voor studenten over en rond de beurs

op dinsdag 23 februari 1999 om 19.30 UUI'

in het Atrium van de Generale Bank,
Vital Decoster-st.raat +..~te Leuve n.

Ingang gratis.

Generale Bank
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~ zoel(erlies
...J Frans wargé.
alias de rauzjé. is
flauwgevallen
wegens een te lage
bloeddruk.
...J Wij hebben niet
met glazen ge-
gooid op die fuif!
...J Klio-toneel: spel
en overspel.
...J Sofie S., moest
mijn liefde voor
jou uit te drukken
zijn, dan zou dat
zelfs nog niet mo-
gelijk zijn met de
bestaande woor-

denschat van geuren en kleuren. Daarom wou
ik je hiermee duidelijk maken dat je de part-
ner voor het leven in me gevonden hebt! I!
Kussen van Philippe S.
...J Pjeroo, de eer van het artikel vorige week is
je verkeerdelijk toegekomen, sorry, groetjes
van Jan .
...J Philip L., sorry dat je artikel sneuvelde.
...J Voor jou een Valentijnzoe'ertje omdat je
e'zamen zo hoed was. Van je shat.
...J Tom Mihta zal jaloers zijn
...J Dag llse, groetjes. Joost.
...J Klio-toneel: "Schimmen rond ajax' 17-18
februari om 20.30 h. Kaarten in Stuc of bij
Klio-presidium
...J Anti-macho speelt macho, man speelt
vrouw, eerste kan speelt grootmoeder, sterve-

ling speelt godin. De juiste persoon voor de
juiste rol: dat kan enkel Klio zijn .
...J Bartje wenst Bigje vele spontane knuffels toe.
...J Klio-toneel: moed, hoogmoed en moeder-
verdriet.
...J Everybody here wants you .
...J Ik hoef enkel een nachtzoentje.
...J Liesbeth en Johan vormen een perfekt
koppel!
...J Groetjes aan de Keuk! We hebben je gemist.
...J Joost wordt hoofd redakteur.
...J Volgende week eksklusief in Veto: fotosessie
met Steven Vandervelden.
...J Help, de pantashopper wordt gevaarlijk
...J "In ieder van ons zit een Rottweiler", aldus
T. Barman .
...J Moeskarnaval. een vrijgeleide voor sjieken,
boeren en janetten.
-J De Ojipenassen of de Kazoos?
...J Tante Benny van de troon gestoten door
prinses Ri ta .
...J Wat doet Ellen VOB vrijdag?
...J Plan 2 gelukt: Johan B heeft nu een. moeder
die meer voor hem wil doen dan zijn stink-
kousen uit te wassen .
...J Anneke, nu je een kot hebt en een kookfor-
nuis, hoel ik niet meer naar de Alma te gaan
...J Volgende week eksklusie! (bis): Stef op Ket-
net.
...J Armemie van het Stuc-onthaal, fl!nky top-
less, moordgriet, give me the heat.
...J De groetjes aan K4, ik zal binnenkort eens
langskomen.
-J "Kaka Tuut Tuut", aldus Tom Van Wauwe

Zoekertjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn
gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 10~ frank per week aangerek-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, 1 leken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@velo.student.kuleuven.ac.be.

FlnaledallFB 10 februari 1ggg
Basketbal Dames
TrOOlting: Vrg-Ekonomika: belde ploegen gaven forfait
Finale: Apolloon-Lbk: nog niet bekend bij de redaktie
Ba$ketbal Heren
Troosting: ~nnania-Wina: 90-29
Finale: Apolloon-Ekonomika: 66-44
VoUeybal Dames
Troosting: Medica-Romania: 2-0 (25-10 1 25-18)
Finale: Apolloon-Lbk: 2-0 p 5-5 1 15-11)
VoJleybal Heren
Troosting: Bkonomika-wina: 2-0 (25-14: 25-13r
Finale: Vtk-lndustria: 3-0 (15-8125-8125-23)
Mini-voetbal Dames
Troosting: Wina-Merkator: 2-1
Finale: Thomas Morus-Cité: 5-0
Mini-voetbal Heren
Troosting: Wina-Gtocll,:eld: 3-8
Finale: Thomas MorUS-ApolLoon: 6-4

...J "Kaka kaka tuut toot tet', overtuigde Bart
De Schrijver.
...J Herman, stop ermee! Marie-Claire is het niet
waard. Trouwens, ze is geen klant van de pan-
tashop .
...J "Wat zijn dat toch voor vieze dingen". kloeg
Aernout, en hij vroeg zich af waarop dit sloeg.
-J lk: "Macht en wetenschap gaan samen; ik
heb geen macht.'
...J Maarten Hofman meers Mike Kelley, meets
rottweiler.
...J Rottweilers gesteriliseerd, ErJand akkoord.
Ik heb goesting om in de nachtwinkel nog

een f~ske te gaan halen.
...J De Joost stond erbij en keek ernaar, het was
niet mis .
...J Anneke wat hangt dat kruis rond uw nek te
bengelen? Zijt ge soms een krivrelijke loser
geworden?
...J Wie heeft een dwangbuis? Woubeir wil niet
meer in vrijheid leven .
...J Debby, ben je direkt gaan slapen die donder-
dagnacht of heb je over mij gefantaseerd?
...J Het peil van het vegetarisme is in Veto se-
rieus gedaald.
-J "Als er iemand anders betaalt, eet ik wel
eens vlees'; zeide Kristof.

-J "Vrnuwen met een Jeansbroek kunnen niet
verkracht worden", aldus de Italiaanse cassa-
tierechter
...J Yves is z'n rood rugzakje (met Bowie-cd)
kwijt. Terug te brengen bij vero .

~
#

...J Jeroen is." ,.
...J Jeroen is z'n kurkentrekker (zonder cd)
kwijt. Terug te brenge.p bij Jeroen .
-J Beriny's fiets is gepikt (de eerste, de tweede
en de derde) aan Veto. Terugbrengen naar
Veto .
...J Aan alle fijne ridders: vanaf volgende week
za I ik meer op kot zijn.
...J Joaquin: Hasta la vista baby!
...J Sardorris is nu ook aan de barbecue van
Aqualibi gesignaleerd. Oppassen dus als je
daar nog met blote voeten rondloopt, want de
verbrande satés vliegen je 0111 de oren.
...J Geen wonder dat het reuzerad in de vijver
viel en de monorail instortte toen Sardonis
nog in Bobbejaanland aan de slag was.
...J De Efteling is de volgende in de rij. Volgende
week zijn alle bolle Gijzen verstopt.
..j Als je voor de instuif wilt komen: altijd wel-
kom (maar ge zult wel moeten meehelpen re-
noveren: vloeren, schilderen, ... ).

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder D.J.

KARAOKE (1.500 titels)

WOI6/201.301

• agenda &$ ad valvas DOOR MARIE-ANNE OE DEURWAERDERE

MAANDAG
19.30 u LEZING De stad als sociaal kunstwerk:

een kultuursociologische visie, in PDS, org.
Uur kultuur.

20.00 u FILM Filmfun: "The killing' van Stanley
Kubriek. in Stuczaal. toeg, 1001 125/1501 J 75,
org. Stuc.

20.30 u TEATER 'De ongelukkige' door Toneel-
schuur Haarlem in een regie van Javier
Lopez Pinon, in Vlamingenstraat. 83, tocg.
200/250/300/350, org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest. 'Hamam-Il bagno
turco' van Ferzan Ozpeiek. in Stuczaal. ioeg.
I00/l25/1501l75, org. Stuc.

DINSDAG
TENTOONSTELLING De oudheid in de strip.

De tentoonstelling loopt tot 26/02/99, in
Erasmushuis, roeg. gratis, org. Klio.

20.00 u TEATER Campustoneel. in Kapel Zwart-
zusters, erg. Uur kultuur.

20.00 u FILM New Harvest special: 'Phallic plea-
sures', in Stuczaal. toeg. 100/125/150/175
org. Stuc.

20.30 u TEATER Toneelschuur Haarlem: 'De
ongelukkige', in Vlam, rocg. Met stuckaart

200/250, zonder stuckaart 300n50, org.
Stuc.

22.30 u FILM Filmfun: ' The killing'. in Stuczaal.
org, Stuc.

WOENSDAG
1300 u KONSERT Grati, Uur Kultuur' 'Sangir',

in Pangaca, org. Uur Kultuur
10.00 u LEZING 'Tijd voor vcreffening. Tijd voor

vergeving', in \1ana Thcrcsia-rollege, arg.
Centrum voor vredesethiek V.J11 de Iak ultcit
Godsgeleerdheid.

20.00 u DEBAT Congo-debat, in Aula Zeger Van
Hee, toeg. gratis, org. Broederlijk Delen
Nationaal.

20.30 u TEATER 't Barre Land: 'Dickicht', in
Vlamingenstraat 83, ioeg. Met stuckaart
200/250, zonder stuckaart 300/350, org.
Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Midden-Europa: Bartok.

Martinu en Kodaly, in CC Oratoriënhof. toeg.
250/300, org. CC Oratoriënhof.

20.00 u TEATER Campustoneel. in Kapel Zwart-
zusters, org. Uur kultuur.

20.30 u DANS Sarah Chase: 'Walden-Muzz', in
Dansstudio. toeg. Met stuckaart 200/250,
zonder stuckaart 300/350, org. Stuc.

20.30 u TEATER 't Barre Land: 'Dickichr', in
Vlamingenstraat 83, toeg. Met stuckaan
200/250, zonder stuckaart 300/350, org.
Stuc.

VRIJDAG
20.00 u LEZING Wat betekent vasten voor ons?,

in Jan Stasstraat. tocg. gratis, org. Werkgroep
Broederlijk Delen.

20.00 u TEATER Campustoneel. in Kapel
Zwartzusiers. org. Uur kultuue.

ZONDAG
20.00 u FILM Ncw Harvest. Dobbermanu'. in

Stuczaal. org. SIlIC.
22.00 11 JAZZ .Jdt.l up zondag. 111 Stucbar. toeg.

gratis, org. Stuc

Alla
• 16/02 om 20.00 u: Sagalassos: lezing door
Prol. Waelkens, in POS .• 17/02 Klimmen
met Sportraad, in Hungaria .• 18/02 Prehis-
torische film: 'La guerre du Ieu'i jn Perma
Eoos.

Eoos
• 16/02 om 19.00 u: Proffen kwis, in MSI.

Germania
• 15/02 Toneel: 'Julius Caesar', in Museum-
zaal Universiteirshallen .• 16/02 Toneel: 'Ju-
lius Caesar' • 17/02 Toneel: 'Julius Caesar' .•
18/02 Toneel: 'Julius Caesar' .• 19/02 Galabal
Letteren, in zaal Metropol. • 21/02 Toneel:
'Julius Caesar', in Museumzaal Universiteits-
hallen .• 22/02 Toneel: 'Julius Caesar'.

Hisloria
• 15/02 Feestweek .• 15/02 om 22.00 u: Fuif.
in Albatros .• 16/02 Sport, in Letteren .•
17/02 Cocktailavond. in Perrna .• 18/02 Prof-
fenvolley. in De Nayer .• 19/02 Galabal Lette-
ren, in zaal Metropol.

Klio
• 15/02 om 19.00 u: Opening striptentoon-
stelling met receptie, in Expozaal Letteren .•
16/02 om 20.00 u: Film, in MSI. • 17/02 om
20.00 u: Toneel: 'Schimmen rond Aias', in
Zuilenzaal Arenberg .• 18/02 om 20.00 u:
Toneel: 'Schimmen rond Aias'.

LBK
• 16/02 om 22.00 u: Après-Songfestival. in
Gnorgl. • 18/02 om 20.00 u: Concerto Rura-
le, in Wagenhuys.

Medica
• 17/02 om 22.00 u: Ierse avond, in OOC'S
bar. • 19/02 om 22.30 u: Galabal. in Tienen.

Musicologica
• 19/02 Galabal Letteren, in Metropol.

Polilika
• 15/02 Toneel: 'De Harnletrnachine", in
Arenberginstituut. • 17/02 om 21.00 u: Por-
to- en wijnavond met 70's en 80'5 party, in
Politika Kaffee .• 18/02 om 22.00 u: Breu-
gheliaanse avond, in Politika Kaffee.

Romania
• 16/02 Karnavalfuif, in Samambaia .• 19/02

Galabal Letteren, in zaal Metropol.

VRG
• 15/02 om 20.00 u: Toneel: "The importan-
ce of being Earnest', in MTC, to<\'t J 00/140.
• 16/02 om 20.00 u: Toneel: ' The importart-
ce of being Earnest', 111 MTC, ioeg. 100/140.
• 19/02 Gala bal. in Roosenbergzaal,

ovsto r 15- -
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Architektuur, de universiteit en de stad (deel één)

"Ik ben geen voorstander an archilekluurwedslrijden"
rchitekt Paul van Aer-

schot - ontwerper van
onder meer de aula
Pieter De Somer (PDS),

, de biblioteek van Teo-
logie, en verantwoordelijk

voor de renovatie van het Hoge Heu-
velkollege en het Pauskollege - is
reeds jaar en dag vertrouwd met het
patrimoniumbeleid van de KV Leu-
ven. De juiste man op de juiste plek
om een boekje open te doen.

achteraf vaak aspekten die funktioneel,
budgettair en bouwtechnisch niet haalbaar
zijn.»

Plop

Veto: Wat vindt u van het verkozen ontwerp
van Moneo?
Van Aerschot: «Op het gevaar af ranku-
neus over te komen, meen ik dat de biblio-
teek zeer goed tipeert wat het gevaar is met
wedstrijden. Het gebouw leek op het eerste
gezicht een verrassend minimalistische op-
lossing te bieden, maar is naar mijn oordeel
een grove simplifikatie van de gestelde pro-

blernatiek. Ik kan mij niet van de indruk
ontdoen dat men geen ontwerp maar een
architekt heeft bekroond. Het is dan ook
frustrerend te ervaren dat er achteraf geen
open bespreking van de voorgestelde
projekten is gebeurd en dat ik geen inzicht
heb gekregen in het juryrapport.»
Veto: Als u zelf een gebouw zou mogen aan-
pakken, welk zou ti kiezen?
Van Aerschot: «De Celestijnen hoek was
nu echt een gebouw dat Ik had willen aan-
pakken. Die biblioteek was oorspronkelijk
een voorstel van mij, want aanvankelijk
zou ze daar niet gevestigd worden, maar in
het kasteel. Toen hebben we daaromtrent
met de studenten enkele oefeningen ge-
maakt, en zo is het idee ontstaan.»
Veto: V hebt al heel wat gebouwen neergezet
voor de KV Leuven, Als je in het park staat, zie
je Van Aerschot wel een beetje overal. Hebt u een
meer globale visie op het geheel ontwikkeld?
Van Aerschot: «Ik ben begonnen met het
Pauskollege. Nu past dat inderdaad in een
groter geheel. Toen ik met de renovatie
begon, kon de aula Pieter De Somer nog

niet gebouwd worden, want dat terrein was
nog niet eens eigendom van de universiteit.
De oorspronkelijke visie bij de renovatie
van het Pauskollege - dat was mijn visie,
maar ook die van Professor Sabbe, die zich
met de zaak bezighield - was dat de unief
zou opengetrokken worden. Vroeger waren
die kolleges echte bastions, waar je als
meisje niet binnenkwam. Er was zelfs een
wedstrijd onder de meisjes om zo ver mo-
gelijk te lopen. voor de helft van de koer
werd je in dê, kraag gegrepen. Professor
Sabbe wou dat doorbreken. Dat reglement
is nooit af~eschaft, omdat Sabbe vond dat
dat tegen *indmolens vechten was en dal

" je hel beter
op een
andere
manier kon
omzeilen.
Daarom
werd dat
bastion
open-
gemaakt.
Vanaf toen
kon je dus
door het
PauskoIIege
naar De
Valk gaan.
Dan is het
PDS
gekomen en
heeft
daarop
ingepikt.
Daarna is de
verbinding
met de De
Beriotstraat
gekomen.
Mei de ver-
binding met

(foto Johan Wynants) d
e Hoge

Heuvel is dan een doorsteek gekomen door
het park naar de Naamsestraat. Dat was
vooral een wens van de universiteit en van
de stad, Er is dus inderdaad een visie, maar
die is wel geleidelijk aan ontwikkeld..
Veto: Bij het Hoge Heuvelkollege hebt u de dak-
as moeten aanpassen aan de beuk die er stond.
Nu is de beuk weg.
Van Aerschot: «Men heelt mij dat verteld
op één april en ik dacht dal het een flauwe
grap was. Die beuk was het uitgangspunt
van dat gebouwen heeft alles bepaald.
Toen we begonnen, heeft men onderzocht
of hij gezond was. Tijdens de werken
hebben we alles gedaan om die beuk te
behouden, en een paar jaar later blijkt dan
dat hij aangetast is en eigenlijk al aangetast
was toen hij onderzocht werd. Men heeft
hem dus omgehakt. want hem laten staan
was te gevaarlijk. Ik zal daar lang niet meer
passeren.»

Veto: Tot het patrimonium van de KV Leuven
behoren - zowel op architekturaal als kultuur-
historisch vlak - een aantal waardevolle gebou-
wen, Wordt het beleid terzake met enige visie
gevoerd?
Paul Van Aerschot: «Zeker. Er wordt wel
een onderscheid gemaakt tussen het roe-
rend kunstpatrimonium en het gebouwen-
patrimonium, Wat dat laatste betreft kan ik
enkel vanuit mijn eigen ervaring spreken.
Voor verbouwingswerken aan bestaande
gebouwen - al dan niet historisch of ar-
chitekturaal belangrijk - heb ik steeds
dezelfde gesprekspartner. De technische
dienst van de KU Leuven is de instantie die
zich met dat alles inlaat. Het is echter niet
de laak van de opdrachtgever - de univer-
siteit - om te bepalen in welke mate een
gebouw moet gerestaureerd worden of
gewoon verbouwd. Dat is een architektu-
rale optie. Het is wel zo dat de keuze van
de archtitekt gebeurt in funktie van de
archirekturale waarde van het gebouwen
de aard en omvang van de geplande wer-
ken. Wat de beschermde gebouwen betreft.
zijn er openbare besturen en kommissies.
die met al dan niet bindende adviezen het
projekt begeleiden.»
Veto: Vroeger stond de dienst Fysische Planning
in voor de architektuur van de KV Leuven. Nu is
dal de Technische Dienst. Wal is daar de reden
voor?
Van Aerschot: «Die samensmelting is een
jaar of twee geleden gebeurd. De precieze
reden daarvan weet ik niet, maar alles is nu
veel meer gecentraliseerd en dat is mis-
chien niet slecht. De grenzen van de be-
voegdheden werden te dun. Fysische Plan-
ning moet zich normaal bezighouden met
de vraag of een bepaalde bestemming op
een bepaalde plaats zinvol is. Zij kijken en
zeggen bijvoorbeeld: 'Nu is het tijd dat er
een nieuw gebouw op Sociale Wetenschap-
pen komt, of daar moet een nieuw labora-
torium komen.' Daarna moet de technische
dienst het overnemen. Ik vermoed dat de
fysische planning te ver wilde gaan en bij-
voorbeeld ook gebouwen ging bezoeken
met architekten. Op die manier namen zij
de taak van de Technische Dienst - die het
gebouw moest neerzetten - een beetje
over. Daar is volgens mij een soort konflikt-
situatie ontstaan. Fysische Planning be-
perkte zich niet tot de Fysische Planning,
maar ging eigenlijk een eind mee in het
opmaken van het bouwdossier. De zones
waren niet genoeg afgebakend. Dan zat
daar misschien ook nog een persoonlijk
konflikt tussen, dat weet ik dus niet. De
samensmelting is eigenlijk veel praktischer,
maar ik weet niet of dat de precieze reden
is.»
Veto: Wordt er een specifieke visie of filosofie
verwacht bij het ontwerpen van een universiteits-
gebouw?
Van Aerschot: «Bij het ontwerpen van
universiteitsarchitektuur verschillen de
randvoorwaarden. Een belangrijke rand-
voorwaarde is het budget. Dat is voor de
KU Leuven uiterst krap, zeker als men dit
vergelijkt met analoge projekten in het
buitenland, Dat betekent niet dat aan de
buitenlandse universiteiten alles er veel
beter uitziet. Wij proberen hetzelfde te be-
reiken op een efficiëntere manier. Elke
frank moet meerdere malen worden omge-
draaid.»

«Ik vind ook dat de universiteit ten

aanzien van de gebouwde omgeving een
grote morele en maatschappelijke verant-
woordelijkheid heeft, temeer omdat zij zelf
de opleiding van de architekten verzorgt.
Zij heeft een voorbeeldfunktie en wordt
verondersteld ook op dit vlak kwaliteit te
bieden, los van kommersie, prestige of
spektakel. Een beperkt budget is in die op-
tiek niet echt een handicap.»
Veto: Het onroerend patrimonium is voor een
universiteit uiteraard een uithanqbordje. Stelt de
universiteit eisen op dat vlak?
Van Aerschot: «Het woord 'prestige' wordt
aan de universiteit nooit vermeld in een
architektuuropdracht. maar natuurlijk heeft

Ha de Pault

ze een zeker prestige hoog te houden, Denk
aan een projekt als de Pieter De sorncraula
die builen het lesgeven andere belangrijke
akadernische en kulturele bestemmingen
heeft. Het verwachte prestige is echter gele-
gen in de kwaliteit van de architektuur en
niet in opzichtig vertoon.»
Veto: Vroeger werden de opdrachten van de
universiteit toegewezen. Voor de biblioteek van
Bksakie Wetenschappen in het voormalig Celes-
tijnenklooster werd een wedstrijd georganiseerd.
Wil de universiteit een nieuwe wind door zijn
architektuurbeleid laten waaien?
Van Aerschot: «De universiteit had - en
heeft - een voorkeur voor 'eigen mensen',
architekren die in Leuven zijn afgestudeerd
of die aan het departement Architektuur
doceren. Sinds mei 1997 is de unief - en
dat geldt voor elke bouwheer die over-
heidsgeld gebruikt - verplicht om de toe-
wijzing van de architekt via een aanbeste-
ding te regelen, waarbij minstens drie ar-
chitekten betrokken zijn.»

«In het geval van de biblioteek van
Bksakte Wetenschappen werd ook in-
gespeeld op een algemene trend om voor
belangrijke projekten gerenommeerde
architekten aan te trekken, Hier moet aan
toegevoegd worden dat de geselekteerde
buitenlandse architekten wel banden heb-
ben met de universiteit. Rafael Moneo is
doctor honoris causa en Andrea Bruno is
boofd van het Postgraduate Centre voor
Monumentenzorg, »

Wedstrijd
Veto: V deed ook mee aan de wedstrijd, maar
werd uiteindelijk niet uitgekozen. V zei ooit
(Veto, jg. 21. nr 4) dat "bij een wedstrijd het
beste ontwerp vaak niet wordt uitqekozen ". Hoe
ziet V deze wedstrijd in het licht van die
uitspraak?
Van Aerschot: «Ik ben sowieso geen voor-
stander van architektuurwedstrijden omdat
meestal het meest onverwachte en origi-
neelste projekt wordt gehonoreerd. Er zijn

Katrien Darras
Yves Dejaeghere

Architektuur, de universiteit en de stad
Een heus deel van het uitzicht van de stad Leuven wordt bepaald door eilandjes die
overal uitgezaaid liggen, maar één geheel vormen: de universiteit. Tot het patrimonium
van de KU Leuven behoren zowel kultuurhistorisch belangrijke gebouwen - zoals het
huis 'De Munter' bij het Hoge Heuvelkollege - als architekturaal interessante gebouwen
- zoals het Brasmushuis. dat de fakulteit Letteren herbergt. Tot de universiteit behoren
echter ook gebouwen die niet meteen als een uithangbord kunnen fungeren en die de
stad wellicht liever kwijt dan rijk is - de prefab-kampus van Sociale Wetenschappen in
de Van Evenstraat bijvoorbeeld. In de reeks' Architektuur, de universiteit en de stad' wil
Veto nagaan hoe de KU Leuven haar patrimonium beheert. hoe de stad daarmee omgaat
'en hoe de relaties tussen beiden zijn.

In deel één van de reeks sprak Veto met Paul Van Aerschot. Hij is de architekt van
de aula Pieter De Sorner, de biblioteek van Teologie en renoveerde het Pauskollege. het
Hoge Heuvelkollege in de Naamsestraat. Van Aerschor bepaalde hiermee voor een stuk
het uitzicht van een universiteit en heeft in de loop der jaren het beleid van de KU Leu-
ven zien evolueren van een interne keuken naar een beleid waar grote architekten wor-
den aangetrokken om prestigeprojekten te vervullen,

(kd)


