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Beuelelde zelfstudie: Ontwlkkellnusamenwerklnu: Intertakultalre Beker

Vragen over studenteninspraak in nieuwe struktuur cateringdiensten [(U leuven

Alma gaat trouwen met Facultv Club
p de Ondernemingsraad van de
KU Leuven zijn de plannen be-
kend gemaakt om de studenten-

restaurants Alma, de Faculty Club en
de kongresservice in een gezamenlijke
struktuur onder te brengen. De schaal-
vergroting dient onder meer een ver-
dere specialisatie van de diensten mo-
gelijk te maken. Maar heeft de fusie
alleen maar voordelen? De studenten,
die via de Sociale Raad (Sora) van de
Leuvense Overkoepelende Kringorga-
nisatie (Loko) in het medebeheer van
Alma zetelen, kunnen zich vragen
stellen over hun inspraak in de nieu-
we struktuur en over de kostprijs van
het projekt.

et verslag van de Ondernemingsraad van
de KU Leuven van 22 september stelt het
als volgt: "Om in te spelen op nieuwe ont-
wikkelingen en anderzijds een rationalisatie
door te voeren van de bestaande aktivitei-
ten, dienen de cateringdiensten van de KU
Leuven in een nieuwe struktuur (Leuca)
ondergebracht te worden (... ) die in de toe-
komst ook de levering van produkten en
kennis aan derden mogelijk moet maken."
Het belangrijkste argument van de Onder-
nemingsraad is de schaalvergroting. Bijna alle
middelgrote Belgische cateringbedrijven
werden door één van de drie grote cate-
ringmultinationals opgeslorpt. Steeds meer
instellingen, ook in de onderwijssektor. be-
steden catering uit of overwegen dat in de
toekomst te doen. Dat de Paculty Club -
het sjieke restaurant van de KU Leuven -
vroeg of laat voor de ekonomische valbijl
zou gaan, verwondert niemand. Het restau-
rant, dat elk jaar twaalf miljoen toebedeeld
krijgt, maakt daarbovenop elk jaar nog zo'n
tien miljoen verlies. Oorzaken daarvan .zijn
de strukturele tekorten, onvoldoende kliën-
teel en een gebrekkig personeelstatuut.

Maar ook Alma sukkelt met problemen
van de schaalgrootte. Het aantal studenten
dat zich inschrijft aan de KU Leuven, daalt
immers, terwijl de werkingskosten van Al-
ma konstant zijn. Met de afnemende stu-
dentenaantallen, dalen ook de inkomsten
en zit Alma met een struktureel probleem.
Dankzij de nieuwe, overkoepelende struk-
tuur kan Alma meer diensten aanbieden en
zo - in verhouding tot de vaste kosten -
haar inkomsten laten stijgen.

Een tweede argument om de fusie te
bepleiten is het feit dat Alma en Faculty
Club nu al samen hun ....huiselijke aankopen
van voedingswaren en uitrusting organise-
ren. Bovendien werken beide universil-étire
cateringdiensten al aan de opstart van een
gezamènlijke kongresservice. Met die nieu-
we service wil Alma zich op de snelgroeien-
de markt begeven van kongres- en verga-
deraktiviteiten in de stad Leuven.

Vooraleer het projekt van start kan

Het hele land is nu al in Kleine Broqel qeweest en dus hoorde Veto er bij de laatste burgerinspektie ook eens te zijn. Onze eigen unief laaf zich overigens
ook met de wapenindustrie in. U leest er alles over in het Middelpunt Bewapening op pagina 6 en 7. (foto Heleen Touquet)

gaan, moeten eerst de onderhandelingen
met de vakbonden rond zijn. Om de fusie
mogelijk te maken dient het personeelsta-
tuut van Alma en dat van de Faculty Club
op één lijn gebracht te worden. Een derge-
lijke fusie wordt beschouwd als een "over-
dracht van onderneming" en wordt door de
wetgever geregeld met de Collectieve Ar-
beidsovereenkornst 32 bis. Deze cao bepaalt
dat bij zo'n overdracht het personeelstatuut
- loon, vakantieregeling, premies, enzo-
voort - van de ene onderneming ongewij-
zigd overgaan naar de andere. Over de
werkgelegenheid wordt niet onderhandeld.
Beide werkgevers - KU Leuven en Alrna
- wensen de huidige, individuele tewerk-
stelling te garanderen. Op termijn zou de
nieuwe struktuur zelfs voor bijkomende
arbeidsplaatsen moeten zorgen.

Vaandel

Als de onderhandelingen op vakhonds-
nivo rond zijn, starten de onderhandelin-
gen binnen de universiteit zelf. De Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS) dat nu
Alma beheert en de Raad van Beheer (RvB)
dat de'verantwoordelijkheid heeft over de
Faculty Club dienen in de toekomst samen
te werken. Voor het eerst zal het Algemeen
Beheer inspraak hebben in Alma.

Of de inlijving van Alma in een groter
geheel voordelen oplevert voor de konsu-
ment - de student dus - valt nog af te
wachten. Bovendien is Alma niet zomaar
een restaurant. Alma werd in de jaren zes-
tig opgericht onder impuls van de studen-
tenbeweging om ervoor te zorgen dat alle
studenten tegen demokratische prijzen
goed konden eten. Alma is uitgegroeid tot
een heel belangrijk onderdeel van de stu-
dentenvoorzieningen aan de KU Leuven.
Alma draagt een aantal principes in het
vaandel die - in het belang van de studen-
ten - hopelijk in de nieuwe plannen on-
aangeroerd blijven: hoge kwaliteit en een
lage prijs, een klantvriendelijk ontmoeting-
centrum, goede werkomstandigheden, aan-
dacht voor gezonde voeding en het milieu
en permanent overleg met de studenten.
Van dit laatste principe werd alvast afgewe-
ken. De studentenvertegenwoordiging ze-
telt via de Sociale Raad van Loko in de be-
heerraad van Alma maar werd niet uitge-
nodigd bij de onderhandelingen over de fu-
sie. Nochtans heeft de studentenbeweging
er alle belang bij te weten - en eventueel
mee te bepalen - hoe die overkoepelende
struktuur voor de cateringdiensten er zal
uitzien. Zullen de studenten, die nu drie
vertegenwoordigers hebben in Alrna, nog
iets te zeggen hebben in die grotere struk-

tuur waar Alma slechts een deel van is?
De studenten kunnen zich ook vragen

stellen over het samengaan van het geld
van Alma met de labiele financiële erfenis
van de Faculty Club. De toelagen voor
Alma bestaan uit geld dat door de Vlaamse
gemeenschap aan de studentenvoorzienin-
gen van de KU Leuven is toevertrouwd om
dit te investeren in haar sociale sektor. Wel-
licht worden de vermogens van de beide
entiteiten gescheiden maar hoe dik of dun
die scheidingswand op lange termijn zal
zijn, is onduidelijk.

De overtuiging dat schaalvergroting de
enige oplossing is om de positie van Alma
te vrijwaren en later nog uit te bouwen, is
sterk genoeg om snel werk te maken van
de fusie. Per 1 januari 2000 zou de nieuwe
struktuur al operationeel moeten zijn. Op
termijn is ook een uitbreiding naar andere
studentensteden - waar het met de cater-
ing vaak triestig gesteld is - evenmin
uitgesloten. Het zal er voor de studenten nu
vooral op aankomen hun inspraak te vrij-
waren. Zo kunnen ze erover waken dat de
nood tot schaalvergroting en overleven van
Alma niet ten koste gaat van de principes
die aan haar oprichting ten grondslag lagen.

Bart De Schrijver



De Playboystoll (plee·boY?)
Rel verhaal begint met een carting, dat is een race met gemotoriseerde go-carts. Playboy
organiseert binnenkort een carting en zocht daarvoor natuurlijk naar de meest geschikte
kanalen om de nodige affiches te verspreiden. En natuurlijk. welk publiek is meer
gegeerd dan de mannelijke studenten populatie? De mensen van Sportraad werden
gekontakteerd en wat blijkt, het promoten van sportaktivlteiten is nu net hun belangrijk-
ste doelstelling. Uit dank, Zo werd hen nog wel beloofd, zouden Ze enkele playboys krij-
gen. So Iar, so good, tor op een mooie septemberdag iemand duizend playboy-
eksemplaren op het Sportraadsekretariaat kwam leveren. Je zou van minder in de war
geraken.

Heel even werd overwogen om er op de 24-urenJoop.de bloedsomloop een beetje
mee te stimuleren, maar algauw kwam het besef dat dat niet echt te rijmen valt met de
ideeën van de Lolco-werkgroep YMus (vrouw man universiteit samenleving). De hele
handel terug naar de afzender was bet besluit waarmee de zaak werd afgesloten.
Alhoewel. OOK in de wandelgangen ging playboy ondertussen over de lippen en mensen
maken nu eenmaal het nieuws. Dus wat woensdag nog een grappig zoekertje was in
Veto, werd donderdagochtend voorpaglnameuws en die avond een televtste-uem,
Resultaat: geen onnodige energieverspilling op de 24-urenloop, alle kalorieën zullen i11
rondjes verteerd worden. Eind goed, al goed?

Sainl·Michel
Met Louis Michel is iets raars aan de
hand. Hij heeft natuurlijk charisma -
niemand zal dat ontkennen - en toch
wordt hij niet omgeven door een aura
maar door een walm. Analisten halen
hiervoor twee redenen aan. De aftandse
tabaksgeur die zijn pijp voortbrengt en de
gelijkenissen met wijlen Leopold IJ.
Michel is een beetje Leopold IIin het
klein: beiden zijn "te groot" voor dit
land, beiden drukken hun grootheid uit
met hun baard (die van Louis iets klei-
ner) en beiden proberen die kleinheid, die
burgerlijkheid van de heimat te kompen-
seren door hun Afrika-beleid (of Michel
ook naar de hoeren gaat, weet ik niet).

En alweer voelt Michel zich belem-
merd. Hij gaat naar New Vork, maakt
grote diplomatieke sier maar merkt dat
hij geen geld heeft om zijn woorden
kracht bij te zetten. Maar hij heeft daar
nog een staatsekretarisje lopen, een ex-
kommunistje naar het schijnt, een groen-
tje met 23 miljard. Met de vanzelf sp re-

kendheid van de groten der aarde lurkt
hij aan zijn pijp terwijl hij de arm van
zijn blauwe colbertjasje naar zijn borst-
zakje beweegt - "in de pocket" zegt hij.
En hij weet wat hij doet, Deleuze zit er al
in en zijn andere staatsekretaris - Che-
valier - is er nog nooit uitgeraakt. Maar
dat is dan ook een liberaal.
Niemand die weet wat de echte af-

spraak was tussen Verhofstadt en Michel.
Officieus zit het eigenlijk zo: Verhofstadt
mocht eerste minister worden en Michel
kreeg de rest. Later zou Michel dat in zijn
spoken word-memoires toegeven, a capel-
la de Franken Vandenbroucke en Sinatra
kontaminerend: "The third way ... that is
my way."
Toen Vande Lanotte binnenskamers

de volgende begroting voorstelde, zat het
er weer bovenarms op. Michel vond dat
Buitenlandse Zaken te weinig geld kreeg
in vergelijking met andere departemen-
ten. Vande Lanotte kan met dergelijke
argumenten evenwel niet lachen (hij
heeft ook een baardje) en haalt zijn Oos-
tendse furie boven: "Smoor nog een join-
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Dat een studentenblad kritische bemerkin-
gen maakt bij de speech van de rektor bij
het begin van het akademiejaar. behoott tot
de geplogenheden. Maar dat men kritiek
uitbrengt op een speech die men nog niet
eens heeft gezien of gehoord, is een jour-
nalistiek eksploot dat zelfs in de sensatie-
pers niet voorkomt. Van voor(ver)oordelen

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnarniddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De brieven moelen betrekking hebben op in Velo behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-jaktualiteit. 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 komtmet

± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort . De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Speech gesproken ... ! En waar haalt Yves zijn argu-
menten om,le beweren dat het de bedoe-
ling zou zijn .van het huidig universiteitsbe-
stuur de humane wetenschappen te rnargi-
naliseren'pf zelfs ai te schaffen?
Vooroordelen!

Carlos Steel, dekaan Wijsbegeerte..
(nvdr: om in de toekoms: alle misverstanden te
vermijden: de column is een persoonlijk stukje en
geen serieuze journalistiek)

tje, loop naar de asielzoekers," tiert hij.
Michel reageert onverwacht. Michel glim-
lacht. Hem is een licht opgegaan. Hij
richt zich tot zijn goeie vriend Duquesne
van Binnenlandse Zaken. "Zeg, Toine,
zitten er niet ongelofelijk veel Afrikanen
tuss'1n die illegalen en asielzoekers?"
Duquesne knikt. "En wat zeggen die
groenen daar nu al drie maanden, "
vraagt Michel retorisch, "zeggen ze niet
dat we op lange termijn moeten denken
en de oorzaken van de migratie ter plaat-
se moeten aanpakken? Dus, Toine, eigen-
lijk is Binnenlandse Zaken voor een groot
deel mijn bevoegdheid." Een redenering
als een huis. Duquesne glimlacht groen
naar Vande Lanotte ten teken dat hij de
begroting mag aanpassen. "Die Louis
toch, " zegt hij.
In deze tijden van plannen allerhande

voor het promoten van het imago van
België in het buitenland, vormt Michel
een nieuwe mijlpaal in de indrukwek-
kende lijst Belgische "ministers van Bui-
tenlandse Zaken ". Hij volgt er de West-
Vlaamse socialist Derycke op. De man die
bijna in zichzelf verdween, de man die de
onzichtbaarheid zichtbaar maakte. Ze
noemden hem: visionair. Hij volgt er Wil-
ly Claes op, de man die een potje gel per
dag gebruikt en het hoogtepunt van zijn
carrière beleefde toen hij Bill Clinton
mocht ontvangen in België. Onlangs gaf
hij een feestje voor zijn tweede miljard
naar het schijnt, of was het zijn eerste. Ze
noemden hem: Atlantist. Nu dus Michel.
De no nonsense-politicus die weer durft te
zeggen waar het op staat: wij, Belgen,
hebben een historische rol te vervullen.
Dankzij ons Afrika-beleid kan België zich
weer profileren op wereldvlak, kan het
zijn bezoedelde naam opsmeuren. En wie
weet, misschien kunnen we hier en daar
nog een handeltje opzetten. Belgians in
the Congo. Nog goed dat er nog geen
nieuwe Lumumba is opgestaan. Kan
Michel de Belgische buitenlandse inlich-
tingendienst nog eens aktiveren en nog
eens iemand "laten" vermoorden (zoals
het een groot land betaamt). Ze noemden
hem "Satan ". de Belgische politici die
destijds de opdracht gaven dat Lumumba
moest verdwijnen omdat hij ijverde voor
de Congolese in plaats van voor de Belgi-
sche belangen. Het jaar 2000 nadert, de
nieuwe Satan, de antichrist wordt ver-
wacht. Hij zal van Congo komen en ge-
boren worden ergens in België, op Kerst-
nacht in een verlaten bushokje want alle
open en gesloten centra zaten vol. Hij zal
terugkeren naar Congo en absoluut geen
religie willen stichten maar gewoon de
mensen willen helpen. Gelukkig dat Bel-
gië dan een minister van Buitenlandse
Zaken zal hebben als Michel, de aartsen-

2

gel Michaël van zijn tijd, die Satan zal
doen stikken in zijn heilige walm, zal
doorboren met zijn zwaard waarna hij
triomfantelijk zijn voet op diens buik zal
zetten, zal wachten tot alle kamera's het
Congolese maquis bereikt hebben en ver-
volgens zijn rechterarm naar zijn borst-
zakje zal brengen met de woorden "in de
pocket".

Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
Tel 016/22 44 38
Fax 016/22 Ol 03
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Een moderne filosofie over onderwijs: Begeleide Zelfstudie

Unief bliift voorlopig blokbeesQes kweken
gent u ook naar de KU Leuven

komen studeren vol idealen over
de grote universiteit, waar ze u

zouden opleiden tot een kritische in-
tellektueel? Maar bent u nu teleurge-
steld? Geef dan de hoop nog niet op.
Er is een nieuw onderwijskonsept in
de maak: Begeleide Zelfstudie. Toch zal
het nog niet direkt voor morgen zijn.

Begeleide Zelfstudie (BZ) wil een toraalkon-
sept over onderwijs zijn: een vernieuwde
kijk op het leerproces en een antwoord op
een samenleving die in een razend tempo
naar een kennismaatschappij evolueert.
Akadernischc Raad heeft zich achter dit
principe geschaard. doch niet achter de
uitwerking.

BZ stelt het leren van de student cen-
traal. Die student is geen leeg vat waarin je
kennis moet gieten. Hij konstruecn kennis,
voortbouwend op wat ie al weet en gericht
op bepaalde doeleinden die hij wil berei-
ken, binnen een sociale kontekst. Men wil
de aandacht verleggen van het ex-cathedra
en cnsiklopedisch onderwijs naar het leer-
proces. naar de metode van kennisverwer-
ving. Feitenkennis is namelijk vlug verge-
ten en nog vlugger achterhaald. Onderwijs
moet een introduktie zijn in onderzoeks-
processen. Het louter reproduceren van
kennis mag niet langer het kerndoel van
universitair onderwijs zijn, het is veel be-
langrijker mensen op Ie leiden met een
kritische. werenschappelijke houding. die
zelfstandig betekenis kunnen toekennen
aan nieuwe informatie.

De unief is immers geen eiland. Het
onderwijs mag er niet enkel op gericht zijn
hooggespecialiseerde mensen af te leveren.
maar moet hen doen nadenken over de
lllu,ll~dli1ppclij"e rcIcvauuc van hun oplei-
ding en er zorg voor dragen dat die hoog-
gekwalificeerde vaklui sociaal verantwoor-
de standpunten k unncn innemen.

De roepassing van deLe mooie princi-
pes brengt drastische wijzigingen in het
onderwijssysteem van de KU Leuven mei
zich mee. Dil leidt tot heel wat hinderpa-
len, waardoor de invoering van BZ over dl'
ganse universiteit waarschijnlijk nog niet
voor morgen is.

Het nieuwe onderwijvkonvcpt rnaaki
gebruik van opdrachten en wil dal oplei-
dingen maatschappelijk relevant zijn. Dat
10U in veel lakuheiren l'l'l1 1ll'l"Iiening van
de prograuuna'v lOL gevolg hebhen. 1\1\ I11cn
de student wil \olgl'll in / ijn Icerprocl'\ en
in dl' manier waarop hij inlorrnauc k rit ivch
leert verwerken. kan m('11 hCI11 Iliel "l1k,,1

beoordelen op het einde van het jaar. Het
huidige overwicht aan hoorcolleges zal
(gedeeltelijk) vervangen moeten worden
door alternatieve werkvormen waarbij zo-
wel student als docent meer werk krijgen
doorheen het jaar. Toch is het niet zo dat
BZ één of andere werkvorm zou promoten
of afschrijven. Een goed hoorcollege kan
heel nuttig zijn, het laten schrijven van een
paper zonder mogelijkheid tot feedback is
zinloos.

Begeleide Zelfstudie vereist een inten-
sieve begeleiding Van studenten. Dit schept
voornamelijk problemen in de kandidatu-
ren - waar de nood het hoogst is - omdat
men er met grote groepen te maken heeft.
De begeleiding moet opgevoerd worden
door de volledige onderwijskapaciteit in te
zetten. het inschakelen van monitoraten en
ouderejaars, en door computertechnologie
aan te wenden. Sommigen geven echter
blijk van een zeer enge visie op onderwijs-
vernieuwing door alle heil te gaan zoeken
in de moderne media. Het gebrek aan
ondersteuning kan daardoor slechts gedeel-
lelijk worden opgevangen. Daarbij komt dat
roegang tot en kennis over computers sterk
verschilt van student tot student.

Onderwijs dat de nadruk legt op de ak-
iiviteiicn doorheen het ganse akademiejaar
en dal andere eisen stelt aan studenten
vraagt een nieuwe cvaluaticrnctodc. Als
van de studenten meer inspanningen wor-
den verwacht tijdens hel akademiejaar
moeien die beloond worden en dienen de
cksarncns in juni minder zwaar te worden,
ook kwa aantal. Hel gevaar bestaal evenwel
dal men wil vasthouden aan de oude ma-
nicr van ondcrvvijvvc-rvï n-kk inu terwijl men

juist een nieuwe invoert. Dit gebeurde in
een proefprojekt aan de fakulteit pedagogie:
de studenten kregen een hoop werk tijdens
het jaar én zagen in juni op tegen een even
grote hoop papegaaienwerk als voorheen.
De invoerjag van BZ mag de studiedruk
niet verhogen. die ligt in nu reeds vaak
boven het wettelijk bepaalde maximum.

Men is reeds van in de jaren zestig aan
het denken over manieren om het onder-
wijs demokratischer te maken. Een belan-
grijke impuls werd gegeven door voormalig
rektor Dillemans die in zijn grote plannen
vooropstelde dat de universiteit geen ensik-
lopedische kennismachine mag zijn, maar
tot doel heeft elke student algemeen-men-
selijke vaardigheden aan te bieden. De
studentenbeweging schaarde zich achter dit
principe. Onderwijsraad, een adviserend
orgaan van de KU Leuven waarin ook SIU-
dentenvertegenwoordigers zetelen, heeft
zich er intensief mee beziggehouden, wat
dit voorjaar resulteerde in een rapport met
als titel "Begeleide Zelfstudie, een totaal-
konsept voor het onderwijs aan de KU Leu-
ven". Deze uitwerking is echter niet goed-
gekeurd door Akademische Raad, hel hoog-
ste beslissingsorgaan van deze universiteit
waarin enkel proffen zitten. Velen van hen
verwachten problemen bij de irnplcrnerua-
iie en vinden dal er reeds te veel inspan-
ningen van docenten gevraagd worden.
Sommigen menen ook dat er reeds genoeg
aan begeleiding wordt gedaan. Het rapport
is evenwel ook niet afgekeurd - het prin-
cipe van BZ is aanvaard door Akadcrnischc
Raad en moet een referentiekader zijn.
Toch wil de unief, en vooral Onderwijsraad.
dl' n icuwe ondcrwijsf lovofic SIirnulcnn.

De unief maakt werkingsmiddelen vrij
voor onderzoeksprojekten rond BZ en
vraagt alle Iakulteiten voorstellen LOtzulke
projekten in te dienen. Ook vormt BZ een
belangrijk referentiekader voor de evaluatie
van de opleidingen. De Permanente Onder-
wijskornmissies (POK's), die per fakulteit de
kwaliteit van de opleidingen in het oog
houden, zullen het rapport van Onderwijs-
raad ter diskussie voorgelegd krijgen.

De fakulteiten hebben overigens de op-
dracht gekregen de rol van de POK's op Ie
waarderen. Een POK is een adviesorgaan
voor de Fakulteitsraad. In de POK's zitten
studentenvertegenwoordigers die de belan-
grijke taak hebben aktief mee te denken
over toepassingen van BZ in hun fakulteit
en konstruktieve <ijskussies aan te gaan met
proffen om hen w~rm te maken voor het
konsept. Zo kunne!"! studenten medestan-
ders vinden in de Fakulteitsraden, die de
beslissingen nen1j::n. De POK's en de fakul-
reiten hebben een essentiële rol in de her-
ziening van de programma's. De studenten
dienen erop te letten dat een mogelijke
invoering van nieuwe onderwijsvormen
niet leidt' tot een verhoogde studiedruk.

Begeleide Zelfstudie is voorlopig dus
geen totaalprojekt van de KU Leuven, wal
het wel wil zijn. Het initiatief ligt bij indivi-
duele proffen om de diskussie aan Ie zwen-
gelen en bij de Iakulteiien. Het blijft spijtig
dat studenten zo weinig kunnen meespre-
ken als het onderwijsvernieuwing betreft
Zij zitten namelijk vooral in adviserende
organen en zijn slechts summier verregen-
woordigd in de beslissende.

Margo Foubert

Hiephiep, anligriep
Echte griep - niet één of andere ver-
koudheid - kan iedereen vellen voor
één of twee weken. Meestal verloopt
deze ziekte zonder verwikkelingen. tenzij
de ziekte opduikt tijdens "belangrijke"
weken zoals de weken van de partiële
eksamens of de paaseksamens. Met een
inent.ing kan men zich relatief beveiligen
tegen griep. Daarom vindt het Medisch
Centrum het belangrijk elk jaar opnieuw
de mogelijkheid tot vaccinatie tegen griep
aan te bieden.

Dit jaar worden de vaccinaties geor-
ganiseerd op dinsdag 26. woensdag 27 en
donderdag 28 oktober. telkens van 12
uur tot 13 uur en van J 8 uur lOt 19 uur.
De inschrijvingsformulieren worden ver-
spreid langs de jaarverantwoordelijken.
Ook op het Centrum zelf kunnen Iormu-
lieren ingevuld worden.

Voor een goede organisatie van deze
vaksinatie moeten de inschrijvings[ormu-
lieren tcn laatste op vrijdag 22 oktober op
hel Centrum binnengebracht wurden.

(pm)
informatie kan verkreqen warden op he/ Me-
disch Cm/film, Naamsestraat 80, tel: 32.44.20

,..--------
Véilnons ontvang
je alvast een
klein
introductie ..
geschenk,

Met deze bon
krijg je een
GRATIS
Maes ..Pils * in
café Oriënt.

'" TO\ 30:10/99L _

~ V9tO Jaarqanq 26 111'. 3 dd. 4 oktober 1999

1'- LeutJe_ ~ii- e" ... ee" ct./é~a~_a4~e_
i_ ee_ 4C4ae...ieÏ"~".

Ct./é O"ié-_t "eelt etJe_wel "eea~1,~" iet~~p~"t~.
c A F El

I
I
I
I
I
I
I

J--------------------------======~------------~
oude markt 15 3000 leuven

3



Voorzitters van Loko: Kim Lucas (Kultuurraad)

Van Decorte tot stomme film m.etbeiaardbegeleiding
1) e vorige weken mochten de sterren van Kringraad en Sociale Raad schitte-

ren aan het Loko-firmament. Deze week is het de beurt aan Kultuurraad.
kortweg Kura. Een raad die veel in zijn mars heeft en waar iedere student

veel plezier aan kan beleven. Boegbeeld van Kura is voorzitter Kim Lucas.

niet heeft, enkele gaten te vullen die het
Stuc laat vallen, andere dingen te program-
meren. Maar we zijn geen konkurrenten
omdat het Stuc op een ander - professio-
neel - vlak werkt. Ome vrijwilligerswer-
king is onze zwakte en onze sterkte en ze
heeft zeker zijn sjarrne. Het zijn mensen die
er echt voor willen gaan. Kwalitatief kan
het Stuc soms wel betere dingen brengen
dan wij omdat wij veel met beginnende
kunstenaars wcrken.»
Veto: Zijl! er de laatste jaren wel yrote namen
uit naar \'L)Orqekomen?
Kim: «Er zijn wel een aantal mensen door-
gebroken, ja. Maar wat zijn grote namen?
Echt bekend zullen ze niet zijn. In Belgii;
zijn maar een handvol bekende beeldende
kunsicnaars en die hebben nooit op Ithaka
of zo geëksposeerd. Een van de bekendste is
Lilianc Ve,rtesscn, die was op Ithaka en heeft
sindsdien ook op Documenta gestaan.»
Veto: Aangezien Kultuurraad - en het Stuc-
een aanvulling wil brengen op war er in Leuven
al is, wordt het populaire vaak overgelaten aan
de andere centra. De programmatie heeft dan
ook een sterk eksperimentele inslag en krijgt
soms het verwijt te elitair te zijn. Is dat niet in
tegenspraak met de demokratiserinqsqedachte?
Kim: «Zowel wij als het Stuc proberen te
streven naar kwaliteit. Dat is in de eerste
plaats belangrijk. Kultuur komt zowiezo
vaak elitair over. Je kan je natuurlijk gaan
afvragen wat de definitie van kultuur is?
Kultuur en kunst zijn heel breed en ieder-
een zou erin geïnteresseerd moeten zijn.
Wat een kunstenaar brengt zou in principe
voor iedereen moeten zijn maar niet ieder-
een staat ervoor open.»
Veto: Kan je enkele hoogtepunten noemen in de
geschiedenis van Kultuurraad?
Kim: «Kultuurraad heeft in het verleden
onder meer The Cure en De Kreuners ge-
programmeerd. Maar dat was in de tijd dat
het Stuc begon op te komen en er dus veel
meer ondersteuning was. Kura was toen
eigenlijk over the top aan het draaien. Er was

Veto: Stond Kultuurraad mee aan de wieg van
de studentenbeweging?
Kim Lucas: «Eerst was er Sociale Raad
maar daar zijn dan meteen Sportraad en
Kultuurraad bijgekomen. De anderen zijn
er achteraf bijgekomen. In de jaren '80 zijn
wc wel even afgescheurd samen met Sport-
raad omdat er toen een probleem was om
met dl' kringen samen te werkcn.»
Veto: Welke rol speelt Kura in de demokratise-
riru; VLl/1 her ouderwijs en de maatscliappij?
Kim: «Wij moeten de kultuur dernokratise-
ren en dit op verschillende vlakken. In de
eervrc plaats de toegankelijkheid zo groot
mogelijk houden door ome aktiviteiten
grativ of heel goedkoop aan te bieden. Ten
tweede proberen we te werken met jonge.
beginnende kunstenaars die nog geen stek
gevonden hebben in de professionele artis-
tieke wereld. Wij willen een aanvulling ge-
ven op wat in Leuven al bestaat in plaat
van het te imiteren. Rond beeldende kunst
wordt er in Leuven niet zoveel gedaan en
vandaar organiseren wij Ithaka. Ook niet-
professioneel teater kan nog beter en daarom
is er ons teaterfestival. Ten slotte is natuur-
lijk ook de samenwerking met de kringen
belangrijk. dat is de hele idee van Loko.»
Veto: Is dat altijd zo geweest of zit er een evolu-
tie in?
Kim: «Dat is altijd de bedoeling geweest.
Vandaar ook dat het Stuc daaruit geëvolu-
eerd is. Kultuurraad kon de professionele
werking van het Stuc niet meer dragen en
is het Stuc aïgescheurd.»
Veto: Hoe is de verhouding met het Stuc momen-
teel?
Kim: «In de eerste plaats kunnen wij heel
veel leren van het Stuc. Zij zijn professio-
neel bezig terwijl wij met vrijwilligers wer-
ken. Zij hebben ook een vaste ploeg terwijl
wij konstant nieuwe mensen aantrekken.
In die zin kunnen zij ons op veel vlakken
helpen, niet in het minst bij de logistieke
ondersteuning. Aan de andere kant probe-
ren wij ook wel aan te vullen wat het Stuc

(foto Steven ~ran den Eede)

teater bezig en wc zouden dat graag over-
koepelen om het meer kamen te geven. In
Engeland heeft het studententeater een
zeer goede naam omdat daar een grote
ondersteuning is.»

«Nieuw dit jaar is ons muziekprojekt.
Er blijkt een serieus tekort te zijn aan repe-
titieruimten voor studenten die met muziek
bezig zijn. We proberen daar tot een sa-
menwerking te komen met musicerende
studenten. We gaan proberen om in de
Brandweerkazerne ruimten vrij te maken
waar ze samen kunnen repeteren en im-
proviseren en hun instrumenten kunnen
laten staan. De Volle Tent is ook iets
nieuws. Het is een soort fakbarrally maar
dan niet met muziek maar met het gespro-
ken woord. Elvis Peeters bijvoorbeeld komt
naar Medica, Luuk Gruwez naar letteren.»

«Verder gaan we ook door met onze
kursussen al zijn er daar weer enkele nieu-
we. En Oorgetuigen - waarop telkens een
bekende gast zijn favoriete muziek komt
voorstellen - ziet er ook goed uit dit jaar.
We hebben Wim Vandekeybus al en er zijn
onderhandelingen bezig met Jan Decorte
en Guy Mortier.»

«Een van de toffe dingen wordt het
kortfilmfestival. Eén avond zal er stomme
film geprojekteerd worden op het Ladeuze-
plein met muzikale begeleiding van de
beiaard.»
Veto: Wanneer ga je tevreden kunnen teruq-
blikken op dit jaar?
Kim: «Ik vind het persoonlijk erg belang-
rijk dat we de algemene vergadering die
bestaat uit de afgevaardigden van de krin-
gen beter kunnen laten funktioneren.
Daarom moeten wc die vertegenwoordigers
nog meer warm maken voor onze werking.
lthaka heeft al lang bewezen dat dat kan.
Er zitten dit jaar echt goede mensen bij de
kringen en we hopen die er nauw bij te
betrekken. Ik hoop ook dat we nog meer
gevolg kunnen geven aan de voorstellen
die er uit de basis kornen.»

Peter Mangelschots

vanalles. tot een kursus wijn maken roe.
Het bleef niet haalbaar en kort nadien is het
Stuc dan eigen wegen gaan bcwandclen.»
Veto: Trekt Kultuurraad meer mensen aan dan
vroeger?
Kim: «Dat is bijna niet te zeggen. Onze
annalen zijn niet zoals die van Kringraad of
Sociale Raad. Bovendien situeert de rekru-
tering zich op twee vlakken: de vertegen-
woordiging vanuit de kringen en ons pu-
bliek. Dat laatste is niet altijd gemakkelijk
te meten. Enkele projekten zijn in elk geval
aan het groeien. Ithaka bijvoorbeeld is zich
een groot publiek aan het opbouwen.»

Tent

Veto: Heeft Kultuurraad een traditie van vrou-
welijke voorzitters?
Kim: «In vergelijking met Kringraad en
Sociale Raad is dat wel zo. Daar zijn er echt
weinig geweest. Bij Sportraad en ook bij
Veto is er al meer een gelijke verdeling. Bij
ons is het zowat fifty-fifty, wat toch niet
slecht is. De laatste jaren zijn er wel meer
vrouwelijke voorzitters en vrijgestelden
geweest. Het is een interessant gegeven
maar moeilijk om precies te verklaren.
Misschien omdat wij met meer vastomlijn-
de projekten werken? Of omdat het de
zachte sektor is?»
Veto: Merken jullie dat her de zachte sektor is
aan een ongelijke belangstelling vanuit bijvoor-
beeld humane en eksakte wetenschappen?
Kim: «Kwa publiek is dat weer eens moei-
lijk te zeggen maar wat de vertegenwoordi-
ging betreft is dat zeker niet het geval. Het
is niet 70 dat er meer mensen van Germaan-
se of geschiedenis naar onze vergaderingen
komen dan burgerlijk ingenieurs. Bij onze
vrijwilligers die niet uit de kringen komen
is er wel een verschil. Daar komen er meer
uit letteren of kunstgeschiedenis. Ergens is
dat normaal. die mensen zijn grosso modo
meer geïnteresseerd in kunst. dat spreekt
uit hun studiekeuze.»
Veto: Welke projekten staan er dil jaar zoal op
her programma?
Kim: «Van de klassiekers in de eerste plaats
Ithaka en verder het teaterfestival en de
fakbarrally. We willen ook een interfakul-
tair teaterfestival. Heel wat kringen zijn met

raveeraklie in hi

Kura is te vinden ÎlI de kantoren aan de Van
Evenstraat 2d waar ook her Stuc gehuisvest is.
Tel. 016/23.67.73.
E-mail: kuratêstuc.kuleuven.ac.be

Gratis en voor niks: IlhakaVorige weck woensdag in de ûetsgravcerakuc van het Sensibiliserings- en informatiecen-
trum, kortweg Sic: elke geïnteresseerde student kon in Alma Twee zijn fiets laten graveren
door vriendelijke politiemannen. Deze jaarlijkse aktie kadert in een samenwerking met de
politie van Leuven om fietsdiefstallen te bestrijden. Ondertussen werden in de inkomhal
van de Alma eetlustige studenten en fietsgraveerliefhebbers ingewijd in de hiphop-kultuur. De
hiphoppers van Riot Squad, van Leuvense bodem, hadden in de inkomhal een draaitafel
neergepoot en trakteerden de studenten op een resem samples en [ree style-beats. Aan de
overzijde kon het publiek de graffiti-kunst van Quinten van ABN bewonderen. De voor-
man van de Nederlandstalige hiphop-groep spoot een aantal panelen vol met best wel
aardige figuurtjes die later zullen geveild worden.

Op een nieuwe affiche van het Sic werd de oude slogan ·Wie slim is sorteert" aange-
vuld met •... de slimste voorkomt". Uit een onderzoeksenquête van het Sic bleek immers
dat studenten wel goed sorteren maar nog te veel afval produceren. Daarom zal de afval-
sorteergids - die in de kotkit van elke eerstejaars zat - op grotere schaal verspreid worden.

(bds)

lthaka is een jaarlijkse tentoonstelling voor hedendaagse beeldende kunst van beginnende
artiesten, georganiseerd door studenten (en dergelijke). Het iniriaticf gaat uit van Kultuur-
raad (Kura). Wie deelneemt heeft medezeggenschap in het konsept. de lokatie, welke
kunstenaars komen, in zowat alles eigenlijk. Iedere lthaka mag revolutionair zijn, geen
idee is te zot. Ithaka zoekt trouwens ook technici, grafici. organisatorische talenten, prettig
gestoorde entoesiastelingen ... Een kern van ongeveer twintig man is nu al bezig met de
eerste voorbereidingen. Voor zij die zich aangesproken voelen: de volgende lthaka-verga-
dcring gaat door op dinsdag 5 oktober om 20 uur op de eerste vcrdieping van het Stuc.
Een algemene inleidende vergadering van Kura gaat door op J 4 oktober. Daar worden
ook andere projekten voorgesteld zoals het teaterfestival. Vanaf dan vergadert werkgroep
Ithaka elke maandag en die van het teaterfestival elke dinsdag. Je wordt met open armen
ontvangen.

(pm)
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Reeks OnIWikkelingsamenwerking & universiteit

Deel 2: Gesprek met de 'wereldpreses' van de lAAS

Over kondooms op bezems en hypokriete mei '68-ers
ntwikkelinqshulp lijkt aan onze
Alma Mater een marginaal ver-
schijnsel te zijn. Zowel vanuit de

universitaire overheid als vanuit de
studentenbeweging worden er weinig
konkrete akties georganiseerd om de
Derde Wereld een handje toe te ste-
ken. Toch blijkt de schijn ook hier te
bedriegen. In de kelders van het land-
bouwkundig instituut huist immers
het sekretariaat van de internationale
landbouwkrinq, de lAAS, the Inter-
national Association of Aqricultural
Students. Deze vereniging houdt zich
vooral bezig met ontwikkelinqsamen-
werking. Een gesprek met voorzitter
Frank Holsteyns, een rasechte, Leu-
vense boeren kotter.

Holsteyns: «lAAS is hier in Leuven een
deel van de Landbouwkring. we hebben
een stem in het presidium. Daarnaast is er
de groepering op nationaal en internation-
aal nivo. Elke lidstaat heeft zijn vcrtegen-
woordiger, maar binnen elk land zijn er
ook lokale kommitees. In de praktijk komt
het erop neer dat elke unief zijn lokaal
kornmitee heeft. Op dit ogenblik zijn er
tweeënveertig landen aktief lid. En onze
organisatie is wereldwijd vertakt: wij heb-
ben vertegenwoordigers uit Afrika, Zuid-
Amerika en Azië. De aktiefste leden bevin-
den zich toch in Europa, vooral omdat de
e-mail hier veel sneller werkt en er niet
zulke grote alstanden moeten overbrugd
worden. De niet-Europese landen zijn dan
weer origineler in het hedenken van pro-
jekten. Wij werken ook samen met Unesco
(de VN-organisatie voor onderwijs, weten-
schap en kultuur) en de projekten vinden
meestal in niet-Europese landen plaats. Via
Unesco kan lAAS materiaal bezorgen aan
ontwikkelingslanden. Aangezien onze be-
weging ook studenten uit de voedingsektor
en de landschapsarchiiektuur telt, kunnen
we meer doen dan enkel landbouwprobIe-
men oplossen .»

Mama

«Ik ben de 'wercldpreses'. zegt mijn
moeder. Ik probeer een goede kapitein te
zijn voor mijn schip door de mensen te mo-
tiveren en hen de kans te geven om iets te
doen. Samen met een Kroaat en een meisje
uit Estland vorm ik de raad van bestuur, de
zogenaamde 'executive board'. Deze raad
wordt - vooral op financieel gebied - ge-
kontroleerd door vier andere mensen, de
leden van het 'kontrolekornrniree: ..»

Veto: Er wordt wel eens over internationale
studentenbewegingen gezegd dat ze nogal sterk
op zichzelf gericht zijn en vaak meer over de
strukturen van hun organisatie debatteren dan
over de inhoudelijke problematiek. Geldt dat ook
voor lAAS?
Holsteyns: «Ik moet toegeven dat dat op
bepaalde meetings wel het geval is. Eén
keer per jaar, op de grote algemene verga-
dering, wordt er tien dagen lang hoofdzake-
lijk vergaderd over de formele struktuur
van lAAS. Maar daarnaast wordt er wel in-
houdelijk gewerkt: op die vergadering wor-
den onze Vil/age Concept Projects (VCP's) uit-
gewerkt. Momenteel loopt er onder impuls
van de Nederlanders een projekt in Mexico.
Men heeft daar een dorp uitgekozen waar-
van men de levensomstandigheden wil ver-
beteren. We zijn gewoonweg verplicht om
vooral met inhoudelijke zaken bezig te zijn,
omdat we bijvoorbeeld ook een groot uit-
wisselingsprojekt hebben. De uitwisselings-
koördinatoren moeten konstant zoeken

naar plaatsen bij boeren, in de industrie, de
universiteiten enzomeer. Zo worden er
door lAAS zo'n zevenhonderd studenten
per jaar over de hele wereld uitgewisseld.
Daarnaast organiseren we ook wetenschap-
pelijke seminaries over de landbouw .»

«De Belgen zijn momenteel bezig om
een projekt op te starten in Indonesië. We
zijn op zoek naar een dorp in Indonesië en
we willen dit VCP ook zo breed mogelijk
opengooien. We willen er ook de bosbouw-
studenten bij betrekken. Via Unesco zullen
we proberen om het plaatselijke systeem
van landbouwonderwijs te verbeteren.
Door ons internationaal netwerk kunnen
we problemen aankaarten op het vlak van
voedselverdeling. hoger onderwijs enzo-
voort. Onze onderzoeksresultaten worden
jaarlijks gepubliceerd en doorgespeeld aan
Unesco."

«Er worden ook kontinentale meetings
gehouden. Zo was er twee jaar geleden de
Afrikaanse meeting in Togo. Wij, de Euro-

veel van de bevolking in ontwikkelingslan-
den leren. Dat is trouwens het belangrijkste
aspekt van onze werking: mensen laten
zien hoe andere landbouwsystemen werken
op deze wereld, en vooral hoe andere men-
sen denken. Je verwerft pas inzicht in je
eigen leefwereld door die te konfronteren met
andere leefwerelden en rnensopvauingen.»
Veto: Bestaat er geen gevaar voor paternalisme
vanuit het Westen?
Holsteyns: «Nee, alle plaatselijke akties
worden door de lokale kommitees opges-
tart. Zij moeten het initiatief nemen, omdat
zij het best geplaatst zijn om te zien waar er
moet ingegrepen worden. Anderzijds moet
ik wel toegeven dat er een overheersende
Europese stempel op heel de organisatie
kleeft, gewoon door de grotere financiële
slagkrach t.»
Veto: Hoe IetJmenjul/ie aan werkingsmiddelen
voor zulke grote internationale projekten?
Holsteyns: «Daarvoor doen we een beroep
op de lokale kommitees van onze organisa-

tie. Zij moeten in hun
eigen land sponsors
zoeken. Maar het is
ontzettend moeilijk om
steun te vinden. Zelfs
adepten van de studen-
tengeneratie uit de ja-
ren zestig zijn vaak niet
bereid over de brug te
komen. Nochtans zou
een mei '68-er geen be-
zwaren mogen hebben
tegen degelijke inhou-
delijke akties. Zij die
vroeger op straat ston-
den en riepen dat ze de
dingen helemaal anders
gingen aanpakken,
doen dertig jaar later
gewoon hetzelfde als de
machthebbers uit hun
tijd: het hoofd weg-
draaien. Dat is wat nu
gebeurt telkens men als
student bij de overheid
of bij bedrijven aan-
klopt. Slechts weinigen
vormen een uitzonder-
ing op deze regel. Ook
in Leuven staan we
soms voor een gesloten
deur, maar eigenlijk
mogen we over de
steun van de unief niet
klagen: we krijgen na-
melijk een eigen lokaal.

De appel valt niet ver van de boom

peanen, waren daar ook op uitgenodigd en
toen hebben we toch wel ingezien dat er een
serieuze kloof gaapt tussen noord en zuid.
Je beleeft daar een ongelooflijke kultuur-
schok. De mensen gaan daar op een heel
andere manier met hun omgeving om. Men
leeft er trager en vanuit totaal andere uit-
gangspunten. Men beschouwt Europeanen
vaak als voorbeelden en ik denk dat we dat
op sommige vlakken ook wel kunnen zijn ...
Veto: Wordt er bij lAAS zo gewerkt dat Euro-
peanen en Noord-Amerikanen hun kennis trans-
planteren naar ontwikkelingslanden en dat men-
sen uit ontwikkelingslanden hun vaardigheden
en hun kennis komen vergroten in het westen?
Holsteyns: «Ja. daar is ons uitwisselings-
programma in zekere zin op gericht. Er zijn
veel Afrikanen die hier stage komen lopen,
bijvoorbeeld in een boerderij of in de in-
dustrie. Maar hetzelfde geldt voor de Euro-
pese studenten: zij lopen stage in Afrika of
Indonesië om hun kennis te vergroten en
te kijken hoe de mensen daar met bepaalde
materies omgaan. Wij kunnen zeker nog

(foto Joost Helsen)

internetaansluiting, gra-
tis telefoongebruik, hoewel er natuurlijk
altijd meer in zit. »
Veto: Hoe groot is het engagement van de
Leuvense landbouwstudenten binnen lAAS?
Holsteyns: «We komen uit een diep dal.
We hebben nu een stijgend aantal mensen
die willen deelnemen aan de uitwisseling-
sprojekten en er wordt een lAAS-week in
Leuven georganiseerd. Het hangt er vooral
van af hoe de landbouwkring zelf tegen-
over lAAS staat: de steun van de presessen
is niet elk jaar dezelfde. Dat is jammer want
student-zijn is meer dan je amuseren en op
het einde van het jaar goede punten halen.
Er zit ook een internationaal aspekt aan
vast. Maar niet iedereen heeft door dat er
rond Leuven ook nog een wereld bestaat. »

Veto: Welke projekten worden vanuit Leuven
voor buitenlandse studenten georganiseerd?
Holsteyns: «Die akties liggen in handen
van het nationaal kommitee van België. Wij
zijn vooral bezig met uitwisselingsprogram-
ma's. Helaas zijn er een tijd geleden proble-
men gerezen met een student die hier tijde-
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lijk kwam werken en plotseling verdwenen
is. Overheidsinstanties hebben onze werk-
ing toen in vraag gesteld. Sindsdien zijn we
telkens op een kategoriek njet gestoten te-
gen elke vorm van uitwisseling in België.
Dit is echt een ~npunt van ons land. Elke
internationale bew~gingsvrijheid wordt hier
geremd. Men heeft angst voor illegalen en
daarom wil men geen visa. n!_eer uitreiken.
Maar naast de uitwisseling proberen we zelf
projekten op poten te zetten in het buiten-
land, zoals nu in Indonesië. En hopelijk
doet onze Leuvense landbouwkring ook
mee. Het zou, naast de rockkonserten die
ten voordele van de Derde Wereld georgan-
iseerd worden, de eerste keer zijn dat Leu-
vense studenten echt bij een ontwikkelings-
projekt betrokken raken."

Zij die vroeger op straat

stonden en riepen dat ze de

dingen helemaal anders

gingen aanpakken, doen

dertig jaar later gewoon

hetzelfde als de macht-

hebbers uit hun tijd: het

hoofd wegdraaien

«In de verschillende dorpen die ik
gezien heb, waren er problemen met irri-
gatie en bosbouw. Er moeten meer bomen
aangeplant worden. Irrigatieproblemen lei-
den tot ziektes door een tekort aan higiëne.
Er zijn vaak geen toiletten, mensen wassen
zich in een rivier die honderd meter
stroomopwaarts gebruikt wordt als toilet.
Aids is ook een zeer belangrijk probleem.
De mensen zien vaak niet in waardoor be-
paalde ziektes ontstaan. Maar projekten
moeten geïntegreerd zijn: er moet samen
met de plaatselijke bevolking gezocht wor-
den naar oplossingen. Meer nog, de dorps-
bewoners moeten zelf de oplossingen
vinden. Zo hebben we eens een projekt
gehad in Zimbabwe waar we toiletten ge-
bouwd hadden en de mensen hebben die
nooit gebruikt. Of die keer toen we in Libc-
ria wilden duidelijk maken dat de mensen
een kondoom moesten gebruiken. Wc had-
den het hele dorp bij elkaar gebracht en
toonden een man die een bezem tussen de
benen van een vrouw stak. Hilariteit alom.
Omdat ze geen kondoom gebruikt hadden,
stierven ze zogezegd. Later werd de hele
scene overgedaan, maar nu met een kon-
doom op de bezem. Opnieuw hilariteit. Het
paar stierf nu niet meer. We hebben de
kondooms uitgedeeld in de veronderstelling
dat alles duidelijk was. Toen we een week
later terugkwamen, merkten we tot onze
verbazing dat er voor elke deur een bezem
stond met een kondoom op! Andere
projekten waren wel een sukses. Door onze
kippenboerderij in Zambia kunnen de
mensen eindelijk hun eigen eieren kon-
sumeren.»
Veto: Met Indonesië als toekomstip gastland
voor een projekt lijken jul/ie geen gelukkige
keuze gemaakt re hebben.
Holsteyns: «Geen nood, ons projekt
bevindt zich op Java en Java is ver weg van
Oost-Timor! »

Oiederik Vandendriessche
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Vredesaktivisten bepleiten de illegaliteit
van kernwapens

Als de bom vall
e voornaamste aanklacht van de
aktievoerders op Kleine Brogel
luidt: kernwapens zijn illegaal

en België houdt hier geen rekening
mee in haar defensiebeleid. Ons land
duldt deze oorlogstuigen op haar
grondgebied en verkeert volgens de
aktivisten daardoor in konflikt met
een aantal belangrijke internationale
rechtsreqels.

Eén oktober is een internationale aktiedag
om kernwapens te bestrijden. Met deze
symbolische datum wordt de nadruk op de
kriminaliteit van deze wapens gelegd. Op 1
oktober 1946 werd in Nürnberg een vonnis
uitgesproken tegen de Nazi-oorlogsmisda-
den. Dit vonnis legde de grondvesten voor
de Nürnberg Principes, die de individuele
strafrechterlijke verantwoordelijkheid vast-
stellen voor misdaden tegen de mensheid
en tegen de vrede. Het voorkomen van de-
ze misdaden is een plicht voor iedereen die
er weet van heeft.

In een uitspraak-advies van het Inter-
nationaal Gerechtshof in Den Haag (IGH)
op 8 juli 1996 werd bevestigd dat de Nûrn-
berg Principes ook van toepassing zijn op
het gebruik of dreigen met het gebruik van
kernwapens. Sindsdien werden reeds tien-
tallen nukleaire basissen geïnspekteerd
door burgers die hierdoor het internation-
aal recht ook in eigen land toegepast willen
zien.

In België nemen het Forum voor
Vredesaktie en de vzw Voor Moeder Aarde
de luchtmachtbasis Kleine Brogcl in het
vizier. Ons land heeft het Non-Proliferatie-
verdrag ondertekend en dus plechtig be-
loofd geen kernwapens te bezitten. Maar
algemeen wordt aangenomen dat er sinds
1962 op de militaire ba.,h van Kleine Bro-
gel een tiental Amerikaanse B6 j -kcrnborn-
men opgeslagen zijn en dat Belgische pilo-
ten getraind worden om die in oorlogstijd
ook effektief te droppen. Op de website van
'ihe Berlin lnformation-center for Transat-
lantic Securiiv' vonden wij een rapport
waarin een overzicht werd gegeven van het
nukleaire wapenarsenaal van de Navo.
Over België en Nederland meldde het rap-
port dat beide landen de mogelijkheid be-
houden om nukleaire wapens op hun
grondgebied te bergen en eventueel mee te
doen aan nukleairc oorlogsvoering in het
kader van een Navo-operatie. Op die ma-
nier voldoen de landen, volgens het rap-
port, aan hun Navo-verplichting om min-
stens één nukleairc-zonr operationeel te
houden.

Het standpunt van de vredesaktivisten
is dat de kernwapens van Kleine Brogel
illegaal zijn. Hun argumenten halen zij,
zoals reeds aangehaald, uit het advies van
het lGH van 8 juli. Het Hof stelde onom-
wonden dat "het gebruik of dreigen met
gebruik van kernwapens in het algemeen
in strijd zou zijn met de regels van het in-
ternationaal recht die van toepassing zijn
gedurende een gewapend konflikt, en in
het bijzonder met de beginselen en regels
van humanitair recht". Het Hof kon echter
niet tot een konklusie komen met betrek-
king tot de "ekstrerne situatie van zelfver-
dediging waarin het overleven als zodanig
van een staat op het spel zou staan". Vol-
gens de juristen die de illegaliteit van kern-
wapens bepleiten, is deze kleine ruimte
voor het eventueel wettig gebruik van
kernwapens, door het Hof zelf dichtgebe-
tonneerd. doordat de rechters oordeelden
dat ook in zo'n geval van ultieme zelfver-
dediging, de fundamentele rechtsbeginselen
van toepassing blijven. In deze redenering
is dus geen enkele situatie van legaal ge-
bruik van kernwapens denkbaar.

Over de interpretatie van de uitspraak
van het IGH bestaan honderden opvattin-
gen. Daarom relativeert professor Jan
wouters (Volkenrecht KU Leuven) de

draagwijdte die door het Vredesforum aan
de rechterlijke beslissingen wordt
toegedicht. Jan Wouters: "Het advies is op
enorm verdeelde wijze tot stand gekomen.
Je zag meteen de klassieke tegenstellingen
tussen diegenen die vinden dat kernwapens
van vitaal belang zijn (vooral de leden van
de VN-Veiligheidsraad) en diegenen die de
kernwapens van de planeet willen bannen
en daarvoor een hele resem principes en
verdragen voor uit de kast halen. Er is geen
konsensus over de illegaliteit van
kernwapens, dat is duidelijk. Het is al te

simplistisch om te gaan zeggen dat het IGH
het heeft verboden. Dat is misschien op
papier zo, maar in de praktijk?"

De organisatoren van de burgerinspek-
tie op Kleine Brogel zijn er wel van over-
tuigd dat België's defensiebeleid niet te rij-
men valt met het internationaal recht. De
bommen op de luchtmachtbasis zullen
volgens Navo-plannen niet alleen ingezet
worden in ekstremé situaties van zelfverde-
diging, maar al in een eerder stadium van
een oorlogsituatie. En dat is niet alleen in
strijd met de Nürnberg Principes maar ook
met het Non-Proliferarieverdrag. dat haar
lidstaten de plicht oplegt om kernwapens
uit de wereld te onderhandelen.

Dit voorgaande is voor enkele parle-
mentsleden - naast de politieke verplicht-
ing om gezien te worden - een goede re-
den om hun broek te willen scheuren aan
prikkeldraad en daarvoor de wet te overtre-
den. Zij eisen dat er openbaarheid komt
rond het kernwapenbeleid van België. Om
het al dan niet legaal zijn van de kernwa-
pens te Kleine Brogel te kunnen toetsen,
moet volgens de politici duidelijk gemaakt
worden wat daar ligt en hoe men het denkt
te kunnen gebruiken. Bovendien wijzen ze
op de kontrolerende funktie van het parle-

ment ten aanzien van de regering. Om dit
kontrolewerk te kunnen doen, moet de re-
gering dan ook de nodige gegevens over-
handigen. Maar de parlementsleden vingen
bol. Minister van Landsverdediging Flahaut
wimpelde de vragen af met vage argumen-
ten à la "in het belang van de eksterne vei-
ligheid". Ook Hugo Van Dienderen (Agalev
en ex-parlementslid) stelde in zijn parle-
mentaire loopbaan bijna vijftig schriftelijke
vragen over kernwapens. De antwoorden
die we in de Parlementaire Stukken kun-
nen terugvinden - waaronder ook die van
voormalig minister van Buitenlandse Zaken
Erik Derycke - zijn ronduit bedroevend.

Nochtans heeft een land als Canada
(een Navo-lidstaat) gevolgen willen trekken
uit de uitspraak van het IGH. Binnen het
Canadese parlement werd een kommissie
opgericht om uit te maken welke konse-
kwenties de uitspraak heeft voor het Cana-

dese defensiebeleid. De Navo-doktrine we
in die kommissie stevig ter diskussie ge-
steld. Dit buitenlands voorbeeld sterkt de
agerende politici alleen maar in hun stre-
ven naar openheid rond de kernbommen.
Hugo Van Dienderen vindt het niet
utopisch dat België op korte termijn zal
doen aan zijn internationale verplichtingen
Van Dienderen in een gesprek met Veto in
Kleine Brogel: "De afschaffing van de slav-
ernij was ook ooit utopisch. In deze eeuw'
men het er ook op wereldvlak over eens
geraakt om biologische en chemische
wapens en anti-persoonsmijnen uit te
bannen. Bovendien wijs ik de huidige
regering op de openheid die zij in het
akkoord naar voor heeft geschoven. Als zij
dat ook in~leine Brogel waarmaakt, zou
dat een grOte vooruitgang zijn."

, Bart De Schrij

Zoek eens een
m het politiek debat rond kernwapens
aan te zwengelen waren het Forum
Vredesaktie en VoorMoeder Aarde toe

aan hun vijfde burgerinspektie dit jaar.
Opnieuw trachtten aktievoerders over de
prikkeldraad van de luchtmachtbasis Kleine
Brogel te wippen om op zoek te gaan naar
gegevens over het - vermoedelijk - dadr
ondergebrachte kernwapenarsenaal. Er waren
honden, para's, een honderdtal
kernwapenhaters en een Veto-reportageploeg,

Vorige maand, na de eerste burgerinspektie. kregen
een aantal politici een dagvaarding in 'de brievenbus.
Hugo Van Dienderen (Agalev), Kris Van Dijck
(VU/lD) en Patrik Vankrunkelsven (VU) moesten
voor de korrektionele rechtbank van Hasselt verschij-
nen maar deze verklaarde zich prompt onbevoegd:
voor een politiek misdrijf is het assisenhol bevoegd.
En het Openbaar Ministerie heeft echt geen zin om
de langdradige assisenprocedure te gaan organiseren,
zodat de politici de facto niet vervolgd worden.
Daarom werd bij de briefing in hel parochiezaaltje
van Kleine Brogelde aktievoerders door de
organisatoren op het hart gedrukt dat ze weinig
risiko lopen Ut11 effektief vervolgd te worden, nadat
zij een geslaagde prikkeldraadje-over-aktie zouden
ondernomen hebben. Toch had het Forum een
advokaat stand-by en kreeg elke aktieveerder een
ingevulde model verklaring mee om indien nodig af
te geven aan de rijkswacht.

In groepjes vertrokken de vredesakttvlsten
vanuit de parochiezaal naar het t~lilitairc terrein.
Manschappen werden vooral geleverd van uit
jongerenbewegtngcn - zoals Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming en Jong Agalev
- aangevuld met enkele politici. De basis zag er,

bij het optimaliseren van al gebruikte soft-
ware. Hoewel E2S vooral aanwezig is op de
siviele markt is een deel van het onderzoek
toch specifiek gericht op militaire toepassin-
gen. Zo participeerde E2S in de moderniser-
ing van de Mirages en F 16's van de Belgi-
sche Luchtmacht. GSR toog met deze feiten
naar de Raad van Bestuur van de Universi-
teit Gent. De Gentse unief besliste om be-
drijven die zich bezighouden met ontwik-
keling van dergelijke technologieën, niet
meer toe te laten op haar terreinen. Zij liet
wel een achterpoortje open: het verbod is
alleen geldig voor apparatuur met een spe-
cifiek militair karakter. Bovendien geldt de
overeenkomst alleen voor nieuwe bedrij-
ven. E2S sloot in het begin van de jaren ne-

Wanneer een debat over universitair
onderzoek en wapenindustrie?

Spin-oll KU Leuven akiiel
op de wapenmarkl

e Vlaamse technologie scheert
hoge toppen. Ook universiteiten
blijken niet altijd een onbe-

schreven blad. In hoeverre denkt de
KU Leuven na over de gevolgen van
haar onderzoek en de samenwerking
met "foute" bedrijven? De Raad van
Beheer van de RU Gent besliste vorig
jaar om dergelijke samenwerkingen
in de toekomst uit te sluiten,

Eind 1998 kaartte GSR - Gentse Stu-
dentenraad - de aanwezigheid aan van het
bedrijf Expert Software Systems in het on-
derzoekspark van de Gentse universiteit.
E2S is een bedrijf dat zich specialiseert in
software en ondersteuning aan bedrijven
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Vlaamse wapenindustrie in de lift

Calimero's in de arena
e Golfoorlog luidde het begin in
van een nieuw konsept van oor-
logvoeren. Niet meer het kanon

staat centraal, wel de elektronische
apparatuur die ervoor zorgt dat wa-
pens effektiever werken dan die van
de vijand. De zogenaamde" Informa-
tion Warfare" heeft zijn intrede ge-
daan. Vlaamse bedrijven blijken op-
vallend aktief te zijn op deze markt.
Het Forum voor Vredesactie probeert
sinds jaar en dag met feitenmateriaal

"-- __ ...J en analyses deze nieuwe ontwikkelin-

gen voor het voetlicht te brengen.

Door de eeuwen heen is de krijgskunst
steeds meer geëvolueerd van een strijd
waarin kwantiteit de doorslag gaf naar één
waarin de kwaliteit het verschil maakt tus-
sen overwinning of nederlaag. Het klassieke
wapen is verleden tijd. Vandaag is het voor-
al de elektronika en de optronika die de
doorslag geeft. Centraal hierin staat het
konsept C41: Commando, Controle, Com-
municatie, Computers en Inlichtingenver-
garing. De bekomen informatie wordt via
supersnelle radio- en gegevensverbindingen

doorgestuurd naar de eenheden te velde
die dan onmiddellijk en gepast kunnen rea-
geren. Deze nieuwe technologieën helpen
de militairen om het oorlogvoeren uit te
breiden naar alle geledingen van de maat-
schappij. Alles in het oog houden, kontro-
leren en desnoods ontwrichten is de bood-
schap: misleiding van de lokale media en
infiltratie in lokale computernetwerken,
propagandakampagnes.

Binnen de hoogtechnologische wapen-
industrie wordt er niet meer gesproken van
een wapen maar van een wapensysteem.
Verschillende bedrijven leveren gespeciali-
seerde onderdelen die worden geïntegreerd
in één enkel systeem. Ook de manier waar-
op de wapens geproduceerd worden, veran-
dert. Vroeger ontwierpen wapenproducen-
ten produkten die louter voor de militaire
markt bestemd waren. Nu wordt er steeds
vaker overgeschakeld naar wat in het vak-

ne

atoombom
zoals verwacht, niet erg gastvrij uit: Om de tien
meter hield achter de rollen prikkeldraad een militair
de tien meter naast hem angstvallig in het oog.
Honden-africht-scholen werden wellicht
gemobiliseerd om elke vijftig meter een Duitse
herder te stationeren. Buiten het terrein stonden
overvalwagens van de rijkswacht geparkeerd en
slopen heel onopvallend undercover politiewagens
achter elke auto wiens bestuurder tekenen gaf een
atoombom te komen zoeken.

Al dat militaire vertoon was een maat voor niets
want de aktievoerders brachten bun boodschap op
l'en uitsluitend vredelievende manier. Aan de
hooldingang van de luchtmachtbasis werd een
symbolische aktie gehouden waar de organisatoren
dl' deelnemers aanmoedigden om met elke soldaat
langsheen de prikkeldraad een babbeltje te slaan en

~elijke manier te konfronteren met het
gevilar van ruavsavernlctiglngswapens en hun
persoonlijke verantwoordelijkheid daarin. Vanonder
de snor van een parakommando kon je dan af en toe
wel Wilt gemompel waarnemen.

Wanneer de militairen even niet keken, slaagden
sornmige groepjes erin om het terrein te betreden.en
"dis tweehonderd meier op zoek te gaan naar
atoombommen. Toen werden IC gevat. Nadat de
ongeveer zeventig opgepakten weer werden vrijge-
laten. kon in de late namiddag de aktie worden afge-
blazen in het parochiezaaltje.

Kristof D'ExeHe
Bart De Schrijver
Nico De Meyere

gentig nog een nieuw kontrakt afsloot met
de universiteit en kan nog tweeënveertig
jaar lang ongestoord haar aktiviteiten kan
voortzetten.

Ook de KU Leuven blijkt kontakten te
hebben met bedrijven die aktief zijn op de
markt van hoogtechnologische wapens. In
een brochure van het Forum voor Vredes-
actie valt de naam van het bedrijf Leuven
Measurernent and Systems (LMS). LMS is
ontstaan uit het Departement Werktuig-
kunde van de Fakulteit Toegepaste Weten-
schappen. Deze spin-off van de KU Leuven
is wereldleider op het vlak van testsyste-
men voor trillings- en geluidsmetingen en
onderhoudt intense kontakten met gere-
nommeerde bedrijven zoals Boeing. Loek-
heed Martin - twee van 's werelds groot-
ste wapenfabrikanten. Binnen de universi-
teit zelf en dan vooral binnen het Departe-
ment Elektrotechniek wordt er regelmatig
samengewerkt met niet geheel onbespro-
ken firma's als Barco, Siemens en Alearel
Bell. Steeds wordt aangehaald dat de gele-
verde produkten ontworpen zijn voor een
siviele doelgroep en slechts toevallig ge-
bruikt worden in hoogtechnologische wa-
pensystemen. Een scherm waarachter een
universiteit zich te makkelijk kan verschui-

len. Het is meestal bekend welke bedrijven
. op de militaire markt aanwezig zijn zodat
men vragen kan stellen over de opportuni-
teit van een dergelijke samenwerking.

De Dienst onderzoekscoördinatie van
de KU Leuven is verantwoordelijk voor het
fundamenteel onderzoek. Maar professor
Marc Waelkens - voorzitter van de dienst
-vertelt dat toegepast onderzoek en meer
nog onderzoek in het kader van spin-offs
niet tot zijn bevoegdheid behoort. Dezelfde
vraag legden we voor aan het KU Leuven
Research en Development (LRD). Direkteur
Raymond De Bondt antwoordde summier
en ontwijkend: "Je moet dat ekonornischer
bekijken. Als de industrie in Vlaanderen het
niet doet, dan gebeurt het in het Buiten-
land. Wapens zijn bovendien op zich niet
verkeerd. Dat leert ons de geschiedenis."
Ook professor Verstraeten van het Overleg-
centrum Christelijke Ethiek diende ons te-
leur te stellen: in geen enkele etische over-
legkommissie van de KU Leuven kwam de
problematiek van de opgang van de Vlaam-
se wapenindustrie in de hoogtechnologis-
che sektor en het daaraan gelinkte universi-
taire onderzoek ooit aan de orde. Van enige
etische reflektie over de relatie tussen de
KU Leuven en de wapenindustrie is dus

eigenlijk geen sprake.
Vlaams Parlementslid Eloi Glorieux

(Agalev) laakt dat de unief zijn verantwo-
ordelijkheid ontvlucht. Glorieux: "Als men
bepaalde technologieën helpt ontwikkelen
of onderzoek doet naar bepaalde apparaten
waarvan geweten is dat zij militaire toepas-
singen hebben, zijn er toch genoeg andere
taken waar de universiteit zich mee kan
bezig houden. Soms kan je niet goed uit-
maken wat voor de siviele industrie of de
wapenindustrie bestemd is.Toch zijn er een
aantal zaken die dat onderscheid nuanse-
ren. In de eerste plaats kan men van de
opdrachtgever van het onderzoek afleiden
welke bedoelingen hij daarmee beeft. Van
sommige bedrijven is bekend dat ze aktief
zijn op de militaire markt. De universiteit
kan in een onderzoekskontrakt laten opne-
men dat de universitaire onderzoeksresul-
taten alleen voor siviele doeleinden ge-
bruikt mogen worden - ook voor de appa-
raten met dubbel gebruik" .

Bart De Schrijver
Tom Van Wauwe

jargon military tailored production heet: een
bedrijf ontwerpt apparatuur voor de siviele
markt en via extra onderzoek kan het aan
de militaire eisen worden aangepast. Door
die versplintering wordt het moeilijker om
een inzicht te krijgen in wie wapens produ-
ceert en wie niet. Bedrijven die aktief zijn
in de hoogtechnologische wapenhandel mi-
nimaliseren hun bijdrage met het argument
er toch ook niets aan kunnen doen dat hun
produkten door de militaire wereld ge-
bruikt worden. Een argument dat ook door
Barco gebruikt wordt, terwijl direkteur
Vandamme in 1988 in het weekblad Trends
zelf stelt dat "Barco Industries meteen be-
sefte dat het zich niet moest richten LOtde
burgerluchtvaart, waar toch geen eer te
rapen viel. DéI+1maar de militaire sektor."

Doorgaark wordt de Belgische wapen-
industrie in verband gebracht met FN of
andere Waalse industrieën. Het kruim van
de Vlaamse bedrijven is minstens zo aktief
in deze sektorr Het telekommunikatiebedrijf
Alcatel Bell is opgedeeld in een zevental
divisies, één ervan is·Pdefensie en aero-
space." In 1995 gaf Vlaanderen voor 6,9
miljard eksportvergunningcn voor wapen-
leveringen uit Vlaanderen en Nederlands-
talig Brussel. Alearel Bell alleen al was goed
voor 3,5 miljard van het totaal. Agfa
Gevaert leverde vorig jaar speciaal aange-
past medisch screenmateriaal voor de veld-
hospitalen van het Amerikaanse leger. Zelfs
het immer geroemde Lernout & Hauspie
heeft een Delenee & Security department.
Het schoolvoorbeeld is Barco, een gerespek-
teerd bedrijf datgespecialiseerd is in spits-
technologie. Bijzonder aan Barco is dat het
een semi-overheidsbedrijf is dat zonder
tussenkomst van de Gewestelijke Investe-
ringsmaatschappij voor Vlaanderen, zelfs
niet meer zou bestaan. Van een puur siviel
bedrijf heeft het zich in de loop der jaren
meer en meer gespecialiseerd naar een be-
drijf dat ook militaire produkten op de
markt brengt. Toen Barco in 1991 in Brus-
sel op de Afcea-wapenbeurs ging staan,
werd dat dan ook onmiddellijk op protest
onthaald van toenmalig minister van Eco-
nomische Zaken Norbert De Barselier (SP).

Barco is opgebouwd rond drie pijlers:
visualisatie, automatisering en grafische
systemen. Het is vooral op het gebied van
visualisatie - en met name het gebruik
van beeldschermen - dat het bedrijf hoge
ogen gooit. De moderne oorlog heeft name-
lijk nood aan beeldschermen die zelfs onder
zeer ekstrerne en moeilijke omstandigheden
te gebruiken zijn: licht en kompakt, onge-
voelig voor trillingen en ckstrerne tempera-
turen. Barco heeft op dat vlak een wereld-
reputatie opgebouwd. Volgens het Forum
voor Vredesactie is de militaire produktie
van Barco ongeveer goed voor tien procent
van het totaal. De nieuwe hoogtechnologi-
sche industrie is een nieuw paradepaardje
van Vlaanderen aan het worden. De Silicon
Valleys rijzen uit de grond, maar minder
bekend is dat verschillende van die bedrij-
ven deel uit maken van dat nieuwe, mili-
taire, industriële en wetenschappelijke
komplex.

In een gesprek met Veto maakte Eloi
Glorieux, Vlaams parlementslid voor Agalev
een analyse voor de toekomst: "Het aandeel
van de wapenindustrie is nog altijd een re-
latief klein deel van hun omzet. Maar dat is
een reden te meer om er zo snel mogelijk
een einde aan te maken als we niet willen
belanden in de situatie van Wallonië. Daar
heb je nog een aantal wapenbedrijven van
de oude stempel zoals FN. Die bedrijven
zijn ekonomisch ingebed in een bepaalde
streek en zorgen voor werkgelegenheid.
Daardoor worden rekonversieplannen
afgewimpeld. Het is aangewezen om in
Vlaanderen die rekonversie zo snel
mogelijk te verwezenlijken zodat men dat
sociaal probleem niet kent."

Tom Van Wauwe
Bart De Schrijver

Bronnen: "(Hooqtechnoloqische) wapenproductie
in Vlaanderen. Educatieve brochure 1998, nr. 3"
en "Barco, uw aandeel in de wapenhandel."
Beide publicaties zijn uitgegeven door Het Forum
voor Vredesactie, een pluralistische actie-, studie-
en vormingsorganisatie die radicaal pleit voor
een geweldloze samenleving.
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Elke woensdag: één gratis UUR KULtUUR

Kultuur als boterhambeleg
Af' I bijna een decennium lang or-

ganiseert de dienst Cultuurco-
ordinatie van de KU Leuven el-

ke woensdagmiddag het UUR
KULtUUR voor studenten, personeel
en geïnteresseerden. Tussen één en
twee uur 's middags kan je op diverse
lokaties in Leuven gratis een konsert
meepikken, een stukje teater, een
voordracht of een film. De bedoeling
is om het Leuvense kultuuraanbod bij
een ruim en jong publiek bekend te
maken.

op sjarmante plekjes te komen waar je
anders wellicht nooit een voet zou zetten.

Het UUR KUltUUR van dit jaar is om
verschillende redenen speciaal. Voor het
eerst slaan verschillende kulturele instanties
uil het Leuvense - waaronder ook Kul-
tuurraad en het Stuc - de handen in me-
kaar om de eerste UUR KULtUUR-namid-
dag te organiseren. Samen zullen zij hun
jaarprogrammaties voorstellen op een grote
kultuurmarkt rond de kiosk in het stads-
park. Dat samenwerkingsprojekt kreeg de
naam Carte Blanche mee.

Ook speciaal is het feit dat niemand
minder dan Raymond van het Groenewoud
carte blanche krijgt om de reeks UUR
KUltUUR swingend in te zetten. Dit mid-
dagkonsert is een try-out van Raymond's
nieuwe toernee 'Tot morgen'. De organisa-
tie ligt in handen van de kultuurkommissie
van de KU Leuven en Jeugd en Muziek
Leuven. Jeugd en Muziek ziet daarmee de
oude droom van een konsert in het stads-
park waarheid worden.

Dat er kosten noch moeite gespaard
werden om Raymond zo veel mogelijk te
promoten blijkt uit de groots opgezette sa-
menwerking met De Standaard. Vorige
week deelde de krant al gratis eksemplaren
uit met daarin een grote poster van Ray-
mond en een uitgebreide kultuuragenda. Er
is ook een wedstrijd aan verbonden waar-
mee vrijkaarten en zelfs een reis te winnen
zijn.

Bij sommige studenten bestaat nog vaak
enige drempelvrees om een ticket je aan te
schaffen voor een kultureel evenement. Ze
willen er geen hele avond aan besteden of
ze vinden het te duur - zeker als het hun
genre niet is. De akademische overheid
vond dat er nood was aan een manier om
deze studenten over de drempel te helpen
en riep daartoe in 1987 een kultuurkom-
missie in het leven. Sindsdien was UUR
KUltUUR een feit. Door de gratis inkom en
de ideale plaatsing in de mi~ldagpauze wor-
den studenten gelokt die hun boterham wel
eens met een plakje kultuur willen beleg-
gen. De formule heeft naast toegankelijk-
heid nog andere voordelen: er worden ter
plekke broodjes verkocht - zodat je niet
met een lege maag terug naar de les moet
en de gespreide lokatie geeft je de kans om

De negende van Klapstuk
Slechts één week na de openingsweek van het Stuc staat er wat anders moois te gebeu-
ren. Kultuurbeesten en anderen begeven zich het best naar Klapstuk 1999, het grootse
internationale dansfestival dat de Leuvense podia weer zal bevolken. Maar liefst dertien
verschillende produkties uit diverse landen staan geprogrammeerd. Het festival vangt
aan op 12 oktober en loopt tot 28 oktober. Bekende namen zijn Walter Verdin, Emio
Grcco, Enrique Vargas cn Jan Dccortc. Randi De Vlieghe interviewt onder andere An nc
Tcresa De Kcersrnaeker, Ook minder bekende dans- en teatermakers komen hun meest
recente produktie uitvoeren.

De denkers achter het konsept van Klapstuk 1999 zijn An-Marie Larribrechts. Griet
Van Laer en Alain PlateI. Platel werd gevraagd omwille van zijn rijke ervaring met teater
en hedendaagse dans. Hij is bekend van onder meer Bernadetjc en Iets op Bach. Beide
voorstellingen waren reeds te zien in het Stuc. en met sukses. Er werd gedacht over wat
dans de dag van vandaag nog kan zijn. Ze opteerden voor twee opvallende stromingen
in de danswereld. Enerzijds zijn er de 'rare kwieten; individuen die een beetje rare din-
gen doen, vaak buiten het geijkte circuit'. Een opvallend voorbeeld hiervan is Enrique
Vargas die een soort installatie opzet die de toeschouwer individueel doorloopt waardoor
hij als het ware zijn eigen teaterstuk maakt. Anderzijds bestaat er zoiets als de neo-
klassieke dans. Het betreft dansers die een klassieke opleiding gehad hebben en met die
bagage vernieuwende voorstellingen willen maken door andere aksenten te leggen.
William Forsvthe. bekend van het Ballen Frankfurt, zendt zijn dansers uit naar Leuven.
Ook Emio Grcco, vorig jaar reeds te gast in het Stuc met Extra Dry, baseert zich op de
principes van klassieke dans in zijn duetten.

Katelijne Beerten
Nele Van Assche

De voorstellingen zijn te bekijken in het Arenberqcolleqe, Schouwburg, Vlamingenstraat 83, Ons
huis, Appeltuin en Hoqenheuvel. Voor info en reservatie kunt 11 terecht bij het Stuc, E. Van Even-
straat Zd, lel 0/6/20.8/.33. Vanaf volgende week geeft Veto telkens een vooruitblik op enkele
voorstellingen.
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Dat Raymond komt is natuurlijk mooi
maar er staan nog wel andere fraaie dingen
op het menu dit jaar. In oktober is er twee-
maal een UUR KULtUUR in samenwerking
met Klapstuk en in november komt de
jazzlegende Fred Hersch naar Leuven. Een
van de hoogtepunten moet 'De Volle Tent'
worden, een kultuurdag in samenwerking

met Kura, Stuc, C.c. Leuven en CJP. Het
wordt een dag met muziek (Prometheus
Ensemble), teater (Bronstig Veulen), liter-
atuur en nog veel meer.

Peter Mangelschots
Voor het volledige programma en de precieze
plaatsen, zie de brochure van UUR KULtUUR
en de wekelijkse agenda in Veto.

Agenda openingsweek Stuc
Maandag, 4 oktober
Teater - 'Schrijverspodium' met Dimitri Leue. 20.00 u, in Soetezaal.
Film - New Harvest: 'Beshkempir' van Aktan Abdykalykov, 20.00 u, in Stuczaal.
Teater - Tg Stan & Cie De Koe spelen 'My Dinner with André', 20.30 u, in de Vlamin-
genstraat 83.
Film - Filmfun: 'Jour de Fête' van Jacques Tati, 22.30 u, in Stuczaal.
Dinsdag, 5 oktober
Film - New Harvest Special: 'Allee der Kosmonauten' van Sasha Waltz, 20.00 u, in
Stuczaal.
Teater - 'De Trapeziste' door Douk Douk & Balieprodukties, 20.30 u, in de Vlamingen-
straat 83.
Film - New Harvest: 'Beshkernpir' van Aktan Abdykalykov, 22.30 u, in Stuczaal.
Woensdag, 6 oktober
Muziek - UurKULtUUR: Raymond van het Groenewoud. 13.00 u, Stadspark.
Dans - 'X-Ray' van Ludger Lammers & Isabelle Schad, 20.30 u, in Soetezaal.
Muziek - Buscemi, 22.30 u, in Stuczaal.
Feestje - Alter-party, 23.30 u, in Stucbar.
Donderdag, 7 oktober
Muziek - Groep Jezus & Daan, 20.30 u, in Stuczaal.
Feestje - Openingsluif met surprise DJ-act. 23.00 u, in Stuczaal.

CampusToneel zoekt medewerkers
CampusToneeL of kortweg Ca'Io, is een vereniging van studenten, personeelsleden en
alumni van de KU Leuven die het toneelleven aan de universiteit wil stimuleren en pro-
moten. Elk jaar brengt tij één of meer eigen produkties, steeds met een wisselende be-
zetting. Iedereen, van eerstejaarstudent tot professor emeritus, krijgt er de kans op een
behoorlijk nivo met teater bezig te zijn. De voorbije jaren werden onder meer stukken
van Ionesco en Camus op de planken gebracht. Dit jaar staat er een stuk van Peter Weiss
op het programma. Voor deze produktie is CampusToneel op zoek naar medewerkers:
aktcurs, technici, regie-assistenten, dramaturgen, ze zijn allemaal welkom.

Op donderdag 7 oktober is er een info-avond over CaTo in de hal van het Van Dale-
college, om 20 u. Dan kan je vrijblijvend kennismaken met de vereniging en enkele van
haar huidige leden. Op 21 en 28 oktober en 4 november wordt een 'mini-teaterkursus'
georganiseerd in de oude kapel van de Zwartzusters. Daarin worden enkele basistech-
nieken aangeboden en na afloop van de reeks wordt bekeken wie in de produktie kan
stappen. Meer info op 016/32 4851.

(prn)
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Het is in deze eerste ronde dus alles of
niets. Dat maakt het voor supporters zeker
de moeite waard om hun ploeg door een
talrijke opkomst de volgende ronde in te
loodsen. Het systeem is hard, maar net zo-
als het Europese voorbeeld is er ook hier
een vangnet voor de verliezende ploegen.

iUJZaUa 24221.21C.IUJ IL ,AXP a z; _ /"; .... 1Zij kUII~lklenzich
name IJ 111-

schrijven voor
een kompetitie
op meer re-
kreatief nivo,
waarbij het .
resultaat van
minder belang
is.

Krinq tegen kring in de nieuwe Interfakultaire Bekerkompetitie

De mosterd van de Champions League
gen je sportief en wil je boven-

dien graag de eer van je kring
verdedigen? Dan krijg je waar-

schijnlijk te maken met de Interfakul-
taire Bekerkompetitie, kortweg I.F.B.
genaamd. Deze sportieve konfrontatie
tussen de verschillende kringen is een
organisatie van Sportraad en wordt
dit jaar in een nieuwe sportoutfit
gestoken.

De LF.B. staat al vele jaren op de kalender
van Sportraad en is elke keer weer een·
garantie voor sukses. Net zoals op de 24-
urenloop hebben we ook hier een gezonde
konkurrentie tussen bepaalde kringen. An-
ders als bij de 24-urenloop gaat het hier
niet om een éénrnalig gebeuren, maar om
een kompetitie gespreid over de gehele
eerste helft van het akademiejaar en over
verschillende sporten. Ongeveer elke kring
in Leuven doet mee en omdat sommige
grote peda's de studenten in principe ook
vertegenwoordigen, zijn ook zij ingeschre-
ven. De voetbalkompetitie kent een volle-
dig deelnemersveld en daarnaast hebben
ook minivoetbal, volleybal en basketbal
veel sukses'. Eventueel komt daar zelfs een
pingpongtoernooi bij.

Loting

De I.F.B. werkte de voorbije jaren met
een vast systeem. In de eerste ronde wer-
den de ploegen in poel es van vier tot zes
ingedeeld. Na het spelen van de onderlinge
duels plaatsten de eerste twee ploegen zich
dan voor de volgende rondes. Daarin werd
dan gewerkt met onmiddellijke uitschake-
ling: de winnaar van de wedstrijd mocht
een ronde verder, voor de verliezer was het
afgelopen. Uiteindelijk speelden de laatste
vier ploegen dan de I.F.B.-finaledag, ge-
woonlijk in februari. De finalisten viel dan
de grote eer te beurt om hun kring of peda
en tegelijkertijd de Leuvense studenten te
verdedigen op het Leuvens Internationaal
Studenten Sport Tornooi (LISST).

Deze interfakultaire kompetitie kampte
met een paar problemen. Het eerste pro-
bleem is het grote aantal forfaits in de eer-
ste ronde. In de praktijk werd slechts de
helft van de wedstrijden gespeeld en dat

kwam de representativiteit van het toernooi
natuurlijk niet ten goede. Bovendien maak-
te dit de kompetitie zeker niet aantrekke-
lijker voor de eventuele supporters. De op-
komst was bij de meeste wedstrijden, op
enkele die hard-fans of cheerleaderteams
na, nogal aan de lage kant.

Daar wil Sportraad dit jaar iets aan ver-
anderen door het invoeren van een nieuw
wedstrijdensysteem. Hiervoor hebben ze de
mosterd gehaald bij de alom gekende
Champions League. De spektakelwaarde zal
er beslist niet onder lijden. Om het grote
aantal forfaits tegen te gaan, wordt in de
eerste ronde het systeem van de onmiddel-
lijke uitschakeling toegepast. Dat wordt niet
gedaan om de kleinere kringen in het nauw
te dringen. Integendeel: een ploeg samen-
krijgen voor één match is gemakkelijker als
er één drie weken na elkaar paraat te moe-
ten houden. De kringen moeten ook met
slechts één tegenstander rekening houden
en kunnen zo beter onderlinge afspraken
maken als de wedstrijd moet verplaatst

Street-event-dày 6 oktober
Heel de middag lang initiatie, demonstratie
en zeer veel informatie van speciale en
minder speciale sporten. georganiseerd
door Sportraad in samenwerking met
lokale sportclubs. Dit alles vindt plaats op
het Ladcuvcplein.
Aerobics: New Fitness Center Leuven
Aikido: Aikido Leuven, demonstratie
14.15u-15.15u
Atletiek: Daring Atletiek Club
Callanetics; bvba Callanetics Studio

Leuven
Dans: Dansatelier. elk uur demonstraties
Fitness: Sportcentrum De Vaan
Frisbee: Jet Set Frisbee Team, doorlopend
demonstratie
Jiu Jitsoe: Hakko Ryu. demonstratie 16u-
1711
Infostands van jiu jiisoe, aikido, atletiek,
dans, frisbee, pingpong, basket, callanetics,
fitness.

Uv)

Spor1happening 6 Oktober
Spon comité en Sportraad K.U Leuven
stellen u graag het Universitair Sport-
centrum Voor: op 6 oktober kan je al
proeven van tal van sporten die je er
tijdens het akademiejaar kan beoefenen
met de sportkaan. Naast initiaties en-
demonstraties vind je er ook een klim-
muur en een speleobox.
Demonstraties en initiaties
• Alpinisme, op lichtmasten en klimmuur.
vanaf 14Ll.
• Baseball op terrein 3 van 14u I·Ol17u.
• Boogschieten, in sporthal De Nayer,
vanaf 14u.
• Fitness, van l'-"u lot 18u, mogelijkheid
tot initiatie in gebouw De Nayer.
• Mountainbike, 4 sessies van 1 uur, van
14u tOL18u.
• Kabellopen. op minivoetbalterein van
15u tot 17u.

• Schermen, in de kleine zaal van het
Gymnasium, van 15u tot 17u
• Sirkustechnieken. in sporthal De Nayer,
van 15u tot 1711.
• Speleebox met 100 meier intern parcours.
• Squash in Killsho: squashcentrum. gratis
tickets aan de stand in de inkomhal van
gebouw De Nayer.
• Volksdansen. demo om 15u en 17u,
doorlopend initiatie in de parketzaal van
het Gymnasitwl.
• Zwemmen, van 16u tOL ISu in hel zwem-
bad van het Universitair Sportcentrum.
gratis tickets aan de Sportraadstand in de
inkomhal gebouw De Nayer.
• Infostands van volgende sporten in de
inkomhal van gebouw De Nayer: alpinis-
me, diepzeeduiken, kajak, rugby, skiën,
speleologie, squash en zweefvliegen.

Uv)

Beker

worden.
De datum voor deze eerste wedstrijd

zal bovendien sneller bekend gemaakt wor-
den: reeds op de 24-urenloop zal de loting
plaatsvinden, op 27 oktober om 16 uur. Op
die manier maakt een groot publiek kennis
met de LEB. en kunnen de kringen al met-
een een ploeg samenstellen, tijd vrijmaken
voor trainingen en verdere voorbereidin-
gen. Uiteraard worden de ploegen die het
de vorige jaren goed deden beschermd door
het statuut van reekshoofd.

In de twee-
de ronde wor-
den de ploegen
dan ingedeeld
in poeles van
vier ol meer,
waarbij de eer-
ste twee de
eindronde
halen. In deze
eindronde
wordt gespeeld
in twee poeles.
De eerste twee
van elke poele
spelen dan op
de I.F.B.-[inale-

dag tenslotte kruisfinales. met daarna de
ultieme finale. De finalisten krijgen dan
opnieuw de eer om het tijdens het LISST op
te nemen legen ploegen uit Spanje, Italië,
Frankrijk en andere Europese landen.

Hopelijk worden de problemen hier-
door een beetje opgelost, en krijgen we te-
gelijkertijd een meer volledige kompetitie.
We beginnen eraan op de 24-urenloop, en
dat de beste moge winnen!

Jan Vereecken

O@
LEUVEN

LUDIT
PC-SHOP

PC PROMOTIEPRIJZEN

Celeron 433MHz
Dell/Opti GX1DO/Cel 133 - 128KB/

1* 64MB SDRAM/6.4GB HD/4MB VRAM
Intel 810 Chipset
Integrated: CD-ROM x17-40/SB + Integr. LS//2 USB
Mini Tower: - slots: 4 PCI

- bays: 3 ext - 2 int (free)
OS: WIN95/98 - UK/NL
Inclusief: 15" SVGA monitor *

43.000,-
* ook verkrijgbaar met 17": 45.000,-

Pentium 111450MHz
Dell/Opti GX1 M/Pent 111450 - 512KB L2/

1* 64MB ECC/10GB HD/4MB SGRAM
Intel 440BX AGPset
Integrated: CD-ROM x17-40/SB 16/LS 2x//2 USB
Mid Size: - slots: 3 PCI, 2 PCI/ISA

- bays: 1 ext - 1 int (free)
OS: WIN95/98 - UK/NL
lricluslef: 15" SVGA monitor

54.000,-
* ook verkrijgbaar met 17" Trinitrori: 60.000,-

Prijzen BTW inclusief
Bestellen kan U per fax (016/32 29 59) of met E-Mail:
PC-SHOP@cc.kuleuven.ac.be

Info PC-Shop: tel. 016/32 22 01

3 jaar waarborg: On Site Next Business Day
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De Centrale Boekhandel is in aantocht! Het complete magazijn wordt tijdelijk verplaatst.
Ruim 100.000 kilo boeken. Soms verkleurd of met ezelsoor; het voordeel spreekt boekdelen. \ _
Alles gaat weg voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. s t~ v. -_----._-~....--...._--~------.------...,- ..._..,.
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I AMERIKAlE1220;30 • 2000 ANTWERPEN - E-MAIl: BOOK@np.HL
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VOOR ELK VAKGEBIED
'11 GROrE KEUS•••••

..Anatomy ..Astronomy ..
.. 8io/ogy ..Chemistry ..

.. Economics ..Engineering ..
• Electron;,s ..History ..

• Informatica ..Management ..
..Marketing .. Laboratory ..
..Medical ..Mathematics ..
..Psychology .. Psychiatry ..

..Socio/ogy ..Technica'..Writing

··VOORVERKOOPDAG··
PROFITEER VAN DE 1E KEUS

DON DER DAG .. 4 0 KT. 14-22 UUR

jazzdans
klassiek ballet
dance-aerobic

hip-hop
pointes

figuurtraining

NIEUW: moderne dans (Horton)
gediplomeerde danspedagogen - specifieke dansaccomodatie - dansoptreden in april 2000

GRATIS PROEFLESSEN - KORTING VOOR STUDENTEN
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Zoekertjes zonder kommersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis.
Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerekend. De
redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@veto.student.kuleuven.ac.be.

-J Schatteneiland vzw zoekt voor haar kinder-
opvangproject voor kinderen van nul tot drie
jaar vrijwilligers die zich enkele uren per week
kunnen vrijmaken ... Interesse? Kom dan naar
de in[ormatievergadering voor vrijwilligers op
dinsdag 12 oktober 1999 om 20 u in de
Parkstraat 201 te Leuven.
-J Fuckin' guitar NoiZ: Unstrapp your pants
and fuck the guitar at Noiz levels E equals
mc2 ... woensdag 20 oktober, RUMBA oude
markt, voor 23 u gratis!
-J Kris Rosselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12 - 3020
Winksele-Herent - Tel: 016/20.70.77
-J Annelies VDB, lees je e-maiIs! Groetjes van
het échte A-team (inderdaad, niet dat van
Germania!)
-J Radio Scorpio organiseert op woensdag 6
oktober een gitaarfuif in zaal Rumba. Liefheb-
bers van lo-Il. stoner, meial. grunge, post-rock,
hardcore, ... worden daar verwacht vanaf 22u

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

DISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

iiOI6/201.301

AANDAG
TENTOONSTELLING Marse] Radernakers. Hel

Land van Glimlach, 101 J 6 oktober, in KBC
Parijsstraat.

10.00 u OPENDEURWEEK Week van de pleeg-
zorg, tOl 9 oktober, in Kerkstraat 40, Kessel-
Lo. org. Centrum Pleegzorg.

19.30 u VORMING Initiatie Internet. in KHL,
weg. 3000, org. KHL.

20.00 u TEATER Schrijverspodium: Dirnit ri
Leue. in Soetezaal in het Arenbergkollege.
weg. gralis/50/300/350, org. Stuc.

20.00 u FILM New Harvest. Beshkempir van
Abdykalykov, in Stuczaal. toeg. gratis/25/
150/ J 75, org. SIUC.

20.30 u TEATER My dinner with André door TG
Stan & Cie De Koe, in Vlamingenstraat 83,
toeg. gratis/50/300/350, org. Stuc.

22.30 u FILM Jacques Tati "Jour de Fête", in
Stuczaal. toeg. gratis/25/ I 50/175, org. Stuc.

DINSDAG
J 1.30 u BEURS Pietsgraveerakrie deel 2, in

Alma 3, org. Sic en Alma.
17.00 u BEURS Fietsgraveeraktie deel 2, in

Alma 3, org. Sic en Alma.
20.00 u TEATER Talkshow van Hel Toneelhuis.

in Stadschouwburg.
20.00 u FILM New Harvest Special: Allee der

Kosmonauten van Sasha wahz. in Stuczaal.
toeg. gratis/25/ 150/ I 75, org. Stuc,

20.30 u TEATER Douk Douk & Balieproducties:--De trapeziste, in Vlamingenstraat'Bê. weg.
gratis/50/300/35Qrorjf. Stuc.

22.30 .).l.Fll;]~1N;w Harvcst: Beshkempir van
Abdykalykov, in Stuczaal. weg. gralis/25/
150/ I75, org. Stuc.

WOENSDAG
10.00 u VORMING Studiedag Hoger Onderwijs

(lel: 326019), in Psychologisch Instituut
9 I.93 (Michouc). org. Fakulteit Psychologie
en Pedagogie.

I I .30 u BEURS Fietsgraveeraktie deel 2, in
Alma 3, org. Sic en Alma.

13.00 u KONSERT Raymond van hel Groene-
woud, in Kiosk stadspark, weg. gratis, org.

-J Studentenspeech samengevat: Stefan leest
De Standaard! (Sinds AVV-VVK niet meer op
de voorpagina staat waarschijnlijk.)
-J Bent u zot van gewelddadige vrouwen met
extravagante borstomvang. die zonder proble-
men armen en benen van mannen breken,
kom dan op dinsdag 12 oktober naar AV 0l.12
(over 't stucjen dit vanaf 20u.
-J To sheriff of Rottingham: welcome back to
university forest Robin Hood
-J 16 gevraagd om aan de 32 te geraken. Bibi
is back
-J Wally is lief kwijtgeraakt in benevelde bui.
Terug te bezorgen op Dekenstraat 42.
-J Win een trip met de Ll-jet naar een jungle-
party in Londen. Bel 208133.
-J Sociale Raad is een wasprodukt.
-J Vis en vlees gevonden te Moeskroen

-J Jantje en Leander, samen in hun bedje met
een emmertje erbij.
-J Da Extravaganza Alternativa Days begint
weer vanaf 12 oktober met incredibele
psychotronic picturemania in AV 0l.12 vanaf
20u. Inleiding in erotiek, horror, cult, zwarte
humor, geweld, kung-fu, blaxpoitation, '"
-J Jan en Leander, een nieuwe invulling van
het woord emmeren.
-J Lieveke, Dimitri Leue op maandag 4 oktober
om 20u in de Soetezaal. Mosj.
-J Wally voor barco. Dag Fak!
-J WaUy leidt aan westmalaria
-J Hilde van 't Stuconthaal vraagt aan iedereen
om haar te helpen met een originele naam
voor hare baby. Bel 20.8l.33.

Bericht
Men heeft hem alles ontnomen, alleen

de dood nam hij zelf .... De Leuvense

krakers en alle vrienden en vriendinnen

van Gino Van Biesen hielden een laatste

moment van samen zijn op woensdag 29

september aan de stadsbegraafplaats.

Aan Gino: "Wat zullen we kraken zeven
dagen lang, wat zullen we kraken niet alleen.
Er is genoeg voor iedereen. Dus kraken we
samen zeven dagen lang. Dus kraken we
samen, niet alleen".

UNIVERSITAIRE WERKGROEP LITERATUUR EN MEDIA (WEL)

Jaargang 26 nr. 3 dd. 4 oktober 1999

Op niveau al 19 jaar praktische opleiding van auteurs, journalisten

en mediadeskundigen. -or

Het eerste jaar start op donderdag 14 oktober, 20 u.

(lokaal Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)

M.m.V. los Bouveroux (VRT), Stijn Coninx (film), Lieven Defour (D&D),

Hans Devroe (UWLM), Dirk Tieleman (VRT), H. Van Humbeeck e.a.

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

UUR KULtUUR.
14.00 u FILM Tree of Hands van Gilles Foster

met Lauren Bacall, in Vander Kelenstraat. 30,
toeg. gratis/25/50, org. Vlaams Filmmuseum
en -archief.

17.00 u BEURS Fietsgraveeraktie deel 2, in
Alma 3, org. Sic en Alma.

17.30 u LEZING Uitreiking prijzen Onderzoeks-
raad: jonge welenschappers in de bloemetjes
gezet, in Promotiezaal. org. Onderzoeksraad.

20.00 u FILM Koyaanisqatsi, eksperimentele film
uit 1983, in Vander Kelenstraat. 30, toeg.
gratis/25/50, org. Vlaams Filmmuseum en
-archief.

20.30 u DANS X-ray van Ludger Lamers &
lsabelle Schad, in Soetezaal in Arenberg-
kollege, toeg. gratis/50/300/350, org. Stuc.

22.30 u KONSERT Buscemi en bar-afterparty in

Stuczaal. toeg. gratis/50/300/350, org. Kura.

DONDERDAG
I1.·30 u BEURS Fietsgraveeraktie deel 2, in

Alma 3, org. Sic en Alma.
17.00 u BEURS Fietsgraveeraktie deel 2, in

Alma 3, org. Sic en Alma.
19.00 1I FILM Zomer in La Goulette, in Groef'-

straat 2, org. Wijkbureau Mannenstraat.
19.50 1I ZANG Kennismakingsreperitie Leuvens

Universitair Koor, in MTC 02.20, toeg. gratis,
org. Universitair Koor.

20.00 1I KONSERT Zefiro Torna: Cantigas de
Santa Maria, in Concertzaal Lemmensinsti-
tuut, org. Concertvereniging Lemmensinsri-
tuut.

20.00 u FILM Ganz Urnen. dokumentaire met
Gunier Wallraff, in Vander Kelenstraat. 30,
weg. gralis/25/50, org. Vlaams Filmmuseum
en -archief.

20.30 u KONSERT Daan Stuyven (van Dead
Man Ray) & Groep Jezus, in Stuczaal. toeg.
gratis/50/300/350, org. Stuc.

23.00 u FUIF Openingsfuif met surprise Df-act,
in Stuczaal. toeg. gratis/50/300/350, org. Stuc.

VRIJDAG
19.30 u KONSERT Golden Classics, in Brabant-

hal. org. Star Events bvba.
22.00 u FUIF Holebi-fuif in Lido, org. L'Heure

Exquise.

ZATERDAG
13.00 u DESSERTENFEEST Mini-rommelmarkt

mei verkoop van wafels, pannenkoeken,
ijsjes en taart, in Rijdende Artillerielaan. 6,
org. Steunpunt Sint MaartensdaL

16.00 u FILM Ei, Nederlandse komedie, in Van-
der Kelenstraat. 30, toeg. gratis/25/50, org.
Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u FILM A World Apart met Jeroen Krabbé,
in Vander Kelenstraat. 30, toeg. gratis/25/50,
org. Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u FILM The Dead met Anjelica Huston, in
Vander Kelenstraat. 30, toeg. gratis/25/50, ./
org. Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u FUIF Verjaardagsfuif en optreden, in
Waaiberg. org. Labyrint. "

20.30 u TEATER fABULEUS jongerenteater
speelt Het Proces van Kalka, in De Magazij-
nen, Vaartkom (achter Seca), org. fABULEUS.

23.00 u FUIF Food featuring DJ Heather, Gemi-
ni, e.a., in Silo, Vaartkom. org. Food@Silo.

ZONDAG
DAG VAN DE BUUR BRAVO wil de buren

nader bij elkaar krijgen. Info op hup:
lIusers.skynet.be/sky68572), org. Buren mei
Respekt en Aandacht Voor de Omgeving.

14.00 u FILM Diary of an Old Man, Belgisch-
Nederlands drama uit 1987, in Vander

-J Studeer rechten en word treinkondukteur ...
-J Op de verbinding Aarschot-Lier?
-J Nonkel pas, leve 4 december!
-J Woensdag 6 oktober, om 22u 18 in de
Beschutte Werkplaats: Dana International.
-J Katrien woensdag om vier uur in het Stuc.
Doe je twalsieree aan. Ik draag mijn herkauw-
bare platozolen.
-J ·'t Is nodig", zei Joost en daar is de kous.
-J Delight my fire.

CURSUS
BRIDGE·

Hisloria
• 04110 om 22.00 u: Fuif, in Blauwe Kater.

LBK
• 04110 om 22.00 u: Rad van Fortuin. in
Gnorgl. • 05110 om 22.00 u: Message Party,
in Gnorgl. • 06/10 Cantus, in de waaiberg.
·07110 om 22.00 u: Jeneveravond. in
Gnorgl,

Medica
·07/10 Grote Medica-Tü. in Lido .• ll/10
om 12.00 u: Posterbeurs. inDoc's.

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

~ met

BRIDGEÇItUB
PIETERMAN LEUVEN

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

scholen

12 donderdagen vanaf 14 oktober
om 19.30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 600 fr (excl. tekstboek)
1200 fr.(incl. tekstboek)

Lesgever: Jo Geivers (Bloso)
Inschrijven ter plaatse op 14/ 10
info: V20.67.55 ('S avonds) of

26.46.04(leraar)
E-mail: Andre.Leplat@tvd.be

~V9tO 11

Kelenstraat. 30, toeg. gratis/25/50, org.
Vlaams Filmmuseum en -archief.

14.00 u FILM Trouble in Paradise (1988) van
Robbe de Hert, in Vander Kelenstraat. 30,
toeg. gratis/25/50, org. Vlaams Filmmuseum
en -archief.

16.00 u FILM Havinck, Nederlands drama uit
1987 met Oora Van der Groen, in Vander
Kelenstraat. 30, toeg. gratis/25/50, org.
Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u FILM Siberiade. Russisch epos. in Vander
Kelenstraat. 30, teeg. gratis/25/50, org.
Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.30 u TEATER fABULEUS jongerenteater
~eelt Het Proces van Kalka, in Oe Magazij-
nen, Vaartkom (achter Seca), org. fABULEUS.

MAANDAG
13.30 u TEATER Mime: "Nachtgesichter", in

C.e. De Wildeman, org. e.C. De Wildeman.
19.30 u VORMING Initiatie Internet, in KHL,

weg. 3000, org. KHL.
20.00 u DEBAT Causerie-avond over hel

muziekhandschriftenkompleks van Petrus
Alarnire, in Justus Lipsiuszaal, L&W, Blijde
Inkomststraat 21, weg. gratis, org. Alamire
Foundation.

20.00 u FILM Oas Verspreehen van Margaretha
Von Troua. in Vander Kelenstraat. 30, toeg.
gralis/25/50, org. Vlaams Filmmuseum en
-archief.

Psychologische kring
.04110 om 22.00 u: Fuif, in Lido.

VRG
• 04/10 om 14.00 u: Openingsreceptle, in
het HOR.

VTK
• 05/10 om 20.30 u: Openingscanrus. in de
Waaiberg .• 6/10 om 22.00 u: Jeneveravond.
in 't Elixir



Klankwizard Dirk Swartenbroekx over Buscemi, nice girls en relaxen

De kunst van Lommel en L.A.
rum 'n bass door en voor
volwassenen, hadden we
gedacht bij de muziek
van Limburger Dirk
Swartenbroekx. Heftige
beats en dito tempi

breken warme rhodes- en andere he-
melse klanken en vice versa. Bklek-
tisme is hier geen loos woord, maar
een etiket voor Buscemi's invloeden
van house tot bossa nova.

Swarrenbrockx vormde ooit groep met Ian-
tastiscbe namen als Tom's toilet foundation
en Worddevil. Nevenprojektjes als Les
hiens corniques en Jay Phlitman & Kim
Kangaroe gaan het cksperiment tegenwoor-
dig evenmin uit de weg. Hoewel muziek al-
tijd om te lachen moet blijven, gooit Swar-
tenbroekx met Buscemi grotere ogen. In fe-
bruari '97 bracht Downsall plastics, een
sublabel van Lewlands. zijn eerste werk uit,
getiteld La plus belle Africaine. Samen met
Dolores del Sorte (oktober '97) verschenen
beide EP's, aangevuld met nieuw werk op
Mocha supremo (juni '98), de eerste Iull cd.
Onlangs werd de grootstedelijk aandoende
Angel of L.A. geboren. Zij is de voorbode van
een nieuwe CD die moet verschijnen eind
1999 of begin 2000.
Veto: Waarom heb je gekozen voor elektronische
muziek? Je had net zo goed een gitaarband
kunnen beginnen.
Swartenbroekx: "Vroeger speelde ik in-
derdaad voornamelijk in rockgroepen. In
die tijd was er ook nauwelijks iets anders.
Ik luisterde wel al naar groepen als The Re-
sidents en Cabaret Voltaire, en eksperimen-
teerde zelfs met goedkope casie-keyboards
en 4-track. Dansmuziek is pas goed ontploft
aan het begin van de jaren negentig. Toen
waren dat nog 'platte houseplateri'. In '94-
'95 waaide de jungle-golf vanuit Groot-
Brittannië naar hier over. Ik was meteen
verkocht, heb wat materiaal gekocht en ben
begonnen.

De eerste twee jaren waren vooral een
leerschool. In '96 ben ik met La plus belle
Africaine naar Lowlands gestapt. Het was
meteen bingo. De rockmuziek lijkt stil te
blijven staan, terwijl er in de dansmuziek
ongelooflijk veel beweegt. Dat wil niet zeg-
gen dat ik alle gitaargroepen afkeur. Er zit-
ten zeker leuke dingen bij. Alleen ben ik er

niet meer intensief mee bezig.»
Veto: Je hebt het voorprogramma van Front
242 en Einstürzende Neubauien alle eer
aangedaan. Met Cinerex werd een renïix voor
DAAU {Die Anarchistische Abendunterhaltunq)
ingeblikt. Je hebt zelfs met Axelle Red gewerkt
Hoeveel gezichten heeft Buscemi?
Swartenbroekx: «Wat dat laatste betreft:
het was een kans voor ons om in de duur-
ste studio van het land (ICP in Brussel voor
de vrienden) samen te werken met de mu-
zikanten van soul-legende lsaac Hayes.
Zo'n kans laat je gewoonweg niet liggen.

Axelle Red vond onze muziek heel ver-
nieuwend voor een Belgische groep. Van de
invloed van wereldmuziek was ze bijvoor-
beeld echt weg. Ik van mijn kant vind
Axelle heel sterk in haar genre. Axelle Red
en Buscemi zijn Op zich dag en nacht ver-
schil. Aan de andere kant zijn scheidingslij-
nen tussen de muziekstijlen probleemloos
te overbruggen. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de vennootschap tussen Madonna en
techneut Craig Armstrong. Tegenwoordig
kan alles, en dat maakt het muziekland-
schap boeiend.»

Computerwizard

Veto: Dansmuziek werkt met computer, synthe-
sizer en platenkast. Is hef maken van muziek
geen eenzame bezigheid?
Swartenbroekx: «Zeker niet. Ik doe het
voorbereidende werk wel zelf en neem ook
alleen op. Als ik alleen werk is er niemand
die mij een duimbreed in de weg legt voor
wat ik wil doen. De eindmix doe ik wel sa-
men in de studio met The Incredible Mister
Marques, omdat je met twee veel meer
hoort dan alleen. Het is zeker niet zo dat ik
dagen en nachten in de studio leef. Mijn
beeld past daar niet bij. Ik werk integendeel
heel impulsief: twee dagen wordt hard ge-
sleuteld aan een nummer, en dan gebeurt
er soms twee weken niets. Een computer-
wizard ben ik dus niet: ik kom genoeg on-
der de mensen, hoor. Misschien kan je me
wel een k1ankwizard noemen. Ik koop heel
veel platen en cd's.»
Veto: Is er dan een verschil tussen de muziek
die je gebruikt voor je platen en de muziek waar-
naar je luistert?
Swartenbroekx: «Jazeker. Ik sample mijn
favoriete platen nooit. Daar ben ik absoluut
tegen. Veelal zijn het obskure dingen uit de

jaren '50 en '60 die gebruikt worden. Ik
'pik' ook niet alles van platen. Dat kan ook
niet, want je betaalt je blauw aan auteurs-
rechten als je gaat dollen met muziek van
jan en alleman. Niemand komt je op de
vingers tikken als je klein en onbekend
bent. Maar eens je wat meer platen hebt
verkocht (voor Buscemi zijn er dat al
10.000), word je te goed in de gaten ge-
houden. Nochtans moel Amon Tobin een
uitzondering zijn op die regel. Hij samplet
gewoon zowat de volledige blue-note cara-
logus, Maar daar valt blijkbaar niemand over.»

(Foto Pieter Van der Aa)

Veto: Je doet alles zelf je bent muzikant en pro-
ducer. Zelfs de platenhoezen zijn jouw idee. Kom
je nooit tot artistieke meningsverschillen met
jezelf?
Swartenbroekx: «Nee, omdat ik geleid
word door een hogere kracht. Serieus, ik
doe gewoon mijn ding, omdat ik bijna alles
graag hoor. Ik kan niet tot meningsverschil-
len komen met mezelf omdat mijn groep
alle kanten uitkan. Dat is het voordeel van
Buscemi: ik kan zowel house maken als
drum 'n bass, zowel trip hop als jazz en
bossa nova. Mocha suprema is een kompila-
tie-cd en dus heel divers, terwijl de volgen-
de heel relaxed en jazzy zal zijn.»

«Wat de hoezen betreft: zij passen goeá
bij het soort muziek. Mocht ik er een hea-
vy-metal band op nahouden, zou ik weinig
aandacht hebben voor zo'n dingen. Miles
Davis en zeker ook blue-note hebben een
patent op fantastische covers. Zij leerden

Huisstijl

me dat vorm en inhoud elkaar perfekt
kunnen aanvullen. Ik denk met Buscerni
een evenwicht te hebben gevonden tussen
de stijlvolle zwart-wit hoezen en de mu-
ziek. Downsall heeft mijn konsept zelfs ver-
heven tot huisstijl. en daar kan je alleen
maar fier op zijn.
Veto: Dames sieren je platenhoezen. Ook op de
samples is het vooral [emale wat de klok slaat. Of
ze nu Afrikaans of Spaans zijn, engel of Dolores
worden genoemd: je hebt iets met vrouwen.
Swartenbroekx: «Uiteraard. Dat komt
omdat het vooral mannen zijn die platen
kopen. Ik ben geen seksist, integendeel. Ak-
teur Steve Buscerni, bekend van Reservoir
Dogs en Pargo, wist bij het zien van mijn
platen niets anders uit te brengen dan:
·Wow, nice girls."»

Veto: Voor dansmuziek is de meerwaarde van
een live-optreden verre van evident. Wat zijn er
de moeilijkheden en de mogelijkheden van?
Swartenbroekx: «Live klinken zoals op de
plaat werkt niet, omdat het wat onze mu-
ziek betreft te zacht zou klinken. Met de
enkele dansbare nummers op de platen vul
je gewoon geen set. Zelf werk ik met vrij
beperkt materiaal: een sampler, een key-
board, een mengpaneel en een DAT. De
muziek komt veel beter tot zijn recht me!
een drummer (Luuk Cox) en een bassist
(Hans Mullens). Zij geven een optreden een
onmisbare dinarnick en geladenheid. Sinus
anderhalf jaar speel ik met Cox, Mullens en
Xaver Fischer (ook pianist bij Smoke City,
bekend van 'Undcrwaier Love'). Het klikt
keigoed tussen ons. Zij krijgen de volledige
vrijheid orc te doen wat ze willen, zolang
het funktiónC'el is. Ik leg hen niets op, en
omgekeerd leggen zij mij ook niets op. Wie
zou bovendien alleen van hier naar daar
willen trék~('n om op te treden. Met drie of
vier is Iijner.»
Veto: Op Axion HeacJLRock lette je eelt sterke
maar onderkoelde set neer. Ben je de 'Stan Getz'
van de elektronische muziek?
Swartenbroekx: «Ja, als ik mij wat onge-
makkelijk voel. De groep was erg nerveus
die dag. Ook de zangeres blokkeerde, om-
dat ze nog nooit live met ons had opgetre-
den. Anderzijds was de sfeer op i love techno
wel erg ontspannen, en daar waren toch
ook achtduizend mensen.»
Veto: Passen de video-projekties ook in dat
dinamische beeld?
Swartenbroekx: «Die beelden zijn er ge-
woon om een vrouw op het podium te
hebben. Het is voornamelijk oud filmmate-
riaal dat door een filter is gestuurd.»

pochen

Veto: Is elektronische muziek geen eindpunt? Ik
bedoel: wie zal nummers van Buscemi coveren?
Swartenbroekx: «Waarschijnlijk niemand.
Als men terugkijkt naar Buscemi zal men
moeilijk een nummer kunnen coveren,
maar remixen lijn wel oneindig mogelijk.
He! is dl' moderne manier om nummers te
herbruiken en te vernieuwen. Remixen is
waarschijnlijk de moderne vorm van cove-
ren. Mei onze vcrsic van My Sultor hebben
we in april de 'Basstaard' van Swdio Brus-
sel gekregen. Ik probeer tracks te maken
die tijdloos zijn. Zonder te willen pochen
denk ik dat de nummers stilaan gerust
naast vele anderen in hetzelfde genre kun-
nen staan. In het begin was het nogal zoe-
ken, maar ik denk dat ik mijn richting nu
wel gevonden heb. Ik ben volwassen ge-
worden, maar wel laat.
Veto: Wat heb je op stapel staan?»
Swartenbroekx: «Eind dit jaar of begin
volgend jaar komt de nieuwe CD uit. Een
titel bedenk ik later. Enkele nummers van
de recente E.P. Angel of L.A. zullen er wel
opstaan, maar drievierde zal nieuw zijn.
Verder loopt er binnenkort nog een projekt
voor muziek bij een obskure Italiaanse film.
Daarnaast speel ik al zes jaar met Azure
Mortal. Het is muziek rond de dood ...
another side of me. Er verschijnen nog
tracks op kompilaties en er is begin volgend
jaar mogelijk een projekt rond Billy Hol-
Iiday: Ik wil ook veel remixen doen van di-
verse groepen. Kwa optreden richten we de
blik vooral op het buitenland. In België
hebben we al bijna overal gespeeld..
Veto: Ten slotte: L.A. of Lommel?
Swartenbroekx: «Lommel. Het is er erg
relaxed. Als ik in Antwerpen, Brussel of
een andere grootstad wil zijn, is Lommel
een goede uitvalsbasis. Het is trouwens de
kunst om in Lommel platen te maken, en
ze toch als een grootstad te laten klinken.»

Ward Daenen
Steven Vandervelden

Buscemi's La plus belle Africaine, Dolores del
Sorte, Mocha supremo en Angel of L.A. zijn alle
verschenen bij Downsall. Lewlands. De heren
konserteren in het kader van de (gratis)
openinqsweek van Stuc en Kura op woensdag 6
oktober. Info en reservatie: 016/20 81 33 en
www.stuc.kuleuven.ac.be


