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Vraagtekens bij het financiële luik van 575 jaar Leuvense universiteit

Heverlee nauwelijks betrokken bij jubileumfeesl
p het patroonsfeest van twee
februari wordt het startschot
van de jubileumviering 575 jaar

Leuvense universiteit gegeven. Met de
pauselijke bul van 1425 werd de
universiteit gesticht. Een jaar later
gingen de colleges van start. Beide
gebeurtenissen worden gedurende an-
derhalf jaar gevierd. In Leuven zelf
wordt een brede waaier aan aktivitei-
ten aangeboden, maar in Heverlee is
er bitter weinig te doen. Ook wat de
financiering van dit prestigeprojekt be-
treft, zijn er nog wel wat vraagtekens.

De viering is opgebouwd rond drie thema's
<lil.' oot; ;1) d«: Opdrc.lchh\ c..'rkJarillg /ijl1 1(."'1I~

te vinden: onderwijs en onderzoek. kultu-
rele aspekten en maatschappelijke dienst-
verlening. De vijf doelstellingen waarnaar
gewerkt wordt. zijn de relatie russen de
eeuwenoude rraditi« en dc iockomst van de
KU Leuven. profilering op intcrnationaal
nivo. een dinamiek russen universltcit en
studenten op gang brengen. de samenwer-
king met Louvain La Neuve (UCL) te ver-
beteren en de goede relaties met de stad tot
uiting re brengen.

Door het organiseren van een hon-
derdtal korigrcvscn zal dc:' KU Leuven on-
getwijfeld in binnen- en buitenland van
nabij gevolgd worden. Ook de ver ..chiliende
kulturele projekten en dl' beiaardkanrus
zullen op de nodige mcdiabclangvtclling
mogen n-kencn. De tcruoonsrcllingcn ..
waarvan sommige in samenwerking met dl'
UCL. wijzen op het rijke vcrleden van dl'
Alma Mater. Dat dl' studcrucn. zowel de
geledingen van Loko als dl' af7ondl'rlijkc
k ringeu. impraak krijgen. i., een pmiticf
punt. Zi: zijn vooral betrokken bij de fee'>l-
weck aan het begin van akademiejaar
2000-2001.

Massakantus

l lct lijkt erop dar dc Naarnvcstraat een
programma hccfl varncngc-rcld 0111 goede
rclatlcv op IC bouwen nu-t ,1I1e., en ieder-
een. behalve mCI de Cclcslijncnlaan. Fr
wordt dikwijls gc"prokcil van dl' kloof lUS-
sen l.cuv en en Heverlee. Dl' lL'C"lclijkhcdcn
zouden l'en ideale manier lijn om de af-
stand Ie 0\ crbruggcu en dl' handen mei
karnpus Heverlee aan 1(' hak-u. 111,1,11" dele
geleticll hcid wordt n iel ,1,lngl·grl'J1L'n. Voor
l'en projck: dar bijn,l ,1Jn hel Illl'gJIOmilnC
grcnvi. i\ dil roc h wcl schrijnend. lsahcllc

GROEP

Vct,,'s qrtne [rietkotenondertoek, pllgilla ::1'1'<'11 (foto Picter \'11/1 der Ad)

Pcnnc. dl' verantwoordelijke voor 575 jaar
Uni vcrvireu Leuven. I<'gl dat er nonit een
reeh-u i, gewl'l'" 0111 Heverlee ",ielllll)cder-
lijk IC behandelen en dJI ('I gewoon nu-t
v cvl projcktcu uit dil' hovk hinncnkvv.mu-n.
Tom ,\11 a I il oct. I icc-prc-,e I .m VTI,. \ indt
hel spijlig dal <lIk, in l cuv cn gl'kollll'll-
t n-crd i" u-t w ijl roc l: een dcrde \,111 dl'
vt udcu tcu / ic h in ln-vcrlcc be\ mdt Daarom

lijn er ook plannen voor een rnawakaru us
in Heverlee.

Wal dc linanc icring en de vcrdeling
van de gckk n betrelt. lijn er Ilog \ rJ.:1g-
lekl'ns. Dl' KL' Ll'U\ en i, niet I'JIl plan om
dl' koslen Idn hCI kl"1 lelt Ic belalen en
doel daarom bl'rol'p op ek\lernc 'pOlI,ors.
Bij voorkeur wordi-n dan bedrijven aan-
gl'7Olhl dil' nog geen linanc iëlc vu-un v cr-

INGENIEURS MET VISIE
TECHNOLOGISCHE HOGESCI-lOOL LEUVEN
Campus Vcsalius 0 \'csaliusstraat 1:1 0 3000 Lemen 0 Telefoon 0](i/30 10 :lO 0 1-.1\ n1G/30 10..jO oL-maIl gl'oept~gflJ()pt.iJP

lenen. 70ab larmaccutischc bedrijven die
samenwerken in hel kader van l'en leer-
stoel. Nu zijn er al 7e., partners gevonden
waaronder twee uirgcvcrvbcdrijvcn. die
voornamelijk gratis publikat ies ver-preiden
l'll advcrtcru icruinu c ter hcvchikk ing stel-
len. Daarnaavt 7al l'l'n grool biermerk
ettelijke hcktolitcr-, bier leveren voor on-
dermeer de beiaardkanrus op het Ladeure-
plein. Dan blijven er nog drie grote bedrij-
ven over die financieel lullen hijspringen.
De vraag dringt lich echter op of zij zullen
volstaan om de benodigde miljoenen op
tafel te leggen. Isabellc Pcnnc beweerde het
hele plaatje nog niet goed Ie kunnen over-
zien en algemeen beheerder Coedseels was
niet bereikbaar voor kommentaar. Een be-
uouwha«: bron I\i\t l'('hler te vertellen dat
het om vijftig miljoen zou gaan. Een sijfer
dat bevestigd werd eloor de rektor zelf.
Oosterlinck: "Het gaat wel om de tolale
kost waar ook onze eigen diensren inzitten.
We vonden hel goed Olll dal eens Ie laren
berekenen door een buro (Allcomrn. nvdr)
dat ook de vieringen rond 550 jaar stadhuis
deed. Uileindelijk is het alleen de extra kost
dil' we mei sponsoring moeren dekken. Dil'
bedraagt slechts dl' hcllr van die vijftig mil-
joen." Er zouden zich evenwel problemen
kunnen voorducn wanneer dl' sponsoring
niet rondgeraakt en dl' KU Leuven een eleel
zelf moel ophoesten. Volgem Oosterlinck is
er geen vuiltje aan dl' lucht: ".Fen groot
deel i~ al hin ncn en de re,1 is virtueel bin-
ncn. Daar blijft nog wel wal druk nodig
omdat we over een hele lijd plannen en er
zich onverwachte kovren kunnen voordoen."

Laai dl' linancicring dan nog in orde
komen. de verdeling van dl' eenren lijkt wel
IllCI dl' naue vinger gebeurd. Sportraad
kreeg voor zijn ~porthappening 200.000
frank Illegl'legd. Kulluurraad 350.000 voor
ü hak a. Kringraad blijlt dan IleLT in hel
ongcvviv«: over dl' belol'l,lging van de be-
loofde hei,l" rdka I1tU\.

David Adriaen
Loes Geuens

Peter Mangelschots
1-<'11aktivitcitcnkulcnder vindt 11"I' /"I.']ill<1 JO.

Nieuwe inbraken
Bij het ter perse gaan van deze Veto
werd bekend dat er dil weekend op-
nieuw bij twee kringen is ingebroken. Op
de gang van YTK werden drie deuren
geforsecrd. Uit de kringkas werd 43.500
frank gestolen. In het Politikaka[ec roof-
de men de sigarcuenautomaar leeg na de
achierdeur opengebroken te hebben.
Geld was er echter niet aanwezig: sinds
reecrue inbraken luj andere kringen
wordt stcedv uil' voorzorg al het geld
naar dl' bank gebracht.

(madllg)



WHQ (1)
In een vrije tribune van Erik Roeckens
(Veto 17) werden reeds een aantal minder
fraaie kanten van de eenzijdige (bedrijven}-
agenda van de WHO (Wereldhandelsorga-
nisatie) blootgelegd. Desondanks blijft de
hee! Roeckens. uit onwetendheid of om
welke reden dan ook, de WHO-initiatieven
ophemelen. In deze korte reaktie wensen
wij onze kritiek op de verborgen agenda,
het ondemokratisch karakter en de sociale
gevaren niet oeverloos te herhalen, maar
zullen we kort de ekologische politiek van
de WHO - die er helaas niet zo rooskleurig
uitziet als de heer Roeckens het laat uit-
schijnen - toelichten. '

Volgens de WHO-regels dienen han-
delsvoorschriften immers gebaseerd te zijn
op "betrouwbare wetenschappelijke ken-
nis". Op basis van deze schijnbaar onschul-
dige regel is de WHO erin geslaagd om de
drie voornaamste steunpilaren van de
moderne milieufeglementering effektief
onderuit te halen: (1) pollutiepreventie
door het bannen van bepaalde produkten,
(2) het voorzorgsprincipe (voorkomen is
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beter dan genezen) en (3) het recht op
informatie door middel van etikettering. De
WHO heeft de jarenlange inspanningen van
milieu-aktivisten en denkers van tafel ge-
veegd en er voor gezorgd dat we terug-
keren naar een tijdperk van end of pipe-
regulering gebaseerd op risikobeoordeling.
Eerder geëksperimenteer met dit gebrekkige
tipe van regelgeving gedurende dertig jaar
heeft er toe geleid dat in alle uithoeken van
onze planeet lage koncentraties aan tal van
industriële toksische stoffen zoals DDT,
PCB's, lood en kwik ongemerkt onze voed-
selketen konden binnendringen. Geduren-
de deze periode steeg het aantal gevallen
van kinderkanker en kwamen allerlei ver-
storingen van het menselijke immuniteit-
'Systeem aan de oppervlakte. Dit alles heeft
er uiteindelijk toe geleid dat de drie eerder
vermelde principes inzake milieubescher-
ming het daglicht zagen. Deze sociaal-eko-
logische voorzorgsprincipes druisen over-
duidelijk in tegen de visie en de (ekonomi-
sche) belangen van multinationale onder-
nemingen. Daarom heeft de WHO deze
principes teruggeschroefd en alzo de klok
dertig jaar teruggedraaid. Dit alles werd
bekokstoofd via de introduktie van een
drietal basisregels:

WHO-regels stellen dat de produktie-
metode geen aanleiding mag geven tot dis-
kriminatie van een bepaald produkt, wat
het voor regeringen onmogelijk maakt om
een efficiënte milieureglementering op te
stellen.

De bepe.rkingen op goederen moeten
zo 'min mogelijk handelsbeperkingen in-
houden en moeten 'noodzakelijk' zijn. Om
aan te tonen-dat een regel 'noodzakelijk' is,
moet een regering een wereldwijde weten-
schappelijke konsensus over het mogelijke
gevaar kunnen voorleggen aan een WHO-
tribunaal. Dit is overduidelijk een onover-
koombare bewijslast voor iedere regering
die zijn bevolking en milieu wil bescher-
men tegen mogelijke schade. Het meest
schrijnende voorbeeld is de uitspraak van
de WHO in verband met de vleesoorlog
tussen de VS en de EU. Het EU-verbod op
het hormonenvlees - dat in bepaalde ge-
vallen kankerverwekkend is - werd door
de WHO-jury nietig verklaard daar de
wetenschappelijke bewijslast niet op een
overtuigende manier kon aantonen dat een
zero risk-standaard gewettigd was.

Etikettering is om tal van redenen uit
den boze. Dit neemt niet weg dat de EU
recent de verplichte labeling goedkeurde
van voedsel dat genetisch gemodifieerde
organismen bevat. Prompt werd door de VS
verzet aangetekend tegen deze 'illegale'
beperking van de handel. Verder is de VS

ook sterk gekant tegen labels waarop het
land van herkomst vermeld zou staan. Dit
zou de konsumenten immers toelaten om
bepaalde landen (zoals bijvoorbeeld Birma,
waar slavenarbeid schering en inslag is) te
diskrimineren.

Tal van andere voorbeelden - die
wegens een gebrek aan ruimte in onze pen
zijn blijven steken - illustreren op een
treffende wijze de ware impakt van de
neoliberale WHO-reglementering.

Een totale ontmanteling van de WHO
is bijgevolg een noodzakelijke (maar nog
niet voldoende) voorwaarde om in de toe-

komst zowel het milieu als het welzijn van
de meerderheid van de bevolking van deze
aardbol te beschermen. Of: te midden van
de huidige mondiale milieuchaos en het
sociale darwinisme dat welig tiert - ekses-
sief versterkt door het paradigma van de
Markt - is een totale ontmanteling van de
WHO een noodzakelijke voorwaarde om
het tij te kunnen (beginnen) keren.

Echte pollutiepreventie door middel
van het bannen van tal van gevaarlijke
toksische stoffen (DDT, PCB's, lood-
houdende brandstoffen en andere) is het

vervolg &p p. 14

Triumviraat ~
duidelijke signaaL van de kiezer voor ver-
andering n rekening te houden. Ik weet
niet hoe goed u het nieuws volgt, maar ik
heb over de aktiviteiten van deze kommis-
sie in de nieuwsberichten van de laatste
maanden nog niets gehoord.

Nochtans zetelt in die kommissie van
de jonge wolven heel wat beloftevol en
aanstormend talent, overkokend van
prachtige initiatieven rondom vernieu-
wing. Zo is er om te beginnen de fils à
papa Peter Van Velthoven van de SP, die
via papa'tje Louis een zitje in de Kamer
heeft veroverd en nu uiteraard het hele
politieke bestel wil veranderen. Maar de
kleine Van Velthoven kan amper tippen
aan het geniale politieke talent dat bin-
nen de VLD is opgestaan. Een nieuwe
mollige teddybeer vormt er de grootste en
schitterendste rijzende ster aan het poli-
tieke firmament. Zijn naam: Bartje
Somers. Wat een uitstraling heeft die
man, wat een passie voor politieke vër-
nieuwinq gaat er van hem uit. OoitYU
(daar hadden ze echter al een teddybeer),
maar nu VLD, baant Bartje zijn weg in
het helse politieke bestaan. Bovendien
heeft hij de ideale springplank naar een
politieke carrière niet gemist: in 1988- '89
was hij voorzitter van de Sociale Raad
van Loko. Tja, het blauwe bloed kruipt
waar het niet gaan kan ... Nu is hij hoe
dan ook Vlaanderen 's hoop in bange
dagen. Als jarenlange rechterhand van
Verhofstadt binnen de VLD is hij hele-
maal klaargestoomd om alle ideologische
strijdpunten van de liberalen te realiseren..

Maar omdat verhofstadt - geheel ten
onrechte - toch nog niet helemaal zeker
is van de kapaciteiten van zijn poulain,
heeft hij dan maar zelf een kommissie
opgericht. Twee weken geleden startte
immers de 'kommissie voor politieke ver-
nieuwing', het meest gevaarlijke orgaan
dat in jaren is opgericht. Onder het mom
van vernieuwing gaat Verhofstadt immers
proberen om zijn oeroude liberale stand-
punten er eindelijk door te drukken.
Koste wat het kost gaat hij nu bijvoor-
beeld proberen om de burqemeesters
rechtstreeks te laten verkiezen, en dit
terwijl Filip Dewinter bij de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen in Antwerpen
de meeste stemmen behaalde ... Daar-
naast gaat Verhofstadt er natuurlijk naar
streven om op regelmatige basis referenda
uit te vaardigen, terwijl het hoe langer
hoe duidelijker wordt dat het veranderen
van de vraag al totaal andere antwoor-
den kan opleveren. Bovendien wil Ver-
hofstadt ook de stemplicht afschaffen.
Vooral dankzij die laatste maatregel kan
hij zijn oude liberale droom realiseren en
politiek beperken tot een elitair klubje
van zogenaamd goedgeïnformeerden. Be-
tekent de nieuwe politieke kultuur dan
het herinstalleren van het triumviraat
'staat, godsdienst en kapitaal'?

Diéderik

De huidige federale regering - en in
haar zog de voltallige nationale assemblée
- kan blijkbaar maar niet genoeg krij-
gen van de magische woorden 'Nieuwe
Politieke Kultuur'. Nadat in oktober '99
reeds een 'kommissie voor nieuwe poli-
tieke kultuur' het levenslicht had gezien,
werd eksakt twee weken geleden nog
maar eens een 'kommissie voor politieke
vernieuwing' geïnstalleerd. De nationale
vol~vertegenwoordigers beseffen blijk-
baar niet dat die woordenbrij over nieu-
we politiek de meeste mensen; de wenk-
brauwen doet fronsen en sommigen zelfs
stilaan de strot begint uit te komen. Als
men in Brussel niet oppast en maar
lichtzinnig blijft doordrammen over
politieke vernieuwing, gaat een groot
gedeelte van de bevolking op den duur
nog met heimwee verlangen naar "de
goede oude tijd" waarin de De Croo's en
de Tindemansen onophoudelijk aan poli-
tieke dienstverlening deden. Dan breekt
de nostalgie misschien los naar tijden
waarin men hete en wilde moddergevech-
ten kon gadeslaan met in de hoofdrollen
uitgehongerde krokodillen zoals Tobback
en Eyskens.

Het is merkwaardig dat slechts wei-
nige politici inzien welk een schade er
berokkend wordt door de overdaad van
'nieuw-politiek' taalgebruik. Velen ne-
men de woorden 'nieuw' en 'vernieu-
wing' werkelijk om de haverklap in de
mond en verblinden daarmee geregeld de
publieke opinie. Vaak zien de wandelende
orakels van de nieuwe politiek hun kans
schoon om oeroude ideeën eindelijk te
realiseren. Onder het gras van de ogen-
schijnlijke vernieuwing lijken dan ook en-
kele serieuze adders verscholen te liggen.

Een eerste opmerkelijk feit rondom de
nieuwe politieke kultuur is dat de ver-
nieuwing blijkbaar maar op één manier
tot stand kan worden gebracht, namelijk
in de vorm van kommissies. Alles wat
tijdens het ancien régime is misgelopen
dient te worden rechtgezet in de kom mis-
siepaleizen van de nieuwe politiek. De
heftigste en meest bloeddorstige alligator
aller krokodillen, oud-premier Dehaene,
laat zich de belangstelling in de godshui-
zen van de nieuwe kultuur - zoals on-
langs in de dioksinekommissie - in ieder
geval welgevallen en slaagt er bovendien
ook nog in om de show te stelen. De leden
van de dioksinekommissie stonden erbij
en konden niet anders dan er jaloers
naar tekijken.

Ondanks de oude politieke spelletjes
die in kommissievergaderingen de kop
opsteken, konden enkele kersvers verko-
zen parlementariërs in het begin van het
parlementaire jaar hun ongeduld niet in
bedwang houden om zelf ook een kom-
missie op te richten. Zo ontstond in oktä-
ber 1999 "over de partijgrenzen heen" de
'kommissie voor nieuwe politieke kul-
tuur'. Zij had als voornemen om het
parlement ertoe te dwingen om met "het
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Vierde en laatste voortgangsrapport van ererektor Dillemans

God de Vader' neemt afscheid
1) e messen wordenopnieuw ye-

slepen in onderwijsland. Nadat
de universiteiten vijf jaar lang

de rationaliserinqsvoorstellen van
ererektor Dillemans met argusogen
volgden, krijgen ze opnieuw de kans
om zelf met voorstellen naar minister
van Onderwijs Marleen Vanderpoor-
ten (VLD) te stappen. Dillemans legt
nu zijn laatste rapport op tafel, waar-
in hij hijwijlen scherp uithaalt naar
de Vlaamse universiteiten.

Eind 1995 kreeg Roger Dillemans. ererektor
van de KU Leuven, van toenmalig minister
van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP)
een bijzondere opdracht voor de duur van
vijf jaar, om een aantal pistes te onderzoe-
ken voor het optimaliseren van het univer-
sitaire aanbod in Vlaanderen. Er werd naar
gestreefd om voor elk wetenschaps- en
studiedomein "ten minste één valabele,
internationaal kornpetitieve opleiding aan
de Vlaamse jeugd te kunnen aanbieden".
Dillemans leverde ondertussen vier voort-
gangsrapporten in, die telkens de basis
vormden voor verdere diskussie tussen
akademischè en politieke overheden.

Centraal in het betoog van Dillemans
staat de vaststelling dat de Vlaamse univer-
siteiten, gelet op de geringe budgettaire
marge van overheidswege en de schaal-
grootte van Vlaanderen, niet langer kunnen
streven naar een volledig onderwijsaanbod,
maar wel naar een volwaardig aanbod. Dit
betekent dat de verschillende universiteiten
zullen moeten samenwerken om een
Vlaamse universitaire ruimte te kreëren
waarin-voor elk vakgebied enkel de beste
opleidingen worden aangeboden.

Bedankt

Welke opleidingen nu het beste zijn,
mag enkel bepaald worden door de kwali-
teit ervan, aldus Dillemans. Andere argu-
menten, bijvoorbeeld van regionale of
historische aard, zijn van geen tel. Als
kwalheusmeter schuift Dillemans de visi-
tatierapporten naar voor. Deze worden op-
gesteld door een kommiiee van ekstcrne
specialisten uit Vlaanderen en Nederland en
bevatten een analyse van de onderwijs-
kwaliteit van een bepaalde opleiding aan de
verschillende uniefs.

Omdat wetenschappelijke bovenbouw
een essentieel element is om de kwaliteit
van een opleiding te garanderen, acht
Dillemans het bestaan van geïsoleerde
kandidatuursinstellingen niet optimaal. In
het ideale Vlaamse onderwijslandschap zou
men daarom tot vier volwaardige univer-
sitaire kornplexen moeten komen: de
Universiteit Gent (RUG), de Universiteit
Antwerpen (UA), de Vrije Universiteit
Brussel (VUB) en de konfederatie van de
KU Leuven, Kulak en KU Brussel (KUB).
Een buitenbeentje is het Limburgs Uni-
versitair Centrum (LUC) in Diepenbeek.
waarvoor Dillemans heil ziet in een
verdere toenadering met de naburige
Rijksuniversiteit Maastricht.

De mooie plannen van Dillemans
werden in augustus vorig jaar
ruw doorkruist door de be-
leidsnota van minister van
Onderwijs Vanderpoorten voor
de komende vijf jaar. Hierin
was te lezen dat de universi-
teiten zelf konkrete voorstel-
len mochten doen over de
optimalisering van hun aan-
bod en dat de regering hieruit
dan de gepaste konklusies zou
trekken. Dillemans werd
bedankt voor zijn diensten,
maar kreeg nog wel de kans
om een beknopt vierde rap-
port te schrijven dat een
syntesenota bevat van zijn
vorige rapporten en een lijst

met mogelijke beleidsopties ..
In het vierde voortgangsrapport her-

haalt Dillemans grotendeels zijn eerder
uitgetekende beleidsvoorstellen. Toch heeft
de ererektor over een aantal heikele punten
zijn visie drastisch gewijzigd. Toeval of niet,
een aantal wijzigingen stemmen overeen
met de suggesties die de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (Loko) en de
Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS)
in de loop der jaren aan Dillemans hebben
gedaan.

Frustratie
Twee jaar geleden was er vlak voor de

opening van het akademiejaar grote op-
schudding toen uitlekte dat Dillemans een
algemeen ingangseksamen voorstelde op
het einde van de middelbare school. Het
zou gaan om een eksamen dat de toegang
tot universitair onderwijs zou ontraden of
ontzeggen aan een beperkte groep jonge-
ren, "die toch nooit (tenzij na trisjaren, die
als regel zouden moeten verboden worden)
welke universitaire studie dan ook zouden
kunnen voltooien".

In zijn laatste rapport stapt Dillemans
resoluut af van dit idee. Om frustratie bij
jongeren te vermijden en overinvestering in
te perken, stelt Dillemans nu een intensieve
• oriënterende begeleiding voor. Zulk éen
oriënteringsbeleid als alternatief VOOT een
algemene toegangsbeperking werd twee
jaar geleden reed? voorgesteld door de ge-
meenschappelijke vergadering van Sociale
Raad en Kringraad. beide geledingen van
Loko.

De studenten pleiten ervoor om de
leerlingen in hun laatste jaar beter te infor-
meren over het aanbod in het hoger onder-
wijs en het proces van de studiekeuze.
Omdat het belangrijk is dat de leerling een
duidelijke kijk op zijn of haar eigen moge-
lijkheden krijgt, kan er een algemene, niet-
bindende oriënteringsproef worden afgeno-
men bij de aanvang van het zesde middel-
baar. Later, als de leerling zijn of haar
studiekeuze gemaakt heeft, kan er dan nog
een meer specifieke proef volgen. Uiter-
aard spelen de Céntra voór Leerlingen-
begeleiding - het vroegere PMS -
een belangrijke rol in het keuze-
proces en moeten ook de ouders
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voldoende geïnformeerd worden.
Een tweede punt waarin Dillemans het

studentenstandpunt volgt, is de opbouw
van de opleidingen en het eksamensys-
teem. Dillemans pleit voor de kombinatie
van een jaarsysteem met een creditsysteem.
Deze credits zouden echter niet zonder meer
worden toegekend aan eender welke kur-
sus, maar aan koherente opleidingsonder-
delen of modules. Een module kan gedo-
ceerd worden in verschillende kursussen en
door verscheidene proffen, maar het uitein-
delijke eksamen zou afgenomen worden
over het geheel. Door dit systeem zou de
student vrijer worden in het opstellen van
zijn of haar studieprogramma, zonder dat
het verband tussen de opleidingsonderdelen
verloren gaat.

Dillemans besteedt in zijn rapport ook
veel aandacht aan begeleidende maatrege-
len, die conditio sine qua non zijn voor de
realisatie van zijn projekt. Allereerst moet
een hervorming van het studiebeurzen-
stelsel er voor zorgen dat "alle jonge Vla-
mingen gelijkelijk, zónder meerkost. de
kwaliteitsopleiding van hun keuze, wààr
ook in Vlaanderen kunnen volgen". Om
het halen van tweede diploma's te bevor-
deren zo·ti de overheid ook hiervoor nog
studiebeurzen moeten voorzien.

Gehakketak

Verder stelt Dillemans dat er moet
voorzien worden in incentives voor het aka-
demisch personeel "om enige beweging
mogelijk te maken". Het echte knelpunt ligt
volgens de ererektor echter in "de onder-
maatse strukturele financiering van onze
universiteiten". Hoewel Vlaanderen "van
ver komt", pleit Dillemans er tochvoor om
de ongelijke verdeling van financiële mid-
delen ten voordele van het sekundair en
ten nadele van het hoger onderwijs weg te
werken.

In zijn slotkommentaar drukt Roger
Dillemans zich hoopvol uit over de optima-

lisering van het universitaire
aanbod. Hij formuleert
zelfs een toekomst-
senario voor de

-:. Vlaamse universi-
teiten. De VUB
zou - eventueel
sa men met de
Université Libre
de Bruxelles-
vanuit haar
specifieke identiteit

.. /

/1

een imago en impakt
vanuit de hoofdstad
van Europa in het
Europese landschap

Antwerpen kan eventueel samen met
Rotterdam zijn gang gaan in een aantal
spitsdomeinen van. toegepaste ekonomie,
logistiek, mobiliteit en milieumanagement.
Het LUC kan in het huwelijksbootje
stappen met de Universiteit Maastricht en
aldus participeren aan de Europese
uitstraling van Maastricht. De KU Leuven
zou met de Université Catholique de
Louvain de sterkste katolieke universiteit
ter wereld zijn en dito studenten aan- .
trekken, aldus Dillemans. Naast deze speci-
fieke ambities zou een alliantie tussen Gent
en Leuven voor een aantal fakulteiten zoals
Ekonomie, Filosofie, Rechten en Genees-
kunde tot de top vijf van de Europese
universiteiten kunnen doorstoten.

"De VU~ mag niet
ambiëren kwasi alle~
opleidingen aan te bieden en
de UA moet niet proberen al
het bestaande nog eens over
te doen"

Naast het voorspellen van een schitte-
rende toekomst voor de Vlaamse universi-
teiten, suggereert Dillemans in zijn richtlij-
nen aan de minister van Onderwijs dat er
"aan de universiteiten alvast enige raad kan
worden gegeven". De Universiteit Gent 70U

haar nieuwe middelen selektief moeten
aanwenden met langetermijnperspektief
terwijl de KU Leuven haar te groot aantal
VAO's (Voortgezette Akademische Opleidin-
gen) moet verminderen. Nog volgens Dil-
lernans. mag de VUB niet ambiëren kwasi
alle opleidingen aan te bieden en moet de
Universiteit Antwerpen niet proberen al het
bestaande nog eens over te doen. Het LUC
mag tenslotte zijn alliantie met de Univer-
siteit Maastricht niet gebruiken voor eigen
ekspansie.

Met deze raadgevingen legt Dillemans
de vinger op de open wonde. Sinds zijn
eerste voortgangsrapport is er geregeld
overleg geweest tussen de rektoren van de
verschillende instellingen en de dekanen
van de verschillende Iakulteircn. Hoewel
het opzet van Dillcmans's plan groots was
en zijn voorstellen verregaand, is er in het
Vlaamse universitaire landschap nog maar
weinig veranderd. AI te vaak bleven de
universiteiten steken in "voor wat hoort
wat" -gehakkerak.

Een pijnlijk voorbeeld is wat er vorig
jaar in de fakulteit Letteren gebeurde. De
Leuvense letterenfakulteit kreeg een slecht
visitatierapport voor de opleiding Arabis-
tiek, terwijl de Gentse opleiding beter
bleek. Dillemans stelde voor om Arabistiek
over te hevelen naar Gent. maar dan wel
op voonyaarde dat de KU Leuven iets in de
plaats zou krijgen, bijvoorbeeld Japanolo-
gie. De RUG dacht er niet aan om Japano-
logie op te geven, waarop Leuven besliste
om extra geld in Arabistiek te pompen.

Gezien de nieuwe Minister van
Onderwijs het initiatief nu volledig bij
de universiteiten zelf legt. kan men

met een aan zekerheid gren-
",..------ zende waarschijnlijkheid stel-

len dat een rationalisering van
het Vlaamse onderwijsland-
schap niet voor de komende
jaren zal zijn. Zoals Dillemans
zelf stelt in het slotkommen-
raar: "Helemaal niet denigre-
rend, maar geruststellend dan
weer was de verklaring van
een Vlaams parlementslid dat
ik niet God de Vader was.
Daarmee kan ik natuurlijk
perfekt leven."

Bart De Schrijver
Loes Geuens
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Modernisering programma burgerlijk ingenieur.

IMEC motor achter vernieuwingen
p de Akademische Raad werd
onlangs de programmawijziging
voor Toegepaste Wetenschappen

goedgekeurd. Het tweede ingenieurs-
jaar van de burqies wordt flink gemo-
derniseerd. Vooral het departement
elektrotechniek maakt onder impuls
van de spin-off IMEC een qrote sprong
voorwaarts. Hoe de kandidaturen er
in de toekomst zullen uitzien is nog
niet duidelijk.

Enkele jaren geleden werd in de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen een grondige
programmahervorming aangevat: Ingenieur
2000. Eigenlijk werden de kursussen al sinds
de jaren zeventig voortdurend aangepast.
Nieuwe vakgebieden werden ingevoerd,
hoofdzakelijk door middel van keuzevak-
ken en ~ieuwe opties. De klassieke algeme-
ne ingenieursopleiding werd sterkgedomi-
neerd door mechanika, materiaalkunde en
in mindere mate bouwkunde. Nieuwere,
snel evoluerende ingenieursdissiplines zoals
elektronika en computerwetenschappen
hadden moeite om zich te ontwikkelen en
een aktuele opleiding in hun domein te
verzorgen binnen dit konsept. Deze feitelij-
ke evolutie en het feit dat de techniek en
de industrie snel evolueren, hadden tot ge-
volg dat het profiel van de ingenieurs moest
aangepast worden om nog kompetitief te
blijven. Er werd rekening gehouden met de
raadgevingen van de industriële adviesraad
van de fakulteit. Die adviseerde om minder
feitelijke kennis mee te geven in de hogere
studiejaren, meer projektgericht onderwijs
te geven, meer aandacht te hebben voor
stages en zelfs ruimte te kreëren voor talen
in het pakket. Dit heeft de fakulteit ertoe
aangezet om een vernieuwd programma op
te stellen voor de laatste drie technische
jaren.

Ingenieursjaren
De ~ijzigingen in het eerste

ingenieursjaar - die dit akademiejaar hun
toepassing reeds vonden - zijn in principe

niet zo groot. het gaat hoofdzakelijk om
een stroomlijning van de algemene tech-
nische vakken. Voor materiaalkundig en
scheikundig ingenieur worden de vakken
vloeistoffenmechanika en transportverschijn-
selen in één vak gestopt: fysische transport-
verschijnselen.

Wat het vierde jaar betreft, zullen de
hervormingen volgend akademiejaar vooral
merkbaar zijn in de studierichting elektro-
techniek (Esat). waar de huidige opties be-
drijfsbeleid en mechatronika worden afge-
schaft en vervangen door de nieuwe vakken
fysische elektronika en informatie- en kom-
munikatiesystemen. Dat Esat tot dertig pro-
cent meer nieuwe vakken kan dragen, is
vooral te danken aan IMEC. Deze gerepu-
teerde elektronikaspin-off van de KU Leuven
drong erop aan om deze v~rnieuwingen
door te voeren en was bereid een deel van
het onderwijs te verzorgen. Bovendien
heeft het departement elektrotechniek vol-
gens .dekaan Yves Willems een voldoende
uitgebreide onderzoekstaf en middelen om
de kwaliteit van de vernieuwingen te ga-
randeren.

Willems wist ook te vertellen dat men
bezig is de hervorming van de kandidatu-
ren te bekijken. Op dit ogenblik volgt Leu-
ven het Franse model voor de kandida-
tuursjaren. Na twee voorbereidende jaren
met alleen wiskunde. fysika en scheikunde
kan men specialiseren, Er gaan stemmen op
om meer te evoluererr naar het Nederland-
se model: van in het begin van de opleiding
toegepaste vakken doceren. Volgens de
dekaan zijn de meningen hierover verdeeld.

Toegang
Waar de meningen onder de burgies

nog meer over verdeeld zijn, is het al dan
niet handhaven van hel toelatingseksamen
om de kandidaturen te mogen aanvangen.
In een interview met Veto enkele weken
geleden (Veto 15) liet rektor Oosterlinck
zich ontvallen dat hij het toelatingseksamen
voor burgerlijk ingenieur voorbijgestreefd
vindt. Hij pleitte wel voor een verplichte,
maar niet bindende oriënteringstest voor

~. Bart De Schrijver

Vooraleer dit eksamen tot het verleden
behoort. zal er nog veel water door de Dijle
stromen. De andere Vlaamse fakulteiten
Toegepaste Wetenschappen moeten immers
dezelfde maatregelen invoeren. Bovendien
is er onder de burgles nog helemaal geen
konsensus. Sommigen vrezen er zelfs voor
dat hun toekomstige wedde lager zal zijn
wanneer meer mensen als ingenieur zullen
afstuderen.

Programma Patroonsfeest
O.L.v'-Lichtmis: voor de studenten een extra vrije dág, voor de KU Leuven de
viering van haar Alma Mater en de traditionele uitreiking vf!n de
eredoktoraten. Ook dit jaar weer heeft de universiteit voor deze gelegenheid
allerlei aktiviteiten in petto.

dinsdag 1 februari
, '14.30 u: wetenschappelijke lezing door professor M. Dresselhaus: "The Remarkable

Structure and Properties of Carbon Nanoiubes" in auditorium L07, Celestijnenlaan 200
19 u: lezing door professor M. Dresselhaus; "Expanding the Opportunities for Women

in Science and Engineering" in de Prornoriezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22
woensdag 2 februari
r ... 9.45 u: stoet van de Akadernische Overheid en de togati

10 u: eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk. verzorgd door de Universitaire
Parochie en muzikaal opgeluisterd door het Leuvens Universitair Koor onder leiding van
Dieter Staelens en het soltdariteitskoor Pari Pati onder leiding van Tineke Verlooy.

I I .15 u: akadcrnische zitting met een toespraak door rektor A. Oosterhnck: "Geloof.
werenschap. Samenleving", uitreiking van de eredokteraten en lezingen door minister
J.L. Dehaene: "Global Europe" en mevrouw M. Robinson: "Human Rights in our modern
world" in aula Pieter De Sorner, De Beriotstraat 24

17 u: lezing door mevrouw M. Robinson: "Human Rights Today" in. de Promotiezaal
van de Unlversiteitshal. Naamsestraat 22

20 u: konsen in de Sint-Jan-de-Doperkerk. Groot Begijnhof: "Jean de Castro en de
renaissancepolyfonie in Europees perspektief". Kaarten 7ijn te verkrijgen bij de dienst
Kulnrurkoördinatie (016/324140). Bekijk en beluister ook de virtuele tentoonstelling:
h up://onyx .arts.ku leuven .ac.belDeCastro.
donderdag 3 februari

20 u: lezing door zuster J. Devos: "Dornestic workers.Movemeur in India" in de
Kleine Aula, Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat

20 u: konsert in de Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof: "Jean de Castro en de
renaissancepolyfonie in Europees perspektief"
donderdag 10 februari

9 u: lezing door minister J.L. Dehaenc: "Global Paradox" in de Grote Aula, Maria
Theresiacollege. Sint-Michielsstraat

het aanvatten van de studies.
De dekaan van de burgies geeft toe dat

het verschil in nivo tussen de middelbare
scholen en het afschrikkingseffekt van een
dergelijk eksamen vele jongeren ervan weer-
houden om voor toegepaste wetenschappen
te kiezen, waardoor vele potentiële kandida-
ten verloren gaan. Een toenemende vraag
van de bedrijfswereld naar burgerlijk inge-
nieurs en een te klein aantal afstuderenden.
kan ook doen nadenken over toegangsbe-
perkingen.

'.

kerels over de vloer. Net als bij
VTK werd ook de kamer van
Wina's kasbeheerder aange-
daan. op blok 3 van de Cité.
Hier verdween cash geld als-
ook ettelijke cheques. Het pre-
sidium van Wina vermoedt dat r

de snoodaard(s) langs de
brandtrap zijn binnengeraakt.

Bij de Leuvense politie
rolden sedert oktober drieën-
veertig aangiften van dergelijke
inbraken binnen. Niet allee~
fakbars en kringlokalen kregen
ongewenst bezoek, ook scholen
en peda's zijn een dankbaar
doelwit. Kommissaris Wim
Geens vermoedt dat het om
lokale daders gaat. De inbra-
ken worden door de politie
ernstig genomen. De politie
organiseert nu grootscheepse
nachtelijke patrouilles. Een
rechercheur houdt zich met de
zaak bezig. De kommissaris
wijst op een verschuiving van
de woninginbraken: door aan-
houdende karnpagnes rond
woningbeveiliging zijn de wo-
ningen in het Leuvense beter
en beter beveiligd. Woningin-
braken zijn dan ook met

(hvh)

Voor de tweede keer dit jaar inbraak in Doc's bar

In oktober van vorig jaar forseerde op een
zondagochtend iemand de achterdeur van
de Iakbar van Medica. Men ging aan de
haal met een hele som. Het presidium van
Medica overwoog toen een aantal veilig-
heidsmaatregelen-te nemen. Er zou een
brandkast komen en het geld moest iedere
avond weggebracht worden.

Vorige week zaterdag kreeg Doc's bar
alweer bezoek, maar deze keer gewoon via
de voordeur, die op één of andere manier
werd geforseerd. Naast een mengpaneel werd
ook het geld gestolen dat de avond voor-
dien door de fak was verdiend. De kluis
heeft men willen openbreken, maar dat is
niet gelukt.

Onguur
In de voorbije drie weken kregen ook

achtereenvolgens VTK en Wina ongure

twintig procent gedaald. "Er is een ver-
dringingseffekr." aldus Geens.

Fakbars in de leer bii de politie
oriqe week zaterdag werd voor
de tweede keer dit akademiejaar
ingebroken en gestolen in Doc's
bar, de [akbar van de genees-

kundestudenten. De Leuvense politie
heeft al tweeënveertig van dergelijke
inbraken geregistreerd. Ook scholen
en studentenresidenties zijn vaak het
doelwit.

Bovendien is er bij de lakbars een zeer
geringe diefstalpreventie. De kleine budget-

ten laten het meestal niet toe
een dure installatie aan te
schaffen. Een ander probleem
bij Iakbars is dat zij veel cash
geld in huis hebben, wat in
andere winkels niet meer het
geval is. De fakbars zijn ook vaak
gesloten (weekends, vakanties
enzovoort) en ze zijn gehuisvest
in rumoerige omgevingen, waar
een inbraak niet direkt opvalt.

De inbraken stonden dan
ook op de agenda van het
Iakbaroverleg. Na kontakt met
de politie, besloot deze om de
preventiedienst langs te laten
gaan bij de lakbars om hen
enkele suggesueste doen op het
vlak van diefstalpreventie. Dit
zal eerstdaags gebeuren.

Ook professor Van Gerven,
koördinator studentenbeleid. zal
zich met de hele zaak inlaten. Op
vraag van de studenten heeft hij
besloten een werkgroep op te
starten met studentenkringen.
politie, rijkswacht en veiligheids-
verantwoordelijken van de KUt. Leuven.

Bart De Schrijver
Nikolas Cloet

Rumoer
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Geschiedenis der Leuvense kringen, deel 1: LBI(

De ad fundum
e Vlaamse Landbouwkring ont-
stond vanuit een sociale bekom-
mernis. In 1887 zette de ellendi-

ge situatie van de Vlaamse boeren de
studenten van het Institut Agronomi-
que onder leiding van Paul Devuyst
ertoe aan om een tegenpool voor de al
bestaande CercleAgronomique op te
.richten. Ondertussen zijn we 113 jaar
verder en heeft LBK een vaste stek
verworven tussen de grootste Leuven-
se [akulteitskrinqen ..

LBK was in den beginne niet meer dan een
praatgroep. De enige aktiviteit was voor-
drachten houden in het Nederlands - on-
derwijs gebeurde in het Frans - met als
doel de boeren te helpen in de volkstaal.
Op de lezingen was alkohol taboe. Meestal
waren de sprekers priesters die niets met
het bestuur van de Vlaamse Landbouw-
kring te maken hadden, maar het gewend
waren om voor een publiek te spreken. De
voorzitter van de Vlaamse Landbouwkring.
een jonge prof van het Instuut Agronomi-
que. was dan weer statutair verplicht om
een lezing te geven.

Kroegentocht

Op het einde van de vorige eeuw gold
de opvatting dat een ingenieursopleiding
niet in het didaktisch kader van een uni-
versiteit thuishoorde. De meeste landbouw-
studenten waren dan ook kinderen van
grootgrondbezitters en brouwers of ze had-
den er al een andere studierichting opzit-
ten. Zo was de eerste preses, Paul Devuyst.
afgestudeerd aan de toenmalige fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte. Naast de preses
bestond het presidium in die beginjaren uit
een ;chrijver (verplicht uil hel rwccdc jaar)
en een boekhouder (uit het eerste jaar).
Ook de funktie bieb bestond drie jaar lang.
Boeken werden uitgeleend aan vijfentwin-
tig centiem per week.

Voor het eerste meisje aan de fakulteit
- en meteen de presidiulllsekretaresse-
was het wachten tot de jaren twintig van
deze eeuw. In die periode werd de kring
ook minder strijdvaardig. Het belangrijkste
gevolg was de geregulariseerde ontspanning
op een drietal avonden per jaar. Hoogte-
punt was telkens de presidiumverkiezing
aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Op
de overige ontspanningsavonden, naar aan-
leiding van Sinterklaas en Kerstmis, werd
door het presidium wijn en sjokolade aan-
geboden aan de vrouwen. Ook het bier
deed zijn intrede als verpozing op de lange
vergaderingen. Op den duur werden de le-
zingen meer een aanleiding voor l'en rolling
ol kroegentocht. Ook de revue, opgericht in
1934, mondde in regel uit in een rolling.
a de verplaatsing naar Heverlee in 1939

en het ontstaan van het inqenieursqetto
kwam de nadruk bijna helemaal op ont-
spanning te liggen.

Na de oorlog zette deze trend zich
voort. Fr kwam een schachtenkonvent voor
het onthaal en een doopklub. Wekelijks
waren er klubavonden waarop een rode
lakdoek met witte bolletjes l'en vcrplicht
attribuut was. Aangezien dr-ze gclegenhc-
den meestal gesponsord werden door de
vaders van de brouwerszonen was het bier,
de goddelijke Jack-Op, gratis. Ook danv-
avonden, de Iarncuze thé dansants ol TD\,
kwamen in zwang. al bleef het aanvanke-
lijk beperkt tot twel' ken per jaar,

BRT

In 19411ging LBK voor het ccrs: op
vutdiercis naar het buitenland, meel he-
paald naar dl' landbouwunivcrsitch \ a n
wagcningcn. vanat de jaren Icqig werd de
organisauc hic rv an overgelau-u aan de
Inrernauonal A,soCÎiltion ol Agricuh ural
Student, (IAA':>I. Ondcn uvscn had [f1K, tn
1962, al zijn \ ijltielldl' IU,>tIUIlI gl'\ ierd liet

an oning Boude ijn
presidium werd bij die gele- , ,"~. ,~~-_,-SL ~Q~ t&6~>"'-ó<'~~·)g#l, ,-_..._"",,-~_.,. P'"

genheid uitgenodigd in het
BRT-programma Voor een
boer en tuinder en bij koning
Boudewijn. De vorst werd
door de preses meteen aan-
gepord om een ad fundum
te drinken, Twee jaar later
verscheen de eerste Floreat,
het kringblad van LBK.

In 1966 werden alle
regionale klubaktiviteiten
definitief achterwege
gelaten. De studenten
kregen inspraak in het
beleid van de KU Leuven
via de Algemene
Studentenraad (ASR). De
presesfunktie werd opge-
splitst in een organisator
van vermaak, een politiek
afgevaardigde en een ver-
antwoordelijke ernstige ak-
Itvueucn. Ook voor de
sport en de bar werden
funkties iri het leven
geroepen, Aangezien de
Gnorgl pas in 1988 werd
geopend, werd als starnkafee De Kroon op
de Naamsesteenweg gekozen. Het voltallige
presidium zat samen op kot in het fakhuis.
tot 1968 brok zeven van de Ciré. In dat ge-
zegende jaar zaten daar onder andere pro-
fessor Debaerdemaeker, professor Tollens
en Noël Deviscb. voorzitter van de Boeren-
bond.

a de verhuis naar de Minckelerstraat
28 in Heverlee verbleven er wegens plaats-

-'Ir
gebreknog slechts vijf tot zes mensen in
'her fakhuis. De open vergadering en de
jaarpresidia zagen het licht en werkgroepen
werden opgericht om andere interesses uit
te werken. Zo werd in 1982 het Interfakul-
tair Songfestival boven de doopvont gehou-
den, werd in 1987, bij het honderdjarig
jubileum, het galabal nieuw leven ingebla-
zen en werd in 1988, op de industriedag.
het eerste vat aangesloten in de GnorgL

(foto archief)
Sinds 1995 is het fakhuis gevestigd in

de Paul Van Ostaijenlaan 95 (voorheen
Guido Gezellelaan). Nu wonen er de presi-
diumleden met de funkties preses, vice,
penningmeester, sekretaris, kursusdienst en
ekstern. De kursusdienst zelf verhuisde
evenwel naar de kelders van het Land-
bouwinstituut.

.Jarr Cools
Peter Mangelschots

Half-time Rechten en Fakweek Letteren"

PIet is een jaarlijks terugkerend
ritueel. Eenmaal de ellende van
de proefeksamens voorbij is,

worden alle registers opengetrokken
en verandert Leuven één week lang in
een grote fuifraat. Een vergelijkende
test tussen 'twee initiatieven met een
rijk verleden.

Het is weer druk in Leuven. Er lopen veel
studenten op straat en nog veel meer in de
fakbars en fuifzalen. Onder hen bevinden
zich de studenten van de fakulteit Letteren,
waar deze week de jaarlijkse lakfeestweek
gehouden werd, en die van Rechten, die
hun half-time vierden.

In de hal van Fak Letteren hangt de
uitgesproken geur van spek met eieren. Het
is het ontbijt van menig student die hier
nog rondhangt om zeven uur 's ochtends.
Een lakbar verzorgt zijn klanten, zoveel is
duidelijk. Onder het motto 'Vive la rcpubli-
quc' scheurden de Verenigde Stalen der
Letteren zich af van de KU
Leuvendiktatuur. Om dit te vieren trokken
zi] een bekende DJ aan: op zondagavond
draaide Gerrit Kerremans lijn plaatjes.

Een oude getrouwe in het programma
werd aan onze moderne tijden aangepast.
Op' de spelletjesnamiddag was er dit jaar
geen spoor te bekennen van Trivial Pursult
of kaarten. "Alles was cvbcr-cybcr." 10

getuigdc een klant. Op dril' computers kon
men in een netwerk Quake spelen. "Ik heb
er toch ~\L'I een paar algcknald." verrelt
Robby. de la kvcra nt woordcl ijkc van
1\ll"cena,>, met een triornfamelijke grijns.

Spoelen

Aan de andere kant \,111 het Ladcuzc-
plein weet men ook van aanpakken. Om de
cerste hcllt van hun studies weg tc 'poelen
hielden dl' '>llld"lltl'll \'.111dl' Cl r'tl' 'll'l1tll'
rcrhu-u hun hali-urne \\l'l'!... OO!..·/it hou-
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den van een goed glas bier op zijn tijd en
liefst meerdere tegelijk. Daarom trokken ze
op brouwerijbezoek naar Interbrew, waar
zij met open armen en vaten werden ont-
vangen. Een kantus ontbrak vanzelfspre-
kend niet.

In tegenstelling tot bij Letteren werd de
ernst bij Rechten niet vergeten. Een debat
over zeven maanden paars-groen was ge-
pland. maar door het wegvallen van een
liberale vertegenwoordiger moest men het
over een andere boeg gooien. Het nieuwe
onderwerp stond gelukkig ook garant voor
het nodige vuurwerk: de regularisatie- en
naturalisauepolirlek. Aan één derde van het
opgekomen publiek was het duidelijk niet
besteed. Zij verdwenen na het akoestische
setje van Jasper Steverlinck en David du
Pré (van Arid).

Straal

.Waar bij Letteren alle aktiviteite-n zich
situeerden in een straal van tien meter
rond de lakbar vond bij VRG geen enkele
aktiviteit plaats in het Huis der Rechten.
Christophc. dl' organisator van dl' hall-
time, geeft hiervoor de volgende reden.
"We kregen dit jaar niet de voorwaarden
dil' we andere jaren kregen. Er moet ook
medewerking van de andere kant zijn." Bij
Letteren riep men een heuse beurs in het
leven. Op de beursavond varieert de prij'>
van de verschillende dranken naargelang
de verkoop van aandelen erin. Eén en
ander was mogelijk dankzij de program-
meertalemen van een uitgeweken inlorrna-
iu us die in Fak Letteren een tweede thuis
vond.

Dat bekende mensen kwavi gararu
staan \001 een volksroeloop lijkt men "I'
beide Iakulu it cn goed ic bcsl'lkn, BIj
Reehu-n org.llli,clTdc nu-u i-e-n !rt'U'l' Jloli-
titit,lp. 1-1' kwam "'TI kruick elp dl' ,1,111\\l-
IIghcid \.11, el'1l \ l'rllgcIlW(IC,rdlgl'1 van het
Vlaarn-, HIe,!... !Je,olldank, I,lt dl' ,IeCI ti"

sen de politici er wel in. Als toemaatje
kreeg een uitverkochte Lido een optreden
van de playbackende P-Diva's te zien.

Bij Letteren hield men het bij de jaar-
lijkse proffentap. Volgem Armelies. de Iak-
verantwoordelijke van Germania, tapten re
niet altijd even goed, al zorgden bepaalde
slechte karakters wel voor meer verwarring
dan nodig. Gevraagd naar een reaktie, kon
Bram, assistent Germaanse, ons in elk geval
bevestigen dat hij tappen wel tof vond. Ook
professor Draye hield wel van deze trip
down memory lam: "Ik heb het nog niet ver-
leerd sinds ik halfweg de jaren zeventig tap-
te in de oude lakbar aan de Bogaerden-
straat." Ondertussen is er een waternamid-
dag aan de gang in de praatkamer van de
bar. Men kan er tot twaalf soorten plat wa-
ter verkrijgen terwijl op een televisie in de
hoek de film watcrworld draait.

Uit dl' resultaten van dl' omgekeerde
avond lilijkt dat men er go cd voor gegaan
is. Op die avond worden de p.rijzen van
Duvel en west malle. vijleuvijlrig Ira nk. ge-
wisveld met de prijs van een pint je, vijlen-
dertig Irank. Feil iocv alligc lakgangster in-
troduceerde ook een nieuwe trend: de. orn-
ge!..ecrde klcdcrdrac hi. Beheerder Mik e is
een tevreden mail. Dl' lakbar had met
brouwerij Moortgat gewed dat zij op één
avond een palet DU\l'1 - le,CIl\ ijftig bak-
ken - kon ve-rk opc-n en hl'l'lt dat record
gehaald.

Na de reecrue golf van inbraken kon de
Pakbar vvcl een opvrcker gebrulken. Mike:
"Wc hebben uit dl' inbraak geleerd. We la-
ten nooit IlOg een grote som geld in de
kluis liggen." AI bij al is hij blij lllL't de op-
komst van dl' lec,t\\ce!.. Ik t)od,tclling-
uitbruidmj: \\111 he: publick werd goien
dl' hoge 0l'!..olllq le!..n gl'ila,lld en aan het
ClltOl'S(,lSIlIl' \.111 dl' kl.nucn rijdcn« he: "1'-
treden van dis!..tIlO\ elgmt p "le,> Truu c-" te
lien, /ulh-n IC Ilog "cl l'l'lh u-iugkomc u.

Matthieu Van Steen kiste
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Nu ook seminaries over bio- en milieu-etiek

Debat rond genetische ·manipulatie duurt voort
g iotechnoloqie biedt een oplossing

voor verschillende problemen,
maar sommige toepassingen zijn

niet zo rooskleurig als wordt beweerd.
Multinationals proberen een zo groot
mogelijke greep te krijgen op de voed-
selproduktie. Aan de KV Leuven wor-
den seminaries gegeven waarbij de
voor- en nadelen van genetische in-
grepen worden behandeld.

In de hele pro-en-kontradiskussie in ver-
ba~d met genetische manipulatie neemt
professor Johan De Tavernier van het Cen-
trum voor agrarische bio- en milieu-etiek
een middenpositie in. Als uitgangspunt
neemt hij onder andere het streven naar
milieuduurzaamheid. Biotechnologie kan
zorgen voor een efficiëntere voedselproduk-
tie om de groeiende wereldbevolking van
voldoende voedsel te voorzien. In dat op-
zicht is het ontwikkelen van virus- en in-
fektieresistentie bij planten een goede zaak.
Een voorbeeld hiervan is een aardappel-
plant die gewijzigd wordt zodat de aardap-
pelkever er afblijft. Zo moet men geen beo
roep doen op schadelijke bestrijdingsmid-
delen.

Resistent

Het ontwikkelen van herbicidereststen-
tie past niet in deze filosofie. Herbicideresis-
tentie is de eigenschap dat planten een kuur
met een herbicide, de chemische sproeistof
die gebruikt wordt om een gebied van on-

Oktrooien
Voor de biotechnologicbedtijven is het
verwerven van eksklusieve rechten.op
hun prodokren van groot belang, De eer-
ste mijlpaal in het juridisch beschermen
van levende wezens dateert van 1980.
Toen gaf het Amerikaanse Hooggerechts-
hof de toestemming voor een oktrooi op
een genetisch gemanipuleerde bakterie
die in staat was olie af te breken. Men
vond het irrelevant een onderscheid te
maken tussen levende en dode materie.
Volgens de hoofdrechter was het alleen
van belang dat de levende organismen
door de mens zijn uitgevonden.

Essentieel in de diskussie is het on-
derscheid tussen kweltersrecht en oktrooi-
recht. Een kwekersrecht geldt enkel voor
planten. een oktrooi is een beschermings-
recht voor elke vorm van technologie.
Om dit te bekomen moet aan strenge
eisen worden voldaan. Bij het kwekers-
recht moet enkel bij de aankoop van het.
zaad een vergoeding betaald worden.
Als andere kwekers met deze zaden wil-
len eksperimenteren. kunnen ze dit doen
zonder de toestemming van de oorspron-
kelijke kweker. Dit wordt het breeders
exämption genoemd. Boeren die zaden
aankopen, mogen een deel van hun'
oogst achterhouden om bet volgend jaar
te gebruiken als zaaigoed. Zo rond de
jaren tachtig wilden de opkomende bio:'
technologiebedrijven een andere rege-
ling. Als zij na jarenlang onderzoek bij-
voorbeeld een verbeterde aardappel op
de markt brachten, kon iedereen die ge-
bruiken om verder mee te kweken.

Volgens professor Greet Van Over-
walle is de bestaande regeling absurd. Zo
kan men kwekersrechten bekomen op
planrenrassen en oktrooien op de eigen-
lijke soort. De onduidelijke regelgeving
zal aanleiding geven tot veel diskussie en
meningsverschillen. De TRIPS-akkoord-
en zijn de wereldwijde standaard voor
het oktrooirecht. In de akkoorden staat
cat landen op strat van handelsankties
verplicht zijn om oktrooien toe te laten.
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kruid te vrijwaren,
zonder problemen
doorstaan. Zo heeft
Monsanto de genetisch
gemanipuleerde
Roundupsoja ontwik-
keld. Roundup is een
veelgebruikte en
krachtige totaalonkruid-
verdelger geproduceerd
door Monsanto. Het
produkt blokkeert de
groei van planten, maar
tast geen dieren of
bakterieën flan. De
Roundupsoja is een
sojaplant waarin een
gen van een bakterie
gebracht is, waardoor
de plant niet gevoelig is
voor het gif. Wanneer
je een veld Roundup-
sojaplanten gaat be-
sproeien met Roundup.
zullen alle planten ge-
doodworden behalve
de gewijzigde soja's. De
Novartismaïs werkt
volgens hetzelfde prin-
cipe: ze is bestand tegen het pesticide van
Novanis.

Producenten voeren als argument aan
dat het gebruik van pesticideresistente ge-
wassen .beter is voor het milieu, omdat
maar één keer moet gesproeid worden met
een totaalonkruidverdelger. Wanneer
minder krachtige bestrijdingsmiddelen
aangewend worden, zal er meestal een
kombinatie van verschillende produkten en
een hog.ere frekwentie nodig zijn.
Tegenstanders wijzen erop dat een betere
uitbouw van de strikt biologische land-
bouw, zonder hel gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen, een veel beter alter-
natief is.

Om studenten uit de richting bio-inge-
nieur en geïnteresseerden een breder inzicht
te geven in alle etische aspekren van gene-
iische manipulatie, wordt door het Cen-
trum voor agrarische bio- en milieu-etiek
een reeks seminaries gegeven. Verschillende
binnen- en buitenlandse sprekers hebben
het over 'Plantenbiorechnologie en duur-
zame landbouw', 'Voedsel en ethiek' en -
'Wereldvoedselpolitiek en globalisering van
het landbouwgcbcurcn. Zowel de voor- als
de tegensranders komen er uitgebreid aan
het woord.

tie'. Zij bieden aan landbouwers eksklusief
de plant én het bijhorende bestrijdingsmid-
del aan. Bovendien probeert men te zorgen
via de terminatortechnologie dat de planten
niet meer vruchtbaar zijn, zodat boeren
geen deel van hun oogst kunnen achter-
houden om het jaar erna te gebruiken als
plantgoed. Zo moeten ze elk jaar opnieuw
aankloppen bij de multinational om aan
zaden te geraken. Wereldwijd wordt onge-
veer de helft van de zaden aangekocht bij
zaadbedrijven. De rest bestaat uit de ach-
tergehouden zaden van de oogst van het
jaar ervoor. Als hel gebruik van herbicide-
resistente gewassen doorbreekt. bestaat de
vrees dat men steeds zaden zal moeten aan-
kopen bij de producenten, wat veel duurder
is. Voor aardappelen kost een kilogram plant-
materiaal rond de dertig frank. Als een boer
de kleine aardappeltjes bijhoudt om ze het
volgende seizoen als zaaigoed te gebruiken,
is de kostprijs ongeveer een halve frank per

kilogram (de prijs die hij voor kleine aard-
appelen krijgt).

Monopolie

Soja

David AdriaenDoor het 'Roundupsysteern kunnen
multinationals als Monsanto een monopo-
liepositie verwerven in de voedselproduk- lnforntatie owr de seminaries 0/6/32.38.72

Meewerken aan de uitbouw van Pretpark Walibi:
een droom van een job!

Wij zoeken (m/v):

Alle gemotiveerde en enthousiaste
kandidaturen zullen beantwoord worden.

Stuur uw CVen sollicitatiebrief naar
WALIBI- Personeelsdienst,

rue J. Deschamps 9, 1300 Wavre
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Veto'sgrote frituuronderzoek

Roze handschoen gevuld meI groene sloofvleessaus
Het is het basisvoedsel voor iedere

student: een vettige bak frieten,
gegarneerd met één of ander

sausje en eventueel qekombineerd met
een kalorierijke snack. Een speciaal
voor deze gelegenheid opgerichte
frietkommissie ging op onderzoek uit
en kwam tot zeer diverse resultaten.
Buiten een volle, opgeblazen maag
liep geen van de deelnemers aan dit
onderzoek blijvend letsel op.

De frituurkommissie voerde haar onder-
zoek uit bij zes Leuvense frituren: N°l
(station), Roger en Monique (Sint-Jacobs-
kerk), Smaelen (Sint-Pieterskerk). Fons~e
(Muntstraat), Ter Decke (Hooverplein) en
Movies (Studio's). Voor de test werd bij
iedere aardappeltent dezelfde bestelling
gedaan. Uiteraard moesten de frieten zelf
uitgebreid gekontroleerd worden: we be-
stelden bij elk friet kot twee kleine frietjes,
eentje mèt en eentje zonder zout. Verder
werden er drie klassieke sauzen gekocht:
mayonaise, andalouse en stoofvleessaus.
Volgens een ekspert uit de kommissie kan
men een goede frituur herkennen aan de
kwaliteit van de kaaskroket. dus werden
ook hiervan twee stuks gevraagd.

Onze tocht begon aan het station. Daar
waar vroeger twee schattige frituurbarak-
ken op het Martelarenplein de reizigers
voorzagen van het goudgele spul. gaapt nu
een bouwput. Meer dan een jaar heeft al
wat Leuven aandeed, zijn honger moeten
stillen met worstenbroodjes uit de Panos.
Een van de belangrijkste funkties van een
stationsbuurt leek in Leuven voorgoed
verloren te zijn.

Seks

Maar dat is buiten frituur N° 1 op de
Diestsevest gerekend. Wie het station ver-
laat. ziet het meteen: een oplichtend friet-
zakventje geeft cachette aan de façade van
dit jonge frietkraampje. De keet is aange-
past. aan de laatste frituurmode: geen klas-
siek Irikandellen- en servelafrituur met
houten stoelen en koning Boudewijn aan
de wand, maar witte muren, halogeenspots.
Amerikaanse vlaggetjes, flashy meubeltjes
en hamburgers in polyesterdoosjes. De frie-
ten zijn nochtans wel klassiek: lang en dik.
Bovendien blijkt deze frituur een revelatie
te zijn wat de traditionele stoofvleessaus
betreft. Nergens anders troffen wij betere
kwaliteit aan: dikke saus, met veel brokjes,
volle stoofvleesbrokkensmaak. kortom een
stoofvleessaus die zelfs kan wedijveren met
die van grootmoeder. Ook de andalouse-
saus is dik in orde: zachtroze met een
matig-pikante smaak. De mayonaise is
daarentegen nogal slapjes. Aan de kaas-
kroketten is een dikke, iets te bruine korst
gebakken, maar ze bevatten wel een lekke-
re, pittige kaasvulling.

Van de Diestsevest gaat hel naar de
Brusselsestraat. Naast de Sint-Jaccbskerk
staat op de SLOepeen kleine baraque [riture.
Je zou het haast niet opmerken als je er
passeert, ware het niet dat door een venster
af en toe de glimlachende gezichtjes van de
uitbaters piepen: Roger en Monique. Het
koppel bakt al bijna vierentwintig jaar frie-
ten voor de buurt rond de Brusselsestraat.
Roger, met brede glimlach, doet de bestel-
lingen en Monique; coming weervrouw,
snijdt de servela's in stukjes en gooit nog
een schep frieten in het vet. Je kan er zelfs
binnen je avondmaal verorberen, maar
voor klaustrofobe studenten is dat niet
aangeraden.

Roger en Monique staan iedere mor-
gen om zeven uur op om de piepers zelf te
jassen en dat merk je. De frietkommissie
was het roerend eens dat dil de beste frie-
ten waren van het onderzoek.

Een beschrijving van het uitzicht en de
smaak van deze frieten kunnen wij u on-
mogelijk bieden. De appreciatie van een
goede friet is namelijk heel persoonlijk en

, afhankelijk van het moment en de ge-
moedstoestand. Maar over één ding konden
de kommissieleden zich formeel uitspreken:
als u écht trek hebt en een paar pinten op,
dan is een puntzak gefrituurde patatjes met
mayonaise van Monique en Roger beter
dan seks. Toch enkele minpuntjes: de' stoof-
vleessaus is van middelmatige kwaliteit. de
kaaskroketten zijn ietsje te melig en de
andalousesaus heeft een zoete afdronk.

Een sekservaring viel ons ook te beurt
bij frietvaalt Srnaelen, aan de Sint-Pieters-
kerk, maar dan eerder een sadomasochis-
tische. Op de lokatie van deze frietkraam
bevond zich vroeger een broodjeszaak die
bekendheid verwierf door Big Bill's grote
hit "Iene mee 'esp of iene mee keis". De
retrofriettempel met parket aan de muur en
rode zetels zou wel eens het kader kunnen
vormen van Pulp Fiction 2. Er schort echter
iets aan de service. De twee verzuurde slag-
roomtaarten, met roze, rubberen hand-
schoenen, regeren in hun frietkot als

ijzeren kolonels. De minste verspreking of
kleine onnauwkeurigheid in je bestelling
levert omfloerste blikken en kunstgebittan-
dengeknars op. De opmerking" ... ja maar
ik had ook kaaskroketten besteld" bezorgde
onze medewerker een strafwachttijd van
vijf minuten. Hij moest maar duidelijker
spreken. Een plastic zakje om de frieten te
vervoeren, wilden de dames absoluut niet
geven. De vettige, wakke en dikke dames
serveerden dito frieten naast twee grijze,
verwelkte kaaskroketten en een stoofvlees-
saus die buiten haar vaalgroene kleur niet
het minste brokje bevatte. De andalouse-
saus mag dan de beste van de onderzochte
frituren zijn, het was niet voldoende om de
vorte smaak van de rest te doen vergeten.
Het goedje dat hier aan de man werd ge-
bracht. deed denken aan een overjaarse
Vietnamese meeneem schotel (onze eksku-
zes voor de ietwat denigrerende toon aan
het adres van de Vietnamese meeneem-
schotelspeciaalzaken) .

Algemene leslresullalen_

Prijzen van de door Veto geteste frituren
Frituur A B C
N°l 214 60 28
Roger en Monique 245 so 20
Smaelen 187 55 29
Fonske 339 55 16
Ter Deck 322 60 19

(foto Katelijne Beulen)

E F G
15 IS 50
10 15 50
15 15 40
IS 15 30
15 15 35

D
35
30
35
30
40

Movies • 267 55 21 30 15 15 60
Legende: A: Gewicht per portie (gram), B: Prijs per portie, C: Prijs per 100 gram, D: Prijs
kaaskroket. E: Prijs mayonaise, F: Prijs andalouse. G: Prijs stoofvleessaus ..
Omdat u het natuurlijk ook niet leuk vindtom bij aankomst op uw kot te ontdekken dat
uw stoofvleessaus zich op onsmakelijke wijze heeft vermengd met uw kaaskroketjes. .
geven we nog even de wijze van verpakking bij de verschillende frituren mee. Bij N° 1,
Roger ~n Monique, Smaelen en Movies krijg je je frieten mee in een klassieke papieren
puntzak. Fonske gebruikt papieren bakjes en Ter Deck is minder milieuvriendelijk met
plastic bakjes. De frituren N° 1 en Ter Deck serveren hun kaaskroketten in een plastic
bakje, al de rest gebruikt papier. Tot onze opluchting deden de meeste frituren al hun
sauzen in een bakje rnèt deksel: N" l , Rogeren Monique, Ter Deck en Movies. Bij Fonske
werd enkel het bakje van de stoofvleessaus bekroond met een deksel. Smaelen gaf alles
mee in kale, dekselloze bakjes, met alle gevolgen vandien.
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En dan is er gelukkig Fonske: Leuvense
degelijkheid sinds jaar en dag. De frieten
van Fonske hebben hun eigenheid: klein,
smal en precies gebakken op de scheiding
tussen krokant en mals. In de haute cuisine
van elk frietkor. de kaaskroket. is Fonske
ongeslagen. Geen kleffe brij, maar zachte,
vloeiende roomkaasvulling vanbinnen en
een knapperig korstje vanbuiten. Van de
stoofvleessaus hadden we van deze sterren-
frituur toch niee~ verwacht; die was slap en
vleesloos. ~

Brol
~

Terwijl de fak.gangers van het HDR en
het Politikakafee hun n.achtelijke fond bij
Fonske gaan leggen, is Intuur Ter Deck op
het Hocverplein. tegenover de ingang van
het stadspark, een trekpleister voor studen-
ten die overdag hard werken. De frituur
zelf is een soort stakaravan met een friteuse
erin en een zinken dampkap die boven het
dak uittorent. De higiëne laat een beetje te
wensen over: de rand van de friteuses is
bedekt met vetspetters en in de hoek van
het voorgebakken-Friet-reservoir zagen we
een bakje ondefinieerbare, zwartgeblakerde
smurrie staan.

Na een zeer snelle, maar niet echt
vriendelijke bediening komen we thuis met
twee plastic bakjes dikke, krokante frieten,
waarin we echter ook n!>gwat ondefinieer-
bare brol van het hierboven beschreven
bakje terugvonden. Op beide porties is een
ruime hoeveelheid zout gedeponeerd, hoe-
wel we ekspliciet één bakje zonder zout
gevraagd hadden. De kaaskroket is romig,
maar had iets harder mogen gebakken' zijn.
Ook op het Hooverplein geen stoofvlees-
saus op grootmoeders wijze: niet alleen was
hét spul slap, zoet en soepachtig. we von-
den er ook een haar in terug. Pluspunt is de
andalousesaus: pikant, prikkelend en niet te
zoet.

Wie na het bekijkenvan The Sixth Sense
nog trek heeft. kan altijd terecht bij Movies.
de aardappeJtent recht tegenover Studio
vier. Een nette, Amerikaans ingerichte
frituur met beperkte zitplaats. Voor de
gezondheidsfreaks onder ons is er goed
nieuws: men bakt hier zijn frieten in plant-
aardig vet. Bovendien is Movies een van de
enige frietkoten in Leuven waar men een
Bicky Burger in vegetarische versie kan
kopen: De uitbater koopt zijn aardappelen
steeds bij dezelfde patattenboer en snijdt de
frietjes zelf.

Hel zakje frieten dat we hier gepresen-
teerd krijgen bevat lange, dunne, ietwat
flauwe frieten. De mayonaise is veel te
zuur, maar de andalouse heeft dan weer
een zachte, volle smaak. De kaaskroketten
zijn zoals ze moeten zijn: volle smaak in
een goudgeel jasje. De stoofvleessaus is
echter geen aanrader: deze kreeg door onze
kommissieleden een beoordeling gaande
van "zozo" tot "een licht kotssmaakje".

Globaal genomen serveert men in alle
onderzochte Godshuizen van het gouden
staafje best te smaken frieten. Een absoluut
dieptepunt op dit vlak is echter Smae1en.
Fonske krijgt een pluim voor de knapperig-
ste kaaskroketten. terwijl men aan het
station dan weer een kulinair orgastische
stoofvleessaus vindt. De beste frieten en
mayo zijn dan weer te verkrijgen bij Roger
en Monique. Bij Smaelen is de andalouse
een hoogtepunt, maar laat u hierdoor ech-
ter niet verleiden.

Helaas kon het aards paradijs van hel
bakkie patat Marie-Jearme op de Oude
Markt geen deel uitmaken van het onder-
zoek. De kommissie oordeelde dat .haar
[ritureske onschendbaarheid niet zou opge-
heven worden voor deze goudstaafjestest.
Een Founding Ma/her van het Leuvense
frietkotenbestand steil men niet in vraag.
Daar heeft het frietteam te veel respekt
voor. Want de frieten van de meter van alle
studenten zijn niet zomaar frieten. Het zijn
vruchten uit moeder's schoot.

Veto's frituurkomrnissie
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Regularisatie-aanvragen in de praktijk van de Foyer

Geen papieren voor sans-papiers
e vorige weken konden mensen
zonder papieren die illegaal in
ons land verblijven een dossier

indienen om geregulariseerd te wor-
den. Wat opvalt, is dat er minder
mensen kwamen opdagen dan ver-
wacht en dat veel sans-papiers geen
kans maakten om een sukses vol
dossier aan te leggen. In de regel zijn
de mensen die bij de Foyer in Brussel
kwamen min of meer in orde. De
echte probleemqevallen kwamen niet
opdagen.

Het Tijdelijk Samenwerkingsverband Regu-
larisatie groepeert organisaties als ACW.
Caritas. Ociv (Overlegcentrum voor Inte-
gratie van Vluchtelingen) en Steunpunt
Mensen Zonder Papieren. Het gaf in de
gebouwen van de Foyer bijstand aan men-
sen die een regularisatiedossier willen in-
dienen. De vorige weken was de toestand
er als volgt: elke ochtend tientallen mensen
voor de gebouwen van de Foyer in Sint-
Jans-Molenbeek.

Een zestigtal mensen krijgt een volg-
nummertje waarmee ze kunnen wachten
in een grote zaal. Een vijftal vrijwilligers
van de deelnemende organisaties staat in
voor het onthaal. Tijdens een verkennend
gesprekje proberen de medewerkers de spe-
cifieke situatie van elke persoon te begrij-
pen en uit te maken aan welke criteria hij
al dan niet voldoet. Sommige mensen spre-
ken Nederlands. maar het gros van de ge-
sprekken verloopt in het Frans of Engels.
Vervolgens wordt het stapeltje dokumenten
dat ze bijhebbere bekeken. Sommigen heb-
ben een ringmap vol papier bij. anderen
moeten het stellen met niet veel meer dan
een vervallen paspoort. Na dit onthaal
worden ze verder bijgestaan door specialis-
ren zoals juristen en medisch deskundigen.

Zo worden er per dag een vijfentwintigtal
dossiers afgewerkt.

Een man uit Pakistan biedt zich aan.
Hij wordt begeleid door een landgenoot die
als tolk optreedt. De man verblijft al enkele
jaren in België en verdient zijn brood door
bloemen te verkopen in restaurants en ka-
tees. Hij heeft alle plekjes van ons land al
gezien. Hij is een voorbeeld uit de kategorie
humanitaire redenen. Identiteitsdokumenten

zijn essentieel voor een aanvraag. Bij gebrek
aan een geldige identiteitskaart of paspoort
mag ook een rijbewijs of geboorte-akte ge-
bruikt worden. De man heeft nog een ver-
vallen paspoort dat kan dienen voor identi-
fikatie. Absoluut noodzakelijk is bewijzen
dat hij op één oktober effektief in België
verbleef. Bovendien moet hij. om te vol-
doen aan het criterium van duurzame bin-
dingen en humanitaire omstandigheden.

«WEITiE VAN HET WAT
4ltN n PiKf(EN ... fNr:= Jtlt1D.
A4N G€2 iOJ i" b€ fw
PApifl{fN Iff8 ...

Gastvrij Leuven nodigt uit
Gastvrij Leuven is een bundeling van organisaties en individuen die. samen willen na-
denken over een open en gastvrij asielbeleid en hierrond aktiviteiten en akties willen
organiseren.

In de publieke opinie overheerst nog steeds een negatief beeld: ·ze spreken onze taal
niet" en ·ze komen naar hier om op onze kosten te leven". Ook het beeld dat de media
over vluchtelingen verspreiden. is er eerder één van "ze zijn zo anders. meneer". Net
door de klemtoon die gelegd wordt op de verschillen. wordt de indruk gewekt dat ze wel
eens een bedreiging zouden kunnen iijn. Via het organiseren van info- en aktie-aktivi-
telten wil Gastvrij Leuven de negatieve beeldvorming omkeren en de klemtoon leggen
op wat mensen gemeen hebben met elkaar. Zo denkt men eraan info-avonden te ergani-
seren waarop vluchtelingen de kans krijgen hun verhaal te vertellen.

Een ander idee is om naar buurtkommitees te werken en zo de kwestie van de
vluchtelingen te inkorporeren in sociale kwesties die nauw aansluiten bij de ervaringen
van mensen. Vluchtelingen leven meestal in wijken waar tal van sociale problemen zijn
zoals verkrotting. buurtverloedering. tekort aan speelpleinen. en sociale problemen
diskrimineren niet naar afkomst of huidskleur. Ben je blank of ben je zwart. het raakt
iedereen even hard. Het is de bedoeling om mensen samen te brengen rond deze sociale
problemen. bijvoorbeeld door middel van een straatfeest. Een poging om solidariteit op
te bouwen daar waar ze het meest nodig is: In de konkrete leefsituatie van vluchtelin-
gen ..

Gastvrij Leuven is nog steeds op zoek naar medewerkers en goede ideeën. De
organisatie heeft nog geen vastgelegd platform. Men wil zoveel mogelijk organisaties en
individuen rond de tafel krijgen om samen na te denken en te handelen. Kom dus gerust
langs!

(sg)
De volqende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 februari 2000 0/11 20 ti in het Maria Theresia
College (MTC 00.16)
Wil je meewerken, maar kan je niet aanwezig zijn op de vergadering. stuur dan l'en briefje:
Gastvrij Leuven. Tervuursestraat 17 bus 4A. 3000 Leuven.

aantonen dat hij al zes jaar legaal of illegaal
in België verblijft. Dit wordt een moeilijke
opdracht. De enige echte bewijzen die hij
heeft. zijn een gedateerd geneesmiddelen-
voorschrift van een tandarts waar zijn
naam opstaat en enkele briefjes in de aard
van "uitbater X van taverne Y verklaart dat
de persoon geregeld bloemen kwam verko-
pen aan klanten in de taverne". Dit soort
verklaringen kan dierten als indikatie voor
de duur van het verblijf. maar ze hebben
geen echte bewijskracht. Een ander nood-
zakelijk bewijs voor elke aanvraag is een
bewijs dat je gekend bent door een admi-
nistratie, openbare dienst of een instelling
zoals een school of een ziekenhuis.

Een voorbeeld uit de kategorie gezond-
heidsproblemen is een vijftigjarige Kongolese
vrouw die al jaren in Brussel leeft. Zij heeft
hartproblemen en moet geneesmiddelen
nemen. Omdat ze geregeld allerlei onder-
zoeken in ziekenhuizen ondergaat. beschikt
ze ook over veel dokurnenren die haar aan-
wezigheid in België aantonen. Door haar
ziekte heeft ze ook goede kontakten met
haar buren: een apoteker en een dokter. Ze
gaat trouw naar de eucharistieviering van
haar parochie en kent de priester persoon-
lijk. Haar dochter woont ook in België en
haar kleindochter heeft de Belgische natio-
naliteit. Humanitaire omstandigheden op
zich zijn wel voldoende maar bij deze
vrouw zijn bovendien de duurzame bin-
dingen aantoonbaar.

Een andere kategorie. onmogelijke terug-
keer. omvat mensen die buiten hun wil niet
naar hun land van oorsprong kunnen te-
rugkeren door een ernstige politieke crisis
of omdat het technisch niet mogelijk is om
aan terugreisdokumenten te geraken. Voor
de landen met een politieke crisis bestaat er
een officiële lijst met een luttele opsom-
ming: Sierra Leone, Angola en Afghanistan.
Natuurlijk zijn er veel meer landen met
politieke instabiliteit. maar dat moet je dan
in je dossier wel goed kunnen aantonen.
Over de drie opgesomde landen bestaat er
evenwel geen diskussie. maar zelfs dan
moeten onderdanen van deze landen indi-
vidueel voldoende redenen of administra-
tieve moeilijkheden aantonen om hier te
kunnen ·blijv;n. Aan het criterium lang-
durige asielprscedure voldoen mensen die een
asielaanvraag'indienden waarvan het
onderzoek meer dan vier jaar duurde en
die in die ",eriode geen uitvoerbare beslis-
sing ontvingen.

Wim Mertens voor Student Aid
Student Aid zit er weer aan te komen. In het kader daarvan geeft niemand minder dan Wiru Mertens
solo een pianokonsert. De deuren van de Pieter De Somerauia zullen voor deze grootheid opengaan op
donderdag 17 februari om 20.30 u. Als u mee wel binnenslibberen door deze deuren dan kan 'u maar
beter nu al op zoek gaan naar kaarten bij Campus (Bondgenotenlaan) en JJ Records (Parijsstraat). In
voorverkoop kosten de kaarten 500 frank voor studenten en 600 voor niet-studenten. En denk eraan:
't is voor het goede doel.

Verdere inlichtingen te b!komen op nummer 016/32.45.81
(pro)
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Vakjes
Sommige dossiers zijn vrij eenvoudig

aan te leggen. bij andere duiken allerlei
problemen op. Zo is er de Pakistaanse
vrouw die na een mislukte asielaanvraag
een uitwijzingsbevel ontving. Daarna
trouwde ze met een Pakistaan die legaal in
ons land verblijft. Vermits het huwelijk
echter in Parijs plaatsvond. kan dit voor
problemen zorgen. Navraag bij de gemeente
leverde niets op: de vrouw bleek er niet
gekend. Daarop haalde de vrouw een do-
kurneru boven met de gezinsamenstelling.
opgesteld door de gemeente. Dit voorbeeld-
je maakt duidelijk dat er in de praktijk
allerlei moeilijkheden zijn en dat men niet
iedereen perfekt in vakjes kan opdelen. De
juristen hebben hun handen vol.

Volgens het Samenwerkingsverband
blijft het aantal ingediende dossiers ver
onder de verwachtingen. Een groot ge-
deelte had niet veel vertrouwen in de pro-
cedure en wachtte LOtde laatste week. An-
dere sans-papiers geloven niet in een suk-
sesvolle afloop en blijven daarom onder-
gedoken. lrnrners. wie een dossier indient.
krijgt een ontvangstbewijs. dat geldt als een
soort van tijdelijke verblijfsvergunning. De
illegalen zijn bang dat na een negatieve
beslissing de politiediensten misbruik kun-
nen maken van alle gegevens uit het dos-
sier en op die rnanier iedereen snel kunnen
opsporen.

Kinderloos
Bovendien klaagt het Samenwerkings-

verband over de diskriminatie die ontstaat
mer betrekking tot alleenstaande sans-
papiers. Zij vertegenwoordigen bijna veertig
procent van de kandidaten. Alleenstaanden
moeten aan strengere criteria voldoen dan
mensen met kinderen. Zo is de termijn bij
het criterium humanitaire redenen langer
zonder (zes jaar) dan rnèt kinderen (vijf
jaar). De Foyer heeft ook de indruk dat van
personen met kinderen bijna automatisch
wordt aangenomen dat ze zich in een hu-
manitair zorgwekkende situatie bevinden.
Bovendien kan een ouder zijn bestaan in
België vaak bewijzen door schoolattesten
van kinderen voor te leggen. De bewijslast
voor kinderloze sans-papiers is dus zwaar-
der. Om deze reden vraagt het Samenwer-
kingsverband aan de regularisatiekommissie
om dringend duidelijkheid te krcëren en te
bevestigen dat ze mensen met een kleiner
dossier niet als tweederangsburgers zullen
behandelen.

Daarenboven vindt Koen Dewulf van
de Foyer dat mensen zouden moeten kun-
nen vragen om gehoord te worden door de
regular.isatiekommissie. Vooral echte sans-
papiers die weinig materiële bewijzen kun-
nen voorleggen zouden zo een kans moe-
ten kunnen maken. Nu regulariseert men
eigenlijk mensen die reeds gekend zijn door
de overheid. bijvoorbeeld bij de dienst
Vreemdelingenzaken De kritiek van het
Tijdelijk Samenwerkingsverband Regulari-
satie is dan ook dat de overheid niet geïn-
teresseerd is in de sans-papiers die bij haar
niet gekend zijn.

David Adriaen
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cR A', alsluiter "0 deze reeks woed, een "h,~n~'~b~~j:'~d~~! ib~'~~~~~'~!~"~'~'~!,,~~~~~~'"de persoonlijke dokurnenten van een cRW belangrijk filosoof. Me> he> Husserlarchief kan de Leuvense filosofiefakulteit doe ook pra gaan op oen unieke kollektie. W
dracht van Heidegger aan Husserl."

Door de verplaatsing van Husserl's
nalatenschap naar België waren alle pro-
blemen nog niet van de baan. In mei 1940
kwamen de Duitsers over de grens. Op 17
mei namen Duitse troepen Leuven in nadat
de universiteitsbiblioteek was uitgebrand.
Gelukkig waren de geschriften van Husserl
een maand eerder overgebracht naar het
'huis van de president' in het HIW. Van
Breda was echter pienter.genoeg om in te
zien dat ze daar tijdens de bezetting niet
zouden kunnen bl~ven. In het voorjaar van
1943 werd in de kelders van het HIW een
bunker gebouwd waar een deel van de
manuskripten tetfchtkon. Het andere deel
werd onder andere'verspreid over de abdij
van Postel. het huis van de burgemeester
van Huldenberg en een ~Iui,van de Bank
Van Breda (waarvan niet geweten is of de
pater ~r familiale banden mee had). On-
dertussen liet Van Breda de vrouw van
Husserl. die eveneens een joodse was,

onderduiken in een
klooster. Na de-
oorlog bracht Van
Breda alle rnanu-
skripten definitief
onder in het neo-
. gotische gebouw van
het HIW aan de
Tiensestraat.

De inspannin-
gen en het politieke
bewustzijn van Van
Breda hebben ervoor
gezorgd dat Leuven
het wereldcentrum
van de Husserlstudie
is geworden. De
medewerkers van
het Husserlarchief
worden wel aan een
slaafse arbeid onder-
worpen. De 40.000
manuskripten -
eigenlijk kleine
blaadjes van 21 op
17 centimeter - zijn
immers allemaal in
een Zuid-Duits

(foto Steven Van den Eede) stenografisch schrift
neergeschreven. De

onderzoekers moeten dus onophoudelijk
stenoteksten transkriberen, wat soms een
werk van zeer lange adem is. Na vijftig jaar
nauwgezet onderzoek zijn onder de noemer
Husserliana toch al dertig banden met na-
gelaten werk van de filosoof gepubliceerd.

De onderzoekers in het archief moeten
aan zeer specifieke eisen voldoen. Melle:
"Zij moeten het stenografisch schrift kun-
nen ontsijferen, kennis hebben van Hus-
serl's filosofie en bovendien heel geduldig
zijn. Vlak na de oorlog werkte het archief
louter met vrijwilligers. Nu worden geluk-
kig een aantal subsidies voor lonen ter be-
schikking gesteld."

Husserl zelf heeft tijdens zijn leven
maar weinig werken gepubliceerd. Hij
droomde ervan om een magnum opus in
meerdere banden te kunnen uitgeven. Dat
grootschalige werk zit vervat in de nage-
laten notities. Vlak voor zijn dood besefte
Husserl dat hij dat werk nooit zelf zou
kunnen uitgeven en daarom bracht hij in
zijn notities al een indeling aan. Die inde-
ling wordt ook nu nog gebruikt als leidraad
voor het onderzoek.

Van Breda werd na de oorlog de eerste
direkteur van het Husserlarchief en bleef dit
tot aan zijn plotse dood in_.l974. "Van Bre-
da was zeker geen briljant filosoof," aldus
Melle. "Hij moet echter wel een enorme
overredingskracht bezeten hebben. Hij is er
immers in geslaagd om de rektor van de
universiteit, de ambassadeur in Berlijn en
de eerste min~ster te overtuigen van de
immense waarde van de notities van Hus-
ser!. En dat is iets wat veel briljantere filo-
sofen vaak niet lukt." Waarvan akte.

De opmerkelijke geschiedenis van het filosofische Husserlarchief

Duizenden stenografische blaadies. .

gered'uil de handen van de nazi's

'

ie dacht dat het begrip
monnikkenwerk tot de lang
vervlogen tijden van de middel-

eeuwen behoorde, komt bedrogen uit.
De KV Leuven mag haar middeleeuw-
se wortels dan wel qllang ontgroeid
zijn, toch telt zij nog altijd enkele
ware kopiisten in haar rangen. In
een van dè neo-gotische gebouwen
van het Hoger Instituut voor Wijs-
begeerte (HIW) huist immers het
wereldwijd bekende Husserlarchie],
waar de monnikken van de twintigste
eeuw nauwqezet hun kopieerwerk
verrichten.

Tijden van oorlog vormen vaak de zwartste
bladzijden uit de geschiedenis van de mens- •
heid. Tegelijkertijd brengen zij echter ook
de meest heroïsche verhalen voort. Ook de
KU Leuven koestert met de nodige fierheid
een aantal helden. Een van die helden is
ongetwijfeld Herman-Leo Van Breda. Hij
was op het einde van de jaren dertig een
beginnend dokteraatstudent in de filosofie.
Dankzij zijn alertheid mag de Leuvense
unief zich de trotse bezitter noemen van de
nalatenschap van Edmund Husserl (1859-
1938), een van de meest invloedrijke filo-
sofen uit de twintigste eeuw.

Konflikt

In de geschiedenis van de filosofie
wordt de Duits-joodse wijsgeer Edmund
Husserl algemeen beschouwd als de grond-
legger van de fenomenologie. Fenomenologie
betekent letterlijk destudie van de ver-
schijnselen. Bij Husserl kreeg het begrip
echter een veel ruimere inhoud. Hij han-
teerde het vooral om er de fundamenten
van de wetenschappen en van de mense-
lijke kennis mee te kunnen aanduiden.
Daarbij kwam hij tot de konklusie dat
kompleet objektieve kennis onmogelijk was
en enkel het bewustzijn van de mens de
grondslagen van het wetenschappelijk
onderzoek leverde.

Hoewel Husserl uitgroeide tot een
gereputeerd filosoof heeft hij zelf nooit
filosofie gestudeerd. Husserl studeerde in
Wenen en Berlijn namelijk wiskunde, maar
door zich tijdens zijn doktoraat geleidelijk
bezig te houden met de grondslagen van de
wiskunde, raakte hij ook geïnteresseerd in
filosofie. Vanuit het fundamenteel wiskun-
dig onderzoek publiceerde hij in 1891 zijn
eerste belangrijke werk, De filosofie van de
rekenkunde. Pas in 190 I werd hij echt
bekend door zijn zogenaamde Logische
onderzoekingen. In 1913 startte hij ook een
Jaarboek voor filosofie en voor fenomenologisch
onderzoek. In het kader van dit jaarboek
verscheen in 1927 Sein und Zeit van Hus-
serl's leerling Martin Heidegger.

In 1928 nam Heidegger - op aanvraag
van zijn leermeester - de leerstoel van
Husserl over aan de universiteit van het
Zwarte-Woudstadje Freiburg im Breisgau.
Maar niet alleen Heidegger werd door
Husserl beïnvloed. Ook het oeuvre van
Jean-Paul Sartre zoû er helemaal anders
hebben uitgezien zonder de fenomenologie
van Husserl. Maurice Merleau-Ponty, Em-
rnanuel Levinas en Jacques Derrida kwa-
men in de loop van de jaren vijftig zelfs
speciaal naar Leuven om er in het Husserl-
archief op zoek te gaan naar nieuwe doku-
menten van de meester.

Twintig jaar eerder had-de Leuvense
doktoraatstudent en fransiskaner pater

Herman-Leo Van Breda dezelfde zoektocht
ondernomen. Ook hij achtte het in 1938 in
verband met zijn Husserlstudie nuttig om
eens een kijkje te nemen in de ongepubli-
ceerde geschriften van Husserl. Vlak na de
dood van Husserl reisde hij naar Preiburg.
waar hij tot zijn grote verbazing konstateer-
de dat de Duitse filosoof zo maar eventjes
40.000 manuskripten had nagelaten. Van
Breda zag in dat de kennis van die manu-
skripten noodzakelijk was voor het Husserl-
onderzoek. Tegelijkertijd hoorde hij van.

doorreizen, .}Vaarbij de kans om ontdekt te
worden niet gering was. Van Breda slaagde
echter in zijn opzet en in november 1938
staken de Husserlmanuskripten vermomd
als diplomatieke dokurnenten de grens
over. Een deel van de manuskripten kwam
eerst in Brussel terecht, een ander deel in
Van Breda's kloostersel. Uiteindelijk be-
landden ze allemaal in de Leuvense uni-
versiteitsbiblioteek. De geboorte van het
Leuvense Husserlarchief was daardoor
meteen een feit.

Husserl's vrouw ook de trieste verhalen
over de laatste levensjaren van HusserJ in
nazi-Duitsland. Zo had hij als jood sinds
1935 de universiteit niet meer mogen be-
treden en was hij kompleet geïsoleerd ge-
raakt. Vooral Martin Heidegger, die in 1934
lid geworden was van de nazi-partij, had
hierbij een dubieuze rol gespeeld. Heideg-
ger heeft namelijk nooit enige stappen
ondernomen om zijn vroegere leermeester
te beschermen en was ook niet aanwezig
op de begrafenis van Husserl. En dit laatste
feit viel heus niet alleen te verklaren door
het konflikt over fenomenologie dat tussen
beide filosofen sinds de publikatie van Sein
und Zeit was ontstaan.

Staatsgevaarlijk
Van Breda begreep dat men snel moest

handelen als men wilde vermijden dat de
geschriften in handen vari-de nazi's zouden
vallen eri dus als 'joodse propaganda' zou-
den vernietigd worden. Om te beginnen
besprak hij met toenmalig rektor Ladeuze
de mogelijkheid van de overbrenging van
de HusserJgeschriften naar Leuven. Die gaf
zijn toestemming, maar het was duidelijk
dat dat nog niet voldoende was om de
rnanuskripten uit Freiburg weg te krijgen.
Daarvoor was politieke steun nodig. Pauf-
Henri Spaak, België's eerste minister in die
dagen, stond toe dat Husserl's geschriften in
het geheim via de Belgische ambassade in
Berlijn naar Leuven gesmokkeld werden. In
koffers van de ambassade werden de ge-
schrtften dan over de grens gebracht zonder
de argwaan te wekken van de Duitsers.
Maar om de manuskripten in Berlijn te
krijgen moest Van Breda wel heel Duitsland

Van Breda raadde ook Eugen Fink en
Ludwig Landgrebe. de laatste twee assisten-
ten van Husserl, aan om nazi-Duitsland te
ontvluchten en in Leuven verder te stude-
ren op het werk van Husserl. Beide filoso-
fen aanvaardden de uitnodiging en werkten
twee jaar op het HIW. In 1940 strooide de
ironie van de geschiedenis echter roet in
het eten. Vlak voor de inval van de Duitsers
in België werden de twee Duitse wijsgeren
door de Belgische veiligheidsdiensten als
staatsgevaarlijk beschouwd en naar een ge-
vangenenkamp in het zuiden van Frankrijk
getransporteerd. Na de oorlog kwamen ze
opnieuw in kontakt met het Husserlarchief
en stichtten ze twee onderafdelingen van
het archief in Freiburg en Keulen. Later
werden ook nog onderafdelingen opgericht
aan de Parijse Sorbonne en in New York.

Bunker
Niet alleen de ongepubliceerde manu-

skripten werden door Van Breda naar Leu-
ven overgebracht, ook de priveebiblioteek
van Husserl. die zo'n drieduizend boeken
telde, werd door de pater over de grens
gesmokkeld. "Dit was een intelligente be-
slissing van Van Breda," aldus Ulrich Melle,
de huidige direkteur van het Husserlarchief.
"In de boeken uit de priveebiblioteek staan
vaak potlood notities van Husserl. Zo kun-
nen de onderzoekers zien welke boeken
Husserl gelezen heeft en welke bronnen hij
gebruikte voor de ontwikkeling van zijn
eigen filosofie. Bovendien bevat de privee-
biblioteek ook enkele bibliofiele pareltjes,
zoals de eerste uitgave van een werk van
Fichte uit 1795 of de allereerste druk van
Sein und Zeit, mét de handgeschreven op-
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langere duur, namelijk als nachtwaker,
maar die job drijft hem nog verder in de
eenzaamheid. Tót overmaat van ramp
wordt zijn vriendschap niet Nicolas afgebro-
ken omdat Françoise de kriminele eskapa-
des van de twee vrienden niet langer kan

mensen in Cliacun pour soi in ieder geval tol
een hel. Hier zijn zowel ruwe ekonomische
omstandigheden als psychologisch subtiele
ruzies verantwoordelijk voor. Daarom hoeft
het ook niet te verwonderen dat de inge-
houden emoties af en toe tot een uitbarsting
komen.

De persoonlijke en psychologische
konflikten worden ook nog door een ander'
gegeven op de voorgrond geplaatst.
Bontzolakis's kamera's zitten de personages
namelijk zo dicht op de huid dat het lijkt
alsof hun kar~kters .volledig verantwoorde-

lijk zijn 'voor de problemen
waarin zij zich bevinden.
Doordat de kamera's de
akteurs amper bewegings-
vrijheid gunnen en hen
konstant in het vizier
, houden - wat overigens
intensieve akteerprestaties
vereist - lijkt het alsof de

• maatschappij een minder
prominente rol krijgt toe-
bedeeld. Niets is echter
minder waar. De hoog-
tepunten in de film ont-
staan door een aantal
haarscherpe dialogen te
midden van enkele mek-
ka's van het kapitalisme,
zoals een supermarkt of de
toonzaal van een Frans
automerk. "Je n'ai pas
encore fait mon choix,"
roept Nicelas de verbou-
wereerde garagehouder
sinisch toe en tipeert
daarmee zijn hele bestaan.

Chacun pour soi: bittere Franse film in Stucreeks New Harvest

Als men niel weel hoe Ie leven
1) e Franse regisseur Bruno

Bontzolakis heeft voor zijn film
over het levenspad en de weder-

waardigheden van twee jeugdvrien-
den werkelijk een eksellente titel be-
dacht. Chacun pour soi geeft eksakt
weer waar het in de film én in de
door Bontzolakis aangeklaagde wes-
terse maatschappij doorgaans om
draait. Hoe hard de mens ook probeert
om liefde en kontakt te krijgen bij
anderen, op het eind wordt hij volle-
dig teruggeworpen op zichzelf

Bruno Bontzolakis leverde in 1998 met de
prent Chacun pour soi, die overigens voor
het Festival van Cannes geselekteerd werd,
op zijn minst een merkwaardige film af. Op
het eerste gezicht is Chacun pour soi een
uiterst gewoon filmpje dat braaf jes in chro-
nologische volgorde het levensverhaal van
twee jeugdvrienden vertelt. Een opeensta-
peling van de meest banale gebeurtenissen
is dan ook het logische gevolg. Ook de per-
sonages zelf, Thierry en Nicolas, zijn uiterst
gewone mensen die in hun bestaan even
gewone mensen ontmoeten. Toch schuilen
er achter deze banaliteit heel wat vraagte-
kens. Het schrijnende van hun doodgewo-
ne bestaan is immers dat het gepaard gaat
met miserie, vooral sociale miserie. En deze
sociale ellende wekt bovendien psycholo-
gische vertwijfeling op.

Het senario van Chacun pour soi kan in
een notendop worden samengevat. Twee
twintigers zonder enig noemenswaardig
diploma vervullen hun verplichte leger-
dienst. Om na hun legertijd niet te moeten
gaan stempelen, proberen ze als militair een
vaste baan te pakken te krijgen. Jy\aar ook
in het leger aanvaardt men geen mensen
zonder diploma meer. Als werklozen dur-
ven de twee vrienden hun ouders niet
meer onder ogen te komen en verschansen
ze zich daarom in een camping aan de
Noord-Franse kust. Daar raken ze bevriend
met hun buren, Anna en Françoise. Tussen
Françoise en Nicolas ontstaat een liefdes-
relatie waardoor Nicolas zijn sociale proble-
men even opzij kan zetten. Op den duur
trekt hij bij Françoise in en probeert hij een
job te vinden. Zonder zijn vroegere vriend
kwijnt Thierry ondertussen weg in de e.en-
·zaamheid.

Bij Bontzolakis hoeft men zich niet te
verwachten aan immense gebeurtenissen of

uiterst ingewikkelde plots. Zijn vertellingen
zijn zeer sober en eenvoudig opgebouwd.
Bontzolakis peilt echter naar datgene wat
zich onder de oppervlakte van de kleine
menselijke handelingen en van de alledaag-
se maatschappelijke feitjes bevindt. Hij pro-

beert e.en antwoord te geven op de vraag
waarom vriendschappen en liefdesrelaties
mislukken en wat het betekent om te sla-
gen in het leven. In Chacun pour soi behan-
delt hij het laatste, socio-ekonomisch getin-
te probleem vooral vanuit een negatieve
invulling: hoe komt het dat iemand er niet

, in slaagt om een leven te leiden zoals hij
dat zelf zou willen? Bontzolakiss prachtige
weergave van de problematiek van werk-
loosheid en kansarmoede lijkt een sociaal
én een psychologisch antwoord te suggere-
ren. Zo lijkt het stempelen voor Nicolas
enerzijds een ekonomisch straatje zonder
einde, maar anderzijds wordt hij ook
belemmerd door psychische remmingen om
zich aan zijn miserie te onttrekken. Nicolas
aanvaardt het gezag van pedante bazen niet
en vindt maar weinig erkenning in de
luttele jobs die hij doet. "Th es trop fière,
Nicolas, H sust Françoise hem.

Thierry, de melancholische boezem-
vriend van Nicolas, vindt wel werk voor

575 jaar KU Leuven: twee jaren leest
Het jubileumfeest 575 jaar KU Leuven wordt gevierd met een brede waaier aan

aktiviteiten gedurende de jaren 2000 en 2001.
• Het startschot wordt gegeven op 2 februari 2000, het Patroonsfeest van de KV
Leuven met uitreiking van de eredokteraren. Daarenboven een kongres over de invloed
van een universiteit op het sociale, ekonomische en kulturele leven in de stad waar ze
gevestigd is.
• Openingskonsert: 'Jean de Castro en de renaissance-polyfonie in Europees
perspektief' op 2 en 3 februari.
• In de periode van 31 maart tot 9 april zijn er acht opvoeringen van Redentiner
Osterspiel. Dit middeleeuws passiespel wordt uitgevoerd als een totaalspektakel in het
Begijnhof.
• 'Het Groot Begijnhof wordt ingehuldigd als kultureel werelderfgoed op 31 maart.
·.Studenten, personeel, alumni en buitenstaanders kunnen tijdens deopendeurdag van
13 mei nader kennismaken met de universitaire diensten en departementen en een
kijkje nemen in het Akademisch Ziekenhuis.
• Volgend akademiejaar begint met een feestweek (van 25 tot 29 september). Onder de
naam De stad van de universiteit vinden rondleidingen, debatten, konserten. een fotozoek-
tocht en een megakantus op het Ladeuzeplein plaats.
• In de maanden februari en maart, van 2001 dan al, kan je op de tentoonstelling
Verrassend Verre Oosten een unieke kollektie van handschriften, prenten en oude druk-
ken uit China, Jap~n, Tibet en Mongolië bewonderen.
• In samenwerking met zusteruniversiteit U'Cl, wordt er van 15 juni lOt 15 september
een tentoonstellingsirkwie in verschillende universitaire gebouwen gehouden die een
beeld geven over zes eeuwen Katolieke Leuvense Universiteit.
• Als afsluiter wordt op 27 september het vernieuwde Arenberginstituut ingehuldigd.
Dit werd omgebouwd tot een piulttfunktloneel centrum waar onder andere het Stuc zijn
onderdak krijgt.
• Tussendoor zijn er nog vele andere aktiviteiten. Meer informatie vind je op de KU
Leuven-website: www.kuleuven.ac.be

(da) I I INFO & TICKETS CC Leuven 016/22.21.13
STUC 016/20.81.33
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verdragen. Op een pijnlijke manier illus-
treert Bontzolakis dat liefde vriendschappen
kan vernietigen en omgekeerd (lichtjes
homoseksuele) vriendschappen de liefde in
de weg kunnen staan. Op sommige mo-
menten verwordt het samenzijn van twee

Diederik Vandendriessche

Chacun pour soi wordt vertoond op maandag 7
februari om 20 u en op dinsdag 8februari om
22.30u, telkens in de Stuczaal.

(\1It\inel
<etltl'l1 ....
le"l'tl1 .

STUCkaart 200 vvk / 250 kassa. zonder STUCkaart 300 vvk /
350 kassa
Dubbelspelkorting 200 BEF in combinatie met IJsberenrevue
van De Tijd 'op 1 en 2 februari 2000 in CC Leuven

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN & KUNSTENCENTRUM
STUC PRESENTEREN TWEE PREMIERES VAN DE TIJD

Ijsberen revue
dinsdag 1 en woensdag 2 februari 2000 . 20u00

. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21

Lucas Vandervost en zijn kompanen ijsberen doorheen de
wereldliteratuur, opgedolven uit omgevallen boekenkasten, in
huiskamers, theaters en bibliotheken. Elke avond wordt de
vaste kern TIJD-ijsberen aangevuld met andere gasten, elke
avond is de voorstelling dus andersen vers.
Na de voorstelling van 2 februari is er een nabespreking met de
acteurs in de foyer.

kaarten 450 / 350 / 250
Dubbelspelkorting 315/245/ 175 BEF in combinatie met Zien
Kijken van De Tijd op 8 en 9 februari 2000 in STUC

Zien' Kijken Cartier-Bresson
dinsdag 8 en woensdag 9 februari 2000 . 20u30. \lLAM,

Vlamingenstraat 83

Lucas Vandervost liet zeven Vlaamse auteurs de fotoboeken
van Henri Cartier-Bresson zien. Zij kozen één of meerdere
foto's en schreven er een tekst bij. Vijf acteurs maken met foto's
en teksten een voorstelling die zwijgt en spreekt.
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Teatermaker Lucas Vandervost brengt twee premières inLeuven

"Ik wil niet aktueel zijn,' ik wU:]fè:dèndaails"zijn"
Lucas vandervost. akteur en re-

gisseur bij De Tijd, loopt al een
tijdje met ijsberen in zijn hoofd.'

Neen, niet met de diersoort, ook niet
met de zonderlingen die in het putje
van de winter in ijskoud water sprin-
gen, maar met het werkwoord. Na al
dat koude denkwerk staat deze week
de Belgische première van IJsberen-
revue in de Stadschouwburg op de
planken. vandervost mag dan mis-
schien geen ijsbeer zijn, hij is wel een
bezige bij. Onmiddellijk na IJsberen-
revue brengt De Tijd een andere pre-
mière: Zien kijken, gebaseerd op foto's
van Magnumfotograaf Henri Cartier-
Bressen.

Vandervost: «Ik maak een parkoer. De
ene voorstelling geeft meestal de inspiratie
'voor de volgende. Het is een soort estafette
van het doorgeven van dingen. Ik ontdek
in een voorstelling dat het werken met
aparte gedachten heel boeiend is omdat je
die naast elkaar kan zetten zonder dat het
ergens naartoe moet. Het idee voor l.lsberen-
revue is twee jaar geleden ontstaan in de
Vooruit. Ze nodigden toen elke maand
iemand uil die zijn boekenkast even open-
deed en vertelde waar hij literair door ge-
boeid werd. In plaats van een opsomming
te '!laken heb ik toen vrienden gevraagd
om een fragment te lezen. Die avond heeft
mij geïnspireerd om op die manier een
teatervoorstelling te maken. We zitten met
een vaste kern van zes akteurs maar per
avond worden er nog eens drie gasten uit-
genodigd die gewoon worden ingeschakeld.»
Veto: Hoe qaat u tewerk tijdens het repetitie- .
proces?
Vandervost: «We hebben de teksten al aan
elkaar verteld en ingestudeerd. We hebben
vier dagen om een struktuur te zoeken en
die voorstelling te maken. Elke akteur
vertrekt met zijn eigen kennis en ambach-
telijkheid. Het is een kwestie van de juiste
balans te zoeken.»

Revue

"De vorm staar vast. Het skelet blijft
hetzelfde: de akteurs gaan konstant van
links naar rechts, daarom is het een revue.
De revue is meer een vormelijk dan een
inhoudelijk aspekt. Van links naar rechts is
voor mij ook de leesrichting: de mensen
komen op en gaan af en ondertussen is er
iets gezegd. De akteur komt niet als zich-
zelf. de akteur komt als personagctjc. Ik
probeer zoveel mogelijk vanuit de persoon-
lijkheid van de akteur te werken binnen
een kader. We proberen wel een stilistische
zuiverheid te zoeken, maar iedereen pakt
die aan op zijn manier. Niet iedereen vertelt
op dezelfde manier een verhaal. Ik 70rli wel
voor een soort zuiverheid, zodat de ene
niet psychologisch ingeleefd gaat spelen en
de andere objektief-afstandelijk. We zoeken
naar een juist bad. Iedereen gedraagt zich
daar op zijn rnanier. maar de [end is wel
dezelfde. De mens is voor mij belangrijker
dan het resultaat. Ik moet met mijn akteur,
vooral aan tafel kunnen zitten eten en
praten. We moeten kunnen diskussicren en
het met elkaar kunnen vinden. Het publiek
denkt dat De Tijd een gezelschap is, maar
dat klopt niet: we hebben alleen een vaste
kern van technici en een administratieve
ploeg. lk heb geen vast gezelschap omdat je
dan elke keer weer dezelfde mensen moet
gebruiken. Het zijn wel altijd dezelfde men-
sen die terugkomen, maar af en toe is er
een nieuwe bij enaf en toe gaat er iemand
weg. De akteurs komen ook met ideeën,
het is een wisselwerking. ik doe alleen wat
ik wil doen en dat is nogal literair gericlu.»
Veto: De literaire teksten die u brenqt zijn vaak
moeilijke teksten. Geldt dat ook voor Dsbcrcn-
revue?
Vandervost: «Die revue is een knipoog.
Het woord revue is ook letterlijk ie nemen:

ijsberen en revue duiden op terugkijken en
weerzien. Weerzien is ook teruggaan, me-
kaar opnieuw tegenkomen en denken. We
moeten denken en als er een literaire vorm
gevonden wordt om te kunnen beschrijven
wat je denkt, dan komt daar ook emotiona-
liteit uit. Ik ga nooit iets doen om teatraal
te zijn of om teatraal te doen. Teatraliteit is
een vergroting, maar dat betekent niet dat
je moet overdrijven. Vergroten is een ge-
dachte de tijd geven om gedachte te zijn.
En dan kun je je wel afvragen of zo'n tekst
geschikt is voor teater. maar mij interesseert
dat eigenlijk niet. Het is voor mij teater
omdat we om acht uur beginnen, dinsdag
hier in de Schouwburg, dat is de enige
konventie.
Veto: Teatraliteit heeft voor u niets met over-
drijven te maken, maar u doet bijna het omqe-
keerde: u werkt uiterst minimaal, enkel met tekst.
Vandervost: «Dat is ook al vergroten. Je
moet de tekst zijn tijd geven, zijn werk
laten doen zonder er zelf iets aan te mis-
peuteren. Ik zoek naar een afstandelijke
betrokkenheid. Ik ben betrokken op wat ik
zie en wat ik lees en die betrokkenheid wil
ik laten zien, maar wel-met de nodige af-
stand tot de auteur, Ik wil eigenlijk meer
een soort tolk zijn. Ik moet niet doen alsof
ik die-tekst denk. Ik aanvaard het dat men-
sen het moeilijk vinden, maar we moeten
in deze wereld leren omgaan met wat

dien, dus is er iets met mij gebeurd. Ik
word erdoor bewogen en word een ander
mens. Ik sta de mensen toe om af te haken:
dan heb je toch respekt voor je publiek, of
niet sorns?»

Eenzaamheid
Veto: Eenzaamheid speelt een belangrijke rol in
uw werk. Opvallend is de positieve konnotatie
die u eraan geeft.
Vandervost: «Eenzaamheid is de basis die
schoonheid toestaat. Ik weet niet of mijn
ontroering bij iets moois dezelfde is als
jouw ontroering, ik kan dat nooit weten,
ook al zitten we allebei met tranen in de
ogen. Het is een ervaring die je hoopt te
delen maar die eigenlijk alleen maar je
eenzaamheid bevestigt. Schoonheid is de
bevestiging van eenzaamheid en eenzaam-
heid staat de ervaring van schoonheid toe.
Maar het is natuurlijk een luxe-eenzaam-
heid: ik heb het dan niet over de eenzaam-.
heid van de vierde wereld die onder brug-
gen slaapt en op banken in het park. We
moeten de eenzaamheid leren aanvaarden,
ze is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
Deze zQ~er lag ik een maand lang in een
hangmat in Frankrijk en las John Berger,
die het heeft over de verliefdheid van oude
mensen in Alpendorpen. Ik voelde mij door
dat te lezen opnieuw zestien en niet zeven-

moeilijk is, met wat niet Ie begrijpen is.
Begrijpen wij de wereld dan? Ik begrijp de
wereld van geen kanten, maar dat is een
gevoel waar ik moet mee leren omgaan.
Heel de maatschappij is veel te fel gericht
op wat begrijpelijk is. 'Verstaan' is eigènlijk
een veel mooier begrip: be-qrijpen is heb-
berig zijn en in ver-staan zit verplaatsing. Als
ik een tekst versta, dan sta ik op een andere
plaats na. het lezen van die tekst dan voor-

(foto STeven Van den Eede)

tig. ik voelde dezelfde paniek om heel mijn
leven alleen te zijn. Ik zag mij weer huilend
naar telefoonkorjes lopen om te bellen naar
de persoon die ik wilde, maar niet durfde
bellen. Die opgewondenheid is triest. maar
tegelijk bet schoonste wat er is. Dat is het
toppunt van emotionaliteit: dat is geen
sentiment. Ik zou heel graag willen dat
deze voorstelling een voorstelling wordt
over de schoonheid van de eenzaarnheld.»
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Veto: Wilt u de mensen aansporen tot denken
bij een voorstelling?
Vandervost: «Ik kan het alleen maar zelf
doen. Ik wil niet met een wijsvinger
zwaaien. Ik denk dat de mensen wel dege-
lijk denken. Mijn teksten hebben geen
boodschap of moraal in de zin van 'zo moet
ge denken'. Vorig jaar hebben we een v?or-
stelling over politiek engagement gemaakt.
We wilden niet LOnen hoe. de mensen met
hun politiek engagement naar buiten moe-
ten komen. Ik p\obeer eigenlijk de inhoud
altijd een beetje te versluieren en dat wordt
dan soms ervaren als moeilijk, maar dat is
eigenlijk een 1'I,:lisverstand.»

«Ik respekteer het publiek
te veel om het te laten zien'
hoe de wereld in elkaar zit.i

Veto: Wat is dan uw engagement?
Vandervost: «Ik heb veel mensen op hun
tenen getrapt door hardop re zeggen wat ik
denk en uiteindelijk is dat de zuiverste vorm
van politiek: gewoon zeggen waar je voor
staat. Politiek is niet alleen datgene wat de
maatschappij direkt benadert of verandere
Tom Lanoye is in Vlaanderen niet de enige
artiest die politiek geëngageerd is. Het is
niet omdat hij op een lijst gaat staan dat hij
meer geëngageerd zou zijn.»
Veto: Politiek engagement heeft toch ook te
maken met aktualiteit.
Vandervost: «Ik ben absoluut niet bezig
met de aktualiteit, de aktualiteit is voor het
journaal. Ik wiJ niet aktueel zijn, omdat ik
dan enkelvoudig te begrijpen ben, ik wil
hedendaags zijn, maar dat is een heel groot
verschil. Teater hoeft niet de spiegel van de
maatschappij te zijn, het teater haalt het
nooit van de pers op het vlak van aktueel
zijn. Hel interesseert mij .eigenlijk niet. Ik
kan alleen maar laten zien hoe mijn wereld
in elkaar steekt en die is misschien anders
of misschien ook hetzelfde. Ik weet niet wie
er naar mijn voorstellingen komt kijken.»

Foto's

Veto: Uw tweede voorstelling in Leuven, Zien
kijken, heeft ook een heel aparte invalshoek: er
worden fata 's bekommentarieerd door auteurs.
Vandervost: «Bekommentarteerd niet
echt. Ik heb foto's van Cartier-Bressen aan
zeven auteurs gegeven en die hebben zich
daardoor laten inspireren. Sommigen be-
schrijven de foto's, anderen schrijven er
een verhaal over dat na twee zinnen al
niets meer mei de foto te maken heeft.
maar je voelt telkens dat de foto de aan-
leiding is geweest. Geen enkele auteur is op
de hoogte van de keuze van de andere, dus
niemand weet eigenlijk wal de andere heeft
geschreven. Je krijgt zeven verschillende
invalshoeken ook al gaat het leitelijk over
hetzelfde: hoe je in de tijd kunt kijken, hoe
Je een moment uit je leven kunt kadreren.
Cartier-Bresson kijkt ontzettend goed. De
titel Zien kijken is ook een estafette van
kijken naar iemand of zien naar iemand die
kijkt: de foto wordt doorgegeven. Je hebt
eerst de fotograaf die iets ziet, die foto gaat
dan vervolgens naar een auteur, een akteur
en het publiek. Die keten van één beeld,
dat een sekonde Uil een leven is, passeert
zoveel andere levens. Het zal ook wel geen
teater zijn maar hel gaat daarover. De enige

• verbinding is die ene man die ooit die klik
heeft gedaan.»

Anne Oekerk
Oiederik vandendrtessche

Usberenrevue op dinsdag I en woensdag 2
februari om 20 I/I/r in de Stadschouwburq. Zien
kijken op dinsdaq 8 en woensdaq 9 februari om
20.30 uur, vlaminqenstraat 83.
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ALBATROS
DRAAIT NOG STEEDS

OP TOEREN
GETUIGENISSEN

.............................................. ~ .
Legend Contlnues:

JoostH: "Ik ben nog nooit zo goed
zat geweest als in den Albatros.
Het bier is er echt aan te raden."
PaulJ: "De kussen die ik daar
gezien heb zijn heter dan die in
Salou. Zoveel prachtige vrouwen
heb ik nergens anders gezien."
GoedeleL: "Den Albatros is beter
dan SEX."
TineP: "Ik heb in den Albatros
mijn lief gevonden. Allé, al mijn
lieven."
LouisT: "Eén van de vele
prachtige zalen die Leuven rijk is..
Allemaal dankzij mijn beleid."
DieterS: "Ik geef er regelmatig
fuiven. Weet je waarom? Het is de
beste manier om mijn pree van
thuis aan te spekken. En de
tofste."
JohannesP: "Salich Kersrfest en
een Kélukkich Albatros."
PeterH: "Er gaat niets boven de
Albatros om je ass eens goed te
shaken." -
SteveMillerB: 'Tm gonna fly like
an eagle."
GodfriedD: "Ik ga toch veel liever
naar de cinema, hoor."
WalterC: "Ik ben nu 33 jaar en er
is maar één plaats waar ik dat
vergeet: Albatros."
LieveS: "Mij maakt het eigenlijk
niet veel uit waar ik 's avonds eens
kan ontspannen, maar om één of
andere reden zit ik toch vaak in de
Albatros."
GoddV: "En dan zijn er nog
mensen die twijfelen aan het
bestaan van God."
RobV: "Als ik de Albatros vroeger
had ontdekt, dan zou ik
hoegenaamd geen probleem gehad
hebben met die 72 uur."

or alle iven, kan je
Ibatrosde
echt.
fwij
d.

prijs hoe
et niet te late

•e
Enige gelijkenis of overeenkomst met
bestaande of andere personen is na-
tuurlijk volledig toevallig en zonder
enige bijbedoeling. Zolang u ook maar
naar de Albatros komt.

, • ,1 .;':: ~ ';.~. :'-'-;.. ',-10' ..

. INFORMATIE EN RESERVATIES' :'-< ..', ~.
• .1'_.' ".',

,"','-, .

, PRIJZEN '..
,- '_ ..

LOKO,'s,Meiersstraat 5, 3000 Leuven
016/32.37.89 (elke werkdag 14~18u)

fax:016/22.01 .03
loko@loko.student.kuleuven.ac.be

Huur zaal: 10.000,-
Vat bier: 5.500,-

Fles frisdrank: 80,-

12 Jaargang 26 nr. 18 dd. 31 januari 2000 ~V9to

•



Dans: Drumming van Anne Teresa De Keersmaeker

De loper is oranie
e lof voor de choreografische
werken van Anne Teresa De
Keersmaeker is algemeen.

Drumming is geen ekseptie. Vorige
week wees iemand De Keersmaeker en
haar gezelschap Rosas aan op de
Stucagenda voor de maand februari.
Het had ook het programmaboekje
van CC Leuven kunnen zijn: "Die zijn
bekend, niet?"

Wereldberoemd of nier. mooi is Drumming
zeker. Enkel opgerolde tapijten, buizen en
uitgetekende pentagrammen op de vloer
decoreren het podium. Hun kleur is als de
oranje straatverlichting. Terwijl het publiek
de stoelnummertjes zoekt, drentelen de
twaalf dansers al op de scène, handjes in de
zij. Kwestie van de stijlvolle kleding in
overwegend wit en zwart van Dries Van
Noten nonchalant te showen?

Wiskunde
Zaallicht uit betekent klok aan voor

, zeventig minuten - het mag niet anders
worden omschreven - dans. In wisselende
formaties schieten de dansers door de ruim-
te, nu eens in groep, dan weer solo. Ze ren-
nen in sirkels, trekken lijnstukken, vlieden
naar middelpunten en lopen weer weg.
Hier eens roepen zij elkaar op om te dansen,
daar weer vliegt een trio langs een diago-
naal. De dansers lijken te zweven door de
danssekwenties. De verleiding tot dansen

haalt het telkens op het afwachten aan de
kant van de bühne. Rosas danst met een
tomeloze energie, opgezweept door het
polyritmische slagwerk, stemgeluid en klok-
kenspel. Alles leeft, er is geen dood moment.
De chaos is op elk ogenblik schijnbaar: alle
bewegingen zijn zorgvuldig gekonsipieerd.
De talloze komplexe dansfiguren zouden
wiskundigen doen likkebaarden. De mate-
matische precisie verhoudt zich niet tot een
onderkoelde voorstelling. Drumming pakt de
kijker integendeel beet in een aanwakke-
rende show. Zo wil de paradox het ook.

Drumming blikt terug op de choreogra-
fische carrière van Anne Teresa De Keers-
maeker. Fase, Four Movements to the Musie of

Steve Reieli uit 1982 is de eerste choreografie
na haar opleiding in New Vork. Ze gebruik-
te voor dat spannende, door haarzelf en
Michèle Anne De Mey gedanste duet mu-
ziek van Steve Reich, met dwingend her-
haalde, langzaam en bijna onmerkbaar ver-
schuivende ritmes. De bijzondere relatie
tussen dans en muziek zou een konstante
in het werk van De Keersmaeker worden.

Zestien jaar later, in 1998, put De
Keersmaeker opnieuw inspiratie uit de
muziek van de hedendaagse Amerikaanse
komponist Steve Reich. De eerste sekwen-
tie van Releh's Drumminq, een van de refe-
rentiewerken uit de minimale muziek van
de jaren zeventig, werd in Just Befere (1997)

The Making of an Empire: doku over een Tsjetsjeens maffioso

eschiedenis wordt mite
et Gallische dorpje van Asterix
is het laatste dat zich tegen de
Romeinen verzet. Aan de voet

van de Kaukasus ligt een staat"waar
men met dezelfde hardnekkigheid de
vreemde bezetters tracht buiten te
houden: Tsjetsjenië. Op de grens tus-
sen de Slavische en de islamitische
wereld, is het een land waar de tijd
op vele vlakken is blijven stilstaan.
Een fassinerend land waar vechtjas-
-sen nog helden zijn en oude tradities
in ere worden gehouden.

Wie had er tien jaar geleden van Tsjetsjenië
gehoord? Een enkeling misschien die bij
Solzjenitsyn had gelezen hoe de Tsjetsjenen
als enigen hun trots behielden toen Stalin
hen naar Siberië deporteerde. Pas in 1994,

• toen het onafhankelijkheid nastreefde en
Rusland het de oorlog verklaarde, kwam
Tsjetsjenië écht op de wereldkaart te liggen.
Dat het moest gebeuren door middel van
een militair eksplooi is tekenend voor het
verleden van het land.

In Tsjetsjenië kent iedereen die ge-
schiedenis ..Of het nu gaat om Tirnoer.
Djenghis Khan of Stalin, de strijd tegen de
onderdrukkers is uitgegroeid tot een mito-
logie. Wie voor de verdrukker - zeg maar

de Russen - een bandiet is, is voor de Tsje-
tsjenen een held. De tijden zijn echter van
langsom minder romantisch geworden. De
bandieten hebben nu priveelegers en staan
tot in Moskou bekend als de gevreesde
Tsjersjeense maffia.

Eén van die warlords is Chozh-Achrned
Noechajev. Noechajev stamt uit de "Siberië-
generatie" en is het prototipe van de maf-
fioso: sjiek kostuum van Italiaanse snit,
wandelstok met zilveren greep en een ge-
pantserde mercedes. In de jaren tachtig
pleegde hij de ene coup na de andere in de
Moskouse onderwereld die hij volledig naar
zijn hand zette. Talloze keren werd hij ge-
arresteerd, even zovele keren wist hij te
ontsnappen. In zijn vaderland is hij een
held want met het geld uit Moskou werd
de ondergrondse beweging en later de
oorlog gefinancierd.

Onthoofd
Noechajev wordt op zijn tocht door

Tsjetsjenië gevolgd door de kamera's van
Jos De Putter. De Putter werkte als film-
criticus en freelance journalist voor een
aantal Nederlandse kranten tot hij in de
jaren negentig ook tv-programma's ging
maken. Hij draaide een tiental dokurnen-
taires over uiteenlopende streken als Roe-

Duivels gezocht
Ter gelegenheid van de feestelijkheden rond .575 jaar KU Leuven zal er op 31 maart en 1,
2, 5, 6: 7, 8 en 9 april een Middelnederduits spektakelstuk opgevoerd worden. Een cast
van studentenakteurs zal dit Redentiner Osterspiel in het autentieke decor van het, vanaf
dan als werelderfgoed erkende, Begijnhof brengen.

Het Redentiner Osterspiel bolt lekker. Hele scènes staan al op poten ~n er wordt duch-
tig verder gewerkt. Om het geheel echter nog dat je ne sais quoi te geven zoekt de organi-
satie nog een veertigtal figuranten. Ze zijn ook nog op zoek naar één of twee studenten-
akteurs die de rol van David en duivel Belial zouden wiJlen spelen. Geïnteresseerden
worden op maandag 7 februari verwacht in de kapel van het Kadoc (Vlamingenstraat
39) om 20 u.

(mvs)
Meer info is te verkrijgen op 0/6/32.45.5/ op dinsdag en woendagnamiddag tussen 13 u en 17 u.

rnenië. Cambodja en Liberia. Voor deze
dokufilm over Tsjetsjenië. TheJv/aking of all
Empire, vond hij niet meteen een crew.
Enkele weken voor de afreis, in november
1998, werden nog vier medewerkers van
een Brits telekombedrijf er ontvoerd en
onthoofd. Uiteindelijk waren enkele Polen
bereid om mee te gaan. Het feit dat ze
onder de hoge bescherming
van Noechajev zouden reizen,
stelde De Putter gerust.

In het hartje van
Tsjetsjenië treft de filmcrew een
mengelmoes van Slavische
bommutsen en islamitische
neusdoeken. Mystiek en
folklore vieren er hoogtij. Waar
de meeste volkeren vooruit
willen.vzetten de Tsjetsjenen
het liefst de klok terug. De
eerste president, Doedajev,
vatte ooit het plan op om een
. hoge klok op het centrale plein
van Grozny te plaatsen waarvan de wijzers
tegen de tijd in lopen. De nationale trots is
de zikrdans, een kombinatie van rei, head-
bangen en krijgsgezang. Elke vreemde be-
zetter verbood de dans maar 'Zonder resul-
taat. De tradities zijn heilig. Het land drijft
ook op clankultuur en bloedwraak.
Noechajev wordt in heel het land gefêteerd
als een tsaar, terwijl zijn sekretaris per gsm
kontakten onderhoudt met het westen.
Voor liefdadigheidsfeestjes ten voordele van
de Tsjetsjeense kinderen weten zij zonder
moeite jetsetfiguren als Julio Iglesias of Liz
Taylor te strikken.

door Rosas gebruikt. De ritmiek van het
slagwerk begint simpel, maar wordt door
opeenstapeling en vermenigvuldiging gaan-
deweg komplexer. De drums wisselen naar
marimba, de stemmen sjiften naar bellen.
De muziek heeft iets ontegensprekelijks en
bezwerends. Door een rijke en opwindende
groepsdans in verhouding tot de muziek te
brengen, mag ook Anne Teresa De Keers-
maeker haar naam voor het werk schrijven.

Turnschoentjes
Drumming laat vooral zien hoezeer De,

Keersmaeker's dansvocabulaire sinds 1982
is verrijkt: het wat puberaal wegdraaien
van het hoofd, het zijwaarts gebogen bo-
venlichaam, de.zwiepende arm die de
romp, de bene à, de turnschoentjes en even
later het hoofd in een bepaalde richting
doet gaan - er is veel meer bijgekomen.
De lagen in ~ ruimte worden intensiever
en gevarieerder-benut. de ruimte zelf
intensiever en overtuigender in bezit
genomen. De bewegingsmaterie is kleu-
riger, soepeler, komplexer. Hoe jonge sna-
ken dat kunnen weten? Anne Teresa her-
nam het stuk in december vorig jaar voor
het toneelgezelschap van haar zus Jolente
(tussenStand, Stuc Leuven).

De Keersrnaeker moet choreografe zijn
omdat ze niet anders kan. De kracht die
Drumming bevat, huist in de overheersende
verleiding. Een tekst of een verhaal horen
daar niet bij. Rosas's doel is dansen tot het
hart sneller slaat en anders niets.

Ward Daenen

Rode loper voor Drummina van Anne Teresa De
Keersmaeker en door Rosas op donderdag 3
februari en vrijdag 4 [ebruari om 20:00 u,
Schouwburg, Bondqenotenlaan 2/. Info en
reservatie: 0/6/20.81.33.

waarom de internationale gemeenschap het
laatste decennium zoveel belang is gaan
hechten aan een staat die tenslotte niet •
meer is dan een vlekje op de grote sovjet-
kaart. De Putter en zijn crew worden mee-
getroond naar de recent ontdekte olievel-
den van Bakoe, Azerbeidjan. Om de olie
van Bakoe naar de Zwarte Zee te krijgen
waar ze kan verscheept worden, zijn pijp-
leidingen nodig en deze lopen dwars over
het Tsjetsjeense grondgebied. De Tsjetsjenen
zijn vastbesloten om die pijpleidingen als
wapen te gebruiken. Om met de woorden
van Noechajev's sekretaris te spreken:
"Men kan pijpleidingen bouwen om Tsje-

Pijpleiding
Noechajev's droom is een nieuwe stad,

gestruktureerd volgens de oude principes,
gevormd naar de negen bergen of is-lam.
De twee ex-presidenten van Tsjetsjenië en
ook de huidige, Aslan Mashadov, waren en
zijn persoonlijke vrienden en het verhaal
van Noechajev gaat dan ook naadloos over
in dat van de staat. Daar wordt duidelijk
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tsjenië heen maar niet om de Tsjetsjenen.
Ze zullen nooit veilig zijn!"

Tsjetsjenië is ondertussen weer in
oorlog. In augustus 1999 riep krijgsheer
Basayev de "heilige oorlog" uit met buur-
land Dagestan. De Russische reaktie was
net dezelfde als in 1994. De bandieten zou-
den gauw gestraft worden. Ondertussen
zijn we een half jaar verder en blijft alle
resultaat uit. In het nieuws duiken zelfs
berichten op over onderhandelingspogin-
gen met Tsjetsjeense warlords. Misschien is
Chozh-Achmed Noechajev wel een van

• hen. Misschien legt hij er dit keer het bijltje
bij neer en wordt hij mee een deel van de
geschiedenis. Als moderne Robin Hood of
als machtswellusteling, als visionair of als
bedrieger? De Putter's reportage toont,
neemt geen stelling in. De geschiedenis
wordt mi te.

Peter Mangelschots

The Making of a New Empire draait op dinsdag
8 februari om 20 u in de Stuczaal.
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vervolg van p. 2

voorzorgsprincipe waarbij de voorstanders
van nieuwe technologieën of, chemikalieën
de nodige bewijzen in verband met de
veiligheid dienen voor te leggen en op die
manier dè regering en de publieke opinie
moeten overtuigen dat er geen gevaar
dreigt voor het leefmilieu. Paradoxaal ge-
noeg zijn de WHO-regels zo opgesteld dat
tegenstanders de WHO-eksperts met de
nodige bewijslast de onveiligheid moeten
kunnen aantonen. Door middel van èko-
labeling beschikt de konsument over vol-
doende informatie over het effekt van hun
aankopen op het milieu. hun gezondheid
en de samenleving om een verantwoorde
keuze te maken.

Bart Naessens,
doktoraal onderzoeker aan de VUB

Peter Tom Jones, doktoraal
onderzoeker aan de KV Leuven

WHO (2)
Zelden heb ik in Veto zulke ideologische
mistspuiterij gelezen als in de vrije tribune
van Erik Roeckens over de WHO-konferen-
tie inSeattle.

Vooreerst het begrip 'vrije landen'.
Roeckens is wel zo snugger om het over
'ekonomisch' vrije landen te hebben omdat
hij (hopelijk) ook wel zo slim is om te we-
ten dat die ekonomische vrijheid dikwijls

samengaat met politieke diktaturen. Voor-
beelden te over, zoals het Indonesië van
Soeharto. Chili onder Pinochet. het huidige
China enzovoort.

De globalisering voorstellen als een
dienst aan de armen is wel het toppunt van
sinisme. Beste Roeckens, laten we een kat
een kat noemen. De globalisering is bedoeld
om van de ganse wereld één groot jacht-
gebied voor de multinationals te maken,
met zeer negatieve gevolgen: roofbouw op
de natuur, overuitbuiting en leegroof van
het Zuiden (en nu ook het Oosten), een
sterke vermindering van de biodiversiteit
en kulturele verscheidenheid, een steeds
grotere kloof tussen arm en rijk, afbraak
van sociale voorzieningen enzovoort. Het
anders willen voorstellen is de mensen
.zand in de ogen strooien!

Over de katastrofes die de vrije markt
en de globalisering in de wereld aanrichten,
werd -in dit blad reeds meermaals geschre-
ven. Ik kan Roeckens ook verwijzen naar
de uitstekende brochure over de kloof tus-
sen arm en rijk die enkele maanden gele-
den bij het nationaal centrum voor ontwik-
kelingsamenwerking (11.11.11) verscheen.

Toch nog enkele voorbeelden (bron:
UNDP). Sinds 1980 zagen de één miljard
armsten hun inkomén achteruitgaan. In
Latijns-Amerika. waar de ekonomie sinds
de jaren '80 sterk geliberaliseerd werd.
verdubbelde de afgelopen vijftien jaar het
aantal ekstreem armen. In Chili steeg het

procent armen tussen '70 en '95 van
zeventien naar zevenentwintig procent. In
het 'geliberaliseerde' Mexico komen er elk
jaar één miljoen armen bij. In het meest
geliberaliseerde land van West-Europa.
namelijk Groot-Brittannië. leeft volgens een
studie van de befaamde London School of
Economics één derde van de kinderen in
armoede. drie maal meer dan twintig jaar
geleden. De .arbeidsomstandigheden zijn
sinds de globalisering in gans de wereld
sterk verslechterd. Het feit dat er landen.
zijn met' een sterke stijging van het BBP per
hoofd ...van de bevolking zegt nog niets Over
de levenskwaliteit van de meerderheid van
die bevolking. Cuba. met een laag BBP.
skoort op veel vlakken (gezondheidzorg.
kultuur. onderwijs. sociale voorzieningen)
veel beter dan veel landen met een veel

Reeds geruime rijd denken srudenten en betrok-
ken professoren na over .de invulling en het beo
staansrecht van het vak godsdienst. Het is een
aantal studenten een doorn in het oog dat onze
universiteit in deze moderne tijden die. zoals
iedereen weet. door steeds verdergaande sekula-
risatie gekenmerkt worden. haar studenten ver-
plicht in hun opleiding. wat die ook is. een vak
godsdienst te volgen. Godsdienst is voor hen niet
meer dan een historische blunder. een ideologie
die haaks staat op het dernokratische gedachte-
goed. Men zou er dan ook beter aan doen wat
meer aandacht te hebben voor de relevante sociale
kwesties. Reflektie houden. duidelijk nut
vooropstellen en vooral dernokratische informatie
verstrekken is dan de boodschap. Dan zal je wer-
kelijk kunnen nadenken over hoe onze samen-
leving er beter en rechtvaardiger kan gaan uitzien.
godsdienst geeft alleen maar aan hoe je het niét
moet doen.

Het is ongetwijfeld waar dat het zinvol zou
zijn' om maatschappelijk relevante vakken als
interfakultaire keuzevakken mogelijk te maken.
Van de rest van de redenering klopt echter niet
veel. Om te beginnen leven we niet in een god-
deloze tijd. alleen ziet die God er anders ui! dan
pakweg vijfhonderd jaar geleden. Ten eerste beo
tekent dit nog niet dat we niets uit dat oude Gods-
beeld kunnen leren en ten tweede hoeft een vak
godsdienst het niet uitsluitend daarover te hebben.
zoals nog moge blijken.

Een blijvend misverstand is de gelijkschake-
ling van geloof en religie. Religie kan je als buiten-
staander bestuderen. het gaat om wat mensen
doen met hun geloof. hoe ze het bevormen enzo-
voort. Ik kan me voorstellen.dat je daar geen.
boodschap aan hebt. Iets anders is het echter om
te zeggen dat je geen boodschap hebt aan naden-
ken over geloof. Geloof heeft alles te maken met
loslaten. met oog hebben voor het transendente,
met het in het gezicht kijken van wat ons angst
aanjaagt.

We leven inderdaad in een moderne tijd. Een
tijd van 'ik heb geen tijd'. beheersingsdenken,
nutsdenken dat zich als normatief doet uitschijnen
maar eigenlijk alleen maar gericht is op winstbejag
en de bevrediging van steeds eksessievere grillen.
Alles wat niet in een rationeel te beheersen nuts-
calculus past. wordt als 'des duivels' uitgebannen.

Naar een nieuwe Irrvu lfirrg van het vak godsdienst
Wanr waar is de hedendaagse kleine mens bang
voor? Voor al wat hif of zij niet voorzien kan .:
beheersen kan. in een deterministisch keurslijf
wringen kan. Dit is de hubris van onze tijd. Dit is
de onoverkomelijke angst van onze tijd. Wat we
niet begrijpen. is slecht. Dat is de grondgedachte
van racisme. dat is de grondgedachte achter het
afgeschaft willen zien van een vak als godsdienst.

Godsdienst gaat immers niet om het geveri
van informatie zodat we een redelijke individuele
keuze kunnen maken. Tot geloof word je geroe-
pen. iedereen. en of je dat geroepen-worden nu
kerkelijk of maatschappelijk bevorrnt. is eigenlijk
irrelevant. vind ik. Hei gaat hier om een engage-
ment dat je tegen wil en dank in wel moet opne-
men. Je laat los. je erkent dat je niet alles in de
hand hebt. dat je niet alles begrijpen kan. Je weet
je gekonfronteerd met wat verder gaat dan wat je
redelijk benoemen en beargumenteren kan. Per-
soonlijk nut is niet meer van belang op zo'n mo-
ment. het gáat er om of je er voor de andere bent
wanneer het nodig is. Zowel thuis als in de les als
in de samenleving.

En God dan. denk je misschien. Het godde-
lijke is er in vele gedaanten. Er is de levende God
van het kristendom. er is de filosofische God die
verwijst naar wat achter de gr~ns van het redelijke
en het menselijke ligt. en er is misschien ook wel
de maatschappelijke God. die zich toont in iedere
mens die we gelukkig kunnen maken. Hoe dan.
ook. denken over het goddelijke is altijd een den-
ken over wat meer is dan de eigen momentane .
preferenties. Het is oog krijgen voor de andere. .
oog krijgen voor allerlei reduktieprocessen die van
mens en wereld iets anders maken dan ze zijn. iets
dat past in de wetenschappelijk-rnatemarische
denkwijze. Want net zoals literatuur en kunst
vormt geloof een radikaal ander paradigma om de
wereld mee te bekijken.

Als godsdienst dan niet enkel gaat om naar
de kerk gaan en ons oproept om na te denken
over hoe we de wereld beter kunnen maken. om
het fameuze Rijk Gods te bereiken. is het dan echt
zo onzinnig om juist een warm pleidooi te houden
voor een herwaardering van het vak godsdienst?
Wanneer godsdienst onze ogen tracht te openen
voor het grotere geheel. dat met een angstaan-
.jagende zekerheid op ons afkomt. waar we bang
voor zijn zoals we bang zijn voor alles wat op ons

afkomt zonder dat we het kunnen beheersen. kan
het vak godsdienst ons dan niet helpen deze angst

- onder ogen te zien. zodat we weten wat er mis is
met al die andere angstreakties voor het onbeken-
de (diskriminatie. racisme. etnocentrisme. natio-
nalisme ... )?

De reaktie waarmee deze tekst opende. lijkt
me dan ook een tipisch verschijnsel te zijn dat
onze Zeitgeist prachtig illustreert. Het is niet meer
en niet minder dan koudwatervrees. terwijl het
bad net warm is. En ja. godsdienst heeft een
meerwaarde tegenover bijvoorbeeld genderstudies.
Het gaat er niet om het overdragen van informa-
tie. zodat we de andere (en onze eigen reaktie)
beter zouden begrijpen. Want begrijpen neemt
onze angst nog niet weg. Begrijpen op zich is geen
garantie voor konkrete verandering. Wel gaat het
om een presenteren van een levenshouding. die
niet naadloos aansluit bij het voortdurende bere-
kenende denken, waartoe uiteindelijk ook gen der-
studies behoren in het merendeel van de gevallen.
Een levenshouding die maakt datje niet meer
moet wachten tot je op onrechtvaardigheden

_,._gewezenwordt: maar zelf ziet waar de problemen
zitten. wie je helpen en beminnen moet. Feiten
geven je nog geen etische normen, geloof wel.

Ik weet het. de visie op geloof en godsdienst
zoals ik ze hier schets. is niet de visie die je vaak
van officiële zijde horen zal. Daar-wordt vaak nog
een taal gebruikt die ·niet van deze tijd is en die
velen dan ook niet meer begrijpen. En toch ben ik
er van overtuigd dat velen zich zullen kunnen
vinden in de bovenstaande schets. als ze de weer-
standen in zichzelf maar kunnen overwinnen en
het een eerlijke kans geven. Ik ben dan ook volle-
dig te vinden voor een nieuwe invulling van het
vak godsdienst. met vooral een taal en voorbeel-
-den waar wij studenten iets aan hebben. Ik geloof
echter niet dat godsdienst ons niets meer te zeg-
gen heeft en stamt uit milieus die niet demokra-
tisch zijn. Misschien is de kern van de zaak dat
demokratie gewoon een andere invulling krijgt.
niet één waarbij we onze mening mogen zeggen.
maar wel één waarbij we dat mogen doen waar-
van we diep in ons weten dat het goed is. Moge
deze bedenking dan ook meespelen bij al wie zich
over deze kwestie buigt.

Sin Deelere.
tweede licentie filosofie
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hoger BBP ~er hoofd.
Roeekens-s vergelijking tussen Oost-

Indië en Zwart-Afrika slaat nergens op. Het
is juist door sterke staatsondersteuning en
het afschermen van de eigen markt dat
landen als Zuid-Korea. China enzovoort
zich ekonomisch konden ontwikkelen.
Afrika is daarentegen sinds de jaren '80
(terug) een zuiver wingewest voor westerse
bedrijven. Sindsdien is het aantal katastro-
[es en de armoede er niet meer te overzien.
In China nemen trouwens de sociale span-
ningen de laatste jaren hand over hand toe.
Al mag dan voor Roeckens misschien het
spreekwoord "Wat baten kaars en bril. als
den uil niet zien' en wil?" van toepassing
zijn. de massale aktiés tegen de WHO-kon-
ferentie in Seattle hebben echter aangetoond
dat steeds meer mensen en organisaties de
waanzin van de vrije markt in vraag begin-
nen te stellen. Er is dus nog hoop voor de
mensheid in de eenentwintigste eeuw!

Roger Liekens. Kessel-Lo

WHO (3)
Wij kunnen alle begrip opbrengen voor de
nobele bezorgdheid van de heer Erik
Roeckens om het lot van de armsten van
deze wereld. maar niettemin zouden wij
toch een aantal bedenkingen willen Iorrnu-
leren bij zijn Vrije Tribune. Met name zijn
ongenuanceerde en karikaturale schets van
de WHO-critici en zijn teoretisch reduktio--
njsrne. ondersteund door zijn empirisch•selektivisme, worden door ons weinig
gesmaakt.

Vooreerst hekelt Roeckens de WHO-
tegenstanders die met "hun oproep een
einde te maken aan de wereldhandel en de
kapitaalstrornen" de armste landen een
minimum aan welvaart ontzeggen. Uit
dergelijke sloganeske bewoordingen blijkt
duidelijk dat Roeckens de kritiek op de
WHO niet goed begrijpt. Deze kritiek spitst
zich voornamelijk toe op haar bijdrage aan
een wereldwijde level/ing down van arbeids-
en milieunormen. een manifestatie van
haar fundamenteel ondemokratisch karak-
ter. wat toch wel iets anders is dan een
absurd pleidooi voor het afschaffen van de
wereldhandel. Over arbeidsomstandigheden
spreekt Roeckens niet eens en wat milieu
betreft. verwijst hij naar artikel XX. dat
echter niet de minste daadwerkelijke
slagkracht heeft. Ten slotte vindt de heer
Roeckens de WHO best wel demokratisch
want het is "gewoon een konferentie van
134 (meestal) demokratisch verkozen rege-
ringen". Maar de kritiek richt zich juist op
de uitholling van de demokratie. De in-
spraak van de bevolking wordt beperkt tot
één keer om de zoveel jaar een bolletje-
kleuren; het aldus verkozen parlement
wordt buiten spel gezet door de regering.
die haar macht op haar beurt afstaat aan de
financiële markten. de MNO's en inter-
nationale instellingen zoals de WHO.

Roeckens's onbegrip voor de eis van
basisdemokratische kontrole van onderuit
op de wereldekonomie is echter nog niets
in vergelijking met de eenzijdigheid van
zijn ekonomische analyse. Hier gaan we
volgende week nader op in.

Jan Wostyn en Johan van den Broek,
eerste licentie Ekonomische

.Wetenschappen



?•
-.j Het lezen van de volgende zoekertjes zal
zeker ernstige schade toebrengen bij maagde-
lijke konservatieve katolieken.
-.j Hoi knuffelhaasje.
-.j Knuffelkonijntje je bent te vroeg Valentijn is
pas binnen twee weken. 4

-.j Lieveke, sukses met de feestweek van musi-
cologica. Mosj.
-.j Kris Roselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12, 3020
Winksele-Herent - Tel: 016/207077.
-.j Scorpio organiseert nog eens een gitaarfuif
op woensdag 9 februari in zaal Rumba.
-.j Gratis één CD naar keuze bij het bestellen
van één maaltij? in de Parijsstraat 34. Geldig

DINSDAG
19.00 u KONSERT Soloproduktie laatstejaars

dramatische kunst, in Herestraat 53, toeg.
gratis, org. Lernmensinstituut.

19.00 u LEZING 'Expanding the Opportunities
for Women in Science and Engineering', door
toekomstig eredoktores M. Dresselhaus, in
Promotiezaal Universitcitshal, org. KU Leuven.

20.00 u FILM New Harvest Special: 'Terminus
Paradis van Lucian Pintilie. Roemeens met
Franse ond. Een ontroerend portret van
liefde tegen alles in, in Stuczaal. ioeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u TEATER De Tijd speelt 'Usberenrevue'.
regie Lucas Vandervost. Een greep uit hun

van 7 februari 2000 tot 31 december 2999.
-.j Artikel 67 bis van het zedenreglement van
't Stuc verbiedt seks tussen vrijwilligers van
't Stuc in 't Stuc. Indien men dit artikel niet
volgt dan heeft men geen recht meer op vrij-
kaarten.
-.jGezocht: woongroep die ophoudt te bestaan
en waarvan het huis kan doorgegeven wor-
den. jan.heynen@student.kuleuven.ac.be
-.j Freaks van The Simpsons. South Pare, Ma-
donna en Death Metal worden op dinsdag 8
februari vanaf 20u in AV 01.12 verwacht voor
weer een spetterende extravagante picture-
mania van Da Extravaganza Alternativa Days.
-.j De fans van de knappe zwangere Hilde van

repertoire en uit materiaal dat nooit' het
podium zag". (première). in Schouwburg,
toeg. 450/350/250, org. CC Leuven.

20.00 u VERGADERING over de Baskische
kwestie, met Vincent Schel tiens. in Lo
Buenos. Parkstraat 14, org. SJW.

22.30 u FILM New Harvest. 'Flowers of Shangai'
van Hou Hsou Hsien, een intieme film over
Chinese bordelen, in Stuczaal, toeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

WOENSDAG
14.00 u FILM 'Het Sacrament'. Vlaams drama

van Hugo Claus, met Frank Aendenboom,
Jan Decleir. Ca 1'1Ridders en Marc Didden. in
Vlaams filmmuseum, Vander Kelenstraat 30,

't Stuc vinden het spijtig dat zij vanaf I febru-
ari tot en met I november niet meer op het
onthaal bevindt.
-.j De fans van de knappe blonde Sofie 7ijn dan
weer dolgelukkig dat zij vanaf I februari weer
op 't onthaal van 't stuc zit. Zij is nog niet
zwanger dus waag uw kans.
-.j Postbode Moos dankt de inwoners van de
oormannenstraat. Ierse Predikherënstraat en

de Wijnpersstraat voor de gulle nieuwjaars-
fooien.
-.j Gezien op Rumble in the Rumba op 25
januari: knappe jonge kerel in flashy oranje-
blauw t-shirr. Vertrokken omstreeks 4u30. wil
jij dringend mailen naar krinein@hotmail.com
-.j Gratis drank en eten voor iedereen die een
kijkje komt nemen bij de opening van de Ka-
tamaran in de Parijsstraat 34 op vrijdagavond
vanaf 20u30.
-.j Maarten (vrijwilliger van 't Stuc)is dit weer
een eksperiment van jou om met een onerva-

toeg. 50/25, org. Vlaams filmmuseum en
-arthief.

19.00 u KONSERT Soloproduktie laatstejaar
dramatische kunst, in Herestraat 53"toeg.
gratis, org. Lernmensinstüuut.

19.00 u LEZING 'Hurnan Rights Today', door
ere9~ktores Mary Robinson, in Promotiezaal
Univcrsiteitshal, org. KU Leuven.

20.00 u DEBAT A~elbeleid en mensenrechten,
in MTC 00.16, org. Gastvrij Leuven.

20.00 u FILM 'Het Sacrament'. Vlaams drama
van Hugo Claus, in Vlaams lllmmuseum.
Vander Kelenstraat 30, toeg. 50/25, org.
Vlaams filmmuseum en -archief.

20.00 l.I KONSERT 'Jean de Castro en de
renaissancepolyfonie in Europees perspek-

Alfa
Feestweek: • 31/01 om 20.00 u: Flying
Aimbiegelbrothers millennium kwis, in
Patapouf. • 0 1/02 om 21.00 u: Diskofuif +

vy Robbics. in Blauwe Kater. • 02/02 om
13.00 u: lndian ~umi11er Ttentbonstelling in
Brussel), afspraak aan de bareel. • 02/02 om
20.00 u: Kanrus. in Patapouf. • 03/02 om
20.00 u: Lezing Prof dr J Driessen over op-
gravingen in Palaikastro (Kreta), in MSr
00.28 .• 03/02 om 21.00 u: Westernavond
(verkleed), in Perma.

Chemika
• 02/02 Industriedag. in 200S.

Ekonomika
Lustrumweek Dulci: • 31/01 'om 20.00 u:
House en Disko Cocktailparty .• 01/02 om
13.00 u: Zwarebierennamiddag. ·01/02 om
18.00 u: Fondue, toeg. 250 .• 01/02 om
20.00 u: Stefla Happy Hour .• 01/02 om
22.00 u: Snowparty .• 02/0i om 13.00 u: -
Kaart-, Ilipper-, kikker- en nagelkloptornooi.
• 02/02 om 23.00 u: Optreden Trench-Coat
Convention met Tom Barman en Aldo Lino.
• 03/02 om 13.00 u: Verkiezing sterkste man
en vrouw van den Dulci .• 03/02 om 18.00
u: Dulci Prorns met optreden van EKQ-band.
·03/02 om 20.00 u: 10 gratis vaten-TD.
• 04/02 Film-namiddag.

Eoos
• 02/02 Fuif. in Blauwe Kater. • 03/02
Tapnamiddag. in Fak Letteren.

Farmaceutica
• 03/02 70, 80 & 90's party van de zieken-
huisaporekers. in Cuythoek. ioeg. 50170.

Germania
• 31/0 I Filmweek (tot donderdag), met heel
veel film, in MS!. • 31/01 om 21.00 u: Kop-
pelkanrus. in Ambiorix .• 01/02 om 20.00 u:
Kwartfinale rFB-volleybal (heren), in 1<B-
sporthal.

Historia
·01/02 Gratis film, in MSI 03.18.

u: Ontbijt, in Praatkamer. • 03/02 om 21.00
u: Cocktailparty, in Praatkamer.

NFK
Katechellka
·01/02 om 21.00 u: Fuif. in Cuythoek.

Klio
• 01/02 lf'Bvvolleybal: kwartfinale tegen
Germania .• 03/02 om 20.30 u: Kanrus. in
Tir Na Nog.

LBK
• 0l/02 Tex-rnex-avond. in Gnorgl.

LLK
Feestweek: .01/02 om 20.00 u: Swingpaleis-
kanrus. in 't Plectrum .• 02/02 om 20.00 u:
Bowling, in Naamsestraar. • 03/02 om 19.00
u: Receptie, in Kelder Sedes .• 03/02 om
21.00 u: Drink, in Bar del Sol.

Medica
Half-time: • 31/0 I Kroegentocht. • 01/02 om
J2.00 u: Paintball. ·01/02 om 18.30 u: La
Grande Bouffe, in Zaal Monella. ·01/02 om
20.30 u: Live 'optredens, in Doc's .• 02/02 om
13.00 u: Fihnnamiddag, in Gal & Ga2.
• 02/02 om 20.30 u: Playback en karaoke, in
Doc's .• 03/02 Doc's en Downtown Jack.
·03/02 óm 19.00 u:'Proffenkwis, in Lido.
• 04/02 om 12.30 u: Brunch, in Zaal
Monella.

Merkalor
• 31/01 om 19.00 u: Filmavond: 'Drearn with
the fislies' en 'American History X', in Z1.
• 02/02 Industriedag der Wetenschappen, in
C200S .• 02/02 om 21.00 u: Thema-avond,
in 't Plectrum.

Musicologica
'feestweek: • 31/01 om 19.00 u: Open
presidiumvergadering .• 31/01 om 20.30 u:
Voetbal, op het Ladeuzeplein .• 01/02 om
13.00 u: Begin 24-urentap .• 02/02 om 08.30

·31/01 om 20.00 u: Film: 'Excalibur', in
Aula Eyskéns (Dekenstraat).

Politika
• 02/02 om 21.00 u: Porto. wijn & martini-
avond, in Politikakafee .• 06/02 om 20.00 u:
Politlkatoneel speelt 'Honi soit qui mal y
pense' van Paul Peyskens, in Molens Van
Orshoven. Stapelhuisstraat 13d .• 07/02 om
2Û'.00 u: Politikatoneel speelt 'Honi soit qui
mal y pense' van Paul Peyskens. in Molens
Van Orshoven, Stapelhuisstraat 13d.

Psychologie
Belgische Filmweek: • 31101 om 19.00 u:
Film: 'Manneken Pis', in PSI 91.93 .• 31101
om 21.00 u: Film: 'La vie sexuelle des
Belges', in PSI 91.93 .• 01102 Striptease van
3 kriko's tvv Duel in Leuven, in Artrnania,
ioeg. 100/150 .• 01/02 om 19.00 u: Film: 'La
Promesse' in PSI 91. 93 .• 01/02 om 21.00:
·Film: 'C'est arrivé près de chez vous'. in PSI
91.93 .. • 03/02 om 19.00 u: Film: 'Toto Ie
Héros', in PSI 02.51. • 03/02 om 21.00 u:
Film: 'Alles moet weg', in PSI 02.51

Romania
• 0 l/02 om 20.30 u: Wijnkantus, in Tir Na
Nog.

VTK
• 31/01'01ll 23.00 u: Fakbaravond met Miel
Cools, in Elixir. • 0l/02 Half-time-TD: mes-
sage party, in Lido, weg. 60/80 .• 02/02
African Night in gepaste kledij, in Elixir.
• 02/02 Bezoek aan het SMAK. in Station
Leuven (13.33 u) of Heverlee (13.24 u), toeg.
500 .• 02/02 om 19.00 u: Kaas- en wijn-
avond, gevolgd door kwis, in Zaal Pavo
(Vandenbemptlaan 2, Heverlee), toèg. 200.
• 03/02 om 13.00 u: Bierbakbouwen. aan de
Moete .• 03/02 om 20.30 u: Boerenkanrus.
in Toewip. weg. 250.
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ren minderjarige stoeipoes in bed te kruipen
nadat je met een meerderjarige ervaren stoei-
poes geëksperimenteerd hebt?
-.j Naar aanleiding van 575 jaar Kul, geeft de
Kul een bon ter waarde van 575 fr. te ver-
bruiken in de Alrna of in de Acco aan de
eerste 575 bellers. Bellen op 2 februari vanaf
9 u naar 21.19.00.
-.j Gezocht: knappe kleine roodharige super-
boezemvrouw met muzikale kreativiteit voor
een erotische musical op dinsdag 22 februari
om 20 u in AV 01.12.
-.j Mensen die deze zoekertjes maar niets vin-
den, kunnen zich aanbieden als vrijwilliger
voor een eutanasieproef georganiseerd door de
fakulteit geneeskunde.
-.j 4 mannen en I vrouw zoeken 4 vrouwen
en I man. Seks ~een bezwaar. Afspraak aan
toog in Fak Lettêren.
-J Newton is dood, Einsrein leeft niet meer en
Van Houdt voelt zich ook al niet zo lekker.

lief', in Kerk Groot Begijnhof. toeg.
250/200/150, org. KU Leuven.

20.00 u SCHRIJFKAFEE Briefschrijfavond, in
kafee Den Amcdce, org. Amnesty Internatio-
nal Leuven.

20.00 u TEATER De Tijd speelt 'IJsberenrevue',
regie Lucas vandervost. in Schouwburg, toeg.
450/350/250, org. CC Leuven.-

·DONDERDAG
20.00 u BENEFIETAVOND 'Kraken een

misdaad? Leegstand een oplossing!', met
sprekers Gentse en' Leuvense kraakbeweging,
spe~takulaire video's en fototentoonstelling.
in Los Buenos. Parkstraat 14, org. Tegen-
stroom en Sociaal centrum.

20.00 u DANS Rosas brengt 'Drumrning, in een
choreografie van Anne Teresa De Keers-
rnaeker, Gebaseerd op Steve Releh's gelijk-
namige kompositie, in Schouwburg, toeg.
700/500/300, org. CC Leuven.

20.00 u KONSERT Big Band Lernmenslnstituut
o.l.v. Ed Neumeister. in Herestraat 53, toeg.
gratis, org. Lemrnensinstuuut.

20.00 u KONSERT 'Jean de Castro en de
renaissancepolyfonie in Europees perspek-
tief', in Kerk Groot Begijnhof. teeg.
250/200/150, org. KU Leuven.

20.00 u LEZING 'Dornestic Workers Movement
in India', door eredoktores zuster J. Devos. in
Kleine Aula MTC, ·org. KU Leuven.

VRIJDAG
20.00 u DANS Rosas brengt 'Drurnrning. in een

choreografie van Anne Teresa De Keers-
rnaeker, in Schouwburg, tocg. 700/500/300,
org. CC Leuven.

20.00 u KONSERT Will Tura in concert, in
Auditorium Minnepoort. teeg. 1250, org.
Vriendenkring 2000.

22.00 u FUIF Holebifuif. in Lido, org. L'Heure
Exquise.

ZATERDAG
20.00 u KONSERT Will Tura in concert. in

Auditorium Minnepoort. toeg. 1250, org.
Vriendenkring 2000.

20.30 u KONSERT Klankjorum: Roland en
Tucker Zirnmerrnan. in CC De Wildeman,
Schoolst raat 15, Hercru. tocg. 350/300, org.
CC De Wildeman.

22.00 u FUIF '70-'SO-'90-fuif tvv de Make-a-
Wish Foundation Belgturn Vlaanderen vzw,
in de Brabanthallen.

ZONDAG
20.00 u FILM Filmfun: 'Het rijk der passie' van

agisa Oshima. Een prachtige film over
seksuele obsessie, dood en wroeging, in
Stuczaal, ioeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

22.30 u MUZIEK 'Jazz Op Zondag', in Stucbar.
toeg. gratis, org. Stuc.

MAANDAG
20.00 u FILM Ncw Harvest: 'Chacun pour soi'

van Bruno Bonrzolakis. Frans, Ned ond. in
Stuczaal. ioeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

22.30 u FILM Filmfun: 'Het rijk der passie' van
Nagisa Oshima. Een prachtige film over
seksuele obsessie, dood en wroeging, in
Stuczaal. ioeg. 175/150/125/1 00, org. SlLIC.

15



a het meest ga zijn mij"
e huidige gerant van
Alma 1maakt omwille
van zijn nakende pen-
sionerinq zijn laatste
maanden in Alma mee.
Na tweeëndertig jaar

arbeid loopt Karel Van Eyken nog
over van de verhalen en anekdotes:
zijn teorie over 'de verseksinq', de
komst van vegetarische schotels en de
'ondergang van liqhttnaaltijden.

.-

Karel Van Eyken schreef in achtenzestig
geschiedenis als militant Alrnapersoneelslid
temidden van de rijkswachtkombies en de
waterkanonnen: «Eind jaren zestig. ten
tijde van de beruchte betogingen, ben ik
gestart in Alrna 1. de spil in het ganse ge-
beuren, gelegen in de Bondgenotenlaan. Bij
een charge van de rijkswacht gooiden wij
de deuren van het restaurant open. De
studenten kwamen dan binnengestroomd.
Wij lieten de betogers langs het Lepelstraat-
je - de achterkant van 'het Almagebouw
grensde aan die straat - ontsnappen.
Enorm plezierige momenten waren dat."

«Ik had een nieuwe wagen, een kever.
Natuurlijk wilden de studenten die als bar-
rikade gebruiken tijdens de onlusten. Ik liep
in allerijl naar buiten - gelukkig dat ik die
studenten kende - en riep: "Stop, dat is
mijn auto". Zo kou ik verhinderen dat ik
hem bijna kwijt was. De charges waren'
soms zeer zwaar. Mijn buro werd wel vaker
omgedoopt tot ziekenboeg: de st udenten
brachten degenen die klappen hadden ge-
kregen naar mijn buro. Met zes, zeven man
lagen ze daar dan op de grond. Zelfs Alma 1
is niet gespaard gebleven van een inval van
de rijkswacht. Dat is normaal verboden. Ik
was daar zo kwaad om dat ik naar het kor-
don op de Bondgenotenlaan toeliep om van
mijn neus te maken. Omstaanders riepen
toen naar mij: "Meneer, denk aan uw
vrouwen kinderen!"»

Vegetarisch

Veto: Alma was blijkbaar het kloppend hart
van Leuven.
Van Eyken: «Het was dé uitgaans- en Ont-
moetingsplaats van Leuven. De filmzalen
Het Forum en de Rex lagen vlakbij. Kafees
en restaurants had je toen minder. Als je
met je vriendinnetje wilde afspreken, ge-
beurde dat in de Alma. Het restaurant was
tot twaalf uur 's nachts geopend. In de
jaren zeventig kwam daar verandering in.
Ik heb daar een eigen teorie voor ontwik-
keld: de verseksinq. In negenenzestig woon-
den de jobstudenten boven Alma 1. Het
katolieke was hier echt ingeprent. Als de
conciërge of ik hier rondliepen ging de
vriendin niet mee naar boven. Sinds de
revolte van J 968 mocht plots alles. Na de
film kwamen de studenten met bun vrien-
din in Alma I een glaasje wijn drinken en
kon men niet rap genoeg op de kamers
boven zijn. Wat gisteren niet mocht, mag
vandaag wel én met de glimlach. Ik had
wel al en toe last. want mijn buro was net
onder de koten gelegen. Als ik me bezig-
hield met papierwerk rond tien. elf uur was
dat een hels gepiep van dat bed boven."

«Toch vond ik de periode van de jaren
zeventig de minste periode in mijn Alrna-
carrière. Na de aktie kwam de reaktie. In
1969 is het een beetje doodgebloed. Dat
was de jeugd van de Ilower power en de
hippies. Er heerste toen een sfeer van
laissez-alter. Eind jaren zeventig is die trend
wat opgehouden. Ik zie duidelijk de impakt
van de toenemende studiedruk op sruden-
ten. In de jaren zestig was het serieus leven
tot in mei, gevolgd door een maand blok-
verlof en de juni-eksarnens. Een jobstudent
begon hier in oktober en ik wist dar die
bleef tot in mei. Nu kappen ze ermee na
een maand of twee."
Veto: Wat is' naast de verandering i11mentaliteit
dl! evolutie in ectqewoonten?

rou en"

Veto: De dalende studentenaantallen betekenen
momenteel een aardige hap uit de inkomsten van
Alma.
Van Eyken: «Dat is inderdaad een pro-
bleem voor de universireitsrestaurants. Ik
ben blij dat Leuca (Leuvense Universitaire
Catering: de fusie tussen Alrna en de Fa-
culty Club. sb/jp) is ontstaan. Tenslotte Lijn
wij verantwoordelijk voor de mensen die
hier werken. Dat moet een uitgangspunt
zijn. Het aantal studenten hier in Leuven
zal tegen 2005 rond de vijftienduizend
liggen, negenduizend minder dan nu. Dat
zullen we ongetwijfeld voelen.»

Blazen

Veto: Hoe zit het met de werkdruk?
Van Eyken: «Die is verhoogd: iedereen is
all-round, alles is getimed. Ook het aantal
aangeboden schotels zorgt voor een toe- .
name. Het personeel vangt dat goed op. Jk
werk nu al eenendertig jaar met vrouwen
en heb respekt voor hen. Mannen zijn
meer oppervlakkig in hun werk. Konver-
saties met mannen zijn ook totaal anders:
maandag gaat het over voetbal. in de week
praat men over vrouwen en vrijdags over
de match die komt. De ernansipatie is nog
niet ver genoeg. Vrouwen hebben een dub-
bele job: enerzijds het werk en anderzijds
hun gezin waar ze zich verantwoordelijk
voor voelen. Bij de nieuwe generatie is
verandering merkbaar. Ik moet toegeven
dat ik. niet de kracht heb waarover een
vrouw beschikt. Ze bezit een supplemen-
taire impuls om thuis de boel te organise-
ren. Als ik thuiskom, heb ik daarentegen al
eens behoefte om uit te blazen.»
Veto: ]11 Alma 3 heeft men akties gevoerd tegen
de .qeslef/eH werkdruk. Dr(l,'gde komst van de
vakbonden. vooral het ABVV, bij tot een kom-
battievere sfeer? .
Van Eyken: «Het is positief dat die aktie
ons ook eens doet nadenken en inzien dat
we met mensen werken. Ik kan gelukkig
zijn als ik zie hoeveel maaltijden we gepro-
duceerd hebben. maar daartoe mag het zich
niet beperken. Ik denk niet dat Alma tegen
de vakbond kan zijn. Vroeger was de Alma
vrij parronaal. dat WiJS vervchrlkkelijk. De
baas was toen God de Vader. God de Zoon
en God de Heilige Geest. Toen ik gerant
werd. bracht men de maaltijd rnét een
glaasje wijn op mijn buro. Ik ging daar niet
mee akkoord en schoof samen met de stu-
denten aan voor een maaltijd. Een wijntje

(foto lochen Verg/lI)te)

heb ik nooit meer gevraagd. Ik heb mezelf
nooit als baas beschouwd, dat interesseerde
mij niet. De generatie Almapersoneel die
nu zal verdwijnen, heeft meer een midden-
standsmentaliteit. Men wil nu managers
maken van ons. Doordat wij zodanig ver-
knocht zijn aan onze dienst, aan het eten
even . kunnen. wij die stap moeilijk zet

Napoleon
Veto: Wat was de grootste ontgoocheling in uw
carrière?
Van Eyken: «Ongetwijfeld het voorval met
het meisjeseemrum. waar Alma ook geves-
tigd was. We dachten het konsept 'light-
maaitijd' Uil. Daarvoor zijn we zelfs ons
licht gaan opsteken in Nederland. Alles
werd afgewogen. er werden pamfletjes ge-
. maakt en bij elke maaltijd werd aangeduid
war het aantal kalorieën was. Toch is het
projekt niet geslaagd. Waarschijnlijk omdat
we er niet rijp voor waren. Het was daaren-
boven een bijkomende last voor de keuken.
De Alma van het meisjescentrum is dan na
een tijdje dichtgegaan.»
Veto: Wat ga 11 het meest missen?
Van Eyken: «Aan het einde van dit akade-
miejaar zal ik met pensioen gaan. Mijn
jobstudenten vormden mijn grootste ple-
zier. Alle nationaliteiten heb ik hier leren
kennen. Dat hoedt mijn horizon verruimd.
De Alrna zelf ga ik niet missen - ik hecht
mij niet aan stenen - maar mijn vrouwen
ga ik missen. Ik heb altijd met veel plezier
in Alma 1 gewerkt. Toch heb ik er in hel
begin problemen gekend mei een groep
marginalen. Hoeveel spuiten dat ik daar op
de wc gevonden heb! Omwille van die
groep mensen zijn er veel klanten wegge-
bleven. 's Avonds waren die mensen meest-
al poepeloerczat. Ik heb ze uiteindelijk wel
. buitcngewerki.»

«Ik ben vrij autoritair geweest, ieder-
een zal dat beamen. Die groep marginalen
noemde mij Napoleon. lk zie niet in waar-
0111. Het kind moet een naam hebben.
zeker? Dool ouder te worden werd ik meer
filosofisch. Mijn prachtigste jaren maak ik
nu mee. Ik ben niet lie: op mezelf. Ik dacht
immers dat het eten slecht zou zijn als ik
niet autoritair was. Een mens kan veran-
deren en ik moet toegeven dat ik socialer
geworden ben .»

Stijn Bovy
JOTn Peeters

Personeel van de KU Leuven: de gerant van Alma lover seks, drugs en gehakte steak

Van Eyken: «Toen ik startte was er geen
keuze. Als je kwam eten moest je kiezen
russen vier schotels: rumsteak. satee, lever
of gehakte steak. Groenten werden prak-
tisch niet gegeven. Het beperkte aanbod
kon omdat we bijna geen konkurrentie
hadden. De studenten waren toen ook veel
geduldiger. Files tot op straat waren geen
uitzondering. Als je nu tien of vijftien man
achter elkaar hebt, staan ze met een lang
gezicht. Toch moet ik zeggen dat we een
gemakkelijk kliënteel hebben."
Veto: Ligt het gegroeide aanbod in maaltijden
aan de komst van konkurrentie?
Van Eyken: «Neen, een groep jonge men-
sen die besefte da t je voor die prijs toch iets
anders kon geven dan alleen maar gehakte
steak. zorgde daarvoor. Alles was zeer strikt
berekend: je mocht maar vier blaadjes sla
opscheppen. Als jonge gast dacht ik: "Waar
zijn we mee bezig?"»
Veto: Wal vindt 1I van de evolutie naar vegeta-
risch?
Van Eyken: «Ik ben daar gelukkig mee.
we verkopen tussen de driehonderd en
vierhonderd vegetarische schotels per dag.
Het maximum is bereikt. In totaal verkopen
we ongeveer tweeduizend schorels per dag.
Het wordt misschien tijd om de menu's te

herzien. De mensen die vroeger kozen voor
vegetarisch waren echte vegetariërs. Die
overtuiging is nu minder aanwezig. alsof
het een normale zaak geworden is in het
menu-aanbod. »

Graat
«Alrna 1 op de Bond was een walenkot.

De sjieke kamers lagen daar en de fakulteit
Rechten lag op een boogscheut. In het
beheer van Alma zetelden Franstalige en
Nederlandstalige studenten. Voor Alma was
het een groot geluk dat na 1968 die Frans-
taligen weg waren: 7e predikten steeds prix
verité, de werkelijke prijs van een schotel
zonder subsidies, wat hen in aanvaring
bracht met de Nederlandstalige studenten.
Die laatsten waren er terecht van overtuigd
dat maaltijden niet goedkoop genoeg kon-
den zijn. Het vertrek van de vijftienduizend
Franstalige studenten i~ geleidelijk verlo-
pen. Moest dat plots lijn gebeurd .dan was
Alma in de problemen gekomen wan]
negenenzestig procent van het kliëntecl
van Alma I was Franstalig. Bij wonder
werd het verminderde potentieel aangevuld
met Nederlandstalige studenten.»


