
Niemand wil het officieel gezegd
hebben, maar er is ook niemand
die het informeel nog langer
ontkent: de Leuvense Studio’s
zullen eind 2009 na meer dan
veertig jaar definitief de deuren
sluiten.

Al maanden gaan geruchten
de ronde dat het einde van de
Leuvense filmzalen in zicht is.
“De cijfers zakken jaar na jaar en
dat maakt het er niet makkelijker
op,” zo zei eigenaar Jan Rastelli in
oktober vorig jaar nog in Veto.
Vorige week werd bekendge-
maakt dat Studio Diest de boeken
sluit. De slechte staat van de zalen
wees er al een tijdje op dat er
nauwelijks nog geïnvesteerd werd
in het Diestse complex.

In Leuven wordt het ook als-
maar duidelijker dat de Studio’s
zich opmaken voor het einde. Vo-
rig jaar werden alle jobstudenten
vervangen door vrijwilligers, nu
zijn ook de meeste vaste mede-
werkers aan de deur gezet. Deze
zomer hielden de Studio’s op met

het inrichten van de Sneak
Preview — de vertoning van een
niet vooraf aangekondigde nieu-
we film — een wekelijks initiatief
dat tien jaar geleden nog volle za-
len trok.

Gigant
De Leuvense Studio’s begonnen
te draaien op 4 oktober 1968.
Sinds die dag verschenen en ver-
dwenen er verschillende biosco-
pen in Leuven, maar de Studio’s
wisten altijd stand te houden. In
2004 vond er een grote kostenbe-
sparende ingreep plaats. De
filmzalen Studio 1 en ‘t Studio’ke
in de Brabançonnestraat gingen
dicht. Studio 1 verhuisde toen
naar het grote complex van
Studio Filmtheaters in de
Burgemeesterstraat, waar vanaf
dat moment een capaciteit gold
van 1.137 plaatsen.

Het ziet er evenwel naar uit
dat bioscoopgigant Kinepolis nu
het pleit gewonnen heeft. Met
haar Student Card, speciale voor-

waarden, evenementen als De
Nacht van het Examen en zelfs de
steun van Alma (filmkaartjes voor
zes euro op weekdagen) is
Kinepolis er klaarblijkelijk in ge-
slaagd ook de studentenharten te
veroveren.

Akkoord
Het is niet duidelijk of er nog
hoop op redding is voor de bios-
coop die generaties cinefiele stu-
denten liet kennismaken met de
alternatieve en minder alternatie-
ve film. Er werd nog even luidop
gedroomd om het bioscoopcom-
plex in de Burgemeesterstraat te
verhuizen naar de Kop van
Kessel-Lo — de buurt achter het
station die momenteel wordt
aangelegd — maar Rastelli liet al
weten dat dat plan ondertussen
van de baan is. Er kon naar
verluidt geen akkoord worden
bereikt met de stad Leuven.

(mo) |

Herlinde Hiele & Remy
Amkreutz |

“De taalvaardigheid van beginnen-
de studenten wordt steeds slechter,”
zo klinkt het bij onze noorderburen.
Hoe zit dat bij ons? Luiden in de
verte al de doodsklokken over onze
Nederlandse taal of loopt het
allemaal zo’n vaart niet?

Een taaltest die vorig
academiejaar werd afgenomen bij
de eerstejaarsstudenten van de
Universiteit van Hasselt, doet in elk
geval het ergste vermoeden.
Driekwart van de studenten buisde
toen voor wat een “simpele taaltest”
heette. Professor Dirk Geeraerts,
docent Nederlandse linguïstiek aan
de K.U.Leuven, deelt deze bezorgd-
heid. “Er zijn verschillende vormen
van het Nederlands. Voor de
Vlamingen maken we een
onderscheid tussen de Nederlandse
standaardtaal aan de ene kant, de
plaatselijke dialecten aan de andere
kant en daartussen de tussentaal,
het informele Belgische Neder-
lands. We stellen vast dat het
gebruik van die tussentaal erg is
toegenomen, zowel ten koste van
het ‘pure’ dialect als ten koste van
de standaardtaal.”

Problematisch
“Het is op zich geen probleem dat
mensen in de gepaste omstandig-
heden een informele taal gebrui-
ken, maar dat mag niet ten koste
gaan van hun beheersing van de
standaardtaal. Wat ik soms in de
praktijk meemaak, vind ik niet be-
moedigend. Studenten drukken
zich steeds vaker uit op een manier
die ze zelf als niet helemaal ver-
zorgd beschouwen. Dat is proble-
matisch, want een uitstekende be-
heersing van de cultuurtaal is een
nevendoelstelling van een universi-
taire opleiding. Ik betwijfel of we
gemiddeld genomen die doelstel-
ling halen,” aldus Geeraerts.

“Als taal al te zeer een drempel

wordt, kunnen ook studieproble-
men ontstaan,” zo zegt Elke Peters,
stafmedewerker Onderwijsbeleid
aan de Lessius Hogeschool. Vorig
jaar coördineerde zij een studie
waarbij de leesvaardigheid van 176
instromende studenten aan vier
verschillende hogescholen werd ge-
test. “Die studie toonde aan dat een
aanzienlijke groep moeite onder-
vindt met informatie uit gelezen
teksten correct te verwerken en te
interpreteren,” aldus Peters.

Oriënteringsproef
Aan de K.U.Leuven zijn ze zich be-
wust van dat probleem. “Aan het
begin van het academiejaar bieden
we voor al wie dat wil de moge-
lijkheid om een aantal taallessen te
volgen,” zegt Ludo Melis, vicerector
Onderwijsbeleid. “Er bestaat im-
mers een kloof tussen de taal die ge-
hanteerd wordt in het dagelijkse le-
ven en het taalgebruik in een acade-
mische omgeving. Die kloof moet
worden overbrugd, des te meer om-
dat jongeren die uit een milieu ko-
men waar correct taalgebruik geen
aandachtspunt is, niet mogen be-
nadeeld worden. De Leuvense uni-
versiteit denkt echter niet meteen
aan het invoeren van een verplichte
taaltest. Al is het goed mogelijk dat
sommige taalaspecten, zoals
begrijpend lezen, verwerkt kunnen
worden in een eventuele oriën-
teringsproef,” aldus nog Melis.

De vraag blijft natuurlijk of
zo’n verplichte taaltest wel een goe-
de oplossing is. “Een visie op taal en
een breed gedragen taalbeleid ma-
ken deel uit van het onderwijsbe-
leid van een instelling,” vindt Peters.
“Al behelst taalbeleid meer dan en-
kel taaltesten alleen. Zo’n test reme-
dieert immers niet. Een andere op-
tie is het invoeren van een oplei-
dingsonderdeel ‘academische vaar-
digheden’ waarin onder andere aca-
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TomànJosse De Pauw

Invoering van taaltest aan
Vlaamse universiteiten?

Hier spreekt men
Nederlands
Vanaf dit academiejaar moeten alle studenten die hun studies
willen aanvatten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
verplicht een taaltest afleggen. Andere universiteiten besloten
hun voorbeeld gedeeltelijk te volgen en voerden in een aantal
faculteiten ook een verplichte taaltest in. “
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Het doek valt voor Leuvense Studio Filmtheaters
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Maud Oeyen |

VVeettoo:: De nieuwe Raad van Bestuur
werd al verkozen in juni, maar toch
duurde het tot twee weken geleden
voor er een kandidaat-voorzitter
naar voren trad. Wat heeft je over-
tuigd om toch die stap te zetten?
JJuulliiee:: «Ik heb altijd het idee gehad
dat het voorzitterschap niets voor
mij was. Maar doordat ik deze zo-

mer ondervoorzitter was, ben ik
gaan beseffen dat het me eigenlijk
nog wel lukte om leiding te geven
aan een team. Ondertussen klonk
bij steeds meer studentenraden de
roep om een voorzitter, dus heb ik
mezelf uiteindelijk opgeworpen.»
VVeettoo:: Opgeworpen of opgeofferd?
JJuulliiee:: «Ik beschouw het niet meer
als een opoffering, al heb ik wel een
weg moeten afleggen voor ik dit

echt wilde doen.»
VVeettoo:: Vorig jaar was je zus Gertie
voorzitter van VVS, nu jij. Het zit
daar blijkbaar in de familie.
JJuulliiee DDee FFrraaeeyyee:: «Het zit niet echt
in de genen, denk ik, maar je leeft
natuurlijk wel samen en je leert van
elkaar. Ik ben geen kopie van mijn
zus: we zijn twee verschillende
mensen en onze aanpak is totaal
verschillend. Maar ze heeft me wel
getoond dat zoiets mogelijk is, ook
voor een vrouw.»

«Gertie was voorzitter in een
heel andere situatie. De tegenstel-
lingen waren al hoog opgelopen
toen zij voorzitter werd, ook intern
binnen de Raad van Bestuur. Daar
kon op dat moment nog weinig aan
gedaan worden. Ik heb daar mijn
lessen uit getrokken en we hebben
dan ook vanaf het begin met de
Raad van Bestuur zwaar ingezet op
teambuilding. Ik vind het enorm
zinloos om veel tijd te verliezen met
elkaar intern te bekampen.»
VVeettoo:: Er zijn heel wat problemen ge-
weest in het recente verleden van
VVS. Zijn die van de baan?
JJuulliiee:: «Nog niet helemaal, we moe-
ten daar eerlijk in zijn. Maar er is
wél veel goede wil om eraan te wer-
ken. We proberen met deze Raad
van Bestuur duurzame oplossingen
uit te werken. Je kan wel de beslis-
sing nemen om stafmedewerkers
niet meer naar externe vergade-
ringen te sturen, maar daarmee al-
leen los je het probleem niet op. We
willen een vernieuwde organisatie
uitbouwen die er weer voor een
aantal jaren tegen kan. Dat is na-
tuurlijk een proces van lange
adem.»
VVeettoo:: Vaak komt de kritiek terug
dat VVS niet bekend is bij de gewone
student. Wat willen jullie daaraan
doen?
JJuulliiee:: «Ik denk dat het haalbaar is
om af en toe in de krant te verschij-
nen met relevante thema’s, zodat
studenten ontdekken dat er een
organisatie bestaat in Vlaanderen
die hun belangen vertegenwoor-
digt. Volgens mij kunnen we dat be-

reiken door op studentgerelateerde
actuele thema’s in te spelen vanuit
de invalshoek van de student. We
moeten daarbij niet meteen heel
technisch zijn.»
VVeettoo:: In je motivatiebrief zei je dat
het onmogelijk is om te voorspellen
waar VVS over tien jaar zal staan.
Wat hoop je zelf?
JJuulliiee:: «Ik hoop dat VVS over tien
jaar een professionele organisatie
is, met een duidelijke structuur,
waarbij een vlotte overgang tussen
de opeenvolgende jaren gegaran-
deerd is. Er zou een heel goede on-
derliggende basis moeten zijn waar
ieder jaar opnieuw nieuwe studen-
ten in kunnen komen. Zij kunnen
zich dan vooral bezighouden met
inhoudelijke zaken, terwijl er aan
de organisatie zelf niet veel werk
meer is.»
VVeettoo:: Wat is je grootste ambitie voor
dit jaar?
JJuulliiee:: «Ik wil ervoor zorgen dat de
studentenraden niet opnieuw ver-
vallen in onoverkomelijke tegen-
stellingen. Volgens mij kunnen we
er door een goede dialoog altijd uit-
geraken. Er zijn in de wereld al
moeilijkere onderhandelingen ge-
voerd dan binnen VVS, dus waar-
om zouden wij dat niet kunnen?»

Plaatsvervangende schaamte over-
viel me tijdens het betreden van
het Ladeuzeplein tijdens de we-
reldrecordpoging sneeuwballen
gooien. Indien een van de
Leuvense studentenkringen, laat
staan de overkoepelende studen-
tenraad LOKO, een evenement op
zulk een lamentabele wijze zou
aanpakken, dan zou (pardon my
french) het kot te klein zijn.

Allereerst, waarom was er
slechts één ingang? En vooral,

waarom was daarvoor een flessen-
hals uitgekozen vlak naast de inrit
van de Ladeuzeparking en werd de
toegang tot het Hooverplein niet
initieel afgesloten voor het ver-
keer?

Ten tweede, waarom was er

slechts één uitgang, en werd daar-
voor een bijzonder moeilijke
plaats, namelijk de uitrit van de
Ladeuzeparking, uitgekozen?
Uiteraard met alle gevolgen en er-
gernissen vandien.

Ten derde, waar waren de or-
dediensten? Bij een evenement van
zulke grootte is een verhoogde
waakzaamheid van politie en hulp-
diensten geboden. Volgens som-
migen was een Rode Kruis hulp-
post aanwezig, maar ondergeteken-

de heeft daar niets van gemerkt.
Ten vierde, een sneeuwballen-

gevecht en ijsklompen van 0,5 ku-
bieke meter op elkaars hoofd ram-
men, ik zie de directe link niet? Ik
wil hiermee niet zeggen dat de
Leuvense student (en scholier) een

verwilderde diersoort aan het wor-
den is, eerder dat de sneeuwmassa
op het Ladeuzeplein een grote
brok ijs vormde, met alle gebroken
neuzen en pijnlijke gezichten van-
dien.

Ten vijfde, nu we het toch over
de ijsmassa hebben, waarom werd
dit witte goedje slechts op twee
plaatsen gedeald? Dat er een goe-
de 4000 personen op het plein
stonden, daar kan je me nog van
overtuigen, in tegenstelling tot de
assumptie dat iedereen tegelijk
een klomp ijs heeft kunnen gooien.
Waarom heeft men geen gebruik
gemaakt van sneeuwkanonnen?
Dat de sneeuw dan eventueel iets
minder vast is en moeilijker tot een
bal te rollen is, dat zal wel kloppen.
De jongeman die voor mijn ogen
zijn neus brak zal daar ook wel een
specifieke mening over hebben.

Christoph Cuypers |

“In het weekend is het echt dring-
en en zitten veel zalen helemaal
vol. De bezoekers moeten aan-
schuiven, maar de wachttijden
overschrijden zelden een kwar-
tier.” Museum M boert goed in ‘t
weekeind, zo schrijven de kranten.
Dat mag niet verbazen. De ont-
zagwekkende exposities van
Rogier Van der Weyden en Jan
Vercruysse lokken zowel Belgische
als buitenlandse eendagstoeristen
naar de spiksplinternieuwe kunst-
tempel. Tijdens weekdagen is er
nog expansieruimte, al kan die
makkelijk worden opgevuld. Het
relaas van de hoogdringendheid
van een studentvriendelijk beleid.

Drempel
Zeven euro. Zoveel telt een stu-
dent neer voor een bezoek aan de
tentoonstelling “De passie van de
meester” van Rogier van der
Weyden. Da’s heel wat geld voor
een bevolkingsgroep die ‘t in de
regel met weinig moet rooien.
Voor hetzelfde bedrag bekom je
immers zeven consumpties in de
fakbar, twee maaltijden in de
Alma of een avondje in de bio-
scoop, inclusief versnapering.
Kortom, voor de modale student
is zeven euro een smak geld.

Overal in Europa nemen na-
tionale of lokale overheden initia-
tieven om jongeren met cultuur in
aanraking te brengen. Neem
Parijs. In de lichtstad hebben
jongeren van 18 tot 25 jaar uit de
Europese Unie gratis toegang tot
het Louvre, Musée d’Orsay en
Centre Pompidou. Onderzoek
wees uit dat de kosteloze studen-
tentoegang voor hogere bezoe-
kerscijfers zorgde in Britse musea
en in Ierland zijn alle musea gra-
tis, en dat voor iedereen.

Van De Kruisafneming, Van
der Weydens beroemdste werk,
staat er slechts een kopie in M.
Niet getreurd, vanaf midden de-
cember kan je de triptiek weer
gratis bezichtigen in de Sint-
Pieterskerk op de Grote Markt.
Het originele werk bevindt zich
overigens in het imposante Museo
del Prado in Madrid. Ook daar

kunnen EU-jongeren vertoeven
zonder volumeafname van de por-
tefeuille. Ze krijgen er zelfs nog
wat Velazquez, Goya, Bosch,
Rembrandt, Rubens en diets meer
bij. Voor niets.

Hoog tijd voor actie, zeg ik
dan. Nieuwbakken rector Mark
Waer erkende al enkele keren dat
de K.U.Leuven “op cultureel vlak
nog werk aan de winkel heeft.” In
een kranteninterview liet hij zich
zelfs ontvallen dat M “een doel
kan zijn om terug te keren naar de
Leuvense ‘gouden jaren’ waarin de
stad met wetenschappers zoals
Dodoens, Vesalius, More en
Mercator een lichtend voorbeeld
voor de hele wereld was.” Dat treft.

Burgervader
Kunnen de stad en de universiteit
de handen niet in elkaar slaan om
zo tot een voordelige studenten-
formule te komen? Afgelopen aca-
demiejaar kochten ruim 5200 stu-
denten de cultuurkaart die een
heel jaar lang kortingen geeft op
exposities, filmvoorstellingen en
optredens in onder andere STUK
en Het Depot. Waarom maakt
Museum M geen deel uit van die
reductielijst? Waarom wordt het
museum niet een dag per week
gratis opengesteld voor studen-
ten?

“De echte uitdaging voor M
begint pas na de tentoonstelling
van Van der Weyden,” sprak bur-
gervader Tobback bij de opening
van de ivoren toren. Het kersvers
museum heeft alle baat bij positie-
ve mond-tot-mondreclame. De
actuele studentenpopulatie heeft
connecties over heel Vlaanderen
en is zelf de betalende bezoeker
van morgen. Als de huidige stu-
dentenpopulatie afhaakt, staat
M’s kruisafneming in de sterren
geschreven.

Ken Lambeets |

De auteur van dit stuk denkt dat
hij iets van cultuur weet en dus
recht van spreken heeft. Zijn me-
ning is echter gewoon een mening
als een andere
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Splinter |

HybrisSneeuwballengevecht faalt

Vrije Tribune |

“Plaatsvervangende
schaamte overviel me”

Nieuwe voorzitter voor VVS

“Het is zinloos om elkaar te
bekampen”
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) staat stilaan weer
op de rails. De Algemene Vergadering van deze officiële koepel
van Vlaamse studentenraden verkoos afgelopen dinsdag Julie
De Fraeye (22) als voorzitter. De derde vrouwelijke voorzitter
ooit, én een tweede De Fraeye.

demisch Nederlands aan bod
kan komen. Een andere moge-
lijkheid is het aanbieden van ex-
tra taalsessies en taalondersteu-
ningssessies.”

Professor Willy Smedts van
de onderzoekseenheid Neder-
landse Taalkunde vindt dat de
verantwoordelijkheid vooral bij
het secundair onderwijs ligt.
Toch schuwt hij de kritiek aan
het adres van de K.U.Leuven
niet: “Het perfect beheersen van
de moedertaal lijkt zelfs geen
doelstelling meer te zijn voor de
studenten Nederlands. Vorig
academiejaar zijn de opleidings-
onderdelen Nederlandse taalbe-
heersing zelfs gereduceerd tot
acht studiepunten. Dat is maar
3,33% van de in totaal 240
studiepunten. Dat is minder dan
in de vroegere opleiding
Germaanse en tegen het advies
van de visitatiecommissie in.
Vergelijk dat met de aandacht
die gaat naar Nederlandse
taalkunde en Nederlandse
letterkunde en u ziet waar de
studierichting belang aan hecht.

vervolg van pagina 2
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Sarah Van Bulck & Thomas Van
Oppens |

Je ziet het nauwelijks als je De Spuye
binnenloopt. Er staat nog steeds een
hele resem studenten aan te schuiven
aan de toog. Hebben zij misschien
niet het kleine papiertje gezien
waarop stond te lezen dat je voortaan
je bestelling kan laten opnemen?
Toch is het niet zo dat je trager  wordt
bediend als je aan tafel bestelt. Wel
betalen studenten en particulieren
voortaan even veel. Waarom deze
nieuwe aanpak?

Sportcomité
Om beter de oorzaak van deze veran-
dering te begrijpen is het interessant
te weten dat De Spuye geen gewoon
Alma-restaurant is. Waar de meeste
Alma’s gebouwen van de K.U.Leuven
zijn, wordt De Spuye immers
beheerd door het Sportcomité.
Bijgevolg verschilt de opdracht van
de Alma in De Spuye ten opzichte
van gewone Alma’s. “De opdracht
van de gewone Almarestaurants
bestaat eruit om de studenten van
kwaliteitsvol eten te voorzien aan een
redelijke prijs. Tegelijk fungeert het
als ontmoetingsplaats en lokaal voor
studenten,” legt Michaël Henskens,
commercieel verantwoordelijke voor
verschillende Alma’s, uit. “De
opdracht van De Spuye is anders
omdat het Sportcomité het daar voor
het zeggen heeft. Hun opdracht aan
ons is om winst te maken. Wij van de
Alma zouden dat natuurlijk graag
anders zien.”

Omzet
Waar de reguliere Alma’s gesubsidi-
eerd worden per student, moet De
Spuye het zonder die hulp stellen. De
laatste jaren is de omzet van De
Spuye in dalende lijn gegaan. Het is
in dat kader dat er recent enkele ver-
anderingen doorgevoerd werden.
“De bedoeling is om De Spuye klant-
vriendelijker te maken voor iede-
reen,” aldus Henskens. “Vooral uit het
perspectief van de niet-student
mocht daar nog aan gesleuteld wor-
den. Stel, je zit te praten aan een tafel
en je hebt dorst. Dan is het niet zo
leuk om je gesprek te moeten
onderbreken om aan te schuiven.

Het is voor particulieren ook niet
aangenaam telkens het onderscheid
tussen niet-student en student te
maken.” Toch is deze verandering
niet zo erg in het nadeel van de

student als die wel denkt. “De prijs is
maximaal een halve euro verhoogd,”
weet een van de obers.

Ook in de keuken komen er ver-
anderingen. Dat kan je meteen zien
op de kaart: minder keuze. “Maar de
mensen in de keuken zullen wel
beter worden in de gerechten die ze
maken. Hiervoor komt de kok van

Alma 3 de mensen in de keuken
enkele dagen bijstaan,” verdedigt
Henskens. Er is ook een andere
reden voor de vermindering aan
keuze: “Hoe minder materiaal voor
diverse gerechten, hoe kleiner de kos-
ten.” Draait het bedrijf in deze moei-
lijke tijden dan ook effectief met
winst? “Het is te vroeg om daar iets
over te zeggen,” aldus Henskens. “We
hebben nog geen cijfers, maar de hui-

dige crisis in acht genomen, doen we
het niet slecht.”

Henskens heeft verder nog plan-
nen voor De Spuye. “Op langere ter-
mijn zouden we graag af en toe een
bandje inzetten en speciale bieren
serveren bij voetbalwedstrijden. Op
die manier hopen we De Spuye weer
populair te maken bij studenten.”

Jeroen Deblaere |

Leuk procesje, die academisering.
Kort gezegd komt het hierop neer:
er zijn in Vlaanderen altijd twee
soorten hogeschoolopleidingen
geweest: die van het korte type
(driejarig, zoals bijvoorbeeld ver-
pleegkunde) en die van het lange
type (vierjarig, zoals bijvoorbeeld
vertaler-tolk). Dit was niet con-
form het Europese systeem. Daa-
rom wil men nu nog maar één
soort hogeschoolopleiding, name-
lijk die van het korte type. De op-
leidingen van het lange type moe-
ten dus worden ‘geacademiseerd’.
Concreet wil dat zeggen dat het
onderwijs gesteund moet zijn op
onderzoek. Zoals aan de universi-
teit dus.

Oh, BaMa
Om goed te begrijpen waarom ho-
geschoolopleidingen van het zoge-
naamde lange type moeten acade-
miseren, moeten we even terugke-
ren naar het Bolognaproces.
“Bologna? Oh, BaMa,” denkt u on-
getwijfeld. De belangrijkste ver-
wezenlijking van dat proces was
inderdaad de evolutie naar het
bachelor-mastersysteem. Binnen
de bachelors wordt een onder-
scheid gemaakt tussen professio-
nele en academische bachelors.
Om binnen de professionele
bachelors ook nog eens een onder-
scheid te maken, zou de situatie
onnodig complex maken, zeker
vanuit internationaal oogpunt.

De overheid besliste om asso-
ciaties in het leven te roepen die
de academisering in goede banen
moesten leiden. Voor de
K.U.Leuven kwam de Associatie

K.U.Leuven tot stand die de uni-
versiteit en twaalf hogescholen uit
heel Vlaanderen overkoepelt. In
samenwerking met die hogescho-
len werden geïntegreerde en geas-
socieerde faculteiten opgericht
waarin die opleidingen kunnen
academiseren. Op termijn moeten
die faculteiten geheel opgaan in
de structuur van de universiteit.

Reflecteren
Academisering, allemaal goed en
wel, maar om welke opleidingen
gaat het dan? Er zijn heel wat op-
leidingen die in aanmerking ko-
men. Toegepaste taalkunde, Han-
delswetenschappen en Industrieel
ingenieur zijn al aan het academi-
seren. Deze opleidingen bieden
nu meer vakken aan die gebaseerd
zijn op onderzoek. Zo krijgen tol-
kers nu wat minder praktijkles-
sen, en moeten ze ook gaan reflec-
teren over wat tolken precies in-
houdt. Bovendien moeten studen-
ten die willen afstuderen in een
geacademiseerde opleiding ook
een meesterproef schrijven. Wie
wil doceren moet stilaan over een
doctorstitel beschikken. De oplei-
ding wordt dus universitair, quoi.

De kunstenopleiding is de
vreemde eend in de bijt. Niemand
weet goed wat er mee aan te vang-
en. In principe zouden de vierjari-
ge kunstenopleidingen moeten
academiseren, maar hoe kan je
kunstonderwijs baseren op onder-
zoek? Moeten schilders een mees-
terproef schrijven? Moeten do-
centen van het kunstonderwijs
niet gewoon héél goede schilders
zijn in plaats van onderzoeksdes-
kundigen? En wat wordt dan het
verschil tussen Kunstgeschiedenis
en een geacademiseerde kunstop-
leiding? Het is voorlopig zeer on-
duidelijk hoe dit verder moet
verlopen.

Voor die algehele omschake-
ling is geld nodig. Véél geld. Alge-
meen circuleren bedragen tussen
honderd en honderdvijftig mil-
joen euro. Uiteraard zal de
Vlaamse regering daarin moeten
tussenkomen – dat is althans de
mening van héél wat instanties.
Voorlopig is het nog niet duidelijk
hoeveel geld de minister zal vrij-
maken en wanneer hij dat doet.

Remy Amkreutz |

Voetbal wordt heden ten dage van-
uit verschillende perspectieven be-
keken. Enerzijds zijn er de fanatici,
die de spelers als gladiatoren be-
kijken, anderzijds zijn er echter ook
de critici. Zij beschouwen de mo-
derne voetballers als primo uomos,
gemaakt van glas, die bij elk tikje
met veel misbaar en genoegen naar
de grond storten. De waarheid ligt
waarschijnlijk, zoals altijd, ergens
in het midden. Feit blijft echter dat
de moderne voetbalsport tot com-

mercie is verworden en juist op dat
vlak kan Topsportlab een functie
vervullen. De gemiddelde blessure-
last en de daarmee gepaard gaande
afwezigheid kost de clubs per jaar
14 miljoen euro. “Deze kosten
kunnen door het gebruik van het
programma dramatisch verlaagd
worden”, zegt Werner Helsen.

Zo trekt men de vergelijking
tussen ongevallen in de bouw en
blessures in het voetbal, waarbij in
het voetbal substantieel meer
kwetsuren (tot 1000%) voordoen.
Ook lopen de clubs door al deze

kwetsuren onnodig veel kosten op.
Een speler met een jaarsalaris van
800.000 euro, kost een club al
gauw 20.000 euro bij een week af-
wezigheid. Stel nu dat deze speler
Cristiano Ronaldo of Messi is, dan
lijkt de wenselijkheid van een bles-
surebeperkend programma groot.
Topsportlab voorspelt echter, logi-
scherwijs, enkel non-contactblessu-
res en kwetsuren door overbelas-
ting. Door middel van afbeeldingen
van het lichaam, waarin ingekleur-
de zones mogelijke blessureplaat-
sen aanduiden, worden spelers in-
dividueel in de gaten gehouden.
“Op die manier hopen we dat soort
blessures met vijftig procent terug
te dringen”, stelt professor Koen
Peers, eveneens verbonden aan het
departement Revalidatieweten-
schappen van de K.U.Leuven.

Video-oefeningen
Spelers kunnen via oefeningen hun
weerbaarheid tegen bepaalde
kwetsuren vergroten, maar zelfs als
een speler al geblesseerd is geraakt,
kan Topsportlab soelaas bieden.
Door middel van video-oefeningen
probeert de webtoepassing het her-
stel te bespoedigen. De vraag dringt
zich echter op in hoeverre een trai-
ner geneigd is de beste speler, die
volgens de toepassing risico loopt
geblesseerd te raken, niet op te stel-
len voor een belangrijke wedstrijd.
Zij spelen vervolgens met injecties,
een praktijk die niet meer weg te
denken is uit de huidige voetbalwe-
reld. “Het is dan de verantwoorde-
lijkheid van de trainer om een spe-
ler al dan niet op te stellen”, repli-
ceert Ariël Jacobs, trainer van RSC
Anderlecht, ietwat ontwijkend.

Vooral in de ontwikkeling van
jonge talenten hoopt Topsportlab
een hulpmiddel te zijn. Juist in die
fase is een speler immers het meest
kwetsbaar en kan het zijn ontwik-
keling danig beïnvloeden. Een min-
punt is echter dat men de data niet
wenst uit te wisselen tussen clubs in
het geval van een transfer. Hoewel
er genoeg argumentatie bestaat ten
faveure van deze stelling, blijft een
andere club op die manier in het
ongewisse over de fysieke toestand
van een speler. Op dit moment ge-
bruiken onder meer Club Brugge,
RSC Anderlecht, Nike, maar ook
Oud-Heverlee Leuven de web-
toepassing. “We denken dat in de
nabije toekomst, naast Belgische
clubs, ook grote Europese topclubs
gebruik gaan maken van ons pro-
gramma”, aldus Helsen.

K.U.Leuven spin-off bestrijdt voetbalkwetsuren

“We kunnen blessures terugdringen met 50%”

Kortweg: academisering

Leuk procesje
onder de loep

Prijsverhogingen in De Spuye

Een halve euro duurder
De Spuye, de populaire studentenbistro aan het sportkot, begint
aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. Voortaan wordt
er geen onderscheid meer gemaakt tussen studenten en
particulieren. Bovendien word je er bediend aan tafel. Komt er
meer luxe voor studenten in tijden van crisis?

De tijd dat studenten enkel
naar Leuven kwamen om
zich te bezatten, in het geniep
te foefelen met collega-
studenten en zich nogmaals
te bezatten, is al een tijdje
voorbij. Neen, nu informeert
den student zich over
politiek, ethiek en de
hervormingen van zijn hoger
onderwijsstelsel. Dus hold
on,  dit is dé inleiding tot de
academisering. Kort, bondig
en verstaanbaar.

Topsportlab, een online hulpmiddel dat blessures voorspelt en
prestaties moet verhogen, werd 7 oktober jongstleden in Leuven
voorgesteld. Het programma werd ontwikkeld op initiatief van
Werner Helsen, professor trainings- en bewegingsleer aan de
K.U.Leuven, en Jan Van Winckel, assistent-trainer bij Club
Brugge.

“De opdracht van de Spuye
is om winst te maken”

C
h

ri
st

ia
an

 F
ra

n
z



Student & Sociaal |4 veto jaargang 36 nr. 05 - 19/10/2009

Arne Verhaegen |

VVeettoo:: Skeeleren is een relatief onbe-
kende sport bij de meeste mensen.
Hoe zou je zelf in enkele woorden je
sport willen omschrijven?
BBaarrtt SSwwiinnggss: «Skeeleren is een
combinatie van snelheid, techniek
en een grote dosis lef. Het gevaar op
valpartijen is steeds aanwezig en
buiten een helm is van bescher-
ming niet echt sprake. Mijn li-
chaam is dus wel getekend door de
sport. Toch wil ik benadrukken dat
skeeleren een gezonde sport is en
minder belastend dan lopen of
zwemmen.»
VVeettoo:: Zijn er in België voldoende
faciliteiten en wedstrijden om de
concurrentie op wereldvlak te
bekampen?
BBaarrtt: «België heeft eigenlijk een ge-
weldig potentieel in het skeeleren.
Helaas moeten we vaak uitwijken
naar het buitenland om te trainen.
In Europa zijn landen als Neder-
land, Duitsland en in het bijzonder
Italië ver gevorderd met hun infra-
structuur. Hierbij speelt de media
echter ook een grote rol. Toen ik in
het begin van dit jaar vijf gouden
medailles behaalde op het Euro-
pees Kampioenschap, nota bene in
het Belgische Zandvoorde, haalde
dat zelfs niet de kranten. België be-
hoort op Europees niveau bij de top
vijf en met verschillende kampioe-
nen is de concurrentie in eigen land
zeker groot genoeg.»
VVeettoo:: Je hebt gekozen voor de zware
combinatie topsport en studie, wel-

ke moeilijkheden brengt dat met
zich mee?
BBaarrtt: «Ik weet natuurlijk nog niet
echt wat het effect zal zijn van de
studies op mijn sportieve prestaties.
Op dit moment valt het allemaal
nog goed te combineren. Ook om-
dat het seizoen pas terug start in
april en ik nu nog niet zoveel trai-
ningen moet afwerken. Het is dus
nog allemaal een beetje afwachten
hoe het zal lopen.»
VVeettoo:: Wat waren de mooiste mo-
menten van 2009?
BBaarrtt: «In het begin van het skeeler-
seizoen behaalde ik drie individuele
gouden medailles en twee gouden
medailles met de ploeg op de Euro-
pese kampioenschappen in eigen
land, een waar droomdebuut.
Samen met Ferre Spruyt en mijn
broer Maarten vormen we een per-
fect skeelertrio en dat is belangrijk
omdat skeeleren echt wel een team-
sport is. Soms moet je jezelf wegcij-
feren voor een ploegmaat, maar
dan krijg je dat nadien zeker terug.
Zo reed Ferre op het Wereldkam-
pioenschap in het Chinese Haining
maar liefst zestien kilometer op kop
voor mij en kon ik dankzij zijn in-
spanningen een zilveren medaille
behalen.»
VVeettoo:: Je hebt in je debuutjaar al on-
gelooflijke prestaties neergezet op
zowel de Europese als de Wereld-
kampioenschappen. Welke ambi-
ties heb je nog?
BBaarrtt: «De volgende jaren zou graag
mijn titels op de kampioenschap-
pen verdedigen en uiteindelijk wil

ik graag binnen vier jaar schitteren
op de World Games, de Olympische
Spelen voor niet-olympische spor-
ten. Daarbij koester ik nog een klei-

ne hoop om het ooit ook op het ijs
te proberen en zo naar de echte
Olympische Spelen te gaan.»

Martijn Smiers |

Dat zegt doctor-assistent Lien
Verpoest, ABAP’er aan de faculteit
Letteren. Op haar niveau is de
man/vrouwverhouding bijna in
evenwicht: 43,3% vrouwen bij de
(post)doctoralen en zelfs 55,5% bij
de assistenten. Kijken we iets hoger,
naar de ZAP’ers, dan tellen we
slechts 19,8% vrouwen aan de aca-
demische top. Dit is een royale on-
dervertegenwoordiging. Komt het
nog goed met de vrouwen? Welnu,
in het Eerste Gelijke Kansenrap-
port schreef de Rectoraal Adviseur
Gelijke Kansen nog dat datzelfde
ZAP vrouwenpercentage 11,5% be-
droeg in 1998. Er zit dus wel dege-
lijk schot in de zaak. Zal de
K.U.Leuven op de ingeslagen weg
voortgaan?

Afgeschaft
Neen. De nieuwe rector Marc Waer
heeft een keuze gemaakt. Het gelij-
ke kansenbeleid gaat steviger wor-

den verankerd in een breder diver-
siteitsbeleid. Dit betekent dat de
eerder vermelde Rectoraal Advi-
seur Gelijke Kansen door hem is af-
geschaft. Twee Veto’s geleden
schreef professor Katlijn Malfliet,
voorzitter van de Nederlandstalige
vrouwenraad, een ingezonden
brief. Volgens haar “dreigt de gen-
derproblematiek ondergesneeuwd

te geraken in een algemeen diver-
siteitsbeleid.” Deze Rectoraal Advi-
seur kwam echter sinds september
2005 al niet meer exclusief voor
vrouwen op.

Meteen zei Marc Waer de zor-
gen over de problemen te delen,
maar komt die Rectoraal Adviseur
nu terug of niet? “Er komt geen
nieuwe Rectoraal Adviseur. Een
Vicerector met bevoegdheid voor

dit specifieke dossier lijkt mij de
beste garantie voor een performan-
te beleidsvorming en een Rectoraal
Adviseur een gevaar voor parallelle
besluitvorming,” aldus de rector.
Professor Malfliet was niet bereik-
baar voor commentaar. Dat is
dubbel jammer, omdat ze het in
haar brief niet helemaal met hem
eens was op dit punt.

Zwangerschapsverlof
Concreet had professor Malfliet het
bijvoorbeeld over moeilijke situa-
ties zoals Verpoest die meemaakte.
“Mijn tweede dochter kreeg ik dit
voorjaar, terwijl ik dat semester
drie vakken doceerde. In principe
kan je tijdens je moederschaps-

verlof vervangen worden, maar in
een kleine richting met inhoudelijk
zeer specifieke vakken is het niet
evident om de docent te vervangen
voor een relatief korte periode. Dat
maakte mijn moederschapsverlof
erg zwaar. Ik ontken niet dat ik ge-
vloekt heb toen ik met een twee we-
ken oude baby — die ‘s nachts
meermaals wakker wordt — volop
examens zat te verbeteren en ook

nog papers, masterproeven en ba-
chelorpapers moest lezen.”

Wellicht is er door dit soort
toestanden nog altijd een gapend
gat tussen het aantal vrouwelijke
studenten (55,5%) en het aantal
vrouwen aan de absolute top; van
de buiten(gewone) hoogleraren is
slechts 9,6% vrouw. Dit probleem is
sinds 1998 aangepakt door het Cen-
trum voor Gelijke Kansen en de bij-
behorende Rectoraal Adviseur. Het
aantal vrouwen is sindsdien ge-
stegen. Hoe? Verpoest vertelt over
een concreet initiatief: “De faculteit
Letteren heeft in het academiejaar
2007-2008 een mentorproject
opgestart. Het biedt jonge vrouwe-
lijke ZAP’ers de mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen met — en
advies te vragen aan — een
vrouwelijke mentor, in casu een
senior vrouwelijk ZAP-lid. Derge-
lijke initiatieven zijn volgens mij
bijzonder waardevol; concreet,
bottom-up en op maat van de jonge
vrouwelijke ZAP’er.” En over de be-
slissing van Marc Waer: “Of dit een
stap terug is, valt nog te zien de ko-
mende jaren. Maar je kan het be-
zwaarlijk een stap vooruit noemen
voor de positie van de vrouw aan de
universiteit.”

Niet verwacht
Er is dus geen Rectoraal Adviseur

Gelijke Kansen meer. Professor
Sabine Van Huffel was tot voor kort
de laatste. Had zij Waers besluit
zien aankomen? “Eerlijk gezegd, ik
had het niet verwacht. Ik deed deze
job heel graag en was bereid me
verder in te zetten. Maar ik respec-
teer de beslissing en kijk benieuwd
uit naar de nieuwe plannen. Ik heb
al mijn ideeën hieromtrent doorge-
geven aan de rector en vicerector
Tine Baelmans. Zij is een goede col-
lega van mij en ik weet dat ze zich
met hart en ziel zal inzetten voor
een nieuw en dynamisch diversi-
teitsbeleid. Tegelijk houd ik mijn
hart vast, omdat diversiteitsbeleid
is uitgegroeid tot een belangrijk do-
mein dat alle geledingen aangaat.”

Professor Van Huffel blikt des-
ondanks met optimisme vooruit:
“Er is een stijging merkbaar van het
aantal vrouwen in het AP en hier
doen we het niet slechter of beter
dan de andere Vlaamse universi-
teiten. Er werden de voorbije jaren
veel inspanningen hiervoor gedaan,
maar dit blijft een heel complex
probleem en we moeten onze in-
spanningen nog versterken. Laten
we de huidige ploeg hiermee alle
geluk toewensen. Ik prijs alvast het
voorbeeld dat Rector Waer geeft
door in zijn ploeg meteen een derde
vrouwen op te nemen. Dit is een
goed begin!”

Vrouwentekort aan top K.U.Leuven

“Dit blijft een heel complex probleem”

Morgenstond (3): Bart Swings — skeelerkampioen in België

Meer dan ondergewaardeerde sport

Lang leve de emancipatie. Er studeren meer  meisjes dan
jongens aan de K.U.Leuven. De vlag mag echter nog niet uit,
want als we de hoogleraren tellen, dan zien we dat slechts 17,5%
vrouw is. Hoe moeilijk hebben vrouwen het om verantwoor-
delijke posities te bekleden? “De discrepantie is zo groot dat ik
er niet van overtuigd ben dat dit verschil zichzelf op termijn wel
zal oplossen, zoals sommigen stellen. Er is wel degelijk een
proactief beleid nodig.”

“ We moeten onze inspan-
ningen nog versterken”

Bart Swings, net achttien geworden, zette zijn eerste jaar bij de
profs in met vijf gouden medailles op het Europees Kampioen-
schap in Zandvoorde en eindigde zijn debuutjaar met een
onverhoopte gouden en zilveren medaille op de Wereldkam-
pioenschappen in het Chinese Haining. Twee weken geleden
vatte hij zijn studies burgerlijk ingenieur aan.

KORT

Alcohol
Dat u, praktiserend alcoholi-
sche student, de juiste universi-
teit hebt uitgekozen is wederom
aangetoond. De K.U.Leuven
brouwt namelijk een veertigtal
bieren per jaar, zo meldt De
Standaard. Het Laboratorium
voor Brouwerij en Mouterij
brengt haar brouwsels niet op
de markt, zij worden immers al-
leen voor onderzoek en ontwik-
keling gebruikt. Hun kwaliteits-
analyse heeft vorig jaar bijge-
dragen aan de uitverkiezing van
Tripel Karmeliet tot beste bier
van de wereld. De bieren wor-
den soms ook gebrouwen voor
speciale gelegenheden, zoals het
afscheid van Marc Vervenne.
Toen werd het gerstenat, naar
analogie met zijn woonstede,
Begijn gedoopt.

Irakese macht
Tumult en chaos alom bij de
Universiteit van Mustansiriya te
Bagdad. Aanvankelijk werd de
universiteit en de studentenver-
tegenwoordiging geleid door
rector Imad al-Husayni van de
Islamatische Hoge Raad van
Irak en door de Sadr beweging.
Deze sjiitische partijen zijn de
rivalen van de Da’wa Partij van
premier al-Maliki. De studen-
ten beklommen de barricaden
toen deze een vriend tot rector
promoveerde. Dit leidde vorige
week tot protest, waarbij de stu-
dentenvertegenwoordiging de
terugkeer van al-Husayni eis-
ten. Al-Maliki heeft de universi-
teit gesloten en de studenten-
vertegenwoordiging ontbon-
den.

(ra) |
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WWiiee:: Kim Van de Perre
WWaatt:: Engels en Taalkunde
WWaaaarr:: Boedapest

VVeettoo:: Waarom heb je voor Boeda-
pest gekozen?
KKiimm::: «Ik had geen idee waar ik
naar toe wilde, ik wilde eigenlijk
gewoon op Erasmus. Ik begon
concreet over Boedapest na te
denken toen een vriendin van me
laaiend enthousiast was over
Boedapest na haar verblijf daar.
Hongarije, en eigenlijk Oost-
Europa in het algemeen, worden
wel eens vergeten als men over
Erasmus begint te denken, maar
toch is het onderwijs en de sfeer er
niet slechter dan op andere be-
stemmingen.»
VVeettoo:: Viel je iets op aan de mensen
daar?
KKiimm::: «De mensen in het alge-
meen vind ik niet echt verschil-
lend van de mensen in België. Van
de studenten heb ik wel de indruk
dat ze hier soms socialer zijn en
meer openstaan voor nieuwe
mensen. Wat me soms ook opvalt
is het verschil in gedrag, een Hon-
gaar lijkt me anders te praten en
te denken en heeft vaak ook wel
een meer relaxte kijk op het leven
en wat er gebeurt.»
VVeettoo:: Wat vind je minder leuk?
KKiimm::: «De switch tussen warm en
koud vond ik toch wel even schrik-
ken. Op enkele dagen was de tem-
peratuur gedaald van 27° naar 3°.
Ik kreeg dus niet eens de kans om
de zomer waardig vaarwel te zeg-
gen! Daarnaast is het soms ook
wel vervelend dat aanwezigheid in
de lessen hier meestal verplicht is,
dus zin of geen zin, ik moet er al-
tijd zijn, terwijl ik in Leuven al
sneller eens een les durfde te skip-
pen. Al is dat langs de andere kant
ook wel goed, zo blijf je meer bij de
leerstof betrokken dan als je af en
toe niet komt.»

«Het is ook erg vervelend dat
ik, als Erasmusstudente, geen
boeken mag ontlenen aan de uni-
versiteitsbibliotheek. Bovendien
sluit die bibliotheek ook veel te
vroeg, waardoor het niet evident is
ter plaatse al de nodige boeken te
lezen.»
VVeettoo:: Wat bevalt je het meeste?
KKiimm::: «Ik hou van de vele brug-
gen over de Donau die Boeda en
Pest met elkaar verbinden, want
die hebben stuk voor stuk hun ei-
genheid, kleur en charme. De
zonsondergang is hier ook heer-
lijk. Ik hou van de kleine interes-
sante winkeltjes die je overal te-
genkomt, van het gevoel van over-
macht dat de grote stad je soms
geeft en de stationnetjes van de
oudste metrolijn van Europa. Ook
de Hongaarse taal is heerlijk, al is
ze meestal vrij onverstaanbaar
voor me.»

Els Dehaen |

WWiiee:: Anna Budai
WWaatt:: Geschiedenis en Engels
WWaaaarr:: Leuven

VVeettoo:: Waarom heb je voor Leuven
gekozen?
AAnnnnaa: «Aan de geschiedenisfacul-
teit van mijn universiteit (de
Pázmány Péter universiteit, red.)
konden we slechts tussen enkele
bestemmingen kiezen. Bovendien
waren enkele vrienden van mij in
Leuven geweest en hun enthousi-
asme was erg aanstekelijk. Daarop
heb ik in het programmaboek van
Leuven naar interessante vakken
gezocht en deze ook gevonden,
dus was de keuze snel gemaakt.»
VVeettoo:: Viel je iets op aan de mensen
hier?
AAnnnnaa: «Vlamingen spreken veel
talen en erg goed Engels. Bij een
eerste ontmoeting kan je dus erg
gemakkelijk duidelijk maken wat
je wil zeggen en zullen ze beleefd
antwoorden. Jammer genoeg lij-
ken ze vaak niet meer geïnteres-
seerd eens het probleem opgelost
is. Er zijn natuurlijk uitzonderin-
gen, zoals mijn buddy en enkele
vrienden van de kerk waar ik heen
ga, maar dat is slechts een min-
derheid.»

«Wat mij ook opviel, is de
enorme hoeveelheid fietsers. Zo-
iets is in Boedapest niet denkbaar.
Er zijn dan ook overal fietspaden
in Leuven en de fietsers en auto-
bestuurders kijken uit voor elkaar.
Ik hou ook van de vele standbeel-
den in het straatbeeld. Ik heb het
gevoel dat ze allen hun eigen ver-
haal vertellen.»
VVeettoo:: Mis je veel uit je thuisland?
AAnnnnaa: «Uiteraard mis ik mijn fa-
milie en mijn vriend, maar los
daarvan mis ik ook erg veel Hon-
gaarse ingrediënten zoals bepaal-
de soorten van worst en ook tejföl,
een soort zure room. Je kan hier
weliswaar zure room krijgen,
maar het is toch niet echt hele-
maal hetzelfde. Jammer, want zu-
re room is echt essentieel voor de
meeste Hongaarse gerechten.»

«Maar eens terug in Honga-
rije zal ik Leuven ook missen.
Iedereen kan hier Engels, autobe-
stuurders zijn zo beleefd en ik heb
hier vrienden gemaakt van over de
hele wereld. En de chocolade en
het bier natuurlijk!»
VVeettoo:: Waar zou je het liefst leven:
Boedapest of Leuven?
AAnnnnaa: «Geen van beide! Ik zal erg
veel aspecten van het Leuvense le-
ven missen, maar Hongarije is
mijn thuis. Hoewel ik liever in een
kleine stad als Leuven woon dan
in een hoofdstad als Boedapest,
wil ik later niet in het buitenland
wonen. Voor enkele maanden is
een buitenlands verblijf aange-
naam en nuttig, maar langer hoeft
het voor mij niet te duren.»

Geert Janssen |

VVeettoo:: Met zo’n naam is een eerste
vraag makkelijk gevonden. Ben je
van adel?
DDaammiieenn dd’’YYddeewwaallllee: «Ja. Ridder.
Het stelt niet zoveel voor. Het is ge-
woon een titel maar ze wordt wel
doorgegeven aan de kinderen. De
oudste van de familie is baron en de
rest ridder.»
VVeettoo:: Is het een recente titel of zit het
er al in sinds de Middeleeuwen?
DDaammiieenn: «Eind zeventiende eeuw,
achttiende eeuw misschien zelfs.»
VVeettoo:: Wonen jullie in een kasteel?
DDaammiieenn: «Ja, dat wel, maar dat is
toevallig.»
VVeettoo:: Hoe kan zoiets toeval zijn?
DDaammiieenn: «Mijn grootouders waren
eigenlijk boeren. Die hebben veel
geluk gehad en veel geld verdiend.
Ze hebben het kasteel gekocht van

iemand die schulden had. Maar we
wonen niet in een kasteel omdat we
van adel zijn.»

Clancy
VVeettoo:: Ons eerste idee was dit inter-
view te doen rond gangsterfilms.
Ben je een fan van het genre?
DDaammiieenn: «Van misdaadfilms wel,
maar verder meer van actiefilms en
science fiction. Loft vind ik wel een
goede film.»
VVeettoo:: Ben je een lezer?
DDaammiieenn: «Thrillers wel. Tom
Clancy enzo, dat genre. Ik werkte
deze zomer aan het strand en op
slechte dagen valt er veel te lezen.»
VVeettoo:: Was je redder?
DDaammiieenn: «Hulppost. EHBO.»
VVeettoo:: Dus als onze fotografe dade-
lijk halfdood valt, kan jij haar red-
den? Nice. Hoeveelste jaar Crimino-
logie doe je?

DDaammiieenn: «Het tweede jaar van de
verkorte bachelor. Daarvoor heb ik
informatica gedaan. Ik zou graag de
twee combineren en dan bij de
computer crime unit gaan werken.
Daar zit wel toekomst in, denk ik.»
VVeettoo:: Klinkt behoorlijk Tom Clancy.
DDaammiieenn: «Het is uiteindelijk toch
bureauwerk hoor.»
VVeettoo:: «Je bent dan een viertal jaar
ouder dan de mensen waarmee je in
de les zit. Stoort dat nooit?»
DDaammiieenn: «Met de eerstejaars is er
een mentaliteitsverschil maar bij de
derde bach en de masters valt dat
wel mee. Er zijn ook genoeg stu-
denten die zijn blijven haperen en
het is met die mensen dat ik op-
trek.»

Webmaster
VVeettoo:: Hoe ben je preses geworden?
DDaammiieenn: «Twee jaar geleden heb-
ben ze mij gevraagd webmaster te
zijn. Ik heb dat gedaan en van daar-
uit is de interesse gegroeid. Zo ben
ik preses geworden.»
VVeettoo:: Liggen de onderwijskwesties
en het vergaderen je?
DDaammiieenn: «We hebben nog niet veel
vergaderd maar wel al een pro-
bleem gehad dat we nu proberen op
te lossen.»
VVeettoo:: Welk probleem?
DDaammiieenn: «Onderwijsgerelateerd.»
VVeettoo:: Vertel maar.
DDaammiieenn: «Liever niet. Een pro-
bleem met een prof.»
VVeettoo:: Een terechte klacht?
DDaammiieenn: «Ik denk het wel. Niet één
klacht maar meerdere. Ik had niet
echt verwacht dat ik dergelijke din-
gen op mij zou moeten nemen als
preses.»

Inborst
VVeettoo:: EHBO, preses: je neemt precies
graag verantwoordelijkheid op.
DDaammiieenn: «Ik neem wel graag een
beetje leiding.»
VVeettoo:: De adellijke inborst?
DDaammiieenn: «Ik weet niet of het daar-
mee te maken heeft.»
VVeettoo:: Wat vinden je ouders van je
presesschap?
DDaammiieenn: «Dat weten ze niet.»
VVeettoo:: Wat vonden ze ervan dat je na
informatica nog criminologie ging
doen?
DDaammiieenn: «Ze vonden het een goed
idee iets heel anders te doen. Ik was
ook nog te jong om in het
beroepsleven te stappen. Ik was
immers maar éénentwintig.»

Tafelrond (5): Damien d’Ydewalle (Crimen)

De preses op het witte paard
In Tafelrond komt wekelijks een preses aan het woord. Hij of zij
vertelt honderduit en wij noteren. Deze week: Damien
d’Ydewalle van Crimen, de kring van Criminologie. De mensen
die later gaan verklaren waar het precies met ons is misgelopen.
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Filip Tielens |

VVeettoo:: ‘Tegen de lamp’ is een ecologi-
sche voorstelling. Jullie hebben op
alle details gelet.
DDiimmiittrrii LLeeuuee:: «Het decor is com-
posteerbaar. Het lijkt op plastic,
maar het is eigenlijk maïszetmeel.
Als je dat buiten zou zetten, is het
na drie weken verdwenen. Ook de
kostuums zijn gerecycleerd uit een
voddenwinkel. Bij Don Kyoto ver-
liep het transport via een bakfiets,
nu hebben we zelf koolzaad gezaaid
dat we gebruiken voor het vervoer.
Ik was wel niet content tijdens het
zaaien, de boer gebruikte een trac-
tor die veel vervuilt. Wat voor een
nulactie was dat! Voor de voorstel-
ling fietsen we ook twee uur om on-
ze eigen energie op te wekken.»
VVeettoo:: Dit is uw tweede ecotheater-
voorstelling. Wordt het soms een tri-
logie?
LLeeuuee:: «Ik zou graag nog een voor-
stelling maken over het thema vrij-
heid. Zonder decor. Als we in de na-
middag toekomen in een stad, gaan
we met een camionette naar de
kringloopwinkel en kopen we ons
decor voor die avond daar. Maar
nog een voorstelling met als onder-
werp ecologie maken, zie ik niet
meer zitten. Ik blijf wel ecologisch
produceren.»
VVeettoo:: Ben jij een Duracell -konijn op
groene energie?
LLeeuuee:: «Tegen de lamp hebben we al
in het voorjaar gemaakt, dan in de
diepvriezer gestopt en nu op vijf da-
gen terug ingestudeerd. Alhoewel
nee, een diepvriezer verbruikt te
veel. We hebben de voorstelling ge-
pekeld (lacht).»
VVeettoo:: Je speelt met de clichés door

Low Impact Man een geitenwollen-
sokken kostuum aan te trekken. Is
humor dé manier waarop bij jong-
eren een educatieve boodschap blijft
hangen?
LLeeuuee:: «Ja, dat denk ik wel. We heb-
ben Tegen de lamp ook al gespeeld
voor een groep ecologische mensen.
Zij vonden dat kostuum heel grof
(lacht). Maar we lachen met het feit
dat er zoveel over ecologie gelachen
wordt. We houden het publiek een
spiegel voor.»
VVeettoo:: Ben je al door Groen! ge-
vraagd om in de politiek te stap-
pen?
LLeeuuee:: «Ja, maar daar heb ik “nee”
op gezegd. Dat is mijn taak niet. Ik
heb het gevoel dat ik nog veel
theater wil maken, ik wil mij niet
vastpinnen op het ecologische. Ik
vind het trouwens heel goed dat alle
partijen nu ecologische standpun-
ten innemen. Ook al krijgt Groen!
mijn stem, toch vind ik het jammer
dat ze zo beperkt blijven tot het mi-
lieu.»
VVeettoo:: Ben je voor of tegen de Lange
Wapper?
LLeeuuee:: «Tegen. Ik ga zeker “nee”
stemmen. De manier waarop ze dat
nu door onze keel proberen te ram-
men! En die brug is groter dan de
kathedraal! Overal in de stad ga je
die kunnen zien. Bart De Wever ar-
gumenteert: “We hebben hier nu zo
veel tijd en geld aan besteed, dus we
moeten dit afwerken.” Tja, Hitler
heeft ook zoveel tijd en geld besteed
aan het uitroeien van de joden.
Maar als een idee slecht is, moet je
er gewoon mee stoppen.»
VVeettoo:: De jeugd van nu is de toe-
komst van morgen. Hoe geef jij aan
je kinderen iets mee over hun ecolo-
gische impact?
LLeeuuee:: «Goh, ze laten nog veel lampen
branden of deuren openstaan. Al
zeggen ze soms zelf: “Dat mag niet,
want dat is verspilling.” Maar ze krij-
gen zeker geen Spartaanse opvoe-
ding. Ik heb liever dat het uit hen
komt, dan dat ik het hen opleg.»

Dimitri Leue maakt ecologisch
theater

Een gepekelde
voorstelling

Nekka
Grote fan van het Nederlandstalige
lied? Dweept u met alles wat in de
purperen heide of stille kempen
ligt? Weten Hannelore Bedert,
Mira, Buurman, Yevgueni en Eva
de Roovere u als geen ander te be-
koren? Goed nieuws. 30CC organi-
seert nu zaterdag de halve finale
van de nieuwe Nekkawave. Om
20u start in het Wagehuys de zoek-
tocht naar jong, Nederlandstalig
talent en zangers zonder meer.

Kaffee Detinee
De Leuvense Hulpgevangenis
organiseert van 24 tot 28 oktober
voor de tweede keer een filmweek.
Verschillende thema’s passeren vier
avonden lang de revue. Na de ver-
toning is er telkens mogelijkheid
tot een nabespreking. Op woens-
dagavond zullen Machteld Libert
en Caroline Van Den Berghe ook
van de partij zijn. Meer info op:
www.vormingplusoostbrabant.be
Alvast een tip: je geraakt binnen via
de ingang van de oude directeurs-

woning in de Maria Theresiastraat.
Hoe opnieuw buiten te raken, is
niet bekend.

New Radio Kings
El Tattoo del Tigre legde er nog
maar nauwelijks het bijltje bij neer
en daar is Pieter  Embrechts al met
een nieuwe bigband. Frank Sinatra
en Jacques Brel, maar ook Ramses
Shaffy en Doe Maar, ze worden u
gepresenteerd in een fifties jasje,
schaars verlichte tafeltjes incluis.
Studenten betalen voor deze stijl-

volle avond slechts €10, naar het
schijnt.

Elisabethiade
Woensdag 21/10 om 21u komt
Lorenzo Gatto naar aula Pieter de
Somer. Hij zal een stukje viool ten
berde brengen om duimen en vin-
ers bij af te likken. Als tweede lau-
reaat en winnaar van de publieks-
prijs van de Koningin Elisabeth-
wedstrijd 2009 is deze jongeling
werkelijk de crème de la crème van
vioolspelend Europa. En dit volle-

dig gratis! Je reserveert kaarten via
www.elisabethiadeleuven.be

Transit
Dit weekend vindt in Leuven het
TRANSIT festival plaats. Acht
Vlaamse componisten tonen er
stukken uit hun nieuwste werk. Al-
lemaal zijn ze bezig met heden-
daagse, klassieke muziek. Combi-
naties van klassiek en modern,
akoestisch en elektronisch, zorgen
voor een heel aparte sound. Meer
info op www.transitfestival.be  (hh)

Na ‘Don Kyoto’ maakt Dimitri
Leue met ‘Tegen de lamp’ een
tweede ecologische
voorstelling. Steven
Vromman, alias Low Impact
Man, speelt ook mee en zorgt
voor de groene tips.

Kort Cultuur|
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Geert Janssen |

WWoouutteerr: «Goedenavond, Veto. Ik
ben Wouter en ik speel verstopper-
tje met de Lego’s en ook een beetje
gitaar. Ik zing en ik speel ook een
beetje bas.»
AAlleexxaannddeerr: «Hallo, ik ben
Alexander. Ik speel wat Wouter niet
speelt. Ik speel ook gitaar en gitaar
en soms een beetje gitaar.»
BBrraamm: «Hallo, ik ben Bram. Ik
speel vooral gepingel op de synths,
een ietsepietsie gitaar en een beetje
bas.»
WWoouutteerr: «De drummer en de ande-
re toetsenist zijn hier nog niet. On-
ze drummer heeft juist een accident
gehad met de fiets.»
AAlleexxaannddeerr: «Maar niets ernstigs.»
WWoouutteerr: «Hij was op de spoed met
hoofdwonden en misschien een
hersenschudding maar hij gaat
toch proberen te komen. De baan
van Lo-Christi naar Gent is redelijk
gevaarlijk. De mobilette heeft ge-
wonnen, de fiets was perte totale.
Maar hij komt eraan.»
AAlleexxaannddeerr: «Afwachten.»

Rusland
VVeettoo:: Op jullie website steken jullie
de draak met het No Songs No Fun-
gebeuren van drie weken geleden.
WWoouutteerr: «Zij bewezen net dat al het
grote geld voor de grote vissen is.
Zij maken de inventiviteit en de
creativiteit kapot. Ik ergerde mij er
echt aan. Ik was van plan een boze
lezersbrief te sturen naar de krant.»
AAlleexxaannddeerr: «Hun grootste punt is
dat downloaden de muziek kapot
maakt en dat is waar. Je krijgt geen
geld van illegale downloads maar
het levert je een veel groter publiek
op. Van ons simpel boerenplaatje
zijn er alleen al in Rusland tweedui-
zend downloads. Wij zijn daar ik
weet niet hoe content van. Zouden
wij anders in Rusland voet aan de
grond krijgen? Door downloads is
onze plaat tot in Japan geraakt.»
BBrraamm: «Die mensen hebben ons le-
ren kennen via MySpace. Een
Japanse fan vond ons ongelofelijk
goed en wilde de plaat uitbrengen
in Japan. Zonder downloads zou
zoiets niet lukken.»
WWoouutteerr: «Als je een goede plaat
maakt, wil je dat heel de wereld die
hoort. Of mensen de plaat nu ko-
pen of niet. Luister er naar, dat is
toch het belangrijkste? In België
mag je sowieso niet klagen als ar-
tiest. In Engeland of Italië bestaan
geen jeugdhuizen, daar bestaan
geen subsidies. Wat zitten die men-
sen hier te zagen? We hebben eens
in Spanje gespeeld met de winnaars
van de grootste rock rally van

Spanje. Die moesten zelf hun zaal
huren en zelf volk trekken en alles
regelen. Dat is daar normaal. We
zijn hier verwend in België.»
VVeettoo:: Kunnen jullie je vinden in een
actie als Ram Sabam van vorige
maand?
BBrraamm: «Wij zitten bij Sabam, voor

alle duidelijkheid. Sabam is eigen-
lijk ook wel nodig. Maar de schan-
dalen bewijzen wel dat er iets moet
veranderen. Wij zaten vroeger bij
een collectief in het Brusselse,
Rarefish. Van elke aangesloten
groep stonden een paar MP3’tjes
op hun website. Die mannen heb-
ben telefoon gekregen van Sabam
om te zeggen dat ze onze muziek
onrechtmatig op hun site hadden
gezet. Die hebben daar een boete
voor gekregen.»
AAlleexxaannddeerr: «Van mij mag dat ge-
woon afgeschaft worden.»
WWoouutteerr: «We zijn akkoord dat de
artiest moet beschermd worden
maar niet op die manier, echt niet.»

Flow
VVeettoo:: Iets anders. Vanavond spelen
jullie met Soon en the Sedan Vault.
Zijn dat groepen waarmee jullie je
verwant voelen?
WWoouutteerr: «Het is een eer om na hen
te mogen spelen. Ik ben fan van al-
lebei hun muziek.»
VVeettoo:: Zien jullie jezelf meer als voor-

programmagroep dan?
WWoouutteerr: «Neen maar we zijn soms
wel een beetje de vreemde eend in
de bijt. Soms werkt het goed als
hoofdprogramma, soms werkt het
goed als voorprogramma. Vorige
week stonden we in de Vooruit met
the Sedan Vault maar zij konden
niet komen.»
AAlleexxaannddeerr: «Plots werden we
hoofdprogramma.»
WWoouutteerr: «Dat bleek wonderwel
goed te lukken. Onze CD is een
beetje op een raar moment uitgeko-

men: eind april.»
AAlleexxaannddeerr: «Alle festivals zijn dan
volgeboekt en je geraakt nooit echt
op dreef.»
WWoouutteerr: «Als je maar een optreden
per maand hebt, is het moeilijk om
in de flow te geraken.»
AAlleexxaannddeerr: «De laatste maanden
hebben we altijd twee keer per
week gespeeld en dat voel je.»
WWoouutteerr: «’t Is pas nu dat ik echt be-
gin te geloven in de plaat.»
VVeettoo:: Is onnozelheid belangrijk voor
jullie?
WWoouutteerr: «Ja, ik denk nog belangrij-
ker dan de muziek zelfs.»
VVeettoo:: Om het met Frank Zappa te
zeggen: does humor belong in
music?
WWoouutteerr: «Wij hebben dat een beet-
je geleerd van De Portables. Zij zeg-
gen zelf dat humor het vijfde
groepslid is.»
AAlleexxaannddeerr: «Het relativeert.»
WWoouutteerr: «Je moet gewoon onnozel
doen en je geen zorgen maken om
het rock-‘n-rollgehalte, om de
spannende broekjes en de hippe

schoentjes. Je kan ook cool zijn met
je broek opgetrokken tot boven.»
AAlleexxaannddeerr: «Ik heb wel hippe
schoenen!»
WWoouutteerr: «Bram is boswachter, dat
wil toch niet zeggen dat hij niet
rock & roll is?»
BBrraamm: «Wij zouden even goed op
Tien Om Te Zien kunnen spelen of

hoe heet dat tegenwoordig?»
WWoouutteerr: «Hit The Road!»
BBrraamm: «Over een maand gaan wij
een spreekbeurt geven voor het
Davidsfonds in ons geboortedorp:
moet kunnen. Het is zalig, dat we
door ons boerendorp erkend wor-
den. We gaan daar niet mee lachen.
We zijn niet hautain.»

Tonijn
VVeettoo:: Jullie recente plaat “Where
Wolves Wear Wolf Wear” wordt
door de pers omschreven als jullie
magnum opus.
WWoouutteerr: «We zeiden net nog tegen
elkaar dat deze plaat een soort sa-
menvatting is van alles wat we zelf
goed vinden. Actie, rare ritmes
maar toch ook gevoel. Spanning en
vreemde effectjes. ‘t Is een allegaar-
tje, een hutsepot. De plaat is ont-
staan als reactie op al het makkelij-
ke dat je op de radio hoort.»
AAlleexxaannddeerr: «Alsof alle luisteraars
domme kloten zijn.»
WWoouutteerr: «Het is een conceptplaat.
Één lang nummer dat we dan wel in

zeven hebben geknipt. Het is Peter
En De Wolf voor gevorderden.»
AAlleexxaannddeerr: «Maar we zijn niet ver-
trokken met het idee om een con-
ceptplaat te maken. Het was niet te
bedoeling terug te grijpen naar
dingen van vroeger. Pink Floyd en-
zo. Maar alles is toch al gedaan.»
WWoouutteerr: «We zijn gewoon begonnen

met nummers op te nemen. Toen we
er één groot van wilden maken
hadden we er al drie of vier. Die
hebben we gewoon weggegooid.»
BBrraamm: «Weg. Opnieuw. Iets anders.
Tabula rasa.»
AAlleexxaannddeerr: «We hebben uiteinde-
lijk vierhonderd minuten muziek
gemaakt. Daarvan zijn er uiteinde-
lijk veertig gebruikt.»
VVeettoo:: Laatste vraag: wij kunnen
geen interview met jullie lezen zon-
der dat het over eten gaat.
AAlleexxaannddeerr: «Zijn wij dan zo geobse-
deerd door eten?»
WWoouutteerr: «Wij niet maar Bram wel. Er
staat wel in onze rider dat we dingen
als victoriabaars of tonijn niet eten
om ecologische redenen. Eigenlijk
zouden we veganist moeten zijn maar
we eten veel te graag vlees.»
AAlleexxaannddeerr: «Ik eet niet graag vlees
maar toch eet ik het: waarom?
Omdat ik het gewoon ben?»
BBrraamm:: «Misschien moet dit een
interview zijn dat niet over eten
gaat.»
VVeettoo:: Te laat!
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Tomàn speelde in Het Depot

Onnozelheid & hippe schoentjes
Als Tomàn een attractie van Bobbejaanland was, dan zou dat de
Evolution zijn, de vroegere Revolution. Dit kwintet speelt
marsmuziek voor ruimtewezens. Strijdliederen voor pacifisten.
Wij trokken zestig procent van Tomàn aan de mouw voor een
stevige babbel.

“In België mag je sowieso
niet klagen als artiest”

24 urenloop

“Losers always whine about their
best. Winners go home and fuck
the prom queen”, dixit de übersexy
Schot Sean Connery. Maar ook
voor anderen is er op de 24
urenloop vanalles te beleven. En
dit reeds voor de 38ste maal.

In welk opzicht verschilt deze
editie van de zevenendertig vorige?
Marjorie Vanbets, ver-
antwoordelijke bij LOKO Sport:
“We hebben dit jaar vooral veel

moeite in de promotie van de 24
urenloop gestoken, dit ondermeer
door grotere affiches. We hopen op
die manier zoveel mogelijk
studenten te bereiken. Ook hebben
we dit jaar meer geld geïnvesteerd
in het aantrekken van een bekende
artiest (Robert Abigail, red.). Echt
ingrijpende veranderingen zijn er
dus niet, omdat het concept goed
werkt en het bovenal leuk moet
blijven.”

Troost
Dit jaar zullen achttien ploegen
elkaar gedurende een volledig
etmaal bekampen. Voor Apolloon
en VTK is dit sinds het prille begin
een erezaak, maar ook Politika en
het Vlaams Rechtsgenootschap
voeren een onderlinge strijd.
Traditioneel kunnen zij, vooral in
de ochtenduren, op weinig lopers
rekenen, hetgeen hen in 2003
deed besluiten van deelname af te

zien. Zij stelden zich daarbij de
vraag of de 24 urenloop nog wel
een toekomst had. Deze
doemgedachte is overduidelijk
geen realiteit geworden.

Soldaten
Naast sportiviteit zijn ook de
randactiviteiten een vaste waarde.
Elke kring kiest voor een eigen
thema en heeft een standje. Ook
wij van Veto zullen van de partij

zijn als een peloton kersverse
soldaten vlak na het ontbijt. Bij ons
kan u terecht voor een wel-
verdiende warme chocolademelk
of een lekker bakje troost.

(ed & gj) |

C
h

ri
st

ia
an

 F
ra

n
z



Middelpunt |8 veto jaargang 36 nr. 05 - 19/10/2009

Els Dehaen |

Op dit moment kan je aan de
K.U.Leuven 58 sporten beoefenen,
gaande van aerobics tot zwemmen.
De meeste van deze sporten kan je,
mits het aanschaffen van een sport-
kaart — 17 euro voor studenten en
30 euro voor personeelsleden —
zonder verdere kostprijs beoefe-
nen. Voor sommige sporten, vooral
dansen, geldt er wel een numerus
clausus, wat er helaas voor zorgt
dat niet iedereen zijn favoriete
sport kan beoefenen. “Jammer,
maar het aanbod is toch al heel uit-
gebreid,” vindt de coördinator van
LOKO Sport Marjorie Vanbets.

Wie liever met een eigen
groepje of op zichzelf aan de slag
gaat, kan diezelfde sportkaart ook
inruilen in het gebouw de Naeyer
voor een volleybal, horden, een
toversnoer, of andere leuke sportat-
tributen. Een lokaal reserveren
kan, behalve de indoor tennister-
reinen, eveneens kosteloos.

Blok
Examens zijn een twee- of driejaar-
lijkse mentale beproeving, maar
durven soms ook op lichamelijk
vlak hun tol te eisen. Nog voorbij-
gaand aan de negatieve effecten

van slaapgebrek en stress, is sport
vaak het eerste tijdverdrijf dat
wordt opgegeven tijdens deze peri-
odes. Nochtans voorziet de
K.U.Leuven in bloksport en wordt
het belang van het halen van een
frisse neus voor het opnieuw gemo-
tiveerd aanvatten van de studie be-
nadrukt.

Wat betreft voeding tijdens de
blok biedt de K.U.Leuven weinig
informatie. Wel kan er beroep ge-
daan worden op de site
www.blokboef.be, een initiatief van
de Vlaamse Overheid. Dat noten en
vis de gezondheid bevorderen en
frisdrank net niet, is allicht geen
geheim, maar er wordt bijvoor-
beeld ook gewezen op de gevaren
van pepmedicatie en slaappillen.

Ritalin
Een dergelijke waarschuwing is
geen overbodige luxe. Een onder-
zoek aan de Erasmus Universiteit
van Rotterdam wees immers uit
dat meer dan 7 procent van de stu-
denten aan vier onderzochte uni-
versiteiten weleens relatine, ook
gekend als methylfenidaat, een me-
dicijn tegen ADHD, gebruikt om
niet-medische redenen. Sommigen
geven de quasi-medische reden dat
ze extra geconcentreerd willen zijn
tijdens de examens, maar de meer-
derheid wil het gebruiken voor
“eigen vermaak.”

Studenten die ecologisch en
biologisch willen eten, kunnen
sinds november 2007 wekelijks te-
recht in verschillende Alma’s voor
een groente- en/of fruittas. Dit ini-
tiatief, dat wordt georganiseerd
door Werken-en-wonen, wordt
mee door de K.U.Leuven onder-
steund en heeft als doel de milieu-
impact van ons eetgedrag te ver-
kleinen door groente en fruit bij lo-
kale boeren te halen in plaats van
het uit verre landen te laten over-
vliegen. Een niet onbelangrijk de-
tail: de groenten en het fruit zijn
biologisch geteeld, wat garandeert
dat het gezond om te eten is. Bij
een groentetas wordt ook wekelijks
een nieuw receptje geleverd, zodat
je weet wat je met al die eerder on-
bekende groenten aan moet.

Sportieve sportievelingen die
verdere informatie wensen inzake
sportletsels of sportmedische pro-
blemen kunnen terecht op het
Sportmedisch Adviescentrum.

Het sportaanbod vind je op:
http://www.kuleuven.be/sport/spor
taanbod/index.htm

De K.U. Leuven en gezondheid

Toversnoeren en
andere attributen

Ide Smets & Christine
Laureys |

Nu deze week de weergoden
Leuven iets beter gezind waren,
trokken wij de straat op om vijf vra-
gen over gezondheid op ronddwa-
lende studenten af te vuren. In de
buurt van Leuvens grootste pleinen
Grote Markt, Oude Markt en Hoge-
schoolplein onderschepten we een
honderdtal willekeurigen. In eerste
instantie wilden wij graag weten
hoe vaak de Leuvense studenten af-
haaleten zoals pizza, frieten, kebab,
pasta. als avondmaal verorberen.
De resultaten tonen een evenwicht
tussen de culinair onafhankelijken
en de afhaalverslaafden: 25 procent
van de studenten haalt nooit afhaal-
maaltijden, terwijl hetzelfde aantal
drie of meer keer per week noodge-
dwongen zijn maag vult met
fastfood. Toch een niet te miskennen
aantal, gezien een week voor studen-
ten normaal gezien maar vijf en vaak
slechts vier avonden telt alvorens ze
terug thuis van moeders kook-
kunsten kunnen gebruik maken.

Vermoedelijk zijn het aantal af-
haalmaaltijden per week slechts in-
dicatief voor het aantal keer dat er
ongezond wordt gegeten. We kre-
gen namelijk meermaals de repliek:
“Als ik zelf een pizza in de oven steek
of frieten bak, moet ik dat dan ook
meetellen.” Verder bleek dat ook het
onderscheid tussen Alma en afhaal-
maaltijden niet al te groot was. Ve-
len studenten vroegen ons immers:
“Telt Alma ook mee?”

Pauscollege
Een subgroep die in onze enquête
wat ongezonde eetgewoonten be-
treft in het oog springt, zijn de stu-
denten van het Pauscollege. Bij de
prijs die zij betalen voor hun ac-
commodatie is elke dag een bon-
netje inbegrepen om te gaan eten
in de Alma van het Pauscollege ter
waarde van 3,70 euro. Het toeval
wil dat er vorige donderdag en
vrijdag geen maaltijd in die prijs-
klasse te verkrijgen was in de
Pausalma. Hierdoor moesten ze
ofwel bijleggen voor een duurdere
variant, ofwel kiezen voor de goed-
kopere en vaak meer gefrituurde
maaltijd van 2,60 euro. Het sys-
teem laat gelukkig toe dat je bon-
netjes kan opsparen om je uitein-
delijk culinaire Alma-uitspattin-
gen mogelijk te maken. Ondertus-
sen is zelf koken echter geen optie.
Voor de honderdtachtig residiren-
de studenten is er geen keuken
voorzien. Logischerwijs zijn ze
daardoor naast hun Almamaaltij-
den in grotere mate overgeleverd
aan afhaaleten dan de modale stu-
dent.

Minder voor interpretatie vat-
baar was onze tweede vraag die
peilde naar het aantal stukken fruit
dat er per dag wordt gegeten. Uit de
resultaten van onze peiling blijkt dat
slechts 21 procent van de onder-
vraagden twee of meer stukken fruit
per dag eet. Meer dan het dubbele
aantal studenten en tegelijkertijd
ook bijna de helft van de onder-

vraagden, 43 procent, geeft daaren-
tegen toe gemiddeld geen enkel stuk
fruit per dag te eten. Al is het naar
hun zeggen niet zo dat ze echt nooit
fruit eten. Velen van hen waren
veeleer gebaat geweest met een ge-
middelde per maand. Nochtans
hadden de vele voedings- en ge-
zondheidsvoorschriften waaraan
we tegenwoordig worden blootge-
steld duidelijk wel hun vruchten af-
geworpen. De meeste studenten
wisten wel degelijk dat er dagelijks
twee stukken fruit worden aanbevo-
len, maar de kloof tussen weten en
fruit eten is duidelijk nog te groot.

Sedentair
Vervolgens waren wij nieuwsgierig
naar het aantal uur dat studenten
per week sporten. 39 procent van
de ondervraagden sport nul uur
per week en 21 procent sport ge-
middeld één uur per week. Deze
laatste groep nuanceert daarbij
zelf vaak dat uurtje. Het lijkt meer
te gaan over het incalculeren van
het naar de les fietsen en lopen als
men de bus moet halen, dan over
bijvoorbeeld een uurtje intensief
squashen. De reden voor het te-
kort aan sport wordt in de meeste
gevallen aan het drukke studen-
tenleven toegeschreven.

Dus ook op sportief gebied lijkt
het merendeel van de studenten alle
raadgevingen en campagnes in de
wind te slaan. Om met zo weinig
mogelijk inzet een toch zo groot mo-
gelijke gezondheidswinst te halen
zou je normaal gezien drie tot vijf
keer per week gedurende twintig
minuten intensief moeten bewegen.
Een eerder onderzoek van de
K.U.Leuven naar de mate waarin
Belgen fysiek actief zijn, benadrukt
dat de cijfers die wijzen op passivi-
teit niet onschuldig zijn: wie op
jonge leeftijd weinig of niet aan
sport doet, heeft ook meer kans om
als volwassene een sedentaire le-
vensstijl aan te nemen.

Pintjes
Iedereen weet dat er in het studen-
tenleven wel eens meer alcohol

dan nodig vloeit. In vierde instan-
tie vroegen wij ons dan ook af hoe-
veel dagen per week studenten
zich bezondigen aan drie of meer
glazen alcohol. Een keer per week
tien glazen alcohol drinken, is im-
mers ongezonder dan vijf keer per
week twee à drie glazen. Uit onze
peiling is gebleken dat vijfenvijftig
procent van de studenten zeker
twee dagen per week drie of meer
glazen drinkt en 22 procent weke-
lijks vier of meer dagen. Het
spreekt voor zich dat de grens van
wat nog gezond is, daarmee wordt
overschreden. Ook hier is het be-
langrijk in rekening te brengen dat
de gemiddelde student slechts vier
à vijf avonden in Leuven vertoeft
alvorens een doorgaans minder
met alcohol gerelateerd thuisoord
op te zoeken. Om trouwens te voor-
komen dat alcohol een gewoonte
wordt, is het belangrijk om
minimaal twee dagen per week
geen alcohol te drinken.

Ten laatste vroegen wij ons af
hoeveel van de studenten zich nog
steeds laat verleiden door de sigaret,
gezondheidspiraat bij uitstek. Het
merendeel bezweert hier met een
volmondige “nee” het fenomeen ro-
ken. Toch rookt nog 22 procent van
de studenten dagelijks. Elf procent
gunt zich op tijd en stond eens een
trekje. Meestal gebeurt dit in het ka-
der van een feestje of iets algemener
in een dronken bui. De rest van de
sporadische rokers laat zich af en
toe op het slechte pad brengen door
de geneugten van een goede sigaar.

Aan de hand van deze vijf vra-
gen pretenderen wij enkel een sub-
jectief beeld te schetsen van de ge-
zondheidstoestand van de student.
Een groep die zichzelf bij het beant-
woorden van deze vijf vragen om-
schreef als ‘een categorie apart’ zijn
de studentenvertegenwoordigers
die wij in de LOKO thuishaven in de
‘s Meiersstraat aantroffen. Meer dan
onder de andere ondervraagden
kregen wij daar de indruk dat af-
haaleten bijzonder lekker moet zijn,
fruit een exotisch etenswaar is en
sporten vooral op de 24-urenloop
plaatsvindt. In ieder geval lijkt het
ons opportuun te concluderen dat
zelfs als je deze resultaten met een
korreltje zout neemt, ongeveer een
derde van de studenten zowel wat
voeding als lichaamsbeweging be-
treft een loopje neemt met zijn
gezondheid.

Studentenpeiling: gezondheid

“Telt naar de les fietsen als
sporten?”

Studenten en 

GEZONDHEID“Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om
niets anders meer moeten bekommeren dan zijn gezondheid,”
verklaarde de filosoof Confucius ooit. Dat de modale
studenten geen vandaal is, wisten we al langer. Als daar dan
uit moet afgeleid worden dat ouders op hun beide oren
kunnen slapen wat de gezondheid van hun kroost betreft,
moeten we de wijze man toch in rede treden.

Hoe het steekproefgewijs met
de gezondheid van de modale
Leuvense student gesteld is,
las u hiernaast. Welke rol
speelt de K.U.Leuven echter in
deze hele kwestie; klopt het
beeld van de immer dronken,
feestende student of huldigt
men toch liever het adagium
van de gezonde geest in een
gezond lichaam?
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Mathias Vanden Borre |

“Wannneer je een gezond lichaam
hebt, komt die gezonde geest zo
goed als vanzelf. Eigenlijk is onze
geest niet meer dan een deel van
ons lichaam dat ook werkt volgens
de principes van biochemie. Door
gezond te leven, kunnen we ook on-
ze hersencellen beter onderhou-
den,” dixit De Winter. En met dit
uitgangspunt worden enkele ver-
banden tussen gezond leven en
goed sporten uit de doeken gedaan.

Haast en spoed is zelden goed
en door doorzettingsvermogen be-
reikt ook de slak de ark. Twee waar-
heden als gezond melkvee wanneer
het aankomt op sporten. “Gezond
sporten is recreatief sporten op re-
gelmatige basis. Ongeveer drie tot
vijf keer per week,” vertelt De
Winter.

eten
“Met mate” gaat niet over sporten
alleen. Wat je eet voor en na het
sporten, heeft hierbij ook een grote
rol. “Onregelmatig eten is niet goed
voor je suikermetabolisme en hor-
monen. Zo verwerkt je lichaam
stoffen minder efficiënt. (…) Het is
zeker aangeraden om niet te eten
meteen voor het sporten. Het is
ideaal om drie uur te wachten. Dit
is noodzakelijk om je glycogeen-
voorraden te herstellen en al het
voedsel te metaboliseren. (…) Ont-
bijten is ook zeer belangrijk. Een
studie wees aan dat wanneer men
twee groepen vergelijkt waarbij
groep één veelal ‘s morgens en
groep twee vooral ‘s avonds eet, de

eerste groep veel gezonder leeft. Zo
hebben ze veel minder risico op eet-
stoornissen. Dit in combinatie met
vermijden van pieken in voedselop-
name is ideaal.” Dit is misschien
een belangrijke tip voor studenten
met een onregelmatige levensstijl.

drinken
“Ik raad wel aan om zeer veel water
te drinken tijdens de uren voordat
men gaat sporten. Dit kan men
eventueel combineren met een
sportdrank vlák voordat men aan-
vangt. Te veel suiker in de vorm van
sportdranken en soda’s is dan weer
helemaal niet goed. Dit werkt ave-
rechts en kan de beschikbare sui-
kers blokkeren,”verduidelijkt De
Winter. Onder “drinken” verstaat
de modale student waarschijnlijk
iets anders dan gesuikerde bubbels
dus bij deze: “Meer dan vier tot vijf
pinten op korte tijd en ook zeker
het voorbeeld van binge drinking
doet rare dingen met je respons en
reactiesnelheden. Op korte termijn
is dit makkelijk meetbaar en op
lange termijn kan dit destructief
zijn,” zegt De Winter.

gericht
“Gericht sporten aan de hand van
een specifiek trainingsprogramma
is uiteraard beter dan om de paar
dagen eens een toertje te gaan
lopen. Zo kan je in periodes trainen
en op langere termijn veel grotere
vorderingen maken,” aldus De
Winter. De term “trainingspro-
gramma” kan op het eerste zicht
misschien overweldigend klinken.
Maar dit hoeft studenten met min-

der grote ambities en tijd aller-
minst af te schrikken. “Ik raad
mensen aan om minstens vijf keer
per week fysieke activiteit uit te oe-
fenen,” zegt De Winter. “Maar dit
hoeft niet per se intensief te zijn.
Bijvoorbeeld vijf keer een uur wan-
delen draagt ook bij tot gezonder
leven.”

opbouwen
Het wordt afgeraden om onvoorbe-
reid en explosief te trainen. Nieuwe
sporten en activiteiten voor ama-
teur-sportievelingen zoals bijvoor-
beeld Zoomba en BBB zijn daarom
niet steeds wenselijk bij onvoorbe-
reide enthousiastelingen. “Deze
manier van sporten is misschien
iets te intensief voor mensen zon-
der ervaring. Men kan beter op-
bouwen door eerst op te warmen of
te joggen dan er meteen vollen bak
in te vliegen. Zo kan men veel bles-
sures door overbelasting voorko-
men,” zegt De Winter.

100 toeren
Met de 24 urenloop in het achter-
hoofd zijn we aanbeland bij onze
laatste tip: “met één toertje van 400
meter verbrand je ongeveer 70 tot
80 kcal. Wanneer je er meerdere
loopt cumuleert dit uiteraard,” zegt
De Winter. Om even appelen met
komkommers te vergelijken: in een
koninginnenrit uit de Tour ver-
branden renners zo’n 7000 kcal.
Laat dit vooral een aanmoediging
zijn om voluit voor die 100 toeren
te gaan!

enten en 

NDHEID

Sportieve sporter sport gezonder

“Gezond lichaam leidt tot
gezonde geest”

Voedingsdeskundige over Alma

Liever geen Alma-
dieet

Bert Boogaerts |

We selecteren enkele gerechten
uit het Alma-aanbod van vorige
week en leggen deze voor aan een
gediplomeerde voedings- en di-
eetdeskundige. Onze keuze be-
staat uit het alom bekende en ge-
prezen koninginnehapje, ribbetjes
met kruidenboter en rauwkost,
een kippenboutje met saus, sla en
frietjes en een vegetarische scho-
tel: groentemoussaka in sausvorm
met rijst en sla. Onze diëtiste ana-
lyseert de verschillende
dagschotels en geeft een flinke
schep advies.

Dubbel friet
“Een goede verhouding in de ele-
menten van de maaltijd is belang-
rijk. Als leidraad kan men de ac-
tieve voedingsdriehoek volgen.
Als men zelf een bordspiegel sa-
menstelt, vult men best de helft
met groenten, één vierde met
vlees (vis of vervangproducten) en
het overige vierde met graanpro-
ducten of aardappelen, couscous,
rijst of deegwaren.”

Bij de meeste Alma-gerech-
ten ligt de klemtoon op deze laat-
ste groep. Maar weinig schotels
bestaan voor de helft uit groenten,
zeker niet wanneer het om vlees-
gerechten gaat. Een miezerig
hoopje rouwkost, weggemoffeld
achter het stuk vlees is vaak het
enige van plantkundige origine
dat op het bord te vinden is. Van
ons testpeloton, voldoet enkel de
vegetarische schotel aan deze
vereiste, maar deze bevat dan
weer te veel rijst of frietjes. Daar-
bij kan men steeds om een extra
portie friet vragen, wat ook veel
studenten doen. “Door een dub-
bele portie friet te nemen, haal je
ook dubbel zoveel calorieën naar
binnen.”

Plat preferé
Met welk gerecht zou onze voe-
dingsdeskundige op haar dien-
blad langst de kassa schuiven?
“Zeker de kip met saus en garni-
tuur. Ik zou wel vragen of men de
frietjes vervangt door gewone aar-
dappelen of rijst en ik er veel verse
groenten of rouwkost bij kan krij-
gen.” De kip lag echter eenzaam
op het bord, met een torentje
puree en sla. Groenten zijn nog-
maals in de minderheid. De vege-
tarische maaltijd kan misschien
een gezond alternatief vormen.
“Het is gezond voor een niet-vege-
tariër af en toe vegetarische te
eten. In een goed voedingspat-
roon bedraagt de aanbevolen hoe-
veelheid vlees maximaal 100 gram
per dag. De meeste mensen eten
dagelijks meer vlees dan nodig en
kunnen het lapje vlees dus soms
eens overslaan. Dit wil echter niet
zeggen dat de vegetarische maal-
tijd altijd gezonder of minder ca-
lorierijk is dan de gewone. Daarbij
zitten in vlees ook essentiële voe-
dingsstoffen zoals vitamine B12
die men niet terug vindt in plant-
aardige voedingsmiddelen. Daar-
om is het als vegetariër belangrijk
vlees goed te vervangen door bij-
voorbeeld peulvruchten, eieren,
noten en andere vleesvervangers.”

Vetstof
Onze diëtiste zou niemand een ex-
clusief Alma-dieet aanraden. Een
student meet zich best een ander
voedingsschema aan. “Variatie is
enorm belangrijk. De maaltijden
in Alma worden vaak met veel
vetstof bereid. Hierdoor krijg je
meer calorieën binnen dan bij een
gewone maaltijd. Een student
moet niet alleen proberen gezond
te eten, maar ook evenwichtig en
gevarieerd. De voedingspiramide
bevat van onder naar boven: wa-
ter, graanproducten, groenten en
fruit, vlees of vis, melkproducten
en bereidingsvetten. Men moet
variëren binnen de piramide,
maar ook binnen elke groep van
de piramide. Eet bijvoorbeeld niet
elke dag een appel, maar eet ook
eens een kiwi, of peer. Wat dagin-
deling betreft, neem je de meest
calorische maaltijd best ‘s mid-
dags.” Een Alma-maaltijd eet je
dus beter ‘s middags en best niet
elke dag. Misschien klinkt dat ook
voor uw smaakpapillen als mu-
ziek in de oren.

Een grootkeuken met demo-
cratische prijzen, de
grootste kantine van Leu-
ven, de makkelijkste ver-
vanging voor het eten van
ons ma of de beste reden om
nu werkelijk eens zelf te le-
ren koken. Iedereen om-
schrijft het studentenres-
taurant Alma anders en
meestal wordt die
omschrijving geïnspireerd
door de persoonlijke
smaak. Gelukkig zijn er
nog mensen die voedsel lou-
ter wetenschappelijk bena-
deren.

Sit mens sana in corpore sano. Maar wat komt nu eerst? Kort
en bondig (en vooral zonder kip-of-eidiscussie), werden deze en
andere vragen beantwoord door sportdokter Frank De Winter.
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Jelle Dehaen |

Too Far East Is West wist ons bij
aanvang onmiddellijk te boeien.
Het decor was bevreemdend, opge-

bouwd uit kubussen en glazen do-
zen waarin de actrices kropen. Het
was de vermenging van bevreem-
ding en het bekende die de grote
kracht uitmaakte van dit stuk. Het

bekende kwam onder andere in de
vorm van een behoorlijk grappige
Hyacint Bucket-achtige Engelse
dame en een getormenteerde pu-
ber. Dat die puber in een van de gla-
zen dozen stond terwijl zij over
haar leven vertelde, zorgde voor een
sterk effect. Misschien is het onze
claustrofobische aard, maar wij
voelden de beklemming bijna
fysiek en schuifelden
ongemakkelijk in ons zitje.

In een volgende scène stonden
alle actrices gedurende enkele mi-
nuten verstild voor zich uit te sta-

ren. Wie zulke scènes brengt kan
hopeloos op de bek gaan, maar hier
werkte het wonderwel, vooral door
de intense blik die sommige perso-
nages uitstraalden. Interessant op
zulke momenten is de reactie van
het publiek. Aanvankelijk werd er
gelachen — hoewel wij geen benul
hadden waarom — maar toen de
stilte lang genoeg werd volgehou-
den merkten wij dat ook de vrolijke
fransen niet langer wisten hoe te re-
ageren. Het hoogtepunt van de
voorstelling kwam in de volgende
scène toen Karolien De Bleser een
gekwelde ziel speelde die naar het
buitenland wou om de chaos in
haar hoofd te ontvluchten. De
krankzinnigheid stootte ons ener-
zijds af, maar de erotiek van de
waanzin was even present.

Clichés
Helaas zakte Too Far East Is West
hierna wat in onder haar eigen
gewicht. Reizen, het thema van het
stuk, leent zich tot bepaalde clichés
en ook vormelijk ontsnapten de
dames van Compagnie Barbarie
niet aan dit euvel. Het personage
met het zware Duitse accent, dat
een monoloog hield over authenti-
citeit, kon — een beetje tot onze
verbazing — op veel bijval rekenen
bij het publiek, maar naar onze
smaak werd het komische effect
hier iets te gemakkelijk gezocht. De
scène waarin een opblaaskreeft
oraal bevredigd werd vonden wij
iets te postmodern en maatschap-
pijkritische beschouwingen waarin
tussen rijke toeristes — die met hun
achterwerk half ontbloot naar het
publiek lagen — een halfnaakte
griet waart die een stervende arme
moet verbeelden, spreken ons tes-
tosteron aan, maar niet onze ver-
beelding.

Doordat de voorstelling echter
maar een ruim uur duurde en de
verschillende scènes elkaar in snel-
tempo opvolgden, verveelde Too
Far East Is West nooit. De gebre-
ken van dit stuk vielen misschien te
wijten aan een gebrek aan rijpheid
van de actrices die tevens mee het
scenario schreven. Iemand die
enthousiast is hoeft niet de hele tijd
door te roepen, wie verlegenheid
uitbeeldt hoeft niet aan haar T-
shirt te frummelen en de humor en
de maatschappijkritiek lagen er
soms te dik op. Too Far East Is
West was al bij al een verdienstelijk
stuk dat echter bij vlagen van een
wisselend niveau was.

Cultuurkalender |

Strip: Pieter Fannes | 

MAANDAG 19/10
SSpprreekkeennddee EEzzeellss
Vrij podium — om 20u in café
De Metafoor (Parijsstraat 34)

DINSDAG 20/10
DDiissppllaacceedd SSoouunndd
Muziek — om 20u30 in STUK
(www.stuk.be)
MMoonnddaayyss
Theater — om 20u in het
Wagehuys (www.30cc.be)

WOENSDAG 21/10
WWiimm VVaannddeekkeeyybbuuss ——
NNiieeuuwwzzwwaarrtt
Dans — om 20u in de
Schouwburg (www.30cc.be)
NNoouuvveellllee VVaagguuee
Muziek — om 20u in het
Depot (www.hetdepot.be)
CCDD--pprreesseennttaattiiee IIssbbeellllss
Muziek — om 20u in STUK
(www.stuk.be)

DONDERDAG 22/10
WWiimm VVaannddeekkeeyybbuuss ——
NNiieeuuwwzzwwaarrtt
Dans — om 20u in de
Schouwburg (www.30cc.be)
CCeerreemmoonniiaa —— SSmmoooorr
Theater — om 20u in het
Wagehuys (www.30cc.be)

VRIJDAG 23/10
RRaaddiioo MMooddeerrnn
Muziek — om 20u in het
Depot (www.hetdepot.be)
WWiimm VVaannddeekkeeyybbuuss ——
NNiieeuuwwzzwwaarrtt
Dans — om 20u in de
Schouwburg (www.30cc.be)
FFrraannkk VVaannddeerr LLiinnddeenn ssoolloo
Muziek — om 20u15 in zaal De
Kring (Jozef-Pierrestraat 58)

ZATERDAG 24/10
HHaallvvee ffiinnaallee vvaann NNeekkkkaa
Muziek — om 20u in het
Wagehuys (www.30cc.be)

Première ‘Too Far East Is West’

De erotiek van de waanzin
Toen wij afgelopen donderdag naar de première van ‘Too Far
East Is West’ van Compagnie Barbarie in STUK trokken,
werden wij vergezeld door een knappe, rosse jongedame die
vrijgezel is én een hoge functie bekleedt in het Leuvense. Wij
waren vastbesloten indruk te maken en hadden al enkele
inzichtelijke opmerkingen over de vroege Tsjechov en de late
Artaud voorbereid. Toen wij de zaal betraden stonden er op het
podium zes schaars geklede meisjes op La Bomba te dansen. Wij
zijn zo eenzaam.
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Philip Gallasz |

Was het dan één en al verveling?
Welnee, natuurlijk niet. Daarvoor
zit er te veel dynamiek in deze
groep, met songs frisser dan de
jurkjes van Caroline Gennez. Bo-
vendien geeft een ijzersterk num-
mer als Underground, sufgemixt
door o.a. Djedjotronic en Busy P,
deze groep met internationale am-
bities evenwaardige allures. Wie er

het tourschema van Das Pop op na-
kijkt, krijgt een beeld van de drukke
najaarsagenda met shows in talloze
Europese steden. Om maar te zeg-
gen dat aan de doorbraak wordt ge-
werkt. En dan verwacht een stu-
dent toch een heleboel van een Leu-
vense passage. Opener Fool for love
kreeg de schwung er nooit helemaal
in, hoe energiek Van Looy, geboren
volksmenner, zich de ziel ook uit
het lijf joeg. Dat de song niet over-

tuigde lag ook aan een technisch
deficit met de gitaar. Een voorbode
voor wat komen zou. Maar liefst
viermaal werd de bruine voor de
witte ingeruild en omgekeerd. Het
slotakkoord sloeg gitarist Reinhard
Vanbergen zelfs aan op een derde-
keus oranjebruin exemplaar. Ook
Saturday night part 1 en Tired kon-
den niet overtuigen. En het won-
dermooie You werd vakkundig de
nek omgewrongen. Minder strij-
kers, meer gitaar moesten van de
song een deel van het nieuwe ge-
heel maken. Kill your darlings heet
dat dan.

Duitse Krimi
Van Looy had door dat het publiek
niet mee was en bleef aanmanen.
“Komaan, dit is Leuven.” Zijn op-
roep kreeg her en der gehoor. Heu-
pen wiegden, een booty shakete.
Zelfs een paar armen ging de lucht
in. Het alweer negen jaar oude The
one met Van Looy voor de gelegen-
heid op drum, werd ingezet door
drummer Matt Eccles op gitaar. En
zowaar ontsproot een gitaarriedel
die dienst kon dien als intro van een
Duitse Krimi. Denk Achtzigerjaren,
denk Tatort, denk Schimanski, ja-
wohl. Plaats hierbij een tweede gi-
taar en een driestemmig refrein. Et
voila: handgeklap. Vervolgens ging
het crescendo. Girl, be a man was
nog te braaf maar vanaf Wings leek
het publiek dan toch gewonnen.
Pure drieminutenpop die refereert
aan Solisbury Hill van Peter
Gabriel. Hoogtepunt van de avond

was echter Underground. Voortge-
stuwd door een strakke basriff en
gebouwd rond een ijzersterk refrein
is dit nummer met geen hamer uit
je kop te slaan. Sterke break ook,
met stroboscoop, overvloedige cim-
balen en jazzy pianotonen. Enig
minpunt: de vooraf ingespeelde
strijkers hadden live gemogen /
gemoeten.

Clint Eastwood
Als afsluiter was de radiohit Never
get enough gekozen. De gitaar
klonk niet al te zuiver en de elektri-
sche piano te gratuit, maar niette-
min blijft dit een hele sterke song.
Van Looy besloot daarom het pu-
bliek te betrekken. Opzet: als de
rechterkant “never get enough”
roept en de linker “I can’t get
enough of your love,” ontwikkelt
zich een — euhm — amusante sa-

menzang. De meerderheid wist dit
wel te smaken en toen Das Pop zich
terugtrok in de coulissen werd er
alsnog om een bisronde gesmeekt.
Die bestond uit het intieme The last
love en de Frank Sinatra-cover It
was a very good year. Met roffelen-
de trommels, een gitaar zo scherp
als de gulden sporen van Clint
Eastwood en een Van Looy die op
de piano tokkelde als een enter-
tainer in een Saloon was de Far
West plots heel dichtbij. Was Leu-
ven dan overwonnen? Niet hele-
maal, daarvoor was het eerste half-
uur te teleurstellend, al werd dit
ruimschoots goedgemaakt door
wat komen zou. Maar laat ons vrij
om van een groep als Das Pop dat
tikkeltje extra te verwachten. Liefst
bij een weerzien nadat Europa is
veroverd, op een niet nader ge-
noemd festival in de buurt.

Al de hits, 
al het nieuws

Check out
www.mixfm.be

Zet 'm nu ook
op je radio

(advertentie)

Das Pop live in Het Depot

You never get enough
“Dit is een vooraf opgenomen boodschap van mij, Bent Van
Looy. Tijdens de show is het ten strengste verboden stil te staan.
Wij willen u zien dansen.” Voordat Das Pop op het podium
verscheen, schalde deze boodschap door de luidsprekers, of toch
iets van die aard. Welnu, het Leuvense publiek dacht daar
anders over. Stilgestaan, dat werd er. De openingszin van de
avond, “Ik zou hier een dutje kunnen doen,” sloeg dan ook de Pop
op de kop.
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Het sneeuwballengevecht
door Britt Meyhi & Delphine Maes
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Geert Janssen |

Boest is een vlag die meer ladingen
dekt dan onze redactiesecretaris
random bitches. Het is een gedich-
tenbundel met verzen van groten
der aarde zoals daar zijn Christophe
Vekeman en Mauro Pawlowski. Het
is ook een lp waarop diezelfde gro-
ten der aarde hun verzen voorlezen
en diezelfde Mauro Pawlowski de
boel remixt. Een lp, lieve kindjes, is
wat uw papa gebruikte om naar
muziek te luisteren in de duistere
Middeleeuwen toen de cd nog niet
bestond.

Last but not least is Boest ook
een theatershow waarin de dichters
alles live voorlezen. De show ging
afgelopen zondag in première bij
30CC en wij waren parater dan een
crack whore aan een abortuskli-
niek, kwijlend als een weerwolf in
een slagerij.

Wervelwind
Het podium was stijlvol aangekleed
met discobollen en rode fluwelen
gordijnen. Denk aan een nacht-
clubscène in een James Bond-film

geregisseerd door David Lynch. Dj
van dienst, Carlo Andriani, pimpte
de sfeer met funky shizzle en stijl-
volle easy listening.

Met uw permissie, lieve lezer,
gaan we niet elke dichter overlopen,
op de rooster leggen en evalueren.
Niet alleen zou dat voor ons te veel
werk zijn, ook zou het voor u lasti-
ger zijn om te lezen. Wij zijn nu
eenmaal gemakzuchtig in het
diepst van onze gedachten.

Antoine Boute was het hoogte-
punt van de avond. Daarover is elke
mogelijke discussie a priori overbo-
dig. De man ontleedde de Neder-
landse taal tot er enkel nog klanken
overbleven. Het resultaat was een
verpletterende wervelwind van da-
daïstisch geweld. Een bende bejaar-
den twee rijen achter ons ondergin-
gen het met een what the fuck?-ge-
laatsuitdrukking van Pascalsmetsi-
aanse proporties.

Telegram
Op een waardige tweede plaats
komt Andy Fierens. De man ziet er-
uit als een dokwerker die de dagen
aftelt die hem scheiden van zijn

pensioen maar een aardig gedichtje
schrijven kan hij wel. Sta ons toe
kort te citeren: “angst beheerst mijn
leven / zo durfde ik mijn kind niet
te zeggen dat mijn vader was ge-
storven / dus stuurde ik een zin-
gend telegram naar school.” U be-
grijpt dat wij fan zijn voor de rest
van ons leven.

Onze derde favoriet was mis-
schien nog wel de meest bevreem-
dende van de avond. Jess De
Gruyter zat op een stoel met zijn
rug naar het publiek. Ondertussen
liep een geluidsopname van zijn ge-
dichten. Noem het postmodern,
noem het reflectief, noem het meta,
noem het Arthur: wij geven er geen
vliegende eend om, wij vonden het
behoorlijk geweldig.

Water
De eervolle vermelding, ten slotte,
gaat naar de eerder vermelde
Christophe Vekeman. Ontdaan van
zijn karakteristieke hanenkamkuif
liet hij de Nederlandse taal bruisen
als een aspirientje in een glas water.
Boest doorkruist de komende
maand Vlaanderen en Nederland.
U heeft geen enkele reden om hun
spoor niet te volgen.

Meer info:
www.boestpoetry.blogspot.com

Geert Janssen & Jelle Dehaen |

Vanaf 22 oktober worden onder
het motto “Zware Metalen & Luide
Gitaren” drie documentaires ge-
programmeerd, die in mindere of
meerdere mate elke metalhead
zullen beroeren tot in het diepst
van hun tatoeages.

Anvil — Story Of Anvil (2008)
van Sacha Gervasi is onze grote
aanrader, een perfecte mix tussen
het heerlijke This Is Spinal Tap en
de beruchte Metallica-documen-
taire Some Kind Of Monster. Anvil
is een metalgroep die in de eerste
helft van de glorieuze jaren tachtig
populair was maar nooit van het
grote succes heeft mogen proeven.

De groep bestaat nog steeds

en wordt gevolgd op een pad van
valse hoop en levensechte teleur-
stellingen. Het verhaal wekt einde-
loos medelijden op met frontman
Lips en drummer Robb maar ein-
digt gelukkig in een happy end.
Bovendien ondervindt de groep
momenteel in de slipstroom van de
docu een nieuwe golf van popula-
riteit.

Rivaliteit
Air Guitar Nation (2006) van
Alexandra Lipsitz is iets losser ver-
bonden met metal, maar toch seri-
eus de moeite. Air guitar alias
luchtgitaar heeft zich de afgelopen
tien jaar opgewerkt van slaapka-
merhobby tot een internationale
sport. De documentaire volgt de

Amerikaanse voorrondes voor het
wereldkampioenschap in het ob-
scure Finse stadje Oulu.

De focus rust op de rivaliteit
tussen topfavorieten David “C-
Diddy” Jung en Dan “Björn
Türoque” Crane. Wie uiteindelijk
wint gaan we niet verklappen,
maar we waren zeer blij te zien hoe
de rivaliteit omsloeg naar weder-
zijds respect. Air Guitar Nation be-
staat volledig uit slap gelul op hoog
niveau.

Fitness
Full Metal Village (2007) van Sung-
Hyung Cho is de vreemde eend in
de metalbijt. Wacken is een slaperig
Duits dorpje in Sleeswijk-Holstein
dat eens per jaar veranderd in het
grootste metalfestival van Europa.
Wacken Open Air trok in 2008
tachtigduizend fans en was een half
jaar op voorhand uitverkocht. Metal
maakt maar een klein deel uit van
de documentaire. Liever worden
dorpsbewoners gevolgd van hun

zangkoorrepetitie naar hun fitness-
sessies of in hun koeienstal.

De toon van Full Metal Village
loopt over van mededogen en res-
pect. Een referentie is de Canvasdo-
cumentaire Geel. De scène waarin
een veeboer uitlegt dat liefde neer-
komt op elkaar bijstaan in goede én
slechte dagen bezorgde ons een
hardnekkige krop in de keel. In het
laatste half uur van Full Metal
Village is Wacken Open Air volop
bezig. Naast dronken aanstellers
worden daarbij de reacties van de
dorpsbewoners getoond. De ene
helft verlaat het dorp tot de rust
weerkeert. De andere helft zegt “ja”
tegen het leven en helpt als steward
alles in goede banen leiden.

Zegt u ook gerust “ja” tegen het
leven, lieve lezer. Laat uw haar
groeien en rijdt op uw Harley naar
Cinema Zed. Van de vijftigjarige
wild chick aan uw rechterkant moet
u geen schrik hebben. Dat is ons
moeder. Zij is immers een metal-
head.

Metal te Cinema Zed

Luchtgitaren & zangkoren
Ons moeder is een metalhead. Het begon gewoon zoals elk mooi
verhaal op een zomerdag niet ver van hier. The blues had a
baby and they called it rock-’n-roll. Met hardrock als
tussenstop ontstond daaruit heavy metal. Zelfs het arty farty
bastion van Cinema Zed kan dat succesverhaal niet meer
negeren.

Film |

‘Boest’ ging in première bij 30CC

Funky, stijlvol & dadaïstisch
Wij geloven in een rivier die stroomt van de zee naar de bergen.
Wij vragen van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te
brengen. Maar de kranten willen het anders. De kranten willen
een recensie van ‘Boest’, dus wij schrijven die, zo zijn we.
Mensenvrienden, wereldverbeteraars, poëzieminnaars.

Exclusief: Mark Waer legt ‘academisering’ uit in vijf zinnen

"Academisering is het proces
waarbij de twee-cycli-hogeschool-
opleidingen, die sinds het struc-
tuurdecreet van 4 april 2003 er-
kend zijn als academisch gerichte
opleidingen, verder hun acade-
misch karakter ontwikkelen en
versterken. Dit houdt in dat deze
opleidingen sterk onderzoekon-
dersteund en -verweven worden.
Academisering is een rechtstreeks
gevolg van de Bolognahervormin-

gen in het hoger onderwijs, die de
maatschappelijke wens consolide-
ren om verschillende vormen van
kennis en onderzoek en de daar-
mee geassocieerde opleidingen be-
ter op mekaar te laten aansluiten.
De bedoeling is om zowel de oriën-
tatie van studenten naar alsook
hun overgang tussen verschillende
opleidingtypes te verbeteren als-
ook de profilering en de aanslui-
ting van de verschillende types van

onderzoek (bv fundamenteel-con-
ceptueel versus toegepast-prak-
tijkgericht) langsheen de innova-
tieketen te stroomlijnen. Acade-
misering zal idealiter moeten lei-
den tot een betere profilering, har-
monisering en complementariteit
van wetenschappelijk onderzoek
en van wetenschappelijk onder-
bouwde opleidingen en hun be-
roepsoriëntatie."

Veto zoekt

medewerkers

Veto is nog steeds op zoek naar
mensen die willen schrijven, fo-
tograferen, tekenen, lay-outen,
nalezen, ICT’en, researchen,
pintjes drinken in de zetel, en/of
de werking van Veto praktisch
ondersteunen. Interesse? Treed
in de voetsporen van Walter
Pauli, Stef Wauters, Ivan De
Vadder en Ken Lambeets en
kom eens langs op onze redac-
tievergadering, iedere vrijdag
om 16u op de eerste verdieping
van ‘s Meiersstraat 5 (tussen
Muntstraat en Hogeschool-
plein). Heb vooral geen schrik
om die eerste nerveus wiebelen-
de voet over de drempel te zet-
ten. Wij van Veto zijn immers
van zeer divers pluimage. Blond,
blauw, KULAK, Hollanders,
quadriceps, Caroline Gennez,
roodharigen, christenen, joden
(ja, ook Palestijnen - graag zelfs),
moslims (ook om cartoons te te-
kenen) en al wie niet houdt van
hokjesdenken: iedereen is wel-
kom.
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Na De Morgen ook De Standaard komaf ge-

maakt met eindredactie:

Veto laatste bastion
met juiste spelling!!!

Rik Torfs wil eigen
politieke partij

Professor kerkelijk recht en medafiguur Rik Torfs overweegt
om bij de federale verkiezingen van 2011 kandidaat te zijn op
een nieuwe, eigen lijst. Hij zal dat doen met enkele andere
politieke outsiders. Volgens Rik Torfs ontbreekt het de
politiek aan nieuwe, creatieve denkbeelden en kleine
mensen. Hans van Big Brother, de bekende woordenaar
Armando Dios, Ben Crabbé, oud-StAL-voorzitter Thijs
Smeyers, kabouter Wesley en kabouter Plop hebben al
verklaard Rik Torfs te steunen in zijn opzet.

In onze reeks
Eigenzinnige
uitspraken
van A.
Schuurmans

“Wanneer de

vlieger begonnen

is, hoeft-ie alleen

maar op te stijgen

op het juiste

moment.”
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iinn AAllmmaa 11--22--33
2200 -- 2244 ookktt 22000099

1/2e kip met saus en garnituur (enkel ‘s avonds) A3 4,90
Entrecote met choronsaus en slaatje 4,90
Hawaiburger met ketchupsaus A2+A3 2,60
Kippenlapje met groenten en saus A1 4,00
Kippenlapje met groenten, saus en kroketten A2 4,60
Koninginnenhapje A1+A3 3,40
Spaghetti bolognaise A1 2,60/3,10
Vegetarische loempia met currysaus 3,40
Witloofgratin met puree 4,00

= vegetarischA2 = alleen Alma 2

A3 = alleen Alma 3

4-kazentortellini met spinazie en tomaat 4,00
Kipkroketten met sweet thai saus 4,60
Koninginnenhapje A2 3,40
Luikse pens met appelmoes 2,60
Spaghetti bolognaise A3 2,60/3,10
Steak met groenten en saus A2+A3 4,90
Visfilet met tomatenroomsaus 4,90

ddiinnssddaagg

wwooeennssddaagg

1/2e kip met saus en garnituur (enkel ‘s avonds) A2 4,90
Bladerdeeg met geitenkaasmousse 4,90
Kalkoensteak met Provençaalse saus A1+A3 2,60
Koninginnenhapje A2 3,40
Rundsbrochette met ui en paprika 4,60
Spaghetti bolognaise A2+A3 2,60/3,10
Steak met groenten en saus A1 4,90
Varkenslapje met jagersaus en broccoli 4,00

ddoonnddeerrddaagg

Kalkoenrollade met mosterdsaus 4,60
Kippenlapje met groenten, saus en kroketten A1 4,60
Koninginnenhapje A1 3,40
Paprika gevuld met quorn 4,00
Romig varkensblanquette met champignons 2,60
Steak met groenten A3 4,60
Steak met groenten en saus A2 4,90

vvrriijjddaagg 

(advertentie)

zzaatteerrddaagg

Alma 1 is open: 
Op weekdagen ‘s middags van 10u30 tot 14u30

en ‘s avonds van 17u tot 20u30
Dus ook op vrijdagavond!

Op zaterdag van 12u tot 14u
De andere Alma’s zijn gesloten op vrijdagavond en zaterdag

Kijk ook op de website voor menu Gasthuisberg, 
Justus Lipsius en Pauscollege

A1 = alleen Alma 1

Kalkoensteak met Provençaalse saus A1 2,60
Koninginnenhapje A1 3,40
Vegetarische loempia met currysaus A1 3,40

Loop eens langs bij 
De Kringwinkel SPIT

Je vindt er meubels, kleding, fietsen, huisraad,
boeken, platen, cd’s en pakken snuisterijen...

De Kringwinkel SPIT: 
IJzerenmolenstraat 10-12 in Heverlee

Open: ma - vrij:   10 - 18u 
zat: 10 - 17u
zo: gesloten

Tel.:  016 65 29 57     Web: www.spit.be
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Nursery Rhyme in STUK

Geluk en weemoed

Jeroen Verbeeck |

De herfst is weerkundig al een tijdje in het
land, maar pas vorige week liet ze zich ook
voelen: striemende windvlagen, druilerige re-
genbuien en een rillende kou. Je zou voor
minder op kot blijven zitten achter de warm-
te van de beeldbuis of het immer altijd inte-
ressante computerscherm. Gelukkig was er
die woensdag een verwarmend alternatief.
Het Leuvense kwartet van The Nursery
Rhyme, het nieuwe project van singer-song-
writer Jasper Stockmans, stelde in STUK
hun eerste EP voor. Die wordt uitgebracht op
Sugarbeat, het platenlabel van Anton
Walgrave, eveneens een rasechte liedjes-
schrijver. In het STUKcafé brachten
Stockmans en co een gevarieerde set van ou-
de en nieuwe nummers. Vooral die laatste
werden met veel belangstelling beluisterd
omdat ze nu eenmaal de nieuwe EP belicha-
men.

Van punk naar pop
Stockmans brak in een ver verleden enkele
bescheiden potten met de punkformatie
Oversized. Airplay op Studio Brussel, winst
op het Rockvonk concours en enkele buiten-
landse optredens maakten toen deel uit van
zijn glorie. Nu slaat de singer-songwriter het
met The Nursery Rhyme over een meer ge-
moedelijke boeg. Drums, viool, gitaar en
piano vormen de basis voor een geluid dat
zich het best laat omschrijven als een symfo-

nische kruising tussen Das Pop en Absynthe
Minded. De uptempo opener Tonight you’re
mine en het enthousiaste popnummer Each
and every day ademen beiden dezelfde
feelgood uit als Das Pop, maar vervallen niet
in een klakkeloze reproductie. Mede door het
frivole vioolspel klinkt het geluid bij momen-
ten zelfs voller en meer dansbaar.

Heel anders komt de groep uit de hoek
met de drie overige nummers. Het jamme-
rende So Long Selina, waar de viool de
bovenhand neemt, ontaardt in een heuse
ballad. Gelukkig doet het nummer nooit te
stroperig aan en vrijwaart het zich van de
zeemzoete ondergang. Bij de laatste twee
nummers kiest de groep resoluut voor een
melancholische ondertoon. Zo nu en dan heb
je zelfs de neiging om het volume razendsnel
open te gooien, zodat de golf van weemoed en
melancholie je nog harder en inniger raakt.
Afsluiter She’s like a ghost is zo’n voorbeeld
van hoe een opgewekte toetsencombinatie op
piano kan omslaan in een dromerige mijme-
ring naar, jawel, de alomtegenwoordige
liefde. Ook Wonder how long, waarvan de
korte intro met wat verbeelding doet denken
aan die van Absynthe Minded’s Heroics, Part
1. toont dezelfde gelijkenissen. Opvallend is
dat net die groep al eens met The Nursery
Rhyme toerde. Bovendien staan ze op 3
november nog eens samen op het podium
van Het Depot.

The Nursery Rhyme bewijst met de EP
dat ze er muzikaal al vroeg staan. Hun
muziek klinkt zowel vrolijk als triestig, maar
zoekt nooit extremen op. Het wordt alvast
uitkijken naar volgend jaar. Tegen dan zou
een langspeler van de groep werkelijkheid
moeten zijn.

Vorige woensdag stelde The Nursery
Rhyme hun eerste naamloze EP voor
in het STUKcafé in Leuven. Het
schijfje balanceert smaakvol tussen
zoete popmuziek en dromerige folk.
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Veto
's-Meiersstraat 5
3000 Leuven

Tel 016/22.44.38
Fax 016/22.01.03
e-mail: veto@veto.be

Jaargang 36 - Nummer 05
Maandag - 19 oktober 2009

Veto is een uitgave van de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie. De stand-
punten verdedigd in Veto stemmen niet
noodzakelijk overeen met de standpunten
van LOKO.

Hoofdredacteur:
Maud ‘het meest flexe sletje’ Oeyen

Redactiesecretaris & V.U.:
Jeroen ‘niks intro, shit begint als het begint
yo’ Deblaere
‘s Meiersstraat 5 - 3000 Leuven

Redactie:
Remy ‘komt zo hard’ Amkreutz, Joachim
‘moeders met dochters, ze verachten me’
Beckers, Herlinde ‘wast haar handen al
tijdens het plassen’ Hiele, Christine ‘drinkt
tot de motherfuckin’ fles leeg is’ Laureys &
Ide ‘drama, ego’ Smets

Medewerkers deze week: 
Ruben ‘spacet op de viagra’ Bruynooghe, Els
‘dat je au zegt’ Dehaen, Jelle ‘een hele grote
zwartjoekel’ Dehaen, Sofie ‘’ho’tje om te
vozen’ Dezittere, Christiaan breekt de club af
als een aannemer‘’ Franz, Philip ‘geil op dope’
Gallasz, Geert ‘je ziet me altijd met Gucci’
Janssen, Eric ‘slordig en onhandelbaar’ ,
Laureys, Brechtje ‘diagonaal’ Keulen,  Max
‘bekend van opsporing verzocht’ van Sande,
Martijn ‘je wijf eet m’n kledder’  Smiers,
Andrew ‘neger des heils’ Snowball, Mihai
‘flap flap’ Stoica, Filip ‘meer stijl dan een
homo’ Tielens, Sarah ‘Gluhwein in m’n
linkerhand’ van Bulck, Xavier ‘nigger
ozewiezewooze’ Vankeirsbulck, Thomas
‘gemaakt om te pimpen’ van Oppens, Jeroen
‘spacet meer dan Achilles’ Verbeekck, Arne
‘nouveau clochard’ Verhaeghen, 
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Remy Amkreutz, Jeroen Deblaere, Herlinde
Hiele, Joachim Beckers, Laurens Cerulus &
Maud Oeyen

Eindredactie:
Els Dehaen, Roel ‘door je knieën’ Moeurs,
Martijn Smiers & Jeroen Deblaere
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www.veto.be
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Alfaset cvba - Annelies ‘Twee gezichten, één
formule’ Magits
alfaset@loko.be 
016/22.04.66

Drukkerij:
Tuerlinckx (Molenstede)
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9000 exemplaren
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0773-5162

Abonnementen
Binnenland: 10 euro
Buitenland: 25 euro
Overschrijven op rekeningnummer:
001-0959719-77

Redactievergaderingen vinden iedere vrij-
dagnamiddag plaats om 16u en staan open
voor iedereen. Alle geïnteresseerden (Jeugd
van Tegenwoordig, foto, lay-out,...) zijn wel-
kom op de redactievergadering of op het re-
dactieadres. Lezersbrieven en vrije tribunes
kunnen tot vrijdag 14u, liefst mailsgewijs,
ingezonden worden op het adres: veto@-
veto.be. De redactie behoudt zich het recht
reacties in te korten of op het internet te
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Oplossing |

Gastprogramma |

Kringkalender |

Alfa

cantus@pavlov op 19/10 om 20u30

doop Alfa@omgeving Ladeuzeplein op
23/10 om 9u

Chemika

Doopcantus@Toewip op 28/10 om 20u30

Farmaceutica

Chinese avond@De Capsule op 22/10 om
22u

Doop@In Leuven op 28/10 om 18u

Industria

Doop + cantus@Waaiberg + sportkot op
28/10 om 0u

Politika

Politika Fuif@MusicafÈ op 27/10 om 22u

Sport

24-urenloop@Universitair Sportcentrum
op 20/10 om 20u

Wina

Sletjes en Janetjes TD@Albatros op 27/10
om 22u

Loop een rondje op de 24

urenloop en teken de

petitie van Amnesty

International tegen

mensenrechtenschendingen

in Congo

Berichten |
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AADD FFUUNNDDUUMM!!

Elke dinsdagavond
tussen 8 en 9

Studentenradio op het
ritme van de bierstad

De goedkoopste
fuifzaal van Leuven!
355 euro per avond
250 euro tijdens het weekend

-------------------------------------------
Faculteitskringen en
hogeschoolkringen aan-
gesloten bij LOKO en
OSR/OKER krijgen een korting
van 105 euro per fuif.

Bij elke 5e fuif van een kring of
vereniging binnen hetzelfde
academiejaar is de huur van
de zaal gratis.

Voor reservaties of
inlichtingen: 016/22.31.09 of 
albatros@loko.be

Veto Trakteert|

5 duotickets ‘Tegen de Lamp’, een “theaterfeest” met

ecologische inslag van Dimitri Leue op 21 oktober om

20.30u in de Bosuil in Overijse (www.deBosuil.be)

Mailen naar traktatie@veto.be!

Berichten |

Buddies van de week:

Daphne & Jeroen

Radio Scorpio |

MAANDAG-VRIJDAG

Scorpioscoops (18-19u): deze week naast
brandend hete actua ook de maandagse
koffieklets over de Veto. 

DINSDAG

Camera Obscura (19-20u): 
Recensies van Up en Terribly Happy
Filmtickets te winnen 
Verslag van het Filmfestival van Gent

De Geluidsarchitect (20-21u): 
10 jaar De Geluidsarchitect 

WOENSDAG

Netwaves (22-23u): 
Netwaves geeft een eerste overzicht van
het netaudio festival dat plaatsvond van 8
tot 12 oktober in het Berlijnse Maria am
Ostbahnhof, gelegen op de voormalige
deadstrip van Oost-Berlijn voor de val van
de muur.

ZATERDAG

À Propos (19-20u): 
Geen A PROPOS deze week



Filip Tielens |

VVeettoo:: Het boek ‘Under the volcano’
duikt regelmatig op in het lijstje
van beste boeken aller tijden. Was
het bij u liefde op het eerste gezicht?
JJoossssee DDee PPaauuww:: «Ik was twintig
toen ik het boek voor de eerste keer
vastpakte. Toen was het geen liefde
op het eerste gezicht. Later las ik
het een tweede keer en ben ik er
echt voor gevallen. Het is geen boek
dat je kan wegleggen. Je moet het
tot je laten doordringen.»
VVeettoo:: Is het een voordeel dat u het
bewerkt hebt en er ook de hoofdrol
in speelt?
DDee PPaauuww:: «Het zelf kunnen spelen
is een groot plezier. Nog nooit heb
ik een voorbereiding gehad op een
rol zoals deze. Ik ben anderhalf jaar
bezig geweest met dit boek. Het is
een fantastisch traject. Ik heb tegen
Guy Cassiers gezegd dat hij mij dit
nog mag aandoen (lacht).»
VVeettoo:: U vertelde na de première dat
het met ‘Onder de vulkaan’ wel eens
“bingo” zou kunnen zijn. Wanneer
is het “bingo” voor u?
DDee PPaauuww:: «Met het publiek om-
gaan is voor mij hetzelfde als hoe je
met je kameraden omgaat. Je ka-
meraden hebben genoeg aan een
half woord. Ik maak liever theater
waar je met een half woord alles
kunt zeggen. Aan de andere kant
wil ik ook geen theater maken waar
mensen naar zitten te kijken zoals
koeien naar een trein. Die “bingo”
heeft zeker ook te maken met de
taal van Guy. Ik heb het gevoel dat
we ergens geraakt zijn waar het pu-
bliek op een verschillende manier
naar de voorstelling kan kijken en
er veel kan uithalen.»

Gehakt
VVeettoo:: Werkt dat ook bij een
Franstalig publiek?
DDee PPaauuww:: «In Parijs kregen we elke
avond een groot applaus. Natuur-
lijk gingen er ook een aantal
mensen weg uit de zaal. We speel-
den er immers in het Nederlands
en werkten met Franse boventite-
ling.»
VVeettoo:: Nochtans wordt in Frankrijk
op tv meestal alles gedubd.
DDee PPaauuww:: «Voor het publiek daar
was dat wel een moeilijkere situa-
tie. Dat zou tien jaar geleden onmo-
gelijk zijn geweest in Frankrijk.
Maar ze hebben er nu die stap ge-
zet. De Fransen kennen zeer weinig
van taal. Ze stelden zich het Neder-
lands ook heel anders voor. Vaak
denken ze dat het Deens is wat we
spreken. Maar ze zijn echt verbaasd
van de pracht en melodie van onze
taal. In hun herinnering was het
Nederlands veel gehakter. Dat is
een cliché dat we hebben kunnen
weerleggen.»
VVeettoo:: Gaan jullie ‘Onder de
vulkaan’ ook spelen in Mexico?
DDee PPaauuww:: «We zijn er gevraagd om
op een festival te spelen, maar tot
hiertoe lijken onze agenda’s niet
overeen te komen. Maar we probe-
ren er een oplossing voor te vin-
den.»
VVeettoo:: Wanneer in het verhaal zijn
vrouw terugkeert, kiest de consul er
als een echte romanticus voor om
zich terug te trekken in de drank en
de pijn. Kunt u die beslissing begrij-
pen?

DDee PPaauuww:: «Ik heb gelukkig een to-
taal ander leven. Maar ik begrijp
wel een stukje van wat daar ge-
beurt. Het is gemakkelijk om je ge-
voelens op te schrijven in brieven,
zoals de consul doet. Hij schrijft
zijn vrouw dat hij haar graag ziet en
dat ze moet terugkomen, maar ver-
stuurt de brieven niet. Op een dag
staat zijn vrouw daar onaangekon-
digd weer. En daar was de consul
niet op voorbereid. Het is de reali-

teit van die liefde die hij niet vat.
Dan zie je wat de drank met hem
doet. Hij krijgt het gevoel dat hij lu-
cide kan denken, dat hij een over-
zicht heeft. Maar dat is natuurlijk
niet zo. De roes van de drank ken ik
zelf goed genoeg. Die roes is zelfs
zeer prettig. Maar daar zo ver in
doorgaan en de duisternis achter de
roes opzoeken, is natuurlijk iets

heel anders.»
VVeettoo:: Gaat de consul ten onder aan
zijn denken of aan de drank?
DDee PPaauuww:: «Dat is natuurlijk de
vraag (lacht). Ik denk dat elke au-
topsie zou uitwijzen dat de alcohol
hem kapotgemaakt heeft. Maar het
verlangen naar die mentale toe-
stand heeft zeker een grote rol ge-
speeld.»
VVeettoo:: U speelt met een microfoon die
op het aangezicht is geplakt. Hoe is

dat?
DDee PPaauuww:: «Als we met gewone
stem zouden spreken, zou de zaal
ons wel verstaan. Maar als het pu-
bliek een videoscherm ziet, bepaalt
de code van de film dat daar ook
een versterkt geluid bij hoort. Dat
zou heel raar zijn zonder micro. En
met micro’s kunnen we ook beter
nuances leggen.»

Pietje de Dood
VVeettoo:: Voor de opnames van de ach-
tergrondbeelden bent u in Mexico
gaan filmen. Zou u er ook zelf kun-
nen wonen?
DDee PPaauuww:: «Dat niet, ik zou een doel
moeten hebben om er te komen.
Maar ik merk wel dat ik iets heb

met dat land, ook al is Mexico nu
een grote puinhoop. De politiek
draait er niet, er is armoede en er
zijn drugskartels. Het is niet het
beste moment om met Mexico
kennis te maken, vrees ik.»
VVeettoo:: ‘Onder de vulkaan’ speelt zich
af op twee november, de Dag van de
Doden in Mexico. Hoe wordt dat
daar gevierd?

DDee PPaauuww:: «Zelf heb ik het nog
nooit meegemaakt, maar zij gaan
wel anders met de dood om. Het
doet een beetje denken aan carna-
val. Ze dagen de dood uit en spotten
ermee. Voor ons is dat vreemd,
maar ook intrigerend. In onze cul-
tuur zit dat ook wel een beetje.
Pietje de Dood is daar een voor-
beeld van.»
VVeettoo:: Hoe gaat u zelf met de doden
om? Gaat u op Allerheiligen naar

het kerkhof?
DDee PPaauuww::: «Ja, ik ga met ons moe-
der naar het kerkhof. Dat vind ik
geestig (lacht). Al die bloemen op

de graven, ik vind dat wel iets heb-
ben. Maar ik heb geen enkel geloof
in een hiernamaals. Of dat de do-
den er nog zouden zijn om over ons
te waken.»
VVeettoo:: Een citaat van u over ‘Onder
de vulkaan’: “Als het boek een oce-
aan is, en de film die er over ge-
maakt is een lieflijk Zwitsers berg-

meertje, dan willen wij daar ergens
tussenin belanden.” Geldt het cliché
dat een film of voorstelling niet kan
tippen aan het oorspronkelijke
boek?
DDee PPaauuww:: «Een boek is natuurlijk
een ander medium. Literatuur is
een één op één beleving. De lezer en
het boek. Alles kan in een boek. Als
je het schrijft, is het waar. En als je
het goed schrijft, is het nog meer
waar. Je verbeelding doet de rest.
De intimiteit van een boek over-
brengen naar een ander medium is
sowieso een uitdaging. Maar de in-
houd van een boek naar buiten
brengen, vind ik makkelijker op een
scène dan in een film. In een film
heb je een format van 90 minuten
en is alles vlak. Als theaterpubliek
moet je zelf je close-ups maken.»
VVeettoo:: Een ander citaat van u: “Tus-
sen de twee grote waarheden in het
leven, geboorte en dood, staat de
prachtige leugen genaamd de lief-
de.”
DDee PPaauuww:: «Dat is een boutade,
maar ik denk wel dat het zo is. Ik
heb dat geschreven naar aanleiding
van de geboorte van mijn dochter

en de dood van mijn vader. Toen
mijn dochter geboren werd, vond
iedereen dat een schoon kind. Ter-
wijl daar eigenlijk helemaal niks

schoons aan is. Ook als iemand
doodgaat begint men te roepen wat
een goede mens het wel was. Dat
zijn vormen van vriendelijk liegen
om het leven met elkaar te kunnen
leiden. We moeten de dingen op
een menselijk niveau houden. Als
we liefde als iets te hoogdravend
voorstellen waar we niet aan kun-
nen, worden mensen er alleen maar
ongelukkig van omdat ze niet kun-
nen voldoen aan de wetten van de
liefde. En soms is liefde ook gewoon
een beetje liegen. Mijn moeder ver-
telde me vroeger soms dat haar re-
latie een leugentje om bestwil was.
Ik verbind liegen ook helemaal niet
met bedriegen. Bedriegen is puur
opportunistisch en doe je voor je ei-
gen voordeel. Maar zonder leugens
geraken we er niet, ook niet in de
liefde.»

Coiffeur
VVeettoo:: In januari loopt er in de KVS
een retrospectieve met werk van u.
Toch geen plannen om op pensioen
te gaan?
DDee PPaauuww:: «Nee, het is nog hele-
maal niet gedaan (lacht). Daarom
staat er in het boekje ook “Josse De
Pauw: 1952-?”. Het is ook geen re-
trospectieve, ‘t is meer een soort
van doorsnede van wat ik de laatste
jaren gemaakt heb.»
VVeettoo:: Merkt u dan zelf een evolutie
in uw werk?
DDee PPaauuww:: «De thema’s zijn niet ver-
anderd, maar de taal wel. Ik ben
ook steeds meer met muzikanten
gaan samenwerken. Ik wou de taal
dichter bij de muziek brengen. Ei-
genlijk ben ik zelf ook nieuwsgierig
naar die evolutie. Ik zal het pas
merken in januari.»
VVeettoo:: Zijn er nog dromen die u zeker
wil verwezenlijken?
DDee PPaauuww:: «Dat is een beetje mijn
probleem: ik had nooit dromen.
Toen ze me vroegen wat ik later wil-
de worden, antwoordde ik steeds
iets anders: coiffeur, kok, piloot. Ik
had geen toekomstdromen. Ik wou
ook niet speciaal acteur worden of
zo. Maar ik leef nu al 35 jaar van
wat ik doodgraag doe. Dat is niet
vanzelfsprekend. Het gaat gewoon
zoals ik het nooit gedacht gehad dat
het zou gaan. Er zijn veel mensen
die dat geluk niet hebben. Als je
dan nog dromen hebt, ben je echt
een hooghartig mens.»
VVeettoo:: Lijkt het u iets om te sterven
op de planken? Zoals Nand Buyl tot
het einde van je dagen op een podi-
um staan?
DDee PPaauuww:: «Absoluut. Mijn dochter
heeft het onlangs nog tegen mij
gezegd: “Ik weet het zeker, jij gaat
sterven op de scène. Dat zou ideaal
zijn: doodvallen op de planken. Of
net er na, om de mensen niet te
choqueren (lacht). Dat is nu ook
weer geen droom, maar je kan toch
niet snakken naar een slepende
ziekte?»
VVeettoo:: Al een bepaalde schouwburg
in gedachten om te sterven?
DDee PPaauuww:: «Het zou die van Leuven
kunnen zijn! Als het buiten stormt,
dan klapperen de luiken aan het
dak dat het een lieve lust is. Haha,
dat zou wat zijn!»

J O S S E  D E  P A U W

“Dat zou ideaal zijn: doodvallen op de planken”
‘Onder de vulkaan’ is een bewerking van de gelijknamige
roman van Malcolm Lowry. Josse De Pauw zette het verhaal
over de ondergang van Geoffrey Firmin op scène en speelt zelf
het hoofdpersonage. Vlak voor aanvang — en onderbroken door
drie soundchecks — spraken wij met een ontspannen Josse De
Pauw.

“Ik wil geen theater maken
waar mensen naar kijken
zoals koeien naar een trein”

“Je kan toch niet snakken
naar een slepende ziekte?”
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