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studentenorganIsatIes kampen met tekort aan vrIjwIllIgers

Studenten beginnen academiejaar 
zonder leiders

De studentenvertegenwoordiging van de 
Leuvense studenten dreigt leeg te lopen. De 
grote organisaties zitten zonder voorzitter 
en ook de kringen zien hun presidia lang-
zaam krimpen. Hoe komt dat? En hoe moet 
het nu verder?

RodeRik de TuRck en 
JaspeR Van Loy

Onlangs bereikten de moeilijkhe-
den in de studentenvertegenwoor-
diging een symbolisch dieptepunt. 
De plechtige opening van studen-
tencentrum ‘s Meiers 5, dat de Leu-
vense Overkoepelende KringOr-
ganisatie (LOKO), studentenblad 
Veto, Studentenraad van de KU 
Leuven (Stura), Studentenraad van 
de Associatie Leuven (StAL) en de 
Studentenraad UC Leuven samen-
brengt, werd uitgesteld. 

Verbazingwekkend is dat aller-
minst: de drijvende kracht achter 
de opening is LOKO. Zonder voor-
zitter, ondervoorzitter of activitei-
tencoördinator werd de opening 

van het nieuwe studentencentrum 
simpelweg vergeten.

Bijna alle studentenvertegen-
woordigingsorganisaties hebben 
een tekort aan bestuurders. On-
rustwekkender is dat niemand weet 
hoe de trend gekeerd moet worden.

LOKO en kringen
De Leuvense Overkoepelende 
KringOrganisatie (LOKO) staat er 
het slecht voor. De koepelorgani-
satie die de specifiek Leuvense ma-
terie behartigt, mist 11 mandata-
rissen. “Iedereen is altijd welkom,” 
benadrukt Caroline van Rhee, co-
ordinator Internationaal.

Bij de oningevulde mandaten 
zitten onder andere de voorzitter, 
ondervoorzitter en de activiteiten-

coördinator. Die laatste is onder 
andere verantwoordelijk voor LO-
KOmotion, de megafuif die er bin-
nenkort weer aankomt. De kans is 
klein dat er nog vrijwilligers zullen 
gevonden worden voor die functies. 
“Mike (Moron, Algemeen Beheerder 
van LOKO, red.) en ik zitten in de 
werkgroep gevormd om LOKOmo-
tion op te volgen,” vertelt van Rhee.

Ook bevestigt Van Rhee dat er 
geen zicht is op een nieuwe voor-
zitter of ondervoorzitter. “Het 
probleem stelt zich niet alleen bij 
LOKO,” nuanceert ze wel. Karel 
Van den Bossche, die vorig jaar LO-
KO-voorzitter was, ziet alles met 
lede ogen gebeuren. “Er is een ten-
dens dat de functies die een zwaar 
engagement vergen, niet ingevuld 
geraken,” zegt hij. “Dat geldt zowel 
voor LOKO als voor de kringen.” 

Die laatste delen inderdaad mee 
in de klappen, maar op beperktere 
schaal. Van alle studentenkringen 
waarvan Veto over volledige cijfers 
beschikt, zag 65,5% het aantal pre-
sidiumleden de afgelopen twee jaar 
dalen.

In totaal ging het volledige Leu-
vense presidiumbestand met 8,5% 
naar beneden. Verontrustende ont-

wikkelingen, waar slechts weinigen 
een antwoord op hebben. “Ik weet 
niet goed wat het tekort aan ver-
tegenwoordigers veroorzaakt,” be-
kent van Rhee. “Sommigen denken 
dat er een generatiewissel plaats-
vindt en dat de nieuwe generatie 

minder geëngageerd is.”

VVS
Ook met de Vlaamse Vereniging 
voor Studenten (VVS) gaat het niet 
zo goed. Door het nijpende tekort 
aan bestuurders is er sinds 31 au-
gustus een overgangsbestuur aan 
de macht. Dat blijft zo tot 31 okto-
ber.

“VVS draait op vrijwilligers. Die 
zijn beperkt en de hoge inzet zorgt 
voor een drempel,” zo verklaart 
Lennert Noppe, voorzitter van de 
Gentse Studentenraad en lid van 

het overgangsbestuur. “Een man-
daat in VVS is bovendien redelijk 
zwaar. Het vergt veel moeite en 
heeft daardoor vaak een negatief 
effect op je studies,” besluit Noppe.

Het overgangsbestuur heeft geen 
volledige vertegenwoordigingsbe-

voegdheid. In noodgevallen heeft 
de interim-ploeg namelijk niet de 
autoriteit om adequaat te reageren 
en moet die dus telkens een Alge-
mene Vergadering samenroepen. 
Dat is een omslachtige en ineffici-
ente procedure. “Dat is geen ideale 
situatie en we blijven dan ook zoe-
ken naar een nieuw bestuur,” beves-
tigt Noppe.

Lees het vervolg op pagina 12. 

“de individualisering is overal 
voelbaar”

JoRis GeVaeRT, ondeRVooRziTTeR sTuRa

Maandag ging het academiejaar van start. de proffen trokken traditiegetrouw in hun beste kostuum door de stad.  Foto: Gigi To
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opinie

In het zand
Een kind, het slaapt. Op een strand, met een 
deken van schuim. Een zoute traan in een veel 
grotere zee. Het slaapt, want de dood van een 
kind bestaat niet. Een engel op zijn minst, dat 
weten wij zeker. Wij dichten en delen, wij hui-
len stil. Een kind zou daar niet mogen liggen. 
Een dood kind bestaat niet.

Aylan is een symbool. Een mascotte voor 
wanhoop en onmacht – kijk nu toch. Kijk nu 
toch naar deze crisis en geef een menselijk 
antwoord: dat dit stoppen moet. Ook wij, 
blanke Belgen, voelen ons droef. Wij stemmen 
realistisch, willen waar voor ons geld, maar 
een dood kind op een strand, daar heeft nie-
mand om gevraagd. Wij willen hier de schuld 
niet van, dus wijzen we naar de regering. Wij 
zullen ondertussen delen en leuk vinden, dat 
is onze taak.

Francken tweet. Hij heeft het over goed-
kope emotitels in linkse kranten. Stop met het 
Westen te culpabiliseren. Wijs naar de echte 
schuldige. De supranationale wetgeving is dui-
delijk, Griekenland en co zijn in de fout. Tijd 
voor financiële ondersteuning, roept Francken 
op. Het hoeft niet altijd logisch te zijn.

In Hongarije stapt de Vluchteling op een 
trein, richting grensstad Sopron. Maar 40 ki-
lometer verder komt de trein weer tot stilstand 
– eindbestemming onbereikbaar. De Vluchte-
ling moet de trein uit, een Hongaars opvang-
centrum in. Wij weten, de holocaust; wij wil-
len niet zien. Wij zappen naar commerciële 
zenders, kijken zorgeloos series over vrienden 
in Manhattan. 

De linkse medemens is misnoegd, propt een 
busje vol goederen en goede bedoelingen, op 
naar Calais. Wij applaudisseren de solidariteit 
doch ridiculiseren de naïviteit. De sociale me-
dia polariseren, zoals bij elke crisis het geval 
is. Om ter luidst, om ter meeste likes - demo-
cratie 2.0.

In het Maximiliaanpark komt stilaan schot 
in de zaak. Opvang voor de Vluchteling, een 
warm bed. Het vuil blijft echter in zijn tent. 
Theo is vol ongeloof; alsof hij net gekookt heeft 
wanneer de visite alsnog afbelt. En ondertus-
sen blijft de Vluchteling zeuren, om wifi deze 
keer. De HLN-lezer is misnoegd, het moet 
maar eens gedaan zijn met zomaar overal gra-
tis wifi uit te delen als ware het pepernoten bij 
Sinterklaas. Wifi, dat heeft onze eigen dakloze 
ook niet.

Weer van Aylan. Deze keer in een Charlie 
Hebdo-cartoon. Aylan, zo dicht bij zijn doel – 
2 menus enfant pour le prix d’un. Dat is slik-
ken, wij voelen ons verraden. Wij zijn allemaal 
wel Charlie, maar lachen met Aylan, daar 
hadden wij niet op gerekend. Geen getekende 
Aylan naast McDonalds-uithangbord op onze 
voorpagina’s. Ook de profielfoto’s blijven leeg. 
Twee martelaren van onze Westerse waarden, 
die Aylan en Charlie. Dat is even zoeken.

Het is allemaal even zoeken. Nog het meest 
voor ons, jonge studenten. Wij moeten het 
echte leven nog ontdekken, hebben al proble-
men genoeg met het invullen van ons ISP. De 
verantwoordelijkheid van zoveel mensenle-
vens, dat kunnen en willen wij niet aan. Dus 
wachten wij op antwoord. Van de regering, 
van de internationale prominenten, van onze 
eigenste sedes sapientiae. Geen antwoord over 
schuld en onschuld. Geen antwoord over ver-
antwoordelijkheid en met-de-vinger-wijzerij. 
Een antwoord over hoe het verder moet. 

Een kind, het slaapt. Het slaapt niet alleen, 
wij slapen mee. 

noRa sLeideRink

  De Splinter bevat de persoonlijke mening van 
een schrijver. Ze bevat niet de mening van de 
redactie.  

splinter

    

De helaasheid der 
studentenvertegenwoordiging

De studentenvertegenwoor-
digers zitten in zak en as. 
In een ver vervlogen tijd 
streden studenten voor in-
spraak. Na bloed, zweet en 
tranen, kwam die er ook. 
Wat echter begon als een 
stoomtrein vol goedbedoel-
de leuzen als “Lang leve de-
mocratische inspraak!”, ver-
traagde doorheen de jaren 
tot een sputterend wrak vol 
gemiste kansen.

En het gaat van kwaad 
naar erger. Op dit moment 
hebben de Vlaamse Vereni-
ging van Studenten (V VS), 
de Studentenraad KU Leu-
ven (Stura) en de Leuvense 
Overkoepelde KringOrgani-
satie (LOKO) geen voorzit-
ter. Welke enorme hoeveel-
heid aan andere mandaten 
nog openstaan, leest u op de 
voorpagina (zie p.1). Spre-
ken van een hopeloze situ-
atie is niet eens zo verge-
zocht. 

Niet alleen in Leuven zelf 
lijkt studentenvertegen-
woordiging een stille dood 
te sterven. Ook elders is er 
een nijpend tekort. Tijdens 
het onderzoeken van een 
verstoken forfaitaire fac-
tuur die naar alle studenten 
aan hogeschool Vives wordt 

opgestuurd (zie p.5), bleek 
dat die goedgekeurd was 
door studentenvertegen-
woordigers. De gewone stu-
denten die gemeld hadden 
dat ze onaangekondigd 80 
euro meer moesten betalen, 
keken vreemd op: “Hebben 
wij studentenvertegenwoor-
digers?”

Dit alles zorgt ervoor dat 
vele studenten en nog meer 
prominenten twijfelen aan 
de legitimiteit van studen-
tenvertegenwoordigers (zie 
p.12).

Te midden van deze don-
kere tijden zou je verwach-
ten dat de weinige studen-
tenvertegenwoordigers het 
woord nemen om vol pas-
sie hun broeders en zusters 
uit hun apathie te sleuren. 
Niets is minder waar. De 
openingsspeech van Stura 
gaat over oriëntering (zie 
p.3), en werd door de dame 
naast me samengevat als 
een snorefest. 

Waarover de speech van 
LOKO gaat, weet niemand. 
Bij gebrek aan een voorzit-
ter heeft de coördinatoren-
commissie wijselijk beslo-
ten zich niet aan een speech 
te wagen. En V VS? Ach, 
niemand weet wat die ene 

volwaardige bestuurder aan 
het uitspoken is.

Vertegenwoordigers doen 
niet meer aan vertegen-
woordigen. Om een achter-
ban te vertegenwoordigen 
heb je een achterban nodig 
die input wil geven. De ma-
terie is echter te complex, 
de veranderingen te ver-
spreid over de jaren heen. 
De studenten die het geduld 
en de zin hebben om alle do-
cumenten over een bepaald 
dossier door te nemen, zijn 
op één hand te tellen. 

Zelf dan maar meebestu-
ren zonder al te veel terug-
koppeling is wat vele stu-
dentenver tegenwoordigers 
doen. Iets dat vanop een 
comfortabele afstand als 
deze gemakkelijk te bekri-
tiseren valt. 

De trieste realiteit is dat 
je het hen moeilijk kwalijk 
kan nemen. Er is eenvou-
digweg niemand om te ver-
tegenwoordigen. Een meer-
derheid wordt gepamperd 
door mama en papa en is 
te druk bezig met uitgaan, 
pensioensparen en punten 
om zich met onderwijsver-
tegenwoordiging in te la-
ten. De rest probeert om 
te gaan met de f inanciële 

belasting van verhoogde in-
schrijvingsgelden en hui-
zenhoge huurprijzen. Dat 
maakt het moeilijk om zo-
maar even 40 uur per week 
andere studenten te verte-
genwoordigen.

Hoe moeten we nu ver-
der? Geen idee. We kunnen 
vrolijk doen alsof er niets 
aan de hand is. Misschien is 
de zoveelste hopeloos inef-
f iciënte promotiecampagne 
een optie. Of de nieuwe ge-
neratie studenten kan plot-
seling terug geïnteresseerd 
worden in vertegenwoor-
diging. Geen van de drie 
klinkt overtuigend. Waar-
schijnlijker is dat studen-
tenvertegenwoordiging uit-
sterft en de democratische 
inspraak verengt tot enkele 
ambitieuzelingen die zich-
zelf echte bestuurders wa-
nen. En dat zou spijtig zijn.

Als mijn medestudenten 
in een etherische vlaag van 
bezorgdheid willen weten 
hoe dat komt, kijken ze best 
eens in de spiegel. 

RodeRik de TuRck 

Hoofdredacteur van deze 
krant

cartoon van de week

editoriaal

elke week werpt een van onze cartoonisten een blik op de actualiteit.

c
ar

to
on

 M
ar

ti
jn

 s
to

op

2 Veto    22 september 2015
www.veto.be 
veto@veto.be



onderwijs
 rector torfs opent academIejaar met speech over vluchtelIngen

"Alleen stroomopwaarts is de bron 
te vinden"

Rector Torfs pleit in zijn openingsspeech 
voor onvoorwaardelijke solidariteit voor 
vluchtelingen. In de marge spreken studen-
ten over oriëntering.

RodeRik de TuRck en 
MaRGoT LebLanc

Gisteren opende rector Rik Torfs 
plechtig het academiejaar. Na de 
obligatoire stoet der togati en de mis-
viering werd er duchtig gespeecht 
tijdens de academische zitting. Cen-
traal stond de speech van rector Rik 
Torfs over vluchtelingen.

 De studenten hielden het dan weer 
bij oriëntering. Het lichtelijk hoog-
dravende geheel werd tijdig afgewis-
seld met muziek van Yevgueni, die 
een beter publiek verdiende. Het Uni-
versitair Koor sloot de academische 
zitting passend af. 

Onvoorwaardelijke 
solidariteit

Het thema rond de vluchtelingen-
crisis werd reeds in de eucharistie-
viering aangesneden: een perfecte 
voorzet voor de rector. Vooreerst riep 
Torfs op tot solidariteit, zonder voor-
ingenomenheid: “Solidariteit is on-
voorwaardelijk. Je gaat geenszins na 

of het niet toevallig je schoonmoeder 
is die in het water ligt te spartelen.” 

“De universiteit moet een lichtba-
ken zijn. Het is onze taak om duur-
zaamheid in ons denken te leggen. 
Duurzaamheid bereik je door moedig 
te zijn, door niet voor de echte vragen 
te vluchten,” meende de rector. Hij 

veroordeelde zo de opkomende trend 
in het denken van de politieke mens: 
het ontvluchten. 

Niets daarvan bij Torfs zelf: “We 
moeten eerlijk zijn en durven toege-
ven dat vluchtelingen in eerste in-
stantie geld kosten. “Vluchtelingen 
helpen, moet niet gebeuren uit senti-
mentele overwegingen, maar uit een 
morele plicht.”

Hij wilde dan ook tijdens zijn 
speech moeilijke vragen stellen. Die 
luchtten volgens Torfs meer op dan 
gemakkelijke antwoorden. Want “al-
leen stroomopwaarts is de bron te 
vinden” fluisterde hij.

Toch verwarde Torfs het morele 
niet met het juridische: “Je zal als in-
dividu niet snel worden gestraft als 
een vluchteling je onverschillig laat.” 
Die morele les ontgaat ons niet.

Ook de media kregen een les mo-
raliteit mee: “Merkwaardig dat onze 
media, als ze vluchtelingen schetsen, 
op zoek gaan naar aaibare lieden,” 
aldus de rector. Ondanks zijn oproep 
tot solidariteit veroordeelt hij men-

sen die de crisis verbloemen: “Beledig 
vluchtelingen niet door hen heilig te 
verklaren. Ze hebben het recht zich-
zelf te blijven,” vervolgde de rector.

 Torfs beseft bovendien dat vele 
oplossingen slechts van korte duur 
kunnen zijn. Hoe Leuven (en België) 
later zal omgaan met vluchtelingen 

lijkt nog onzeker. Vragen daarom-
trent blijven een ietwat cynische la-
ding hebben: “Wat als de vraag rijst 
wie mag blijven en wie niet? Hebben 
economische migranten dezelfde 
rechten als vluchtelingen? Waar be-
gint ons medelijden? Wanneer speelt 
winstbejag een rol?" 

“Moeilijke vragen luchten meer 
op dan gemakkelijke antwoorden,” 
vatte Torfs zijn eigen speech genereus 
samen. We zijn blij dat de gevoelige 
vragen gesteld werden, maar het valt 
op dat de rector bijzonder weinig ant-
woorden bood. 

Afsluiten deed Torfs trouwens met 
een prachtzin: “Wees trots tot een 
universiteit te behoren waar niemand 
een vreemdeling is.” 

Brave studenten
Na Torfs nam ondervoorzitter van de 
Studentenraad KU Leuven Joris Ge-
vaert het woord. Wat volgde was een 
kort pleidooi om aan tafel te gaan zit-
ten over oriëntering. “Voor ons is ori-
entering meer dan een ijkingsproef. 

Oriëntering is een verhaal dat het 
momentane van de proef moet over-
stijgen,” stelt Gevaert.

Braafjes, snel en niet zo heel aan-
grijpend. Het hoogtepunt van de 
speech was misschien wel de vermel-
ding van een zekere kwaliteitskrant. 

Toch kon de tekst op ruime bijval 
rekenen van Hilde Crevits, minister 
van Onderwijs (CD&V). 

Trots
Torfs zorgde doorheen de academi-
sche zitting voor een paar niet zo 
subtiele kwinkslagen naar de zeer ge-

waardeerde universiteiten in dit land. 
“U hebt het een paar dagen geleden 
nog kunnen lezen: de KU Leuven is 
de beste universiteit van België. De 
waarheid heeft natuurlijk ook rech-
ten.” 

”De oudste, grootste en beste 

universiteit van België,” vervolgde 
de altijd nederige Torfs even later. 
Waarom de beste universiteit van 
het land de noodzaak voelt dat bij 
elke gelegenheid te bevestigen, is 
ons een raadsel. Het publiek kon 
het alvast smaken.

“wees trots tot een universiteit 
te behoren waar niemand een 
vreemdeling is”

Rik ToRFs, RecToR

“Beledig vluchtelingen niet 
door hen heilig te verklaren”

Rik ToRFs, RecToR

Vakbonden presenteren factuur tijdens proffenstoet
Besparingen teisteren het hoger onderwijs. Tijdens de openingsceremonies 
van verschillende Vlaamse universiteiten zijn er protesten van de vakbonden 
van het hoger onderwijs. Onder studenten bleef het dit keer opvallend stil.

MaRGoT de boeck

Verschillende vakbonden ACV, ABVV en 
ACLVB, maar ook het burgerinitiatief Hart Bo-
ven Hard, halen hun spandoeken boven op het 
Hogeschoolplein waar de proffenstoet jaarlijks 
zijn doortocht doet. Ze delen er pamfletten uit 
met daarop een “factuur” aan de Vlaamse rege-
ring. Vrijdag vond reeds een eerste actie plaats 
in Gent bij de opening van het academiejaar 
daar. 

Dany Bollens, stafmedewerker Hoger On-
derwijs van ACOD, licht toe: “De doelstellin-
gen in het Verdrag van Lissabon zijn gehaald 
door de instellingen van het Hoger Onderwijs. 

Er zijn meer studenten, meer publicaties, meer 
doctoraten. Nu moet de regering tegemoet ko-
men en meer middelen voorzien.”

De reeks betogingen klaagt vooral de bespa-
ringen onder het personeel in het hoger onder-
wijs aan: “De universiteiten hebben nog geluk. 
Maar de hogescholen hebben geen reserve. In 
de Arteveldehogeschool is bespaard op zo’n 15 
medewerkers in de lerarenopleiding,” vreest 
Bollens.

Stille studenten
Vorig jaar werd de openingsstoet van de promi-
nenten opgeluisterd door een studentenprotest 

tegen de besparingen (zie Veto 4101, red.). De 
algemene opkomst bij de betoging van 

de vakbond dit jaar was beperkt tot 30 
aanwezigen, waaronder nauwelijks stu-

denten. Luc De Lentacker licht toe: “Wij 
hebben een aantal van de studentenorga-
nisaties ingelicht, maar ze zijn niet alle-
maal gekomen.”

Wel is er een groepje studenten van Co-
mac aanwezig. Vertegenwoordiger Seppe 
De Meulder vertelt: “Wij willen actie voe-
ren tegen de besparingen op onderwijs. 
Dat deze betoging gaat over de besparin-
gen op het personeel, is voor ons niet van 
belang. De besparingen in het onderwijs 
hebben gevolgen voor de studenten, én 
voor het personeel.”

De studentenvertegenwoordigers van 
Stura (Studentenraad KU Leuven) lopen 
mee in de stoet. Hun openingsspeech, vo-
rig jaar nog vurig fulminerend tegen de 
besparingen, was dit jaar gewijd aan het 
belang van een oriënteringsproef.

“In de 

Arteveldehogeschool 

staan 15 medewerkers op 

straat”

     
dany boLLens, sTaFMedeweRkeR acod  
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onderwijs

“In de curricula van artsen, 
pedagogen en psychologen komt seks 
niet aan bod”

pauL enzLin, seksuoLooG ku LeuVen

“dit vak zal geen persoonlijke seksuele 
problemen oplossen”

aLexandeR wiTpas, VooRziTTeR VLaaMse VeReniGinG seksuoLoGen

    vak seksualIteIt aan de ku leuven

“Wij willen geen vakidioten zijn”
De KU Leuven richt dit academiejaar een nieuw univer-
siteitsbreed opleidingsonderdeel in over seksualiteit. 
“Dit is geen seksuele voorlichting,” klinkt het. Maar wat 
dan wel?

MaRGoT de boeck

“We gaan niet de technische toer op, maar 
willen wel op een interdisciplinaire manier 
nadenken over seksualiteit. Wie denkt dat 
het een gemakkelijke les seksuele voorlich-
ting is, zal niet slagen op het examen,” licht 
Paul Enzlin, programmadirecteur seksuo-

logische wetenschappen en initiatiefnemer, 
toe.

Al vindt Enzlin dat seksuele voorlich-
ting aan de universiteit geen overbodige 
luxe zou zijn: “In het secundair onderwijs 
is seksuele opvoeding wel verplicht, maar 
behoort het tot de vakoverschrijdende 
eindtermen, waardoor alle collega’s naar 
elkaar kijken.” 

De hete aardappel wordt er dus voort-
durend naar anderen doorgeschoven. “Er 

is vanuit het beleid geen langetermijnvisie 
op seksuele voorlichting op school. Dit vak 
wil hier echter geen vervanging voor bie-
den.”

De KU Leuven kent, ondanks haar ka-
tholieke achtergrond, een sterke traditie 
in seksuologie. “Pogingen van mijn collega 
om het vak in Amerika in te richten, zijn 

nooit geslaagd. Hier kan dat wel.”

Enzlin wijst op het belang van een we-
tenschappelijke kijk op seksualiteit: “Seks 
is een sociaal geconstrueerd gegeven dat 
niet alleen cultureel bepaald is maar altijd 
opnieuw tussen koppels tot stand komt.”

Uit de lucht
Het vak behandelt diverse onderwerpen 
uit ethiek en recht. “Vooral voor gezond-

heidsberoepen is dat een belangrijke stap 
vooruit. In het curriculum van artsen, pe-
dagogen en psychologen komt het thema 
seks niet aan bod. Dat blijft een verras-
sende vaststelling,” vindt Enzlin.

De Faculteiten Bewegings- en Revalida-
tiewetenschappen, Wijsbegeerte en Theo-
logie bieden het keuzevak al aan in hun in-
dividueel studieprogramma. De interesse 
blijkt echter niet even groot aan alle facul-
teiten. Philip Dutré, programmadirecteur 
computerwetenschappen, valt wat uit de 
lucht: “Het doet niet echt een belletje rin-
kelen.” Het vak is ook nog niet besproken 
geweest in de facultaire POC Ingenieurs-
wetenschappen.

Toch staat Dutré niet afkerig tegenover 
het initiatief: “Tien procent van de vakken 
in onze ingenieursopleiding zijn voorzien 
voor vakken als taal, psychologie of recht. 
Wij willen geen vakidioten zijn.”

Voeten op de grond

Seksualiteit speelt een grote rol in de 
identiteitsontwikkeling, stelt Enzlin. Dat 
beaamt ook voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor Seksuologen, Alexander 
Witpas, al blijft die realistisch: “Dit vak 
zal geen persoonlijke seksuele problemen 
oplossen.”

Wel kan het vak volgens Witpas tege-
moet komen aan de beperkte kennis over 
seks: “We denken over seksualiteit vanuit 
zeer ideologische of commerciële overwe-
gingen, of aan de hand van allerlei anek-
dotes.”

Witpas blijft met de voeten op de grond: 
“In de media wordt seks voorgesteld als 
iets dat zeer happy of net dramatisch is. 
De realiteit is meestal een stuk saaier. De 
maatschappij zal echter niet plots veran-
deren door dit ene vak.”

“Van enkel een score op je paper word je geen betere 
schrijver”
Het Instituut voor Levende Talen (ILT) pakt uit met een nieuw schrijfcen-
trum. Daar kunnen KU Leuven-studenten die worstelen met het schrijven 
van een academisch werk zich aanmelden voor een individuele tutorses-
sie.

noRa sLeideRink

Het initiatief is een logisch vervolg op het 
succesverhaal van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen en is tot nog toe uniek in Vlaan-
deren. De nood aan een dergelijk centrum 
ervaart Lieve De Wachter, initiatiefneemster 
en hoofddocente aan het ILT, in de praktijk. 
Als schrijfdocente komt ze geregeld in con-
tact met studenten die moeite hebben met 
het schrijven van een goed academisch stuk.

“Het ILT biedt al hulp via andere kana-
len, zoals de digitale schrijfhulp. Toch merk 
ik dat studenten het moeilijk vinden om de 
transfer te maken van theoretische tips naar 
hun eigen werk,” zegt ze. Net daarom wil het 
schrijfcentrum inzetten op concrete begelei-
ding.

“Je levert een paper in en krijgt daar dan 
een score voor. Maar daar word je op ter-
mijn geen betere schrijver van,” vertelt De 
Wachter. “Wij willen net daarom het proces 
beïnvloeden in plaats van te focussen op het 
product.”

”Wij verbeteren teksten niet inhoudelijk 
en doen ook geen correctorwerk. Een rode 
stift komt er niet aan te pas. Wel willen wij 
inzicht bieden in het schrijfproces. Uit erva-
ring blijkt dat als je de juiste vragen stelt, stu-
denten zelf ontdekken hoe ze hun schrijven 
kunnen verbeteren.” 

Iedereen welkom
Elke student aan de KU Leuven die in het 
Nederlands een academisch werk moet 
schrijven, kan zich inschrijven voor een af-

spraak; of hij nu nood heeft aan extra tips 
bij het afwerken van zijn thesis, of echt niet 
weet hoe te beginnen aan die ene paper.

“Onze focus ligt daarbij op het schrij-
ven zelf,” benadrukt De Wachter. Stu-
denten die vanwege van persoonlijke 

redenen of vanwege een andere moeder-
taal moeite hebben met schrijven, zul-
len dus doorverwezen worden naar de 
Dienst Studieadvies of de vakgroep NT2 
(Nederlands als tweede taal).

De hulp is echter niet eindeloos. Stu-
denten mogen slechts twee keer per 
academiejaar een beroep doen op het 
schrijfcentrum. Die restrictie is er om te 
vermijden dat studenten niet voldoende 

hun best doen om hun opdracht zelf in de 
hand te nemen.

Toch is er ook een praktische reden aan 
die beperking verbonden. Lieve De Wach-
ter en haar collega Jordi Heeren zijn mo-
menteel de enige schrijfcoaches, dus is de 

capaciteit beperkt. “Maar als de formule 
een succes blijkt, kunnen wij in de toe-
komst eventueel samenwerken met de 
lerarenopleiding,” voegt De Wachter toe. 
“Die studenten zouden dan na een korte 
opleiding voor credits andere studenten 
kunnen begeleiden bij het schrijven.”

Meer info: www.ilt.kuleuven.be/schrijfcen-
trum

“Een rode stift komt er niet aan te pas”

iniTiaTieFneeMsTeR LieVe de wachTeR
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hogeschool vIves vraagt extra
Bedrag Bovenop InschrIjvIngsgeld

Betalen voor wifi 
op Vives

Vorig jaar werd het inschrijvingsgeld voor universiteiten 
en hogescholen vastgelegd op 890 euro. Op onder andere 
de hogeschool Vives wordt er naast dat bedrag echter nog 
een extra kost van tachtig euro aangerekend.

RodeRik de TuRck en Mika TuyaeRTs

Een anonieme student getuigt: “Tot mijn 
grote verbazing trof ik op mijn inschrij-
vingsfactuur een extra bedrag aan van 
tachtig euro."

Bij die factuur zat een brief met bijko-
mende uitleg. Hierin stond dat de hoge-

school een extra forfaitaire som van tachtig 
euro vraagt voor studenten die meer dan 
dertig studiepunten opnemen. Studenten 
die minder dan dertig studiepunten opne-
men, betalen veertig euro.

Dat bedrag dient voor onder andere het 
kosteloze gebruik van computers, beschik-
baarheid van gemeenschappelijke ruimtes 
en het gebruik van de gratis wifi. Hiervoor 
gaf men als reden dat het internet op de 
campus voor de studenten ongelimiteerd is 
en door studenten toch voor meer dan en-
kel educatieve doeleinden wordt gebruikt. 

Veel studenten hadden zich echter niet 
aan een dergelijke factuur verwacht. "Dit 
was een totale verrassing voor mij," aldus 
de anonieme student, "Temeer omdat dat 
niet op de website was aangegeven.”

Slechte communicatie

Frank Devos, stafmedewerker pers- en ex-
terne contacten van de Vives-hogeschool, 
berouwt de slechte communicatie: “Het is 
niet de bedoeling onze studenten een rad 
voor de ogen te draaien. Wij hebben mo-
menteel onze website aangepast, zodat 
nieuwe studenten niet verrast worden wan-
neer ze hun factuur krijgen.” 

De gebrekkige communicatie wordt ook 
betreurd door studentenvertegenwoordiger 
David Daenens: "Vorig jaar vielen veel eer-
stejaarsstudenten uit de lucht bij het zien 
van de factuur."

"Daarom hebben wij dit jaar gevraagd om 
tijdens de infodagen duidelijk te communice-
ren. Spijtig genoeg wisten we nog niet ieder-
een te bereiken" vervolgt Daenens.

“Het klopt echter dat wij al onze studenten 
een forfaitair bedrag aanrekenen voor de re-
denen die in de brief vermeld staan,” bevestigt 
Devos.

Devos specifieert: “Het gaat hier om de aan-
rekening van kosten die te maken hebben met 
het studeren aan de hogeschool, maar die niet 
rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een speci-
fieke student." 

Volgens Devos is de factuur vorig jaar goed-
gekeurd door de academische raad van Vi-
ves, waar ook studenten in zetelen. In prin-
cipe zouden studenten via deze weg dus op de 
hoogte gebracht worden van de factuur. 

Studentenraad akkoord
Als studentenvertegenwoordiger ziet Dae-
nens dan ook weinig graten in de aanreke-
ning van de tachtig euro. "De studentenraad 
zag het nut van zo'n vergoeding wel in. Er is 
tijdens de verschillende vergaderingen woord 
en uitleg gevraagd en de studenten zijn van 
het begin betrokken geweest."

"Op het einde van dit jaar wordt dat sys-

teem trouwens geëvalueerd" besluit Daenens.
André Oosterlinck, voorzitter van de asso-

ciatie KU Leuven, ziet geen graten in een ex-
tra forfaitaire aanrekening: “Het aanrekenen 
van extra kosten via een forfaitaire factuur 
behoort immers tot de autonomie van de in-
stellingen."

"Het bestuur moet wel voldoende duide-
lijkheid en verantwoording geven" gaat Oos-
terlinck verder. "Ik dring er dus op aan dat 
men de studenten hier goed over informeert." 

  
“Dit behoort tot de autonomie van de instellingen” 

andRé oosTeRLinck, VooRziTTeR associaTie ku LeuVen

“Het is niet de bedoeling onze studenten een rad voor de 

ogen te draaien” 

FRank deVos, peRsVeRanTwooRdeLiJke ViVes

“De studentenraad zag het nut van zo’n vergoeding wel 

in”

daVid daenens, sTudenTenVeRTeGenwooRdiGeR ViVes
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Internationaal

Internationale studenten luiden alarm over TTIP
De Europese studentenvertegenwoordigers schrijven 
een open brief. Ze maken zich zorgen over de onderhan-
delingen over het nieuwe TTIP-handelsverdrag tussen 
de EU en de VS. 

niko wuyTs

In een open brief gericht aan de 
Europese commissie vraagt de 
European Students' Union (ESU) 
om onderwijs uit de onderhande-
lingen over het omstreden Trans-

Atlantisch Vrijehandels- en Inves-
teringsverdrag (TTIP) te weren. 
Dat verdrag zorgde in het verleden 
al voor de nodige ophef (zie Veto 
4115). Ook klaagt de ESU het ge-
brek aan transparantie omtrent de 
onderhandelingen aan.

Het is volgens de ESU ondui-
delijk welke impact TTIP zal 
hebben op het onderwijs in de 
EU. “Wanneer onderwijs als 
koopwaar behandeld wordt, 
kunnen belangrijke aspecten 
zoals democratische waarden 
en sociale inclusie verloren 
gaan,” stelt de ESU in een pers-
bericht. 

De Europese studenten vre-
zen voor de mogelijke komst van 
Amerikaanse commerciële uni-
versiteiten of businessscholen. 
"Die zouden een nadelig effect 
kunnen hebben op de kwaliteit en 
inclusie van het hoger onderwijs," 
stelt de ESU in datzelfde persbe-
richt.

Paniekzaaierij
Francesco Delorenzi, medewerker 
van het Europees Parlement en 
lid van het Liberaal Vlaams Stu-
dentenverbond LVSV, wijst de be-
zorgdheden van de ESU radicaal 
van de hand. "Onderwijs is niet op-
genomen in de onderhandelingen 
en voorlopig ziet het er naar uit dat 
dat in de toekomst ook niet zal ge-
beuren. De lidstaten zullen dus nog 

steeds de mogelijkheid hebben hun 
eigen onderwijs te regelen."

Delorenzi stelt vast dat er om 
de haverklap geruchten omtrent 
TTIP de wereld worden inge-
stuurd door tegenstanders van 
het akkoord. "Als lid van het 
LVSV ben ik uiteraard wel grote 
voorstander van een verdere li-
beralisering van het onderwijs," 
stelt Delorenzi.

  

InternatIonale studenten komen aan

Goed georiënteerd in Leuven
Ook dit jaar komen weer vele duizenden buitenlandse 
studenten naar Leuven. Tussen 14 en 26 septem-
ber worden zij met open armen ontvangen tijdens de 
Orientation Days, georganiseerd door studentenkoe-
pel LOKO.

pauL-eMManueL deMeyeRe

"Met de Orientation Days proberen we de 
internationale studenten zo goed moge-
lijk te verwelkomen en hen wat wegwijs te 
maken in het Leuvense studentenleven," 
vertelt Caroline van Rhee, coördinator in-
ternationaal van LOKO. "Daarnaast kun-
nen zij ook kennis maken met andere bui-
tenlandse studenten en lokale studenten."

Doorheen de week organiseerde zowel 
de stad als de universiteit tal van infoses-
sies waar de buitenlandse studenten meer 
te weten kwamen over leven en studeren 
in Leuven. Ook LOKO internationaal stel-
de alles in het werk om de buitenlandse 
studenten zo goed mogelijk te informeren.

"Wij hebben ook de deuren van ons kan-
toor in Pangaea (het centrum voor inter-
nationale studenten, red.) open gezet. Zo 
konden de buitenlandse studenten ken-
nismaken met onze werking en konden we 
hen extra informatie geven," vervolgt Van 
Rhee. De Dutch language crash course, 
georganiseerd door het Instituut voor Le-
vende Talen (ILT) viel volgens Van Rhee 
in de smaak bij de buitenlandse studen-
ten.

Dinsdagavond werd een pub evening 
georganiseerd op de oude markt. "Het 
concept bleef ongewijzigd. In een achttal 
cafés op en rond de Oude Markt zaten per 
café afgevaardigden van twee of meer stu-
dentenkringen. Op die manier konden de 
buitenlandse studenten niet alleen ken-

nis maken met het caféleven in Leuven, 
maar ook met de studenten van de krin-
gen en hun eigen studierichting," licht 
van Rhee toe.

International Party
Het hoogtepunt van de Orientation 
Days was ongetwijfeld de internatio-
nal party. Op donderdagavond trokken 
weer heel wat internationale en lokale 
studenten naar Alma 2 om er de benen 
los te gooien en elkaar beter leren ken-
nen.

"Ook dit jaar was de international party 
een groot succes. Rond middernacht moes-
ten we de deuren sluiten omdat we onze 
maximumcapaciteit hadden bereikt," ver-

telt van Rhee. Dat zorgde echter ook voor 
een aantal teleurgestelde gezichten bij de in-
ternationale studenten die niet naar binnen 
konden.

Tal van dj’s zorgden met beats van over de 
hele wereld voor een exotisch sfeertje. Ook de 
live trompettist bracht de sfeer er goed in. Bui-
ten enkele buitenlandse studenten die duide-
lijk het alcoholpercentage van een Belgische 
pint hadden onderschat, verliep alles relatief 
rustig. "Wij zijn heel tevreden over de inter-
national party. Er was een mooie opkomst en 
er zijn geen grote incidenten geweest."

"Uiteraard zijn de Orientation Days een 
drukke periode voor ons maar we waren goed 
voorbereid en we kregen daarenboven veel 
hulp van de verschillende kringen," be-
sluit Van Rhee tevreden.

een aantal studenten onderschatten het 
alcocholpercentage van het Belgisch 
bier 

“De lidstaten zullen nog steeds hun eigen 

onderwijs kunnen regelen”

 FRancesco MaThieu deLoRenzi, euRopees paRLeMenTaiR 
MedeweRkeR 

Foto’s: annemie Vermeulen

volgens esu is de impact van ttIp op 

het onderwijsbeleid onduidelijk
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Internationaal
dossIer op de vlucht

In Leuven
Organisaties die instaan voor de opvang en integra-
tie van vluchtelingen krijgen honderden vragen van 
mensen die de handen uit de mouwen willen steken. 
Hoe kun jij vluchtelingen helpen in Leuven?

eVeLyne Van hecke

Een vluchteling komt in Leuven aan na-
dat zijn of haar asielprocedure afgehan-
deld wordt door Fedasil in Brussel. Na 
hun aanvraag worden ze tijdelijk opge-
vangen in opvangplaatsen van de fede-
rale overheid.

"Als ze asiel krijgen, krijgen ze ver-
volgens een verblijfsvergunning en 
kunnen ze hun leven in België starten. 
Sommigen komen terecht in een lokaal 
opvanginitiatief (LOI), maar de mees-
ten bouwen zelfstandig aan hun toe-
komst," vertelt Dirk De Vis van Recht 
op migratie, een Leuvense vzw die zich 

bezighoudt met de vluchtelingenproble-
matiek.

Leuven heeft momenteel nog geen 
LOI, maar daar komt binnenkort veran-
dering in. Het Kartuizerklooster wordt 
vanaf november door de KU Leuven ter 
beschikking gesteld om vluchtelingen 
in onder te brengen. Tien niet-begeleide 
jongeren zullen er worden opgevangen 
in samenwerking met het OCMW Leu-
ven en het CAW Oost-Brabant. Anderen 

zullen zelfstandig aan hun toekomst 
werken, met de hulp van het OCMW.

"In augustus 2015 werden 933 perso-
nen van buitenlandse afkomst geholpen 
door het OCMW" vertelt de Leuvense 
voorzitter Herwig Beckers. "De top vier 
in die groep komt uit de conf lictgebie-
den Irak, Syrië, Somalië en Afghani-
stan, samen goed voor 283 personen. 
Die groep zal binnenkort wellicht nog 
toenemen.

Momenteel worden er 1.694 huishou-
dens geholpen. Daarvan zijn er 789 van 
buitenlandse afkomst en deze komen 
uit 90 verschillende landen. In totaal 
gaat het om 1.749 personen.

Wat kan jij doen?
Ook lokaal zijn er vrijwilligers nodig. 
Caritas wil in Leuven vrijwilligers in-
zetten om vluchtelingen te helpen bij 
hun integratie. "Nieuwkomers zitten 
met veel kleine, maar ook met grote vra-
gen," vertelt Thijs Smeyers van Caritas. 
"Bij kleine, praktische of administratie-
ve zaken is een Leuvenaar vaak de beste 
hulp," vertelt Smeyers. Het concept lijkt 
een beetje op het Buddy Program voor 
internationale studenten.

Daarnaast worden er ook vrijwilli-
gers gezocht voor opvangcentra. Caritas 
heeft er nu geen in Leuven, maar wel 
elders in het land. Er wordt binnenkort 
een infoavond voor vrijwilligers in Leu-
ven georganiseerd.

Ook het LOI in het Kartuizerklooster 
zal beroep doen op de inzet van vrijwil-
ligers. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanbieden via vluchtelingen@leuven.be 
of bellen naar 016/ 24 80 11.

Aan de universiteit
Vele vluchtelingen zijn hoogopgeleid. Toch vinden ze 
vaak geen job omdat de Europese lidstaten hun di-
ploma’s niet erkennen. De universiteiten van Gent en 
Leuven zetten zich in om hen te helpen.

MaRGoT LebLanc en MaRGoT de 
boeck

“Er bestaat al een procedure bij het minis-
terie van Onderwijs om buitenlandse di-
ploma’s te valideren,” vertelt Rik Gosselink, 
vicerector studentenbeleid aan de KU Leu-
ven, “maar veel vluchtelingen hebben hun di-
ploma niet bij als zij vertrekken uit hun land 
van herkomst.”

”Daarom moet de kennis van hoogopge-
leide vluchtelingen getest worden. Anders 
kan misbruik van dat systeem snel volgen,” 
besluit Gosselink.

“Maar een gelijkgeschakeld diploma leidt 
niet altijd meteen tot werk,” vindt Katrien 
De Bruyn, beleidsmedewerker Diversiteit 
aan de UGent. “Studeren biedt een aantal 
belangrijke extra’s. De Vlaamse kwalifica-
tie kan een werkgever in bepaalde gevallen 
sneller overtuigen.”

Voorbereid
De aanpak van de KU Leuven en de UGent 
verschilt. De UGent heeft een voortraject 
ingericht voor vluchtelingstudenten met 
een specifieke focus op academisch Neder-
lands en Engels. De Bruyn licht toe: “Het 
programma heeft veel succes. Van de eenen-
twintig studenten die zich vorig jaar inschre-
ven, studeren er dit jaar dertien verder.” 

“Dat er mensen afvallen is niet abnormaal 
volgens De Bruyn. "Het is een moeilijke doel-
groep. Velen zijn al ouder, hebben een gezin, 
of moeten studeren combineren met werk. 
Het is vooral de bedoeling dat deelnemers 
kunnen zien of verder studeren iets voor hen 
is.”

De KU Leuven voorziet daarentegen geen 
apart voortraject voor vluchtelingen. “Er is 
wel een voorbereidingsprogramma dat meer 
algemeen is, zoals taal-en inburgeringscur-

sussen," stelt Gosselink. "Vluchtelingen die 
al willen inschrijven bieden we alle onder-
steuning via de dienst Studentenvoorzie-
ningen. Daar geven we extra begeleiding en 
coaching."

“Het voortraject is een maatschappelijke 
investering en een duidelijke beleidskeu-
ze aan onze universiteit,” benadrukt De 
Bruyn. “De maatschappelijke relevantie is 
groot en op die manier kunnen wij een in-
novatieve rol spelen.” 

Toch zal het programma volgens De 
Bruyn nog niet meteen een boost aan in-
schrijvingen kennen. “Meer hooggeschool-
de mensen komen naar België, maar er 
zit altijd enige vertraging op. Ik verwacht 
vooral volgend jaar het effect te zien.”

“Aan de KU Leuven studeren reeds 38 

studenten met een vluchtelingenstatuut. "Zij 
kunnen bovendien van dezelfde faciliteiten 
gebruik maken als de reguliere internatio-
nale studenten,” vertelt Gosselink.

Ook de openingsspeech van rector Rik Torfs 
is gewijd aan de vluchtelingencrisis. De tekst 
is integraal terug te vinden op www.veto.be 

"nieuwkomers 
zitten met veel 
kleine en grote 
vragen"

ThiJs sMeyeRs, peRsMedeweRkeR 

CLT-advertentie voor VETO H 12,6 cm x B 25,5 cm (1/3) 
 

 
Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, 
Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks, Zweeds 
en e-leren Engels, Frans, Portugees, Spaans en Zweeds 

 
 
Dekenstraat 4, LEUVEN                         016 32 56 61                            www.clt.be                        info@clt.kuleuven.be 

 Centrum voor Levende Talen cvo 
 Het CLT is een erkend centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) in samenwerking met  

Onze taalcursussen staan open voor iedereen (vanaf 16 jaar). 

Inschrijving: - online doorlopend tot en met 10 oktober 12:00 
 - op het secretariaat: elke werkdag van 9:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 20:00 
  zaterdag van 9:00 tot 12:00 
Start van de lessen: vanaf maandag 21 september 

 
 
 

“een 
gelijkgeschakeld 
diploma leidt 
niet altijd tot 
werk” 
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Optimisme ondanks prijsstijging bij Alma 
Zoals Veto vorige week al kort aankondigde, voert Alma traditiegetrouw een 
prijsstijging door. De duurste maaltijden worden duurder. Tegelijk zet het 
studentenrestaurant meer in op “beleving”. 

siMon GRyMonpRez

Alma en prijsstijgingen: een huwelijk dat al 
jaren meegaat. Waar men echter vòòr 2013 de 
prijzen min of meer correct indexeerde, schoten 
ze na 2013 (en na aanstelling van huidig CEO 
Daniel Lips) reëel de hoogte in.

Algemeen beheerder Koenraad Debackere 
verklaarde toen dat "de prijzen onder de vorige 
CEO onrealistisch laag werden gehouden." Toe-
val of niet, sindsdien gaan ook het aantal ver-
kochte maaltijden achteruit.

68.000 euro minder
Aanvankelijk had de directie voorgesteld om 
de twee middelste categorieën met 15 cent en 
de duurste categorie met 10 cent te verhogen, 

maar daar ging de raad van bestuur niet in mee. 
Het werd uiteindelijk 10 cent op de drie duurste 
categorieën. Daar betaal je vanaf heden 4,30, 
5,50 en 6,00 euro voor. De goedkoopste catego-
rie, de zogenaamde ‘budgetmaaltijd’, blijft 3,20 
euro. Ook de broodjes, snacks en soep bleven 
gevrijwaard.

CEO Daniel Lips zag geen andere mogelijk-
heid. "Wij hangen heel sterk af van subsidies. 
Het is nu al aangekondigd dat we 68.000 euro 
minder zullen ontvangen. Alma neemt de helft 
daarvan al op zich. We kunnen echter niet al-
les voor eigen rekening nemen, daarom zijn we 
jammer genoeg genoodzaakt die verminderde 
subsidiëring door te rekenen aan de student."

"Of de prijsverhoging zich zal laten voelen 
in het aantal verkochte maaltijden? Daar heb 
ik momenteel geen zicht op," aldus Lips. Dat is 
nochtans wel essentieel. Vorig jaar verklaarde 

Rien Hoeyberghs (LOKO) al aan Veto dat "de 
prijsstijgingen de reden is dat de maaltijdver-
koop blijft dalen." Ook huidige studentenver-
tegenwoordigers binnen Alma, Toon Van Schel 
en Joost Vermote, laten gelijkaardige bezorgd-
heden optekenen.

Vorkman
Sinds enkele jaren zet Alma sterker in op mar-
keting (of “beleving”, zoals CEO Lips prefereert). 
De recente creatie ‘Vorkman’, de nieuwe Alma-
mascotte, is daar een voorbeeld van. Alma wil 
namelijk naast het aanbieden van ‘goede, goed-
kope en gezonde’ maaltijden ook blijven inzet-
ten op de rest haar 5 G’s of kernwaarden (genie-
ten en gemakkelijk).

Volgens de CEO moet Alma de verande-
rende eetpatronen van de student volgen, bij-
voorbeeld door het aanbieden van snacks in 
de foodtrucks. "Als de student de weg naar de 

Alma niet vindt, dan moet de Alma de weg 
naar de student vinden. Dat is letterlijk en 
figuurlijk ‘dicht bij de student staan’," aldus 
Lips.

Alma zet binnenkort ook meer in op ge-
zonde voeding: wokken in Alma 2 en een 
uitbreiding van de saladbar in Alma 3. 
Daarbovenop is er een nieuwe foodcorner 
in ESAT. Alma zit niet stil, zoveel is dui-
delijk. "Wij zijn klaar voor het nieuwe aca-
demiejaar," geeft CEO Lips duidelijk aan, 
die ondanks de prijsverhoging nog altijd 
strijdvaardig blijft.

Naast de creatie van Vorkma, lanceert 
Alma een nieuwe site. Bovenaan prijkt 
vanaf deze week ok een nieuw logo. 

de stand van de leuvense kotenmarkt

Kotenkrapte definitief voorbij
Het chronisch tekort aan koten in Leuven 
was de afgelopen jaren bijna een vertrouwd 
gezicht geworden. Vorig jaar kondigde zich 
echter een verandering aan. De Leuvense 
kotenmarkt is nu helemaal ontspannen.

siMon GRyMonpRez

In maart 2011 slaakte de KU Leu-
ven een ware noodkreet: door de 
sterke aangroei van studenten 
dreigde een zwaar tekort aan stu-
dentenkamers. Samen met stad 
Leuven werd beslist 3.700 studen-
tenkoten bij te bouwen.

De KU Leuven nam daarvan 
1.000 kamers voor eigen rekening, 
de rest werd door stad en privé-
ontwikkelaars onder handen geno-
men door middel van grote samen-

werkingscontracten.
Vier jaar later is die krapte op 

de kotenmarkt vrijwel volledig 
verdwenen. De universiteit klokte 
uiteindelijk af op zo’n slordige 550 
koten. Projecten zoals een extra 
gebouw in de tuin van residentie 
COPAL werden geschrapt. In juni 
van dit jaar werd ook bekend ge-

maakt dat de stad Leuven en de 
universiteit een stop zetten op de 
samenwerkingsovereenkomsten 
voor grote residenties.

"De markt van studentenka-
mers is verzadigd," kondigde sche-
pen van ruimtelijke ordening Carl 
Devlies (CD&V) toen aan. Bij het 
ter perse gaan van deze Veto wa-
ren nog steeds meer dan 1.000 
kamers op ongeveer 40.000 niet 
verhuurd.

Een ware ontspanning dus. In 
de ideale situatie staan namelijk 
1 à 2 procent van het totale aan-
tal koten nog te huur. Wat zal de 
Leuvense kotstudent hier nu van 
merken? Wat gebeurt er bijvoor-
beeld -na jarenlang stijgen- met de 
gemiddelde huurprijs?

Stabiliserende prijzen?
Volgens Ludo Clonen, diensthoofd 
Studentenhuisvesting van de KU 
Leuven, is het nog te vroeg om 
concrete gevolgen vast te stellen. 
Of de kotenmarktontspanning de 
prijs naar omlaag zal stuwen? "Wij 
hopen op minstens een stabilise-
ring, maar zelfs als hij daalt, zal 
het waarschijnlijk maar om enkele 
euro’s gaan."

Voor een kot op de privé-markt 
(zonder eigen douche of toilet) be-
taal je in Leuven gemiddeld 340 
euro per maand voor een 12-maan-
den contract. Voor een 10-maan-
den contract daalt de prijs naar 

315 euro. En dat voor een kamer 
van gemiddeld 12 vierkante meter.

Ter vergelijking: in Gent be-
draagt de gemiddelde huurprijs 
voor een kamer 326 euro per 
maand, inclusief verbruikskosten. 
In Antwerpen betaal je ongeveer 
320 euro per maand, exclusief ver-
bruikskosten. De Leuvense prijzen 
schommelen daar dus wat tussenin.

Of die prijzen omlaag gaan is 
voorlopig dus koffiedik kijken. Wat 

nu wel al opvalt, is dat verhuur-
ders sneller teruggrijpen naar een 
10-maanden contract. Het gebruik 
van die 10-maanden contracten 
was de vorige jaren in vrije val.

In academiejaar 2010-2011 was 
het aandeel van die contracten op 
alle huurcontracten 43%. Vorig jaar 
was dat amper 14%. De terugkeer 
naar die contracten komt de kot-
studenten ten goede.

Geen krotten meer
En hoe reageren kotbazen op die 
ontspanning? "De tijd van kotba-
zen die krotten verhuren is volgens 
mij voorbij. Ik zie nu veel kotbazen 
grote inspanningen doen om hun 
koten te verbeteren," getuigt een 
kotbaas. "Mij lijkt dat het nieuwe 
overschot een goede zaak is voor de 
student." 

Diezelfde kotbaas geeft toe dat 
de schrik er bij de verhuurders 
sterk inzat: "Er was natuurlijk wel 
bezorgdheid bij enkele kotbazen 

dat er zo laat op het seizoen nog 
overal bordjes te zien zijn met ‘te 

huur’."
Een andere kotbaas beaamt dat 

de slechte koten eruit zullen val-
len: "Maar ook de grote winstmar-
ges gaan omlaag." Die combinatie 
zal misschien voor wat faillisse-
menten zorgen.

“Als de student niet naar Alma komt, komt Alma naar 

de student”

danieL Lips, ceo aLMa

“als de prijs 
al daalt, gaat 
het slechts 
over enkele 
euro’s”

“de schrik 
bij de 
verhuurders 
zat goed er 
in”

“We zijn jammer genoeg genoodzaakt die verminderde 

subsidiëring door te rekenen aan de student”  

danieL Lips, ceo aLMa

de terugkeer 
van de tien-
maanden-
contracten 
is een goede 
zaak
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 psychoanalytIcus paul verhaeghe over "autorIteIt"

“Proffen moeten geen vriendjes zijn 
met hun studenten”

Wie is er nog bang van de grote, boze prof? Niemand. 
In zijn nieuwe boek "Autoriteit" analyseert Paul Ver-
haeghe het einde van het patriarchaat en gaat op zoek 
naar alternatieven.

asTRid VeRVooRT en siMon 
GRyMonpRez

Voor een definitie van autoriteit ging Verhaeg-
he te rade bij politiek filosofe Hannah Arendt. 
Zij definieert autoriteit als een drieledige 
structuur: jij, ik en een derde instantie, waar 
vrijwillige onderwerping uit voortvloeit. 

Voorheen was het patriarchaat, met de oer-
vader voorop, die externe bron. Dat geloof 
brokkelt nu af, en maakt volgens Verhaeghe 
plaats voor iets nieuws, wat hij een “horizonta-
le autoriteitsstructuur” noemt. Die werkt niet 
top-down, maar bottom-up. De autoritaire 
leider maakt plaats voor het collectief. Hoe uit 
zich dat, bijvoorbeeld aan de universiteit?

u maakt in uw boek een duidelijk onder-
scheid tussen autoriteit en macht. kunt u 
dat toelichten? 
Paul Verhaeghe: «Macht heeft een twee-
ledige structuur. Iemand is sterker dan 
een ander en dwingt de ander te doen 
wat hij wenst. Macht is dus gedwongen 
onderwerping. In veel gevallen is macht 
ook uitgesteld geweld en is het slechts 
een kwestie van tijd wanneer die macht 
zich plots zal uiten in een gewelddadige 
vorm.»

hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Verhaeghe: «Ook autoriteit heeft een be-
paald machtsaspect in zich. Hierbij gaat 
het echter om gewettigde macht. Wij ver-
lenen als gemeenschap bepaalde figuren 
het recht om macht uit te oefenen. Pure 
macht wordt niet verleend zoals autori-
teit.»

Foute statistiekjes

 u strijdt tegen grote verhalen. plaatst u 
zichzelf bij de postmodernisten?
Verhaeghe: «Ja. Eenmaal je autoriteit 
structureel begrijpt, dan zie je dat de 
patriarchale autoriteit niet meer werkt 
omdat de grond daarvoor is weggevallen. 

We moeten dus op zoek naar een nieuwe 
grond waar we allemaal in geloven.» 

«Dat is echter niet hetzelfde als het 
zoeken naar nieuwe, grote verhalen. Op 
een bepaald ogenblik zag ik dat die grote 
verhalen intrinsiek bij het patriarchaat 
horen. Hoe verschillend ze ook lijken, 
ze bevatten altijd dezelfde structuur. De 
kernboodschap is: mensen moeten zich 
tijdens hun leven heel hard inspannen en 
veel afzien, met uitzicht op een paradijs 
in het hiernamaals. Die gedachte vind je 

in het christendom, het communisme en het 
neoliberalisme.»

Gelooft u dat de mens in staat is tot rationali-
teit binnen de context van horizontale autori-
teit?
Verhaeghe: «Wij gaan op drie manieren om 
met existentiële vragen. We grijpen naar religie, 
kunst en wetenschap. Bij die laatste staat de ra-
tio centraal, maar men mag niet uit het oog ver-
liezen dat we ze alle drie nodig hebben. Pure ra-
tionele beslissingen zijn zeldzaam, vooral voor 
beslissingen waar we emotioneel bij betrokken 
zijn. De ironie is dat we vooral rationeel zijn 
over de dingen die we niet belangrijk vinden.»

wordt die irrationaliteit dan door de groep ge-
corrigeerd?
Verhaeghe: «Dat kan verschillende richtingen 
uitgaan. In het model dat ik voorstel, name-
lijk de deliberatieve democratie, staat kennis 
zeer centraal. (Bij een deliberatieve democratie 
staan burgerinitiatieven centraal en is er een 
nadrukkelijke aandacht voor inspraak. Het be-
lang van kennis is er daarom hoog, red.)» 

kennis kan ook misleidend zijn. in uw boek 
waarschuwt u bijvoorbeeld voor de gevaren 
van statistiek.
Verhaeghe: «Jazeker. Jongeren zouden in de 
middelbare school een kritische attitude moe-
ten aanleren ten opzichte van cijfers. Hiermee 
bedoel ik natuurlijk niet dat alle mensen een 
cursus statistiek moeten volgen. Men moet be-
seffen dat de methode objectief kan zijn, maar 
dat vraagstellingen steeds ideologisch gekleurd 
zijn. De manier waarop je een probleem defini-
eert, bepaalt de antwoorden.»

Een vies woord

 denkt u dat de terugkeer van het patriar-
chaat mogelijk is?
 Verhaeghe: «De opdeling tussen verticale 
en horizontale autoriteit kan misschien de 
indruk wekken dat horizontale autoriteit 
geen hiërarchie bezit, maar dat is niet het 
geval. Autoriteit berust altijd op verschil-
len. Bij het patriarchaat is de organisatie-
structuur top-down, met de alfaman hele-
maal vanboven.»

«Bij horizontale autoriteit heb je knoop-
punten die worden ingenomen door leiders-
figuren in functie van hun competentie. 
De terugkeer van het patriarchaat is niet 
waarschijnlijk, maar een in dit geval ver-
schuivende hiërarchie zal dus wel behouden 
worden.»

 hoe is autoriteit volgens u aan de universi-
teit geëvolueerd de afgelopen vijftig jaar?
 Verhaeghe: «De patriarchale autoriteit 
van de professor is weggevallen, maar dat is 
een goede zaak. Ik vermoed dat we dezelfde 
bewegingen zullen zien naar de horizon-
tale autoriteitsstructuur. Op beleidsniveau 
moesten vroeger alle beslissingen langs de 
rector, dat is vandaag anders.»

«Op praktisch niveau, dat van de relatie 
tussen studenten en professor, moeten we 
op zoek naar een nieuwe overlegstructuur. 

De klassieke studentenvertegenwoordiging 
zoals we die nu zien, is slechts een overgangs-
model.»

hoe moeten proffen en studenten zich dan tot 
elkaar verhouden?
Verhaeghe: «Jonge proffen willen die oude 
patriarchale autoriteit niet hebben. Voor hen 
is autoriteit vaak een vies woord. Toch moet er 
een verschil blijven: studenten moeten mij niet 
aanspreken met mijn voornaam. Professoren 
moeten niet proberen vriendjes te zijn met hun 
studenten.»

Links of rechts
onze rector Rik Torfs schreef in De Standaard 
een recensie van uw boek. hij noemde u daarin 
een verdoken populist.
Verhaeghe: «Ik denk dat er een serieus verschil 
is tussen mij en populisten. Ik zoek naar ant-
woorden en oplossingen, maar het probleem 
met de oplossingen die ik voorstel is dat ze in-
trinsiek veel vager zijn dan de klassieke bevels-
structuur, die is namelijk zeer duidelijk. De 

nieuwe horizontale autoriteit is op zich minder 
helder, want die is contextueel gebonden en 
veel moeilijker om bijvoorbeeld in een protocol 
te gieten.»

 «Wat ik verkeerd vond aan die recensie, is 
dat jullie rector de essentie van het boek niet 
goed weergaf. In elke andere recensie komt 
het onderscheid tussen macht en autoriteit als 
kernidee naar voren. Bij Torfs was dat niet het 
geval, het was eigenlijk een opiniestuk.»

hij beweert dat u er niet voor durft uit te ko-
men links te zijn. is dat zo?
 Verhaeghe: «Ik vind dat de concepten links en 
rechts hun klassieke betekenis verloren hebben. 
Daarom ben ik voorzichtig bij het gebruiken 
van die termen. Klassiek links is uitdrukkelijk 
top-down. Op dat vlak lijken links en rechts 
zeer sterk op elkaar.»

«Als dat het links is dat Torfs bedoelt, dan 
hoor ik daar overduidelijk niet bij. Als links 
echter betekent dat men tegen ongelijkheid en 
vòòr een billijke verdeling van lusten en lasten 
is, én een bijzondere aandacht heeft voor de 
klimaatsverandering, dan ben ik wel uitdruk-
kelijk links.»

“we zijn vooral 
rationeel over 
dingen die we niet 
belangrijk vinden”

“torfs’ recensie 
was eigenlijk een 
opiniestuk”
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paul Verhaewie? 
Paul Verhaeghe is psychoanalyticus 
en maatschappijcriticus verbonden 
aan de UGent. In 2012 oogstte hij suc-
ces met “Identiteit”, waarmee hij de 
neoliberale tijdsgeest hekelt.
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scherp 
Gesteld 

Veto was er tussenuit met een zomerstop. 
Onze medewerkers reisden intussen de wereld 
rond. 

Fotografen: Vincent peeters, sien 
Vanlommel, korneel de schamp, 
caroline van Rhee, Jasper Van Loy
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studentstudent

Vervolg voorpagina

Over de bevoegdheden van dat 
overgangsbestuur ontstond binnen de 
Algemene Vergadering van de Vlaamse 
Vereniging van Studenten bovendien 
zoveel onenigheid dat de Studentenraad 
KU Leuven (Stura) de vergadering verliet 
voordat de stemming plaatsvond.

Joris Gevaert, ondervoorzitter van 
Stura, ziet de toekomstige samenwerking 
vlotter verlopen. “Onze eigen Algemene 
Vergadering wil dat wij ons binnen de 
Vlaamse Vereniging van Studenten con-
structief opstellen en meewerken aan een 
oplossing voor de situatie.”

Stura
Begin vorige week besloot Marijke Van-
derschot om persoonlijke redenen af te 
treden als voorzitter van de Studenten-
raad KU Leuven (Stura). Daardoor zit 
ook Stura zonder voorzitter. Nog twaalf 
andere mandaten staan daarnaast nog 
open, al zijn er voor negen daarvan al 
kandidaten gevonden.

“Het tekort aan mandatarissen is bij de 
Studentenraad KU Leuven iets minder 
groot, omdat wij nog kunnen rekenen op 
een brede steun vanuit onze eigen Alge-
mene Vergadering,” vindt Gevaert. “Toch 
is de individualisering van de studenten 
overal voelbaar,” besluit Gevaert. 

Hoe je die trend omkeert is ook voor 
Gevaert niet onmiddellijk duidelijk. “Zo-
veel mogelijk mensen informeren waar-
door je potentiële kandidaten zeker 
aanspreekt is alvast een begin.” 

LOKO begint aan het nieuwe academiejaar met een veel 
kleinere ploeg dan anders. Hoe komt dat en wat moet 
de studentenkoepel nu doen? Enkele oud-voorzitters 
geven hun visie. 

RodeRik de TuRck en JaspeR Van 
Loy

De Leuvense Overkoepelende Kring-
Organisatie (LOKO) moet het nieuwe 
academiejaar in zonder voorzitter of 
ondervoorzitter. Volgens Karel Van den 
Bossche, die vorig jaar voorzitter was, 
zal daar niet snel verandering in komen. 
"Er is geen zicht op een nieuwe voorzit-
ter," klinkt het formeel. Het probleem is 
duidelijk, maar de oorzaken zijn minder 
eenduidig.

De afsplitsing van Stura, de studen-
tenraad van de KU Leuven, twee jaar 
geleden speelt alleszins mee. "Nu con-
curreren twee organisaties om dezelfde 
medewerkers," zegt Bram Smits, voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van LOKO 
en voorzitter in 2011-2012. "Stura is van 
nul begonnen en heeft goed nagedacht 
over wat het wilde zijn. LOKO heeft 
daarentegen nog steeds dezelfde struc-
tuur als voor de integratie."

Is Stura daardoor nu aantrekkelijker? 
Volgens Van den Bossche lijkt dat alleen 
maar zo. "De perceptie bestaat, maar 
LOKO neemt nog steeds heel wat inhou-
delijke vertegenwoordiging op zich. De 
functies die erbij horen zijn zwaar en 
vragen veel van studenten. Die geraken 
de laatste tijd steeds minder vlot inge-
vuld, ook in de kringen. Zelfs leden van 
de AV nemen steeds minder functies op, 
terwijl dat dat net de poel is waaruit wij 
voornamelijk vissen."

Rien Hoeyberghs, voorzitter in 2013-
2014, bevestigt dat: "LOKO dreigt in 
een vicieuze cirkel terecht te komen," 
zegt hij. "De zware functies zorgen voor 
minder volk, zodat de taken van de co-
ordinatoren nog zwaarder worden en de 
mandaten nog onaantrekkelijker."

Kleine initiatieven
Oplossingen voor het probleem liggen 
niet voor de hand. Op korte termijn wil 
Van den Bossche vooral de lege functies 
alsnog opvullen. "De AV moet de verant-

woordelijkheid nemen om een nieuwe 
voorzitter te zoeken. Een andere moge-
lijkheid is een statutenwijziging, zodat 
die taken opgevangen worden."

Smits en Hoeyberghs sporen aan een 
grondige denkoefening uit te voeren over 
de kerntaken van LOKO. "LOKO moet 
tabula rasa maken en beslissen wat ze 
zeker nog wil doen," zegt Smits. "Er moet 
gesnoeid worden in kleine initiatieven 
die elk apart niet veel werk vragen, maar 
allemaal samen wel," stelt Hoeyberghs 
vast. "Zorg er eerst voor dat de vertegen-
woordiging en de grote activiteiten die 
een echte meerwaarde hebben in orde 
zijn."

"Ook de kringen moeten terug mee-
gaan in het LOKO-verhaal," klinkt het 
bij Hoeyberghs. "Pas als zij terug over-
tuigd zijn van het nut van LOKO, kan 
het de kringen ondersteunen zoals dat 
hoort."

Volgens Van den Bossche kan betere 
communicatie bovendien veel oplossen. 
Hoeyberghs bevestigt: "De AV moet be-
ter voorbereid worden en transparanter 
zijn. Leden zijn gefrustreerd omdat er 
meer over procedures dan over de in-
houd wordt gepraat. Vroeger was dat ook 
zo, maar toen was de sfeer ook beter dan 
nu."

“LOKO dreigt in een vicieuze cirkel terecht te komen”

Rien hoeybeRGhs, Loko-VooRziTTeR 2013-2014

oud-voorzItters over de toekomst van studentenkoepel:

“LOKO moet tabula rasa maken”

“Het initiatief moet van studenten komen”
Ook de prominenten in het onderwijslandschap zijn 
bezorgd over het tekort aan studentenvertegenwoordi-
gers.

RodeRik de TuRck

Het nijpende tekort aan stu-
dent enver t egenwo ord iger s 
wordt ook door beleidsmakers 
met argusogen gevolgd. Zowel 
Rik Torfs, rector van de KU 
Leuven, als Hilde Crevits, mi-
nister van Onderwijs, hopen 
dat er snel nieuwe vrijwil-
ligers naar voor komen. Cre-
vits onderstreept het belang: 
“Studentenver tegenwoordi-
gers zijn onmisbaar om een 
fatsoenlijk beleid te voeren.”

Crevits hoopt dan ook dat 
er snel kandidaten gevonden 
worden zodat de democrati-
sche inspraak zeker niet ver-
loren gaat: “Ik zal niet toe-
laten dat er mandaten niet 
opgevuld worden.” Zonder de 
vertegenwoordigers loopt het 
systeem mank, verduidelijkt 
Crevits. “Op papier is stu-
dentenvertegenwoordiging in 
Vlaanderen uitstekend gere-
geld, maar je hebt natuurlijk 
studenten nodig die de man-
daten op zich willen nemen.”

“We kunnen niet anders 
dan hopen dat er nieuwe stu-
dent enver t egenwo ord iger s 
gevonden worden,” verzucht 
Torfs. 

Uiteindelijk moeten stu-
denten het tekort in de eerste 
plaats zelf opvangen, bena-
drukt Torfs. “Het initiatief 
moet van de studenten ko-
men.” Al nuanceert hij dat het 
probleem niet voor elke stu-
dentenorganisatie even groot 
is: “Voor Stura (de Studenten-
raad KU Leuven, red.) is dat 
minder relevant.”

“Ander organisaties zoals 
bijvoorbeeld VVS (koepel-
vereniging van alle Vlaamse 
studentenraden, red.) die te 
ver af staan van de studenten 
hebben meer last van het te-
kort." 

Drempel
Over wat precies de drempel 
vormt voor vrijwilligers om 
zich met onderwijsvertegen-
woordiging in te laten, ver-
schillen de meningen. Crevits 

wijst er op dat er meer dan 
200.000 studenten in Vlaan-
deren zijn, dat is een zeer he-
terogene groep. Die diverse 
achterbannen consulteren 
vergt veel tijd en dat vormt 
een drempel voor sommigen. 

Torfs verwijst op zijn beurt 

naar de vele uren die stu-
dent enver t egenwo ord iger s 
spenderen aan hun taak. “De 
drukke academische agenda 
schrikt sommigen af.” Boven-
dien geeft Torfs toe dat de 
“dossiers die behandeld wor-
den, vaak zeer complex zijn.” 

Verrijkend en 
onmisbaar

Er zijn nochtans heel wat 
voordelen aan studentenver-
tegenwoordiging verbonden. 
Die moeten meer in de verf 

gezet worden volgens Torfs: 
“Studentenver tegenwoordi-
gers moeten duidelijk maken 
dat wat zij doen belangrijk is 
en dat ze er zelf uit kunnen 
leren.”

”Studentenvertegenwoordi-
ging is enorm verrijkend, zo-

wel op menselijk als commu-
nicatief vlak, vervolgt Torfs. 
"Het blijft dus belangrijk dat 
we alle studenten en dus ook 
studentenvertegenwoordigers 
blijven steunen."

Ook Crevits wil die onder-
zoeken. “Misschien moeten 
we de procedures onder de 
loep nemen en nader onder-
zoeken waarom de studenten 
precies af haken.” Of dat enig 
resultaat zal opleveren, valt 
nog af te wachten.  

“studentenvertegenwoordigers  zijn 

onmisbaar om een fatsoenlijk beleid 

te voeren”

hiLde cReViTs, MinisTeR Van ondeRwiJs
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student

Fakbar Letteren 
wordt een 
beschermd 
monument
Het gebouw waar Fakbar Letteren momenteel 
huist, wordt mogelijk een beschermd monu-
ment. Wat de gevolgen zullen zijn voor de fak-
bar is nog niet helemaal duidelijk.

pauL-eMManueL deMeyeRe

Benjamin Muylaert, woordvoerder van Geert Bour-
geois (N-VA), minister van Onroerend Erfgoed, licht 
toe: “Zowel het gebouw waar de fakbar in huist als het 
gebouw aan de overkant van de straat zijn ontworpen 
door de bekende Leuvense architect Louis Van Aren-
berg.”

In de negentiende eeuw ontwierp hij in en rond 
Leuven verschillende panden in eclectische stijl. “De 
gebouwen in de Blijde inkomststraat behoren tot de 
weinige panden van zijn hand die de Eerste Wereld-
oorlog hebben overleefd en dat verklaart hun waarde 
als onroerend erfgoed,” stelt Muylaert. Vooral de mo-
numentale voorgevel is volgens hem van grote waarde.

Inhaalbeweging
“Omdat het gebouw aan de overzijde van de straat een 
nieuwe bestemming zal krijgen, werd er ook een dos-
sier geopend rond het pand waar de fakbar in huist,” 
zegt Muylaert. Dat dossier past volgens hem ook in een 
inhaalbeweging die de dienst onroerend erfgoed wil 

maken in het inventariseren en beschermen van waar-
devolle gebouwen in Leuven.

De instorting van vorig jaar (zie veto 4113) heeft vol-
gens Muylaert echter niets te maken met het huidige 
dossier. “Dat werd al geopend lang voor de instorting 
plaatsvond. Wij kijken vooral naar de erfgoedwaarde. 
De stabiliteit van het pand is een zaak voor de stads-
diensten.”

Muylaert stelt dat de fakbar voorlopig nog geen be-
schermd erfgoed is. “Momenteel wordt er enkel een dos-
sier opgesteld waarbij wordt gekeken of het pand op de 
lijst van beschermd erfgoed moet worden opgenomen.”

Volgens hem is het echter nog te vroeg om te bepalen 
wat er precies met de fakbar moet gebeuren. “Zolang de 
functie van het gebouw de erfgoedwaarde respecteert, kan 
de fakbar op de huidige locatie blijven.” Wel sluit Muylaert 

niet uit dat er in de toekomst veranderingen moeten wor-
den doorgevoerd.

Bij Fakbar Letteren zelf is men er gerust in: “Ons huur-
contract met de universiteit loopt nog verder en wij hebben 
ook nog geen weet over een mogelijke herbestemming van 
de fakbar,” stelt Maxime Hellemans, één van de beheer-
ders. “Wij werken ook nauw samen met monumentenzorg 
om het gebouw in een zo goed mogelijke staat te houden.”

op Bezoek In de recup, leuvens nIeuwste fakBar

Dansen dansen en 
speciale biertjes 
drinken

Sinds zondag heeft Leuven een nieuwe fakbar: 
de Recup. Psychologische Kring en Industria 
sloegen de handen in elkaar. Uw krant dronk een 
pintje mee.

JaspeR Van Loy

Zondag, 22 uur. Politika stelt haar 
nieuwe logo voor in een vol Politika 
Kaffee. De grootste nieuwigheid in 
de Tiensestraat viel echter twee hui-
zen verder te spotten. Fakbar de Re-
cup, de opvolger van de Pavlov, open-
de voor het eerst zijn deuren.

Wie rond 20 uur langs het nieuwe 
etablissement liep, zag zowaar nog 
een ladder in het midden van de zaak 
staan. Zou het wel goed komen? Is 

één zomer wel genoeg om een "nieu-
we Pavlov" op poten te zetten?

Dat bleek meer dan mee te vallen. 
Toen de Recup een uur later opende 
was de ladder al verdwenen. Hier 
en daar zag je nog een deur die een 
likje verf kon gebruiken, maar voor 
een studentencafé is dat alleen maar 

charmant. Dat vonden ook de eerste 
kijk- en drinklustigen, die al vroeg op 
de avond met velen waren. Uiteraard 
is een opening altijd druk, maar de 
vele kringtruien van Psychologische 
Kring en Industria verraden dat deze 
fakbar snel een vast cliënteel zal heb-
ben.

Clubsfeertje
Uiteraard heeft de Recup dezelfde vorm 
als de Pavlov. Dat betekent veel plaats 
voor je beste dansmoves achteraan, 
maar een smalle doorgang om daar te 
geraken. De lange toog naast die door-
gang maakt veel goed. Langs alle kan-
ten kun je de barmannen en -vrouwen, 
stijlvol in hun nagelnieuwe hemdjes, 
dus een pintje vragen.

De helpers van de Recup weten ove-
rigens heel goed waar ze mee bezig zijn. 
Slechts een enkele keer zie je iemand 
peinzend voor de frigo staan, zoekend 
naar dat ene drankje. Voor de rest gaat 
het, zoals Raymond Van Groenewoud 
het zingt, "verbazend goed vooruit." 
Een en ander heeft wellicht te maken 
met het elektronische kassasysteem, 
dat fancy schmancy achter de bar staat 
te blinken.

Boven de toog hangt een batterij 
spots, die de Recup een clubsfeertje 
geven. Ook de muziek, recht vanuit 

de professionele dj-booth, helpt daar 
vrolijk aan mee. Geen rock, maar Rio 
in de nagelnieuwe fakbar.

De drankkaart oogt fraai. Leffe, 
Tripel Karmeliet, La Trappe, Cornet 
en La Chouffe aan 1,5 euro verdrin-
gen elkaar in de strijd om de Leu-
vense bierliefhebber. "De jenever is 
er nog niet," merkt mijn gezelschap 
op. Een kniesoor die erom maalt, 
want ook qua sterkedranke is het va-
riatie troef.

1,20 euro 
Nog één vraag die op de lippen van de 
Leuvense student brandt: hoeveel kos-
ten de pintjes in De Recup? 1,20 euro, 
zo blijkt. Een normale prijs dus. 

Beats, spots en een resem drank-
jes: de Recup heeft alles in zich om 
de Pavlov waardig te vervangen in 
‘De Grote Drie’ van de Tiensestraat. 

Als de jenevers er dan nog zijn, komt 
het helemaal in orde. 

 

geen rock, 
maar rio in de 
nagelnieuwe 
fakbar 

“Wij hebben geen weet van een 

herbestemming van de fakbar”

MaxiM heLLeMans, beheeRdeR FakbaR 
LeTTeRen

slechts een 
enkele keer zie 
je een barman 
peinzend voor 
de frigo staan

Foto k
alina d

e b
lauw

e

“dit dossier werd al geopend 

voor de instorting van de 

fakbar plaatsvond” 

benJaMin MuyLaeRT, wooRdVoeRdeR 
bouRGeois
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student
    tIps and trIcks van de leuvense groten

 “Leuven is een grote jeugdherberg”

 “een echte prof is iemand die heel 
zachtjes in de micro praat” 

RecToR Rik ToRFs

“Mijn eerste week aan de rechtenfaculteit 
van de KU Leuven begon de eerste maan-
dag van oktober 1974. Het eerste college 
werd gedoceerd in de grote aula. Toen de 
prof de microfoon aandeed en begon te 
spreken, zag je enkel zijn lippen zacht-
jes bewegen. Nu is daar natuurlijk een 
veel betere akoestiek, maar toen hoorde 
je niets. Pas toen het muisstil werd in de 
aula, werd hij verstaanbaar.”

“Dat vond ik een indrukwekkend mo-
ment. Ik weet nog dat ik toen dacht: “Een 
echte prof is iemand die heel zachtjes in 
de micro praat.” Later ontdekte ik na-

tuurlijk dat 
er ook an-
dere soorten 
proffen zijn. 
(lacht)”

De tip 
van Rik? 
“Tussen al die 
euforie en vro-
lijkheid van het 
studentenleven door, is het 
ook normaal je af en toe eenzaam te voe-
len. Ik had dat ook! En onthoud: het stu-
dentenleven is mooi, maar het is niet de 
mooiste tijd van je leven. Er komen nog 
veel mooiere tijden.”

Bieke Verlinden, 
schepen 
studentenzaken

“Ik ben gebo-
ren en geto-
gen in Leu-
ven, dus als 
kind keek 
ik heel erg 
uit naar het 
s t udent en le -
ven. Ik herinner m i j 
dat ik ’s morgens langs de Oude Markt 
liep op mijn weg naar school en dan 
het feest van de vorige nacht kon aan-
schouwen. Dat maakte wel indruk!”

 “Toen ik eindelijk zelf student was, 
ervoer ik Leuven als een grote jeugd-
herberg. De stadspoort is een deur 
naar allemaal nieuwe contacten en 
ervaringen.”
De tip van Bieke?“Leer de stad zeker 
in al haar facetten kennen, maar ver-
geet ook niet dat je daar tijd genoeg 
voor hebt!”

. 

Heleen Devlieger, preses 
van Babylon

“Tijdens mijn eer-
ste examenperiode 
studeerde ik thuis 
en ging ik pas de 
avond voor een exa-
men terug naar Leu-
ven. Voor mijn laatste 
examen besloot ik slechts 
een kleine rugzak mee te pak- ken in 
plaats van mijn standaardvalies.”

“Pas toen ik na een lange treinrit ’s avonds 
voor mijn kot in Leuven stond, realiseerde ik 
mij dat mijn sleutels nog in mijn grote valies 
staken. Ik belde een goede vriend en heb toen 
op zijn tapijt geslapen, met zijn kamerjas als 
deken. De volgende dag ben ik in mijn stin-
kende kleren naar dat mondeling examen ge-
gaan.”
De tip van Heleen? “Ik had uiteindelijk een 15 
voor dat examen. Dus misschien toch niet zo’n 
afrader je sleutels te vergeten?”

 Jonas Vernimmen, preses     
van VRG

 
“Een vriend had een 
P-party georgani-
seerd: een kot-
feestje waar ie-
dereen verkleed 
moest gaan als 
iets dat begint 
met een “p”. Zelf 
was ik braaf als prik-
bord verkleed, maar één v a n 
mijn vrienden besloot om als pikkedief te 
gaan. Onderweg naar het feestje maakte 
hij de stad een rood-wit-gestreept signa-
lisatiebord lichter en wandelde daar trots 
mee naar onze kameraad.”

“Toen we de inkomhal binnenstapten, 
ging achter ons de deur nogmaals open en 
klonk er luid “Politie!”. De pikkedief, slim 
opmerkend dat politie ook met een “p” be-
gint, draaide zich om en riep: “Ja, dat zal 
wel!”. De pret was snel over toen hij merkte 
dat het echt om Nick de Flik ging.”
De tip van Jonas? Volg PAL (peer assisted 
learning)! 

1

2 3

4

Elk jaar stroomt een nieuwe lading eerstejaars toe 
in Leuven, mét de nodige schrik voor die imposan-
te grotemensenwereld. Toch waren ook de huidige 
Leuvense prominenten ooit groentjes. Enkele van 
hen blikken terug.

TEKST nORa SLEIDERInCK 
FOTOS KaLIna DE BLaUWE

5 Teun Daniëls, preses 
van Merkator

 
“Onze studenten-
vereniging is één 
van de kleinste, 
maar ook één 
van de gezellig-
ste kringen van 
Leuven. Als eer-
stejaars ging ik naar 
bijna elke activiteit.”

“Op een feestje kwam de redacteur 
van ons kringblad Het Merkatorke naar 
mij toe voor een interview. Ik had op 
dat moment al wat gedronken, dus toen 
hij vroeg of ik een wereldreis in een 
zeppelin of in een zweefvliegtuig zou 
maken, antwoordde ik: “Met een tank, 
zodat ik iedereen kapot kan schieten”. 
Sindsdien stond ik bekend als De Tank-
schacht.”
De tip van Teun? “Ga naar de lessen, 
maak je taken, maar zorg ervoor dat 
je ook genoeg tijd maakt voor sociaal 
contact. Ik ging meteen naar alle acti-
viteiten van onze studentenvereniging 
en heb daar fantastische mensen leren 
kennen.”

Studentendienst Disj wil jou gezond leren eten
Zin in een gezonde maaltijd, maar geen inspiratie? Oud-
student Jonas Deprez werkt aan Disj, een project om dat 
euvel te vermijden. Van de concurrentie is hij niet bang: 
“Disj is perfect op maat van de studenten.”

JaspeR Van Loy

Het zijn drukke tijden voor 
Jonas Deprez. Deprez, pas 
afgestudeerd aan de Vlerick 
Managementschool, begint 
volgende week aan de testfase 
van zijn project Disj. Met dat 

project wil hij zijn medestu-
denten gezonde en gevarieerde 
maaltijden bieden, kookadvies 
incluis. Hij krijgt hulp van een 
tiental studenten.

“Wij bieden voor 21 euro drie 
maaltijdboxen aan, met telkens 
de ingrediënten van één maal-

tijd voor één persoon,” zegt De-
prez. “Daarnaast krijg je voor 
dat geld ook instructies om aan 
de slag te gaan. We willen stu-
denten niet alleen gezond leren 
eten, maar ook gezond leren 
koken. Op die manier hopen we 
ook de ouders mee te krijgen in 
ons verhaal.”

De Disj-dozen zijn te verkrij-
gen in verschillende verdeel-
punten, dicht bij de campus-
sen. “We werken samen met 
Colruyt, dat de ingrediënten 
voorziet en de logistiek ver-
zorgt. Dat zij brood zien in ons 
project, is een grote stimu-
lans,” zegt Deprez. “Het zorgt 
ervoor dat wij er nog geen geld 
hebben moeten insteken, al-
leen veel tijd.”

Kookervaring
Het idee van Disj doet denken 
aan initiatieven als Smartmat, 
beseft ook Deprez. “Het verschil 
zit erin dat wij maaltijden aan-
bieden voor één persoon, perfect 
op maat van studenten dus. Als je 
samen wil koken, kun je perfect 
meerdere pakketten bestellen.”

Ook tegenover de Faceboo-
kgroep Leuven Food Sharing, 
waarmee studenten, volwaardige 
maaltijden delen, heeft Deprez 
naar eigen zeggen een voordeel. 

“De kookervaring die je mee-
krijgt, is cruciaal voor Disj. Dat is 
ook de reden waarom we denken 
dat de ouders de Disj-boxen graag 
zullen bekostigen voor hun kinde-
ren.” 

En dan zijn er nog Alma en de 
Leuvense frituren en snackbars, 
die allemaal ver onder de prijs van 
Disj gaan. “Dat is waar”, zegt De-
prez, “maar dat is ook ons doelpu-
bliek niet. Wie voor Disj kiest, en-
gageert zich om tijd te steken in 
gezond en gevarieerd voedsel.”

 “Wij willen ook de ouders meekrijgen in 

ons verhaal”

Jonas depRez, iniTiaTieFneMeR disJ

Rik Torfs, rector

“Wij bieden drie maaltijden aan voor 21 

euro”

Jonas depRez, iniTiaTieFneMeR disJ
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cultuur
    vIta actIva op stuk start

Over de tijd van je leven
"De tijd vliegt," is een gezuchte dooddoener 
aan het einde van de vakantie. Maar wat 
doet tijd als die niet vliegt? Choreograaf 
Daniel Linehan maakt een voorstelling rond 
tijd en werk voor STUK START.

MaRGoT de boeck

Een boswandeling maken in stilte, 
praten over je favoriete kunstwerk 
of leren boksen. Het is een kleine 
greep uit de vele voorstellen die de 
25 deelnemers van Vita activa aan 
elkaar hebben gedaan. Ieder biedt 
een uur lang één van zijn diensten 
aan aan één van de andere deelne-
mers.

Amerikaanse choreograaf Da-
niel Linehan vertelt over zijn 
inspiratie: "Ik was al langer ge-
fascineerd door verschillende fe-
nomenen zoals time banking. Die 
zijn niet nieuw, maar bestaan al 
vanaf de 18e eeuw. De uitwisseling 
gebeurt dan niet in geld, maar in 
tijd."

"Ik wil het idee met deze voor-
stelling introduceren aan een 
groep mensen die tijd hebben. Dat 
zijn studenten, gepensioneerden 
of werklozen. De groep is altijd 
anders. Nu is er zelfs iemand bij 
die op zwangerschapsverlof is. Ze 
neemt haar baby mee."

Choreografie van 
interacties

Leen, deelnemer en zangeres, 
vertelt: "Ik bood aan om iemand 
een uur lang terug te laten keren 
naar zijn kindertijd. Ergens in een 
hoekje van het STUK heb ik een 
klein theatertje gemaakt. Daar 
zong ik kinderliedjes. In ruil krijg 
ik wat hulp bij het lanceren van 
een muziekvideo. Ik kan er echt 
gebruik van maken, want de tips 
waren heel nuttig."

De titel ‘Vita activa’ komt uit het 
werk van politiek filosoof Hannah 
Arendt. Daarin benadrukt ze het 
onderscheid tussen arbeid, wat 
mensen doen om gezond te blij-
ven (zoals eten en zich wassen), en 
werk, wanneer wat ze doen effect 
heeft in de publieke ruimte.

Linehan wil af van dat duidelij-
ke onderscheid en streeft in zijn 
voorstelling naar een gelijkwaar-
dige benadering van alle soorten 
van werk: "Ik streef niet naar een 
totale reorganisatie van de maat-
schappij. Het gaat vooral om wat 

publieke interactie precies bete-

kent. Dat gaat vandaag veel over 
geld. Ik wil die ruimte opnieuw 
openen." 

Bij Vita activa gaat daarom 
niet alleen om het toonmoment. 
Linehan verduidelijkt: "Ook de 
week met workshops vooraf-
gaand aan het toonmoment is van 
belang." Daarin doen de deelne-

mers uitwisselingen van een uur 

tijd, workshops rond beweging 
en praten ze over hun ervarin-
gen. Linehan vervolgt: "Tijdens 
de week gebeurt een choreografie 
van interacties. De deelnemers 
zijn al een eerste publiek."

Speech deeds
Tijdens het toonmoment maken 
de deelnemers gebruik van speech 
deeds, waarbij ze alleen met be-
hulp van hun stem en lichaam 
vertellen over hun ervaring. 
Daarin mogen ze ook kritisch 

zijn, verzekert een van de begelei-

ders van de workshop.
"Sommige van de speech deeds 

zijn zeer ontroerend. Een aantal 
van de mensen zijn werkloos en 
kennen weinig plekken om echt 
te interageren en samen op een 
waardevolle manier tijd door te 
brengen," besluit Linehan.

Het toonmoment van Vita activa 
vindt plaats op donderdag 24 sep-
tember om 19 uur in de Soetezaal 
van STUK

  

”publieke interactie gaat veel over geld, ik wil 
dat weer openen” 

choReoGRaaF danieL Linehan

    voorBeschouwIng seppe Baeyens | tornar

Een storm van doelloosheid
Een voorstelling maken met drie dansers, 
twee jongeren, vier kinderen en een oudere 
man: het is een gewaagde keuze. Zeker voor 
je eerste grootschalige dansvoorstelling als 
choreograaf. Seppe Baeyens durft.

heidi Van RoMpuy en niko 
wuyTs

Op 92-jarige leeftijd je debuut ma-
ken als danser, dat kan niet iedereen 
aan zijn kleinkinderen vertellen. En 
als die voorstelling dan ook nog eens 
geselecteerd wordt voor het Thea-
terfestival in Brussel, lijkt het ver-
haal al helemaal ongeloofwaardig. 

Toch overkwam het de Brusselse 
slager Leon Gyselynck.

Samen met negen andere professi-
onele en niet-professionele dansers, 
maakt hij deel uit van de cast van 
Tornar: een productie van Seppe 
Baeyens, gemaakt onder de vleugels 
van dansgoeroe Wim Vandekeybus.

Tornar vertelt het verhaal van een 
groep mensen die als enigen achter-
blijven na de doortocht van een tor-

nado. Samen moeten ze een nieuwe 
samenleving opbouwen, over gene-
raties heen. Beïnvloeding, individu-
alisme en solidariteit staan centraal. 
Of net een gebrek daaraan.

Generatiekloof
Wind is de belangrijkste inspiratie-
bron van de voorstelling. De dansers 
zwermen over het podium: ver-
dwaald, haastig en doelloos. Samen 
streven ze naar eenheid, naar een 
geheel. Iedereen reageert op elkaar 
en probeert de juiste dynamiek te 
vinden. Toch valt de groep telkens 
weer uit elkaar. 

Twee mensen staan echter in de 
marge: de oude man en een langha-
rige man, die eenzaam op de grond 
worstelt met zichzelf. Tornar is zo 
een confronterende weerspiegeling 
van de maatschappij. De eenzaam-
heid van de ouderen wordt in de verf 
gezet en de tragiek van de outcast 
bevestigd.

Allemaal elementen die van Tor-
nar een intrigerende voorstelling 

maken. Een raak portret van een 
generatiekloof, die zelfs in tijden 
van rampspoed nooit helemaal ver-
dwijnt. Baeyens brengt een waaier 
aan ideeën en concepten, die ver 
verwijderd staan van theatraal sno-
bisme.

Explosiviteit
Toch vallen niet alle puzzelstukjes in 
elkaar. Tornar zou als een storm over 
het podium moeten razen, maar dat 
gebeurt niet. De indrukwekkende 
visuele enscenering maakt veel 
goed, maar kan het gebrek aan ex-
plosiviteit niet verbergen.

De bewegingspatronen voelen 
erg repetitief aan en een grootse 
finale blijft uit. Al zou dat laatste 
misschien net het karakter van de 

voorstelling het best omschrijven. 
Baeyens zoekt niet naar perfectie. 
Hij zoekt niet naar een afgebakend 
geheel.

De voorstelling is in de eerste 
plaats een experiment. Ideeën blij-
ven ruw en onafgewerkt, maar ge-
ven onderhuids toch een krachtige 
boodschap mee. Wie hoopt op een 
mooi afgelijnde choreografie, is er-
aan voor de moeite. Toch is en blijft 
Tornar een interessant proces en 
een intrigerende zoektocht.

Tornar toert het komende thea-
terseizoen door Vlaanderen. De 
voorstelling komt op 11 oktober 
naar Kortrijk, 20 november naar 
aarschot en op 28 januari naar 
Leuven (STUK). 

Een raak portret van de generatiekloof Baeyens zoekt niet naar perfectie 
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cultuur

Perfection is boring: het lijkt wel de lijf-
spreuk van de jonge Belgische choreograaf 
Jan Martens. Steeds gaat hij op zoek naar 
de essentie, naar precies dat punt waar alle 
maskers afvallen. 

asTRid VeRVooRT en heidi 
Van RoMpuy 

Jan Martens is hot stuff in de 
internationale danswereld. Met 
maar liefst drie verschillende 

voorstellingen toert hij momen-
teel de wereld rond. Tussen al dat 
reizen door maakt hij deze week 
een tussenstop in Leuven voor 
STUK START (startfeest van 
Leuvens kunstencentrum STUK, 
red.). 

"Ik vind het belangrijk om ook 
de Belgische cultuurcentra aan 
te doen," vertelt Martens, "En 
daarmee bedoel ik niet enkel 
kunstencentra zoals STUK, maar 
bijvoorbeeld ook een tussenstop 
in Koksijde of Ieper. Er liggen zo-
veel kansen, het is belangrijk die 
te kunnen én te willen grijpen."

Tijdens sTuk sTaRT breng je met 
de solovoorstelling Ode to the at-
tempt een humoristisch zelfpor-
tret. welk verhaal wil je vertel-
len?
Jan Martens: «Ode tot the at-
tempt biedt een inzicht in mijn 
werkproces. Ik wil de kloof met 
het publiek verkleinen en laten 
zien wat er achter een voorstel-
ling schuilt. Zo schets ik een 
portret van hoe ik als persoon én 
choreograaf in elkaar zit.»

hoe zou jij jezelf omschrijven als 
choreograaf? 
Martens: «Ik ben op zoek naar 
het menselijke. Ik geloof dat je 
door af te pellen naar de essentie, 
het maximale uit de kast kan ha-
len. Vertrekkend vanuit een mi-
nimalistisch oogpunt, levert dat 
volgens mij een maximaal resul-
taat op.»

«Kort samengevat kan je mijn 
voorstellingen steeds zien als 
één tableau, dat in al zijn aspec-
ten wordt blootgelegd. Er blijft 

telkens één beeld op je netvlies 
branden.»

waarop selecteer je de dansers? 
Martens: «Ik moet een goede 
vibe voelen, dat is het belangrijk-
ste. Daarnaast zoek ik naar een 
diversiteit aan lichamen. Niet het 
perfecte lichaam, maar net het 
atypische, de underdog spreekt 
me aan.»

«Daarin zit bovendien veel 
meer communicatiekracht dan in 
een perfect lichaam. Mijn voor-
stellingen moeten een afspiege-
ling zijn van de maatschappij. Ik 
ben niet op zoek naar een uto-
pie.»

wat betekent schoonheid dan 
precies voor jou? 
Martens: «Ik vind het heel fijn 
om schoonheid te vinden in de 
dingen waar je die op het eerste 
gezicht nooit zou ervaren. Zo heb 
ik een duet gemaakt voor een jon-
gen van veertien en een man van 
zesentwintig. Dat roept meteen 
een taboesfeer op. Het publiek 

vraagt zich af of het geoorloofd is 
dat mooi te vinden.»

«Tegelijkertijd ligt schoonheid 
voor mij ook in het falen. In de 
erkenning dat imperfectie toch 
de moeite waard is om gezien te 
worden. Streven naar perfectie 
is mooier dan de perfectie berei-
ken.» 

Uitputtend

in de voorstelling The Dog Days are 
Over laat je de dansers een uur 
lang springen. zoek je zo de gren-
zen van het menselijk lichaam op? 
Martens: «Ik wil vooral de men-
selijkheid achter de performer 

naar voren brengen. Een voorstel-
ling hoeft niet fysiek zwaar te zijn, 
maar kan ook mentaal uitputtend 
zijn.» 

«Door die extremen op te zoe-
ken, kan je vlot communiceren 
met je publiek. Precies daarom ga 
ik steeds voor het uiterste.»

werk je tijdens dat proces steeds 
vanuit de dansers zelf? 
Martens: «Ik bied de dansers 
steeds een streng kader, maar 

verplicht hen dat zelf in te vul-
len. The Dog Days are Over is een 
buitenbeentje, maar bij de meeste 
van mijn voorstellingen zou de 
choreografie helemaal anders 
geweest zijn, mochten er andere 
dansers hebben gestaan.» 

waar ligt voor jou het evenwicht 
tussen het verhalende en het ab-
stracte in een dansvoorstelling?
Martens: «Ik probeer het zoe-
ken naar een verhaal over te laten 
aan het publiek, maar reik hen 
wel voldoende kapstokken aan. 
The Dog Days are Over is bij-
voorbeeld een erg abstracte voor-
stelling. Toch werk je met ritme, 
dynamiek en focus. Dat zijn uni-
versele elementen, die iedereen 
begrijpt.» 

 Het is enorm belangrijk voor de 
danskunst dat er heel experimen-
tele, conceptuele werken worden 
gemaakt, maar er moet ook meer 
zijn. Je moet manieren vinden om 
je publiek te bereiken. Naar mijn 
gevoel was die balans in de dans-
wereld een tijdje zoek.»

Sociaal experiment 

Je nieuwste project heet The Com-
mon People. daarin werk je samen 
met gewone mensen uit éénzelfde 
stad. 
Martens: «Concreet werk ik 
steeds met twee groepen, die el-
kaar pas tijdens de voorstelling 
voor het eerst ontmoeten. Op het 
podium gaan ze elk in duet met 

iemand uit de andere groep. Ze 
weten op voorhand niet met wie.» 

 «Een uur voor de voorstelling 
krijgen ze een script waarin staat 
wat ze precies moeten doen. Zo 
wil ik ervoor zorgen dat de spelers 
niet met het publiek bezig zijn. We 
willen gaan voor de échte ontmoe-
ting, voor het waarachtige.»

 wat hoop je dat op het podium zal 
ontstaan? 
Martens: «Ik wil dat alle maskers 
afvallen. De voorstelling gaat voor 
mij in de eerste plaats over het 
vinden van intiem contact. Dat 
staat in sterk contrast met de hui-
dige gedigitaliseerde samenleving 
waar precies die intimiteit soms 
lijkt te verdwijnen. »

«Ik wil laten zien dat een ont-
moeting tussen twee mensen niet 
banaal is, maar net ongelofelijk 
mooi en heel ontroerend.»

Ode to the attempt speelt op 23, 
24 en 25 september op STUK 
START. Later komt de voorstel-
ling naar Brussel. The Dog Days 
are Over speelt in januari in Leu-
ven en in februari in Kortrijk. 

“Ik wil dat 
alle maskers 
afvallen”

“Ik ben niet 
op zoek naar 
een utopie” 

“wij willen 
gaan voor 
de echte 
ontmoeting”
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jan martensTimmeren aan de weg Je professionele weg uitstippelen in de culturele sec-
tor: het is een zware klus. Veto interviewt tweeweke-
lijks een jonge maker, die dapper de laatste nagels in 
de muur slaat.“Streven naar perfectie 

is mooier dan perfectie bereiken”
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cultuur
recensIe | foto-expo twens

Een onbestemde en haast tijdloze 
wereld 

Het Leuvense fotografieplatform ‘Unexposed’ schenkt 
met de expo TWENS jonge fotografenwolven de nodige 
ademruimte voor hun foto’s. Tot 27 september kapen 
die beelden de kapel van de Romaanse poort. 

daGMaR diRkx

Ongevraagd branden selfies en Instagram 
foto’s op ons netvlies. Megalomane reclame-
posters schitteren ongegeneerd in de publieke 
ruimte. Betekenen beelden vandaag meer dan 
vlug consumeerbare plaatjes van ons leven? 

En hoe gaan jonge, pas afgestudeerde fo-
tografen in hun twintigerjaren – hence the 
Twens – om met die hedendaagse beeldengolf? 
Uit maar liefst tachtig ingezonden portfolio’s 
trachtten drie professionele juryleden een 
sterke expositie te destilleren.

Geen makkelijke klus, gezien de toeganke-
lijkheid van het medium in 2015. Dat weet ook 
jurylid en docent fotografie Johan Mangel-
schots. Hij beschrijft in de catalogus terecht 
hoe “de beheersing van de technologie intus-
sen geen punt meer is.” 

Alle foto’s stralen inderdaad een onmisken-
bare professionaliteit uit, die zowel de drager, 
de presentatievorm, de grootte of de kleur van 
de kunstvorm alle eer aan doet. Toch speelt er 
meer: als geen ander dompelen de beelden de 
toeschouwer onder in verhalen die branden op 
de lippen van de fotografen, maar die uitein-
delijk door de toeschouwer zelf moeten wor-
den verteld.

Vervreemding
Ondanks het brede scala aan onderwerpen en 
de opzet van TWENS om ieders fotografische 
bril op de wereld aan bod te laten komen, do-
mineert in de kapel toch één gevoel: vervreem-
ding. De ruimtes in de foto’s van deze jonge 
twintigers overstijgen zichzelf en spiegelen een 
onbestemde en haast tijdloze wereld.

 Op het eerste gezicht lijken het troosteloze 
decors: het felverlichte tankstation van Evelien 
Vanderstraeten, de verlaten parking van Siem 
Lasseel of de met posters beplakte schuifdeur 
van Jana Gellinck. 

Plots transformeren de beelden tot boeiende 
locaties die de aandacht opeisen. Hun tijd als 
banale, saaie doorgangsplek lijkt in deze foto’s 
definitief voorbij.

Toch spelen niet alle beelden in op die ge-
voelens van vervreemding, desolaatheid of ab-
surditeit. De melancholische meisjes van Je-
room Vanderbeke of de robuuste paarden van 
Laurence Verheijen zijn allesbehalve de eerste 
de beste kiekjes. Hier klopt het plaatje van de 
expositie gewoon niet.

 Dat betekent niet dat u de kapel op de Brus-
selsestraat zomaar links moet laten liggen. 

TWENS biedt een korte, maar verfrissende 
ontsnappingsroute voor al wie de doorsnee 
katten-instagram beu is. Geef je ogen dus 
maar goed de kost; ze hebben al in tijden niet 
meer zo’n feestmaal gehad.

Het Groot Verlof Gezellig zomeren in Leuven?
De eerste editie van Het Groot Verlof moest de zomer in 
Leuven nieuw leven inblazen. Een schot in de roos, volgens 
de organisatie zelf. Toch is niet iedereen onverdeeld en-
thousiast. 

heidi Van RoMpuy

Met Het Groot Verlof lanceerde 
de stad Leuven een totaal ver-
nieuwd zomerconcept. Geves-
tigde waarden zoals de Beleu-
venissen en Hapje-Tapje bleven 
bestaan, maar werden onder één 
overkoepelende noemer gebun-
deld.

”We wilden de Leuvenaar in de 
eerste plaats een onafgebroken 
vakantiegevoel bezorgen in eigen 
stad,” vertelt Kris Peeters, zake-
lijk leider van Leuvenement vzw 
en organisator van Het Groot 
Verlof, “En dat is goed gelukt.” 

 Gezellig druk was het in elk 
geval. Alles bij elkaar kon het 
zomerfestival rekenen op zo’n 

150.000 bezoekers. “Wij zijn erg 
tevreden,” gaat Peeters verder, 
“Wat ons betreft komt er volgende 
zomer zeker een tweede editie.”

Ook schepen Dirk Vansina 
(CD&V) is enthousiast: “De eer-
ste editie van Het Groot Verlof 
was een schot in de roos. We cre-
eerden meteen de uitstraling die 
we wilden en we hebben boven-
dien – ondanks de besparingen 
- een aantal grote namen kunnen 
strikken voor de affiche.” 

Kort verlof
Toch is de eindbalans niet een-
duidig positief. Gemeenteraads-
lid Luc Ponsaert (Open Vld) ziet 
alvast enkele stevige werkpun-
ten: “Het Groot Verlof was in de 

eerste plaats een erg kort verlof. 
Zeker nu Marktrock zijn eigen 
weg gaat, bleek de zomerpret op 
2 augustus al voorbij.”

“Bovendien vond het zomer-
festival in de nationale pers erg 
weinig weerklank,” gaat Pon-
saert verder, “Het Groot Ver-

lof zou een echt city marketing 
event moeten zijn. Zulke evene-
menten zijn de uitgelezen kans 
om een prachtige stad als Leu-
ven te promoten.” 

Ook organisator Peeters ziet 
daar nog groeimogelijkheden: 
“Het is niet eenvoudig om op te 
boksen tegen gevestigde waar-
den zoals de Gentse Feesten. 
We willen daarom zeker blijven 
inzetten op de nationale uitstra-
ling van Het Groot Verlof. Toch 
vind ik dat we er al goed in ge-
slaagd zijn de nieuwe naam te 
lanceren.”

“Wat de duur van Het Groot 
Verlof betreft, wekt de naam mis-
schien een beetje de verkeerde 
indruk,” vult Peeters aan, “We 
sluiten niet uit dat we de pro-
grammatie volgend jaar verder 
uitbreiden, maar we willen in de 
eerste plaats inzetten op kwali-
teit.”

Budget
Tot slot maakt Ponsaert zich zor-
gen over het straattheaterfestival 
Leuven in Scène, dat door bespa-
ringen dreigt te verdwijnen: “We 

hebben in Leuven een traditie te 
verdedigen. Ik begrijp dat er in 
de budgetten gesnoeid moet wor-
den, maar is dat iets waarop we 
willen besparen?” 

Schepen Vansina relativeert. 
Leuven in Scène verdwijnt niet 
helemaal, maar is nu onderdeel 
van de openingsavond van Het 
Groot Verlof: “Het succesvolle 
concept blijft behouden, al is de 
schaal nu kleiner en zijn de acts 
meer geconcentreerd.”

De organisatie van Het Groot 
Verlof laat bovendien weten dat 
er de komende vier jaar telkens 
100.000 euro wordt vrijgemaakt 
voor de volledige zomerprogram-
matie.

“De besteding van die budget-
ten moet nog verder worden in-
gevuld, maar het verbeteren van 
enkele technische aspecten zoals 
licht en geluid staan in elk ge-
val bovenaan ons lijstje,” besluit 
Peeters.

alle foto’s stralen 
een onmiskenbare 
professionaliteit 
uit

“Het is niet 

eenvoudig op 

te boksen tegen 

gevestigde 

waarden”
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Kaaskroketjes met Tiroolse saus en boontjes € 3.20  
Kipfilet met Orloffsaus en bloemkool € 5.50 
Penne arabiata met mascarpone € 4.30  
Stoofvlees met Bras Lefort bier en een slaatje € 6.00

Gevulde paprika met Provençaalse saus en wilde rijst € 5.50 (A2)  
Koninginnenhapje (enkel ‘s middags) € 4.30(A2) 

Spaghetti bolognaise klein (enkel avondmenu) € 3.20 (A2)

Spaghetti bolognaise groot € 4.30 (A3)

Di
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da
g

Gevulde paprika met Provençaalse saus en wilde rijst € 5.50  
Koninginnenhapje € 4.30 
Rumsteak met broccoli en peperroom € 6.00 
Vleesballetjes in tomatensaus en een slaatje € 3.20

Kipfilet met Orloffsaus en bloemkool € 5.50 (A2) 
Penne arabiata met mascarpone € 4.30 (A2) 

W
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Boomstammetje met spinazie € 4.30 
Kabeljauwhaasje met dugleresaus en wortelbalkje € 6.00 
Kippenbout met currysaus en ananasring € 3.20 
Vegetarische lasagne € 5.50 

Spaghetti bolognaise groot € 4.30 (A3)

Do
nd
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g

Groentenrisotto met quornbereiding € 4.30  
Kippenbrochetten met mysterieuse rode wijn saus € 6.00 
Spaghetti bolognaise groot € 4.30 
Spaghetti bolognaise klein € 3.20 
Wienerschnitzel met broccolimix € 5.50

Nasirolletjes met zoetzure chilisaus en slaatje € 5.50 (A2)  
Pita met looksaus, slaatje en frieten enkel avondmenu € 6.00 (A3)

Vr
ijd

ag

Blinde vink met bearnaise en oventomaat € 5.50 
Braadworst met gestoofde gele rapen € 3.20 
Koninginnenhapje € 4.30 
Nasirolletjes met zoetzure chilisaus en slaatje € 5.50 

Groentenrisotto met quornbereiding € 4.30 (A2)  
Wienerschnitzel met broccolimix € 5.50 (A2)

A1 = alleen Alma 1

A2 = alleen Alma 2 

A3 = alleen Alma 3

GHB =alleen Gasthuisberg

Weekmenu 

21/09-25/09

www.alma.be  

  ALMA KU Leuven | Facebook

 =vegetarisch
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navraag

"Mijn leven is een constant gevecht 
tussen ambitie en relativering"

Mailtjes naar het verleden sturen en zo 
het heden aanpassen. “Terug Naar Mor-
gen”, een nieuwe film met Koen De Graeve, 
schotelt de kijker existentiële vragen voor. 
Ook de acteur zelf stelt zich vragen. 

Jonas poTeMans

wat was uw eerste impressie 
wanneer u voor het eerst het 
script van de film las?
Koen De Graeve:«Het is de eer-
ste keer dat ik meespeel in een 
film met een science-fiction ka-
rakter, maar er zijn ook nog niet 
veel Vlaamse films met die in-
slag gemaakt.»

«Dramatisch gezien beschikt 
de film over een sterk plot. Dat 
het verhaal zich afspeelt in het 
verleden én de toekomst maakt 
het natuurlijk extra spannend. 
Het feit dat ik zelf nieuwsgierig 
ben naar de levensbeschouwelij-
ke kant van het verleden, heden 
en de toekomst, versterkt dat ge-
voel.»

Twee stellingen: men doet alles 
uit liefde of men moet het verle-
den laten rusten? welke van die 
twee verkiest u?
De Graeve: «Men doet alles uit 
de liefde, absoluut. Men is slaaf 
van de meest onvermoede drijf-
veren, de diepste drijfveer noe-
men wij liefde. Ik denk dat ik 
alles uit liefde doe, maar wat is 
liefde? Is dat drift?»

het lot speelt een cruciale rol in 

de film. Gelooft u zelf dat bepaal-
de zaken voorbestemd zijn? 
De Graeve:«Ik geloof niet in 
voorbestemdheid, maar wel in de 
onafwendbaarheid van bepaalde 
zaken. Ik geloof dat de kracht 
van aanpassing even groot is als 
de onafwendbaarheid daarvan. 
Ik denk niet dat er een initiator 
is, en dus ook geen doel en lot.»

stel, u beschikt over zo’n appa-
raat waarmee u mails naar het 
verleden kan sturen en gebeur-

tenissen kan veranderen. wat 
zou u dan aanpassen?
De Graeve: «Ik zou een mailtje 
naar de Belgische Voetbalbond 
sturen en eisen dat Wilmots Ke-
vin De Bruyne centraal en niet 
op rechts opstelt.»

«We hebben nu net een geniale 
spelverdeler, geen dribbelkont 
maar iemand die het spel kan 
opentrekken. Zodoende haal je 
de stress van Hazard weg en zet 
je hem in als vrije pion.»

blijkbaar een voetballiefhebber?
De Graeve: «Niet alleen voet-
bal, hoor. Onder andere tennis 
en wielrennen weten mij ook te 
fascineren. Ik heb eigenlijk al-
tijd al graag gesport, maar nooit 
doorgedreven topsport.» 

«Enerzijds omdat ik daar de 
kwaliteiten niet voor heb en an-
derzijds omdat er veel te weinig 
humor in dat wereldje zit. Dat is 
voornamelijk een bezigheid om 
mijn werk eventjes achter mij te 
kunnen laten.»

zijn er nog van die zaken naast 
de sport die er voor zorgen dat 
je even het werk achter je kan 
laten? 
De Graeve: «Muziek, seks. 
Niets anders dan andere men-

sen. Maar een fijne, spannende 
reis waar je je intuïtie en zintui-
gen moet volgen om de essentie 
van de reis te ervaren, staat ook 
hoog aangeschreven.»

wat was de laatste reis waar u 
dat gevoel had?
De Graeve: «Dat was een boot-
reis met mijn drie kinderen - de 
jongste was toen vier - van Lom-
bok in Indonesië naar Florenz.» 

«We zijn toen met een dertig-
tal in een boot gekropen, waar 

een gezond denkende mens nog 
niet eens met twee zou inkrui-
pen. We waren dan ook nog eens 
het enige gezin, de rest bestond 
uit doorwinterde avonturiers.»

u bent niet echt een materialis-
tisch ingesteld persoon?
De Graeve: «Ook al is mijn 
sterreteken een stier en geloven 
sommige mensen dat die mate-
rialistisch ingesteld zijn, denk 
ik dat ik niet zo ben. Ik haal 
mijn neus natuurlijk niet op 
voor comfort, maar ik voel mij 
vlug comfortabel.»

Beter en straffer

we kennen u natuurlijk van Van 
Vlees en Bloed en Loft, maar ook 
van het theatergezelschap Laza-
rus. u heeft al heel wat waters 
doorzwommen en successen ge-
boekt. wat drijft u om nog ver-
der te gaan? 
De Graeve:« Ontplooiing. Ik 
wil steeds betere dingen ma-
ken.»

is er zo’n punt waarop u het voor 
bekeken wil houden, met als re-
denering dat u alles heeft be-
reikt wat u wilde bereiken? 
De Graeve:«Nee, niet echt. 
Zolang mijn passie en mijn li-
chaam het toelaten, wil ik zo 
lang mogelijk de plezante job 
van acteur vervullen.» 

«Sterker nog: ik heb een nieu-
we speelgoesting ontdekt, na-
melijk nog nooit zo veel goesting 
gehad om nieuwe dingen te ma-
ken. Gewoonweg intensere, be-
tere en straffere dingen doen.» 

is er een rol die je als mens en 
acteur gekneed heeft?
De Graeve: «Er steekt één er-
varing uit die mij sowieso tot de 
mens die ik vandaag de dag ben, 

gekneed heeft. Ik speelde ooit 
de hoofdrol in een theatervoor-
stelling, op een moment dat er 
zich twee zaken tegelijk in mijn 
persoonlijke leven manifesteer-
den.»

«Zo werd kanker bij mijn 
moeder vastgesteld en werd ik 
verliefd op de vrouw van mijn 
leven. Dat zorgde ervoor dat ik 
volledig implodeerde omdat het 
gewoonweg te veel was dat op 
één moment samenkwam.» 

hoe is dat dan verder verlopen?
De Graeve:«Wel, ze hebben mij 
van bovenaf uitgesloten uit de 
productie. Je kan dan ook niet 
anders dan dat heel persoonlijk 

opnemen. Ik heb daar dan ook 
een helse podiumvrees aan over 
gehouden, die ik heel geleidelijk 
heb kunnen af bouwen.»

ontstaat er dan geen moment 
van reflectie? komt er geen mo-
ment van twijfel bij al die ambi-
tie?
De Graeve: «Dat gevoel is con-
stant aanwezig. Mijn leven is 
een gevecht tussen ambitie en 
relativering. Ik mag eigenlijk 
wat meer relativering ambiëren 
en mijn ambitie weten te relati-
veren.»

Eerst doen dan 
denken

u speelde ook mee in de film Ad 
Fundum, die grotendeels over 
het studentenleven gaat. wat is 

zo de meest memorabele herin-
nering van uw studententijd?
De Graeve: «Ik had de groot-
ste poef in café De Pallieter in 
Antwerpen. Ik leefde daar wer-
kelijk. Ik parkeerde mijn auto 
met de vier pinkers op en ging 
de volgende ochtend terug naar 
huis.»

de film Terug Naar Morgen speelt 
zich af in Leuven. wij zijn uiter-
aard heel geïnteresseerd in uw 
favoriete plekje in Leuven?
De Graeve: «Ik ben vol van de 
campus Arenberg, dat is echt 
een prachtig stuk Leuven. De 
KU Leuven heeft werkelijk een 
groot gedeelte van mooi Leuven 

ingepalmd.» 
«Maar mijn meest intense 

en traumatische ervaring die 
ik aan Leuven overhoud, is de 
topsfeer die plotselings in een 
sombere, droeve begrafenis-
stemming omboog toen David 
Platt op de Wereldbeker van 
1990 de Belgen uitschakelden 
met een laat doelpunt. We wis-
ten dat we beter waren dan de 
Engelsen en zelfs beter dan in 
Mexico vier jaar eerder.» 

om af te sluiten: wat is uw bood-
schap aan de studenten aan het 
begin van het academiejaar?
De Graeve: «Wel, geniet ervan 
zo lang het duurt. Wanneer je 
student bent, heb je het geluk 
dat bepaalde dingen je vlugger 
vergeven worden. Dus met an-
dere woorden: eerst doen, dan 
denken!»

“Ik heb een nieuwe 
speelgoesting ontdekt”

“Ik denk dat ik alles uit liefde 
doe, maar wat is liefde?”

“Ik geloof niet in 
voorbestemdheid, maar wel 
in de onafwendbaarheid van 
bepaalde zaken”   

Koen De Graeve
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