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Limburg is de meest geëmansipeerde provincie
volutie sociale herkomst per
provincie. Generatiestudenten
KV Leuven 1969-1994." Zo

luidt de titel van het jongste Rapport
Studentenvoorzieningen van de Leu-
vense universiteit. De dienst Onder-
zoek en Ontwikkeling van Studenten-
beleid peilde naar de specifieke sociale
achtergrond van studenten die zich
voor het eerst inschreven aan de KV
Leuven. Op die manier wil men het
onderscheid bloot leggen tussen de
verschillende Vlaamse provincies in-
zake de rekrutering van laatstejaar-
studenten uit het middelbaar onderwijs.

"1\ de KU Leuven een gegeerde bruid?",
raagt Jan De Vuyst, direkteur Studenten-
voorzieningen van de KU Leuven (KUL),
zich af in zijn voorwoord tot deze studie.
Dal de aant rckk ingvk rarht van dl' bruid
evolueert is l'en feil, dal uileenlopende Iak-
toren daarin een rol spelen evenzeer. Hel
onderzoek beslaat de periode van 1969 tot
1994. De resultaten zijn een belangrijke
indikatie lijn voor de status quaestionis inza-
ke de dernokratiscring van hel onderwijs in
Vlaanderen.

Sinds 1961 wordt aan studenten bij
hun eerste inschrijving aan de universiteit
- aan generatiestudenten dus - een 'vra-
genlijst sociale gegevens' voorgelegd. Hier-
uit puurt VeerIe Bcernaert, auteur van de
studie, een tweeledig rapport waarin ze de
nadruk legt op de verschillen tussen de
provincies. Afgetrapt wordt met een be-
schrijvend deel. waarin de evoluties naar
provincie, geslacht en tenslotte beroeps- en
onderwijsnivo van de ouders worden ge-
schetst. In deel twee worden deze evoluties
getoetst aan de gegevens van de Volkstel-
lingen uit '70, '81 en '91.

In het eerste deel wordt gerekend in
absolute sijfers. Over de gehele periode
wordt het hoogst aantal studenten aan de
KUL uit Brabant gerekruteerd, terwijl de
tweede grootste groep Antwerpenaren zijn.
Uit Oost-Vlaanderen wordt steevast het
laagste aantal studenten aangetrokken. Een
eerste konklusie dringt zich reeds op: be-
reikbaarheid is in de keuze van een univer-
siteit een belangrijke faktor. Dat bleek
overigens al uit een voorafgaand Rapport
Studentenvoorzieningen: 'Student en mobili-
teit'. (Veto 2, jaargang 26).

Van de totale studentenpopulatie
maakten in de loop van de besiudeerde
periode steeds meer vrouwelijke studenten
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deel uit; vanaf 1986 zijn ze zelfs in de
meerderheid. Opvallend is dat enkel West-
Vlaanderen over de jaren heen geregeld
meer zonen dan dochters uitzond.

Ook het onderwijs- en beroepsnivo
van de ouders van de betrokken studenten
wordt in kaart gebracht. Uit de absolute
aantallen blijkt dat vanaf eind jaren zeven-
tig het aantal studenten met een vader uit

het midden-lager en het lager beroepsnivo
daalt, terwijl er een stijging is voor het mid-
den-hoger en het hoger beroeps nivo.

Provinciaal gezien valt opnieuw West-
Vlaanderen op, waar er relatief veel studen-
ten worden gerekruteerd met een vader uit
het hoger en midden-hoger beroepsnivo.
Terwijl aan de andere kant van .het spec-
trum een relatief groot aantal vaders van
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Limburgse studenten uit de lagere beroeps-
nivos komen. Ook wat het underwijsnivo
van de ouders betreft. worden er steeds
meer vaders en moeders geteld die hogere
studies achter de rug hebben terwijl dat
aantal met een lager diploma afneemt.

In het tweede deel van het onderzoek
worden de evoluties vergeleken met gege-
vens uit de Volkstellingen van '70, '81 en
'91. Dit gebeurt aan de hand van participa-
tie-indexen, die toelaren Ie besluiten of een
bepaalde groep onder- ol oververtegenwo-
ordigd is aan de universiteit in vergelijking
met de vertegenwoordiging van die groep
in de bevolking van het Vlaams gewest.

Participatie
Wanneer opnieuw een blik geworpen

wordt op de provincies, blijken zowel in
'70, '81 als in '91 dl' Brabantse studenten
sterk oververtegenwoordigd. Antwerpen
daarcruegen - in abvolurc aan lallen noch-
tan-, op een tweede plek - kent een onder-
vertegenwoordiging. Zoals verwacht is
Oost-Vlaanderen ook sterk ondervcrregen-
woordigd. Dl' vrouwelijke studenten blijken
- met opnieuw west-vlaandcrcn als uit-
zondering op de regel - oververtegenwoor-
digd. Limburg kaapt de prijs weg van meest
geërnansipeerdc provincie: deze regio kent
over de jaren heen de grootste oververte-
genwoordiging aan vrouwelijke studenten.

Het bilan van de studie is duidelijk: over
de beschouwde periode is er een serieuze
oververtegenwoordiging van studenten
waarvan de vader een diploma universitair
of hoger onderwijs op zak heeft (vijf tot zes
maal meer dan men op basis van de volks-
telling kan verwachten). Ook moeders met
een hoger diploma zijn oververtegenwoor-
digd, terwijl studenten wiens vader geen
hogere opleiding genoot met een sterke on-
dervertegenwoordiging te kampen hebben.

Het slotakkoord van het rapport luidt
dan ook dat de demokratisering van het on-
derwijs nog lang niet voltooid is en dat het
al dan niet aan de KUL studeren een sterke
samenhang kent met het onderwijs- en
beroepsnivo van de ouders. Toegespitst op
de provincies verdient West-Vlaanderen het
predikaat van meest ondemokratische pro-
vincie, gezien haar oververtegenwoordiging
van mannelijke studenten en de grootste
oververtegenwoordiging van ouders uit de
hoger onderwijs- en beroepsnivo's.
. ~"Het is belangrijk om te weten of er

verschillend gerekruteerd wordt per regio",
stelt auteur Beernaert in haar inleiding tot
de studie. En ze vervolgt: "Indien dit zo zou
zijn, moeten de verschillen die de re-
krutering van generatiestudenten in be-
paalde provincies teweegbrengt wegge-
werkt worden." De verschillen zijn besij-
ferd, en de vraag stelt zich hoe het profiel
van de bruid bijgestuurd kan worden.

Davy Coolen
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Open briet aan de Vlaamse openbare omroep
Naar aanleiding van hel TV1-debat over
het asielbeleid tussen Karel de Gucht
(VLD) en Philip Dewinter (Vlaams Blok)
aanslaande zondag in De Zevende Dag had-
den ondergetekende organisaties graag een
aantal fundamentele vragen gesteld bij de
rol van de media in de huidige verrecht-
sing van onze samenleving. Ook wij zijn er
niet van overtuigd dat het cordon sanitaire
de énige, echte en alles-zaligmakende
oplossing biedt in de strijd tegen ekstreem-
rechts. Er is veel gediskussieerd over dat
cordon sanitaire, maar slechts enkelen
hebben een duidelijke keuze willen of
durven maken. De rest is koren op de
molen van het Blok!

In de Vlaamse media is er de laatste
jaren een grove banalisering van ekstreern-
rechts opgetreden. Zo wordt mijnheer An-
nemans maar al te graag opgevoerd als een

Playboy
"De gesponsorde Playboys mogen op de 24-
uren loop niet worden uitgedeeld". Toen ik
dat bericht voor het eerst hoorde, dacht ik
dat het om een rektoraal verbod op distri-
butie van 'vuile blaadjes' ging. Maar neen,
het verbod bleek door de studenten zelI
uitgevaardigd. Als grote voorstander van
allerlei komplotteorieën leek het me niet
onwaarschijnlijk dat een of andere onder-
grondse, maar door de akademische over-
heid gehomologeerde studenten kommissie
voor etisch réveil achter het snode plan zou
zitten. Ik weet intussen wel beter. Het is
niet uit preutsheid dat de playboys achter
gehouden zijn, maar om feministische rede-
nen: "De vrouw is geen lustobjekt. "

Dat er een kern van waarheid en van

konstruktief en kritisch politicus; aandoen-
lijke beelden uit de kommissie-Dutroux
moeten de minder fraaie 'franjes' (even)
doen vergeten. Naast en samenhangend
met deze banalisering is er ook het steeds
meer voorkomend inspelen op het gega-
randeerde en gemakkelijke sukses dat een
uitzending met Blok-korifeeên betekent.
Het haatdragende, xenofobe en fasciserende
'alternatief' dat het blok voorstaat kan in
geen enkel opzicht een antwoord bieden
op het toenemende ongenoegen over de
huidige impasse in een aantal kruciale
dossiers; veiligheid, migratie, asiel, ...

In het dossier van de vluchtelingen
kan een ruk naar rechts enkel nog meer
van hetzelfde betekenen; nog meer repres-
sie, nog inhumaner. Ons inziens ligt pre-
cies in de ontmaskering van het blok en in
de verdediging van een aantal fundamen-

tele rechten van het individu en de ge-
meenschap, los van het partij-politieke
landschap, een belangrijke opdracht voor
de media. We moeten echter vaststellen
dat men in Vlaanderen in grote mate
verzaakt aan deze verantwoordelijkheid.
Oorzaken hiervoor zijn er genoeg: apathie,
opportunisme of een verdediging van een
zogenaamde 'onpartijdige berichtgeving'.
De weifelende houding van de Vlaamse
media de laatste jaren tegenover ekstreern-
rechts kan geen legitimatie zijn om nog
langer te talmen.

Graag hadden we een afdoende ant-
woord gekregen, van zowel de VRT als het
AVVB, op volgende vragen: is de openbare
omroep zich bewust van haar verantwoor-
delijkheid in deze materie en de noodzaak
om een bewuste strategie te hanteren ten
aanzien van ekstreem rechts? Zo ja, waar-

uit bestaat dan deze strategie? Vervolgens:
biedt deze een afdoend antwoord op de
gestage groei van het Vlaams Blok? En
tenslotte: Is men bereid deze strategie te
evalueren en te herzien?

Laat het duidelijk zijn dat we met de-
zelfde vragen zitten wat betreft de verant-
woordelijkheid van alle aktoren in het
Vlaamse medialandschap.

Loko Sociale Raad,
Sociaal Centrum (Leuven),
! Los Buenos (Leuven),

Teginstroom info-/aktiecentrum
(Leuven),

omitee Tegen Uitwijzigingen,
.~ • 't UiJekot,

Oxfam Wereldwinkel (Herzele),
Lig~v~or Mensenrechten

Kontaktpersoon. Thierry Laenen (vrijdag 14 ti
- 19 ti) 016/30.96.68

nobele bedoelingen achter deze inmiddels
versleten fraze schuilgaat, zal wellicht nie-
mand ontkennen. Sekretaresses worden
misschien niet altijd op basis van hun ad-
ministratieve vaardigheden aangeworven,
maar playboys verbannen omdat de vrouw
er als een lustobjekt in voorgesteld wordt,
gaat me to~h iets te ver. Wat hadden de
emansipatiemeiden dan gewenst? Een play-
boy met besnorde aan bierblikken lurkende
vrouwen die hun echtgenoten naar de vaat
sturen? Een playboy die je écht zou lezen
voor de interviews? Een playboy waarin
advertenties staan voor uitgezakte opblaas-
poppen met hangtieten? Beste vriendinnen-
worteltaarten. de vrouw als objekt van be-
geerte is funktioneel in de playboy en ook
dat is een wezenlijk aspekt van de vrouw,
naast talloze anderen. Maar ik kan me
voorstellen dat vele alto-meiden, geborst en

Ergernis
Ze zaten aan het tafeltje naast me: vader,
moeder en twee bloeikens van kinderen.
Enfin, dat veronderstelde ik toch want in
deze tijd van onstabiele relaties kon ik er
natuurlijk nooit zeker van zijn of beiden
wel de ouders waren. Maar goed, dit leek
op het eerste gezicht een modelgezin netje.

Wat heet een modelgezinnetje? De
ouders druk in gesprek en de kleine maar
jengelen. Je zag zo dat de kinderen - de
oudste dochter was een jaar of vijf, de
jongste kwam net boven de tafel uit -
aandacht te kort kwamen. Je kon het je
voorstellen: pa en ma languit in de zetel,
"Familie" kijkend en de kinderen ver-
geten in bed te stoppen. Mag het dan
verwonderen dat de oudste lag te zeuren.
Geert Van Istendael pende ooit het ada-
gium neer dat kinderen hun ouders op-
voeden en niet omgekeerd. Het was dui-
delijk dat deze vader nog jaren opvoeding
voor de boeg had.

Het had er trouwens alle schijn van
dat vaderlief niet zijn beste dag had. De
kleine werd afgesnauwd en de ober kreeg
een niet veel betere behandeling. Waar
bleef het eten nou? De bestelling was toch
allang geleden gebeurd? En dan weer tot
de dochter dat ze moest ophouden met
haar vork te spelen. ...

Het leed geen twijfel: deze man erger-
de zich. In plaats van gewoon op restau-
rant te gaan en te genieten, ergerde hij
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zich. Aan zijn kinderen, aan zijn vrouw,
aan de bediening, aan de achtergrond-
muziek, aan de inrichting, en de rest liet
zich raden: aan zijn werk, zijn baas, aan
"Goedele" dat weer eens te laat begint,
aan Goedele zelf, weer aan de kinderen
die godverdomme nog niet in hun bed
liggen en ga zo maar door.

Man, dacht ik, get a life. Waar maakt
jeje druk om. Het schijnt wel een nieuwe
ziekte geworden van onze moderne tijd:
mensen ergeren zich overal aan en verg-
eten te genieten. Hoeveel mensen haasten
zich niet klaksonnerend en lichtenknip-
perend naar een volgend hartinfarkt. Een
tube tandpasta of een handdoek op de
grond is voor sommige koppels voldoende
om door het dak te gaan. En wie heeft
nooit geënerveerd op zijn uurwerk zitten
tikken een halfuur na het afgesproken
tijdstip.

Ik kan moeilijk zeggen: "Ik". Het is
mij ook wel eens overkomen, al ben ik in
veruit de meeste gevallen zelf degene die
te laat komt. Maar een systematische er-
gernis is het niet. Van die soort permitteer
ik er mij maar eentje. Maar wel eentje
die mij telkens de rillingen over de rug
doet lopen. Laten we dit voor ogen hou-
den: ik ben geen taalpurist noch iemand
die zijn foutief sprekende medemens op de
vingers tikt, maar wat mij steeds meer in
de gordijnen jaagt, is het onbehoorlijk
gebruik van "noemen" waar "heten"
vereist is. Ik noem Jan. Hoe noemt dat?
Gruwelijk. Het gaat hier om een schrome-

gebild als een Sint-Jorispaard in hun zwe-
terige zwartwollen pullovers die ze geleend
hebben van hun lesbische moeder, liever de
aandacht op de essentie van de vrouw ves-
tigen, in plaats van op de verpakking.

Ik stel het hier wat te ikonisch voor
(Sociale Raad heeft wél mooie meisjes),
ma~r u begrijpt wellicht wat ik bedoel. Ik
ga met u mee op de barrikades staan voor
een vrouwelijke rektor, ik kom mee eten
als uw vriendje ook eens kookt op zijn kot
voor u in plaats van omgekeerd, maar
alstublieft, laat het gezond verstand spreken
en laat de mensen die een playboy willen
kopen met enkele schaarsgekJede tanga-
teefjes dat doen. Gedenk dat de puriteinse
maatregelen in de viktoriaanse periode van

onze overzeese buren ook tot een des te
bloeiender uitspattingsleven hebben geleid,
gedenk dat er in de VS nooit méér is gedron-
ken dan tijdens de drooglegging en gedenk
dat de zinnelijke voorstelling van het vrou-
wenlichaam tot mooie poëzie heeft geleid.

Playboy zegt mij persoonlijk weinig,
maar laat de mensen die er wel iets aan
hebben er in alle rust van genieten. Durf ja
zeggen tegen uw lichamelijkheid. En ik
moet bekennen: als ik zelf een vrouw was,
ik zou godganse dagen met mijn borsten
spelen.

In de hoop tegen niet al te veel tere
schenen geschopt te hebben, sluit ik deze
eerder ludiek bedoelde lezersbrief af.

Freek Van de Velde, preses Germania

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

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

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

lijke verneukinq van onze eigen taal. Dit
heeft niets te maken met dialekt. Integen-
deel, daar hou ik van en dat gebruikt
juist wel "heten ". Het gaat hier om de
reeds jaren aan de gang zijnde hersenver-
weking die men substandaardtaal of
Schoon Vlaams is gaan noemen. Noemen,
jawel, want hier gaat het om een transi-
tief gebruik. Men noemt iets zus of zo en
dan heet het zo. Maar om de een of de
andere obskure reden is noemen een
modewoord gaan worden. En niemand
die ertegenin gaat. Alles wat verdediging
van de taal is, mikt blijkbaar naar bloed
en bodem. Het begint al op de kleuter-
school als dejufvraagt: "Hoe noemde
gi}?" En dan helpt er geen lievemoederen
meer aan. Als de juf het zegt dan is het
zo. Ouders als korrigerende faktor?
Droom verder, die Liggen luidkeels mee te
zingen met dat programma dat Tien om
te Zien "noemt". En wie voedde wie ook
al weer op?

Maar zelfs die ene precieus gekoesterde
persoonlijke ergernis zinkt in het niets bij
wat de mensen écht zou moeten ergeren:
oorlog, honger, uitbuiting. 0 ja, het ergert
de mensen wel: het ergert hen dat ze weer
eens met die ellende gekonfronteerd wor-
den tussen Jambers en Jerry Springer in.
Maar de oprechte ergernis, de veront-
waardiging dat zowat überhaupt kan
bestaan, dat mensen op de drempel van
het Verenigd Europa aan flarden gescho-
len, gekeeld worden of sterven van de
honger; dat machthebbers maar laten
betijen omdat "het konflikt zichzelf maar
moet oplossen "; dat vreemdelingen die op
het grote bord van het Europese Mono-

poly een beter leven komen zoeken met
vliegtuigladingen terug naar Af gestuurd
worden, ook al krijgen ze daarbij tien-
duizendfrank mee; die verontwaardiging
is er bij velen niet meer. Wie deze voor-
stelling overdreven noemt heeft geen
greintje fatsoen. Europa heeft bloed aan
de handen en de inzet van idealisten die
"klewang wetten de krijgszangen " slingeren
in de gezichten van de verdrukten schijnt
daar maar weinig aan te verhelpen.

Maar goed, ik zat rustig te eten en dus
moest ik me maar niet ergeren. Patere
legem quam ipse fecisti. Ondertussen wa-
ren mijn geburen volop aan hun pièce de
résistance bezig. De oudste dochter had er
algauw genoeg van. De ouders hadden
toch niets in de gaten en dus kroop ze van
haar ietwat te hoge stoel en begon ze rond
te drentelen. Daarbij kwam ze mijn richt-
ing uit. Ik besloot het kind toch enige
aandacht te verstrekken:

- Dag meisje, hoe heet jij?
- Broek.
o God, dacht ik, nog Mooi-en-

Meedogenloosfans ook. Blijkbaar was
Brooke van het nieuwsgierige tipe want
meteen na haar antwoord fabriceerde ze
met een zoetqevooid stemmetje:

- En hoe noemde gij?
Blikskaters. In twee passen stond ik

aan het tafeltje naast mij en middels een
flukse beweging van mijn rechtervoorarm
belandde het aangezicht van de vermeen-
de vader pardoes in de vers aangerukte
puree.

Peter
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Verschillende visies op sociale voorzieningen voor studenten

Peda's voor de armen en stempels op het voorhoofd
frieten eten in de A/ma, kursus-

sen kopen bij Acco, een betaal-
baar kot in een studentenresi-

dentie. Achter deze konkrete sociale
voorzieningen gaan een beleid en filo-
sofie schuil. Maar de visies kunnen
vaak verschillen naargelang de onder-
wijsinstelling. Een greep uit de pro-
blematiek van de miniatuurverzor-
gingstaat.

Wat maakt een sociaal beleid voor studen-
ten tot een sociaal beleid? Welke funktie
vervullen sociale voorzieningen? Voor wie
zijn ze bedoeld: voor iedereen, voor bepaal-
de groepen studenten en hoe worden die
groepen dan afgebakend? Is het aangewe-
zen dat elke instelling voor hoger onderwijs
dergelijke voorzieningen uitbouwt, of is
amenwerking geboden en zo ja met wie en
hoe kan dat worden georganiseerd? Wat is
de plaats van de studenten binnen dat
geheel van voorzieningen? Vanuit welke
bronnen moeten ze gefinancierd worden?
Elke onderwijsinstelling in Vlaanderen zal
anders antwoorden. Verschillende beleids-
keuzes worden gemaakt. Trouwens, de
vragen waarmee een sociaal beleid voor
studenten gekonfronteerd wordt, zijn ge-
lijkaardig aan de vragen die betrekking
hebben op het sociaal beleid in het alge-
meen. Het is het beeld van de miniatuur-
verzorgingstaat. Maar ook de gevaren die
zich in beide werelden voordoen, zijn niet
fundamenteel verschillend. Ten eerste werd
al vele malen aangetoond dat zowel in de
'grote verzorgingstaat' als in de miniatuur-
verzorgingstaat sociale maatregelen pas van
de grond komen als zij ook nuttig zijn voor
andere dan hun manifeste doelstellingen.
Ten tweede kan men zich de vraag stellen
of de studentenvoorzieningen aangepast
zijn aan de evoluerende materiële en im-
materiële behoeften. Ten derde, eenmaal
geopteerd voor een bepaalde keuze, is en-
kel nog een beperkte bijsturing mogelijk.
Dit is een hinderpaal voor vernieuwings-
operaties.

Huishouden
Er zijn weinig thema's in verband met

sociaal beleid die zo'n heftige debatten
(hebben) doen oplaaien als de vraag wie in
aanmerking komt voor een bepaalde sociale
voorziening en op welke wijze men deze
aanspraak definieert. Men zal verwijzen
naar de onderliggende principes en priori-
teiten die de toewijzing van de zorg regule-
ren. En dit onderscheidt de studentenvoor-
zieningen in Vlaanderen. Een klassieke
problematiek ter zake wordt aangeduid met
de konsepten universalisme en selektiviteit.
Universalisme verwijst naar voorzieningen
(diensten, uitkeringen, enzovoort) die als
een sociaal recht ter beschikking staan van
een gehele bevolking: de zogenaamde kol-
lektieve voorzieningen. Selektiviteit duidt
voorzieningen aan die ter beschikking ge-
steld worden op basis van een individuele
behoefte, gewoonlijk bepaald aan de hand
van een onderzoek naar bestaansmiddelen.
Selektleve voorzieningen brengen dan ook
de financiële toestand van een individu/
huishouden mee in rekening bij de toewij-
zing van zorg of een uitkering. De univer-
salisten hebben als hoofdargument dat hier-
door de waardigheid van mensen en de
sociale kohesie in de maatschappij niet
worden aangetast. Dit in tegenstelling tot
het selektivisme dat de verschillen in de
maatschappij zou benadrukken. Selektivis-
ten zien de doelstellingen van sociaal beleid
dan ook in restriktleve termen. Gezinnen
en studenten die hulp vragen, moeten een
financiële behoefte aantonen.

De Studentenvoorzieningen KU Leu-

ven zijn voorstander van een goede rniks
van universele en selektieve voorzieningen.
Volgens Jan De Vuyst (direkteur Studenten-
voorzieningen) lopen selektieve voorzienin-
gen het gevaar om karitatief te worden:
stempels op het voorhoofd, peda's voor
armen. De Vuyst: "Universele voorzienin-
gen vertrekken meer vanuit de basisideolo-
gie van demokratisering zoals die tijdens de
Franse revolutie: de staat is verantwoorde-
lijk voor het onderwijs, moet de 'brains'
voeden zodat we als gemeenschap solidari-

risch gezien heeft de studentenbeweging
zich in Leuven sterk kunnen ontwikkelen.
De wet van 1960 op de sociale voordelen
aan de universiteiten voorziet in medebe-
heer. Vele studentenvoorzieningen zijn
trouwens geboren in de studentenbewe-
ging, bijvoorbeeld Alma en Acco. Om te
vermijden dat elke nieuwe vertegenwoordi-
ging een andere koers ging varen, hebben
de studenten in Leuven hun vrijgestelden
- de geledingen van Loko (Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie) hebben

Ja, met monopolygeld gaat het niet/ukken natuur/ijk

teit vooruit gaan." Mark Bracke (direkteur
studentenvoorzieningen RU Gent en voor-
zitter van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad-werkgroep sociale voorzieningen) is
het eens met de 'rniks van Leuven. Een
verschil met de Leuvense opvatting is zijn
overtuiging dat binnen de universele be-
nadering toch nog ruimte moet zijn voor
een gedHferentieerde aanpak. Een voor-
beeld daarvan zijn de maaltijden in de
studenten restaurants en de huurprijzen van
studentenkamers. In Brussel heeft deze
aanpak tot gevolg dat studenten met ge-
kleurde kaarten betalen naargelang de
'inkomensklasse' van hun ouders. Bracke
stelt dat men door de beperkte Iinanciële
mogelijkheden prioritaire doelgroepen moet
uitstippelen.

In een sociaal beleid is inspraak van de
'kliënteri' van groot belang. Noch de goede
wil van de professionals, noch de burokra-
tische rationaliteit garanderen dat aan de
behoeften van 'kliënten: wordt tegemoet-
gekomen. Sinds lang bekleden studenten
aan de KU Leuven een positie die hen toe-
laat een grote invloed uit te oefenen op het
beheer van de sociale voorzieningen. Histo-

(foto archief)

samen negen vrijgestelden. De andere uni-
versiteiten en hogescholen in Vlaanderen
kennen een dergelijke traditie nog niet.
Alleen de studentenvertegenwoordiging
van Gent heeft sinds twee jaar één vrijge-
stelde. Nochtans bepaalt het dekreet van 13
juli 1994 dat in het sociale bestuursorgaan
de helft ervan moet bestaan uit 'demokra-
tisch verkozen studenten'. Het blijft meestal
bij de letter van de wet.

Het Leuvense sociale beleid slaat zich-
zelf graag op de borst met haar 'participa-
tiestrategie'. wat betekent dat men de
studenten niet alleen bij het beleid wilde
betrekken, maar ook op de 'vloer' zelf.
Studentenvertegenwoordigers worden in de
praktijk betrokken bij het konkrete sociale
beleid. De KU Leuven wijt het goed funk-
tioneren van haar model aan de manier
waarop de studentenbeweging is georgani-
seerd. Haar vertegenwoordigers worden
niet rechtstreeks maar getrapt verkozen.
Daardoor worden binnen de geledingen
van Loko studenten verkozen met voldoen-
de dossierkennis en achtergrond om mede-
beheersbevoegdheden op te nemen.

In Gent is het medebeheer van de stu-
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denten behoorlijk ontwikkeld - de studen-
ten hebben er relatief gezien meer te zeg-
gen in de bestuursorganen dan in Leuven.
Maar er is bijvoorbeeld geen medebeheer
op de vloer. Bovendien is de vertegenwoor-
digingstruktuur bijzonder log en ondoor-
zichtig waardoor de.studenten niet akku-
raat kunnen optreden. Het Gentse ~ociale
beleid heeft te kampen met een aantal frap-
pante lakunes. Zo is de studentenresto 'De
brug' al een jaar ~sloten wegens het asbest
in de muren. De studentenhome's staan al
jaren letterlijk op instorten.

Het grootste verschilpunt-met Leuven
is ongetwijfeld de rechtstreekse verkiezin-
gen van vertegenwoordigers. Mark Bracke:
"Op dit vlak stellen we helaas een lage op-
komst vast bij de verkiezingen voor de ver-
tegenwoordigers. Betere kommunikatie en
sensibilisering zijn nodig om de participatie
aan onze besluitvorrrting te vergroten."

Koepel

Bij de koördinatie van voorzieningen
voor studenten stelt men zich vaak de
vraag of men de voorzieningen per instel-
ling gaat uitbouwen of samen met anderen.
Volgens de voorstanders van samenwerking
met andere hogere onderwijsinstellingen
leidt dit tot meer efficiëntie en kostenver-
mindering. Zo pleit Leuven om in bepaalde
sektoren - bijvoorbeeld voeding - net-
werken op te richten zodat de grote instel-
lingen geen parallelle diensten organiseren.
Anderzijds mag de schaal waarop de samen-
werkingsverbonden worden georganiseerd
niet te groot zijn. Zoniet leidt dit tot buro-
kratie en verlies van kontakt met de stu-
denten. Geleidelijk aan ziet men in het
onderwijslandschap regionale samenwer-
kingsverbanden groeien. Maar een 'koepel
voor sociale voorzieningen' of iets dergelijks
bestaat nog steeds niet.

Nochtans is de Vlir een goed vehikel
voor interuniversitair overleg en advies.
Moet de Vlir dan geen ruimere bevoegd-
heden krijgen? Mark Bracke: "Moet er een
nieuw overlegorgaan voorzien worden dat
Vlir en Vlor zal overkoepelen? En welke
bevoegdheden dienen op regionaal onder-
wijsvlak geregeld te worden? Het antwoord
op deze vraag zal eveneens duidelijk maken
welke bevoegdheden instellingsgebonden
dienen te blijven. Het is evident dat het
onderdeel studentenvoorzieningen moet
gezien worden binnen de evolutie in het
onderwijslandschap: zal technologie het
gehele onderwijsgebeuren fundamenteel
veranderen?"

Sociale voorzieningen kosten ook veel
geld. Van de ongeveer 500 miljoen die de
Studentenvoorzieningen Leuven jaarlijks
ontvangt, is er 140 miljoen afkomstig uit
toelagen van de Vlaamse Gemeenschap, 45
miljoen uit inschrijvingsgelden, 220 miljoen
uit eigen inkomsten in de voedingsektor.
110 miljoen uit eigen inkomsten in de huis-
vestingsektor. Voorts zijn er nog bijdragen
van de akademische overheid en de sociale
voorzieningen van de Leuvense hoge-
scholen. Maar de 'sektor' klaagt: er zijn te
weinig financiële middelen. De studenten-
aantallen dalen immers waardoor rond de
begroting van de studentenvoorzieningen
elk jaar weer een wurgtouw wordt ge-
trokken. Mark Bracke: "De middelen zijn
onvoldoende. Onze sociale voorzieningen
hebben een grote nood aan inspanningen
op het vlak van infrastruktuur om die aan
te passen aan nieuwe noden."

Bart De Schrijver
Diederik Vandendriessche

Voornaamste bron: De verzorgingsstaat in
miniatuur, een sociaal beleid voor studen-
ten; prof Frans Lammertyn en Marc Vos (socia/e
wetenschappen KU Leuven).
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Bisstudenten vinden niet gemakkelijk weg naar Studieadvies

De ondraaglijke' li,chlheid van hel sludenlenbeslaan
Per jaar voert de dienst studie-

begeleiding een paar duizend
gesprekken met bisstudenten.

Niet alleen kandidatuurstudenten,
maar ook licentiestudenten en afge-
studeerden hebben behoefte aan pro-
fessioneel advies. Toch vindt een groot
aantal (bis-)studenten de weg naar
het buro Studieadvies niet. Onder de
bisstudenten heerst vaak de voorstel-
ling dat het gemakkelijk is om in een
bisjaar te slagen. Wat de konkrete
problemen en angsten zijn, wordt in
een gesprek met studie begeleidster
Greet Lowijk duidelijk.

sociaal vlak loopt het voor bisstudenten
niet altijd van een leien dakje: iedereen
vertellen dat je niet geslaagd ben is niet
bepaald leuk. Daar komt nog bij dat je een
deel van je vrienden verliest en je volledig
terug moet integreren.

zoals bijvoorbeeld negatieve of positieve
faalangst of een verkeerde studiekeuze. Op
basis daarvan wordt beslist of de student
naar de psychologische dienst doorverwe-
zen moet worden. In andere gevallen wordt
praktische hulp bij het studeren aangebo-
den, maar een groot aantal studenten vindt
het nog altijd niet nodig omdat ze denken

voldoende te kunnen inschatten waar het
probleem ligt en hoe ze het kunnen op-
lossen. Soms vinden ze echter dat die de
drempel te hoog ligt om studieadvies te
raadplegen omdat je een systeem moet
doorlopen, of staan ze wat septisch ten
opzichte van studie-advies.

De meeste problemen die stud~nten
hebben als ze beslis-

Voorwaarden

KisS ER Op studievlak zijn een zwakke basis
voor harde wetenschappen, overschatting,
fuiven, verkeerde leermetodes of simpelweg
de verkeerdè, stu'tlieÎ<euze onder invloed
van ouders de meest frekwente problemen
die kandidatuurstudenten ondervinden.
Vaak wetén studenten wel dat ze te laat
begonnen zijn met studeren of de stof te
licht hebben ingeschat. Dan is een bisjaar
ook niet echt een vèrfasslng.

Het falen aan een prestigieuze univer-
siteit wordt door sommige ouders als oneer
beschouwd, zodat ze hun kinderen ver-
plichten aan de universiteit te blijven,
ofschoon ze in een andere opleiding veel
beter zouden kunnen presteren. Maar ook
het omgekeerde komt voor: soms gaan
ouders absoluut niet akkoord met een bis-
jaar, tenzij op eigen verantwoordelijkheid,
wat vooral gevolgen beeft op financieel vlak.

Daarenboven blijkt dat proffen aan de
KU Leuven vaak angst bij kandidatuurstu-
denten opwekken in plaats van hen aan te
moedigen. En niet ieder studen; heeft ge-
noeg zelfvertrouwen om zich daartegen te
wapenen.

sen om te bissen -
en waarmee de
dienst Studieadvies
dus mee gekonfron-
teerd wordt-
bestaan uit bet feit
dat ze niet voldoen-
de beseffen dat een
bisjaar zijn eigen
problemen met zich
meebrengt. Een
klassieke voorbeeld
hiervan is verveling
tijdens de colleges,
wat vaak leidt tot
brossen of minder
studeren omdat
men denkt sowieso
te slagen. Daarnaast
heb je natu urlijk
een omgekeerd
effekt doordat er
een nog grotere
druk is om te sla-
gen. Dan is het
vooral een kwestie
van je motivatie te
behouden. Ook op

loE\(. DE"

Onder het dak van studie-advies worden
twee soorten hulp aangeboden. Aan de ene
kant zakelijke informatie over studie-in boud,
vaardigheden, metodes en overschakeling
naar andere richtingen of universiteiten.
Aan de andere kant kan je er ook terecht
voor een persoonlijk gesprek. Vele studen-
ten zijn voldoende gemotiveerd om zelf de
stap naar studiebegeleiding te zetten, maar
een deel wordt doorverwezen door ouders,
professoren of monitoren. Soms komen ze
onder de dekmantel van informatieve vra-
gen, om dan op hun werkelijke problemen
over te schakelen.

Brossen

De taak van de studiebegeleiding is een
testdiagnostisch onderzoek uit te voeren
om de specifieke problemen op te sporen

Claire Lenz
Catherine Marchal

Studenten van allochtone afkomst stappen naar Sociale Raad om werkgroep op te richten

rnstiae__tekodkomingen "
A""llochtone studenten hebben om

verschillende redenen moeilijk
toegang tot het hoger onderwijs.

De onderwijswerkgroep van de vzw
'Ex oriënte lux' probeert zijn steentje
bij te dragen om de 'drempels' voor
die jongeren te verlagen. Samen met
de SociaLeRaad (Sora) van de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisa-
tie (Loko) werken zij aan een projekt.

al geen opleiding gehad en zijn zeker niet
vertrouwd met hoger onderwijs. Bovendien
verhindert een gebrekkige kennis van het
Nederlands hen om info-sessies van univer-
siteiten en hogescholen bij te wonen.

bet probleem vooral bij de informatiever-
strekking. Vele ouders weten bijvoorbeeld
niet dat er gesubsidieerde peda's zijn zoals
het Meisjescentrum. maar ook tegen de
konservatieve opvattingen zelf moet tegen-
werk geboden worden. Erhan: "Daar heb je
ook voorbeeldfunkties voor nodig. Op de
infosessies moet je de ouders vertellen dat
de Leuvense studenten voor zestig procent
meisjes zijn. Ouders hebben in het alge-
meen vaak schrik om hun kinderen naar
een bepaalde fakulteit te sturen omdat ze
vrezen dat daar geen allochtonen zouden
zitten, laat staan allochtone meisjes."

In Leuven zelf zal de werkgroep rond-
leidingen door de universiteitstad organise-
ren. Ze maken de allochtone studenten
vertrouwd met de gebouwen op de kampus
en de verschillende akademische -of sociale
instellingen. Daarnaast zal de werkgroep
proberen allochtone studenten aktief te
begeleiden. Vooral de lage slaagsijlers van
allochtonen aan de KU Leuven doet de
werkgroep nadenken. Erhan: "Van thuis uit
is er voor die jongeren meestal geen bege-
leiding. Vooral wanneer hun ouders zelf
niet hebben gestudeerd. Er is dus geen
voorbeeld om op terug te vallen.' Naast
studie- en memale begeleiding, zal de
werkgroep de allochtone studenten meer
proberen te betrekken bij het kulturele
leven in de universiteitstad. Erhan: "Op het
vlak van begeleiden en stimuleren van
allochtone jongeren in het hoger onderwijs,
heeft Vlaanderen een achterstand. Aan de
ULB bijvoorbeeld, is een beduidend groot
aantal migrantenkinderen aanwezig."

De werkgroep heeft het niet gemakke-
lijk om allochtone studenten te bereiken.
De leden van de werkgroep zelf hebben el-
kaar toevallig ontmoet. Daarom leent Veto
zich even voor de 'goede zaak' en doet bij
deze een oproep. Rahim: "Ook autochtone
studenten kunnen zich bij ons aansluiten."

weg zouden halen en hel nivo naar bene-
den zou duikelen.

De koncentratiescholen in Brussel en
Antwerpen, de demotivatie bij de alloch-
rone leerlingen, hel ontbreken van begelei-
ding en overleg met de ouders, laten er
geen twijfel over bestaan dat de allochtone
gemeenschap niet vertrouwd is met hoger
onderwijs. Cengiz: ·Wal de migrantenge-
meenschap nodig heeft zijn voorbeeldfunk-
ties. Toen journalist Faruk Ozgünes voor de
eerste keer op het VTM-journaal kwam,
was de migrantengemeenschap dolblij. Het
probleem is wel dal allochtonen die het
gemaakt hebben, van hun kultuur ver-
vreemden. "

Allochtonen hebben vaak een onzeke-
re positie op de arbeidsmarkt. Daardoor zijn
allochtone ouders eerder geneigd hun kin-
deren naar 'vlug renderende' richtingen te
turen. Cengiz: "Allochtone ouders zijn ge-
richt op korte termijn resultaten. Je moet
iets studeren 'waar je iets mee bent'. Alge-
mene omwikkeling in richtingen zoals filo-
sofie of geschiedenis, wordt niet zo belang-
rijk geacht. Maar als je zo denkt, blijf je al-
tijd onderaan de sociale ladder. Het is een
self-fulfiltinq-prophecy" .

Ouders

De Ex-oriënte-luxers doen hun beklag
over het PMS. Emel: "Meestal zitten alloch-
LOnen in het lager onderwijs in een B-klas.
Het PMS 'raadt' je dan aan in de middelba-
re school een extra jaar te doen. De ouders
geven toe omdat ze niet beter weten. Op
die manier heb je achterstand op ieder ge-
bied en wordt je zelfvertrouwen kompleet
gefnuikt." Erhan: "Het PMS zwaait dan met
statistieken naar je hoofd om aan te tonen
dat 'het toch geen zin heeft' om te stude-
ren. Dit wil ik nu niet veralgemenen tot de
hele werking van het PMS, maar er zijn
toch ernstige tekortkomingen. Als het PMS
zijn job niet doet, dan doen wij het."

De studenten gaan daarom in verschil-
lende provincies info-dagen organiseren
waar aan de ouders van allochtone jonge-
ren uitleg wordt gegeven over universitei-
ten en hogescholen. Daarnaast wordt kon-
lakt opgenomen met de direkties van voor-
al koncentratiescholen - scholen waar de
meerderheid van de leerlingen allochtonen
zijn - om ook het hoger onderwijs aan
allochtone scholieren voor te stellen. Om
zoveel mogelijk jongeren te bereiken doen
ze ook beroep op godsdienstleraars en mos-
keeën. Dat de werkgroep zich vooral op
koncentratiescholen moet richten, heeft te
maken met het feit dat er in het algemeen
sekundair onderwijs veel minder migran-
tenjongeren te vinden zijn, vooral in de
grote steden. In de Brusselse elite-colleges
bijvoorbeeld worden migrantenjongeren
vanaf het eerste jaar weggeselekteerd en
'doorgestuurd' naar het beroepsonderwijs.
Vele van die scholen willen geen allochto-
nen op hun schoolbanken omdat ze vrezen
dat de autochtone ouders hun kinderen

Zarhoni Younes (Pol&Soc), Kozulu Erhan
(Psychologie), Saka Enel (Rechten), Dernir
Bi.ilent (Rechten), Barskanmaz Cengiz
(Rechten), Aktepe Rahim (Rechten), zijn
Belgen van allochtone afkomst, derde-
generatiekinderen. Ondanks hun maat-
schappelijke achtergrond en de voor alloch-
tonen onrechtvaardige selektie in het lager
en sekundair onderwijs, zijn zij erin ge-
slaagd te studeren aan de universiteit.
Cengiz: "Toen ik hier net was, wou ik
vreemd genoeg niets meer te maken heb-
ben met mijn 'afkomst'. Ik was in het ver-
leden al genoeg gestigmatiseerd en wou
'gewoon doen' zoals de autochtone studen-
ten. Maar je aIJochtone afkomst raak je niet
kwijt. Ik werd me bewust van de hoge
drempels waartegen allochtone jongeren
aankijken om te gaan studeren." Alloch-
tone jongeren hebben in het onderwijs niet
alleen af te rekenen met sociaal-ekonomis-
che drempels, maar ook met kulturele. De
studenten van Ex oriënte lux hebben over
elk van die drempêls nagedacht. Zij stelden
vast dat ze zowel de allochtone als de au-
tochtene gemeenschap bewust moelen ma-
ken van die drempels. Erhan: "Na vijf jaar
studeren wil ik iets meer gerealiseerd heb-
ben dan wat in mijn kursussen te zitten
neuzen. Ik wil mijn bijdrage leveren aan
een maatschappij met gelijke kansen."

Om het hoger onderwijs toegankelijker
te maken voor allochtone jongeren, moet
men het hoger onderwijs ook toegankelijk
maken voor hun ouders. Die hebben meest-

Verkrachtingen

Meisjes uit allochtone gezinnen hebben
het moeilijker dan hun broers om hoger
onderwijs te volgen. De konservatieve
houding van de ouders van bijvoorbeeld
Marokkaanse jongeren is een hinderpaal.
Erncl: "De ouders horen allerlei geruchten
uit het 'beruchte' Leuven; een stad met
zuippartijen en verkrachtingen. Ze zijn dan
ook heel terughoudend om hun dochters
op kot te sturen. Vaak wordt dit argument
echter misbruikt wanneer zich financiële
problemen voordoen en er gewoon geen
geld is om de dochter te laten studeren."
Ook aan de man-vrouw-problematiek
wordt dus door de werkgroep aandacht
besteed. Wederom ligt volgens de studenten

Bart De Schrijver

Jaargang 26 nr. 6 dd. 25 oktober 1999 ~ v910



Ontmoetingcentrum op de kampus gaat van start

Pilootprojekt voor Vlaanderen staat in Heverlee
~ tudenten die les hebben op de
~ kampus in Heverlee zullen de

nieuwbouw aan de Celestijnen-
laan wel opgemerkt hebben. Dit ge-
bouw is een nieuw konsept waarin
Alma en het Algemeen Beheer van de
KV Leuven participeren. Het omvat
een bankkantoor, mini-Acco, 24-uren-
shop en een kafetaria. De student kan
er zich tussen de lessen door bevoor-
raden met geld, boeken, broodjes,
ravioli en kondooms.

"AI van bij de oprichting van de kampus
Wetenschappen in de jaren zestig dacht
men aan de bouw van een kafetaria. maar
door besparingen is die er nooit gekomen.
Herhaaldelijk kwam het idee weer boven
drijven. Het ontwerpen van een ontmoe-
tingcentrum tussen de universiteitsgebouw-
en werd soms als opdracht aan architek-
tuurstudenten gegeven, maar voor de rest
gebeurde er niets.", zegt Alma-direkteur

lijk het probleem van de introverte kampus
met de achterkanten naar de buitenwereld.
Op die plaats is een ontmoetingcentrum het
best gelegen, en geeft het een eigen identi-
teit aan het karakterloze gebied. Door de
vierentwintig uur op vierentwintig uur-
funktionaliteit moet het een vaste waarde
worden in het dagelijkse universitaire leven
in Heverlee.

Broodjes

Het gebouw zal officieel geopend wor-
den op elf november. Om de studenten te
laten kennismaken, zullen er op vijfentwin-
tig november a)lerlei aktiviteiten plaatsheb-
ben, waaronder een optreden, gratis vaten
en eventueel een fuif. Op dit moment
draait enkel de kafetaria op volle toeren.

Naast een gamma dranken worden er
broodjes en (koffie)koeken verkocht. War-
me maaltijden worden er niet aangeboden,
om geen konkurrentie te vormen met Alma
3. Daar zijn de broodjes en dranken ook

Het mag niet, het moet
ONTMOETINGSCENTRuM VAN

ALMA .. ,

Hoe het kemplex zal heten is nog niet vastgelegd. Een dichter suggereerde de naam 'De
Moete'. Achter dit woord steekt een hele filosofie. Moete zou een synoniem zijn van
snipperuur, en het is de bedoeling dat studenten tijdens een lespauze hun tijd doorbren-
gen in dit kafetaria. Ook roept het woordje de associatie op met 'ontmoeten', wat toch
een van de hoofdbedoelingen is. Bovendien kan ontmoeten ontbonden worden in de
ontkenning 'on' (dus negatief) en moeten (ook iets negatiefs). Volgens de wiskunde, een
vak dat elke student positieve wetenschappen op de kampus krijgt, geeft de vermenig-
vuldiging van twee negatieve dingen iets positief en zo is de sirkei rond. Met dit naam-
gevingsproces was niet iedereen tevreden, zodat er zelfs besloten werd een heuse kom-
missie op te richten die moest beslissen boe bet kind gedoopt zou worden.

(da)

Toon Martens. Halfweg de jaren negentig
werd dan door het Algemeen Beheer en Al-
ma een architektuurwedstrijd uitgeschre-
ven voor laatstejaarstudenten en pas afge-
studeerden. Men koos bewust voor ontwer-
pers die dicht bij het studentenleven staan.
Het konsept was een gebouw met vieren-
twintig uur op vierentwintig uur-funktion-
aliteit. Laatstejaarstudent Jens Aerts ging in
1997 met de prijs van honderdduizend
frank en het budget van dertig miljoen lo-
pen. Nu tweeënhalf jaar later staat het ge-
bouwer en is de kostprijs opgelopen tot
meer dan veertig miljoen.

Naast een funktionele kant heeft het
gebouw ook een estetisch aspekt. De kam-
pus Wetenschappen is een verzameling van
onpersoonlijke grijze torens temidden van
wat gras en asfalt. Norberg Schulz omschreef
de kampus als een absurde zeeslagopstelling.
waarbij de grauwe en reusachtige achter-
kant van een aula (200K) de student elke
dag verwelkomde op dezelfde triestige rnanier.

De ruimtelijke ordening schetst duide-

iets goedkoper omdat de universiteitsres-
taurants gesubsidieerd worden en de kafe-
ta ria's (voorlopig) niet. Binnenin wil het
komplex ook duidelijk verschillen van de
fabriekshal Alma 3. Er wordt gespeeld met
kleur en hoogteverschillen, het meubilair
komt van een Franse ontwerpster, en op de
ramen in de grote verbindingsgang zullen
er gedichten en teksten aangebracht wor-
den. Kunstwerken aan de buitenzijde en
een grote toegangspoort worden om prak-
tische en budgettaire redenen uitgesteld.

Verantwoordelijke Eric Grobben schetst
de bedoeling van het centrum: "Kotstuden-
ten die 's avonds warm eten, kunnen er
een broodmaaltijd nemen. Ook spoorstu-
denten die vroeger her en der picknickten
hebben nu een thuishaven over de middag.
Het vormt ook een oplossing voor spring-
uren en plots afgelaste lessen. Het terras zal
bij zomers weer de studenten toelaten 'een
terrasje te doen' zonder naar het centrum
van de stad te moeten fietsen. Na het sluit-
ingsuur zal de grote zaal die overdag de

kafetaria huisvest, zoveel mogelijk gebruikt
worden voor nevenaktiviteiten. Kringen
kunnen ze afhuren voor aktiviteiten.
eventueel zelfs fuiven. Kantussen daarente-
gen mogen er niet in georganiseerd worden."

Kondooms

Een tweede pijler van het centrum is
de vierentwintig-u ren-shop. Dit is een reus-
achtige automaat waarin meer dan honderd
produkten zitten. De opvulling en prijszet-
ting zal gebeuren net als bij automaten in
de stad. Naast het klassieke assortiment
drank en snoepgoed zal er een ruime keuze
zijn aan higiënische produkten, buro-arti-
kelen, voeding en brood. De student kan
dus vanaf volgende maand deodorant,
toiletpapier. melk en ravioli op de kampus
in Heverlee kopen. Ook voor kondooms
zal de student niet meer naar de apoteker
moeten fietsen. Sterke drank en sigaretten
zullen evenwel niet achter het glas te vin-
den zijn. Naast deze dag- en nachtwinkel
komt er een miniversie van de Acco, De
boekhandel was reeds lang vragende partij
om meer bekend te worden bij de Heverleese
gemeensè"nap. Op de benedenverdieping kan
de student allerhande papierwaren en
schrijfgerei kopen, op de bovenverdieping
worden boeken en kursussen verkocht.

Het vierde deel van het centrum is een
agentschap van de Generale Bank. Dit kan-
toor zal elke weekdag bemand worden door
twee bankiers. Klanten kunnen er terecht
voor de koerante verrichtingen, het
afsluiten van leningen en info over beleg-
gen. Voor minder gebruikelijke verrichtin-
gen zullen de studenten doorverwezen
worden naar het agentswap in Heverlee of
naar een agentschap in de woonplaats van
de student. Kontraktueel werd wel vastge-

-

legd dat er een geldautomaat moest komen,
waar niet-klanten geld uit de muur kunnen
halen en de protonchip kunnen opladen.
De veiligheid van dit kantoor is zeker ge-
waarborgd. Het kleine lokaaltje ernaast
wordt immers de nieuwe lokatie voor de
politie-antenne Heverlee.Dit projekt is ge-
durfd in vele opzichten, het is een samen-
werking tussen totaal verschillende par-
tijen. Omdat het een nieuw gegeven is. zal
er nog veel geë~sperimenteerd worden met
openingsuren, met wat er juist aangeboden
wordt en wat er buiten de lesuren en in de
vakanties ge~urt. Alma zal met dit projekt
veel praktische kennis opdoen, wat nuttig is
om andere bedrijven en instanties bij te
staan met de inrichting.van gebouwen. In
het verleden verdiende de dienst Onder-
zoek en Ontwikkeling al miljoenen binnen
door bouwkundig advies te geven aan bij-
voorbeeld de VRT, de Europese Gemeen-
schap en verschillende hogescholen voor de
inrichting van kafetaria's en restaurants. In
de toekomst zullen nog meer van deze pro-
jekten volgen, vermits Alma beter met de
materie vertrouwd is dan de klassieke stu-
dieburo's.

De Generale Bank stapte in het projekt
omdat ze verwacht dat er in de.toekomst
een verschuiving zal zijn van de klassieke
kantoren naar 'satelliet jes' . Deze kleine
kantoren op speciale plaatsen zijn al te vin-
den in shoppingcentra; nu probeert men
het op de kampus. Ook Acco begeeft zich
op vreemd terrein en wil de markt wat af-
tasten. De drie partijen zien het als een pi-
lootprojekt dat model kan staan voor ko-
pieën elders in het land. De verwachtingen
zijn hooggespannen.

David Adriaen

•
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Studentenstakingen verlammen universiteit Mexico-stad

Rektor stuurt doodseskaders naar studenten
Sinds april zijn de 270.000 stu-

denten van de UNAM, de Auto-
nome Nationale Universiteit

van Mexico, in staking als reaktie op
een reeks maatregelen die van de
volksuniversiteit een meer elitaire in-
stelling moeten maken. Rector vala-
dez, een 19-jarige Mexicaanse student
geschiedenis en lid van de stakinqs-
raad, kwam vorige week op uitnodi-
ging van de Socialistische Jongeren
Wacht naar Leuven om te spreken
over stakende studenten-guerrillero's,
rechtse rektorale milities en solidaire
professoren.

Hector: «Direkte aanleiding voor de sta-
king is een drastische verhoging van het
inschrijvingsgeld, gekoppeld aan een aantal
andere hervormingen die de verworvenhe-
den waar de Mexicaanse studenten jaren
voor gestreden hebben op de helling drei-
gen te zetten. Het invoeren van de ver-
plichte aanwezigheid zorgt ervoor dat de
kombinatie werken-studeren niet langer tot
de mogelijkheden behoort. zodat heel wat
minder gegoede Mexicaanse jongeren hun
studie niet meer kunnen financieren. Dit
probleem wordt nog versterkt door een
maximumtijd die een student over zijn stu-
die mag doen te stellen en de automatische
overgang van bakkalaureaat naar licentie -
de twee delen waaruit een studie in Mexico
bestaat - is algeschalt. Tenslotte hebben de
universitaire autoriteiten beslist toelaiings-
eksarncns te laten organiseren door de
privee-instelling Ceneval. ••

"De studenten van de UNAM, ge-
steund door hun lange traditie van strijd-
baarheid, kunnen dit alles natuurlijk niet
zonder meer laten gebeuren. Toen de her-

•
SJW, zapatisten en coca-cola:één front?
vormingen in maart bekend werden ge-
maakt, werden er spontaan vergaderingen
belegd, waarop in eerste instantie vooral de
vraag om een rechtstreekse dialoog met de
rektor ter sprake kwam. Deze weigerde
vriendelijk, gooide de belangrijkste oproer-
kraaiers buiten en richtte porros -
doodseskaders avant la leure - op en

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

betaalde milities van rechtse studenten om
verder initiatief af te schrikken. De studen-
ten reageerden met twee bezettingen van
universitaire gebouwen, waar ze zich echter
uit moesten terugtrekken na herhaalde
aanvallen door de porros. De beweging be-
sliste daarop een algemene stakingsoproep
te doen, die massaal opgevolgd werd.»
Veto: Wal zijn de eisen van de studenten?
Hector: «De belangrijkste cis is het intrek-
ken van de omstreden hervormingen en
het bijeenroepen van een demokratisch en
open kongres met vertegenwoordigers uit
alle delen van de universiteit. Dat kongres
moet de grote lijnen van het beleid van de
universiteit bepalen. De studenten willen
de universiteit omvormen tot een middel
voor sociale verandering in de maatschappij .»

Elektriciteit

Veto: Hoe hielden de studenten een staking van
zeven maanden vol?
Hector: «In de media werden de studen-
ten-stakers vaak in een negatief daglicht
gezel. Om de desinformatie over de staking
te doorbreken werd overgegaan tot het vor-
men van rondtrekkende brigades. Hun in-
vloed op de publieke opinie zorgde ervoor
dat de studenten steun en sympathie ver-
wierven in verschillende lagen van de be-
volking, niet in het minst bij twee belang-
rijke vakbonden - die van de onderwijzers
en die van de elektriciteitsektor - die zelf
al in staking waren tegen de besparings-
maatregelen van de regering. Daarnaast
betrokken de studenten ook hun ouders bij
de staking door hen mee op te nemen in
hun beweging. Ook een aantal professoren
schaarde zich achter de studenteneisen en
participeerde aktief aan de beweging. Soli-
dariteit tussen studenten, ouders en proffen
maakte op die manier de stakingsbeweging
sterk .»

«Ook met het EZLN, de zapatistische
guerrilla in de deelstaat Chiapas, werden
banden aangehaald, vooral door de studen-
ten die naar Chiapas afreisden om de zapa-
listas te helpen bij het blokkeren van de
aanleg van nieuwe wegen die de aanvoer
van legermateriaal moesten vergemakke-
lijken. Op dit moment zit de beweging ech-
ter wat geblokkeerd door het uitblijven van
enig resultaat, de verhevigde repressie door
de Mexicaanse politie en de permanente
Iysiekc bedreiging vanwege de porros. Bo-
vendien zijn er ook praktische problemen:
de moeilijkheid is immers dat wie staakt,

(foto Steven Van dm Eede)
niet studeert en dus het belangrijke diplo-
ma misloopt. Om hier uit te geraken pro-
beren de studenten nu meer nationaal
gerichte mobilisaties te ondernemen. Ook
internationaal wordt er om aandacht ge-
vraagd: de Mexicaanse regering is immers'
uitermate bezorgd om haar imago dat door
de politiek van repressie in Chiapas al wat
besmeurd was. Nieuwe negatieve reklame
kan re missen als kiespijn .••
Veto: Hoe is de studentenbeweqinq momenteel
georganiseerd?
Hector: «Ondanks de huidige impasse zijn
de studenten er maandenlang in geslaagd
door hun massale betrokkenheid te wegen
op het maatschappelijk leven in Mexico.
Redenen voor dit sukses liggen ondermeer
in de aparte struktuur van de stakersbewe-
ging: onze stakersbeweging Iunktioneert
volgens het principe van het rotatief leider-
schap. De Algemene Raad van de Studen-
tenstaking (CHG) bestaat uit vijf vertegen-
woordigers per fakulteit die permanent ro-
teren. Voordeel hiervan is dat het gevaar op
burokratisering van de beweging sterk ver-
mindert en dat repressie tegen ons moei-
lijker wordt: je kan geen leiders arresteren
als er geen echte leiders zijn. Deze werkwij-
ze heeft echter ook moeilijkheden meege-
bracht; zo duurt het nemen van beslissin-
gen veel langer. »

«Er komt dan een voorstel. over een in
te nemen standpunr of een te ondernemen
aktie, uit één van de negentien Iakulteuen
die op de Raad worden besproken. Wordt
het voorstel daar niet unaniem aanvaard,
dan gaat het terug naar de fakulteiten.
waar er meerderheid tegen minderheid
over wordt gestemd. Is de stemming posi-
tief. dan gaat het terug naar de Raad waar
het een laatste keer wordt besproken.»

«De vertegenwoordigers van de Iakul-
telten worden verkozen op de Algemene
Vergaderingen. Elke vrijdag komt er op elke
fakulteit zo'n AV bijeen waar alle beslissin-
gen worden besproken, goedgekeurd of
verworpen. De Iakulieiten bepalen alles
volledig autonoorn.»
Veto: Is deze demokratische aanpak de enige
reden voor het sukses van de staking bij de massa
van studenten?
Hector: «Eén van de belangrijkste redenen
is ongetwijfeld de zware ekonomische krisis
die sinds '94 de kop heeft opgestoken. De
Mexicaanse regering heeft toen een sterke
liberalisering doorgevoerd met ondermeer
de invoering van vrijhandelszones. Door de
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Themahuis 'Kunst en het Onbewuste' opent woensdag zijn deuren

Animo in Inano
voltallig - één kamer was zelfs dubbel
verhuurd - en konden de vergaderingen
beginnen.

Die 'onbewuste' avond mag er rond-
gesnuffeld worden op zolder en in vele
kleine kamertjes van de residentie Sint-
Catharina. Vier workshops, die elk een
drietal weken zullen lopen, worden aan de
gasten voorgesteld. in november gaat men
van start met toneel en maskers maken.
Jan De Vuyst, regisseur van kampustoneel
en bovendien oprichter van de themahui-
zen, evenals Armelies en Ine van bet poli-
tikatoneel. werken gedurende vier sessies
rond emotioneel toneel. Het idee is anders
te werk te gaan: eerst spelen en dan een
script bedenken. Als er voldoende toneel-
liefhebbers zijn, Saat men door tot half
februari en wordt, er aan een opvoering
gedacht.

In de workshop maskers wordt er stil-
gestaan bij de ~ele gezichten, die een mens
heeft. De eerste ;essie maakt iedereen zijn
eigen gipsen masker, gêïnspircerd door
tekst en muziek. Later wo;den de maskers
beschilderd. December wordt de maand van
de trip-hop-fotografie. Aan de Zwevegemse
akademie sleepte Bram Desmet al rappend
een poëzieprijs in de wacht. Via fotografie,
gedicht en trip-hop poogt hij de sfeer van
de jaren negentig onverbloemd weer te
geven. De deelnemers kunnen de laatste
maand van de nineties in zijn voetsporen
treden. In januari kan men eksperimente-
ren met kleur. De bedoeling is te schilderen
zonder technieken of regels om tot de
meest individuele eksprcssie te komen. In
een tweede sessie worden beeld en medi-
tatie gekombineerd. Om nog verder weg te
zinken, worden er een aantal kortfilms
getoond. Twee surrealisten, Ive Wouters en
CaLOGijs stellen hun werken tentoon. Bij
een vleugje muziek kan men rustig genie-
ten van een hapje en een drankje.

NathaJie Van Leuven
1 oneel, maskers maken, trip-hop

fotografie, een optreden, eks-
pressief of meditatief schilderen,

tentoonstellingen, kortfilms. Woens-
dag 27 oktober staat de poort van
residentie Sint-Catharina wijdopen.

Hel projekl 'samenwonen rond een idee'
werd in 1972 opgestart in Louvain-La-
Neuve en werd in 1997 door Sociale Raad
overgenomen in Leuven. In deze niet erg
woelige tijden wat studentenakties en
engagement betreft. steunt Sociale Raad
huizen waar mensen rond een bepaald
thema zoals solidariteit, kultuur, sport.
voeding, armoede willen wonen. De Huis-
vestingsdienst stelt hiervoor enkele plato's
in residenties ter beschikking. Hoewel het

konsept themahutzen dit jaar minder suk-
ses kent dan vorig jaar, beweert Inamo nog
steeds vurig en bezield te zijn.

Hersenpan

Het begon bij twee studenten psycholo-
gie, uit Brussel ontsnapt, die in samenwer-
king met hun kring een aanlal workshops
eksperimenteel schilderen organiseerden.
Het resultaat was vorig jaar te aanschou-
'wen in het Arenberginstituut op de Kul-
tuurdag. Dit alles bleek niet voldoende om
hun kreatieve uitspattingen te bevredigen.
Ze keken uit naar een geschikte plaats voor
meer. Juist op dat moment dook een affi-
che voor themahuizen op uit het niets. Bij
Sociale Raad waar de zaken praktisch vorm
moeten krijgen, liepen ze een al even en-

Stakingen
vervolg van p. 6

krisis zijn heel wat sociale verworvenheden
afgebouwd. De studenten in Mexico heb-
ben vandaag de dag dan ook een hogere
gevoeligheid wat betreft sociaal verzet. Een
andere faktor die het sukses van de mobi-
lisaties kan verklaren is de aktie van het
EZLN, die via hun opstand getoond hebben.
dat weerstand tegen het neoliberaal model
mogelijk is.»
Veto: Hoe zijn jullie er in geslaagd zulke nauwe
banden met sociale en syndikale bewegingen op
te bouwen?
Hector: «Elke fakulteit heeft een verant-
woordelijke aangeduid om de relatie met
die bewegingen te verstevigen. Deze ver-
antwoordelijke vraagt dan aan die mensen
om op hun AV de steun te bespreken.»

Kafee

Veto: Hoe ziet het leven van een Mexicaanse
student er in tijden dat er niet gestaakt wordt
uit? Wat doen ze na de lessen bijvoorbeeld?
Hector: «Tijd voor ontspanning is er niet,
ze/gaan zich niet zitten amuseren op kafee
- vele studenten zijn verplicht om te gaan
werken om hun studies te betalen. Dit
heeft natuurlijk een invloed op hun slaag-
kansen. Na de studie zich niet kunnen ont-
spannen maar zich moeten inspannen
maakt het een stuk moeilijker om erdoor te
geraken. We spreken hier over ongeveer de
helft van de studenten.»

Veto: Heeft de universiteit een goede
uitgebouwde sociale dienstverlening voor hen?
Hector: «Een sociale dienstverlening be-
staat al vrij lang en is vrij goed uitgebouwd.
Studenten kunnen gratis gaan sporten of
naar de bib. Wat er echter vandaag de dag
gebeurt met de liberalisering is dat er voor
die voorzieningen zal moeten worden
betaald. Wij zijn daar natuurlijk tegen.»
Veto: Hebben de studenten enige vorm van
inspraak in de universiteit?
Hector: «De studenten hebben vormen
van medebeheer in de raden van de fakul-
teit, waarin alle aktoren zijn vertegenwoor-
digd: studenten, proffen, personeel en afge-
vaardigden van de universitaire autoriteit.
De proffen hebben het overwicht in die
raden, ze hebben dertien van de tweeën-
twintig stemmen. De studenten hebben er
maar vier. De meeste proffen staan aan de
kant van de universiteit, hoewel het al is
voorgevallen dat een belangrijk deel van de
proffen de kant van de studenten koos.»

«Binnen de struktuur van de univer-
siteit heb je bijna stelselmatig een overver-
tegenwoordiging van mensen die zich tegen
de staking kanten. Wat wij nu juist vragen
is een openbaar en direkt kongres waardoor
de beslissingen op een meer demokratische
wijze kunnen genomen worden. Zo kun-
nen de studenten, toch een belangrijk deel
van het universitaire leven, meer op het
beleid wegen. Beslissingen waarmee de
universitaire gemeenschap niet akkoord kan
gaan, zouden toch niet mogen doorgevoerd
kunnen worden.»

Jeroen Lavrijsen

toesiaste psychologe tegen het lijf: "Het
thema lag voor de hand: 'Kunst en het
Onbewuste'. De gekste ideeën ontsproten
uit de hersenpan van menig themahuis-
bewoner en ontspoorden nadien richting
opendeurdag". Met een advertentie onder
de arm begon de jacht op geïnteresseerden.
Fim] "'I"l'1111>l"1" \\',1' dl" grol"1' flH"l'r d,ll1

Ons aanbod

Themahuis 'Kunst en het Onbewuste' opent
woensdagavond 20 u, Halfmaartstraat /9,
l cuvcn

Je neemt een jaarabonnement op Kotnet van Upc. Je surft dus het hele
jaar, maar betaalt slechts voor 9 academiemaanden, want je krijgt er 3
vakantiemaanden gratis bij. Kortom grenzeloos surfen het hele jaar door
voor slechts 750 BEF/maand. Huur van de modem inbegrepen! Nul frank
communicatiekosten en je zit 24 uur op 24 on line.

Overal. We zijn aanwezig op elke campus,
bij evenementen van studenten, op dopen
en fuiven, Let op de kotnetstand van upc.
Heb je nu reeds vragen of wens je meer
informatie? Bel ons op 070/233 495 of kom
langs bij UPCTiensevest 58 - 3000 Leuven.

Waar vind je ons?
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Waar ligt de beslissingsmacht aan de [(U Leuven?

Onze universitaire Wetstraat
11ie het stratenplan van Leuven

bekijkt, zal merken dat heel wat
universitaire gebouwen en

instellingen rond de Naamsestraat
liggen en dan vooral deze waar de
administratie en het bestuur van de
KU Leuven huizen. Maar wie of wat
is dat, het bestuur? Rektor Ooster-
Iinck is geen patriarch die autonoom
zijn universiteit regeert. Er zijn een
heleboel raden en buro's die een deel
van de macht hebben. In sommige
zijn de studenten goed vertegenwoor-
digd, in andere helemaal niet. Onder-
staand overzicht tracht een beeld te
geven van wie er in onze universiteit
aan de touwtjes trekt.

hangende takken gestort zouden zijn door
de mannelijke helft van de studenten be-
volking. Het Atrechtcollege was vroeger
namelijk de verblijfplaats van vrouwelijke
studenten. Bijna schuin tegenover het
Atrechtcollege. op een van de hoogste pun-
ten van Leuven, staat het gerenoveerde Van
Dalecollege (Naarnsestraat 80) waar nog
wel koten zijn maar ook een hele rits dien-
sten onderdak vinden: de sociale, medische
en juridische dienst, de huisvestings- en
jobdienst en de dienst voor buitenlandse
studenten. Voor studenten met problemen
zijn dit plaatsen waar een luisterend oor of
een helpende hand geboden wordt. In de
rest van het verhaal zullen ze echter niet
meer opduiken, want echte bestuurlijke
beslissingen worden hier niet genomen.

Wat de Wetstraat voor ons land is, is de
Naamsestraat voor de KU Leuven. Niet
alleen het administratief centrum is er ge-
vestigd, ook de meeste bestuurlijke beslis-
singen worden genomen tussen de Grote
Markt en de
., j .t,

Wolkje

Dat gebeurt wel in het rektoraal huis
(Naamsestraat 98), naast het Arenberg-
college, maar nu veel minder dan vroeger.
Tot voor kort was het rektoraal huis de

!!II'.._ _ ..... ~-.!

De Universiteitshal

trum bij uitstek is de Universiteitshal, gead-
resseerd Naamsestraat 22 en verder geflan-
keerd door de Oude Markt, de Krakenstraat
en de Zeelstraat. Iedere student kent de
"hallen" omdat hij zich er ingeschreven
heeft op het studentensekretariaat. Ook het
rektoraat is in de Universiteitshal gevestigd,
net als de dienst internationale relaties en
de koördinator studentenbeleid.

Hogerop in de Naamsestraat vinden we
de twee colleges die vroeger, in iets wat
voor de meesten een ver verleden lijkt, bei-
de dienst deden als stud~ntenverblijven. In
het Atrechtcollege (Naamsestraat 63) is de
dienst voor studie-advies gevestigd en het
psychoterapeutisch centrum. Het Atrecht-
college is gemakkelijk herkenbaar aan "de
boom van groot verdriet" op de binnen-
koer, een groene reus die zijn naam dankt
aan de vele tranen die er onder zijn over-

(foto Joost He/sen)

Downingstreet lOof de Wetstraat 16 van de
KU Leuven, met andere woorden de ambts-
woning van de rektor. De Dienst Universi-
tair Onderwijs (Duo), die ook daar geves-
tigd is, was echter aan uitbreiding toe en
daarom is de rektor verhuisd. Hij heeft zijn
zetel nu in de Universiteitshal. De aandach-
tige waarnemer kan overigens af en toe
zien of de rektor "thuis" is. Het is wel niet
zo duidelijk als bij het koninklijk paleis
waar de vlag dan in de top staat, maar
toch. Wanneer er 's avonds achter de grote
ramen van de tweede verdieping nog licht
brandt. dan kan men ervan uitgaan dat de
rektor nog aan het werk of aan het verga-
deren is.

Naast de Naamsestraat speelt ook het
Groot Begijnhof een niet te onderschatten
rol in de besluitvorming aan de KU Leuven.
Hier bevinden zich namelijk het Huis van

Chièvres , het vergader- en ontmoetingcen-
trum bij uitstek, en de Faculty Club, het
gerenommeerde restaurant voor proffen.
assistenten en dies meer. Besprekingen die
in de vergaderzalen niet altijd even goed
van de grond komen, worden hier tussen
pot en pint verdergezet. Ook voor informe-
le gesprekken biedt de Faculty Club een
uitgelezen atmosfeer. Met de Naamsestraat
en het Groot Begijnhof zijn de voornaamste
lokaties aangegeven. Daarnaast zijn de ver-
schillende fakulteitsgebouwen uiteraard be-
langrijk voor het bestuur op fakulteitsnivo.

Inzoemend op de verschillende raden
en personen, lijkt het logisch om met de
rektor te beginnen. Hij vertegenwoordigt
tenslotte officieel de universitaire gemeen-
schap en hij is voorzitter van de drie relatief
belangrijkste raden: de Raad van Beheer
(RvB), de Akademische Raad (AR) en het
Gemeenschappelijk Buro van de akademi-
sche raad en de raad van beheer (Gebu).
Toch is er boven de rektor nog een instantie
die als God de Vader op een wolkje boven
de universiteit zweeft: de Inrichtende Over-
heid (10). Deze bestaat uit de Aartsbisschop
van Mechelen-Brussel. de andere vier
Vlaa,.,msebisschoppen en vier leken met als
bekendste Leo Tindemans. De Aartsbisschop
- al enige tijd is dat kardinaal Danneels -
draagt ook de titel van Groot-Kanselier van
de universiteit. De funktie van de 10 is
zowat die van onze koning: voornamelijk
eremonieel. Ze richt eigenlijk het onder-
wijs en onderzoek in, maar veel macht is
daar in principe niet meer aan verbonden.
De 10 keurt de opdrachtsverklaring van de
universiteit goed en stelt het Organiek
Reglement vast. Daarnaast stelt ze de rektor
en de algemeen beheerder aan en omslaat
beiden ook. Dat klinkt allemaal heel ge-
wichtig, maar de 10 volgt daarbij steeds het
advies van de RvB en de AR. De enige piek
waar ze haar feitelijke invloed nog wel eens
wil laten gelden is in de fakulteit Godge-
leerdheid en de bijzondere fakulteit Kerke-
lijk recht. Ook hier is het echter voorname-
lijk de AR die de lakens uitdeelt.

Vooraleer de samenstelling en de wer-
king van de AR en RvB te bekijken is het
nuttig om even te passeren langs het Gebu.
Het Gebu verzamelt namelijk de gemeen-
schappelijke leden van AR en RvB, zeg maar
de machtigste mensen van de KU Leuven.
De voorzitter van het Gebu is rektor Oos-
terlinck. De andere leden zijn de algemeen
beheerder Goedseels, de rektor van de kam-
pus Kortrijk Jonlau. de drie vice-rektoren
De Dijn (humane wetenschappen), Lan-
gouche (eksakte) en Mannaerts (biomedi-
sche) en de drie koördinatoren Bouillon
(onderzoek), Debrock (onderwijs) en Van
Gerven (studentenbeleid). Daarnaast wordt
de vergadering ook bijgewoond door rege-
ringskommissaris Bosmans en de sekretaris-
sen Bauwens (direkteur stafdiensten Alge-
meen Beheer) en Van Nieuwenhove. Deze
laatste is de direkteur-generaal van de rek-
torale diensten en werd in die hoedanig-
heid bekend als "de pitbull van de rektor".
De o(ficiële taak van het Gebu is volgens
het Organiek Reglement de voorbereiding
van de vergaderingen van RvB en AR. Dat
het echter zo simpel niet ligt, zal in het
vervolg nog wel duidelijk worden.

Piramide

De Raad van Beheer (RvB) vertegen-
woordigt de universiteit tegenover derden.
Als belangrijkste interne taak neemt hij de
financiële kant van de universiteit voor zijn
rekening. De RvB bestaat uit het Gebu aan-
gevuld met enkele leden die niet noodzake-
lijk personeel van de KU Leuven zijn. Zij
worden ook niet demokratisch verkozen.
De AR van zijn kant is veel uitgebreider. De
leden van het Gebu krijgen daar gezelschap
van de dertien fakulteitshoofden of deka-
nen, de akademisch ombudsman. drie assis-
tenvertegenwoordigers en - eindelijk -
vier studenten. De taak van de AR is toe-
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RAAD VAN
BEHEER (RVB)

ONDERZOEKS-
RAAD (OZR)

Struktuur
zien op de drie grote aandachtspunten van de
universiteit: onderzoek, onderwijs en weten-
schappelijke dienstverlening.

Met 10, Gebu. RvB en AR is de top van de
universitaire piramide aangegeven en het valt
daarbij op dat in slechts één van de vier instanties
de studenten vertegenwoordigd zijn. Wil dat nu
zeggen dat de studenten helemaal niets te zeggen
hebben? In feite wel. maar het kon erger. Om
daar zicht op te krijgen, draaien we de piramide
even om en vertrekken we van de basis: de stu-
denten. Een student die een woordje wil meepra-
ten in het beleid van zijn unief kan twee wegen
uit. Ten eerste kan hij voor rijn fakulteitskring
gaan zetelen in de permanente onderwijskorumis-
sie (POK) van zijn opleiding. De POK's zijn heel
belangrijk omdat ze het onderwijs van de eigen
opleiding grondig onder de loep nemen. De radius
is dus klein maar de werking zeer ter zake. Het is
trouwens mogelijk dat binnen één fakulteit veel
POK's zijn. Een goed voorbeeld daarvan is Lette-
ren waar er POK's zijn voor gerrnaanse. remaan-
se, geschiedenis en nog een handjevol andere.
Vanuit de POK's kan men afgevaardigd worden
naar de fakulteitsraad maar daar houdt het op.
Alleen de dekaan vertegenwoordigt de Iakulteits-
raad op de AR.

Dekafeïne

Wil je als student op een nog hoger nivo
meepraten dan is een andere weg aangewezen,
die van de Leuvense Overkoepelende Kringorga-
nisatie (Loko). In vijf van de zes raden (Veto zelf
is een uitzondering) kunnen studenten hun kring
vertegenwoordigen. Via Kultuurraad. Sportraad
en Portulaca kunnen zij een beetje mee het beleid
bepalen op het vlak van respektievelijk kultuur,
sport en buitenlandse studenten. De raden die
echter het meeste te zeggen hebben in het beleid
van de KU Leuven zijn Sociale Raad (Sora) en



RAAD VOOR
STUDENTENVOOR-
ZIENINGEN (RvS)

FACULTEITS-
RAAD

KRING
STUDENTEN SORA

U Leuven
Kringraad.

SocialeRaad houdt zich bezig met maat-
schappelijke items en studentenvoorzieningen:
betaalbare huisvesting, maaltijden en kursussen.
Op dit domein hebben de studenten meer dan
waar ook een vinger in de pap. Zij leveren name-
lijk vijf leden - dat is één derde - aan de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS) en de voor-
zitter van Sara is tevens ondervoorzitter van RvS.
De academici leveren ook vijf leden waaronder de
voorzitter (koördinator studentenbeleid Van Ger-
ven) en het personeel zorgt voor de laatste vijf.
Vroeger was het personeel niet vertegenwoordigd
maar de andere twee frakties kwamen te vaak tot
een staking van stemmen. Na het insident met
Camilo Torres - toen men erin geslaagd was
meisjesstudenten in te schrijven door slechts de
beginletter van de voornaam te vermelden -
veranderde dat. Vijf personeelsleden worden ge-
koömecrd door de andere tien leden. Aangezien
dl' studenten, in tegenstelling tot de academici,
vooral stemafspraken maken, zijn zij er nagenoeg
altijd al in geslaagd hun voorkeursleden in de RvS
binnen te halen. Dit zorgt vaak voor onvoorspel-
bare wendingen in de diskussies. Geen wonder
dat voorzitter Van Gerven het de moeilijkste ver-
gadering noemt die hij ooit heeft voorgezeten.

De bijzonderste taak van de RvS is de ver-
deling van het geld dat de Vlaamse overheid uit-
trekt voor sociale voorzieningen. In die zin is hij
dus eigenlijk een koördinatie-orgaan. Verder
worden er ·Ios van de financiële middelen ook
visies en beleidslijnen uitgewerkt. De vergaderstijl
is vrij politiek: nieuwe studentenvertegenwoordi-
gers hebben het aanvankelijk nogal eens moeilijk
met de technische betogen. Bovendien is er stil-
aan een wildgroei van denk-. werk- en stuurgroe-
pen, Wat voor de studentenfraktie veel werk met
zich meebrengt. De oorzaak hiervan is niet ver te
zoeken. Van Gerven is samen aangesteld met
rektor Oosterlinck en het is duidelijk dat het

(foto .Joost He/sen)
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meestal om een "ploeg" gaat. En onder
Oosterlinck doet zich blijkbaar een tendens
voor om korter maar ook meer te vergade-
ren.

De RvS vergadert steeds op het rekto-
raat en daarbij wordt sinds midden jaren
'90 steevast kafeïnevrije koffie voorgezet.
Een voortvloeisel van de diskussie over
softdrugs, voornamelijk kannabis. De uni-
versiteit wou een ontmoedigingsbeleid voe-
ren maar kreeg lik op stuk van de studen-
ten die doodleuk stelden dat dat wel hypo-
kriet was aangezien op de vergaderingen
van RvS ook een softdrug geserveerd werd,
namelijk koffie. Sindsdien moet iedereen
het stellen met dekafeïne.

Door de reeds aangehaalde stemafspra-
ken vormen de studenten een machtig blok
binnen RvS. Zij kunnen voor een goed deel
het beleid bepalen en dat is van niet te
onderschatten belang aangezien RvS zijn
financiële voorstellen overmaakt aan de
hoogste financiële macht, de RvB en deze
laatste nagenoeg nooit een voorstel weigert.
In het verleden is dat maar één keer voor-
gevallen, toen een deficitaire begroting
werd ingediend. Men wist wel dat deie
onmogelijk kon goedgekeurd worden, ze
was louter bedoeld als statement om het
tekort aan werkingsgelden aan te klagen.
Hoe machtig de studenten er ook zijn, RvS
is in het sociale luik het hoogste orgaan dat
voor hen toegankelijk is. Alleen de voorzit-
ter van RvS heeft zijn plaats in de RvB en
het Gebu. Daarmee is alvast één stuk van
de sirkei rond.

Sneuvelnota

Waar Sora zich met sociale materie
bezighoudt, bepaalt Kringraad mee het
beleid op onderwijsvlak. Vier studenten
worden afgevaardigd naar de AR en nog
eens vier naar de Onderwijsraad (OWR),
een van de adviserende organen voor de
AR. De OWR is de grote denktank van het
onderwijs aan de KU Leuven. Naast de vier
studenten hebben er onder andere de koör-
dinatoren onderwijs- en studentenbeleid en
één akademisch vertegenwoordiger per
fakulteit een zitje. Duo neemt hel sekreta-
riaat waar en zorgt voor ondersteuning. Tot
vorig jaar werd dan ook vergaderd in de
basis van Duo, het rektoraal huis, maar nu
gebeurt dat zoals voor zovele raden in de
vergaderzaal van het rektoraat.

OWR zorgt voor wat met een abstrakte
term onderwijsvernieuwing wordt genoemd
en brengt zijn bevindingen over aan de AR
maar ook aan de Iakulteiten. Een van de
tipische elementen van de werking van
OWR (maar ook van bijvoorbeeld RvS) is
de sneuvelnota. Het is een nota opgesteld
door een van de leden na een vergadering
om de volgende vergaderingen te struktu-
reren. Kenmerkend is dat er vaak stand-
punten in worden vertolkt die te ekstreem
zijn om een kans te maken. Er wordt wel
fel over gedebatteerd maar vanwege de
onhaalbaarheid moeten die standpunten
moeten het in regel afleggen tegen het ge-
zond verstand. Ze "sneuvelen", maar niet
zonder hun nut te hebben gehad.

De studenten zijn flink ondervertegen-
woordigd maar kunnen toch een aardig
woordje meepraten in de OWR. Anders
liggen de kaarten bij een tweede adviserend
orgaan, de Onderzoeksraad (OZR). Daar
geldt het strikte "studenten niet toege-
laten". Wetenschappelijk onderzoek is
natuurlijk een moeilijke materie waar de
studenten en hun vertegenwoordigers min-
der mee vertrouwd zijn. Dat wil echter niet
zeggen dat het helemaal aan hun neus
voorbij zou mogen gaan. Vooralsnog wor-
den de studenten geweerd en dit terwijl de
OZR in de wandelgangen een groter pres-
tige geniet dan de OWR. Dit prestige weer-
spiegelt zich bijvoorbeeld in de benoemin-
gen. Dat er meer belang gehecht wordt aan
onderzoek dan aan onderwijs bij de beoor-
deling van een kandidaat is nog steeds
meer regel dan uitzondering.

Via OWR zijn we terug bovenin de
piramide beland, bij de akademische raad of
AR. Zowel in teorie als kwa uiterlijk ver-
toon, is de AR een zeer machtig orgaan. Hij
vergadert dan ook niet gewoon op het rek-
toraat maar in hel Huis van Chièvres en dil

~V9tO Jaargang 26 nr. 6 dd. 25 oktober 1999

elke tweede maandag van de maand. Aan-
sluitend trekt het gezelschap naar de nabij
gelegen Faculty Club voor een diner. Vooral
onder rektor Dillemans was cr een goede
traditie van vergaderen, tafelen, vergaderen
en pousse-café. Onder Oosterlinck duren de
vergaderingen wat minder lang maar de
tocht naar de Faculty Club wordt in ere
gehouden. Het diner heeft voor de studen-
ten zo haar eigen funktie. Wanneer een of
ander lid van de AR nog eens persoonlijk
onder handen moet genomen worden,
tracht men zo strategisch mogelijk bij hem
of haar aan tafel te schuiven. Het is een
kwestie van timing om niet te vroeg of te
laat te gaan neerzitten. Bij de AR worden
ook de wederhelften van de akademische
leden in het programma opgenomen. Ieder
jaar gaat de hele meute enkele dagen op
uitstap naar een of andere wijnstreek. Er
wordt een voorraad flessen ingeslagen die
op het nieuwsjaarsdiner aan de leden en
hun echtgenoten kado worden gedaan.

staaltje van gckarnoelleerd despotisme. On-
dertussen werd deze regel wel geschrapt.

De AR en de RvB zijn dus de twee
organen die de macht onder elkaar verde-
len. In teorie althans, want er schuilt nog
een addertje onder het gras, genaamd Gebu.
Waar RvB en AR slechts om de maand
vergaderen, doet het Gebu dat tweeweke-
lijks. De leden zetelen in beide andere
raden en·zijn dus zeer goed op de hoogte
van het reilen en zeilen aan de universiteit.
Officieel bereiden zij de vergaderingen voor
maar dat houdt in dat zij ook veel beter
ingewerkt zijn. Dat leidt tot wat men voor-
zich tig uitgedrukt het "sturen" van verga-
deringen zou kunnen noemen. Vaak wordt
er op het Gebu al een blauwdruk van de
beslissingen gemaakt. Ook voorstellen of
agendapunten :!noeten eerst via het Gebu
passeren vooraleer ze op de AR of de RvB
komen. Hoe dat de RvB affekteert is moei-
lijk na te gaae. Op de AR is dit probleem
zeker aan de orde. Let wel. in vele gevallen
spelen de leden van de AR - ook de stu-
denten - een daad~eIk.elijke rol in de
besluitvorming maar al even geregeld wor-
den zij met de grote dossierkennis van de
Gebu-Ieden rond de oren gemept. Dat leidt
in een ekstreern geval al eens tot vergade-
ringen waarin de rektor zijn zegje doet en
de opmerkingen genoteerd en vertikaal

sseerd worden.

Wijnstreek

De AR houdt zich zoals gezegd bezig
met onderzoek, onderwijs en dienstverlen-
ing. Hij neemt adviezen aan van OWR en
OZR en adviseert op zijn beurt de RvB. Een
machtig instituut met andere woorden.
Toch moeten hier enkele kanttekenin

Het rektoraal huis (foto Joost Helsen)

bij gemaakt worden. Ligt de macht echt bij
de AR - en dus voor een stukje bij de
studenten - of ligt ze elders?

De manier waarop het Gebu vergadert
is omineus voor de geheimzinnigheid die
eromheen hangt: rechtlijnig, zonder veel
poeha en vooral: in alle intimiteit op het
rektoraat. Hier komen geen etentjes in de
Faculty Club aan te pas. Integendeel, men
laat een karige maaltijd brengen die dan in
de rektorale mikrogolfoven wordt opge-
warmd. De studenten krijgen de verslagen
pas twee tot vier weken later. Vandaar dat
binnen Loko de roep om een studenten-
afgevaardigde in het Gebu te krijgen steeds
luider klinkt. Het is echter de vraag of daar
ooit zal op ingegaan worden. Gezien de
lange weg die de studentenbeweging in het
verleden heeft afgelegd kan men voor de
toekomst alleen maar het beste hopen.

Peter Mangelschots
Loes Geuens
Nikolas Cloet

Mikrogolf

Ten eerste slorpt de RvB een groot deel
van de macht op. Hij neemt wel adviezen
aan van de AR maar heeft een zeer grote
autonomie: hij stelt het gewoon reglement
op, beheert het vermogen en het patrimo-
nium, benoemt administratief en technisch
personeel en regelt het interne beheer. De
RvB bestuurt dus in feite de universiteit.
Vroeger was zijn macht nog groter omdat
toen in het Organiek Reglement te lezen
stond dat de AR de RvB adviseert maar dat
hij daarnaast "aan akademische raad de
informatie dil' noodzakelijk is voor hel
vervullen van deze taak" levert. Een sterk



Literair tijdschrift Nieuwzuid voorgesteld op Klapstuk

Hel essay als inlellekluele dildo.
,

n het kader van het Klapstuk-
festival werd vorige zaterdag de
studiedag "Het zout der aarde"

gehouden. Aansluitend was er de offi-
ciële voorstelling van het nieuwe lite-
raire tijdschrift Nieuwzuid. Nieuw
maar met een belegen randje want
Nieuwzuid is vooral het vormelijk ge-
downqrade vervolg op De Vlaamse
Gids en het legendarische Plaza Real.

Twee jaar geleden werd op Klapstuk alles in
gereedheid gebracht voor de presentatie
van een nieuwe literaire boreling: Plaza
Rea!. Door problemen met de subsidies bIe-
ven de beschuiten met muisjes uiteindelijk
in de kast staan (Veto jaargang 24, nr. 26).
De redaktie kreeg even later wel de kans
om De Vlaamse Gids over te nemen. Erik
Spinoy werd hoofdredakteur.

De Vlaamse Gids? Was dal niet het le-
denblad van het liberale Willemsfonds? Het
leek onverzoenbaar met de vooruitstre-
vendheid van het konsept van Plaza Real.
Spinov.maakte zich ook die bedenking
maar voorzitter Verhuist van de Stichting
De Vlaamse Gids drukte hem op het hart
dat er naar een ontzuiling gestreefd werd.
Spinoy kon zijn oren amper geloven en
knikte naar eigen zeggen "als een missie-
negertje nadat een hele buslading scho-
lieren langs geweest was". We schrijven
lente 1998.

Superman

Amper een jaar later lag hel hele pro-
jekt al in duigen. Honoraria werden niet
uitbetaald, het rekeningnummer van de
abonnementen was onbereikbaar zodat
alleen Superman zich nog had kunnen

abonneren en ook de belofte van de ont-
zuiling bleek niet meer dan een grapfje.
Voor de tweede keer op een jaar tijd zag De
Vlaamse Gids zijn voltallige redaktie opstap-
pen.

De ideeën van Plaza Real bleken ook
deze tweede tegenslag aan te kunnen. Vol
goede moed werd een subsidie-aanvraag
voor een nieuw tijdschrift ingediend. Alle
hoop werd gevestigd op een publikatie van
de Vlaamse overheid genaamd De Durfkrant.
Daarin werd propaganda gemaakt voor
vernieuwende initiatieven. De innovatie-
drang in het Vlaamse kulturele landschap
zou aangemoedigd worden. De werkelijk-
heid bleek heel anders. Ondanks alle belof-
ten van De Durfkrant moest hel nieuwe, nog
naamloze tijdschrift (de naam De Vlaamse
Gids was in "het hol van de blauwe vinvis"
blijven liggen) het stellen met een begin-
nersubsidie.

Spinoy fulmineerde hiertegen op de
persvoorstelling. Waarom kon voor Nieuw-
zuid - want zo zou de fenix gaan helen -
niet wat voor het Nieuw Wereldtijdschrift
(NWT) wél kon? Voor Spinoy was het
duidelijk: het NWT vertegenwoordigt de
Slem van de overheid en van priveebedrij-
ven terwijl Nieuwzuid 'slechts' een stelletje
individuele intellektuelen groepeert. Het is
op die manier duidelijk dat de overheid
treeft naar een kom modifikatie van de
Vlaamse kultuur: kultuur als een integre-
rend deel van een Ileksibele kapitalistische
ekonomie. Uiteindelijk leidt dil lOL een kul-
tureel pragmatisme dal een gevaar inhoudt
voor de vrije meningsuiting, aldus Spinoy.

Kataklisme

Dura lex, sed lex en dus moest ook
Nieuwzuid de tering naar de nering zetten.

Herfst-
universiteit

11-12-13-14 november '99
'Sparrenduin' De Haan aan Zee

PROGRAMMA

op donderdag (11/11) maken we eerst kennis met mekaar en met politiek
in het algemeen. 's Avonds kunnen we al in discussie treden met jonge
parlementairen van verschillende partijen.
vrijdag (12/11) is onze doe-dag: een politiek spel, fietstocht, bezoek aan

de IJzertoren, een 'Schrijf ze vrij'-actie, ...
pers en politiek komt zaterdag (13/11) aan bod: samen met een aantal
professionele journalisten bereiden we vragen voor die gesteld zullen
worden in het debat met de verschillende partijvoorzitters.
zondag (14/11) doen we zelf aan politiek : aan de hand van zelfgekozen
thema's houden we een eigen jongerenparlement!

het is een ongelooflijk boeiende én
totaal vrijblijvende ervaring!

Niet aarzelen maar insohrijven ...
Praktisch

deelnameprijs: 3.500,-bef. over te schrijven op rek.nr. 426-3175971-72
van de CVP-jongeren mét vermelding van naam en 'Herfstuniversiteit'.
voor deze prijs krijg je behalve boeiende en leerrijke momenten ook nog
de 3 overnachtingen, gratis gebruik van de sportinfrastructuur.
adres: Vakantiecentrum Sparrenduin. Copmanlaan 2 te 8420 De Haan
aan Zee, tel. 059/23 32 70 - fax 059/23 31 72.
voor nog meer info neem contact op' met het Nationaal Secretariaat van
de CVP-jongeren; Wetstraat 89 te 1040 Brussel, tel. 02/238 38 90 -
fax 02/230 33 01 of bij nationaal voorzitter tos; Carolien Ongena,
Kouterstraat 112 te 9070 Destelbergen, tel. 09/228 50 57

De Herfstuniversiteit is een organisatie van
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Weg met het glanzend papier, weg met het
A4-formaal, weg met kleuren, clippings,
nepadvertenties en reuzefoto's. Kortom,
weg met alles wat het tijdschrift voor es-
sayistiek het uiterlijk had moeten geven
van een low brow populair magazine à la
Flair of Playboy. Nieuwzuid is eerder strak,
éénkolommig. zwart-wit en high brow. Het
intellektuele katakJisme is echter intakt ge-
bleven.

"Nieuwzuid: een intellek -
tuele eklips bril, te gebruiken
bij de eerste tekenen van
verstandsverbijstering"

De volledige naam is freespace Nieuw-
zuid, driemaandelijkse diskursieve machine voor
kultuurkritiek en amusement en borduurt in
feite verder op de naam Plaza Real, het Zui-
derse plein waar allerhande potsenmakers
hun kunstjes mogen vertonen. Freespace is
een begrip waaraan betekenis werd
gegeven door de architektuurtheoreticus
Lebbeus Woods: "De freespace belichaamt
een nieuwe invulling van de ruimte en ver-
tegenwoordigt een nieuwe vorm van ken-
nis-door-aktie die blijft openstaan voor
vrije, persoonlijke interpretatie en individu-
ele verwezenlijkingen." De mosterd werd
elders gehaald maar hij smaakt nog steeds
hetzelfde. Ook de immateriële referent van
het Zuiden is nog aanwezig.

Redakteur - verschoning, bij
Nieuwzuid heet' dat Vast Burolid - Erwin
Jans vertelde over de dichter in de woestijn

vantilt

die een lied zingt dat wordt opgepikt door
een karavaan, doorverteld en na jaren in
een totaal herwerkte vorm de dichter weer
ter ore komt. Nieuwzuid wil zo'n karavaan
zijn, het verlangen een tocht laten maken
in de geografie van de materie. Tegelijk wil
het een kultuurkritische denktank zijn, een
karavanserai voor staatloze essayistiek.

Het klinkt allemaal nogal onaards maar
dat is de bedoeling. Burolid Dirk Van Bas-
telaere noemde het medium van het tijd-
schrift dan ook een alien, een slijmerig ding
dat tussen de gevestigde waarden kruipt.
Het tijdschrift is niet geïnstitutionaliseerd
zoals het boek; het is de sans-papier van de
literatuur. Het geeft kritiek vanuit de marge.

In het eerste nummer, zo stelt de pers-
tekst, kunt u alvast handjeschudden met de
geestelijke vader van de freespace. Lebbeus
Woods. Zinnenprikkelend zijn de pagina's
van Romantic Times en de verzen van Jess
De Gruyter. De Poëziepolitie en Rudi Laer-
mans's Groot Lawaai moeten dan weer
voor amusement of irritatie alnaargelang
zorgen. En de presentatie op Klapstuk blijft
ook niet zonder gevolg: meteen wordt een
reeks opgestart rond dans en politiek. Het
eerste item in die reeks is een interview
met Alain Platel.

De banden tussen Nieuwzuid en het
Stuc zullen ook in de toekomst aangehaald
worden. De abonnementenadministratie
verloopt via bet Stuc en zij zullen ook zor-
gen voor een evenement bij het verschijnen
van elk nummer. Nieuwzuid is de woestijn
ingetrokken, de fenix vliegt weer. Hopelijk
is hij ditmaal een langer leven beschoren.

Peter Mangelschots
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KLAPSTUK 1999

Dana Caspersen te gast op Klapstuk

Dansen op Vlaamse
polytonie
7) e Amerikaanse Dana Caspersen

is reeds enkele jaren aan de slag
bij het vermaarde Ballett Frank-

furt. Bij dit gezelschap, onder leiding
van de neoklassieke danser William
Forsythe, heeft ze een nieuwe voor-
stelling klaar, Work for three. De ko-
produktie met Klapstuk, de Vooruit en
het Festival van Vlaanderen gaat over
enkele dagen in première in Leuven.

Dana Caspersen koos voor de voorstelling
drie voortreffelijke dansers: Jill Johnson,
Michael Schumacher en Richard Sicgal.
haar allen bekend van bij het Ballen Frank-
furt. Het eerste avondvullende programma
van de Amerikaanse danseres-choreografe
balanseert ergens tussen het konkrete en

het abstrakte: op de achtergrond speelt ze
met inzichten en verhalen over tijd, op de
voorgrond is de aandacht gericht op de
choreografie, gebaseerd op de ritmes en de
melodieën van de polyfone muziek.

De voorstelling is opgedeeld in twee
delen. 'Prelude 17', het eerste deel, een
duo, gaat terug op de struktuur van een
fuga van Bach. Het tweede deel. 'Work [or
three', de hoofdmoot van het stuk, is ge-
baseerd op de laatmiddeleeuwse polyfone
muziek uit de Zuidelijke Nederlanden.
Samen met Dirk Snellings (artistiek leider
van Capilla Flamenca, een ensemble dat
zich toelegt op de uitvoering van polyfoni-
che muziek uit de Lage Landen) heeft

Caspersen gekozen voor de muziek van
Johannes Ockeghem en Josquin des Prez.
Snellings' Capilla Flamenca zal de muziek
trouwens live uitvoeren.

In de keuze van Caspersen ligt het
aksent op de laatmiddeleeuwse benadering:
al wat niet gevat of onder woorden ge-
bracht kan worden, moet men trachten op
een andere manier te raken. De suggestie is
belangrijker dan de uitbeelding op zich. Hel
feit dat dit zo prominent aanwezig is in de
muziek van Ockeghem sprak haar erg aan:
de stemmen die boven elkaar zweven, roe-
pen een beeld op van de mens die de tijd
op verschillende manieren ervaart. Samen
met de muziek zoekt zij ook in de tekstin-
houden naar ideeën voor de voorstelling.
Getransformeerde tekst versies worden
gedeklarneerd tijdens de voorstelling.

Transformaties en verschuivingen. van
konkreetheid naar abstraktie en andersom.
Het zijn de elementen die voor Caspersen
van belang zijn om een ruimte te kreëren
voor een persoonlijke reflektie over de
mens en zijn positie in dit leven. Uit de
voortdurende dialoog van muziek, woord
en dans ontstaat een hecht weefsel van al-
les wat menselijk is.

Katelijne Beerten

'Work for th ree , is woensdag 26 en donderdag
27 oktober om 20.30 u te zien in de Schouwburg,
Bondgenotenlaan 21.
Kaarten 700/600/500/400/300/200. Info en
reservaties bij Klapstuk: 016/20.81.33.

Ziek in miin hoold: auditie
Theater DeTerugkeer is aan haar tweede voorstelling roe, getiteld Ziek inmijn hoofd.
Daartoe is het gezelschap nog op zoek naar een zestal individuen van het vrouwelijk en
mannelijk geslacht. Leeftijd speelt geen rol. Voorstellingen zijn gepland voor einde maart.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich de komende maanden twee avonden per
week (vermoedelijk dinsdag en donderdag) kunnen vrijmaken.

Ziek in mijn hoofd gaat over een onopgeloste passionele moord die een aantal figuren
- door het gebeuren grondig het mentale noorden kwijt - hun amoereus leven op de
barbecuerooster doet leggen. vertrekpunt is niet een bestaande tekst, maar via improvisa-
tie en gesprekken zal er een verhaal geweven worden rond bepaalde thema's.

Voor de auditie van dinsdag 26 oktober moet er naast een zelfgekozen tekst ook een op-
gelegde tekst voorbereid worden. Tekst en info zijn te verkrijgen bij Wannes (016/20.71.72).

(sb)
Auditie voor Ziek in mijn Hoofd is gepland op dinsdag 26 oktober 01/1 20 uur in aula AV 03.12
(naast liet Stuc).
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De zilvermijn van singer-songwriter Kris Dane

Dames, cowboys en.pubers
g russelaar Kris Dane schaaft hard aan nummers, maar hij is niet de enige

die werkt. Ook de luisteraar moet doorheen het niet-evidente om heel wat
moois te horen. Donderdag speelt Dane, ter vervanging van Peter

vermeersch's groep A Group, in het Wagehuys. Dane laat zich vergezellen door
The Family. CC Leuven zet daarmee de zoektocht naar een nieuwe Leuvense
konsertkultuur verder.

Wetten hebben uitzonderingen. Men zou
bijvoorbeeld kunnen stellen dat muziek-
scholen de kreatieve geest beknotten. Kris
Dane zal dan met een jazz- en klassieke
opleiding, piano en slagwerk, een uitzon-
dering zijn. De hoes vermeldt: 'all songs
wntten. arranged, performed and produced
by Kris Dane. De rest van het multiple in-
strumentarium moet Dane op een andere
kreatieve zolder hebben geleerd. Of hoe
een andere wet stelt dat talent ongelijk
verdeeld is.

Samenspel met Luc van Deuren en Stef
Kamil Carlens (Zita Swoon), studio-hulp
van Aka Moori-ers en een clip kado van
sineast Jaco van Dormael (Toto Ie Héros en
Le Huitième Jour). Met de zon was Kris
Dane deze zomer al te bewonderen op het
Klinkende Munt-festival. De AB Club
(Brussel) en Het Magazijn (Gent) hielden
ook alopendeur voor Dane. In de advents-
tijd (10 december-2 januari) zal hij zich
zelfs bezinnen in de Brusselse Munt: dan
speelt de nieuwe opera Conte d'hiver van
Philippe ~octsmans. Zonder persmap had-
den weinigen het geweten.

Mirre

'Boy 26' is de opvolger van het debuut
'Fe is a male mystic'. Intellektuelen zullen
onmiddellijk het muzikale verhaal van
Prince opdissen bij het beluisteren van dit
laatste kleinood. Het nummer 'The year
2000' is inderdaad een funky antwoord op
1999 van de purperen kabouter. Naast de
poster van Prince zien de critici Jeff Buck-

ley en David Bowie boven het bed van Kris
Dane. Dane's vokale soeplesse is daaraan
alles behalve vreemd. Luister onder meer
naar 'Gold mine', 'Living for tornorrow' en
'Not the first time'. De muziekcriticus zal
daarenboven de jazz-invloeden in kom-
plexe drumritmes en piano niet durven
ontkennen. En Dane zou tenslotte goed
passen op een rare muziekkwieten-festival
met dEUS, Zita Swoon of Soulwax.

Kris Dane bewijst echter identiteit in al
die differentie. Vokaal heeft hij nu eens de
gratie en de scherpte van een dame, dan
weer de bittere passie van een Europese
cowboy en nog een andere keer de nervo-
siteit van een puber. Tekstueel zijn de asso-
ciaties soms heel erg losjes. Wel sterke titels
en oneliners als 'U can do more than U
think U cari'. 'Friendship is a goldmine en
'Music wiJl be my wife'. Verder behoeft 'A
little jew' geen teologische lezing. 'I must
have been insane to see in you tbe wiIe of
Jesus when I played the merry Christ wrap-
ped-up in a night-dress' spreekt boekdelen.
Wel profetisch en bezwerend is Dane in de
rol van Jim Morrison op 'You will come'.

Wierook

De nummers zijn stuk voor stuk erg
komplex van struktuur - naar jazz ver-
wezen de critici al. Het uitzonderlijke zit
meestal niet in de basismelodieën; veeleer
wentelt de ritmiek in eigenaardige partijen.
Vaak slaagt Kris Dane erin om de, halsbre-
kende toer van komplexiteit te doen slagen.
De fenomenale strings aan het einde van

Volgende week 27-ste vierentwintigurenloop

Sportraad geelt rondies
p dinsdag 26 en woensdag 27
oktober zullen zo'n vijftien-
duizend Leuvense studenten

weer afzakken naar het Sportkot voor
de grootste estafettewedstrijd van 't
land: de 24-urenloop. Daarop wordt
geklonken, met herbruikbare bekers.

Dinsdagavond om 20 uur wordt opnieuw
het startschot gegeven van deze loopwed-
strijd. Iedere student van Leuven kan dan
tot woensdag 20 uur een rondje (of meer
natuurlijk!) komen lopen voor zijn of haar
kring. Winnen is hierbij minder belangrijk:
enkel VTK en Apolloon blijken de laatste
jaren het meeste aantal rondjes te halen. Er
is natuurlijk wel onderlinge konkurrentie
tussen bepaalde kringen, zoals de strijd
tussen Ekonomika en VRG of de kamp
binnen Letteren.

Klok

Het studentengebeuren heeft uiteraard
ook aandacht voor het ludieke. Naast het
gewone klassement zijn er zo tal van ne-
venklassementen. zoals bij voorbeeld het
meest geklede uurtje. Ook voor diegene die
het lopen niet zien zitten, is het de moeite
om een kijkje te gaan nemen, want elke
kring doet zijn best om volk te lokken met
prachtige konstrukties en smakelijke ge-
rechten. Voor de computerfreaks is er
bovendien nog een heuse cybertent op poten
gezet, waar dinsdagavond de wedstrijd
Bayern München-PSV op groot scherm zal
worden uitgezonden. De vroege vogels
kunnen woensdagmorgen terecht in de

12

ontbijttent. waar Kultuurraad en Veto
eveneens zorgen voor enkele performances.

Sportraad is dit jaar ook milieubewust:
zoals vorige week in Veto (Veto 5, jaargang
26) reeds te lezen was, werd samen met de
stad Leuven en de universiteit een systeem
van herbruikbare bekers uitgewerkt. Dit
betekent dat iedereen die een drankje
koopt, dit jaar veertig frank meer zal moe-
ten neertellen.
Dit extra bedrag
is bedoeld als
waarborg, je
krijgt het dus
terug als je de
beker heel bin-
nenlevert. Een
grote groep vrij-
willigers zal dan
klaarstaan om
deze bekers te
recycleren. Over
dit systeem wordt
er eén perskon-
ferentie gegeven,
maandag om 19
uur. Waarschijn-
lijk laat u zich
verleiden tot een
wandel op het
Sportkot. Mis-
schien zelfs tot
het lopen van
een rondje of
anders een
toernee?

Jan Vereecken

Shit, ik dacht dat zo'n ding zeven snaren had Copyright Patricia Van Acker

'Soulrnate' zijn maar een voorbeeld. In
'People please move on' bewijst Dane origi-
naliteit en in 'û can d~ more' en 'Pregnant'
zelfs potentiële hitgevoeligheid. Aan het
slotnummer zestien kleeft een prachtige
ballad en een onaffe eigenzinnige tekst.

opgeheven in een pianomotief dat vele
elektro-boys als intro zouden willen. Sabam
is gewaarschuwd.

Voorlopig is het nog zilver voor Kris
Dane. Anders zou hij geen muziek meer
hoeven schrijven. Benieuwd wat Dane, na
het voorprogramma van het prettig ge-
stoorde kombo Paco, donderdag zal doen in
een zaal met zeteltjes. Echte muzikanten
zijn daar namelijk dol op, dus ook Dane.

Goud

Toch verliest Dane nu en dan nog
evenwicht. 'Godspeed' is op deze cd alles
behalve noodzakelijk. Is dat het moedige
risiko van het eksperiment? Kris Dane is
uiteraard ook de man dm u het verkeerde
beentje te doen voorzetten. Een voorbeeld
slechts: het nerveuze geknetter van elektro-
drums vormt de heterogene achtergrond
van een magistrale ballad ('Wayward's
okay'). Pas wanneer het nummer de vierde
minuut ingaat, wordt de spanning

Ward Daenen

Kris Dane, Boy 26, Carbon 7. Kris Dane en The
Fami/y spelen op donderdag 28 oktober om
20.00 u in het Wagehuys, Brusselsestraat 63.
Tickets kosten 350 of 280 (-26) frank. Reservaties
op 016/22.21.13. Gratis: Tante-veto geeft tien
vrijkaarten voor wie vanaf maandag 25 oktober
voet durft zetten in de 's Meiersstraat 5.

Buk u, anders komen ze weer op ons zitten (foto Pieter Van der Aa)

)
Jaargang 26 nr. 2 dd. 28 september; 1999 ,; ~ IStO /1....



Mltd,ogl~gs=
versc~~J~sele~?

Om dat probleem op te lossen, wil Acco je helpen:

TlASSeVlvC1Vldaag eVl 30 JlAVli2000 ~riJg Je
bij Acco eeVl blo~beest~op cadealA
per aaVl~oop vaVl 10 x 350 fraVl~,

Telkens als je voor 350 frank bij Acco koopt, zetten we

een stempel op je kopkaart. Heb je de eerste tien vakjes

op je kaart vol, dan krijg je van ons

een blokbeestkop cadeau.

(*) Kater, VYllAlArbloem. broVYlbeer eVl brosser:
spaar voor de blo~beest~oppeVl vaVl Acco

De vier blokbeestkoppen vormen een mooie én grappige

serie: de kater, de muurbloem, de brombeer en de brosser.

Op elke, kop staat een tekening en een leuk tekstje.

Spaar vóór 30 juni 2000 deze collectie bij elkaar!

(*)
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Fietsnieuws
Eerst het slechte nieuws: de start van de fietsherstelplaats in Heverlee (zoals aangekon-
digd in de KotKit en in de woonwijzermappen) wordt uitgesteld naar het voorjaar van
2000. Buiten wonen, komposteren en kastanjes rapen dus niets nieuws te beleven in
residentie Terbank.

Dan het goede nieuws: vanaf twee november krijg je zes maal de kans om een avond
Iietsherstelkursus te volgen bij Velo. Handig om kleine fietsherstellingen zelf te kunnen,
handig ook om op die manier hoge politieboetes te vermijden. Vakmensen van Velo leren
je tijdens een kursusavond op aanschouwelijke wijze de kneepjes van de Iietsherstellerij
(I 8u-20u). Daarna is er ruimte en tijd (20u-21 u) voorzien om onder begeleiding aan je
eigen fiets te werken.

De sessies gaan door in het Velo-atelier in de katakomben van Alma Il. De deelname-
prijs is 100 BEF per kursusavond. Omdat de ruimte en het aantal werkbanken beperkt is,
vragen we je om vooraf in te schrijven. Inschrijven kan vanaf maandag 25 oktober bij
Velo: 016/32.30.18 (enkel voor studenten).

Data: verlichting en banden 2/11, 2J/Il, 7/12, remmen en ketting 9/1 J, JO/U, 14/12.
(kn)
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Solidariteit
SoMBrero (Solidariteit Mexico België), een pluralistische vereniging die verschillende
projekten rond gezondheidzorg en mensenrechten in Mexico steunt, doet oproep aan
vrijwilligers om mee te werken aan de solidariteit tussen Mexico en België. SoMBrero
vergadert elke eerste dinsdag van de maand in het Leuvense. Voor meer informatie:
Sombrero@compuserve.com of tel. 016/20.54.33.

Promotie-actie voor
studenten en personeelsleden
KU Leuven J1?

Lemout&H ausple"

Zet vandaag je eerste stappen
in de wereld van morgen met
spraaktechnologie v~l1Lernout & Hauspie !

wH Voice Xpress'" laat je spreken teee" Ie computer!
• RJzendsnelie spraakherkennini : ~

dkteer tot I 40 woorëen per minuut. "
• Bewerk Mlcrosoft® Offlce-documenten met M Stem :

met NJwral LlnguJIIt Technology'~ fonnuleer..je opdracmen In
je eigen woorden. ~

• Ideaal voor brieven, verhandelil1&el1 en lIlesW
• Lees er alles over op http://www.lhsl.comlnilvokexpress/
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Internet- Veto:
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Alfaset Leuven (016/22.04.66)
Drukkerij: Artcos (Kampenhout)
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iedere vrijdagnarniddag om 16.00 u
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Eén vleugelslag van een vlinder kan een
storm aan het andere eind van de wereld
veroorzaken.
Waarom zou deze theorie niet op jou van
toepassing zijn? Ontdek tot welke

ontlading van talent·
jouw deelname aan de commerciële Business
Course van Procter&Gamble leidt. Leer
hoe jij functioneert onder hoogspanning.
En wat voor voltreffer jouw team met
topstudenten maakt!

Business CoursIs
14-18 lebruari
10-14 april2_
Meld je aan vóór 7 december 1999
(dit geldt voor beide courses).
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij
Lisette Bracket (02)456 48 82
E-mail: buscoursenl.im@pg.com
http://www.pg.com/benelux

Procter&Gamble
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" Lieveke, je lieveling is ook om van te
smullen. Mosj.
" Liefhebbers van film noir en erotische
zwane komedies worden op dinsdag 26 okto-
ber in AV 0),12 verwacht vanaf 19u45.
".Peter denkt alvast na over interfilmiteit in
horror-films
" "Ik vind de Wannes een toffe peer, maar
voor een diepzinnig gesprek moet je toch bij
Goetschalks zijn."(Steve Stevaert in gesprek
met Dirk Sterckx)
" Klapstukfestivalmedewerker zoekt nog een
lief voor de slotfuif van het Klapstukfestival in
het Stuc op donderdagavond.
" Sic organiseert vanaf 2 november zes dins-
dagavonden lang Iietsherstelkursus.

MAANDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg, 550/450, org. Klapstuk.

19.00 u DANS François Brice. Solo, in
Naamsestraat 96, toeg. 450/380, org.
Klapstuk.

19.45 u VERGADERING Verliefdheid, in ballon
Hocverplein. org. &of.

20.00 u DEBAT Gespreksavond met een
Filippijnse en een Cubaanse jongere over de
kloof tussen arm en rijk in het kader van
Worldshake en 11.11.11, in MTC Kleine aula,
org. FiHppijnengroep en AlB.

20.00 u KONSERT Think Of One van
Marrakesh Emballages Ensemble, in
Minnepoort. toeg. 400, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER Drie Monologen van Het

Inschrijvingen: 0 16/32.30.18
" Zoek de alliteratie: lekkere, leuke lesbische
zoekt mail-vriendin, Poekie3@hotrnail.com.
Geen griezelig geval.
" Da Extravaganza Alternativa Days verwacht
haar vrijwilligers om I 9u I 5 op dinsdag 26
oktober in AV 01.12.
".SoCie en Joris over de Schelde: "Ik zeg vele
malen dat was toch wel een plezante en
waterige onderneming".
" Fans van ziekenhuissoaps en horror worden
elke donderdag in november vanaf 2 I u
verwacht in AV 01.12.
" Wally en Katrien waren woensdag ongerust
aangezien een ietwat gevulde ex-kliopreses
niet op kot is komen slapen.

Toneelhuis. in Wagehuys, teeg. 450, org. CC
Leuven.

20.00 u VORMING Mondig met Internet. De
digitale burger, in Oratoriënhol, org.
Masereelfonds.

20.30 u DANS Benoît Lachambre: Délire Défait.
in Vlamingenstraat 83, toeg, 450/380, org.
Klapstuk.

DINSDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Senidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg. toeg. 550/450, org.
Klapstuk.

19.00 u DANS Francois Brice 'Solo', in
Arenberg. Naamsestraat. org. Klapstuk.

19.00 u DANS Sarah Chase 'Muzz & lamont

Alfa

" Gezocht: voorzitter van Sora, kwijtgeraakt
donderdagavond op de psychologiekaruus.
Kenmerken: klein, grappig en ietwat wagge-
lende gang .
" Negen slagen, ·zonder miserie, is heel Troel
om benen te hebben.
"Val (0) -10; Sof (0) -24; Wou (I) 24; Wim
(0) 10
"Sof (6) 45; Wim (5) -153; Val (2) 41; Wou
(8) 67
"Roe 41; maal -41; Maa5 -41; Wim 41
" Missing: baksteen uit de Tiensestraat. terug
te bezorgen bij S.V.D., 's Meiersstraat 5 tussen
twee en zes op het buro van Kringraad. Ook
verloren: kater van de politika-bar,

" Chloé heeft een nieuwe hobby: het verza-
melen van menstruatiezakjes
".Sinds de sex-IQ van de Flair uit is, is het
konversatienivo op de 's Meiers danig gezakt.
" Leanders nieuwe codex is ontgroend. Hij
geniet nog na op het kot van één van Klios
bevallige deernes.
" Wally mag niet meer binnen in doc's bar

Earth Observatory', in Arenberg.
Naamsestraat. org. Klapstuk.

19.45 u CULT Inleiding in kontroversiele en
pro:.:"<lCerende picturemania: o.a. Stanley
Kubriek. ... , in AV 01.12, org. DEAD.

20.00 u TEATER Het Toneelhuis: Drie
Monologen, in Wagehuys, toeg. 450, org. CC
Leuven.

22.00 u TEATER Dichters uit Epibreren en
boekenmarkt, in Sportkot. toeg. "gratis", org.
Kura.

WOENSDAG
13.00 u DANS Sarah Chase. in Arenberg. toeg.

"gratis", org. Gratis Uur Kultuur ism.
Klapstuk.

18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

• 25110 om 22.00 u: Letterenfuil, in Lido .•
26/10 24-urenloop .• 27110 24-urenloop.

Chemika
• 26/l 0 24-urenloop: Chemika zoek! lopers.
• 27110 24-urenloop.

EOOS
• 28/l0 Tapnamiddag, in Fakbar Letteren.

Germania
• 25/10 om 22.00 u: Letterenfuif in Lido .•
26110 24-urenloop .• 27110 24-urenJoop .•
28110 Nacht van de DJ, in Fakbar.

Historia
• 25/J 0 om 22.00 ti: Leuerenfuif, in Lido .•
26/10 24-urenloop .• 27/10 24-urenloop .•
02/l1 '70-'80 avond, in Pakbar Letteren. '.
02/11 om 20.00 u: fUm 'The Big Lebowski'.
in MS! 03.18.

KLiO
·26110 24-urenloop. ·27/10 24-urenloop.

LeHeren
• 25/10 om 22.00 u: Letterenfuif. in Lido.

• 25/]0 om 22.00 u: Letterenfuif in Lido .•
26110 24"urenloop. ·27/10 24-urenloop .•
03/11 Messageparty. in Pak Letteren.

Psychologie
• 28/10 om 22.00 u: Kandidaturenfuif r in
Albatros.

Politika
·26/10 24-urentoop .• 26/10 om 21.00 u:
cocktailavond. in CK-Iokaal. • 27110 24-
uren loop .• 27/10 om 20.00 u: gratis film U-
turn, in AV 01.12, • 03/ I I om 22.00 u: Fuif,
in Lido, toeg. 60/80.

Politika
• 28/10 om 20.00 u: Cocktailavond. in CK-
lokaal.

PSYChologische Kring
·28/10 Kan-TD, in Albatros.

Romania
• 25/10 om 20.30 u: Film: 'La vita è bclla', in
MSI 00.28 .• 25/1 0 om 22.00 u: Letterenfuif
in Lido ..• 26110 24-urenloop: tiramisu en
koffie .• 27i1O 24-urenloop. ·28/10
Rcmania taptl.

LLK
• 26/10 Tapkursus. in zaal MoneJla (.oOC'$

bar). ·03/11 Doop met doop-TD ,in Odi1.

Medica
• 28/10 om 20.00 u Piesta Mexicana, in Doc's
Bar.

Medisoc
• 27/10 Fuif Albatros.

• .26-/10'24-urenloop .• 26/l0 24:~ per pint
tn 't Elixir. ·27110 24-urenloop .• 28/10
Doop.

Wlna
·27/10 om 22.00 u: wtnabar, in RC.
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sinds hij de gehele drankvoorraad daar samen
met een snoodaard van het Lernmensinstituut
leeggehaald heeft.
" Diertjes voor Oekraïne Beertjes: inzamelak-
tie van niet meer gebruikte knuffels. Tot en
met zes november kan je die inleveren in het
kringloopcentrum SPIT, Diestsesteenweg 104
in Kessel-Jo
" De ietwat gevulde ex-kliopreses lijkt niet op
de ietwat gevulde huidige Politika-krico.
" Oh jawel. Waarschijnlijk was het een twee-
Iing die in de kraamkliniek door elkaar
gegooid is.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

IiISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

1l016/201.301

Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsetraat. org. Klapstuk.

19.00 u DANS Sarah Chase 'Muzz & Larnont
Earth Observatory', in Arenberg.
Naamsestraat. org. Klapstuk.

19.00 u DANS Francois Brice 'Solo', in
Arenberg. Naamsestraat. org. Klapstuk.

20.00 u DANS Dana Caspersen: Work for Three,
in Stadsschouwburg, org. Klapstuk i.s.m.
Festival van Vlaanderen Vl.-Brabant.

20.00 u KONSERT Jo Lemaire zingt Piaf: Une
Vie, in Minnepoort. toeg. 500, org. CC
Leuven.

20.30 u DANS Benoir Lachambre 'Délire
DéfaiLlUndone Delirium', in Vlamingenstraat
83, org. Klapstuk.

DONDERDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos. in Arenberg.
Naamsestraat. org. Klapstuk.

19.00 u VERGADERING Stuurgroep & of. in
Couperus & Cocteau, Diestestraat 245, org.
&of.

20.00 u DANS Dana Caspersen: Work lor Three,
in Stadsschouwburg, org. Klapstuk i.S.m.
Festival van Vlaanderen vl.sBrabant.

20.00 u DEBAT Anarchisme en gcmecruepoll-
tiek? De politieke dimensie van sociale ekolo-
gie, in Tegenstroom, Janseniusstraat 27, org.
Tegenstroom.

20.00 u KONSERT Pianoduo Kolacny: Andalou-

sische dansen, in Concertzaal Lemrncnsinsti-
tuut, org. Concertvereniging Lernrncnsinstituut.

20.00 u KONSERT Kris Dane & Thc Family:
Belgische pop rock. in Wagehuys, iocg. 350,
org. CC Leuven.

20.00 u VORMING Beeldvorming in de media,
in Couperus & Cocicau. Dicstsesiraat 245,
org. Labyrint & Driekant.

20. 15 u TEATER Arnuserncrus Theater Leuven:
Ars Arnaroria. in Zwarte Zaal, Vaankom 25,
ioeg. 200/400, org. Arnuscrnents Theater
Leuven.

VRIJDAG
20.00 u TEATER Het Paleis: Honingbijen -

Honcybecs, in Wagehuys, roeg. 350, org. CC
Leuven.

20.[5 u TEATER Daniel de Laet: Handen thuisl,

in Witte Zaal, vaartkom 25, tocg. 200/400,
org. Arnuscmcnts Thcater Leuven.

20.30 u KONSERT Johannes Brahrns: Ein
deutsches Requiem, in Sint-Jan-de-
Doperkerk. Groot Begijnhol tocg. 350/500,
org. Arenbergkoor.

ZATERDAG
20.15 u TEATE.R Amusernents Theater Leuven:

De Wereldkampioenen, in Wagehuys, roeg.

200/400, org. Amusernerus Theater Leuven.

ZONDAG
23.00 u FUIF FOOD vs KOZZMOZZ: Stacey

Pullen, Trish, Kash, Kozz, ... , in Silo, org.
Pood.
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Tussen hel en hemel: het Redentiner Osterspiel

"Een spektakel in de goede, oude
betekenis van het woord"

aar aanleiding van 575
jaar KV Leuven grijpt de
universiteit terug naar
haar middeleeuwse wor-
tels. In samenwerking
met de stad Leuven wordt

momenteel namelijk de opvoering van
het Redentiner Osterspiel, een opmer-
kelijk middeleeuws paasspel, voorbe-
reid. Het Osterspiel zou het koningin-
nenstuk van het komende feestjaar
moeten worden. Sabine Reifer, studen-
te Germaanse talen, houdt als regis-
seuse dit mammoetprojekt in de hand.

Veto: Wat is het Redentiner Osterspiel?
Sabine Reifer: «Het Osterspiel is een
religieus drama dat omstaan is in het jaar
1460. Het speelt zich af in de tijd vóór
pasen en heeft de verrijzenis van Christus
als hoofdonderwerp, zoals het in de klassie-
ke bijbel wordt voorgesteld. Zoals zo vaak
in de middeleeuwen, is ook dit bijbelse
verhaal flink uitgebreid en aangedikt. Het
spel bestaat uit twee delen, waarbij het
eerste deel vooral rond de verrijzenis en de
zogenaamde 'hellevaart' van Christus
draait. Die 'hellevaart' verhaalt hoe Chris-
tus de hellepoort kapot slaat, daarna de
konfrontatie aangaat met Lucifer, de zielen
van de zondaars uit de hel bevrijdt en met
hen ter hemel stijgt. Het tweede, interes-
santere deel. speelt zich VOlledig af in de hel
waar we de arme Lucifer en zijn technisch
werkloze ploeg te zien krijgen, die geen
zielen meer hebben en zich daarom zitten
te vervelen. Lucifers' helpers worden daar-
op door hun gefrustreerde baas naar Lübeck
aan de Oostzee gestuurd, waar toentertijd"
een pestepidemie woedde, in de hoop daar
de nodige zielen te vinden om de hel op-
nieuw te vullen.»
Veto: In hoeverre hebt u het stuk geaktIJali·
seerd?
Relfer: «Omdat de opvoering samenvalt
met een internationaal kongres dat onder
andere rond middeleeuws drama en taalge-
bruik draait, hebben we geprobeerd om de
toenmalige spee1$tijl zo getrouw mogelijk te
rekonstrueren. Dit is al een uitdaging op
zich, want die manier van spelen is hele-
maal anders dan wat nu de gewoonte is.
Alles speelt zich synchroon af: de spelers
bevinden zich het hele stuk lang op bet
toneel. Iedere speler had namelijk een
'huisje' op de scène, waar hij op zijn beurt
kon wachten.»

zal geven over wat er allemaal te zien valt.
Het stuk is daarenboven visueel zo interes-
Sant dat de toeschouwer toch zeer goed
weet wat er gebeurt.»

«Ben andere reden waarom we dit stuk
hebben gekozen, is dat men niet zeker is of
het überhaupt ooit wel is opgevoerd. Het
Osterspiel is nogal ironisch, zelfs sinisch en
er wordt veel gelachen met de religieuze
tematiek. De duivel speelt eigenlijk de
hoofdrol en misschien was dit de reden
waarom het toen nooit is gespeeld. Het was
trouwens professor Nowé die het allemaal,
vanuit zijn positie als professor Duitse lite-
ratuur, heeft doen ontstaan. Het was zijn
grote droom om het Redentiner Osterspiel
ooit op te voeren. Het is dus allemaal met
een heel klein idee begonnen en dat is dan
langzaam gegroeid tot de grote voorstelling
die het nu Is.»

Veto: Ook de lokatie, het Groot Begijnhof, is
duidelijk niet zomaar gekozen.
Reifer: «Inderdaad, de première van het
stuk op 31 maart valt samen met de ont-
hulling van de plaket ter erkenning van het
Groot Begijnhof als Cultureel Erfgoed door
de Unesco. Daarom hebben we er bewust
voor gekozen om de relatie tussen setting
en stuk extra in de verf te zerten..

Geneeskunde

Veto: Van wie gaat het hele initiatief vooral uit?
Reifer: «De KU Leuven, uiteraard, maar
daarnaast zal het ook hét hoofdevenemem
worden van Leuven 2000. Daarnaast krij-
gen we ook steun van de provincie Bra-
bant, een aantal Duitstalige firma's en
hopelijk ook van de Vlaamse gemeenschap.
Je moet er dan ook rekening mee houden

les te geven.»
Veto: Het merendeel van de honderdveertig
akteurs die ti nodig hebt, zijn studenten - men-
sen die zich vaak nog nooit professioneel met
teater hebben bezig gehouden. Is hef haalbaar
om met hen zo'n stuk te brengen?
Reifer: «Ik werk vaak met amateurs en ik
moet zeggen dat het entoesiasme bij hen,
en dus ook bij studenten, vaak stukken
groter is dan bij professionele akteurs. Ook
als het akteren echt 'werk' wordt, is hel
entoesiasme hoger bij mensen die niet god-
ganse dagen op de planken hun brood
staan te verdienen. Daarbij komt ook nog
dat het stuk, in zijn oorspronkelijke vorm,
duidelijk voor lekcn-akteurs was bedoeld.
In die zin zijn we dan ook weer trouw aan
ons histor~~ch voorbeeld. Bnroesiasme is de
hoofdregelt zowel bij studenten als niet-
studenten. Het is ook zo dat we onder het
akademisch personeel op de nodige respons
kunnen "'lekenen: daar hebben we bijvoor-
beeld mensen als Luc Draye en Kun
Feyaerts die ook-hun medewerking hebben
toegezegd. »
Veto: Hoe verlopen de audities?
Reifer: «De audities die we voor de zomer-
vakantie hebben georganiseerd, hebben-ons
al veel goede mensen opgeleverd. De rol .
van Lucifer is bijvoorbeeld al ingevuld door
een 19-jarig natuurtalent. Ook de andere

Veto: Het stuk kan nu al op heel waf interna-
tionale aandacht rekenen.
Reifer: «In Duitsland wordt er nu al
reklame voor het stuk gemaakt en de
Norddeutsche Rundfunk zal erover berichten.
En er zijn ook mensen uit Duitse, Neder-
landse en Engelse universiteiten die een
kijkje willen komen nemen. Omdat zoiets
niet zo vaak gebeurt. zeker in een histo-
risch kader als het Begijnhof. In die zin
hebben we hier een unieke kombinatie, Er
is natuurlijk ook het spektakel: vuurwerk
en fakkels op scène, en dat is toch iets dat
mensen aantrekt, denk ik.»

Don Quichote

Veto: U beklemtoont nogal sterk de spektakel-
kant van het stuk. .
Reifer: «Het is een spektakel; als je weet
hoe de duivel op het toneel verschijnt of als
je denkt hoe de verrijzenis van Christus
wordt uitgebeeld. Ook de muzikale omka-
dering - die we zeker niet mogen vergeten
- is hierop gericht: het Gregoriaans Koor
van Leuven en een bekend middeleeuws
ensemble uit Bremen-zullen het stuk op
een autentieke manier begeleiden. We heb-
ben ook buitengewoon veel akteurs op het
toneel meer dan honderdveertig mensen
die allemaal verschillende rollen moeten
spelen. Het is een spektakel, maar dan wel'
in de oude, goede betekenis van het woord:
die van 'er zal veel te zien zijn.:»

dat de grootte van het projekt toch wel
enkele miljoenen vraagt.»
Veto: Hebt 11 al ervaring met zo'n meqaproduk-
ties? -
Reifer: «Ik werk nu al meer dan twintig
jaar in het teater en ik heb al heel wat
spektakels geleid, onder andere de open-
luchtvoorstellingen in Ename. Daar ging
het ook om een middeleeuws stuk, de
Beatrijs. dat ook in een aangepast kader -
op en rond de opgegraven fundamenten
van de abdij van Ename - werd gebracht.
Ik heb ook een bewerking van Don Oui-
chote achter de rug en daarnaast ben ik
jaren aktief met opera bezig geweest. In
opera staat er trouwens ook altijd héél veel
volk op de planken. dus daar heb je nog
een andere gelijkenis.»
Veto: Hoe bent u in Leuven terecht gekomen?
Reifer: «Goeie vraag. Ik kom uit Duitsland,
waar ik Germaanse talen studeerde. Ik heb
echter nooit mijn tweede licentie Germaan-
se talen afgewerkt, omdat het teater mij
daar altijd heeft van weerhouden. En toen
ben ik hier in België terechtgekomen, oor-
spronkelijk om in Antwerpen geneeskunde
te studeren, maar daar werd ik opnieuw zo
opgeslorpt door de kunstwereld dat ik me
definitief met het teater ben gaan bezighou-
den. D~arom dacht ik. d,at het misschien
toch niet zo eeu slecht idee zou zijn om dat
diploma Germaanse eindelijk eens te gaan
halen. Om die teaterervaring toch op een
zekere manier te kunnen doorgeven, om

studenten skoorden goed en kwamen dus
ook in aanmerking voor een rol. Maar dit
belet niet dat we op dit ogenblik nog met
een serieus tekort aan akteurs en figuran-
ten zitten. Op dit moment zijn we nog
steeds heel erg op zoek naar mensen die
bereid zijn om mee te doen en zich in te
zetten voor de toch wel werk vragende
repetities, die zo'n vier maanden in beslag
zullen nemen. De ene rol vraagt natuurlijk
meer voorbereiding dan de andere. Daar-
naast hebben we natuurlijk ook mensen
nodig voor belichting, vuurwerk en mensen
die programmaboekjes ultdelen.»
Veto: Heeft de relatief lage opkomst op de audi-
ties ook niet te maken met het feit dat de opvoe-
ringen juist vallen binnen wat traditioneel een
eksamenperiode heet te zijn?
Relter; «We proberen de opvoeringen en
de repetities zo goed mogelijk in te passen
in het leven van de gemiddelde student,
alleen is het moeilijk om met zoveel ver-
schillende agenda's rekening te houden. We
rekenen er dan ook op dat mensen er iets
voor over hebben om in dit unieke stuk te
kunnen meespelen.»

Dominique Biebau
Koen Vanachter

De opvoeringen vinden plaats ÎJ1 het Groot
Begijnhof op 31maart (première), 1,2,4,5, 6,
7,m 9 april. De audities voor akteurs en figuran-
ten lopen nog steeds. Meer informatie over het
stuk en de audities: 016/29.33.13. (lsabelle
Vanden Have).

Droom

«Ook voor het decor hebben we ons
gehouden aan tekeningen en schetsen uit
die tijd. Zo hebben we de spelershuisjes
bewaard, met dit verschil dat het publiek,
zoals dat toen wél het geval was, niet tus-
sen de verschillende huisjes door kan lopen.
Het publiek is zoiets niet meer gewoon en
dat zou snel in een chaos uitmonden. We
hebben wel het middeleeuwse publiek, in de
vorm van figuranten, op het toneel gezet.»
Veto: Waarom heeft men precies dit niet zo
evidente stuk uitgekozen om 575jaar KV Leuven
te vieren?
Reffer: «In de eerste plaats zijn de Leuven-
se universiteit en het Redentiner Osterspiel
ongeveer even oud. Daarbij komt ook nog
de taal: bet stuk is namelijk geschreven in
het Middelnederduits. Dat is bijna Neder-
lands, want in die tijd leken Nederlands en
Duits nog veel meer op elkaar dan nu. Ik
denk dan ook dat het, behalve de woorden
voor dingen die niet meer voorkomen of
worden gebruikt, heel makkelijk; - ook .'
voor mensen van hier - verstaanbaar is.
Maar om alle taalproblemen volledig uit de
baan te ruimen, is er een spelleider voor-
zien die tussendoor uitleg in het Nederlands
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