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Rekloren lanseren voorslel rond basislinanciering
rijdag jongstleden besprak de
Vlaamse Interuniversitaire Raad

- (Vlir) met de minister van On-
derwijs Marleen Vanderpoorten (VLD)

. een voorstel rond de basisfinanciering
van de universiteiten. De Vlaamse aka-
demische wereld vindt de huidige fi-
nanciering inefficiënt en niet voldoen
aan de reële noden. Het voorstel komt
neer op een bevriezing van de huidige'
toestand voor een periode van zeven
jaar. Intussen kan nagedacht worden
over een volledig nieuwe regeling.

Dat er een ernstig probleem is met de finan-
ciering van universiteiten, is al lang duide-
lijk. De rcktoretc speech [Jij dc opening van
db. akademiejaar was bijna volledig gewijd
aan de centen. Rektor Oosterlinck stelde
toen dat er te weinig werkingsmiddelen zijn
om aan de maatschappelijke verwachtingen
van onderzoek, onderwijs en internationa-
lisering te voldoen. Volgens Oosterlinck moet
het budget verhoogd worden maar ook de
financiering op basis van het aantal studen-
ten moet veranderen. Nu wordt een student
in de ene instelling soms de helft beter gefi-
nancierd dan in de andere, wat de rektor
onaanvaardbaar en ongrondwettellijk vindt.

De studentenspeech maakte duidelijk
dat de akademische overheid en studenten
het voor een keertje roerend eens waren.
De Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) pleit voor een verhoging van de
omvang van de overheidsfinancierlng. Deze
is ontoereikend en zou op zijn minst op het
nivo moeten gebracht worden van België's
naaste handelspartners.

Net zoals hun rektor hekelden de stu-
denten een basisfinanciering die grotendeels
gebaseerd is op de studentenaantallen. Dit
systeem moet drastisch gekorrigeerd worden.
Het basisprincipe wensen de studenten even-
wel te behouden. Zuiver kwaliteitsgedreven
financiering zou het risiko kunnen inhou-
den dat uniefs zich volledig afkeren van hun
demokratiseringsopdracht en zich nog en- '
kei gaan richten op de betere st udenten.

Volgens Loko moet een vernieuwde fi-
nandering afstappen van het systeem van
de jaarlijkse betoelaging. Loko stelt een sys-
teem voor waarbij een daling in studenten
zich pas na vijf jaar laat merken in de basis-
financiering van de overheid naar de uni-
versiteit toe.

Vlir
Vrijdag jongstleden ontving minister

van Onderwijs Vanderpoorten de Vlaamse
rektoren om een stand van zaken te vragen
over enkele punten. Van de rektor van de
KUB Constant Matheeussen en de rektor
van de UA Rudy Verheyen vernam Veto dat
de Vlir een voorstel rond de basisfinanciering
had voorgelegd aan de minister: de univer-

siteiten zouden hun basisfinanciering op het
huidig nivo van elke instelling willen 'bevrie-
zen', en dat voor een periode van zeven
jaar. Daarenboven vragen ze aanpassingen
indien de overheid bijvoorbeeld bijkomen-
de onderwijsbevoegdheden aan een instel-
ling toewijst of als er meer studenten bijko-
men. Ondertussen kan er gewerkt worden
aan een 'degelijke' financieringsregeling.

Op de vraag of vrijdag ook voorstellen
werden gelanseerd rond de sociale betoela-
ging en de penibele situatie van de sociale
voorzieningen in het algemeen, antwoord-
den beide rektoren echter ontkennend.
Nochtans bestaat ook hier een enorme dis-
krepantie tussen de overheidsfinanciering
en de reële noden. Op de begrotingsverga-
dering van de Ra
ningen (RvS) van de KU Leuven in oktober
'99 werd zelfs duidelijk dat voor het eerst
sinds de Sint-Anna besparingen van 1986 er
globaal moest bezuinigd worden.

Trend

Ook hier knelt hetzelfde schoentje: een
financiering afhankelijk van de studenten-
aantallen. RvS krijgt zijn geld uit twee por-
temonnees: enerzijds betaalt de overheid
jaarlijks een bedrag dat schommelt naarge-
lang het aantal ingeschreven studenten. Een
heikel punt hierbij is dat de grootste instel-
lingen, zoals de KU Leuven het minst krij-
gen. De KU Leuven krijgt 8.353 frank per
student en de KUB 14.669. Men gaat er im-
mers van uit dat een grote inste]ling kan
genieten van schaalvoordelen, waardoor de
sociale voorzieningen relatief gezien goed-
koper aangeboden kunnen worden. Ander-
zijds is er de toekenning van een deel van
de gelden die studenten betalen bij hun in-
schrijving. Reeds enkele jaren kampt de KU
Leuven echter met een dalend aantal nieu-
we inschrijvingen en het wordt duidelijk
dat deze trend zich nog enkele jaren zal
verderzetten. Mede daardoor pleit RvS om
de financiering minder studentafhankelijk
te maken.

Tot de begroting van oktober 2000 heeft
de Leuvense sociale sektor tijd voor een op-
lossing. Als er geen regeling komt, dan blijft
RvS zitten met een put van acht tot twaalf
miljoen frank en dan moet er hoogstwaar-
schijnlijk flink gesnoeid worden.

Een tekort van acht miljoen frank wil
konkreet zeggen dat de Alma het met vier
miljoen frank minder moet doen. Dat is om-
gerekend ofwel vier frank meer per maai-
tijd of vier personeelsleden ontslaan. De
huisvesting van de KU Leuven kijkt in dit
rampsenario aan tegen een tekort van twee
miljoen frank. Mogelijke oplossing: de
maandhuur doen stijgen met honderd frank.
Wat de psychomedische begeleiding betreft,
daar kan men alleen saneren door te beknib-
belen op het personeel. Ook de Leuvense
studentenbeweging deelt in de klappen.

Dezefoto heeft uiteindelijk niets met deze Veto te maken. Voor meer informatie kan u altijd terecht op
het nummer 0/6/21.19.00

Als minister Vanderpoorten het voor-
stel aanvaardt, is er tijd om te denken aan
de betoelaging van de sociale voorzienin-
gen. Deze intentie werd bovendien ook op-
genomen in het regeerakkoord. Het is wel
bijzonder bedroevend dat vrijdag de rekto-
ren hierover geen woord hebben geroerd.
In een telefonisch onderhoud met Veto be-
nadrukte rektor Oosterlinck dat hij volgen-
de maand deze problematiek zal aanbren-
gen bij de Vlir.

Recht

Studenten hebben recht op een gede-
gen onderwijsinfrastruktuur en de voorals-
nog onvoltooide demokratisering van het
onderwijs heeft nog steeds nood aan ruim
opgevatte sociale betoelaging. Eerder werd
in Veto al de falende werking van het stu-

(foto Rolf Op de Beeck)

dietoelagenstelsel belicht. Veel jongeren kun-
nen maar de stap maken naar het hoger
onderwijs mits allerlei gemeenschappelijke
voorzieningen zoals huisvesting, restaurants,
enzovoort.

Een nota van de ad hoc- kommissie
• toelagen van RvS biedt een aantal denkpis-
tes. RvS wil vooreerst geen politieke oplos-
sing maar een fundamentele, opdat er een
budget zou gemaakt worden in funktie van
de noden. In het bijzonder op het vlak van
de sociale voorzieningen zou best instelling-
overschrijdend gedacht worden. Bij het toe-
kennen van sociale toelagen zou de over-
heid veel meer rekening moeten houden
met de verschillende behoeften aan sociale
voorzieningen van de universiteiten of
hogescholen.

Bart De Schrijver
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1 2 3 4 6 8 9 10 115 7

Horizontaal - 1 Vorm van neerslag - Franse havenstad 2 Semitische taal 3 Gewicht-
Plaag - Insekt 4 Muzieknoot - Rang in de maatschappij - Europese rivier 5 Vlekje in
kontrasterende kleur - Windrichting 6 Verbond - Luizenei 7 Italiaanse rivier - Staat in
het Midden-Oosten 8 Zangnoot - Onkruid met brandharen - Nikkel 9 Meisjesnaam -
Plechtige gelofte - Lofdicht 10 Hulpmiddel bij het rekenen 11 Minnaar - Poezengeluid.
Vertikaal- 1 Vormelijk, beleefd - Strijdperk 2 Natuurlijkheid, echtheid 3 Aggregatie-
toestand - Europese rivier - Bevel 4 Bijwoord - Kijkglas in een deur - Voegwoord 5
Vracht - Huidverharding 6 Belgische rivier - Hemellichaam 7 Europese hoofdstad -
Nederlandse stad' 8 Muzieknoot - Zwabber - Drietenige lui-aard 9 Europeaan - Roem
- Familielid 10 Algemeen oproer 11 Kaartspel met 78 kaarten - Deel van een vis.

Door Filip De Keukeleere
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Kringraad verkiest u personen voor Onderwijsraad (twee uit Hu-
mane, één uit Biomedische en één uit Ek-
sakte Wetenschappen), twee personen voor
de vertegenwoordiging op de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS), drie mensen
voor de lerarenopleiding (één uit elk van
de drie groepen). Tot slot is er de taak van
kringkoördinator (één persoon).

Indien u zich kandidaat wenst te stel-
len voor een of meerdere funkties dan dient
u een schriftelijke motivatie alsook een cur-
riculum vitae te bezorgen op het kantoor
van Kringraad, 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven. Deze ~oeten ingediend zijn uiterlijk
de woensdag voor de betreffende Algemene
Vergadering om 18 uur. U kan op het kan-
toor ook~teeds terecht voor meer informa-
tie over de predeze invulling van de taken.
Telefonisch zijn wj.i te bereiken op het
nummer 016/22.3.1.09 en dit elke werkdag
LUssen 14 en 18 uur.

Kringraad. een van de zes geledingen van
de Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko), begint binnenkort weer aan
zijn jaarlijkse vernieuwing van de beleids-
funkties. Alle plaatsen worden door dit be-
richt vakant verklaard.

De voorzitter (één persoon) en vrijge-
stelden (twee personen) worden verkozen
op de Algemene Vergadering (AV) van 31
maart 2000. Op de AV van 28 april 2000
wordt de reeks verdergezet met de verkie-
zing van een nieuwe informatikavertegen-
woordiger (één persoon), een nieuwe alfa-
setbeheerder (één persoon), de Internatio-
naal-vertegenwoordigers (twee personen)
en de vier mensen voor op Akademische
Raad (twee uit Humane Wetenschappen,
één uit Biomedische en één uit Eksakte
Wetenschappen) om de stem van de stu-
denten te laten weerklinken. Op 5 mei
2000 worden op de AV de laatste funkties
verkozen. Er wordt dan gestemd over vier

(svd)

Fokke en
Sukke

doet getuigt van intense minachting voor
miljoenen gelovigen over de hele wereld en
is ongepast voor een blad dat financiering
ontvangt van een katolieke universiteit. Wij
vragen derhalve dat u zich in het vervolg
onthoudt van dergelijke laagheden. Met
zulke vulgariteiten schendt u overigens het
Europees Verdrag voor de Hechten van de
Mens (vrijheid van geloofsovertuiging), en
toont u aan van hetzelfde kaliber te zijn als
de fascisten van het Blok.

Maarten Dupont, namens Jong
Thomas More Genootschap

Groot was onze verbazing toen we kennis
namen van de inhoud van uw vorig num-
mer. U vond het nodig de naam van de
Mensenzoon te misbruiken in een vulgaire
tekening. Wij wensen met klem te protes-
teren tegen deze uiting van religieuze dis-
kriminatie en onverdraagzaamheid. Wat u

K4THOUEKE UNIVERSiTEIT

LEUVEN
Informatie voor afstuderenden

Wegens succes verlegd.

Jobinformatiedag K.U.Leuven
Woensdag 15 maart 2000

Sporthal De Nayer (Tervuursevest 101, Heverlee)
van 10u tot nu en van 14u tot 17u.

Met -bespreking van sollicitatiebrieven door ervaren personeelschefs
-vaeaturedatabank op in temet
-iufosessics over • doctoreren (10u}

• starten met ecn eigen zaak (14,,)
.Jt..
KBC
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De biecht van KUB-rektor Constant Matheeussen

«Hoezo? Opium voor· hel volk?»
Onderwijs is geen massaprodukt'.

Met deze slogan promoot de
Katolieke Universiteit Brussel

(KUB) haar eigen kleinschaligheid.
Deze kleinschaligheid betekent in de
praktijk een vijfhonderdtal studenten
voor zes kandidaatsopleidingen in de
humane wetenschappen en voor een
aantal Voortgezette Akademische Op-
leidingen (VAO's). Het bestaan van de
KUB wordt echter af en toe in vraag
gesteld. Zo deed Onderwijsminister
Vanderpoorten in volle inschrijvings-
periode hieromtrent enkele straffe uit-
spraken. KUB-rektor Constant -
'Stanny' - Matheeussen verdedigt zijn
instelling echter met vuur en vlam en
vindt dat zij een verantwoorde funktie
vervult in het Vlaamse onderwijsland-
schap. Desnoods kan hij voor de op til
zijnde rationalisering nog altijd een
kaarsje branden in de nabijgelegen
Basiliek van Koekelberq.

Veto: De Leuvense rektor Oosterlinck dejinieerde
(Veto jg 26, nr J 5) de rationalisering van het uni-
versitair onderwijs als volgt: "Rationalisering
betekent het aanpassen van het studieaanbod
zowel naar aantal opleidingsplaatsen als naar
inhoud zodat de schaarse overheidsmiddelen
'optimaal' worden aangewend". Wat vindt u
van deze dejinitie?
Constant Matheeussen: «Ik heb met Oos-
terlinck over die definitie gesproken. Ik
vroeg hem of hij ook van mening was dat
er geen kenniscentra mogen worden afge-
schaft. En hij verzekerde mij dat alle ken-
niscentra moeten blijven bestaan. Over die
definitie is nogal wat te doen geweest op de
laatste vergadering van de Vlaamse Inter-
iversitaire Raad (VLIR). Op zich is het

een deHnitie die nogal wat mogelijk maakt.
Langs de andere kant kan men moeilijk om
de vaststelling heen dat er verwachtingen
op de agenda staan. Die definitie is in
abstracto een goed uitgangspunt, maar in
concreto bleek op de VLIR-vergadering dat
mensen daar vragen bij hebben.»
Veto: En wat zijn dan konkreet uw verwach-
tingen?
Matheeussen: «Het optimalisatiedebat
wordt al jaren gevoerd met als medespeler
ere-rektor Dillemans. De rapporten van Dil-
lemans hebben ideeën aangebracht waarbij
een studentgebonden financiering een
gegeven was. Zijn opdracht hield niet in om
het financieringsysteem te herbekijken. Het
was voor hem dan ook een bijzonder moei-
lijke opdracht omdat een student die naar
instelling A ging niet naar instelling B of C
ging. Men had dus te maken met een kon-
kurrentieel element dat onmiddellijk reper-
kussies had op de verdeling van de midde-
len. Toch is DiUemans behoorlijk in zijn
opdracht geslaagd. Door de 25-punten-nota
werd gedeeltelijk een konsensus bereikt.»

Augustus

«Het kader waarin de diskussie nu ge-
voerd wordt, zou enigszins meer mogelijk-
heden kunnen bieden. De VLIR wil name-
lijk niet langer volgens een studentgebon-
den systeem financieren en ik heb de indruk
dat het ministerie dat wenst te onderschrij-
ven. Zo wil men een zekere rust tot stand
brengen door te werken met een vaste
financiering gedurende ettelijke jaren. Dat
wordt bepleit in het VLIR-dokument dat
vrijdag in aanwezigheid van de minister
besproken wordt. Ik meen dat nog andere
rektoren vinden .dat er financiële rust moet
komen.»
Veto: Uw instelling wordt misschien wel het meest
getroffen door de studentgebonden financiering.
Matheeussen: «In de huidige formule
speelt het studentenaantal inderdaad een
grote rot maar is er ook een vast forfait. Als
je achteruitgaat in studentenaantallen, dan
voel je dat. In dat opzicht zouden bepaalde

"Het is niet omdat je van mening
verschilt, dat je een aartsvijand bent"

uitspraken van de minister in augustus ons
zwaar kunnen treffen. Wij waren in inschrij-
vingsaantallen aan het stijgen en die stijging
is plots stilgevallen toen in de media ver-
scheen dat de minister het bestaan van onze
instelling problematisch vond. Die berichten
berustten echter op een misverstand. Boven-
dien leeft ook de hardnekkige mite dat de
KUB financiële moeilijkheden kent, wat niet
klopt. Wij kunnen met ons budget de dingen
doen die wij wensen te doen.»
Veto: Die mite wordt natuurlijk ook gevoed
doordat u geen wetenschappelijke bovenbouw heeft.
Matheeussen: «Het is niet omdat je geen
licenties inricht. dat er niet aan weten-
schappelijk onderzoek wordt gedaan. Naar
aanleiding van onze laatste dies natalis had
ik in de receptieruimte een aantal kasten
geplaatst waarin ik recente boeken ten-
toonspreidde van de professoren die hier
werken en dat was toch een indrukwek-
kend aantal: Bovendien is wetenschappelijk
onderzoek in de humane wetenschappen
kwa noden toch wel verschillend van het
onderzoek in de positieve wetenschappen.
In de humane wetenschappen speelt het
onderzoek zich vaak af in kombinaties tus-
sen mensen, die tot stand komen op basis
van gemeenschappelijke interesses. De per-
sonele kontakten worden pas later institu-
tioneel gemaakt. Aan deze instelling wordt
de kwaliteit van universitair onderwijs, die
voor een groot gedeelte ontstaat door onder-
zoek, wel degelijk nagestreefd..

Eksplosie

Veto: Heeft Vlaanderen nog wel kandIda-
tuursinstellingen nodig?
Matheeussen: «Als we kijken naar de dis-
kussie rondom de optimalisatie, dan houdt
optimalisatie in dat een instelling ernaar
streeft nict goed.lrnaar optimaal te preste-
ren. Dat is de idee die ligt achter de zin dat
geen kenniscentra worden afgeschaft. Kan-
didatuursinstellingen kunnen inderdaad
niet zelfstandig funktioneren, maar welke
universiteit kan dat wel? Geen enkele uni-
versiteit kan voor alle aspekten van een
vakgebied een hoogleraar aanbieden waar-
bij men op elk vlak aan de spits van de
wetenschap staat. De specialisatiegraad die
van lesgevers wordt verwacht neemt toe
naarmate men hoger gaat. Het hoogste in
de opbouw van de piramide zijn de VAO's
waarin de professoren kunnen zeggen: 'dit
is mijn vak'. VAO's bieden wij wel aan, om-
dat de wetgever ons dat mogelijk gemaakt
heeft. De wetgever heeft ons echter in het
algemeen een zeer
beperkte manou-
vreerruimte gege-
ven, maar binnen
die beperkte
ruimte zijn alle
visitatierapporten
telkens zeer posi-
tief geweest.»
Veto: Wat zijn de voordelen van de kleinscha-
ligheid voor de studenten, als ze toch moeten ver-
trekken na de kandidaturen?
Matheeussen: «Om te beginnen gebeurt de
overgang van sekundair naar hoger onder-
wijs in een dia logerende vorm van onder-
wijs. Wij proberen studentgericht onderwijs
aan te bieden. Dialogerend onderwijs is nu
eenmaal makkelijker in een kleine groep.
Een kleine afstand tussen professoren en
studenten is een meerwaarde.»
Veto: Voor de staat moet het in stand houden
van kandidatuursinstellingen ook nog financieel
haalbaar zijn.
Matheeussen: «Die instellingen zijn er ge-
komen in een periode van eksploderende
demokratisering. De financiële last is eigen-
lijk bijzonder laag. Algemeen kan men stel-
len dat zij ongeveer tweehonderd miljoen
bedraagt. Ik heb ons budget ooit eens ver-
geleken met voetbalploegen in Frankrijk.
Een bescheiden eerste-klasser als Nancy
had nog altijd een jaarbudget dat een veel-
voud was van ons jaarbudget. Hier is dus

sprake van prioriteiten: loont het de moeite
om jongeren dia logerend onderwijs aan te
bieden? Ik denk dat het antwoord positief
is. De KUB staat voor drie pijlers: ten eerste
studentgerichtheid. De deur van mijn
kantoor staat altijd open en studenten kun-
nen hier binnenkomen wanneer ze willen.
Ten tweede willen wij kwaliteit aanbieden
en daarom moet onderzoek hier zijn plaats
krijgen. Wij trekken daar in ieder geval.be-
langrijke sommen voor uit. En ten derde pro-
beren wij te profiteren van de voordelen van
de Brusselse situatie. Daarnaast is het zo dat
mensen hier beginnen en daarna uitzwer-
men. Maar wij zeggen niet waar zij naartoe

moeten gaan.
Wij oefenen
nooit invloed
uit op de licen-
tiekeuze van
studenten.»
Veto: Nochtans
willen de
Sorbonne- en

Boloqna-verklarinqen dat er geleidelijk aan
internationaal drie cycli worden ingevoerd.
Matheeussen: «Op de laatste VLIR-verga-
dering was er op dat vlak een merkwaar-
dige diskussie. Zo merkte rektor Oosterlinck
op dat een aantal elementen uit de 25-pun-
ten-nota van Dillemans achterhaald zijn
omdat de Serbonne- en Bologna-verklarin-
gen ze doorkruisen. De kabinetchef van
minister Vanderpoorten antwoordde dat hij
heel wat terughoudender is geworden tegen
die verklaringen omdat hij vermoedt dat
bijvoorbeeld de Franse minister van onder-
wijs Allègre via de verklaringen de eigen
onderwijshervormingen wil doorvoeren.
Voor de kabinetchef is het dan ook nood-
zakelijk dat eindelijk eens duidelijk bepaald
wordt wat het einddoel is van de Vlaamse
onderwijshervormingen. Ook rektor Oos-
terlinck gaf trouwens toe dat de Europese
landen de verklaringen 'Verschillend inter-
preteren. Op het Sorbonne-Bologna-spoor
staat een trein die voortrolt. maa r er zijn
duidelijk vragen bij de richting van die trein.»
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Veto: Vanuit Europa terug naar Brussel. VUB-
rektor Witte stelde in haar openingstoespraak
voor om samen te werken. U stond daar niet zo
positief tegenover. Waarom niet?
Matheeussen: «Om te beginnen wil ik
zeggen dat ik in het Veto-interview met
rektor Witte een aantal termen niet korrekt
vond. In uw inleiding had u de term aarts-
vijanden gebruikt. wat eigenlijk niet juist is.
Het is niet omdat je van mening' verschilt,
dat je een aartsvijand bent. baarnaast vond
ik de titel op de voorpagina merkwaardig;
"KUB niet langer opium voor het volk".
Volgens mij moet men Marx's uitspraak
'Opium des Volkes' vertalen met 'opium
van' en niet met 'opium voor het volk'.
Daarnaast weet ik niet welke vorm van
opium of geborneerdheid wij verspreid zou-
den hebben. Wij Staan voor een zeer tole-
rant aanbod. Tussen de KUB en de VUB
bestaan reeds vormen van samenwerking
en die kunnen zeker nog uitgebreid wor-
den. Maar elke instelling moet vrij blijven
te kiezen met wie ze samenwerkt. Samen-
werking hoeft zich niet te beperken tot de
grenzen van de Brusselse regio. Ik zie niet
in waarom gesprekken tussen de KUB en de
KUL bedreigend zijn voor de VUB. Overi-
gens zoekt ook de VUB samenwerkingsvor-
men over de regiogrenzen heen.»

Vakbeschrijving

Veto: Nochtans bestaat de vrees voor de 'kato-
lieke konfederatie' KVL-Kulak-KUB.
Matheeussen: «Die vormen van
samenwerking liggen voor de hand. Maar
dat neemt niet weg dat wij bijvoorbeeld bij
vakatures die mensen kiezen die het best
bij de vakbeschrijving passen en dat zijn
niet noodzakelijk mensen die hier gestu-
deerd hebben. Geef nu toe: opener kan je
toch niet zijn 1»

Diederik Vandendriessche
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Beleidsnota Onderwijs en kommentaar van de Vereniging voor Vlaamse Studenten

_.Sjarmanl, maar wal vaag
rfet Vlaams Parlement beoordeeldevorige week de beleidsnota van

de minister van Onderwijs, Mar-
leen Vanderpoorten (VLD). 'Nogal
vaag', zo luidt het gezamelijke oordeel
van oppositie- en meerderheidspartijen.
Het Parlement vraagt de minister om
een timing, budgettering, aktieplan
en een bepaling van prioriteiten.

Vanderpoorten is de mening toegedaan dat
de onderwijsaktoren, dus onder andere de
studenten, deze taak op zich moeten nemen.
De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS)
is nu een belangrijke gesprekspartner. VVS
is gesjarmeerd door de beleidsnota maar
heeft bedenkingen; vooral de bevestiging
van de enveloppefinanciering voor hoge-
scholen wekt wrevelop.

De beleidsnota gaat uit van demokrati-
sering, kwaliteitsonderwijs en participatie.
De minister wil "rust in het onderwijs bren-
gen". Na de vele hervormingen moeten
instellingen de tijd krijgen om ze door te
voeren. De gekompliceerde en
overgedetailleerde regelgeving moet
eenvoudiger en helderder worden. Verder
zal de overheid slechts interveniëren als
essentiële maatschappelijke waarden op het
spel staan, bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit
van het onderwijs in gevaar komt.

Vanderpoorten is echter geen die hard-
liberaal. Het kreëren van meer kansen voor
mensen uit lagere sociale klassen is een
prioriteit, want "voor zwakkeren is regelge-
ving geen beperking, maar juist een beveili-
ging van hun reële vrijheid". De financiële,
sociale en kulturele drempels voor de toe-
gang tot en doorstroming in het onderwijs
ziin voor kansarmen nog steeds te hoog.
Dus rrüri d c r }cc"r};r1Ben d()orverwijzen naar

het Bijzonder Lager Onderwijs (BLO), het
aantal zittenblijvers doen dalen en het tech-
nisch en beroepsonderwijs opwaarderen.

Goedkoop

Een prangend vraagstuk zijn de sociale
voorzieningen in het hoger onderwijs. Voor
Vanderpoorten zijn die voorzieningen, samen
met de studietoelagen, essentieel om het
recht op een basisopleiding maksimaal te
garanderen. In december betoogden de
hogescholen voor de eis om meer geld. Zij
krjjgen beduidend minder voor sociale
voorzieningen dan de universiteiten. Er is
echter hoop, want de regering wil de
sociale toelagen voor uniefs en hogescholen
gelijkschakelen en meer samenwerking
tussen hen bewerkstelligen. Nu bieden ze
meestal afzonderlijk voorzieningen aan.
Een Leuvense hogeschoolstudent kan bij-
voorbeeld geen door' de KU Leuven gesub-
sidieerde kamer huren. VVS vindt dat de
samenwerking niet ver genoeg gaat. Zij
pleit ervoor dat de betoelaging van sociale
voorzieningen niet langer per instelling zou
gebeuren, maar per regio. Dat zou een
effidëntere aanwending van de beschikbare
middelen mogelijk maken: men voert dan
immers een schaalvergroting door. Afhan-

kelijk van het soort studenten zou er meer
of minder geld gegeven worden. Zo hebben
kotstudenten meer behoefte aan goedkope
restaurants en huisvesting dan pendelstu-
denten.

Jokerbeurs

De studiebeurzen dekken al lang niet
meer de ware studiekost. 'TWaalfjaar lang
zijn de studietoelagen niet geïndexeerd
wegens besparingen. Vanaf het akademie-
jaar 2001-2002 zullen de toegekende bedra-
gen eindelijk stijgen. Het jaar daarop zal de
regering de verschillen wegwerken tussen
de toelagen voor gehuwde ouderparen en
éénoudergezinnen. en de verschillen tussen
éénoudergezinnen onderling. In 2003-2004
voert men de jokerbeurs in - waardoor
bisstudenten niet de volledige pot moeten
betalen - en een bodemkadastraal inko-
men, dat ervoor moet zorgen dat mensen
die veel grond of een groot huis hebben
maar weinig geld toch een beurs kunnen
krijgen. Vervolgens worden de inkomens-
grenzen opgetrokken. Wie nu uit een arbei-
dersgezin komt met twee werkende ouders,
kan een beurs wel vergeten. '

Zelfs met deze korrekties blijft VVS
ervan overtuigd dat het systeem van de
studietoelagen niet het beste is: het is log
en ondoorzichtig. Zo kunnen aanvragen
van personen waarvan het inkomen onder
het belastbaar inkomen ligt ni-et per compu-
ter worden verwerkt. Zij moeten nog langer
dan anderen op hun geld wachten. "Erg be-
vorderlijk voor de demokratisering van het
onderwijs kan je dit niet noemen", aldus VVS.

Drempels voor kansarmen neerhalen is
een prioriteit volgens de nota. In die zin is
het verwonderlijk dat de hervorming van
het beurzenstelsel niet onmiddellijk wordt
ingevoerd, maar nog enige jaren op zich
laat wachten. De financiële drempel is im-
mers de meest absolute: die kan niet over-
wonnen worden door een sterke persoon-
lijkheid of goede wil. maar slechts door geld.

Voorwaarde

En geld is er. Het budget voor onder-
wijs is reeds gevoelig gestegen en de minis-
ter wil meer vrijmaken. Zij engageert zich
om de basisfinanciering van de universi-
teiten - de gelden voor onderwijs en fun-
damenteel onderzoek - te verhogen. Daar-
aan is echter een voorwaarde verbonden:
de universiteiten moeten hun aanbod ratio-
naliseren. Volgend zinnetje, tot tweemaal
toe vermeld in de beleidsnota, doet de
wenkbrauwen van VVS fronsen: "Het glo-
baal aanbod van studierichtingen over alle
Vlaamse universiteiten mag niet toenemen.
Dat betekent konkreet dat indien er nieuwe
studierichtingen worden gepland, er globaal
minstens evenveel studierichtingen worden
afgeschaft of gemeenschappelijk ingevuld."
Volgens de studentenorganisatie houdt dit
een automatisme in dat vanuit kwaliteits-
oogpunt niet te verantwoorden valt. Ratio-
nalisatie moet losstaan van budgettaire
argumenten.

Wanted dead or alive: drie posters
Op donderdag 3 maart 2000 werden in het station van Leuven drie posters •
weggenomen van de kunsttentoonstelling lthaka in het station van Leuven. De posters
waren van de hand van Katelijne De Corte.

Het eerste werk is een collage en schilderwerk getiteld Johny Depp en toont een man-
nenfiguur met daarnaast een Christusfiguur. Het werk was geschilderd op een basis van
papier en fotocollages. De tweede poster luistert naar de naam Maria Magda/ena en is in
dezelfde techniek gemaakt als het vorige werk. Het stelt een vrouwenfiguur in zwart-wit
voor. De laatste verloren dochter heet Madonna en is vervaardigd in een foto en
collagetechniek. afgewerkt met olieverf.

Katelijne De Corte is laatstejaarstudent aan het Sint-Lucas Instituut te Gent en deze
drie kunstwerken maken deel uit van haar eindwerk. Dit eindwerk verliest nu een
belangrijk stuk van zijn waarde door het missen van deze drie werken. Indien u deze
werken kan terugvinden dan kunt u die bezorgen aan de KU Leuvên of aan Katclijne
zelf. Adres: Kloosterstraat 29,9080 Lochristi. Tel: 09f355 6821 (tijdens de kantooruren
via Leen Lootens, diskretie wordt gewaarborgd).

(mad)

De koppeling van rationalisatie aan
financiering is ook voor de hogescholen
van toepassing. Op voorwaarde dat er
nieuwe fusies komen, kunnen hogescholen
meer geld krijgen. De beleidsnota bevestigt
het systeem van de gesloten enveloppefi-
nanciering. Hiermee krijgen de hogescholen
elk jaar eenzelfde vaste som, die ze naar
eigen goeddunken kunnen aanwenden. Die
som kan maar hoeft niet herbekeken te
worden. De enveloppe is vastgelegd in een
tijd van besparingen en voldoet niet; ook al
omdat er veel meer mensen op hogescholen
zijn gaan studeren. Vooral voor personeel is
er geld tekort. Vanderpoorten is bereid de
enveloppe te verhogen binnen de budget-
taire mogelijkheden en op basis van objek-
tieve argumenten. Tevens kan onderzocht
worden of de verdeelsleutels - die wijzen
aan elke hogeschool een bepaalde som toe
- nog korrekt zijn. Maar zelfs een verho-
ging van de gelden kan WS niet verheu-
gen. Zij is immers absoluut tegen het gesto-
ten enveloppesysteem. omdat het geen
rekening houdt met stijgende studenten-
aantallen. Volgens voorzitter Bart Gruyaert
eisen de hogescholen zo'n bijkomende
zevr,phonderd miljoen, maar de minister
heeft slechts 185 miljoen toegezegd.

De regering engageert zich om de
struktuur van het hoger onderwijs te herte-

kenen volgens de principes van de Sorbon-
ne- en Bolognaverklaring zoals onder de
vorige legislatuur ook al het geval was. Zo'n
. beleid mag echter niet slaafsInternationale
teksten of gemiddelden volgen, waarschuwt
WS. De studentenorganisatie is wel blij
met de aandacht voor de demokratisering
van het onderwijs. Vanderpoorten is tegen
ingangseksamens en wil een betere
oriëntering van scholieren. Ze wil de onder-
wijsvisitaties. uitbouwen om de kwaliteit
van basisopleidingen én vanpostgraduaten
te bewaken. Wat die voortgezette opleidin-
gen betreft, daar durft men gigantische
inschrijvirfgsgelden voor vragen. Hopelijk
verandert dit want: "De voortgezette oplei-
dingen in het tertiair (hoger) onderwijs zui-
len in het kader van lret levenslang leren
een steeds grotere rol vervullen. De rege-
ring wil erover waken dat het demokratisch
recht ook in deze kwestie gewaarborgd is
en wenst dus een nieuwe diskussie over de
inschrijvingsgelden." VVS zal hoopvol maar
waakzaam afwachten.

Margo Foubert

WACHT... lAAr
f-1f RAOEN ...
fUTANASif ~

Sel
Standpunt KU Leuven in eutanasiQdebat

Naar aanleiding van het eutanasiedebat in de senaat heeft de Kommissie voor Medische
Etiek van de fakulteit Geneeskunde van de KU Leuven een standpunt geformuleerd dat
gesteund wordt door de Akademische Fraktie van deze fakulteit. In dit standpunt ver-
klaart de kommissie dat zij tegen ieder wetsvoorstel is dat eutanasie uit het strafwetboek
haalt. Daarnaast pleit zij voor een ondersteuning van de palliatieve zorg.

Volgens de kommissie is de vraag naar een regulering van eutanasie een gevolg van
onze gesekulariseerde samenleving. Een konsekwentie is het ontbreken van een religi-
eus of spiritueel zingevend perspektief dat de dood overstijgt. Daarnaast koestert onze
moderne westerse samenleving de illusie dat alles maakbaar is. Konfrontaties met on-
macht en grenzen worden minder vlug aanvaard. De nieuwste ontwikkelingen in de
geneeskunde bieden heel veel technologische mogelijkheden waardoor artsen moeilijk
kunnen aanvaarden niet altijd het laatste woord te hebben.

~ kommissie stelt tevens vast dat de vraag naar eutanasie bijna altijd verdwijnt
wanneer de patiënt konkrete informatie krijgt over de mogelijkheden van opvang die
een medisch team kan bieden. Hier bedoelt men een niet-aktieve behandeling waarbij
gepoogd wordt het komfort van de terminale patiënt te bevorderen. Uitgewerkte gefor-
maliseerde kodes vermijden hier het opstarten of verderzetten van zinloze terapieën.
wat niet hetzelfde is als een aktieve levensverkorting. Dit is uiteraard een pleidooi voor
een goede ondersteuning van palliatieve zorg, wat een totaalzorg is voor de patiënt en
zijn familie op psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Een belangrijke rol is hier weggelegd
voor de fakulteit Geneeskunde bij het opleiden van toekomstige artsen en specialisten.
Men mag daarbij niet enkel aandacht schenken aan het formele onderricht. Belangrijk is
ook het aanleren van een attitude om samen met het verzorgend team de terminale
patiënt in zijn vertwijfeling bij te staan.

Doorheen heel haar standpunt wijst de kommissie op het onderscheid tussen het
'opzettelijk levensverkortend handelen' en de 'goede dood'. In het eerste geval veroor-
zaakt de arts aktief het overlijden. In het laatste geval komt het erop neer dat hij de on-
macht met betrekking tot het ziekteverloop aanvaardt.

(avdm)
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Boek van Franstalige leraar over privatisering onderwijs

Een gal in de Europese onderwijsmarkl
anqzaam maar zeker geeft men
de onderwijsstrukturen op die
vanaf de jaren vijftig tot zeven-

tig hebben gezorgd voor de demokra-
tiserinq van het onderwijs. Deze stel-
ling vormt meteen de rode draad in
het boek Les nouveaux maîtres de
l'école van Nico Hirtt. Vertrekkend van
een grondige studie van de publikaties
van de Europese Kommissie en de on-
derwijswerkgroep van de Ronde Tafel
van de Europese Industrie, schetst
Hirtt een toekomstscenario voor het
Europese onderwijs, als produkt van
een markt. .

Sedert midden jaren tachtig willen politieke
en ekonomische belangengroepen het on-
derwijs hervormen in de naam van de strijd
tegen schoolmislukkingen. burokratie en
aanpassingen aan de vereisten van een post-
industriële samenleving. Achter het diskoer
dat met de hervormingsvoorstellen gepaard
gaat, profileert zich echter een radikale ver-
andering van het onderwijssysteem.

Tussen 1945 en 1975 heeft de druk van
de ekonomische groei en de behoefte aan
geschoolde arbeidskrachten ertoe geleid dat
de overheid veel meer investeerde in on-
derwijs. In België is de participatiegraad in
het onderwijs bij de jongeren tussen de zes-
tien en zeventien jaar in de periode 1956-
1978 gestegen van 42 procent naar 81 pro-
cent. Deze 'massifikatie' ging wegen op het
overheidsbudget.

Hint hanteert niet de klassieke term
'dernokratisering van het onderwijs, maar
spreekt van 'massifikatie'. "Als de toegang
vanuit alle lagen van debevolking was
vooropgesteld, zou de demokratisering nu
voltooid zijn en waren er geen grote onge-
lijkheden", stelt de auteur. Hij verwijst naar
de onderzoeksresultaten van het Centrum
voor Sociaal beleid (UIA) die aantonen dat
de participatiegraad van jongeren uit lagere
inkomensgroepen bedroevend laag is.

De ekonomische crisis en bijhorende
werkloosheid die vanaf '74 strukturele vor-
men aannam, vormde een rem op de inves-
tering in het onderwijs. De behoefte om te
'massificeren' verminderde sterk. Voor jon-
geren restten er vaak magere 'hamburger-
jobs'.

Jongeren algemene kennis aanbieden
wordt steeds minder belangrijk. Het aksent
ligt nu op specifieke skills. "De jongeren-
werknemers moeten zich niet alleen inte-
greren in een hyperfleksibele omgeving, zij
moeten ook bereid zijn deze zware tegen-
stelling te aanvaarden", benadrukte Hint.
Daartegenover staat het voorrecht van ho-
ger onderwijs voor een kleine elite. Dit is
alvast de mening van de Zwitser Hans
Konrad. délégué van de Beheerraad van
d' Alusuisse-Lonze Holding: "De gelijkheids-
gedachte heeft een rem gezet op de selek-
tieprocedure in het onderwijs. We moeten
de moed hebben ons tegen deze evolutie af
te zetten en het onderwijs van een elite te
bevorderen, ook als dit niet demokratisch
overkomt."

Titel
'De bedreiging van de publieke school',

luidt de titel van een ander hoofdstuk. Ge-
zien de tendens tot fleksibilisering in de
ekonomie vinden de ondernemers een cen-
traal geleid onderwijs niet langer geschikt.
Er wordt gepleit voor meer informele en in-
dividuele onderwijsstrukturen. Nico Hirtt
wijst bijvoorbeeld op de ontmanteling van
de ministeriële autoriteit inzake onderwijs
sinds de bevoegdheid werd verdeeld over
de gemeenschappen. Het onderwijs van de
Vlaamse gemeenschap (het staatsonderwijs.
bds) wordt in de praktijk gekontroleerd .
door een onafhankelijke inrichtende macht,
de Autonome Raad van het Gemeenschaps-
onderwijs.

De individualisering bestaat erin dat
leerlingen en studenten gezien worden als
'klanten die hun stock aan human capital

Betoging tegen sianidevergiftig_ing aan de
Australische ambassade

Save The Rivers iJf Europe!
rie weken geleden bezweek de
wal van een reservoir waar mijn-
afval met sianide gespoeld werd.

Het ongeval gebeurde in de Aurulqoud-
mijn bij het Roemeense Baie Mare, aan
de Somesrivier. De Somes stroomt ver-
der in de Hongaarse Tisza, waar de
sianideverqiftiqinq een enorme milieu-
ramp veroorzaakte. De mijn is in han-
den van een Australisch bedrijf Afge-
lopen donderdag vond in Brussel een
betoging plaats om de Australische
overheid op haar verantwoordelijk-
heid te wijzen.

De Tisza stroomt door een aantal bijzondere ,
natuurgebieden, die een belangrijke rol spe-
len in de jaarlijkse vogeltrek. Vooral de vis-
sterfte was massaal, waarschijnlijk vijfenne-
gentig procent van het visbestand overleef-
de de ramp niet. Een aantal enkel in de Tis-
za voorkomende vissoorten zijn mogelijk
voorgoed uitgestorven. Ook het drinkwater
dat uit de rivier gehaald wordt, is volledig
onbruikbaar geworden voor menselijke kon-
sumptie. Het moederbedrijf. het Australi-
sche Esmeralda, weigert om de verantwoor-
delijkheid over het ongeval te dragen.
Roemenië en Hongarije vragen internatio-
nale hulp voor deze, volgens de Europese
Unie, milieuramp met Europese dimensies.

Om de laksheid en de onverantwoorde-
lijkheid van het Australische bedrijf Esme-
ralda aan te klagen, betoogde de Hongaarse
gemeenschap voor de Australische arnbas-

sade in Brussel. De betoging was opgezet
door een aantal Hongaarse studenten aan
de KU Leuven en verliep in samenwerking
met een aantal Hongaarse organisaties en
Loko's Sociale Raad. Een vijftigtal mensen
waren naar het Luxemburgplein afgezakt.
Na een korte optocht werd voor de Austra-
lische ambassade in de Guimardstraat gede-
monstreerd. De betogers hadden de Tisza-
rivier met een blauwe doek nagemaakt en
droegen foto's van de pijnlijke situatie van
het milieu. Een betoogster droeg een aqua-
rium met een gezond visje.

De ordehandhaving stond niet echt in
verhouding met het aantal betogers en de
aard van de demonstratie. Het waterkanon,
de twee overvalwagens en het tiental rijks-
wachters dat de ingang van de ambassade
barrikadeerden. hoefden niet echt.

Tijdens de demonstratie kwamen ver-
schillende Hongaarse sprekers aan het
woord. In het Nederlands, Frans, Engels en
Hongaars werden de grieven kenbaar ge-
maakt. Onder de slogan "Save the rivers of
Europe" werd benadrukt dat dit niet alleen
een probleem voor Hongarije is, maar voor
heel Europa. Een vertegenwoordiger van de
Australische ambassade nam een petitie in .
ontvangst en drukte zijn bezorgdheid uit
over de toestand in Hongarije. Engagemen-
ten ging hij niet aan, hij stelde wel dat de
Australische regering bedrijven aanmoedigt
om zo veilig mogelijk te werken.

Roeland Smets

komen kopen'. Volgens Hint schuift hier-
door het onderwijs 'als produkt' op naar de
priveesektor. Dit wordt geruggesteund door
de opsplitsing van het onderwijsveld in
kleinere entiteiten. De kommersiële rekru-
teringstrijd die Vlaamse universiteiten voe-
ren, toont aan dat zo een onderwijslandschap
ontstaat vol scherpe konkurrentie.

Hint ziet als belangrijkste gevolg van
de deregularisatie in het onderwijsland-
schap dat ondernemingen handiger kunnen
inspelen op de onderwijsrnarkt. Zo is het
voedingsconcern Nestlé sterk aanwezig in
lagere scholen met haar 'edukatieve teken-
filmpjes' over goede ontbijtgewoontes. De
snelstgroeiende industrietak in de onderwijs-
business is ongetwijfeld de software-indus-
trie. Ondanks de besparingen wordt het
diskoer van de onderwijswerkgroep van de
Europese Kommissie gekenmerkt door een
ruime aandacht voor investeringen in infor-
matika. Hirtt geeft toe dat het een verdien-
ste is om het gebruik van elektronika in het
onderwijs op alle nivo's te verspreiden.
Maar wat ook de pedagogische argumenten
zijn, de auteur vermoedt dat er vooral kom-
mersiële belangen achter dit beleid schuilen.

De Europese Kommissie heeft onder-
tussen een task-force opgericht om de sa-
menwerking tussen onderwijs en software-
industrie te stimuleren. Het Franse Centre
pour la Recherche et l'Innovation dans
l'Enseignernent windt er geen doekjes om
en heeft onderlijnd "dat het belangrijk is
dat het onderwijs wordt ingezet voor de
realisatie van het potentieel aan e-commerce" .
De auteur haakt hier een radikale konklu-
sie aan vast: "Op die manier worden de
eisen van het Europese patronaat omgezet
in de praktijk. Het beperkte geld van het
publieke onderwijs wordt gebruikt als kata-
lysator om de aktiviteiten van de privee-
sektor te stimuleren."

Jones
In het boek worden een aantal voor-

beelden gegeven waar bij grote onderne-
mingen letterlijk onderwijs verkopen. Het
Amerikaanse vennootschap Jones Interna-
tional is een specialist in de industrie van
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bezit een eigen vlriuele universiteit die
massa's kursussen aanbiedt op het Internet.
Sommige grote holdings denken na over
het oprichten van eigen onderwijsinstel-
lingen: Dairnler-Benz verklaarde in 1998
een eigen universiteit te willen oprichten.

Toon
Niet iedere lezer zal de pessimistische

en veroordelende toon van dit boek appre-
ciëren. In het Belgische onderwijs is immers
nog niet echt sprake van een regelrechte
privatisering. De invloed van ondernemin-
gen reikt nog niet zo ver dat ze onderwijs-
.programrna's herschrijven. Maar machtige
organisaties zoals de Ronde Tafel van de
Europese Industrie tekenen nu een onder-
wijsprofiel voor de komende decennia voor
alle Europese landen. In eigen land wordt
nu al de omvang van de priveemarkt in het
onderwijs steeds groter. Een voorbeeld is de
ongebreidelde oprichting van dure postaka-
demische vormingen.

In een publikatie van 1999 zegt het
Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) over de
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven: "Mede door de massifikatie van de
kennisekonomie beschikken de universitei-
ten minder over het monopolie van de ken-
nisproduktie. Steeds meer kennisleveran-
ciers dienen zich aan. Deze kontekst stelt
een kritische bevraging van de universiteit
in deze konkurrentiële omgeving van de
kennismarkt. Kunnen omgaan met deze
kompetitie zal meer dan ooit het onderne-
mend gedrag van de universiteiten centraal
plaatsen." Het woordgebruik van het VEV is
misschien een aperitiefje voor de verande-
ringen die Hirtt in zijn boek duidt. Het boek
schiet echter net iets te kort in-het leveren
van konkrete argumenten om die verande-
ringen objektief te vatten. De inhoud is on-
getwijfeld een aanzet om na te denken over
de snel groeiende rol van de markt in het
onderwijs, en de gevolgen ervan voor de
demokratisering.

Bart De Schrijver
'Les nouveaux maîtres-de l'Eeole', Nico Hirtt, Bpo.
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Ithaka ont-spoord

Kunsl~lussen filosofie en humor
A-tgelopen donderdag was Leuven

voor een dag het mekka van de
hedendaagse kunst. Het kunst-

parcours van Kultuurraad. een gele-
ding van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko), bleek ook dit
jaar een sukses. De ruime stations-
buurt was de uitgelezen lokatie voor
vierentwintig sitegerichte kunstwer-
ken.

In tegenstelling tot andere jaren werd ge-
kozen voor drie konsentratiepunten in de
buurt van het station, met als gevolg dat
vwa publik een relatief groot parcours her-
bergde. Hierop werd een leuke oplossing
bedacht: met de [iets kunst aanschouwen.
Al was de uitwerking van dit idee iets min-
der geslaagd. De bewegwijzering kreëerde,
vooral in de donkere avond, soms verwar-
ring over het te volgen trajekt Ook waren
sommige kunstwerken niet goed aangeduid
of belicht, zodat er toeschouwers zijn die
enkele installaties niet gevonden hebben.

Drie konsentratiepunten betekende
ook drie grote groepen werken op de hap-
pening. In en rond het station waren vooral
kunstwerken aanwezig die de anonimiteit
en het vluchtige karakter van treinreizen
en de bijhorende ontmoetingen in de aan-
dacht stelden, in de oude treinstellen was
het reizen zelf de hoofdgedachte en tot slot
was in de loodsen plaats voor de grotere
installaties.

Grafkelder

Dat kunst tegenwoordig meer is dan
wat schilderkunst of skulptuur mocht blij-
ken uit het erg gevarieerde aanbod van
kunstwerken en installaties dat de organi-
satoren geselekteerd hadden. Erg geslaagd
waren de mummies van Marike Pons, of
hoe de dood mooi kan zijn. In de bijna
afgewerkte voetgangerstunnel waren zij op
hun plaats, de kale ruimte waar binnenkort
haastige mensen zullen hollen zonder aan-
dacht te hebben voor de schoonheid. Door
Ithaka had de tunnel iets weg van een graf-
kelder omdat er moest afgedaald worden
vooraleer men de mummies kon zien. Ge-
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lijkaardig van idee waren de treingesprek-
ken van Emilie Lecouturier en Celine Pon-
celet die voor het grijpen lagen op een tafel.
Vluchtige nietszeggende gesprekken, behal-
ve voor diegenen die ze zeggen, die in hun
verdere leven bepaald worden door wat de
toeschouwers er mee zullen aanvangen.

Het meest sitegerichte projekt was
wellicht dat van Marc Vanderslagmolen.
Zijn opgedeelde portretfoto's brachten voor
de laatste maal hulde aan enkele anonieme
en vaak vergeten werknemers van de post
en de spoorwegen. Dat het voormalige
postgebouw de komende W~k. esloopt
wordt, gaf nog een extra di. en ·e aan de

elfs, U1Loude
t

te weinig poogt iets kreatiefs te
ondernemen. Een leuk idee, dat iets te
luchtig opgevat was doordat er enorm veel
afgebakende rode lijnen geplaatst zijn op..----..------..

deze mensen en
zen diensten za

Luguber

De installaties in de oude, verlaten
treinstellen stelden de reiservaring centraal.
Het waren geeJ luchtige kunstwerken maar
erg doordachtekornposiries die enkele fun-
damentele vragen aan bod lieten komen.
Voor Jan Vandromme was dat de reis door
de tijd, door het eigen leven. Zijn installatte
was echter niet zo eenvoudig: is het leven
na de dood slechts door een doordringbaar
membraan van het leven gescheiden? Is dat Tot slot-was in de Ithakabar in de loods
de werkelijkheid van ons bestaan? Luguber een laatste. haast onopvàlJtind.kunstwerk
was de goederenwagon die Frederic Four-·. geplaatst. Het werd enkel in de catalogus
din ier omgevormd had. Het felle rode licht • vermeld, dus diegenen die er zich geen
moest verwijzen naar de etnische zulverin- aangeschaft hadden, hebben.alvasr een
gen en racisme waar wc tegenwoordig 70 kunstwerk gemist aangezien het nic!' in de
vaak mee gekonfrontccrd worden. Hij ver- ekleine brochure vermeld stond. Het was
wachtte dat de kunstliefhebbers zouden een groen schilderijtje met de voorstelling

dnadenken over1ij~:.o. '.~ !,tJiI.!!.l!!lJcJ(:."'lrewd ~'i'~nsllrdt~~r!_ ..... ,!"~~,-, "if« : t';;~;:'''''''''·''''':''
e wagon een baken zou ZIJD. Maar of dat Greetinqs from Mars getiteld. Het geheel'was·~-·~J!'t,; ."; "_.' .. , s ~."",.~!>~

gelukt is, is zeer de vraag, aangezieri de, echter een grap van de organisatie om de
meeste toeschouwers vooral geïnteresseerd kunstliefhebbers te mislci~en.:.Als de men-
waren in de opstelling binnen in de wagon, sen dit als kunst aanzien, ligedr drempel
en dit tot groot ongenoegen van Fourdinier van de hedendaagse kunst.erg laag: men
zelf. Hieruit mag blijken dat de meeste zou haast denken dat alles kunst is, zolang
mensen 'die na"r kunst gaan kijken vooral er maar een of allder konsept achter ge_-
geboeid worden door het kijken of 'doen en zocht wordt. De eerste vraa-g die men zich
nietzozeer aangespoojd-worden tot naden- dan n1Qcrndlen, is of de organisatoren
ken of bezinnen. Kunst moet nog steeds zichzelf en dus Ithaka nog serieus nemen.
een estetische ervaring teweeg brengen, 11; lthaka vwa pilblik was weerom een

anders. is het ': schot' in de roos. 'Dat er eigenlijk geen echte
publiekslievellngen waren - Iedereen had
een eigen favoriet kunstwerk, zonder dat er
eentje in populariteit boven de rest uitstak
- bevestigt dat Ithaka vwa pûblil: weer een
hoog rtiVQ bereikt had, na de iets mindere"
editie van ~\rjg jaar In de shoppingcentra.
De kleine kritieken zoals de bewegwijzering
en de toegankelijkheid waren slechts rand-
bemerkingen op een meer dan geslaagd
kunstparcours.

'"'-plaatsen. die soms nogal willekeurig gèko-
zen Zij"ri. ..

Grap

voor humor.
Denk maar aan
het vliegende
legomannetje in
de kelder van
het postgebouw.
Grappig, maar
niet zo bedoeld,
waren ook de
rode linten die
her en der. in
het station ge-
kleefd waren.
Francis De Wolf
en Kenny Cu-
pers wilden de
toeschouwers de
konfrontatie met
de ruimte laten
aangaan. Zij wil-
den benadruk-
ken dat het sta-
tion te vaak een
doorgeefluik is
tussen werk en
thuis, waar men

(foto lochen Verghote) .
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(foto Joehen Verghote)

(foto Pieter Van der Aa)
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W~ten~ih.~l! en _ttla~~s,~apf!iJJ.~elIV: de'a~'nJ C~ri~~o1felwq,elkif!S

'~Helgroolsle-nul" van-de slerrêiiR1md-e vool-de 1118
" -•• 0..."·

H~t onderzoek had bet~ekking op pulseren,pe • ligere dosissen X-stral~$ruiken. Mfjn
sterren (sterren die trilleri-niet een bepaalde collega die daar pionih in was en een patent
frekwent!~et dat ~dt:rwerp zijn we hier \, op die tech_nologie heeft genomen, is nu •
nog altijd,hèA_ 'Als je wil weten wat zich in ~'schatrij~. I~ krijg ook rçgelmatig telefoontjes

eelt,~~ je aangew~en op wat van bedrijven die zeggen, "Jij f}t in de
aan in ma\ie prijsgeven. Geluk- ruimtebusiness. kom on~ eens i~~foeken.H»

heeft-de mens ée instrument om datJ2 ,Veto: Ruimtevaart en sterrenkunde worden vaak
doen;~ê"lysika. We an seren tlie ster ervan in één adem genoemd. Is deze r:tlat1?iio nauw"! •
u4tgaanldat ze gehQ!J,I7a t aan de natu);lr- .\WaelkenS: "Ze zijn voor eerr deel str~ktureel'
wetten~e wij hebben I n l<ennen. Via de.t>. 'r verschillend. De ruimçe~~J@'teert meer

.-trillingoOl:van die ster kunnen we veel te P • industriële logika. Stem!1il(unde is wel d~·.
""weterfl\c"6{nen. 9m t w~ via trilli~gen 'wer~ ~ aanloop gewe l;'-dJ frli~tevaartb~siness:
'len h~t onze,~i ipline :stroseismologie. 'de eerst ote projekten waren allemaal
)liIat klinkt me er. Als je zegt dat je veran- op ruimteonderzoek. Ondertussen
flfringen v· sterren bestudeert, denken • ' belJ lst het wetenschappelijk programma '
mensen t je met een punthoed op door« 'rrlnder dan tien procent en hemen zaken als

« Qn tel keóp staart. Als je zegt dat je astro- tIekommunikatie het le3:?wendeel'in. Elke
S"ê?isn'tot1f, bent. word je plots-een seri~ .s~telliet vergt een investering van twintig à
wet schapper.» • I dertig miljard.» •~ -.."L "De observatie vanop de grond gebeurt

euw ~oral door wetenschappelijke institutèn, ' (J ~
• , w~b!.i. di'~erpationale organisatie steeds modellen toepassen. De fysicus verwacht v~

e_!o: In onze reeks gaat het over de ~èl en 1 beter 'gès.!qu!<:tureerd wordt. Zo zitten ,:"e nu ons informatie die wij hem kunn~n geventV .
wëfénschap en maatschappij. A'Stronomie lijkt -,. met een nieuw projekt in <ó:hili dat acht lan- via de kosmologte. De form~le vergelijkingen
echter de wetenschap bij uitstek zonder pra}jJische o<='.$den steunen. Grondobservaties hebben zekes van Einstein"zijn gekend sinds de~ennia.
toepassingen naar die maatschappij. SJ / 'Îrog hurt_,.ncft.Ben-observatie in de ruim.te Onlangs '~s,er ecbter een diskussie geweest
Waelkens: «Ik kijk niet naarpraktische to~ kost honderd maal meer alln op aarde. Daar- over een bepaalde term, n.µnelfjk de fOs-
passingen, dat is je ziel verkopen. Want in 0 ,~boven ]<ul}n,en we hier op aarde fleksibeler molo~~~'~oQstante. HS. bestaan va~.~le
erste plaats gaat het bij ietl~re astronoom. werken. Ruimtevaaruechpologie van nu is kOIlst~çMun.nen we ~tt'p.,yaststellen door
de liefde ~oor het vak. Het grootste nut die van tien jaar geleden, want zo lang duurt kosm~logie., ~ overgang in die modellen

van ~..st~rrenkunde voor de maatschappij is • het om zo'n projekt te realiseren. Hier op • moet je z~~$,~e'n hogere abstr~ktie va?
"'w,aars~1iik dat zij kompleet n}lmeloos is. aarde kunnen we.... uwe technologie on- ,'onze man(~'van kijken, maar dàarom waren
v. -............ q ~~""!~~~: ..;,;.;.;.;.;.;.-..:~ R'" ,~chtans heb ik e oit o;ee gé'w8,rsteld: mid etten. Flet beste is om* twe.e . we ~oeger niet vêrkeerd.»
i~erinner mij nog d<\.lik aan' complementair te gebruiken, zo hebben wij fefb: Is er steeds meer een sa,t;t~groeieh tussen
van mijn <;QJlegeheb gevraagd of het/etis~ • hier informatie van een aantal sat~llietert, ${'é'lnkundé en natuurkundeê- •
Vetll.y~ool.ril was dat ikrnijn leven zou wij- 11'Iaarook v,.anonze grondsterrenwachten.» WaelkeQs: «De fysika raakt steeds meer in
dën 4il~lur wetenschappelijk onderzoek. de knoei met de allerkleinste strukturen van
Ik doe ~lUrlijk.OOk een aan,tal andere •Model • .,' ,de m~êrie. Dat is ook logischr naarmate je.
dingen vo6r de universiteit, zo koördineer ik • <, dTh~~r wil doordriûgen in m~erie heb je
de wetenschapsweek. Waarom heb ik niet vero. Sterrenlamde werkt heêl veel met modellen, &ds meer energie
geweigerd om dat te doe~? Waarschijnlijk maar geregeld. worden deze modellen ontkrai71t 0 dig. Aangezien die
omdat ik nog altijd eertjf{e:rj,1it skrupules heb ,gewijzigd. Hoe ga je om W?t~,wetenschap Je ~treme energiehoogten

• om alleen aán wetensclJ:!ip;w rrt-: /"modellen foutfl/lJ'men zijn? a wezig ware!, bij de
,)..9 «Sterr~nkul'lde heeft echtlr wel zijn in- Waelkens: «Je hebt het waar ijnlijk over all rewste'rnomen~ van

A I' •
dusmeel nl!t~ihlteonderzoef< ~stirn:~s Á1.ove,rgang<mJ>ijr~~Wto instem, enzo- .35 wminF~\(an"het heel,-
veel geld, maar het Ministerie van We ~AWt9t let fout. Einstein i.~ '\() , r~MtCfJet vroege '
schapsonderzoek h~.dt zijn redeh orrM;",

• « "<fitzoveel geld aalJqde Eur~pean ace Agency
te geven:Cfp ~e r~tWwr ramma's wordt
tech~()logie on~el re je ~~ogelijk zelf
kan betalen. Een iRO&b>;oorbc!'èITlis d(',.X-
stral~n-sterrenkunde. Omdat x-i;ffalen die
ons vanuit de sterren beretké!?zI~ak

• zijn, moet men zeer gevoelige.röntgt?ddètek-
toren ontwikkelen. Dit heeft gevolgen voor
de medische wetenschap waar ze dankzij die
gevoeligere d.etektoren kleinere, en dus Sei-

Q) • • • •

r-lijkt in de KU Leuven een goede
korrelatie tr bestaan tussen de
eksaktheid.van een wetenschap

en zijn afstand tot'hët centrum vlW de
stad, De astronomen bevinden zich il1'
e~ van de gebouwen op fret einde van
de Ce"llstijnenlaàn in Heverlee..BP de
vierde verdiepinq kijkt hçt kan fOor v, .
professor, Wáelken~ uit over een
IJ"k 3 ",'osnj e zon~· ./

Christoffel

astronoom te ~rden. Dit was zo van kleins:". "
af. maar vanaf" ettiende begon hët
stilletjesaan te groeien. fk ben een van de"
weinige mensen die' van zijn hobbie zijn
beroep heeft kunnen maken; Ik heb Grieks=
Latijnse gestudeerd. Dansben ikeen voor-'1 .~
bereid end jaar wiskunde begonnen, waarna
ik lang getwijfeld heb tussen zuivpre wiskun-
de of natuurkunde. Sterrenkunde bestaat
nam6lij~iet als studier~ting maar enkel
a.~ ke~~hting.» .,,::;.
~ «Op het einde van mijft studie natuur- I
kunde ,kwam een plaats vrij als assistent. Dit "
was in een observationeel kader, terwijl tot .:»
dan (oe de sterrenkunde aan de KU Leuven

wiskundig bedreven werd. Ik heil dus
de ka~lîad om iets nieuw op te starten in
de richtIng die mij het meest boeit. Ik ben de
zoon vag een KMO'er"":'" een nieuw bedrij4je

1epstartea is i~ts wat in ons bloed zit. Ik komt,'
uit een Westvlaamse familie w,\ar naar Leu-'
ven gaan een evidentie was. Ik behoor tot
die kleirfe minderheid die nog voor Leuven
gekozeh heeft omdat het een katolieke uni-
versiteit was en niet omdar het een goede
universiteit was of omdat ik er sterrenkunde
kon doen .» '

't ~v.:>.,.
Patent«. -"

Veto: Wat dreef u als jonge docto;andus? ~t
wou., onderzoeken?

.,,;.
WaeIkens: «Willen is een groot woord, je
wordt natuurlijk ni ~olledig de vrije kepze
gelaten. Ik at ie re jonge st~dent die
~ unde studeert, h st kosmdtbgie
(studie va~ ~~t ontstaan hêt heelal) wil

Maar het moest tets z' dat compfe-
dat hier'
é'hl..Obser-

') '~

•

.'

.
In de k-eks Wetenschap en maatschappij wordt op

"v J van de wetenschappelijke ontwikkelingen op
4 de eksakte wetenschappen komen aan bod. Bij

de ~evantie van 'het onderzoek in hun vakzebie
wetenschap, het einde- van de wetenschap.
geïnterviewden worden op de proef gesteld. In
passeren, De ~$ wordt afgerond met een

"Over de zin..
de hele

voor dat we vaststellen(~~, sika ons op•• lVfT -
een dwaalspoor g~Jfacht hee t. Er is niet elke

ç.cvijttien jaar een revolutie waarbij alle ~~nd-
boeken weggesmeLen worden. Wel is et een •

• interessant~~isselwerking tussen 0i en de ,
natuurkunfFk~sfel willen via ons hun •
lf1&dellen ve'lbet~ri, en wij willen hun

nen hoe~~oo~~1tje
aaneen te houden, ~g'daar merken w~ dat er
nóg iets meer moet zijn. Het kan rratuurlijk
'tJok dat onze basish.Yyotese fout is, maar we
hebben ttlch wel v& aanwijzingen. Bovl?fl-
dien houden Wij ons in sterrenkunde bez~--~--
.met de vraag hoe .uit die ekspanderen
homogene SOAP~~\\uktuur is o' .(raau. .,'
Begrijpen tt~Ï)(wegstel:'6ls tstaan zijri)()

• op de tijdschalen die wij w\ ernen. kan
niet zonder donkere materi .'>nat is na'b.1ur-
lijk zeer interessant voor fYsici.»

" .
•
~O

\.Máturu~it
•

Veto: Het wonderlijke is bij uw wetenschap dat
de mens vanuit zijn teoretische modellen' het Al.l.Q
Dat Is probeert te verklaren. Zo had Einstein zijn
teorie zonder eksterne toetsing gebouwd. Hoe zit

, ~ het met die overeenstemming tussen êegrie en ~ \
werkelijkheid? 1;4
Waelkens: «Voor die ;roblematiëk is Ein-
stein een zeer I'f~vant vdorbeeld: je hebt
daar een clash geh:d tussen twee wete -
schapskulturen. Eins~in bek()I!lm~Ch
eerlijk gezegd niet 0 stroiq_{llie. Hij kon •
nauwelljks gelov dat sterrenkundige waar-
nemingen e~ e relevantie hadden. Het wa-
ren abs}P'l([e teorieën die, ons de waarheid
zou~ geven. De sterrenkundigen zondi

11' _~.,...,
cechter aan het

de ..



.'.,. '~~"
dat zifkO

•
-. ... -.

pij i$·waarsch ijnlUk

gegaan naar de mogelijkheden en grenzen
van dit millennium. Zowel de humane als

Ibillende professoren za) gepolst worden naar
evoluties. de werkelijke macht van
de persoonlijke motiVaties van de
een zestal.PlP~essOr$ de uwe
vc;'iÇ.hiHehd~ prorten.

d~rfde beweren dat er bew~ners waren op
de zon."Kompleet idioot. Degene die zich'
• tefilll die toestand<i:tl in de 'sterrenkunde
v~t heeft, is Hub1î].e. Hij heeft toen de,
volgende stelling gerahseerd: "Niet voord
we alle mogelijkheden van observatie h
ben uit~ut, moeten we ons tot het ka
rijk der spe.kulaties begeven." Hubble wist
eigenlijk niet veel van de teenesmaar heeft

ijn nauwgezette waa'rnemingen goede'
resultaten geboekt. Het is aan deze universi-
te~ dat Lemaitre de teorie en de bevinding~

• (j' v~
van HLlbbie samengebracht heeft. Aet IS hier C?
dat de eerste teorie over çen ekspandêrend
universum is ontwikkeld.» q~<'
veto: Is de overeenstemming van wat-het mense- •
I1jk verstand kreëe;t en wat de natuur te bieden
heeft geen basisprincipe'Van wetenschappelijk

onderzoek?
• Waelkens: «Ik denk da

1". d-=----=-. ---~" sterren~~igen op dat "
e o4Z~nvan gebied soms meer over-

de oerknal moedig zijn dan an
ren. Een zinsqede die ik '
graag in de mond neem,
is dat het heelal meer
verbeelding heeft dan de

nen.t h vaak dat terwfjl we iets
eken we op iets taal andrrs stoten.

Hoofdzaak blijft dat en ~terrenkundige
iemand is die ohserva le en teorie weet
samen te houden. In di zin is de sterren-

~Ile maturiteit
gekomen, de teorie hin nog .vaak achter op
de waarnemingen. Zo onden we <;erklaren
'lIoe het kwam dat . htbij de zon kleine
pi

over het heelal kunnen zeggen. Door een-. '_ .van informaueèloorgave zijn wij als
wez~s optstaan. Mijn stelling is
gelukt zou zijn als de natutti~

k waren. Een komplexe. .y
tie kan aar plaatsgnjpen in een heelal
gronde i~pel is. Een heel<flJ$án

-'oi'Ëts genereren, aar de'prljs die het daar-
v~r betaalt, is.Qft et zijn geheimen weg-s
geft aan" eige;;' be~nihlelen.» • l>o, V

/ 0 .•
oTiitimiteiU' . '.' ~

•....~ .....w ,.
Veto: s;!As Lemaitre hebben we het oerknal-
modef/-o'n model kan je in tegenspraak !net een
krisJl[ijke visie interpreteren. Kan men nog geM-

als je met zo 'n wetenschap bezig /fent? " •
lkens: «Ongetwijfeld wel. ~

lijkzijn niet alle sterrenkundigeJ gelovig]~
(e:n ntemand efje door sterrenk/nde gelo
is geworden erï ook niet ekspli
keerd. Het is \Vel zo dat je je t
aanpast: "In den beginne sclri~~,
en aarde", in fysische termen ga je dat
niet zeggen want de tijd en de r~mte zij '1:'1 ,
begonnen samen met her heelal. eywas dUS"6
geel'! begin voordat el" iets was.Dat bttekent
niet dat Ge~esis verkeerd is: het is een oQo,
logisch.begin. Thomas van Aquino stelde zelf• •dat.er perfekt een scheppingsteologie moge-
iik was in een heelal dat er altijd is gewee.st.

i~bijbel staat is niC}:bedoeld 'als een
lysrsche teo. tran~cen~e overstijgt
tijd en ruimte. Want uj . ~

.-
[gen waren er al drie verklaringen
nomenen. »-5 euforie dat we niet

de eni'tlaneten in he~e.lal zijn, maakte
laats v or de konstatatie dit wij verdorie"
et en' e zonnenstelsel zijn waar kJeine •
anet/n niet doOT~ JUPitersfin-bewegirl~7~

ir\ de lter geduwd zijn.» -, :' (111 :Jjwat gaat u met

~ • ·CV
'Veto: Bij veel mensen leeftJJog'dlJijerwarrz1tg
tussen astronomie en astrologie. ;Wordt u daar zelf
mee gekonfronteerd en in welke ~te ergert u zich
daaraan?' "l"
WaelkeQs: «Mij ergeren <JeF ik niet vMl
meer. Het ergste-Is dat een astroloog ~ak
meer verdient dan een astronoom. Ä'iS je, .
moet leven van de naïviteit van de mensen,
~erdiefl je meer dan als je moet leven van
htîn.verstand. Er zijn dingeh waar ik mij ,
• meer aan erger. Ik kreeg laatst een telefoon

.' .
v.at1:rJ'v\; in januare was het twee keer volle. ; .~
a . N..aar aanleyrlhw daarvan maakten ze •. \~ '\. _ ....,._

Waelkens: «Het zal vroeger gedaan zijn met een pro~ramma over weerwolven. En een./
de mogelijkl;eid van de mens om hier oe 'pro~te'rrenkunde mo~t daar ~an voor
aarde te l~~urlijk naast het feit_~ opd,,-~'ien. Ik was geïr.riteetd, maar heb dat
~schi'en oriSiêfT eerstCl{jedas om8"" '{ niet openlijk getoond. Want als je als hoog-
doen. De zon is nu viereneenhalf miljard jaa' \I leraar zegt dat V1M b"'eden j~ nivo ligt,' dan;,..... .

s
• •

. .
•• (1

voor het Davidsf,qgdj. en bij de evaluatie
vond iemand hér een schande dat een pro-
fessor van een katolieke universiteit over die. .
ding91 kon spre~en zonder Genesis te ver-
nielden. Voor mij ~ dat ~oh zaken voldoen-
dê bewijs dat je dat beteI;.ft!scheiden houdt.»
Veto: Mensen hebb:n vaar~en bepaald beeld in .'. -hun hoofd om dat soort t:,kstr(Meafstanden of tijden
te vatten. Heeft u een eigen beeld over het he1lal?
Wflelkens: «Wtt, wili~iets waar we in-
zitten, uitstél..(lJ?en<e~ ;;ar kijken, "en dat
kan pe~lIitiJ Jrl~ Dat bet~kent niet dat
ik~beeld niet mag:hebben, als je het tv •
aar terdege korrigeert. Op vragen als ~t.r

was voor de oerknal of hoe de ruimte eks-
pandeert. kan ik alleen zeggen dal het geen
iin heeft om buite~ ')mze eigen werkelijkheid
te treden. Laat de re"á.edaar alstublieft de
overhand halen. We zijn het erover eens dat
we ons niet de leefwereld ,van een Japanner
moeten inbeelden, maar wel willèn ze weten

•
hOlOtwe.oI)s de intimiteit van een elektron
0..qtep voorstellen.»

•. Miljardedju •
-!-v . .

Veto: U bent bezig rIleJgeboorte en dood van ster,
rerr.De zon zal ooit ook uitdoven. Wordt dat de

• • ~ ''Ir-

•apokalyps?

•nu echt dingen van ons h~ca;jt, dat is onze oud, ze zal na zes miljard jaar een rode reus
kontingentie, })nze beperking. Dat is geen 'worden, dan wordt ze te warm en is on~
nieuw inzicht. ugpstinus zei al dat God Q~et atmosfeer weg. De aarde zal dan nog ei1èn
onderworpen as aan tijd e9fuimte. OveP59 rjl~~éh bestaan maar voor ons zal het niet
çe zin €h on van de hele za:i( heeft de c »: mçer if\téressant zijn. Maar zelfs voordien,

Waelkens: « itte~ eigenlijk met een oerknal niet te zeggen.» 4565 op een tijdschaal van honderden miljoenerî
paradox, een logis linkonsisteQtie. Een Veto: Heeft zelf met uw onderzoek, of een le-?) 17 j~q:n, zal de z;n opwarmen. Ze was bij het
klein elementje va het systeem gaat het zing, de tege stelling wetenschap-zingeving gevótdl94 ! ontst*~ van 'Ons stelsel tweeëntwintig pro-. .
hele syste<,;m objekt ert!r('Dat lijkt zeer raar, W,\eJkens; «Ik ga418~~i§eldIe.zingen geven ••• cenr minder helder dan nu. Ondanks het
en voor mij jmplice "t dat nog altijd dat 'lfe over kó)nJl?logie en sp1d:~d~ bewusj nOq!!:1 PEaten ot~ het broeikaseffekt neemt de
het laatste woord nooit zullen vinden. D":!.Pl;;.,(Mover Zi~rifge4 Dit ~c!M5k dl dingen "ÏTI koolstöfdioxlde in onze atmosfeer af. D; zon
dan ook het antwoord dat ik geef op vragen D##:ft~ n.houden. kàn~e ~d!fe ~fnt ben. blijft opwarmen, du~moeten wij proberen af
van mensen' naar zingeving.in het heelal. Ik ~~ lpVig, en geloof is niet iets \!'bol oIL r: l.:ekoelen. Op een zéker moment is het eth-
kan daar als individu wel een antwoord-op zondag-tussen t}~f}:ft} elf - je probeert alles ... ter gedaan, dan g-ai1.QkoolstofJ;'"b~de weg •
geven, maar je mag geen antwoord "'YWach- daarin te integreren. Na. een voordracht~3824iM>W5JltmOsf41~:çegen dan zorgen we
ten van' onze wetenschap. Je kan de vraag • vaak een vragenronde.jen ik,.geef tweç voor- Cfuis~qhjen met atoOIhbommekes dat de aarde
ook omkeren: het is toch jO dat de fysika op beelden van uitersten. Eén keer heeft (4~21 iets verder va,n de zon komtiDit alles is pas
een zinvolle manier de natuur ohtrafelt en iemand zijn grote ontgOOChe~itgeSpro- 1~~r binf}f,TI twee à d,riehond~rd miljoe
met ?ie technologie is het leven toch ver- • 'kerliiSW iemand die op zá'rltw~ ivo al~4501 jaar.» •• ) 91 98 •
anderd. Dus de vraag is dan eerder het won- wetens~tlfil>,§lmd di.e4rt}~~s· an vroelJtf 88j «Is~at nu~et e~nde van M ~~ke
dere feit dat wij als kleine elementjes iets • gelOOfd'eren a~dere~49~~/i~~ UtaPb C~f~ mt 84 }rfelijkheidsICêleWêM§ç§.ijnlijk

, (M",~, 4ii?.n,,-,il"""A' ..,

•,.....
'0'.
~

'.
•

per ste~a oeken naar planeten -waar zich
een bios ër kan ontwikkelen. Dal! gooit hij
eerst l)! t plapkton erirr. dan een ~ompje,
enz%ort. En als de biosfeer klaar is, laat hij
het~netisch materiaal van de m~s 19S.
Maar voor een gemeenschap tedg{ologisch
zo ver is, heeft z~ :dchzelf waarsctijinlijk
uitgemoprd.»' 0.. .::::

oWeenIWlve'J
<v r

. .

ben j~ àrrogant natuurlijk. Er.zijn wel gren-
zen hoor. Ik heb ze naar een amateurvereni-
ging voor sterrenkunde verwezen d~en
werkgroepje heeft rond parapsycholdgische
fenomenen. Ze hadden mij toen gevraagd of
ze mij terug mochten bellen;als ze die l!l\n-
sen niet konden bereiken. ~tft moetjetlan
doen? Ik heb aari mijn onderzoekers gezegd:
"Laat jull'\etwerk Ii!tgen en zoek alles op he~
internet ove' weerwolven", maaj)liytrêêir
niet teruggebeld, Als je.Jiat-st5Ort program-
ma's weigert, .. ]eiiw-en toren, maar
als je mee heb je de VOlgende dag c<t ~
lega's de lijn die het hebben over de
ol] aarding van het vak. Dat vind ik nu
ervelende situaties.» ~

'3'319 )
- l3'2.'3 • Yves D~~elR~fé

I J S5]j)iederik VandendrieS§Sb'\. cf.. Peter Mangels _,-,,-.ru
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Van rekencentrum tot dienstencentrum
voor informatika en telematika

"Er is een voordeur"
ti renlang chatten met je lief in

Afrika of MP3 's van het net
halen, geen enkele student die er

nog van opkijkt. Vroeger was dat wel
even anders: in 1987 moest een nieu-
we computer voor het Rekencentrum
onder politiebegeleiding vervoerd
worden. In 1962 werd de eerste com-
puter nog ingewijd met wijwater en
kwispel......

De geschiedenis van het Rekencentrum
(sinds enkele jaren het Ludit, Leuvens
Universitair Dienstencentrum voor Infor-
matica en Telematica) begint in oktober
1961. Het eerste centrum wordt onderge-
bracht in het huis van de vice-rektor in de
Sint-Michielsstraat. In de tuin wordt een
speciaal paviljoentje met de nodige aircon-
ditioning gebouwd. In januari is de eerste
computer een feit.
Veto: Die eerste computer was iets heel bijzon-
ders. Hoe ging het er in die pioniersjaren aan toe
in het Rekencentrum?
René Florizoone en Anne-Marie De
Meyer, Ludit: «De IBM )620 was een
enorme bak, drie meter breed en zes meter
lang. Hij had een geheugen van twintig-
duizend tekens en werkte met ponskaarten.
Dat was de grootste machine van België op
dat moment, en die werd nog samen ge-
bruikt met de UCL (Université Catholique
de Louvain). We hebben samengezeten met
het UCL LOt) 974.»

Boerenbond
Veto: In 1966 verhuisde het Rekencentrum
/raar de "I('IIII'C kOl/lp//.\' Ie Hel vrlce. en kreqen
jullie een veel snellere nutcliinc, de /SM 360f./O.

Had dit veel gevolgen?
Ludit: «In de eerste jaren programmeerde
het Rekencentrum alles zelf, maar in 1966
was het niet langer mogelijk te programme-
ren voor derden in het algemeen. We zijn
uitgegroeid tot een soort van gedifferen-
tieerde gebruikersondersteuning, zowel op
het vlak van algemene informatika en iele-
matika, als op het vlak van direkte onder-
steuning van onderwijs, onderzoek, en
administratie. Als je nu spreekt over het
Rekencentrum, is dat eigenlijk geen tech-_
nologiecentrum, maar een dienstencen-
trum. Wij bieden diensten aan, liefst ge-
bruikmakend van de beste technologie, niet
noodzakelijk de meest moderne. Het moet
bovenal stabiel zijn, de gebruiker moet erop
kunnen betrouwen.»
Veto: Die dingen waren ook niet echt goedkoop.
Ludit: «Omwille van de schaalvoordelen
zijn we met partners gaan samenwerken,

om meer te kunnen bieden voor minder
geld. Eerst was dat met de Belgische Boe-
renbond, later met het softwarebedrijf
ORDA-B. We hebben ook een aantal jaar
als reservecentrum voor de Kredietbank

wel niet klagen dat de vorige rektor niet
positief geweest is. De universiteit is de
laatste tien, vijftien jaar altijd bereid ge-
weest te investeren in het informatika-
gebeuren.»
Veto: In J 984 kwam er een speciale onderwijs-
computer.
Ludit: «De studenten werkten tot dan met
terminalen onder TSO. Een goed systeem,
maar het was gericht op professionele ge-
bruikers. Het nieuwe VM systeem werkte
ook met terminalen verbonden met het
mainframe, maar was veel gebruiksvriende-
lijker en gaf elke gebruiker het gevoel dat

EARN-netwerk (European Academie and
Research Network). Op dat moment kon-
den we bijvoorbeeld al elektronische post
versturen. Alles verliep in het begin wel
langs Mentpellier. ook als de bestemmeling
tien meter verder zat. Het KULeuvenNet,
dat gestart is in 1990, heeft er ondertussen
voor gezorgd dat iedereen vlot op Internet
kan.»
Veto: Verzorgen jullie ook onderwijs in de
[akulteiten?
Ludit: « Wij geven avond- of da'flkursussen
die buiten het gewone curriculum staan
voor geïnteresseerde docenten, studenten,

assistenten of onderzoe-
kers.»
Veto: Welke diensten ver-
lenen jullie verder nog?
Ludit: «We geven ook
advies bij de keuze en het
gebruik van allerhande
softwarepakketten. Dan
heb je nog de helpdesk die
.de eerstelijnsondersteu-
ning biedt. We geven een
ganse verzameling van
kursussen, van elementai-
re programmatie tot meer
wetenschappelijk georiën-
teerde dingen. We geven
uitleg over het gebruik
van CWIS (Campus Wide
Information System: de
gestandaardiseerde web-
pagina's van de KU Leu-
ven). En dan zijn er nog
de kampuslicenties. Je
moet onderhandelen met
leveransiers, je hebt ge-
bruikers die komen kla-
gen, registratienummers

(foto Rolf Op de Beeck) die verva Ilen, en ga zo
maar door. Dat is enorm arbeidsintensier.
Tenslotte is er ook nog de PC-shop, de PC-
verhuur, het PC-lab en allerlei diensten if\.
verban.d met mail- en webservers.»

gediend: als er bij de KB een ramp zou ge-
beuren, konden ze hierop terug vallen. Dat
is nooit gebeurd, maar wij hadden al die
tijd wel een dubbele kapaciteit. Bovendien
hebben we in afspraak met het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
onze supercomputer een tijdje gedeeld met
de rcs: van de Belgische akademische
wereld.»

Montpellier

Veto: Zijn al die snelle, maar ook dure
computers wel nodig?
Ludit: «Bepaalde soorten van wetenschap-
pelijk onderzoek kunnen niet meer zonder
de nodige rekenkracht. Sterrenkundigen
die de korona van de zon onderzoeken en
scheikundigen die molekuulbewegingen
simuleren, kunnen dat niet met hun eigen
beperkte machines. Wanneer je dan je
resultaten hebt, heeft men in het buiten-
land al'iets gedaan dat tien keer beter is. Je
kan nooit met je publikaties bijblijven, dat
ts het probleem.»
Veto: Heeft de rektorswissel voor jullie belang-
rijke gevolgen gehad?
Ludit: «Ja, voor het netwerkgebeuren en
zeker voor het kotnet-projekt. We kunnen

Loko werft aan, voor
indiensttreding per 1 juli 2000.

EEN FUIFZAALBEHEERDER (M/V)
( 15u/week)

U staat in voor het beheer van een middel-
grote fuifzaal gelegen in Leuven. Daarbij
staat u in voor het volledige dagelijks be-
stuur. Dit omvat onder andere: het aktief
aantrekken van nieuwe boekingen; de
boekhouding, btw-aangifte, belastingaan-
gifte en het financieel beheer; het selekte-
ren en leiden van de zaalverantwoordelij-
ken; koördinatie van de evenementen. in
samenwerking met organisatoren; instaan
voor een goed onderhoud van de zaal; kon-
takten met de administratieve en politione-
le overheid. U rapporteert aan de Raad van
Beheer van de vzw.

Profiel: basiskennis van bedrijfsbeheer
en recht; grondige kennis van boekhou-
ding, btw en rechtspersonenbelasting; in
staat zijn leiding te geven; komrnersicel

10

ingesteld, met bijzondere affiniteit voor de
horeka; goeie kontakten met de Leuvense
kringen en verenigingen; zich aktief willen
inzetten voor de doelstelling van Loko. zijn-
de de dcrnokratisering van de maatschappij
in het algemeen en van het onderwijs in
het bijzonder.

Loon: De netto basiswedde bedraagt
circa 20000 BF per maand, afhankelijk van
de fiskale situatie.

Selektieprocedure: De selcktieprocedu-
re omvat een proef die peilt naar de kennis
van de kandidaten i.v.rn. boekhouding en
recht, en een interview. De geselekteerde
kandidaten komen dan in aanmerking voor
een verkiezing door de Open Algemene
Vergadering van Loko.

Kandidaten kunnen hun cv met hand-
geschreven sollicitatiebrief bezorgen aan
Loko. t.a.v. Nico Derneyere. 's Meiersstraat
5, 3000 LEUVEN, uiterlijk op vrijdag 10
maa rt 2000 om 17u.

(nd)

hij op eel! eigen systeem zal. Dat is door de
siudenten redelijk grootschalig gebruikt lOt
1994. Toen zijn de PC-klassen gekomen.»
Veto: Waren er daarvoor nog geen PC-klassen?
Ludit: «Eigenlijk hadden we in 1987 de
eerste twee PC-klassen, enerzijds gebaseerd
op Windows, anderzijds op Unix. Op dat
moment zijn er echter problemen gewee ...t
om die klassen te beheren. Vanaf 1994 is
dat dan geëvolueerd van zes PC-klassen en
honderddertig PC's tot de huidige situatie
met J 7 PC-klassen en ongeveer 500 PC's.»

"Die chips geven zoveel
warmte af, meer dan een
gewoon strijkijzer"...;.......;....-----
Veto: Leuven heeft ook een voortrekkersrol voor
Internet gespeeld.
Ludit: «Inderdaad. In ) 989 hadden wij
reeds een verbinding met het Internet. La-
ter konden ook andere Belgische universi-
teiten via ons op Internet. We maakten
toen al veel langer gebruik van netwerken.
In 1972 dienden ze alom op afstand pons-
.kaarten te lezen, en resultaten af te druk-
ken. In 1985 maakten we kennis met het

Zaventem
Veto: Staan er 11"9 grote veranderineen \'oor de
deur?
Ludit: «Twee jaar geleden heeft de top be-
slist de administratieve verwerking grondig
te reorganiseren, omdat een aantal zaken
uit mekaar gegroeid zijn: dit projekt heet
het Anemoonprojekt. Eigenlijk is dat niet
ons projekt, want wij zijn enkel betrokken
bij de opstart, en bij de fysieke realisatie
van de systernen..
Veto: Hoe gaal de be\'eiligillg in zijn werk?
Ludit: «Fr staal een voordeur in het ge-
bouw. Dl' computerzaal heeft wel een
speciale beveiliging. Toen we de IBM
3090/150E aangekocht hebben, hadden we
een uitvoervergunning nodig van het
Amerikaanse ministerie van Defensie. Het
was zelfs zo dat in principe dat ding onder
politiebegeleiding van Zaventem naar hier
gebracht moest worden. Dat is nooit
gebeurd.»

Filip De Keukeleere
Bart De Schrijver
Nico De Meyere

Vetolezers mogen tegen inlevering van deze bon aan de
informatiestand op de Boekenbeurs gratis één van de

onderstaande boeken kiezen.
- "Sen se & Sensibility" - Emma Thompson
D~ kleurrijke screenplay van een wereldberoemde verfilmde roman
- "Prisma van Europa"
Begrippen op het gebied van naoorlogse samenwerking en rivaliteit
- "Webster pocket thesaurus"
Synoniemenwoordenboek voor de Engelse taal.
- "Freud"
Een basisboek voor een ieder die in filosofie geïnteresseerd is.

De keuze per boek is beperkt
Deze aanbieding is uusluuenc geldig voor de Boekenbeurs in de Brabanthal te Leuven van 9 tlm 12 maart 2000
r------------------, ~.,_Cj_._e_c_._e_e_(!'!'
I IINaam: I
IVoornaam : I
: Adres: Nr :......... :
IPostnr. : Gemeente:................ I
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Peter Slabbynck te gast in 'Oorqetuiqen'

gen, ... Dat is veel amusanter en gevarieer-
der en er zit geen druk op. Ik moet niet
elke dag mijn boekingsagent bellen om te
vragen of er nieuwe optredens vastliggen.»

som, maar hang wel Vlaamse leeuwen aan
het podium.' Op een bepaald moment was
het zo dat je de helft van de gage terug-
betaald kreeg als je een Nederlandstalige
groep programmeerde. We hebben daar van
geprofiteerd met De Lama's. Ik wist niet dat
zo'n systeem bestond, maar achteraf stel je
vast dat je redelijk wat festivalletjes hebt
gedaan in een bepaalde zomer. Dat is toch
raar: dan pusht men een bepaalde kultuur.
Daar hangt een enorm sterk geurtje aan. In
zulke gevallen moeten we eigenlijk niet te.
veel zeggen' over Oostenrijk. Een ander
mooi voorbeeld: in Brugge wou men het
Olympiastadion renoveren maar "Olyrnpia-
stadion klinkt niet erg Vlaams, mijne heren.
Is het niet mogelijk om dat tot Jan Breydel-
stadion om te dopen?" Ik vind dat gevaar-
lijk. Zo sluipt het Illnnen, een inmenging in
kultuur. Daar moet/de staat met zijn poten
van afblijven.»

"We voelen ons goed in de WC-pot"
~ inds het begin van de jaren'> tachtig leidt hij zijn troepen

door het woelige Vlaamse
rocklandschap. "I Can't Live in a
Living Room" maakt al twintig jaar
deel uit van het Vlaamse kollektieve
geheugen. Peter Slabbynck, zanger
van Red Zebra en De Lama's, is
volgende week maandag te gast bij
Kultuurraad voor een sessie
Oorgetuigen,

Slabbynck is niet onder één woord te van-
gen. Vlak na de verkiezingen was hij zelfs
even woordvoerder van de Vlaamse minis-
ter van Kultuur, Stedelijk- en Jeugdbeleid
Bert Anciaux. Na enkele maanden hield hij
het daar voor bekeken om terug te keren
naar zijn oude job als copywriter. In de eer-
ste plaats blijft hij echter een gepassioneer-
de muziekbeoefenaar én -Iiefhebber.
Peter Slabbynck: «Ik ben een kind van
TopPop. Wij krosten na de studie naar huis
om TopPop te zien, dat was ons program-
ma. Onlangs heb ik nog een handig boek
gekocht waar een lijst in staat met al de
clips die in het programma zijn geweest.
Het was de periode van de wegwerppop.
The Rubettes, Mud, The Sweet, ... Toen had
ik geen geld om singles te kopen maar nu
probeer ik die allemaal vast te krijgen, al is
het dan de grootste kitsch of romantiek. Op
rommelmarkten kun je die nog vinden. Ik
kijk absoluut niet neer op die periode, maar
daarna kwam de punk en dat was uiteraard
een enorm kontrast. Bij optredens in Top-
Pop was het de gewoonte dat een aantal
danseressen mee op het podium kwamen.
Toen Iggy Pop kwam en on stage planten
begon rond te slingeren, zagen die dat niet
_langer zitten en vluchtten ze weg. Plots......,._..-~ ~.

kwam er dus iets helemaal anders. AI
adolesscnt trok mij dat toch wel enorm
aan. In Oorgetuigen wil ik ook laten horen
waar Red Zebra vandaan komt. Vandaar dat
ik een aantal platen nadrukkelijk opnieuw
aan het beluisteren ben. Nu merk ik ver-
banden op: bij het bekijken van platenhoe-
zen komen bijvoorbeeld dezelfde producers
naar voren. Het is een heel toffe oefening.»

Kolk

Veto: Ook Studio Brussel viert twintig jaar" I
Can 't Live in a Livingroom " mee. Zij hebben een
vijftal jonge Belgische groepjes gevraagd een
eigen bewerking van het nummer te maken.
Slabbynck: «Het is een nummer dat gelei-
delijk aan deel uitmaakt van het Belgische
rockarchief. Daarom ook dat we Studio
Brussel gevraagd hebben of het niet moge-
lijk was om daar iets mee te doen. Dat
nummer is een eigen leven gaan leiden.
Blijkbaar - maar dat weet je niet als je die
tekst schrijft - gaf dat nummer zeer goed
het gevoel weer van een aantal mensen in
dit: periode.»

«Het is de eerste keer dat een van onze
nummers door andere groepen wordt ge-
bracht. De versie van Janez Detd heb ik
gemist maar die zal ik wel op kassette krij-
gen. Wat Pence en Kolk er van gemaakt
hebben, vind ik wel maf. Ooit hebben we
er eens op gezwoegd om zelf iets anders
met de plaat te doen, maar het ging niet. Je
zit zodanig vast in wat je brengt dat het je
zelf niet lukt. In het najaar willen we een
aantal optredens in kulturele centra doen.
We zijn een rockweekend aan het organise-
ren in Brugge en we gaan ook optreden in
de Stadschouwburg. Naar aanleiding van
dat optreden zijn we een aantal oudere
nummers opnieuw gaan bekijken. Een
nummer als "Mice and Men' hebben we
veranderd en klinkt nu veel beter. Soms
heb je van bepaalde nummers het gevoel
dat het niet klopt wat we 'daar spelen, hoe-
wel we het al twintig jaar brengen. Van
andere nummers, zoals "TV Activity', dat
ook in de set zit, merk je dat het niet te
veranderen valt.»

Veto: Waar liggen de roots van Red Zebra
eigenlijk?
Slabbynck: «We zijn echt gegroeid uit het
niet-kunnen-spelen. Onze eerste drummer
sloeg bijvoorbeeld gewoon de slagen van de
gitaar mee. Het eerste nummer dat we ooit
speelden was "Mongoloid". een nummer
van Devo. We hebben daar nog kassettes
van: we spelen dat vijf keer te traag maar je
hoort de bassist wel klagen dat hij niet
meekan. Waarom ben ik de zanger gewor-
den? Gewoon omdat ik er niet in slaagde
om ook maar één instrument te bespelen.
We komen echt uit de zogenaamde DIY, de
Do-lt- Yoursel]- kultu ur.»
Veto: Wat is de toekomst van Red Zebra? Is er
nog plaats voor een groep als jul/ie in Vlaande-
ren?
Slabbynck: «Ik deed onlangs een inter-
view op Radio 21. Mijn Frans is redelijk
goed dus ik ging er een beetje te veel voor,
en vol vuur verklaarde ik "tant qu'on se
sent bien dans Ie peau. on continue" Ik
bedoelde: goed in ons vel. De presentator
begon echter onbedaarlijk te lachen. Het
bleek dat ik had gezegd: "zolang we ons
goed voelen in de wc-pot gaan we door."
Misschien is dat wel de konklusie.»

Wax
Veto: In die twintig jaar dat jul/ie bezig zijn,
heeft de rockmuziek in Vlaanderen een enorme
vooruitgang geboekt. Waaraan is dat volgens jou
te danken?
Slabbynck: «Je hebt nu gasten diezich
van bij het begin zwaar op muziek toeleg-
gen. Dat was bij ons ondenkbaar. Guy
Swinnen van The Scabs heeft bijvoorbeeld
nog lang in een drukkerij gewerkt om zeker
te zijn van zijn inkomsten. Nu heb je jonge
mensen die er alles voor doen en zich be-
paalde dingen des levens ontzeggen om met
muziek ergens te geraken. Je moet het
maar doen. De druk is enorm groot want er.
zijn grote voorbeelden. Dat is enerzijds een
heel positieve evolutie maar anderzijds legt
het heel wat druk op die gasten. Die willen
het direkt in het buitenland maken. Ze zien
immers dat dEUS en Soulwax naar het
buitenland gaan.»

"Er was vroeger ook een heel ander
sirkwie van jeugdhuizen en parochiezalen.
Daar kon je à volonté gaan spelen. Vroeger
gingen TC Matic, The Scabs. 'TWeeBelgen
en wij in een jeugdhuis spelen en daardoor
had zo'n jeugdhuis gedurende een paar
avonden een zeer goede recette. Dat kon-
den ze dan weer besteden aan andere groe-
pen. Dat bestaat nu niet meer. En dat is dan
weer een negatieve evolutie: nu hebben die
jeugdhuizen het moeilijk, want dEUS zal
niet meer in een jeugdhuis komen spelen.
Zo'n jeugdhuis is voor hen te klein, te
onbelangrijk geworden. Zij willen enkel
nog de Ancienne Belgique en de Vooruit.»

«Financieel is het echter een ander
plaatje. Die groepen hebben het vaak zeer
moeilijk. Zo vind ik de laatste cd van Evil
Superstars ongelooflijk. Als je dan hoort dat
die cd ondanks alle positieve besprekingen
toch nog flopt, dan sta je daar met je fan-
tastische muziek. Het blijft vaak kantje
boordje. Ik merk dat aan die Antwerpse

Wachtband

Veto: In hoeverre kunnen subsidies daar een
mouw aan passen? Moet er eigenlijk überhaupt
een popbeleid zijn?
Slabbynck: «Chokri Mahassine, SP-parle-
mentslid en organisator van Pukkelpop. is
heel hard met de uitwerking van een pop-
beleid bezig. Ik vind dat wel goed. In Lim-

,.

burg zijn er veel aanzetten. De JongSocia-
listen hebben bijvoorbeeld een brief naar de
Limburgse burgemeesters gestuurd met de
vraag om op de wachtband van de gemeen-
telijke telefoons jonge Limburgse groepen
te draaien. Dat heb ik trouwens ook op het
kabinet van Bert Anciaux voorgesteld: laat
toch niet de hele tijd opera horen. Iemand
zei mij ooit dat het klonk alsof er op het
kabinet Vestaalse Maagden werden ver-

Veto: Deze zomer zagen we plots een andere
kant van jou, je werd woordvoerder van minister
Bert Anciaux. Hoe kwam je daar terecht?
Slabbynck: «Ik ben al twaalf jaar bezig
met kommunikatie dus dacht ik dat het wel
leuk zou zijn om dat eens te doen. Ik heb
toen kontakt gezocht met iemand die op

• jeugdbeleid werkte. Ik had me voorgeno-
men om het na een aantal maanden te
analyseren. Het was niet mijn cup of tea. Ten
eerste heb ik - zonder dat ik daar verder
op wil ingaan - toch wel een aantal vra-
gen bij de persoon van Bert Anciaux. Vra-
gen die ik voordien niet had. Er was ook
een gebrekkige kommunikatie tussen ons
wat de eksterne relaties betreft. Dat politiek
biotoop viel echter redelijk goed mee. Ik
beklaag me die stap absoluut niet. Het was
een interessante kijk achter de schermen: ik
kan het iedere burger aanraden.»

Matthieu Van Steenkiste
Diederik Vandendriessche

IIWaaromben ik de zanger geworden? Gewoon omdat ik er
niet in slaagde om ook m~ar één instrument te bespelen"

bands. Die zijn vaak terug te vinden in al-
lerlei projekten. denk maar aan Mitshubishi
Jackson. Dat heeft veel te maken m.et een
ekonomische noodzaak.»

«Ik zou niet van de muziek willen
leven want dan moét ik teksten schrijven,
moét ik optreden. Ik schrijf ook kinderboe-
ken, maar ik wil geen schrijver worden
want dan word ik verplicht om te schrijven.
Ik doe liever allerlei verschillende dingen.
Ik ben nu wel copywriter, maar als ik tijd
heb probeer ik kinderboeken te schrijven,
treed ik eens op, dj iKwat, doe ik Oorqetui-

kracht .• Als je kunt raden wie verkracht
wordt. krijg je een cd," heb ik toen geant-
woord. Het bleek echter veel te ingewikkeld.»

«Ik denk enerzijds dat er een zekere
chaos, een zekere Dl Y-attitude moet zijn.
Anderzijds zou het inderdaad niet slecht
zijn dat een aantal zaken in goede banen
geleid werden. Het is goed dat er een aantal
initiatieven komen, maar de staat mag niet
bepalen hoe het moet. Ik hou niet van
subsidies in de aard van Vlaanderen 2002.
Dat gaat meestal als volgt: ·U houdt uw
festival in de buurt van II juli: hier is een

Oorgetuigen met Peter Slabbynck: op maandag
IJ maart in vergaderzaal 3 (eerste verdieping
STUC) om 20u00. Toegang: met STUCkaart
50/75, zonder 100/125. Red Zebra is te bezoeken
op http://users.glo.bel-red.zebra/living.html
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Studentenleiders uit Ivoorkust bezoeken Loko

"Er is geen Afrikaanse opl
harles en Ahipeaud, twee Ivori-
aanse studentenleiders, vertelden
over de leefsituatie van de stu-

denten in hun land. Ze doorprikten
enkele mites over Afrika en hechtten
niet al te veelgeloof aan de goede voor-
nemens van minister van Buitenland-
se Zaken Louis Michel (PRL).

Op 24 december werd in Ivoorkust presi-
dent Henri Konan Bedié afgezet door het
leger van generaal Guei. Guei werd interim-
staatshoofd en belooft een grote anti-kor-
ruptie-schoonmaak en vrije verkiezingen.

Ivoorkust, bijgenaamd 'de olifant van
Afrika', is de belangrijkste ekonomische
macht van de regio geworden: zowel het
bruto binnenlands produkt, het begrotings-
tekort als de handelsbalans evolueren gun-
stig. Maar van die welvaart geniet niet elke
Ivoorkuster. Ex-premier en opposant Ouat-
tara mocht niet deelnemen aan de presi-
dentsverkiezingen wat leidde tot een poli-
tieke crisis en toenemende internationale
druk. Het Ivoriaanse leger greep in. Tegen
april dit jaar worden een grondwetswijzi-
ging en een nieuwe kieswet aan een refe-
rendum onderworpen en voor 31 oktober
verkiezen de Ivoorkusters nieuwe gemeen-
tebesturen, een parlement en een president.

Bntrecête

De studentenbeweging in Ivoorkust
speelt een aktieve en kritische rol in het de-
mokratiseringsproces van het land. De bewe-
ging acht de demokratisering van hun on-
derwijs onmogelijk zonder eerst de samen-
leving te demokratiseren. Twee studenten

é nationale studenten koepel Fesci, de
Fédération Etudiante et Scolaire de Cête
d'Ivotre. kwamen langs bij de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Loko).
Charles Blé Goudé is de huidige nationale
studentenleider van het Fesci, Ahipeaud
Marcial de stichter van de studentenbewe-
ging.
Veto: Wat zijn de voornaamste problemen van
de studenten?
Goudé: «Gewone mensen hebben amper
toegang tot het hoger onderwijs: twee pro-
cent van de middelbare scholieren gaat
naar de universiteit. Studiebeurzen worden
gegeven aan studenten wier ouders vrien-
den hebben bij de onderwijsadministratie.
Naast de. publieke universiteit van Abidjan
is er ook een privee-universiteit opgericht,
waar het inschrijvingsgeld meer dan een
miljoen frank bedraagt.»
Marcial: «Studenten kennen enorme huis-
vestingsproblemen: ze worden weggejaagd
o~ plaats te maken voor de gezinnen van
politieagenten. Voor honderdduizend stu-
denten en scholieren zijn er slechts drie res-
taurants. Dit leidde tot het uitdelen van
honderden tonnen rijst door de overheid.»
Veto: Kan de studentenbeweging debatten or-
ganiseren of in diskussie gaan met de overheid?
Goudé: «Vandaag is dit weer mogelijk. In
het verleden kwam de politie onze debatten
verstoren. Provokateurs lokten geweld uit
bij studenten om zo arrestaties te vergemak-
kelijken. Brandende autobanden werden ge-
bruikt om aula's te ontruimen. En enkele
maanden geleden werd mijn kamer in
brand gestoken..
Veto: Reageert de rektor van de universiteit niet
op de wantoestanden?
Marcial: «De rektor is een marionet en
heeft geen enkele beleidsruimte. Hij neemt
enkel maatregelen om de studentenaantal-
len te verminderen.»
Veto: Gaan de professoren akkoord met de gang
van zaken?
Goudé: «Studenten en professoren voeren
dezelfde strijd. De p.roffen zijn al meerdere
keren op straat gekomen om meer rnidde- .
len en een verhoging van hun salaris te vra-
gen. Maar de minister heeft hun salaris ge-
blokkeerd gedurende drie maand. »
Marcia!: «De Afrikaanse intellektuelen

.worden niet gehoord. Dat komt omdat Afri-
kaanse intellektuelen niet kunnen partici-
peren aan het mondiaal debat: ze beschik-
ken meestal niet over internet of hebben
geen middelen om publikaties te bekostigen.»

Savooi

Vetö: Er wordt vaak gezegd dat je niet zomaar
een geïndustrialiseerd model kan opleggen om-
wille van verschillende kulturele achtergrond en
'savoir vivre'.
Goudé: «Dat is flau-
wekul. Op die ma-
nier moet men Afri-
ka niet stigmatiseren.
Er is geen Afrikaanse
oplossing. Afrika
moet gewoon zelfbe-
schikking krijgen
over zijn ekonomie
en grondstoffen. De
Westerse opinie is
misschien beïnvloed
door diktators als
Mobutu die hun
land uitbuitten.»
Veto: Hoe evalueren
jullie het regime van
Laurent Kabila?
Goudé: «Ik vind
hem een grote pa-
triot. Hij kwam aan
de macht in een to-
taal geruïneerd land.
Daardoor is hij nog
niet in staat geweest
om een deftig eko-
nomisch plan uit te
denken. Het Westen

ssing"
begrijpt niet dat dit voor Congo een histo-
rische fase is: Europa heeft niet langer het
recht Afrika te plunderen wanneer ze er zin
in heeft.»
Veto: Onze minister van Buitenlandse Zaken
Louis Michel wil een aktiever en positiever Afri-
kabeleid voeren zonder dat er sprake is van kolo-
nialisme.
Goudé: «De Europese landen mengen zich
nog te veel. De internationale gemeenschap
moet diktators voor de rechter te dagen.

Europa voert echter een dubieuze politiek:
als de Europese Kommissie ontdekt dat mil-
jarden aan begrotingsteun zijn verduisterd,
eist ze prompt terugbetaling. De schuldigen
worden wel gastvrij ontvangen: Bedié
woont nu in Parijs en de minster van Bko-
nomische Zaken Gnamien N'goran kocht in
Brussel een villa. Bovendien blijft Europa
wapens leveren in konfliktgebieden.»

Bart De Schrijver

(foto Steven Van den Eede)

Ex Oriente Lux: infosessies voor migranten

Hel daghel inden Ooslen
mwille van sociaal-ekonomische
en kulturele drempels blijkt voor
allochtone jongeren en hun ou-

ders de stap naar universitair onder-
wijs nog steeds groot. Deze vaststelling
zette in oktober 1999 een groepje Ma-
rokkaanse en Turkse studenten van
de KU Leuven ertoe aan de vzw Ex
Oriënte Lux in het leven te roepen. De
bedoeling van deze vzw was het hoger
onderwijs laagdrempelig te maken voor
allochtone jongeren.

Ex Oriënte Lux groepeert een aantal geën-
gageerde allochtone jongeren van Turkse en
Marokkaanse afkomst, die de handenuit de
mouwen wilden steken om universiteit en
migrantenjongeren dichter bij elkaar te
brengen. Infosessies voor de migrantenge-
meenschap leken een stap in de goede rich-
ting. Om dit initiatief van de grond te krijgen,
riepen de studenten de hulp in van Sociale
Raad, waar men hen doorverwees naar de
Dienst Studieadvies.

Bij Studieadvies werden ze met open
armen ontvangen. Een van de bekommer-
nissen van deze dienst is de dernokratise-
ring van het onderwijs, waarbij ze speciale
aandacht besteden aan minderheidsgroepen
en hun specifieke problematieken. Begin
dit akademiejaar namen zij een kultureel
adviseur in dienst. Myriam Vanacker van de
Dienst Studieadvies benadrukt dat het niet
'hun bedoeling is met deze infodagen een
parallel circuit op te bouwen. Zij vindt het
belangrijk dat ook migrantenjongeren de
weg vinden naar de gewone circuits van in-
formatieverstrekking: infodagen aan de
universiteiten en rondleidingen in residen-.
ties. Ex Oriënte Lux kreeg van Studieadvies
dan ook de nodige ondersteuning voor de
organisatie van de infodagen.

Bij zo'n sessie laat men telkens twee
studerende en twee afgestudeerde alloch-
tonen aan h~ woord. Hun taak is zo objek-
tief mogelijk een beeld te schetsen van het
studentenleven: het studeren zelf, maar
ook wat daar verder nog bij komt.kijken.
Erhan Kozulu en Younes Zarhoni - twee
medeoprichters van de vzw - benadruk-
ken dat zowel de positieve als de negatieve
aspekten hierbij aan bod komen: men zal
niet verkondigen dat er in Leuven enkel
gestudeerd moet worden, maar evenmin
zal men ontkennen dat je moet studeren
om te slagen. Volgens Erhan en Younes
hebben' de migrantenjongeren en hun ou-
ders nood aan voorbeelden. Als zij zien dat
andere migranten mogen en kunnen stude-
ren, zal het voor hen makkelijker zijn de
sprong te wagen. Younes: "Vorig jaar was ik
de eerste migrant uit Hoboken die in Leu-
ven studeerde. Dit jaar zijn er twee andere
bijgekomen. "

Ook mensen van Studieadvies nemen
deel aan de infodagen. Bnerzijds willen ze
de praktische kant van studeren aan de
universiteit belichten, zoals het beurzen-
stelsel. het bestaan van gesubsidieerde resi-
denties en meisjespeda's. Anderzijds willen
ze ook de migrantenjongeren aansporen om
deel te nemen aan het 'gewone' informatie-
circuit, zoals reeds aangegeven werd. Daar
kunnen abituriënten konkrete gegevens over
studierichtingen verzamelen.

Uit de evaluatieformulieren kwam duidelijk
naar voor dat enkele belangrijke doelstel-
lingen bereikt werden. De jongeren vonden
het positief dat er moeite en tijd genomen
werd voor hen en dat er mensen van de
KU Leuven aanwezig waren op de sessies.
Het feit dat studenten el} afgestudeerde
allochtonen met hen kwamen praten had
een motiverend effekt.

Troef

Ramadan

Een aandachtspunt blijft, volgens de
organisatoren, de informatieverstrekking
aan de ouders. Deze doelgroep werd in de
sessies- te weinig bereikt. Ex Oriente Lux
wil dit probleem oplossen door in de toe-
komst andere aanspreekpunten te vinden.
Dit kan bijvoorbeeld door de sessies te laten
plaatsvinden in een ontmoetingsruimte bij
de moskee., Op die manier richt men zich
eksplicieter op de ouders.

De werking van Ex Oriente Lux be- .
perkt zich niet tot het organiseren van info-
sessies. Ook tijdens het akademiejaar richten
zij verschillende aktiviteiten in om de jon-
geren de kans te geven hun vrije tijd zinvol
en aangenaam te besteden: een openings-
receptie, alternatieve filmavonden, een lite-
ratuurgroep, sport. Opmerkelijk is dat zij
ook aktiviteiten aanbieden waarbij hun
kulturele eigenheid aan bod komt, zoals
een ramadanetentje en binnenkort ook een
offerfeest. Op deze manier kan de vzw fun-
geren als een opvangnet en het verlies van
kontakt met de eigen gemeenschap voorko-
men. Dit is zeker een troef die in de toe-
komst kan uitgespeeld worden om de ouders
ertoe te overhalen hun kinderen toch naar
de universiteit te laten gaan.

Intussen zijn er reeds drie sessies gehou-
den: in Antwerpen, Mechelen en Beringen.
Ondanks de eerder lage opkomst zijn de or-
ganisatoren tevreden. Erhan: "We hadden
op meer mensen gehoopt, maar het is na-
tuurlijk een nieuw initiatief dat nog moet
groeien. De reakties waren alleszins positief."

Tine Swaenepoel
An Van De Moortel
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HIT! van De Onderneming: MTV-klucht met een message

Onrechtvaardigheid smaakt beter
"fI J hen will I, will I be [amous?"W zong Bros meer dan tien jaar

geleden. De vrienden John en
Eddy stellen zich die vraag ook. De
oplossing lijkt hen simpel: we maken
gewoon een hit! Vanaf het moment
dat ze dat besluit genomen hebben,
spuwen ze hun gal uit over de wereld.
"Verworpenen der aarde, wordt rijk,
dedju. "

De Onderneming werd in 1997 opgericht
door ondermeer Günther Lesage. Diezelfde
Lesage staat nu in HIT! op de planken naast
Pieter Ernbrechts en Koen De Graeve. De
tekst van HIT! is van de hand van Willy
Thomas, die Lesage ontmoette tijdens een
toernee met Tg Stan in Noorwegen.
Thomas is op zijn beurt dan weer aktief bij
het Brusselse gezelschap DitoDito. Rele-
vant? Jawel, want de rode draad is de
manier waarop teater gemaakt wordt. Geen
klassieke posities van tekstschrijver, regis-
seur en spelers. Thomas schreef de tekst
wel maar de voorstelling kwam gezamenlijk
tot stand. Op de première vorige week in
Antwerpen werd duidelijk dat ze daarbij
uitgebreid loos gegaan zijn.

In het eerste van de drie delen van
HIT! laten John en Eddy hun blik over de
wereld gaan. Met een meedogenloze
scherpte kramen ze zowel de meest dee-
moedige als de meest politiek inkorrekte
dingen uit. Ze zijn lang genoeg
braaf en kontent geweest, lang ge-
noeg de deurmat geweest die zich
voor zijn bestaan verontschuldigt.
Geld verdienen wordt hun motto.
En voor de rest niet teveel gezever.
"Dat ze allemaal omhoog schijten."
Wie gaat nu duurdere koffie kopen
in de wereldwinkel terwijl die nog
vies smaakt ook? Onrechtvaardig-
heid smaakt beter.

Willy Thomas wou in de eer-
ste plaats aantonen waar die geld-
honger vandaan komt. Wat drijft
een mens daartoe en - zeker niet
minder belangrijk - hoe verandert
hij wanneer hij zijn materieel doel
bereikt heeft? Het lijkt moralistisch
maar dat is het niet. Er wordt veel
getoond, weinig stellingen ingeno-

men. Net zoals dat in de media vaak ge-
beurt. Het wordt hondsmoeilijk om nog
waarheid van leugen te onderscheiden. Ver-
schille.nde kranten drukken tegenstrijdige
berichten af. de ene tv-zender zegt wit
terwijl de andere zwart zegt.

In het tweede gedeelte, wanneer John
en Eddy, ondertussen "The Doormars". hun
hit gemaakt hebben, worden ze geïnviteerd
op Hitnet. een tv-programma zoals het recht
van het scherm zou geplukt kunnen zijn.
Hip, muzikaal, veel gezwam, meestal nog in
een vermalen Engels ("How did you come
op het idee? Meen je that serieus?"). pre-
sentator in close-up en gigantisch veel
reklame. De scène vertrekt als een bolide,
neemt scheurend de bocht en vliegt als een
spookrijder het publiek in. Flashy, kort,
boetades. Maar elke bobslee vertraagt onder
aan de helling en op den duur groeit een
lichte vorm van ergernis wanneer The
Doormats voor de elfendertigste keer wor-

Finale pianowedstrijd
Musicologica

Het duel tussen de Leuvense presessen is nog maar net verteerd, of er
staat alweer een kleine kring te popelen om zijn bestaan aan de bui-
tenwereld te verkondigen: Musicologica. Zij dachten, als kring van
mustkologen. dat het gerechtvaardigd was om een wedstrijd rond klas-
sieke muziek te organiseren. Dat het om een pianowedstrijd gaat, is lo-
gisch als men bedenkt dat de piano het meest bespeelde instrument is.
Het doel van de kompetitie is om aan te tonen dat er onder studenten
ook bijzonder goede (amateur- )muzikanten zijn. Zonder hoogdravend
te willen zijn, wil Musicologica aantonen dat er een hoog kultureel
nivo is onder de Vlaamse studenten. Dit opzet willen de musikologen
nog verschillende malen herhalen, op jaarlijkse of op tweejaarlijkse
basis. Zij hopen ook dat de reputatie van de wedstrijctbinnen onaf-
zienbare tijd zal groeien en een uitstraling zal genieten zoals andere,
gelijkaardige internationale initiatieven, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd
in Utrecht.

Uit de eenentwintig inschrijvingen zijn acht finalisten geselekteerd.
Naast een doctorandus rnusikologie (Jan Christiaans) hebben de rnusi-
kologen Piet Swerts (komponist en laureaat Koningin Elisabethwed-
strijd voor kompositie) en Robert Groslot (dirigent, eerste laureaat
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano en artistiek direkteur van het
Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen) weten te strikken
om te jureren. Zij zullen oordelen over het programma van de studen-
ten, dat bestaat uit een hedendaags stuk en een stuk uit een andere
periode. Onder de finalisten zijn er vijf aanwezig van de KU Leuven,
één van de RUG, één van de VUB en één van het lUC. De drie laure-
aten gaan elk aan de haal met een geldprijs.
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den aangekondigd en er toch weer een
streepje reklame tussenschuift. Uiteindelijk
is er de grootse finale, waarbij de presen-
tator naar voren treedt en in een letterlijk
schitterende new-age-achtige diskostijl de
lof van de roem zingt. En dan is het echt de
beurt aan John en Eddy om samen met de
presentator hun Jordi-(dur dur d' être
bébéj-versie van Beethovens negende te
brengen.

In het derde deel keert de rust weer.
De drie hebben poen geschept en vagen op
een landgoed in Frankrijk hun kloten aan
de wereld. Toch praten ze nu ook echt. In
het eerste deel staken ze beurtelings mono-
logen af, nu is er kommunikatie, ook al
gaat die over triviale dingen als het berei-
den van een houtsnip of het al dan niet
met een auto willen rijden. Ze fêteren zich-
zelf omdat ze slechte mensen zijn. Ach,
"mensen die niet slecht-kunnen zijn, mis-
sen iets".

De Onderneming heeft sinds kort zijn
thuisbasis in een nieuw zaaltje in Hoboken.
Men wil de buurt zoveel mogelijk bij de
werking betrekken. De grote Amerikaanse
teatermaker Peter Sellars trok met zijn
voorstellingen geregeld naar de achter-
buurten van de grote steden om ze daar
kwasi gratis voor de minstbedeelden op te
voeren. De Onderneming speelde een week
voor de première een try-out voor de men-
sen uit de straat. Het openingsfeest van de
zaal was toegankelijk voor de hele buurt.
Volgens Lesage is het geïnspireerd op wat
Dito'Dito al langer doet in Brussel: een brug
slaan tussen de verschillende gemeenschap-
pen en kulturen.

HIT! bewijst alvast dat engagement
geen grijs.moralisme of een slaapverwek-
kend wij;;'ingertje hoeft te betekenen. Het
stuk brengt geen realiteit maar vergroot
bepaalde details uit. Het zweeft soms terwijl
het metéén voet in de werkelijkheid blijft.
Misschien dat het daardoor van het eerste
tot het laatste moment genieten is. Bij een
eigen versie van Vlaamse schlagers of bij
het spotten van een schrijvende BV. It's
never enough, the bali keeps running. Yes.
belt u maar, we give you wat je nodig hebt.
Voel the vibes. Dial twee nul acht, één drie

drie: Twee nul acht, één drie drie.
And keep watching. We'll be back.

Peter Mangelschots
De Onderneming speelt HIT! op
maandag 6 en dinsdag 7maart
telkens om 20.30u in de
Vlamingenstraat 83. Info en
reservaties: 0/6/20.81.33

Licht Gekanteld: kunstfestival voor jongeren
Licht Gekanteld wil een driedaags
festival zijn voor en door prettig
gestoorde jongeren. Dit festival biedt
vers artistiek talent een podium aan en
richt zich tot al wie zich jong voelt.
Kunst in de breedste zin van het woord
is wat de organisatoren willen brengen:
een bont palet van teater, dans,
literatuur, sirkus. video en muziek. Als
je wil meetuimelen van de ene malle
sirkusact in het andere spitsvondige
schrijfsel of je wil laten rollen van een
geschift teatermoment naar .muziek met
een hoog kippenvelgehalte. stort je dan
in dit kulturele avontuur en ontdek!

(mad)

Agenda:
Woensdag 8 maart
• Muziek: Fanfare/Speelteater Gent & Musica.

14.30 u/16 ull8 u
• Sirkus: Wirwar/Circus in Beweging, 15 u
• Teater: Kunstbende finalisten, 16.30 u
• Muziek: Resultaten Perkussieworkshop & A Capella/Mooss

vzw, 17 u
• Video: Videoclips van dEUS, Soulwax, Zita Swoon, Arid. ... ,

17.30 u
• Muziek: Troissocur, 19 u
• Dans: Baken/fABULEUS, 20.30 u
• Feest: Technofeest. 22 u
Donderdag 9 maart
• Teater: Connaissez-vous votre géographie/Pascale Platel. 15 u
• Teater: Weerhuisje, 16.15 u
• Literatuur: Zulma kortverhalen. 16.30 u
• Film: Kortfilms Leuven Kort 99, 17 u
• Teater: last/studenten Herman Teirlinck, 19 ti
• Literatuur/muziek: performance Jan Sirnoen. 20.30 u
• Literatuur/muziek: performance Jef Aerts en Kolinsky,

21.30 u
• Muziek: Salomon's Mind & No Deposit, 22 u
Vrijdag 10 maart
• Teater: Toonmomem workshop Meisje Niemand/fABULEUS,

15 u .
• Teater: Try out Grond/Het Kreng, 15.30 u
• Beeldend: Toonmoment Objektenparade/Mooss vzw, 16.30 u
• Muziek: Strange Atrracrors. 20 u
• Dans: Adsec/Natascha Pire & Randi De Vlieghe, 21 u
• Muziek: les voleurs de coeur, 22 u

(kb)
Definale-avond vindt plaats op 14 maart om 19 u in Grote Aula, MTC. De toe-
gang is gratis.

Dit festival vindt plaats op woensdag 8,
donderdag 9 en vrijdag JO maart in Leuven
in Auditorium Minnepoort (Dirk Boutslaan
52) en in en rond de Romaans Poort (Wage-
huys en Jeugdcentrum Vleugel F in de
Brusselsestraat 63). Defestivalkrant vind je
bij het Cultureel Centrum Leuven, Brussel-
sestraat 63, 3000 Leuven, tel 23.84.27 en
kantoor Passe-Partout, Bondgenotenlaan 12,
Leuven. De prijzen voor een voorstelling zijn
200 frank als je jonger bent dan zesentwintig.
Heb je deze kaap al overschreden, dan betaal
je 300 frank. Vooreen dagtikket tel je 300 of
400 frank neer. Voor èen festivalpas zijn de
prijzen 600 of 800 frank.

•

Jaargang 26 nr. 23 dd. 6 maart 2000 ~ v910



" Gezocht: Roemeen nr. 59
" Kris Roselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan. 3020
Winksele-Herent. Tel: 016/20.70.77
" Derde vingerkootje gewenst na vliegeniers-

· ,
uitstapje.
" Oproep om de verkeersveiligheid in Kapu-
cijnenvoer te verhogen: vanaf nu wordt de
straat 'Saabvrij' gemaakt.

" De Sofie die langs geweest is voor die CD
van 'Olla Vogala' mag die gerust komen
ophalen", dixit onze redaktiesekretaris.

" Bibi dankt Oban voor gezellig weekend
" Eindredaktie dankt dtp'ers voor eindeloos
geduld. Naar 't schijnt is een strafkamp er
niets bij.

MAANDAG
19.30 u LEZING Lessen voor de 21ste eeuw:

'Slachtofferschap, bemiddeling en herstel-
rechtelijke praktijken' door prof. Tony Pcters.
in POS, iocg. gratis.

20.00 u DEBAT Blauwe maandagen, in Brasserie
Notre Dame, toeg. gratis, org. LVSV.

20.00 u PILM New Harvest: 'Following' van
Christopher Nolan, 1998, Engels, Ned ond.
Deze ongelofelijk knappe thriller met een ijzer-
sterk scnario won het afgelopen jaar een van
de prestigieuze Tiger Awards in Rotterdam, in
Stuczaal. iocg. 175/150/152/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER Thaleia Toneel speelt 'Laatste
maal', gebaseerd op de film 'The Last Supper'
van Stacy Tit!e (1996), in Teater Malpertuus,
Redin~el1SWlal 4, org. Thaleia Toneel.

EATER De ONdERNEMING brengt

van hCI leven in vraag en besluiten zo snel
mogelijk rijk te worden. In de TV-show Hit-
t worden ze uitgenodigd om te praten over

hel sukses van hun wereldhit. Het beestigste
TV-moment van de eeuw, in Vlamingenstraal
83, toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.

22.30 u PILM Filmfun: 'Providence' van Alain
Resnais, 1976. Een 78-jarige suksesschrijver
is ongeneeslijk ziek. Vol zelfverwijt over de
zelfmoord van zijn vrouw schrijft de roman-
cier zijn laatste roman. Door de drank ver-
liest hij de kontrole op zijn fantasie en zijn

" Björn, de ietwat gevulde ex-preses van Klio,
heeft een suboptimale relatie met zijn
computer.
" Kusje voor mijn lievelings-dtp'er Steven.
Loes.
" Knuffel voor de andere dtp'ers,
" En wie blijft er natuurlijk weer in de kou
staan?

" De redsek.
" En degene die nalezen, krijgen een troost-
prijs: de ietwat gevulde ex-preses van Klio.
"Wanted dead or alive: whiskeyzuipend
borsthaar.
" En een eind redakteur die niet vergeet wat te
doen.
" Eindredaktie heeft het (gehad).

personages. in STUCzaal, tocg.
175/1 50/125/1 00, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u TEATER 575 jaar KU Leuven: Campus-

toneel: 'De vervolging van en de moord op
Jean Paul Marat, opgevoerd door de ver-
pleegden van het krankzinnigengesticht van
Charenton onder regie van de heer de Sade

van Peter Wciss, in Arenberginstituut. org.
KU Leuven.

20.00 u FILM 'Once were warriors' van Lee
Tamahori. Harde film over de vervreemding
van de Maori's in Nieuw-Zeeland. Over
kulturen. hel alledaagse leven en haar
konflikten. Aansluitcnd : 'Logement :
l'insoutenable constat': Franstalige reportage
over de penibele woonsituatie in Charleroi,
in AVO1.12, toeg. vrije bijdrage, org. Sociaal
entrum.

20,00 u FILM Ncw Harvest Special: 'Terra Nova'
van Paul Middleditch. 1998. Ned ond. Ruth
vlucht naar Terra Nova uit angst dat haar
dochtertje van haar wordt wcggenomen door
haar dominante familie, in Stuczaal. toeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u LEZING Fotografie: 'Ons dagelijks
beeld', Dirk Lauwaen over het konflikt
tussen 'Wilde Fotografie' en technisch gefun-
deerde, estetische fotografie, in Campus Let-
teren, Ravenstraat. toeg. gratis, org. KURA

Eoos • 07/03 om 21.00 u: Disko-fuif: waai em si
eeil!!, in Praatkamer Pak Letteren.

• 06/03 om 20,00 u: Praesidiumvergadering,
in Eoos permanentie .• 09/03 om 13,00 u:
Eoos tapdag. in Pak Letteren .• 09/03 om
13,00 u: Eoos tapt vandaag, in fakbar Lette-
ren .• 09/03 om 19,00 u: Tapavond: Zwarte
avond (gothic, goom metal, industrial. EBM,
... ), in Iak Letteren .• 13/03 om 19.00 u:
Info-avond voor kandidaten praesidiurn-
verkiezingen, in Eoos permanentie .• 13/03
om 20.00 u: Praesidiumvergadering, in Eoos
permanentie.

Germania
• 08/03 om 20,00 u: Film: 'Central do
Brasil', in MSI 03.18 .• 08/03 om 22,00 u:
'Speaker's corner', in tak Letteren,

Hisloria
• 07/03 om 20.00 u: 'An American gigolo',
in MSr 03.18,

Klio
·07/03 om 20,00 u: Iilrn : 'Homers Odyssee',
in MSI 00,28,

LBK
• 08/03 om 20,00 u: 'Concerto Rurale', in
PDS .• 09/03 om 20.00 u: 'The boer
undressed'-TD, in Albatros.

Mecenas

Medica
• 06/03 om 10.00 1I: Bloedafname. in Gast-
huisberg .• 07/03 om 11.00 u: Bloedafname.
in Arenberg. • 08/03 om 22,00 u: West-
Vlaamse avond, in Doc's bar, • 09/03 om
10.00 u: Bloedafname. in Brasmushuis.

Musicologica
·07/03 om 21.00 u: Kroegentocht op z'n
Bach's. in trappen MSI.

Polilika
·07/03 om 21.00 u: Cocktailavond voor stu-
denten uit Brussel en Antwerpen, in Politika
kaffee .• 08/03 om 21.00 u: Nederlandstalige
avond, in Politika kaffee .• 12/03 Kiesweek.

Psychologische kring
• 07/03 om 19.00 u: Aperitiefkonsert. in
PDS, toeg. 250-300/300-350,

Romania
·07/03 om 22,00 u: Dikke fuif, in Blauwe
Kater, toeg, 60/80,

VTK
• 09/03 om 22,00 u: Optreden: 'Chrome
Yellow', in Elixir.

" En Lisseris. waer bestu bleven?
" Dringend doch met aandrang gezocht: tesis
die zichzelf schrijft.
" Aan de klootzak (m/v) die zaterdag 4 maart
tussen I3u en 18u mijn fiets uit de kelder
(onder blok G) van Torres gestolen heeft: als
ik je ooit tegenkom met mijn fiets.mag je er
zeker van zijn dat die dag je nog lang zal
bijblijven! Hij is trouwens gegraveerd en ik
heb aangifte gedaan bij de politie, dus met een
gerust geweten zou ik er toch niet mee in
Leuven rondkrossen! (Je kan hem natuurlijk

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

DISCOBAR
met of zonder D,J.

KARAOKE (5000 BEF)

~016/201.301

20.00 u TEATER Dubbelspel: Need Company
brengt Shakcspcarc's 'King Lcar' onder
leiding van Jan Lauwers. De universele
thema's en onevenaarbare poëzie van
Shakc~.{?eare's tekst worden doorsneden met
wondermooie en intrigerende danspassages.
gechoreografeerd door Carloua Sagna, in
Schouwburg, toeg. 600/450/250, org. CC
Leuven.

20.30 u REPETITIE Open repetitie met Stijn
Meuris en Ban Zeghers wegens nood aan
nieuwe muzikale dialogen, in CC ~euven,
iocg. 200, org. CC Leuven.

20.30 u TEATER Thaleia Toncel speelt 'Laatste
maai', gebaseerd op de film 'The Last Supper'
van Stacy Title (_I996), in Teater Malpcrtuus,
Redingcnstraat 4, org. Thaleia Toncel.

20.30 u TEATER De ONdERNEMING brengt
'HIT!', Twee mannen stellen de zit:J.lQ~bc_id_... - - - ~_ ... _ ...
van het leven in vraag en besluiten zo snel
mogelijk rijk te worden. In dc TV-show Hit-
net worden re uitgenodigd om te praten over
het sukses van hun wereldhit. Het beestigste
Tv-moment van de eeuw, in Vlamingenstraat
83, toeg. 350/300/250/200, org. Stuc,

22.30 u FILM New Harvest: 'Following' van
Christopher Nolan. Engels, 1998, Ned ond.
Deze ongelofelijk knappe- thriller met een ijzer-
sterk senario won het afgelopen jaar een van
de prestigieuze Tiger Awards in Rotterdam, in
STUCzaal teeg. 17511501125/100, org. Stuc.

WOÊNSDAG
13,00 u TEATER Uur KULlUUR: Paul Bessemans

en Juan Massondo spelen Argentijnse
muziek doorspekt met Europese invloeden,
in Hal O&N Gasthuisberg. Herestraat 49, org.
Kultuurkommissie KU Leuven.

20.00 u TEATER Dubbelspel: 'In de verdure'
door De Korre, Na de voorstelling is er een
bespreking in de foyer., in Schouwburg, toeg.
450/350/250/150, org. CC Leuven,

20,30 u KONSERT Flash didact: gestoorde beats
en verwrongen samples. Locust : het alter-
ego van Mark Van Hoen brengt een unieke
kombinatie van video- en audiosampling:
'What you see is what you hear. in Stuczaal.
toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.

20.30 u TEATER Dubbelspel: 'Het muziek Lod'
door Benjamin Verdonck en David Bovée. 'Ik
denk vaak aan de hoeveelheid rundvlees die
er nodig zou zijn om bouillon te maken met
het Meer van Genève', in Vlamingenstraat
83, toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.

DONDERDAG
u COLLOQUIUM 'Papyruskollekties van onder

het SLOf',. Prof. W. Clarysse, in Fakulteit
Letteren - Afd. Geschiedenis van de Oudheid,
org. KU Leuven,

22,00 u KONSERT 'Think of one. NAFT is hel
recentste projekt van de muziekmakery
'Think of one' dat zich deze ene keer ent op
de fanfaremuziek, in S'I'U'Czaal, toeg.
175/150/125/1 00, org. Stuc.

VRIJDAG
14,00 u BEURS Publieke boekenbeurs, Tel

(0031) 306047400, in Brabanthal. org. De
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ook altijd gewoon komen terugzetten).

" Spookrijden is fun!

Centrale Boekhandel.
14.00 u VOORSTELLING 'Poemes Visuals': de

uitvinding van de visuele poëzie door Jordi
Bertran. in CC De Wildeman in Hererit. toeg.
150, org. CC De Wildeman vzw,

20,00 u FADO Fado is voor het Portugese volk
muziek waarin hel zijn hoop en diepste
emoties verklankt. Uitermate passioneel.
Cristina Branco is na Madredeus, Porrugals
jongste fado ster., in Schouwburg, ioeg.
550/400/250, org. CC Leuven,

ZATERDAG
10.00 u BEURS Publieke boekenbeurs. Tel

(0031)306047400, in Brabanthal. org. De
Centrale Boekhandel.

13,00 u FEEST .Dcssertenfeest : smoutebollen,
taarten, ijsjes en pannenkoeken. in Steun-
uni. Rijdende Artillcrielaan 6 3000 Leuven,
org. Stad Leuven,

20,00 u KONSERT Johannespassie van Bach
onder leiding van Barthold Kuijken, in Pre-
dikherenkerk. org. Musica i.s.m, CC Leuven,

ZONDAG I.10,00 u BEURS Publieke boekenbeurs. Tel
(0031 )306047400, in Brabanthal. org. De
Centrale Bockhandel.

20,00 u FlLM Filmfun: 'Shanghai Express' van
Josef Von Stem berg, USA 1932, Ned ond.
Een trein naar Shanghai wordt gekaapt door
Chinese rebellen. Centraal staat MarIene
Dietrich, 'Shanghai Lily', die zich aan de
rebellenleider geeft om de man die ze
liefheeft te redden, in STUCzaal, teeg,
175/150/125/100, org. Stuc.

22.00 u KONSERT Jazz op Zondag, elke week in
de STUCbar, in STUCbar, toeg. gratis, org.
Stuc.

MAANDAG
20,00 u FIl;M New Harvest : 'Khroustaliov, My

Carl' van Alexei Gerrnan. 1998, Ned ond.
Een krachtige. chaotische en overrompelende
film zonder adempauze over een wereld die
ten onder gaat, in Stuczaal. teeg.
175/150/125/100, org. Stuc,

20.00 u FILM Filmfun: 'Shanghai Express' van
Josef von Stern berg, USA 1932, Ned ond.
Een trein naar Shanghai wordt gekaapt door
Chinese rebellen, Centraal staat MarIene
Dietrich, 'Shanghai Lilv', die zich aan de
rebellenleider geeft om de man die ze
liefheeft te redden, in Stuczaal. toeg.
17511501125/100, org. Stuc.

20,00 u KONSERT Oorgetuigen: Peter
Slabbynck draait plaatjes en vertelt.
Verplichte kost voor al wie heimwee heeft
naar de jaren tachtig, in STUC, vergaderzaal;
toeg. 125/1 00/75/50, org. Stuc.

20.30 u LEZING Het Schrijverspodium: Victoria
leest nieuwe Nederlandstalige (teaterjteksten.
in Vlamingenstraat 83, toeg,
1751150/125/100, org. SIUC.

21.00 u DEBAT Een debat 'Fietsbclcid' met ver-
tegenwoordigers uit de verschillende frakties
van de gemeenteraad, in Waversebaan 66,
Heverlee, org. Fietsersbond afdeling Regio-
Leuven.
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staan ook studentenhuwelijken die in de
vijftigerjaren met dwang afgeslóten werden.
Ik heb later in tesissen namen gevonden
van personen die iets mispeuterd hadden.
Dat kan echt niet, want het is een direkte
schending van de privacy. Daarnaast.liggen
in het archief ook oorlogsdossiers. Die be-
vatten alle formulieren. die de studenten na
de tweede wereldoorlog moesten invullen
in verband met de kollaboratie. Als die
mensen nog leven of kinderen hebben, dan
geef ik die informatie niet vrij. Wel moet
een onderscheid gemaakt worden tussen
studenten en journalisten die 0111 materiaal
komen vragen. Aan joumalisten geef ik
veel minder snel iets mee, omdat zij
meestal uit zijn op sensatie en de gegevens
sneller zullen verspreiden. Voor een tesis-
student za{ik me meer uitsioven:»

Personeel van de KU Leuven deel-drie: archivaris Marc Derez

Ac ijzeren hek· vanrh o·ornroosje
aast gewone boeken en een tijdschriftenkollektie huist in de centrale
biblioteek een bijzonder archief. Het universiteitsarchlef tracht een
tastbaar beeld te 9even van hoe het hier ooit geweest is. Naast de
beleidsdokumenten van vele rektoren. Veto's, affiches, bierklakken
en krinqbtaden zitten de meest onmoqelifke snuisterijen hier
opqeborgen. Dit 9aat van een proefbuisje met professorenzaad. edele

vlechtjes !n eksotische blikvoedinq tot een Hollandse schedel, tentoongesteld in het
studentenmuseum. Deze geestelijke leider wordt n09 regelmati9 door onze
Noorderburen opqehaald om de aktiviteiten van zijn volgelingen bij te wonen.

Leuven. Door, de demokratisering van het
onderwijs kwamen er veel studenten uit de
middenklasse naar Leuven. De vlag met de
Vlaamse Leeuw werd vervangen door de
rode vlag. Die is ondertussen ook opgevou-
wen en ik heb niet echt de indruk dat een
andere vlag in de plaats is gekomen. Mijn
perseptie is dat de kritische studenrenbewe-
ging uit de jaren zestig dood is. In de jaren
zeventig werd het politieke profiel ingeruild
voor het kulturele profiel. Het is ook in die
tijd. dat. het Stuc ontstond. Misschien is de
idee dat studenten per se op de barnkades
moeten staan een romantisch drogbeeld
waaraan wc verhangen zijn. Het is hier
inderdaad honderd jaar zo geweest. maar in
Nederland was dat niet zo.»
Veto: Is het voor oud-studenten er;qaangrijpend
om affiches en voorwerpen te aanschouwen in
het museum?
Derez: «Ja, de oud-studenten komen hier
het mitische Leuven herbeleven. Ze zijn nos-
talgisch naar de onbeperkte mogelijkheden
uit hun jeugd, naar de vele lieven 'die ze
hier hadden. Hoe grijzer je slapen worden,
hoe mooier je studententljd.»
Veto: Brengen alle studentenvereniqinqen hun
materiaal binnen in het archief?
D·~ez: «Nee, Historia is een absoluut voor-

Archivaris Marc Derez, genesteld boven het
wenteltrapje achteraan in de bib is een
duchtig verzamelaar en zorgt voor de vlotte
verwerking van al dit materiaal. Reeds
twintig jaar is deze historicus' aan het werk
met hopen papierwerk. Ooit begonnen als
jobstudent dook hij na een duister verleden
weer op iri~het universiteitsarchief. Daar
werkt hij met professor Roegiers, een
collega-historicus en anderhalve man-
kracht. Samen stellen ze orde op zaken in
het archief en zorgen ze voor een vriende-
lijk onthaal van de bezoekers.
Veto: Een universiteit bevat een schat aan
informatie. Hoe begint u aan zo'n titanenwerk?
Marc Derez: «Samen met andere mensen
trachten we een heel aantal papieren bij
elkaar te brengen omtrent het Leuvense
leven, Mijn job is in zekere zin dweilen met
de kraan open. Er moer een selektie ge-
maakt worden en die is niet rationeel. Mis-
schien is het een beetje konservatief, maar
we bewaren .in de eerste plaats gegevens
van het beleid en de rektor, eerder dan
loonbriefjes van werknemers aan de unief.
Aan de andere kant zijn studenrenarchie-
ven natuurlijk heel interessant om een
meer maatschappelijke reflektie te hebben.
Studenten zijn uiteindelijk ook de enige
bestaansreden van de unief. Ook hier moe-,
ten wc ons öp.centrale organen-nebten ..~,
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(toko) zal dan ook meer aandacht: krijgen
dan eenkleine, lokale biervereniging. Heel
belangrijk is het orgaan van Loko dat de
subsidies verdeelt. De kringen zullen hun
aktiviteiten trachten te promoten, zodat
hun werking heel zichtbaar wordt vuur
Kringraad. Dat is ook goed voor het archief.
Toch moeten we konstateren dat we vaak
niet voldoende tijd hebben O!1l het archief
bij te houden. Er. moeten ook boeken ge-
schreven en tentoonstellingen georgani-
seerdworden. Momenteel zijn we onder
andere bezig met een boek over de. stichting
van de universiteit.»

en Arenberg. waarover een publikatie
wordt uitgegeven, een belangrijke bijdrage
geleverd aan het archief. Vooral voor de
restauratie zijn ze bereid om wat te spon-
soren. Misschien kan er in de toekomst wat
meer promotie gemaakt worden voor het
studenrenmuseurn. Op die manier maken
we kans op sponsors.»

Trutten
. -:. ~
Veto: Komen alle studenten wel naar liet ar-
chief 0111 materiaal te zoeken? Het liikt hier toch
een ideale plaats om_!lrpotse liefdesverklaringen
afte leggen?
Derez: «Vrijende koppeltjes ben ik hier nog
"nict tegengekomen. Wel staat de bib bekend
als de ideale plaats voor sexual intercourse.
Dat was vooral vroeger het geval. Toen
moesten de meisjes op de eerste banken
zitten, gevolgd door een rij paters of non-
nen, die hen van de jongens moesten
scheiden. De omgang russen meisjes en
jongens lag'-et'l moeilijker. Tussen de
rekken van de bib bleef je dan ver. van het

Veto: U verzamelt in het archief en museum
van het Vlaamse studentenleven tipische voor-
werpen van de student over verschillende jaren
heen. Bestoof er volgens 11 nog zoiets als een
studentenkultuur?
Derez: «Lang geleden, voor de Franse
revolutie, waren de studenten een duidelijk

Mispeuteren
Veto: De tralies voor het tabularium suggereren
een speciale beveiliging. Wil men hiermee diefstal
voorkomen?
Derez: «Eerst en vooral zijn er geen spe-
ciale maatregelen genomen in verband met
de veiligheid. Wanneer studenten de wen-
teltrap in het torentje bestijgen en dan door
het ijzeren hek van Doomroosje stappen,
zijn ze de beveiliging eigenlijk al doorge-
komen. De.tralies zorgen voor de geheim-
zinnige maar ook respektabele sfeer, Hier-
door gaan de studenten vanzelf nauwkeurig
met dc boeken om. Er wordt weinig gesto-
len. Als er iets kwijt is, is het meestal onze
eigen schuld. Veel van die dingen zijn niet
gemakkelijk te katalogeren. Hei materiaal is
heel divers en er zit heel wat geheugen-
werk bij. Wel herinner ik me dat we weten-
schappelijk personeel betrapt hebben op het
meenemen van archiefmateriaal. Dat was
wel een beetje gênant. Ook herinner ik me
signalementen over professoren, die in de
andere biblieteken iets mispeuterd hadden.
Toch is diefstal eerder een probleem op de
kunstafdeling van deze biblioteek .»

Veto: Het archief heeft ook centen nodig om
bepaalde zaken te restaureren. Hebt I1 sponsors
die u daarbij helpen?
Derezt «Het archief kent geen sponsoring.
We worden puur onderhouden door. de
KU Leuven. Wel hebben dè' families Spoel-
berg '(de vroegere' eigenaars van lnterbrew)

wakend oog van de prof. De eerste meisjes
op de unief werden ook als onaantrekkelijk
beschouwd Ze waren ofwel trutten, ofwel
temmes Iatales. die je van je studies afleid-
den. In het reglement van de universiteit
stond dan ook dat een meisje niemand van
het ander geslacht, tenzij familie, mocht
binnenlaten op kot. Ook werden de trein-
koepees zodanig georganiseerd dat meisjes
-gescheiden van jongens reisden.»
Veto: Affiches voor 1'D's met bijna blote dames
bewijzen tcgenwoordi9 hef tegenovergestelde. Wat
was de rol val! de studenten kringen bij de eman-
sipdtie van de vrouw?
Derez: «De rol van de studentenkring is
zeer groot geweest. Ze hebben de meisjes
stilaan geïntegreerd in het studentenleven.
Zo mochten ze meedoen aan aktiviteiten en
werd de omgang met jongens gemakkelij-
ker. Wat die posters met blote madammen
betreft, er wordt daar wel eens via e-mail
over gediskussieerd russen proffen dic
bemerken dat dat vroeger toch allemaal
niet kon.»

beeld. Ook Medica en Germania werken
goed mee. Van Ekonomika heb ik echter
slechts materiaal tot de jaren vijftig. De
wildgroei aan verenigingen en clubs maken
het een archivaris unrnogelijk alles te ver-
zamelen. Ook gaat - in deze snelle gene-
ratie - veel korrespondentie via e-mail
verloren. Sommige kringen brengen niets
naar het archief. Daarom zou ik een oproep
willen doen aan alle clubs, takultelrskringen
en politieke kringen om alle informatie en
materiaal naar het archief te brengen wan-
neer ze op het einde van het jaar de zolder
opruimen. Ook studenten zou ik willen
vragen hun dierbare rommel naar hier te
brengen als ze uit Leuven vertrekken.»
Veto: Mensen die naar het archief komen heb-
ben allerhande informatie nodig, Kan !I alles
vrijgeven? Hoe ver gaat u om studenten te helpen?
Derez: «Meestal zijn we vrij soepel met het
verschaffen van informatie aan de studen-
ten. We zijn misschien niet altijd even
ordelijk. maar we ontvangen de studenten
altijd vriendelijk. Wel heb ik in de loop der
jaren geleerd om voorzichtiger te zijn met
het vrijgeven van materiaal. Ik besef dat ik
soms te ver ben gegaan. Dit is,bijvoorbeeld'
het geval geweest bij tuchtdossiers. daarin

onderscheiden aparte maatschappelijke
groep die ook over een heel aantal voor-
rechten beschikten: ze werden berecht voor
de rechtbank van de universiteit die hen
mild veroordeelde. Ze moesten nauwelijks
belasting betalen en dronken taksvrij bier
en wijn. De opbrengst ging trouwens naar
de biblioteek. Na de Franse revolutie waren
die voorrechten niet langer mogelijk. De
behoefte van de studenten om zich te on-
derscheiden uitte zich op een folkloristische
manier: de petten- en lintenkultuur. In de
jaren zestig ontstond er een algemene
jongerenkulruur, bovendien stelde de voor-
hoede van de studentenbeweging zich zeer
negatief op tegenover het onderscheid tus-
sen student en niet-student. In de konser-.
vatieve jaren tachtig komen de petten en
linten weer tevoorschijn, maar niet meer zo
overheersend als indertijd.»

Barrikade
Derez: «Een ander aspekt is de' studenten-
politiek. In de negentiende eeuw was de
studentenbeweging gericht op de Vlaamse
beweging. De Blauwvoet en de Vlaamse
leeuw blijven tot de-jaren zestig, zeventig in
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