
Velo al viJl jaar

==aa
CD..
~

Belglë-Belgique
P.B.

3000 leuven I
2/2817

afgifte: Leuven X

(weekblad . verschijn! niet

van juni tot augustus)

Victori~bendestrijkt

Slaagsijfers eerstejaars [(U Leuven akademiejaar 1998-1999 bekendgemaakt

Arts onderscheiding, kriminoloog onvoldoende...
an de KV Leuven slaagde in het
akademiejaar 1998-1999 zowat
de helft van alle eerstejaarstu-

denten. Absolute topper is geneeskun-
de met een slaagpercentage van 83,2
procent, gevolgd door de opleidingen
burgerlijk ingenieur, burgerlijk inge-
nieur-architekt en qermaanse optie
Nederlands-Duits, waar ongeveer
zeventig procent van de ingeschreve-
nen het ook haalde. Onderaan de lijst
bengelt kriminoloqische wetenschap-
pen: amper vijfentwintig procent van
de krimistudenten die ingeschreven
waren voor alle eksamens volbrachten
hun eerste kandidatuur met sukses.

Voor het eerst wordt i.n de si.jfers een on-
derscheid gemaakt tussen studenten die
ingeschreven zijn voor de eksamens en
studenten die deelnamen aan alle proeven.
De universiteit wil hiermee de heisa van
vorig jaar vermijden. Toen rees er kontro-
verse over het feit dat men enkel de stu-
denten meetelde die aan een volledige
eerste en/of tweede zittijd deelnamen,
waardoor de sijlers optimistischer uitvielen.
Studenten die vroegtijdig afhaakten, wer-
den als quantité nég/igeab/e uit de statistieken
geweerd. Karel D'huyveuers. sekretaris van
koördinaror Studentenbeleid Van Gcrvcn,
berekende de slaagsijlers voor het akade-
miejaar 1998-1999. "De persartikels van
vorig jaar indachtig, hebben we geopteerd
voor objektieve en eenvoudige berekenin-
gen, zeker met het oog op de infodagen.
Aan statistische en wetenschappelijke be-
rekeningen zoals in het verleden hebben
ouders en laatstejaars van het sckundair
onderwijs geen boodschap, Haldus D'huy-
vetters.

Kunstmatig
Eerst werd nagegaan hoeveel studen-

ten met een of ander resultaat waren op-
genomen in het eksamensysteem. Daarna
werd gekeken hoeveel studenten ten min-
ste één eksamenperiode volledig hadden
afgewerkt. Vervolgens werden de studenten
geteld die bij het einde van het akademie-
jaar geslaagd waren. Eerstekanners die
ongewettigd afwezig waren, een nul kregen
of afgewezen werden, zijn nu eveneens
opgenomen in de berekeningen. Sommige
eerstekanners blijven als ingeschreven
vermeld - vaak omwille van kindergeld
dat ze dan ontvangen - hoewel ze vroeg-
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Ooslerlinck enige reklorkandidaal

Op donderdag 6 april wordt de eerste ronde gehouden van de moeder aller verkiezingen van onze Alma Mater: rektorverkiezingen. Die
dag kunnen de stemgerechtigde personeelsleden en studenten van de KU Leuven en masse naar de Faculty Club trekken om bolletjes te
kleuren. Vgrige vrijdag bleek dat er van een echte strijd geen sprake zal zijn. De drieënvijftigjarige André Oosterlinck, huidig rektor, is
immers de enige kandidaat om zichzelf op te volgen.

Wat onzen André de afgelopen vijf jaar heeft uitgespookt, wie zijn illustere voorgangers waren en hoe de verkiezingen precies zullen
verlopen leest II op de pagina's 7, 8, 9 en 10.

tijdig afhaken. Deze kategorie wordt dus
niet langer zomaar terzijde geschoven om
de percentages kunstmatig te laten stijgen.

De vrijgegeven sijfers over het vorige
akademiejaar geven ook de niet-deelname
per studierichting aan. Kunstwetenschap-
pen kent het hoogste percentage van eer-
stejaars die verstek laten gaan: daar neemt
32,8 procent van de ingeschreven studen-
ten niet deel. Naast een laag slaagpercenta-
ge heeft de eerste kandidatuur kriminolo-
gische wetenschappen een niet-deelname
van bijna dertig procent. In de opleidingen
geneeskunde, burgerlijk ingenieur-architekt

laten respektievelijk 0,6 en 1,5 procent van
dl' eerstejaars dl' eksamens schieten. Met-
een goed voor de laagste niet-deelname-
percentages. Het totaal aantal ingeschreven
eerstejaarstudenten aan de KU Leuven dat
niet deelnam aan eksarncns lag het voorbije
akademiejaar op 13,1 procent. of 737 op
5621 st udenten.

Waterdicht
Slaagsijfers zijn ongetwijfeld een be-

langrijke faktor geworden in de konkur-
rentiële positie van universiteiten. Op info-

INGENIEURS MET VISIE
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dagen dienen ze als uithangbord. Karel
D'huvveuers relativeert dit: "Zo goed zijn
de slaagsijlers niet. De toestand is zo omdat
de toegang vrij is. In de richtingen waar
tocgangseksarnens gelden, ligt het slaag-
percentage twee lOt driemaal zo hoog."
Elke nieuwe student kan van levensbelang
zijn voor de onderwijsinstelling in het licht
van de teruglopende studentenaantallen.
Manipulatie van sijlers is dan ook nooit ver
weg, dat bewijst de situatie van vorig jaar.
Bovendien zijn de berekeningswijzen die de
universiteiten hanteren niet uniform.
Nochtans zijn universiteiten vragende partij
om een regeling vast te leggen die de ver-
gelijkbaarheid van de sijfcrs moet garan-
deren. Het departement Onderwijs van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
zal voortaan deze getallen verzamelen in de
Centrale Databank voor Tertiair Onderwijs
- voor de inschrijvingen gebeurde dit al -

vervolg op p. 2



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

Leuvense (studenten-)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam. studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met

± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De
redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Fokke en
Sukke (1)
In reaktie op de brief van de heer Maarten
Dupont (Veto 23) zou ik willen aanhalen
dat Fokke en Sukke twee diertjes zijn, een
eend en een kanarie naar verluidt, die
cartoonavonturen beleven. Ze zijn tiperend
eigenwijs en kritisch, en hebben een heel
eigen kijk op de werkelijkheid van elke
dag. Soms voert de humor daarbij inder-
'daad een bizarre toon. Wat wil je, 't zijn
Nederlanders!

Hun provokatieve stijl en kritische blik
zou men kunnen beschouwen als een aan-
zet tot reflektie op het leven van elke dag.
Uw verwijt dat deze cartoon uiting geeft
van religieuze en andere onverdraagzaam-
heid, toont - naar mijn bescheiden
mening - aan dat u deze uitnodiging tot
reflektie ergens gemist heeft. De cartoon is
immers geen pleidooi tegen iets (in dit ge-
val ging het dan over katolieke waarden),
maar een pleidooi voor iets: even afstand
nemen van de zaken om ze in een ander
perspektief te zien.

Het beeldverhaal wordt de negende
kunst genoemd. Ik kan de overige acht niet
meteen opsommen, maar het stripverhaal
bundelt vele positieve elementen van de
overige acht in zich. Cartoons zijn boven-
dien minder elitair dan andere kunsten, en
brengen daardoor aan velen de laagdrem-
pelige kans om eens te bezinnen. Is kunst
niet steeds een aanzet tot maatschappij-
kritisch denken? Ik zou denken dat ook u
voorstander bent van bezinning en reflektie
op het leven?

Tenslotte nog een sitaat uit een Fokke
en Sukke bespreking voor de Vlaamse

Openbare Biblioreken (14 januari 1999, zie
http://www.bib.vlaanderen.be): "vooral
maatschappelijke toestanden zoals domme
tv-spelletjes, stadswachten, leesbevorde-
ringsprojekten en faunabeheer zijn het
mikpunt van de spot. Daarnaast worden
heel wat tipische studentenbezigheden te
kijk gezet. Doordat de humor zo tipisch
Nederlands is, snapt de Vlaamse lezer niet
altijd alles".

Raf Canters.
licentiaat Onderwijskunde

(Ped~ogische Wetenschappen)

Fokke en
Sukke (2)
Wie zonder zonde is...

Graag hadden we met dit schrijven
willen reageren op de lezersbrief van
Maarten Dupont van het Thomas More
Genootschap (Veto 23). Daarin reageert de
schrijver tegen de "uiting van religieuze
diskriminatie en onverdraagzaamheid",
"intense mlnachting voor miljoenen gelo-
vigen over de hele wereld", en "de schen-
ding van het Europees verdrag voor de
rechten van de mens (vrijheid van geloofs-
overtuiging)" door de aanstootgevende
cartoon van Fokke en Sukke. Laat ons
duidelijk zijn: we distantiëren ons van deze
weinig respektvollé cartoon. Maar als niet-
konfessionelen en 'medernensenzonen'
stellen we ons vragen bij de reaktie van
meneer Dupont.

Vooreerst, de schrijver behoort tot het
Thomas More Genootschap. Deze vereni-
ging organiseerde vorig jaar tot onze grote
verbijstering een viering rond het thema
'Negenhonderd jaar kruistochten'. Deze
strooptochten onder de vlag van het kruis
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en vergelijkingen maken tussen universi-
teiten. Ook de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (Vlir) krijgt de gegevens en zou die
kunnen berekenen, maar heeft dat nog niet
gedaan.

Het feit dat eerstejaars uit richtingen
met toelatingsbeperkingen meer suksesvol
zijn, zal een belangrijk argument blijven in
de diskussie voor het al dan niet invoeren
van algemene toelatingsproeven. Zo een
barrière blijft omstreden en vormt geen
waterdicht systeem. De Leuvense Over-

koepelende Kringorganisatie (Loko) pleit
dan ook al jaren tegen die bindende toe-
latingsproef. ondermeer omdat ze onver-
mijdelijk een aantal studenten uitsluit die
het wel zouden gehaald hebben, maar bij-
voorbeeld minder goed voorbereid waren.

De jaarlijks veranderende berekenings-
wijze van de slaagsijfers maakt een vergelij-
king zeer moeilijk. De unief heeft klaarblij-
kelijk ha!r lesje geleerd uit de uitschuiver
van vorig akademiejaar. Met de opname
van de quantité néqliqeable in de berekenin-
gen en resultaten lijkt alvast die aanpak
bijgestuurd.

Stijn Bovy

De volledige lijst met slaagsijfers is te vinden op
pagina 3. :

getuigden toch niet van zo'n groot respekt
voor de vrijheid van geloofsovertuiging dat
dit heden ten dage feestelijk moet herdacht
worden. 'De verovering van Jeruzalem op
zijn barbaarse heersers' (dixit affiche
Thomas More Genootschap) zou naar onze
mening beter onder de kategorie "uiting
van religieuze diskriminatie en onverdraag-
zaamheid" of "de intense minachting voor
miljoenen gelovigen over de hele wereld"
passen.

Ten tweede wensen we onze mede-
mensenzonen erop te wijzen dat de rooms-
katolieke kerk nog steeds zevenennegentig
procent van de overheidsfinanciering voor
e.{$diensten krijgt. terwijl wetenschappelijk
onderzoek aantoont dat het aantal kerk-
gangers nog nauwelijks vijftien procent
bedraagt (Professor Michel Maglts. in De
Standaard van 6 maart). In welke mate

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
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strookt deze diskriminatie van niet-konfes-
sionelen en andersgelovigen met de kriste-
lijke waarden en demokratische principes.
van meneer Dupont?

Nico Aerts, tweede kandidatuur
.- Moderne- Geschiedenis

Philip Roose, tweede kandidatuur
Moderne Geschiedenis

Johnny Roosen, tweede licentie
Biochemie

ALBATROS
DRAAIT NOG STEEDS

78 TOEREN

SteveMillcr$:' "tH19P11na.j1y llke
utl'i!itg/t."
God(ried:O~-_"lk g.'l roch veel liever
naar de Qllf!maJ heer. ~
wetee-c; "'ijc ben uu 33 jaar en er'
i~ mlia"!' één -pbl<1f5. Waar ik dàt
vergeet: Alba:tros-;"
UeveS~ "Mij"maakt bet elgcnijjk-
niet veel Uil weer ik 's avonds eens
kan entspannen. IM<3com 'één oi
endere reden tit ik lódl vaak iI) de
Albatros."
GoddV: ~En dan lijn et nög
mensen die lwiJfelen aan het
bestaan van <:;:.00....
Róbv: "'Als: ik-de: A,lbatrO'i vroeger-

ontdekt, dal] 2<)11 ik
tamd geet1-probleem gehad
met die 72 uur."

egend Continues

iven, kan]..
betros

Jaargang 26 nr. 24 dd. 13 maart 2000 ~ v910



Velo viert vijfjarig bestaan

In .Leuvendoe je hel mei de liels
Velo werd op 6 juni 1994 opgericht en staat voor 'Veilig en Ekologisch in

Leuven Op de fiets'. Deze vzw, gelegen op de kampus Sociale Wetenschap- .
pen, kent sinds 1995 een echte doorbraak in het Leuvense. Uit een enquête

die vorig jaar werd afgenomen blijkt dat de fietsenverhuur enorm is toeqenomen,
hoewel de meeste studenten de waarborg nog te duur vinden. Midden mei zal de
groei van Velogevierd worden, samen met het vijfjarig jubileum.

Velo is ontstaan uit een samenwerkingsver-
band tussen studenten, de universiteit, het
ACW (Algemene Christelijke Werknemers-
beweging) en de stad Leuven. Men had
twee doelstellingen voor ogen: enerzijds
wilde men ekologische oplossingen vinden
voor het mobiliteitsprobleem. Hiermee doel-
de men op het nog meer promoten van de
fiets bij de studenten. Anderzijds wilde men
de tewerkstelling van kansarme jongeren
bevorderen. Deze doelstelling wordt ge-
realiseerd met de hulp van het ACW. Voor-
al jongeren uit het deeltijds onderwijs en

het bijzonder sekundair onderwijs worden
aangesproken. Ook wordt er de laatste tijd
gewerkt met stagiairs, ex-psychiatrische pa-
tiënten en alternatief gestraften.

De fietsen die Velo verhuurt, zijn af-
komstig van de Leuvense politie. Deze ver-
zamelt fietsen die langer dan zes maanden
achtergelaten zijn. In plaats van een jaar-
lijkse fietsenverkoop te houden, schenkt
men de (ietsen aan Velo. Eens ze volledig in
orde zijn gebracht door het personeel, kan
iemand zijn of haar fiets komen uitkiezen
en er gedurende een bepaalde periode mee

Slaagsijlers 199S·1 999, eerste kandidaturen, juni + september
Godget. Godsdienstwet.
Rechtsgeleerdheid
Criminologische wetenschappen
Politieke en sociale wetenschappen
Economie
Toegepaste economische wetensch.
Handelsingenieur
Psychologie
Pedagogische wetenschappen
Wijsbegeerte
Geschiedenis
Oude geschiedenis
Archeologie
Kunstwetenschappen
Musicologie
Latijn en Grieks
Romaanse talen
Germaanse: Nederlands-Engels
Germaanse: Nederlands-Duits
Germaanse: Engels-Duits
Oosterse: ONO ~
Arabistiek en Islam
Sinologie
Japanologie
Oost-Europese talen
totaal

42
579
134
457
35
334
296
546
235
54
155
33
65
61
28
44
140
160
30
43
14
19
34
31
25

3594

Arts
Tandarts
Apotheker
Voediugs- en dieetleer
Logopedie-audiologie
Lichamelijke opleiding
MoReKi
totaal

173
20
151
40
52
252
139
827

Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Geologie
Geografie
Informatica
Burgerlijk ingenieur
Burg. ir.varchitecr
Bio-ingenieur
totaal

42
36
32
117
28
40
139
370
67
329
1200

TOTAAL 5621

9.5%
16.6%
29.1%
12.7%
22.9%
12.9%
7.8%
11.4%
11.1%
Il.l %
27.7%
15.2%
13.8%
32.8%
14.3%
13.6%
20.0%
10.6%
10.0%
18.6%
28.6%
31.6%
14.7%
16.1 %
8.0%
14.7%

0.6%
10.0%
11.9%
12.5%
9.6%
15.5%
7.2%
9.7%

14.3%
11.1%
12.5%
12.0%
3.6%
10.0%
21.6%
4.1%
1.5%
14.6%
10_6%

13.1%

29
244
33
226
11
128
145
214
111
34
76
22
43
16
7
23
69
84
21
20
8
12
20
15
14

1625

144
14
88
15
25
126
72
484

20
17
21
53
16
21
56
265
47
]70
686

2795

76.3%
50.5%
34.7%
56.6%
40.7%
44.0%
53.1%
44.2%
53.1%
70.8%
67.9%
78.6%
76.8%
39.0%
29.2%
60.5%
61.6%
58.7%
77.8%
57.1%
80.0%
92.3%
69.0%
57.7%
60.9%
53.0%

83.7%
77.8%
66.2%
42.9%
53.2%
59.2%
55.8%
64.8%

55.6%
53.1%
75.0%
51.5%
59.3%
58.3%
51.4%
74.6%
71.2%
60.5%
63.9%

57.2%

69.0%
42.1%
24.6%
49.5%
31.4%
38.3%
49.0%
39.2%
47.2%
63.0%
49.0%
66.7%
66.2%
26.2%
25.0%
52.3%
49.3%
52.5%
70.0%
46.5%
57.1%
63.2%
58.8%
48.4%
56.0%
45.2%

83.2%
70.0%
58.3%
37.5%
48.1%
50.0%
51.8%
58.5%

47.6%
47.2%
65.6%
45.3%
57.1%
52.5%
40.3%
71.6%
70.1%
51.7%
57.2%

49.7%

legende kolommen: 1 = ingeschreven voor eksamens, 2 = % niet deelgenomen,
3 = aantal geslaagd, 4 = % geslaagd I deelgenomen, 5 = ""0 geslaagd I ingeschreven

Verdwenen op Ilhaka
Ondanks het waarborgsysteem zijn er toch enkele fietsen verdwenen tijdens de kunsthap-
pening Ithaka van vorige week. Wie toevallig weet zou hebben van de whereabouts van
zulk een ontvreemd eksemplaar kan dat altijd melden aan Velo, Kultuurraad of Sociale
Raad. Tegelijkertijd zijn ook vrij veel sleuteltjes verloren gegaan. Omtrent dat laatste is
men vrij zeker dat het vooral om verstrooidheid gaat, maar het betekent wel een ernstige
verliespost voor Ithaka. Wie dus zo goed zou zijn een van de verloren items terug te be-
zorgen, kan op de eeuwige dankbaarheid van onderstaande verenigingen rekenen.
De kontaktadressen zijn:

Velo, Van Evenstraat 2 (onder Alma 2), 016/32 2018
Sociale Raad, 's Meierstraat 5, 016/22 95 41
Kultuurraad. van Evenstraat 2D, 016/23 6776

(jp)

rondrijden. Het tarief verschilt naargelang
de periode en het al dan niet student-zijn.
De huurprijs bedraagt momenteel 1250
frank per jaar voor een student. Andere
doelgroepen betalen 2125 frank.

Bij Velo kan je niet alleen terecht voor
het huren van een fiets, maar ook om hem'
te (laten)herstellen. Velofietsen worden
gratis hersteld, wel moet het materiaal be-
taald worden. An-
dere fietsen kunnen
eigenhandig door
de eigenaar weer
opgeknapt worden,
tegen een vergoe-
ding van vijftig
frank. De huidige
lokatie van Velo
biedt slechts plaats
voor vier fietsen.
Gezien het sukses
van de herstel-
dienst is men druk

Door het verhuren van bijna 3500
[ietsen per jaar barst het gebouw, vooral in
het begin van het akademiejaar. uit haar
voegen en kan het personeel de studenten
niet altijd helpen. Daarom werd er vorig
jaar een enquête gehouden in verband met
dienstverlening. In het algemeen werd de
dienstverlening positief beoordeeld. Er wer-
den toch enkele moeilijkheden vastgesteld,

zoals de toegang
met de steile trap
en de moeilijke
deur. Bovendien
wordt er gevraagd

WAA120M Sl~~T f
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op zoek naar een
grotere ruimte.

Voor de pre-
ventie van fiets-
diefstallen werkt....
Velo samen met
het SIC (Sensibili-
serings- en Infor-
matiecentrum Mi-
lieu en Mobiliteit).
Het centrum, door
Velo en Sociale
Raad (Sora) opge-
richt, maakt de fol-
ders en affiches
voor Velo. Een
algemeen rnobili-
teitsplan waarbij de
fiets een belangrij-
ke rol speelt, staat
voor het SIC cen-
traal. Sinds drie jaar organiseert het SIC in
het begin van elk semester een graveerak-
tie. Door het rijksregisternummer in het
frame van de fiets te tatoeëren, kunnen
deze fietsen sneller terugbezorgd worden.

Toch blijven fietsendiefstallen een groot
probleem in Leuven. Er is namelijk sprake
van een vicieuze sirkeI. Wordt je fiets gesto-
len, dan neem je gewoon een andere mee.
Door de lage verhuurprijs van Velo wordt
deze sirkei echter stilaan doorbroken. Per
jaar worden zo'n driehonderdvijfenzestig
fietsen gestolen, wat neerkomt op één per
dag. Hiervan wordt de helft teruggevonden.
Opmerkelijk is wel de stijgende evolutie
van diefstalaangiftes. die meestal bij Velo
zelf genoteerd worden. D~arnaast bestaat er
het fietsoverleg. waar men informeel van
gedachten wisselt over het fietsgebruik in
Leuven .en de eventuele problemen.

naar latere
openingsuren.
Studenten vinden
daarnaast de
waarborg te hoog,
vooral wanneer
hun vorige
Velofiets gestolen
werd. Bij diefstal
wordt de waarborg
van tweeduizend
frank ingehouden
en vraagt Velo
opnieuw een
waarborg voor de.
tweede fiets. Dat
bedrag moet
kontant betaald
worden, terwijl
veel studenten
bankkontakt
gemakkelijker
vinden. Tevens lij-
ken de studenten
geïnteresseerd in
het kopen van
twee-
deuandsüctscn.
Echt haalbaar is dit
niet voor Velo.

Indien de vzw de fietsen die ze van de
politie krijgt, zou verkopen, zou de politie
evengoed zelf een fietsenverkoop kunnen
houden.

De medewerkers van Velo hebben dit
jaar niet alleen de aanpak van de dienst-
verlening op het programma staan, maar
ook de viering van het vijfjarig bestaan van
Velo. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 12
mei. Op die dag zal het nieuwe logo voor-
gesteld worden. Ook zullen verschillende
leden van Velo - waaronder burgemeester
Tobback - een speech houden. Tot slot is
er een tombola voorzien en komt er in
Alrna een Veloschotel voor alle fietsers.

Caroline Leysen
Velo vzw is gelegen aan de E. Van Evenstraat Za,
naast Alma twee. Open elke werkdaq van 10 lot
16 uur, behalve dinsdag van 12 lol 19.30 uur

Bel dan 070/34 44 40
Op de vooravond van Aswoensdag gaf Broe-
derlijk Delen het startschot voor haar jaar-
lijkse vastenaktie. Deze keer richt de orga-
nisatie haar pijlen op de internationale
rnuntspekulanten en pleit ze voor het invoe-
ren van een taks op financiële spekulatie.
Dagelijks wordt immers zowat 70.000 mil-
jard frank gewisseld. Het overgrote deel
hiervan wordt enkel omgezet om te profi-
teren van koersverschillen tussen munten
en wordt mee verantwoordelijk gesteld
voor de muntcrises in Mexico, Zuidoost-
Azië, Rusland en Brazilië.

Broederlijk Delen gelooft dat deze cri-
ses en de sociale katastrofes die eruit voort-
vloeien, voorkomen kunnen worden door
de invoering van een zogenaamde Tobin-
taks. Deze minieme heffing op spekulatie-
ve geldstromen werd reeds in 1978 voor-
gesteld door de Amerikaanse ekonoom en
latere Nobelprijswinnaar James Tobin. De
niet te onderschatten inkomsten zouden
gebruikt kunnen worden om op een

ernstige manier aan ontwikkelingsamen-
werking te doen.

De organisatie wil via een telefoonak-
tie de regering onder druk zetten om de
Tobintaks op de internationale agenda te
krijgen. Tegen 2 april mikt men op vijftig-
duizend oproepen. Wie het speciale num-
mer 070/34 44 40 belt, krijgt onmiddellijk
te horen de hoeveelste beller hij of zij is,
en mag zich ook aan een korte uitleg ver-
wachten, middels de zoetgevooisde stem
van Jan Hautekiet. De beller betaalt hier-
voor de symbolische prijs van een interzo-
naal gesprek van één minuut.

Wie liever elektronisch werkt, kan zijn
beklag doen bij Karel De Gucht, voorzitter
van de VLD. De VLD is immers de enige
regeringspartij die niet te vinden is voor
het voorstel. Een voorbeeldbrief en
verdere informatie vind je op de webstek
van Broederlijk Delen:

http: /Ibr-delen.ngonet.be
(fdk)
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Reeks: de nieuwe bloedjes van demokratische parlijen
Gierende zenuwtrekjes vertonen ze nog niet, maar politici bereiden nu reeds de gemeenteraadsverkiezingen voor. Sommigen onder hen zijn studenten, naast wiens
naam u misschien een bolletje zal inkleuren in oktober. Zij verenigen zich in de jongerenafdelingen van politieke partijen, waarvan er een groot aantal in Leuven
aktief zijn. De komende weken zal Veto hun voorzitters aan de tand voelen.

Trees Van Eykeren, voorzitter van de Christen-Demokratische Studenten

"Dat al die oude krokodillen eens opstappen"
frees Van Eykeren studeert maat-

schappelijk assistent en was de
eerste hogeschoolstudent in het

CDS (Christen-Demokratische Studen-
ten), de studentenbeweging van de
CVP.Alleen studenten mogen lid zijn,
een partijkaart hoeft niet, in tegen-
stelling tot de CVP-jongeren. Deze
richten zich niet specifiek op studen-
ten, maar op ieder tussen achttien en
vijfendertig jaar. CDS is aktief in Leu-
ven, Gent en Antwerpen en overkoe-
pelend is er CDS-nationaal.

Trees Van Eykeren: «COS-Leuven is wel
de grootste afdeling: wij hebben honderd le-
den en daarvan zijn er toch een veertigtal
aktief. Ik ben daar kontent mee. Met bijna
wekelijks een aktiviteit hebben we een druk-
bezet programrna.»
Veto: Is er overlapping tussen CDS en cvp-jon-
geren?
Van Eykeren: «Ikzelf ben ook aktief bij de
CVP-jongeren in Assenede. In
Leuven heb je er ook die in bei-
de zitten. De werking is echter
verschillend. Wij hebben oog
die studentensfeer; wij bepalen
zelf ons programma en aktivitei-
ten, een kanrus. een fuif, reizen.
CVP-jongeren zijn bezig met
gemeentepolitiek. De hoofd-
doelstelling van CDS is studen-
ten bewust maken van het be-
lang van politiek. Of dat zij al
dan niet kristendemokratisch
gezind zijn, doet er niet toe..

«Ons jaarthema is gelijke
kansen. Bijna elke week nodig-
den we iemand uil om te spre-
ken over een deelgebied daar-
van: vluchtelingen, entwikke-
lingsamenwerking, migranten,
holebi's. Zo hebben we minister
Vogels op bezoek gehad om te
diskussiëren over haar gelijke-
kansenbeleid.»

Veto: Denken jullie na over speci-
fieke studentenproblemen?
Van Eykeren: «Het jaarthema
van COS-nationaal is gebaseerd
op allerlei studententhema's.
Vanuit Leuven hebben wij een tekst ge-
maakt rond nachttreinen. Wij vinden dat
die moeten ingevoerd worden omdat studen-
ten ook andere studentensteden willen ver-
kennen. Nu gaat om kwart na tien 's avonds
de laatste trein al naar Leuven terug en ben
je dus verplicht om te overnachten. In Neder-
land bestaan er wel nachttreinen en die ken-
nen een groot sukses. Daarnaast hebben wij
ook een tekst gemaakt over recht op parti-
cipatie van studenten. Wij hebben vorig jaar
rond de verkiezingstijd een aktie gevoerd in
Leuven opdat studenten ook in de stad waar
ze studeren kunnen stemmen.

«Als politieke studentenvereniging wil-
len wij ook meer inspraak in de gemeente-
politiek van Leuven. Momenteel hebben wij
geen COS-leden die verkozen zijn in Leuven.
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
zullen er wel mensen van ons op de lijsten
staan, maar dan vooral in West- en Oost-
Vlaanderen. »
Veto: De jongerenafdelingen gaven in de jaren
zestig-zeventig scherpe kritiek op de eigen partij.
Dat was ook het geval bij de CVP-jongeren. Waar-
om gebeurt dat nu zo weinig?
Van Eykeren: «Tja, dat is een goeie vraag.
Misschien zit je met te veel mensen die een

Denken

postje in het vooruitzicht hebben. Ze laten
geen kritische stern horen omdat ze dan in
botsing komen met de partij en hun toe-
komst in gevaar brengen. Ik heb het niet
voor die kategorie. Ik ben zelf heel idealis-
tisch. Dan stap je in de politiek omdat je er-
gens een ongenoegen hebt tegenover be-
paalde dingen in de maatschappij. Je wil dan
in het beleid geraken om dingen te veran-
deren. De meesten bij COS zijn wel zo. De-
genen die er alleen maar zitten om allerlei
postjes te bekomen, geraken er nooit.»
Veto: Het is voor studenten, en intellektuelen in
het algemeen, gemakkelijker om een verkiesbare
plaats te krijgen op een lijst. dan v~or andere
groepen uit de samenleving, bijvoorbeeld arbei-
ders. Is dat demokratisch?
Van Eykeren: «Dat is een zeer spijtige
zaak. Als ik het mag betrekken op het COS:
dat was vroeger, zoals wellicht alle politieke
studentenbewegingen, een elitair k1ubje uni-
versitairen. Ik was de eerste die op hoge-
school terecht kwam. Daaruit heb ik stu-
denten meegebracht en nu is COS echt een

de aandacht en het is juist door die
aandacht dat ze ook groeien.»
Veto: Als je ee uitnodigt om te komen spreken
op debatten, »«je ze ook aandacht.
Van Eykerén: «Ja, maar, dat is toch iets
anders. Je kan ze ergens niet negeren. Ze
worden ~ voortdurend in een underdog-
positie geduwd en het is juist dàt dat de
pers benadrukt: zie eens, het Vlaams Blok is
weer slachtoffer, zijworden niet uitgeno-
digd!»
Veto: Als je hen aan het woord laat, krijg je
wel ineens een intellektueel als Johan Leman
(direkteur van het Centrum voor Gelijke Kansen
en Racismebestrijding) die Gerolf Annemans een
demokraat noemt.
Van Eykeren: «Ik hoop dat hij die woor-
den nog terugtrekt. Vlaams Blokkers zijn
géén demokraten. Het gevaar van het Blok
is echter wel dat je met verschillende strek-
kingen zit. Een Alexandra Colen kan geen
gevaar betekenen voor de maatschappij,
maar een Philip Dewinter wel. Je hebt in
het Blok de racisten, de konservatievèn en

de Vlaams-nationalisten. De
racisten zijn het grootste ge-
vaar, omdat zij het meeste
stemmen trekken.»
Veto: Probleem van de oppositie-
voerende CVP is dat al gauw het
argument valt: jullie zijn veertig
jaar aan de macht geweest, had het
dan zelf beter gedaan.
Van Eykeren: «Ik heb dezelfde
reaktie. Ze gaan nu bijvoor-
beeld een aktie voeren rond fis-
kale diskriminatie. Ik had zoiets
van: jamaar. jullie hebben veer-
tig jaar in het beleid gezeten,
en nu ga je allerlei akties voe-
ren. Ergens schaam ik me er-
voor CVP-er te zijn wanneer ze
net nu vanalles proberen in te
voercn..

«Ik denk dat een verjon-
gingsoperatie dringend nodig is.
Dat we weer radikalere stand-
punten kunnen innemen. Al
die oude krokodillen, dat die
eens opstappen. Ik ben er voor-
stander van dat de CVP in de
oppositie zit. Ze moeten nu
eens beseffen wat het is. Ze zul-
len waarschijnlijk ook kunnen

('(. 11 Cl leren uit het beleid dal nu ge-
'[oto E en aes) voerd wordt.»

Veto: AI enig idee hoe de gemeenteraadsverkie-
zingen zullen uitdraaien voor de CVP?
Van Eykeren: «Dat hangt natuurlijk af van
de aktualiteit in die periode. We hebben het
in juni gezien met de dioksinekrisis: hoe
zou het verlopen zijn als die er niet was ge-
weest? Het is natuurlijk wel een feit dat de
nationale politiek zich grotendeels weerspie-
gelt in de gemeentepolitiek. Ik denk dat de
CVP hier en daar toch nog wel een ferme
deuk zal krijgen, maar ik hoop dat nieuwe
en jonge mensen de nederlaag kunnen
opvangen. »
Veto: Wat is het kristendemokratische in de
politiek? Waaraan kan je dat herkennen?
Van Eykeren: «Aan de fundamenten van
je denken. Je denkt vanuit een bepaalde
visie en je houdt rekening met bepaalde
waarden. De CVP staat voor personalisme
en solidariteit. Die waarden neem je mee
op alle domeinen en hanteer je als vertrek-
basis. De CVP verdedigt het kristelijke maar
benadrukt ook het demokratische. Die
kombinatie staat mij aan.»

bond en de Jong-Socialisten al een diskus-
sieavond achter de rug. Dan was er de taal-
strijd. De vijf bewegingen zullen zich ook
organiseren in een forum. Zo kunnen we
standpunten innemen met groter draagvlak
en aktiviteiten organiseren om onze be-
kendheid te vergroten..

Grens
Veto: Jullie nodigen ook mensen van het
Vlaams Blok uit. Wat is de filosofie daarachter?
Van Eykeren: «Johan De Mol werd inder-
daad ook gevraagd. We moeten over de par-
tijgrenzen heen in diskussie treden. Uitein-
delijk is dat het principe van demokratie:
met elkaar van gedachten wisselen. Ook
met het Vlaams Blok, want slechts door
met die mensen te praten, kan je iets berei-
ken,»
Veto: In Oostenrijk is ekstreem-rechts aan de
macht kunnen komen dankzij samenwerking
met de kristendemokraten. Wat zal de CVP doen
na de komende gemeenteraadsverkiezingen?

diverse groep. Sommige maatschappelijke
groepen zijn echter vlugger geïnteresseerd
in politiek en durven sneller de stap ernaar
toe zetten. Voor arbeiders is dat blijkbaar
nog een zeer grote stap. Ook voor vrouwen
en allochtonen. Minister Vogels gaat vanaf
maart positieve akties voeren om vrouwen
warm te maken voor politiek. Die akties
worden echter al zo lang gevoerd, en nog
blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd
zijn in de politiek. De oorzaken zijn voor-
eerst te vinden in het onderwijs: kinderen
denken al op jonge leeftijd in die traditio-
nele rollenpatronen. Dat bepaalt je funktio-
neren voor de rest
van je leven. Je kan
wel iets geëmansi-
peerder worden,
maar als de basis in
jouw denken zit. is
het moeilijk daarvan

Van Eykeren: «Ik ben 'hevig tegenstander
van zo'n samenwerking, net als de CVP. We
moeten lessen trekken uit de Oostenrijkse
situatie voor de toekomst in België. Hope-
lijk komt het hier nooit zover, al voelen we
nu de adem van het Vlaams Blok in onze
nek.»

Bewust
Veto: Wat verwacht je van de gemeenteraads-
verkiezingen?
Van Eykeren: «Ik hoop dat de mensen
heel bewust naar de stembus zullen trek-

ken en dat ze aan een
toekomst van zes jaar
denken. Dal ze voor"De CVP staat voor
mensen kiezen waarin
ze geloven en waarop
ze kunnen vertrou-
wen. Want ook in de

gemeentepolitiek is dat zeer belangrijk. In
Antwerpen gaat de. CVP er keihard
tegenaan. Ik hoop dat ze de juiste strategie
kiezen. Ze moeten een waardig alternatief
bieden, geen anti- Vlaams-Blokkampagne
voeren. Zo breng je die partij nog meer in

personalisme en solidariteit"

af te stappen.»
Veto: Hoe verloopt de samenwerking met de
andere jonqerenpartijen?
Van Eykeren: «Die hebben we dit akade-
miejaar op het getouw gezet. Wij hebben
samen met Liberaal Vlaams Studentenver-

Margo Foubert
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Delmartino en Kerremans analyseren de link tussen Oostenrijk en België

"Ik zeg dit niet omdat ik een Antwerpse chauvinist ben"
ij de betogingen tegen Haider in
Oostenrijk was er een uitgebrei-
de Belgische delegatie aanwezig.

Gaat er binnenkort echter ook in Bel-
gië niet massaal betoogd worden om-
dat een ekstreem-rechtse partij aan
het beleid deelneemt? 1Wee professo-
ren internationale betrekkingen van
de KU Leuven proberen een antwoord
te formuleren.

Veto: Met de boycot op de toeristische beurs
heeft België nog maar eens het voortouw geno-
men in de polemiek tegen Raider. Roe moeten we
dergelijke akties beoordelen?
Bart Kerremans: «Men moet zich de.
vraag stellen of men hierdoor-de Oosten-
rijkse koalitie kan veranderen of niet. Ik
vrees dat die boycot eerder een poging is
om zich te profileren. Men wil daarbij voor-
al zichzelf geruststellen, zonder oog te heb-
ben voor de mogelijke gevolgen. België
profileert zich in Europa als de grote tegen-
stander van de Oostenrijkse koalitie, terwijl
België binnen de Europese Unie (EU) het
eerste land is dat gekonfronteerd zal wor-
den met verkiezingen waarin mogelijker-
wijs een ekstreern-rechtse partij de macht
kan grijpen in een grote stad. Ik weet niet
of de huidige reaktie van België' dan zo ver-
standig is.»

Gelag

«Bovendien vraag ik mij af welk effekt
zo'n politiek op het elektoraat in België zelf
heeft. Versterken die ideeën over een boy-
cot niet de indruk dat de politieke klasse de
kiezers - en vooral dan de kiezers die mis-
schien voor ekstreem-rechtse partijen stem-
men - probeert te vertellen voor wie ze
moeten stemmen. Daardoor wordt het te-
genovergestelde gegenereerd van wat men
wil bereiken. Ik vind het juist dat men rea-
geert maar ik heb vragen bij de manier
waarop. Hopelijk moeten we in ons land, in
casu in Antwerpen, het gelag niet betalen.»
Frank Delmartino: «Men moet de Oos-
tenrijkse regering sowieso wijzen op haar
verplichtingen tegenover de EU en premier
Schüssel duidelijk maken dat de EU niet zal
twijfelen om maatregelen te nemen indien
Oostenrijk zich schuldig zou maken aan
een ernstige en blijvende inbreuk op een

overleg gepleegd worden met andere lan-
den. België haalt met zijn standpunten te-
gen Oostenrijk voor het eerst sedert de Du-
troux-affaire opnieuw de internationale
pers, maar als na de komende verkiezingen
ekstreem-rechts ook hier een deel van de
macht grijpt. zullen onze huidige reakties
als een boomerang naar ons worden terug-
gestuurd.»

Burgemeester

«De manier waarop men de Óosten-
rijkers nu benadert, gaat aan haar eigenlijke
doel voorbij. Men moet pogen de faktor
Jörg Haider in Oostenrijk uit te schakelen
en elke aktie in verband met Oostenrijk
moet daarop gericht zijn. De huidige reak-
ties van België en enkele andere landen be-
werkstelligen het tegendeel. Men kan een
vergelijking maken met het cordon sanitai-
re in België. Ik ben er in principe voorstàn-
der van, maar niet zoals het nu gebeurt.
Over het cordon moet niet teveel poeha
worden gemaakt. Het dient het Vlaams
Blok als partij te isoleren en dood te zwij-
gen. Ik zal u één ding vertellen: als het
Vlaams Blok in Antwerpen een zodanige
meerderheid bereikt dat je hen niet meer
uit het schepencollege kan houden, dan zal
een Vlaams Blokker kandidaat zijn voor de
burgemeestersjerp. Dan zal de minister van
Binnenlandse zaken van de federale rege-
ring een Vlaams Blokker tot burgemeester-
moeten benoemen. Het gaat hier dus niet
alleen over een gemeentelijke aangelegen-
heid, maar ook over een regeringsaangele-
genheid. Europa zal op dat moment op de
vingers zitten kijken van de persoon die dat
besluit zal moeten ondertekenen in naam
van de koning. Zo is de situatie niet denk-
beeldig dat het Vlaams Blok de macht vero-
vert via de grote poort, namelijk door de
burgemeestersjerp. »

Delmartino: «De minister kan nog altijd
weigeren om hem te benoemen of mis-
schien weigert de koning wel.»
Kerremans: «Ja, maar wat moet er daarna
gebeuren? Ik zou het zelf ook goedkeuren
dat die burgemeester niet benoemd zou
worden, maar dat zal in ieder geval wel een
enorme polarisatie geven. De grote bekom-
mernis van dit moment moet echter zijn
dat de geschiedenis zich niet mag herhalen.
In de jaren dertig is HitJer op een min of

lidstaat. Daarbij
kan men zich
afvragen van wie
het initiatief
oorspronkelijk
komt. Het is
mogelijk dat de
Oostenrijkse
president Klestil de
Europese
Kommissie ge-
vraagd heeft om
hem te steunen in
zijn afkeer tegen
Haider. Tegelijker-
tijd lijkt de reaktie
van Europa ook
gedragen door de
eigen politieke be-
langen van een
aantal lidstaten en
politici. Michel en
de Donnéa weten
bijvoorbeeld dat
hun opmerkingen
in Wallonië goed
onthaald worden.»

«Anderzijds
zijn op de hoogste
echelons vaak een
aantal merkwaar-
dige mechanismen
werkzaam. Men
kijkt ook naar de
persoonlijkheid van
bepaalde politici. en
stelt zich dan de
vraag in hoeverre

(foto Bart De Schrijver) zij aanvaardbaar
zijn. Zo is er nooit

protest gerezen tegen het feit dat
Mitterrand in 1981 een aantal kommu-
nisten in zijn ploeg opnam en heeft men
ook maar flauwtjes gereageerd toen enkele
jaren geleden de neo-fascisten in Italië aan
het bewind kwamen. Het is echt opvallend
dat er zeer lichtzinnig wordt omgesprongen
met artikel zes. Ook in het geval van Oos-
tenrijk wordt het onvoldoende benut.»

ters ook lijfelijk over de vloer. Geen enkele
ander.e stad wordt daar zo fel mee gekon-
fronteerd als Brussel. Het feit dat Oostenrij
zijn ministers afvaardigt op Europese verga-
deringen en deelneemt aan Europese beur-
zen vereist eigenlijk keer op keer een
standpunt van de Belgische verantwoorde-
lijken. Voor België is Oostenrijk dus niet
alleen een teoretisch probleern.»

Perseptie

«Daarnaast mag men niet vergeten dat
vooral de perseptie heel belangrijk is: hoe
kijkt de bevolking naar die reakties tegen

aantal fundamentele engagementen, zoals
de demokratie en de mensenrechten. Op
basis van artikel nummer zes van het Ver-
drag van Maastricht moet de EU optreden
indien de rechtstaat bedreigd wordt. De be-
slissing om Oostenrijk te marginaliseren in
diplomatieke kontakten roept echter een
aantal vraagtekens op in verband met de
efficiëntie en de haalbaarheid.»
Veto: Moeten de reakties tegen Oostenrijk dan
niet grondiger ingekaderd worden in een geza-
menlijk Europees standpunt?
Kerremans: «Dat we het initiatief hebben
genomen is op zich geen bezwaar, maar
België moet zich wel bewust zijn van zijn
kwetsbaarheid. Daarom moet er zeker meer

meer demokratische manier aan de macht
gekomen. Men moet de kansen op zo'n
herhaling kleiner maken en niet groter.»
Delmartino: «Het is opvallend hoe de
reakties van België gestuurd worden door
de PRL. Eerst reageerde Michel, nu de
Brusselse burgemeester de Donnéa. In Wal-
lonië voelt men de hete adem van een ek-
streern-rechtse partij natuurlijk veel minder
in de nek. Zij houden dan ook blijkbaar
geen rekening met het gevaar dat in Vlaan-
deren dreigt. Anderzijds kanmen natuurlijk
ook niet ontkennen dat België nog een an-
der zwak punt heeft. Door de aanwezigheid
van al die Europese instellingen krijgt Bel-
gië de ekstreem-rechtse Oostenrijkse minis-

(foto Diederik Vandendriessche)

Oostenrijk? Je kan ons land niet echt kon-
sistent noemen. De Brusselse burgemeester
verwijdert Oostenrijk van een toeristische
beurs en tegelijkertijd roept de Vlaamse
minister van Kultuur Andaux op om Oos-
tenrijkse kunstenaars dan weer niet te
boycotten. »
Veto: Waarom reageert de Europese Unie niet
even scherp tegen andere landen waar de men-
senrechten in gevaar zijn, bijvoorbeeld tegen de
kandidaat-lidstaat Turkije?
Delmartino: «Wat er nu gebeurt, is een
nooit gezien precedent. Nog nooit is de Eu-
ropese Kommissie het zo snel eens gewor;
den over het feit dat er standpunten moe-
ten worden ingenomen tegen een bepaalde
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Achillespees

Veto: In Wenen hadden we een gesprek met
Oostenrijkse studentenleiders. Zijoeweerden dat
de huidige situatie mede het gevolg is van een
malaise die reeds langer in de Oostenrijkse sa-
menieving aanwezig is.
Delmartino: «De konservatieven en de
sociaaldemokraten hebben jarenlang alle
politieke postjes onder hun beiden ver-
deeld. En dat ging van de hoogste rege-
ringsambtenaren tot direkteurs van kleine
schooltjes in Alpendorpen. Daarnaast heeft
de machtswellust van Schüssel ervoor ge-
zorgd dat ekstreem-rechts in de regering is
opgenomen. Nadat er jarenlang een socia-
listisch premier was geweest, zag hij zijn
kans schoon om eindelijk premier te wor-
den.»
Kerremans: «In dit verband wil ik ook
weer verwijzen naar de Antwerpse situatie
- en ik zeg dit niet omdat ik als Antwer-
penaar een chauvinist zou zijn, maar omdat
ik werkelijk bezorgd ben. Zowel binnen de
CVP als binnen de VLD wordt gezegd dat zij
niet zullen aanvaarden dat mensen uit hun
eigen partij gaan samenwerken met het
Vlaams Blok. Volgens mij is dat juist een
teken aan de wand dat aantoont dat er bin-
nen die partijen mensen zijn die met het
Vlaams Blok scheep willen gaan. En het
Vlaams Blok speelt daar ook op in. Zij we-
ten dat dat de achillespees is van de VLD en
van de CVP.»

Diederik Vandendriessche
Annelies Decat

Bart De Schrijver
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• Onderwijzer(es)
• Regent(es)

t Departement Rega
• Farmaceutische en
Bio~gische Technieken

•. Medische
Loborctoriumtechnoloqie

• Chemie (olle opties) .
• Voedings- en Dieetkunde
• Medisch Secretariaat
• Toegepaste Informatica

t Departement Verpleegkunde
en Vroedkunde

• Verpleegkunde
• Vroedkunde

t Departement Sociale School
Heverlee

• Sociaal Werk - Madtschappelijk
Assistent(e)

t Departement ECHO -
Economisch Hoger Onderwijs

• Accountancy - Fiscaliteit
• Financie- en Verzekeringswezen
• Marketing
• Secretariaat - Talen
• Zakelijk Vertalen en Tolken
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575 jaar rektoren, een overzicht

Een koiier vol geld uil Mechelen
. ~ ~ _. - - -, n de lange geschleaems van ae

KU Leuven passeerden honder-
den rektoren de revue. Enkele

onder hen zijn beroemd en berucht
geworden, door hun beleid, hun gedrag
of hun konfrontaties met studenten.
Sommigen werden kort gehouden door
kerk of staat, anderen waagden het om
de rebel uit te hangen. Een overzicht
van de prille begindagen van de unief
tot nu.

In de beginjaren was de Leuvense universi-
teit georganiseerd als een soort gilde van
geleerde heren. De allereerste rektor van
deze 'oude universiteit', Willem Neefs, werd
in 1426 aangeduid door de paus. Zijn op-
volgers werden verkozen door vijf vertegen-
woordigers van de fakulteiten, die werden
aangeduid tijdens een bijeenkomst van doc-
tores en magistri in een klooster van de pa-
ters Augustijnen. Conditio sine qua non om
rektor te worden was het behoren tot de
geestelijke stand en niet gehuwd zijn. Dat
met deze regel niet te lachen viel, blijkt uit
het feit dat Hermes de Wynghene, tot rektor
verkozen in 1536, uit zijn
ambt ontzet en vervallen
verklaard werd naar aan-
leiding van zijn huwelijk.

De rektor werd aan-
gesteld voor de duur van
drie maanden, later voor
zes maanden. Dit leidde
tot een zeer snelle op-
eenvolging van rektoren:
tussen 1426 en 1649 tra-
den vierhonderdvieren-
tachtig rektoren aan. Voor-
al in de zeventiende en
achttiende eeuw kwam
het voor dat iemand meer- ,
maals het ambt van rek-
tor op zich nam. Absolute
rekord houder was Ar-
nold van Buggenhout.
die op tweeëndertig jaar
tijd zeventien keer rektor
was om er uiteindelijk
dood bij neer te vallen
tijdens zijn laatste ambts-
periode.

de korteDoor
ambtstermijn kon de rek-
tor weinig invloed uitoe-
[enen op het beleid. De
fakulteiten regelden hun
zaakjes zelf en de rektor
mocht niet op zijn eentje beslissingen ne-
men die invloed hadden op heel de univer-
siteit. Wel had de middeleeuwse rektor be-
langrijke voorrechten. In de officiële stoeten
ging hij voorop en op straat werd hij steeds
vergezeld door twee pedellen. Hij was sjef
van de universitaire politie en hoofd van de
universitaire rechtbank. Wanneer de rektor
dat nodig achtte, werden 'kriminelc' leden
van de universitaire gemeenschap opgepakt,
gestraft, gevangengezet
in de universitaire ge-
vangenis of geëkskom-
municeerd. Gedurende
lange tijd mocht hij
zelfs de helft van de
opgelegde boetes in ei-
gen zak steken. Gezien
de belangrijkheid van
zijn taak, mocht de rek-
tor niet langer dan één nacht buiten de stad
verblijven zonder speciale toestemming van
de universiteit.

Bankbiljetten

Vanaf 1817 - als gevolg van de Franse
revolutie en het opkomende liberalisme -
was het gedaan met de professorengilde. De
universiteit werd een rijksuniversiteit en
verloor haar autonomie. Alle beslissingen
. van enig belang werden genomen door de
overheid en de rektor werd gedegradeerd tot

handhaver van orde en tucht. Hij werd voor
een jaar benoemd door de koning op voor-
dracht van de akademische senaat, een ver-
gadering van alle hoogleraren die tot op de
dag van vandaag is blijven
bestaan, maar slechts in ui-
terste nood bijeen komt.

Bij de eerste rektor
van deze periode was het al
prijs. Hij bleef tegen de re-
gels in gedurende twee jaar
op zijn stoel zitten en
waagde het zelfs zich te bemoeien met het
beleid van de overheid. Zijn opvolgers volg-
den dit voorbeeld niet en waren meer slaaf-
se ambtenaren dan echte gezagspersonen.
De akademische senaat stelde ondertussen
wel alles in het werk om een aantal be-
voegdheden naar zich toe te trekken.

Kort na de onafhankelijkheid van Bel-
gië, in 1835, kwam de universiteit opnieuw
onder de vleugels van Rome. De bisschop
van Mechelen werd grootkanselier van de

geschaduwd. Een reaktie van studentenzijde
tegen dit strenge beleid bleef niet uit. Al in
1907 werd er een lichte bom gedropt in de
brievenbus van de vice-rektor en in 1914

barstte een harde revolte los.
Door het uitbreken van de eer-
ste wereldoorlog werd deze
opstand echter in de kiem
gesmoord. Enige jaren later, in
de jaren twintig, kreeg rektor
Ladeuze opnieuw tegenwind,
toen Vlaamse studenten be-

toogden tegen de Franstalige monseigneur.
Een lange ambtstermijn met een hero-

ïsch tintje was weggelegd voor monseigneur
Van Waeyenberg. Vlak na zijn aantreden
brak de tweede wereldoorlog uit. Nadat de
Duitse bezetter in 1941 de vrijzinnige uni-
versiteit van Brussel had opgedoekt, ontving
rektor Van Waeyenberg de Brusselse vrij-
metselaars en joden met open armen. Dat
dit een zeer groot gebaar was, blijkt uit het
feit dat de rektor een van de basisartikelen

"Nu is het gedaan.
Knuppel ze buiten!"

universiteit, benoemde
samen met de andere
Belgische bisschoppen het
personeel - de rektor

inkluis - en bepaalde de gang van zaken.
Tot het begin van de twintigste eeuw wer-
den de professoren rechtstreeks uitbetaald
door de kanunnik-thesaurier die voor de
gelegenheid met een koffer vol bankbiljetten
uit Mechelen kwam.

In de praktijk hadden de rektoren de
touwtjes echter stevig in handen. Het waren
geestelijken die voor het leven werden
benoemd en die monarchieën opbouwden

die regeringen
luisterrijk overleef-
den en onderwijsmi-
"nisters van alle kleu-
ren versleten. Mon-
seigneur De Ram,
monseigneur Ladeu-
ze en monseigneur
Van Waeyenberg
waren zo'n

patriarchen die twintig, dertig jaar lang hun
stempel drukten op het beleid van de
universiteit en de richtlijnen uit Mechelen
naar hun hand zetten.

Rekordhouder troonzitten was mon-
seigneur Ladeuze met eenendertig jaar. Ze-
digheid en tucht waren de kernbegrippen in
zijn beleid. Het ging zelfs zo ver dat zijn vice-'
rektoren hun regenten de opdracht gaven
om de verboden kwartieren van de stad uit
te kammen, op zoek naar studenten die zich
met slecht vrouwvolk ophielden. Frivole
studenten zouden zelfs preventief zijn

uit het universitair reglement moest op-
schorten, namelijk datgene dat bepaalde dat
alle leden van de universitaire gemeenschap
trouwe kerkgangers moesten zijn. Toen de
Duitsers in 1943 inschrijvingslijsten vroegen
om eerstejaars als soldaten naar het front te

en joden naarsturen en vrijzinnigen
koncentratiekampen,
weigerde Monseig-
neur Van Waeyen-
berg dit. Hij moest dit
zelf bekopen met
enkele maanden ge-
vangenisstraf. Het
verschafte hem een
groot moreel gezag, _

vormd. Het waren nu niet
langer de bisschoppen,
maar de leden van de
fakulteitsraden - inklusief studenten en
assistenten - die bepaalden wie de rektor
werd voor een periode van vijf jaar. Het bis-
dom Mechelen behield enkel de bevoegd-
heid om de rektor formeel te benoemen.

Sigaren
•

De Somer waS: een groot voorstander
van de participatiegedachte en verklaarde
dan ook grootmoedig: "Ik zal voorzitter zijn
van een demokrätische republiek en geen
diktator". Hij bleek vooral een republiek van
professoren te bedoelep. Aan de stu-
dentenvertegenwoordigers- op de Akade-
mische Raad maakte hij duidelijk dat mede-
beheer door studenten slechts bestond bij
gratie van. Toen studentenvertegenwoordi-
gers zich tijdens een vergadering te na-
drukkelijk manifesteerden, replikeerde hij

met: "Eén vingerknip van mij
en ge ligt hier buiten!". De
Somer liet de studenten hun
gang gaan, zolang het binnen de
grenzen van het voor hem
aanvaardbare bleef. Waar voor
hem de grens lag, werd duide-
lijk toen studenten het rektoraat
bezetten. De in grote getale
opgetrommelde rijkswachters
moesten lijdzaam toezien hoe
de studenten De Somer's archie-
ven door het raam naar buiten
keilden, recht de Naamsestraat
op. De Somer bleef ijzig kalm
totdat hij plots zijn doos met
Havanasigaren naar beneden
zag dwarrelen. Volgens de le-
gende waren zijn eksakte woor-
den: "Nu is het genoeg geweest.
Knuppel ze buiten!"

Rektor De Somer overleed
tijdens zijn derde ambtstermijn,
in 1985. Hij werd opgevolgd
door de rech tsgeleerde Roger
DilJemans die veel meer bindin-
gen had met het traditionele
katolicisme. De kombinatie van
een natuurlijke aanleg voor

retoriek en legendarische woede-uit-
barstingen maakten van de zelfgenoegzame
Dillemans een man waar niet omheen te
komen viel. Vetomedewerkers werden
tijdens Dillernans's ambtstermijn meermaals
op zijn buro geroepen. Toen er een
naaktfoto in Veto verscheen kwamen de

Vetomedewerkers er met
een bolwassing vanaf. maar
toen er een satirisch stukje
over moeder Theresa werd
gepleegd, was dat van het
goede te veel voor de kato-
lieke Dillemans. De Veto's
werden tot de laatste stuks
uit de bakken gehaald.

De rektor was sjef van de
universitaire politie en hoofd
van de universitaire rechtbank

dat de rest van zijn
ambtstermijn bleef nazinderen.

Wiskie

Verregaande hervormingen deden zich
voor na de splitsing van de Leuvense univer-
siteit. In 1968 mocht de medicus Pieter de
Somer - overigens als eerste leek - de
rektorssherp aantrekken van de Vlaamse KU
Leuven. De Sorner's verschijning - pak en
das, met een sigaret in de ene hand en een
glas wis kie in de andere - stond in schril
kontra-st met dat van zijn voorgangers.

Als het ware rektor geworden boven op
de barrikades, brak De Somer resoluut met
de traditie. De roep om demokratisering en
inspraak werd gehoord onder alle
geledingen van de universiteit. maar nog het
meest in de assistentengroep en de stu-
dentenwereld. Ook kwam er meer en meer
reaktie tegen het kerkelijk overwicht binnen
de universiteit. Onder rektor De Somer werd
de universitaire beleidstruktuur grondig her-
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Na twee ambtstermij-.
nen van vijf jaar gaf Dillemans de fakkel
door aan huidig rektor Oosterlinck. Als
burgerlijk ingenieur legde deze een grotere
nadruk op efficiëntie en verzakelijkte hij het
bewind: de rektor werd een manager.
Tegelijkertijd kwam de nadruk te liggen op
de toegepaste wetenschappen en de techno-
logie. Oosterlinck's eerste ambtstermijn
loopt nu ten einde. Op zes april van dit jaar
vinden er nieuwe rektorverkiezingen plaats.
Wat de nieuwe ambtstermijn met zich mee
zal brengen, is geschiedenis die nog moet
geschreven worden.

Loes Geuens
Tine Swaenepoel

Met dank aan Marc Derez, universiteitsarsehief

Rektor Van Waeyenberg
weigerde inschrijvingslijsten aan

de Duitse bezetter te geven
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Vijfjaar beleid van rektor Oosterlinek, vanuit het perspektief van de studentenbeweging

Hel wel en wee van reklor André
et de verkiezing van een Leuvense
rektor in aantocht is het de demo-
kratische plicht van Veto - overi-

gens het favoriete weekblad van de
huidige rektor - om het beleid dat de
afgelopen vijf jaar aan onze Alma
Mater is gevoerd, kritisch door te lich-
ten. Daarom laten we de belangrijkste
studentenvertegenwoordigers van de
laatste jaren hun mening geven over de
werkwijze en de akademische visie van
rektor André Oosterlinck, de man die
de KU Leuven doorheen het fin de
siècle van de twintigste eeuw heeft
geloodst.

Burgerlijk ingenieur André Oosterlinck was
voor zijn ambt als rektor aktief als onderzoe-
ker in het domein van de informatietechno-
logie. Studenten kennen hem dan weer van
de kursus stochastische signaalanalyse en filter-
ontwerp. Daarnaast was hij als groepsvoorzit-
ter Eksakte Wetenschappen, lid van de Aka-
demische Raad (AR)en het Gemeenschappe-
lijk Buro (Gebu)al een aantal jaren betrokken
bij het universitair beleid.

Na het afscheid van rektor DiJlemans in
1995, deed Oosterlinck een gooi naar het
rektorschap. Hij moest het opnemen tegen
tegen drie andere kandidaten: professor De
Broek (Romaanse), professor Collen (Genees-
kunde) en professor Lamberts (Geschiedenis).
Na de eerste ronde bleven er nog twee kandi-
daten over: Lamberts en Oosterlinck zelf.
Oosterlinck haalde het uiteindelijk, met
slechts vijftien stemmen verschil.

In het akademiejaar '95-'96 ging de eer-
ste ambtstermijn van Oosterlinck van start.
Reeds in oktober wordt een netelige onder-
wijsdiskussie op gang getrokken. Op 9 okto-
ber 1995 deed toenmalig minister van Volks-
gezondheid Colla (SP)een voorstel voor de
kontingentering van artsen. Men wou een
quotum bepalen voor het aantal artsen dat
na de zevenjarige 'opleiding zou worden toe-
gelaten tot de huisartsen- en specialisatie-
opleiding.

Ommezwaai

Meteen worden de waakhonden van de
demokratisering van het onderwijs wakker.
De Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) organiseert op 26 oktober een
betoging tegen iedere vorm van studenten-
beperking. Op 27 oktober voert minister van
Onderwijs Van den Bossche een precisie-
bombardement uit: hij verkondigt dat er in
Vlaanderen genoeg konsensus is over een
studentenbeperking bij Geneeskunde.

De bal gaat aan het r.ollen. Binnen de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), waar-.

"Diep in zijn hart is
Oosterlinck een voorstander

in de Vlaamse rektoren zetelen, komt men
terug op het vroegere standpunt tegen de
toegangsbeperking. Rektor Oosterlinck toont
zich een groot voorstander van een bindende
toelatingsproef voor de eerste kandidatuur en
zorgt voor de ommezwaai binnen de Vlir.
Ludwig Deweghe, voormalig voorzitter van
Kringraad (Krira). verklaart de reaktie van de
rektor: "Oosterlinck nam gewoon de stand-
punten van de overheid over. Hij geloofde
dat er teveel artsen waren en dat de instroom
moest beperkt worden. Een van de redenen
waarom de rektor instemde, was dat er geen
financiële gevolgen zouden zijn voor de
fakulteit Geneeskunde." De studentenbewe-
ging heeft gespeeld en verloren. Op 24 juli
1996 wordt het dekreet op de toelatingsproef
. Geneeskunde en Tandheelkunde goedgekeurd.

Ballonetje

In hetzelfde akademiejaar doet rektor
Oosterlinck nog straffere uitspraken. In Het
Laatste Nieuws van 23 april 1996 verklaart hij:
"Ik wil een toelatingseksamen voor alle stu-
denten". Oosterlinck ziet dit als een demo-
kratische maatregel om de slachting die ieder
jaar in de eerste kandidatuur plaatsvindt,
tegen te gaan. Zijn uitspraak zorgt binnens-
kamers voor grote onenigheid tussen de de-
kanen. Ook Loko staat op zijn kop. Hoewel
het laat op het akademiejaar is, trotseren
vijftig studenten de studiedruk en bezetten
het rektoraat. Achteraf nuanceert Olivier
Rerny, destijds voorzitter van Sociale Raad
(Sora), het hele geval: "De rektor laat graag
ballonnetjes op. Maar hij past zijn visie daar-
na aan omdat er protest is." In hetzelfde ar-
tikel verkondigt de rektor het stopzetten van
de leeropdracht van vijf professoren die
zwaar gebuisd zijn op hun onderwijsevalua-
tie. De rektor staat echter alleen met zijn
beslissing, ook binnen de Vlir.

Hoewel hij erin
slaagt om de studenten
tegen de schenen te
schoppen, toont Ooster-
linck zich in zijn eerste
rektorsjaar ook van zijn
goede kant. Reeds in
november '95 start hij
een sjarme-offensief.
Hij gaat gezellig dineren
met enkele studenten in de Alma en gaat een
goed woordje doen voor de studenten die
opgepakt zijn tijdens een sit-in op de E-40.

Op het patroonsfeest van 2 februari 1996
komt Oosterlinck's managersbloed naar
boven. Hij werpt de idee op van een soort
peterschap van professoren voor bedrijven.
Daarmee hoopt hij de akademische wereld
meer te engageren in de bedrijfswereld en
het onderzoek meer af te stemmen op de
noden van de markt. Tegenwerpingen dat de
onafhankelijkheid van het onderzoek dan wel
eens in gevaar zou kunnen komen, worden
weggewuifd. In de rest van zijn ambtsperiode
zal Oosterlinck veel-aandacht besteden aan
de oprichting van zogenaamde spin-offs. Dit
zijn bedrijven die opgericht worden door
professoren of assistenten met geld van de
KU Leuven om onderzoeksresultaten te
kommersialiseren. Al snel bleken spin-offs
bijzonder lukratief. Sommige professoren zijn
er multi-miljonair mee geworden.

In het akademiejaar '96-'97 is het snel

afgelopen met het sjarme-offensief. De studen-
tenaantallen beginnen te dalen. Studenten
zoeken een universiteit die dicht bij mama
thuis ligt. Bovendien heeft de KU Leuven het
imago moeilijker te zijn dan andere univer-
siteiten. Oosterlinck en zijn ploeg reageren
onmiddellijk. In januari wordt het voorstel
gelanseerd om semestereksamens in te voe-
ren, officieel "uit bezorgdheid over de moei-
lijke overgang van het sekundair onderwijs.
naar de universiteit". Overbodig te zeggen dat
de dieperliggende reden studentenwerving is.

Al snel wordt duidelijk dat een aantal

fakulteiten de 'bezorgdheid' van de rektor
niet delen. Oosterlinck ziet zich genoodzaakt

... om zijn voorstel af te zwakken en uiteindelijk
wordt de bal doorgespeeld naar de fakultei-
ten: wie dat wil. mag vanaf het akademiejaar
'98-'99 een semestersysteem invoeren.
Heverlee is dolentoesiast. maar in de Humane
Wetenschappen houdt men het been stijf en
zoekt men naar andere oplossingen om eer-
stejaars op te vangen.

De diskussie rond de semestereksamens
krijgt in het akademiejaar '97-'98 nog een
serieus staartje. Op de AR van oktober stelt
Oosterlinck voor om een creditpuntensys-
teem in te voeren, waarbij studenten zelf-
standig hun jaarprogramma kunnen samen-
stellen op basis van de studiepunten die aan
elk vak word-en toegekend. In Nederland

bestaat het creditsys-
teem al jaren, maar het
stuit daar meer en
meer op verzet omdat
studenten geneigd zijn
om hun moeilijkste
vakken op te sparen,
met studieduurverlen-
ging tot gevolg.

De onverwachte
persaandacht voor het nieuwe voorstel ver-
rast de akademische overheid en de rektor
haast zich dan ook om zijn uitspraak weer in
te slikken. Hij wil nu geen creditsysteem
meer, maar een versoepeling van de eksamen-
vormen en -tijden. In 1999 wordt ondanks
studentenprotest een 'versoepeling van het
eksamenreglement' doorgedrukt, dat vanaf
dit akademiejaar in voege getreden is.

Nog in het akademiejaar '97-'98 ver-
kondigt een lichtjes beteuterde, maar strijd-
vaardige rektor dat de universitaire zieken-
huizen het jaar hebben afgesloten met een
verlies van 800 miljoen frank. Later valt er
nog een lijk uit de kast van een miljard frank.
Manager Oosterlinck blijft niet bij de pakken
zitten. Kort voor de zomervakantie van 1998
mag Jan Peers, direkteur van Gasthuisberg.
zijn biezen pakken. Verder huurt de rektor
het Mcklnsey-tearn in, gespecialiseerd in het
doorlichten van verlieslatende bedrijven. Op
basis van de konklusies die door McKinsey
gemaakt worden, wordt Gasthuisberg grondig

van een elite-universiteit"

gereorganiseerd. De gevolgen zijn
groot: onder het verplegend en
administratief personeel sneuvelen
tweehonderd voltijdse banen, de
werkdruk swingt de pan uit en ook
de opleiding van jonge artsen krijgt
minder aandacht.

Nog meer geldzaken in het akademiejaar
'97-'98. Ondanks hevig studentenprotest
wordt op de AR van maart beslist dat voor
zes yoortgezelte Akademische Opleidingen
(VA~)'s)verhoogde inschrijvingsgelden zullen
worden gevraagd. Deze lopen op tot twee-
honderdduizend frank. Oosterlinck motiveert
d~beslissing met het argument dat VAO's
niet gefinancierd worden door de overheid
en dat VAG's met een hoog inschrijvingsgeld
meer interrratïonaal prestige genieten. Loko
ziet de demokratisering van het onderwijs op
de tocht staan en reageert heftig. Op 27 janu-
ari bezetten vijftig studenten het rektoraat
om voor de VAO's alsnog een normaal in-
schrijvingsgeld te eisen. Op 30 januari volgt
er een betoging. De rektor en de dekanen
trekken er zich echter niet veel van aan. De
zes VAO's blijven even duur.

Het akademiejaar '98-'99 wordt ludiek
ingezet met een aktie van de werkgroep
Vrouw-Man-Universiteit-Samenleving
(Vmus)van Sora. Bij de opening van het
akademiejaar mengen een tiental meisjes,
gehuld in toga's, zich onder het professoren-
korps om de ondervertegenwoordiging van
vrouwen aan de universiteit aan te klagen.
Met effekt blijkbaar, want in december •
benoemt de rektor professor Malfliet in de
funktie van adviseur van het gelijkekansen-
beleid. Een klein jaar later stelt Malfliet haar
eerste rapport voor.

Heisa

In december '99 staan er grote verande-
ringen in het onderwijsbeleid op til. Het Gebu
schaart zich als één blok achter het onder-
wijsbeleidsplan. waarin de zelfwerkzaamheid
van de student en de begeleidende rol van de
professoren worden benadrukt. De studen-
ten, die rechtstreeks betrokken werden bij de
opstelling ervan, steunen het plan tenvolle.
Hetzelfde kan niet worden gezegd van de
dekanen. Ze kraken het plan tot op de grond
af. Enkele maanden later weet Oosterlinck
het plan er toch door te drukken, zij het in
iets gernilderde vorm.

Op maatschappelijk vlak begaat de rektor
in '98 een blunder van formaat. Op 30 okto-
ber wordt bekend dat de Antwerpse Ufsia-
universiteit kerkasiel verleent aan een vijf-
tiental uitgeprocedeerde families. Snel volgen
er soortgelijke initiatieven in Luik en Brussel.
Aan de KU Leuven is de stilte oorverdovend.
Wanneer studenten op de AR om uitleg
vragen, krijgen ze van Oosterlinck te horen:
"Aan die mediastunt doen wij niet mee." Na
een bezetring van de kapel van het Pauscolle-
ge door Sora in januari beslist de KU Leuven
om alsnog asielzoekers op te vangen. Ooster-
linck trekt duidelijk lessen uit de heisa rond
het kerkasiel. Wanneer eind april de eerste
Kosovaarse vluchtelingen in België arriveren,
is de KU Leuven er als de kippen bij om een
opvangplaats ter beschikking te stellen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken gaat
echter niet op dit voorstel in.



Het beleid van Oosterlinck wordt
gekenmerkt door een zware stijlbreuk
met dat van zijn voorganger Dille-
mans. Vooral het verschil in achter-
grond tussen beide tenoren is groot.
Dillemans regeerde vooral vanuit een
politiek engagement. Hij kwam uit de
katolieke Caritasbeweging en zat in
een CVP-kabinet op het Ministerie
van Sociale Zaken. Op die manier gaf
hij een tijd mee vorm aan de sociale
zekerheid. Dillemans kan dan ook
worden gekarakteriseerd als een

katolieke herder met grootse plannen.
André Oosterlinck komt uit de eksakte

wetenschappen en was een van de weinige .
mei-68'ers die toen op hun kot zaten te blok-
ken. Oosterlinck staat ervoor bekend recht-
lijrilg te zijn en heeft een direkte aanpak. Bart
Eeckhout, hoofdredakteur van Veto in 1995-
96, zegt over Oosterlinck's handelwijze het
volgende: "Oosterlinck is gekozen voor wat
hij is, een manager. Dillemans had wel grote
plannen maar in de praktijk vielen die dik-
wijls tegen." De voormalige Kriravoorzitter
POl Verwilt ('98-'99) treedt deze stelling bij:
"Oosterlinck is inderdaad een goede manager,
alleen maak ik de bedenking of de rektor wel
een manager hoort te zijn. Het grootste pro-
bleem van de rektor is zijn figuur. Dillemans
was een naam, Oosterlinck is een funktie."

Joviaal

Oosterlinck's beleid wordt geschraagd
door een grote openheid tegenover de stu-
denten. Dat bevestigen alle voorzitters van de
geledingen van de Leuvense studentenkoe-
pel. De drempel ligt voor de studentenver-
tegenwoordigers heel laag om naar de rektor
te stappen en hun grieven op tafel te gooien.
Dat geldt niet alleen voor Krira, dat traditio-
neel de kontakten onderhoudt met het rek-
toraat, maar ook voor de andere geledingen.
Ook de meest gekontesteerde geleding, Veto,
die met de vorige rektor niet echt op goede
voet leefde, ervaart een grote diskussiebereid-
heid bij de huidige rektor. Terwijl Dillemans
Veto 'een handicap' noemde die andere
rektoren niet hebben, schonk Oosterlinck in
1996 Veto de primeur van het bezoek van de
koning aan Leuven.

Open zijn en joviaal kunnen omgaan
met de studenten, is een onbetwistbaar plus-
punt voor Oosterlinck. Openheid impliceert
echter ook dat de studenten inspraak kunnen
hebben. Als een manager de universiteit
bestuurt, wordt die meer en meer als een
onderneming geleid. Studenten worden in
deze 'bedrijfsvisie' vaak beschouwd als een
onsta biele faktor.

Reeds in Oosterlinck's verkiezingspro-
gramma van 1995 kwam dit tot uiting. Zo
schreef hij dat er geen direkte nood is aan
een verandering van de omvang van de
studenten vertegenwoordiging in advies- en
beleidsorganen. Wel was er volgens de toen-
malige kandidaat-rektor nood aan een op-
waardering van de kwalitatieve rol van de
studenten via betere informatiedoorstroming
en via aanpassingen van het beslissingspro-
ces. De één-derde-aanwezigheid in de Perma-
nente Onderwijskommissies (POK's) noemde
hij een belangrijke verwezenlijking. "In de
AR is er een kwalitatief hoogstaande studen-
teninspraak. een vertegenwoordiging in het
Gebu achten wij onder meer om die reden
niet nodig. Wel kunnen studenten, voor pun-
ten die hen rechtstreeks aanbelangen, door
het Gebu en de Raad van Beheer (RvB) advi-
serend gehoord worden", vervolgde de tekst.

Sociaal

De studenten hebben via Krira (de on-
derwijsgeleding van Loko) vier vertegen-
woordigers op de AR.' Zij krijgen wel gehoor
op die vergadering, maar echteen visie door-
drukken is onmogelijk, wegens te weinig
stemmen. Het enige wat hen rest is lobbiën
en de vergadering trachten te overtuigen. In
het orgaan dat de facto de grootste macht
heeft, het Gebu, zit nog steeds geen enkele
student. Deweghe: "Het Gebu heeft nog heel
veel macht, maar wordt eigenlijk niet gedra-
gen door een breed veld. Het laat integendeel
zelf zijn ideeën over de hele universitaire ge-
meenschap neerdalen. Oosterlinck heeft niet
geprobeerd daar iets aan te veranderen."

aan onderzoek doet en mag doktoreren."
Gedurende het debat over de herstrukture-
ring van de universiteiten ging Oosterlinck
stevig tekeer tegen de uitbreidingsplannen
van onder andere het Limburgs Universitair
Centrum (LUC) en de Universiteit Antwer-
pen (UA). Volgens Verwilt is Oosterlinck veel
te arrogant op de Vlir: "Als hij niet probeert
samen te werken met de andere universitei-
ten en als een grote spin in het web blijft
zitten, zal hem dat nog zuur opbreken. Hij
moet de druk van de ketel laten. Antwerpen,
met zijn wereldhaven, en het LUC, met een
politiek gewichtige figuur als rektor Harry
Marrens. zullen toch hun zin doen."

Gewikt en gewogen
Met RvS, de Raad voor Studentenvoor-

zieningen van de KU Leuven, heeft Ooster-
linck zich nauwelijks bemoeid. Volgens de
voorzitters van Sociale Raad liet hij de ver-
antwoordelijkheid over aan de 'werkvloer'.
Volgens Axel Aerden. voorzitter van Sora in
'96-'97, heeft het meer dan een jaar geduurd
eer de rektor wist dat er studenten zaten in
RvS en dat Sora een geleding was van Loko.
Over het eerste kontakt met Oosterlinck
vertelt de Soravoorzitter van het akademie-
jaar 1998-'99, Thomas Weyns, het volgende:
"De studentenver-
tegenwoordigers op
RvS hadden ruzie met
RvS-voorzitter profes-
sor Van Gerven. Om de
vergadering te blok-
keren - Sora heeft

matiek van de studiefinanciering ter sprake
bij de Vlir, maar je voelde dat daar helemaal
geen rektoraal gewicht achter stak," aldus
nog Rémy.

Onderwijs

Een verdienste van Oosterlinck is dat hij
gedurende zijn rektorale loopbaan de kwali-
jeltszorg van het onderwijs heeft willen
handhaven en verbeteren. Deweghe bena-
drukt dat Oosterlinck de kontrole op de

docenten heeft willen
Bevriezen

!
De Iinancierujg van de universiteiten

door de overheid staat al een hele tijd hoog
op de agenda. Die is onvoldoende en ineffi-
ciënt. Twee wek'Sn geleden stelde de Vlir voor
aan de minister van Onderwijs Marleen Van-
derpoorten (VLD) om de-huidige financiering
voor zeven jaar te bevriezerr; tenzij er studen-
ten bijkomen. Over de organel? voor de so-
ciale voorzieningen van studenten, die met
grote problemen kampen, werd echter met
geen woord gerept. Ex-Soravoorzitter Rémy
hoopt dan ook dat er volgend jaar iemand op
het Gebu zit die een visie heeft op de sociale
sektor, gezien de ingrijpende maatregelen die
noodzakelijk zullen zijn om de sektor in
stand te houden.

namelijk een vetorecht
- gingen de studenten buiten een kaartje
leggen, als teken van protest. Toen de rektor
passeerde was hij zeer verheugd dat er stu-
denten zaten te kaarten in zijn rektoraat. Hij
liet prompt een fotograaf van de Campus-
krant komen."

"Het positieve van de desinteresse van
Oosterlinck voor de sociale sektor is dat hij
veel verantwoordelijk geeft aan mensen die

vergroten. "Hierin is
hij de bondgenoot van
de studenten," zo zegt
Deweghe. "Nochtans
stampte hij met die
kontroles eigenlijk
tegen de schenen van

een aantal proffen die zich verschuilen achter
het begrip akademische vrijheid."

Een veel gehoorde kritiek op de univer-
sitaire wereld is dat het onderzoek wordt
bevoordeeld ten koste van het onderwijs.
Ook Oosterlinck ontsnapt niet aan deze kri-
tiek. Deweghe: "Bij het begin van zijn beleid
heeft hij gezegd dat onderwijsinnovatie heel
belangrijk is. Hij hield zijn woord niet. Uit-

"Dillemans was een naam,
Oosterlinck is een funktie"

(foto archief)

er iets vanaf weten", zegt Aerden nog. "Maar
als hij zich bemoeit, dan betuttelt hij de so-
ciale voorzieningen en gebruikt hij ze als uit-
hangbord voor de rekrutering van studenten.
Oosterlinck is dus alleen geïnteresseerd in de
sociale voorzieningen als er geld mee ge-
moeid is. Men kan zich dan ook de vraag
stellen of hij gelooft in de demokratisering
van het onderwijs van heel Vlaanderen of
alleen in die van zijn eigen universiteit." Ook
Weyns uit kritiek in dezelfde zin: "De visie
van Oosterlinck op de demokratisering van
het onderwijs is onduidelijk. Als hij weer
verkozen wordt, kan hij eigenlijk doen wat
hij wil. Daar heb ik schrik voor, vooral gezien
zijn opvattingen over de elite-universiteit,
hoewel hij die ideeën achteraf altijd ontkent."
Ook Verwilt vreest het elitaire gedachtegoed
van de rektor: "Hoewel hij er steeds minder
openlijk voor uitkomt, is de rektor diep in
zijn hart een voorstander van een elite-uni-
versiteit. "

De Sora-voorzitters benadrukken dat de
sociale voorzieningen voor studenten een
inbreng missen op rektoraal nivo. Olivier
Rérny, Sora-voorzitter 1997-'98: "Na lang
aandringen bracht Oosterlinck wel de proble-

eindelijk zijn enkel de budgetten van weten-
schapsbeleid en infrastruktuur verhoogd en
dit via afroming van de basisfinanciering en
van de onderwijsbudgetten. "

In zijn verkiezingsprogramma van 1995
beloofde Oosterlinck ook een "drastische in-
krimping van het aantal uren hoorcolleges
met een vermindering van de klemtoon op
parate en technische kennis." Maar gezien de
toenemende studiedruk in sommige fakul-
teiten de afgelopen vijf jaar en het eksplode-
ren van het volume van vele kursussen kan
bij deze verkiezingslogan een groot vraag-
teken geplaatst worden.

De persoon die op negen april de nieuwe
rektor van de KU Leuven wordt. krijgt alvast
een aantal belangrijke uitdagingen voorge-
schoteld. De basisfinanciering van de univer-
siteiten blijft voorlopig nog sterk afhankelijk
van het aantal studenten. En juist hier knelt
het schoentje voor de KU Leuven. Gedurende
de Iaatste jaren zijn de inschrijvingsaantallen
in Leuven serieus geslonken en het ziet er
niet naar uit dat daar'op korte termijn ver-
andering in zal komen. Studenten kiezen
hun universiteit voornamelijk op basis van de
mobiliteit en de bereikbaarheid en net op dit
vlak skoort de KU Leuven vanwege haar
minder gunstige ligging niet zo goed. De vol-
gende rektor zal dan ook andere thema's moe-
ten uitspelen om de Leuvense universiteit
aantrekkelijk te rnakenvoor nieuwe studen-
ten. Misschien zijn een kritische maatschap-
pelijke uitstraling en een sterke sociale pro-
filering in dit verband mogelijke denkpistes.

Bart De Schrijver
Diederik Vandendriessche

Loes Geuens
Bronnen: gesprekken met ex-voorzitters. van Loko-
geledingen, Veto-archief en jaarverslagen van
Kringraad en van Sociale Raad.

Toekomst

In de universitaire aktualiteit neemt het
rationaliserings- en optimaliseringsdebat een.
gevoelig plaatsje in. Nog voor ererektor Dil-
lemans op de proppen kwam met zijn voort-
gangsrapporten over de rationalisering van .
het universitaire landschap, had Oosterlinck
hierin al een stevige reputatie opgebouwd. In
een interview in 1995 vertelde Oosterlinck
aan Veto dat "het je reinste onzin is dat men
aan kleine universiteiten, zoals Diepenbeek.



Reglement rektorverkiezingen

De boer op voor hel reklorszilje
1) e gemiddelde student ligt er al-

licht (nog niet) van wakker,
maar binnen een kleine maand

is het weer zo ver. Dan kunnen een
kleine duizend vijfhonderd stemge-
rechtigden naar de universitaire stem-
bus trekken om een nieuwe rektor te
verkiezen. Dat de verkiezingen niet
met de natte vinger gebeuren, bewijst
de ingewikkelde procedure.

De rektor speelt een centrale rol in de uni-
versiteit. Hij of zij is de vertegenwoordiger
van de universitaire gemeenschap en zit de
Akademische Raad (AR) voor, het hoogste
beslissingsorgaan van de universiteit. Om
de vijf jaar worden' er rektorverkiezingen
gehouden in de maanden april en mei. De
winnaar wordt voorgedragen aan de Inrich-
tende Overheid, die bestaat uit de aartsbis-
schop van Mechelen-Brussel, de Vlaamse
bisschoppen en vier leken. Zij benoemen de
rektor en kunnen het mandaat één keer
vernieuwen. Een rektor kan dus maximaal
tien jaar zijn funktie uitoefenen.

Aan de verkiezing gaat een hele proce-
dure vooraf. Bij het begin van het akademie-
jaar wordt er een tijdschema opgesteld. Daar-
naast wordt er een toeziehtscollege aange-
wezen, waarin ook een student zit, dat
moet rapporteren over het juiste verloop
van de verkiezingen. De lijst met personen
die stemgerechtigd zijn, wordt vastgesteld op
de AR van februari. Voor de rektorverkie-
zingen van dit jaar zijn er 1429 sierngerech-

tigden. TWee derde hiervan zijn ZAP'ers (Zelf-
standig Akademisch Personeel of professo-
ren). Verder heeft ook een vertegenwoor-
diging van het administratief en technisch
personeel van de KV Leuven stemrecht. Ten-
slotte mogen ook de assistenten en studen-
ten die op de AR en de verschillende fakul-
teitsraden zitten hun stem uitbrengen. In
totaal hebben de studenten 131 stemmen
of een kleine tien procent in handen.

Niet iedereen kan zich kandidaat stel-
len voor het rektorsambt. De kandidaten
moeten de titel van gewoon hoogleraar
hebben. Ze moeten de opdrachtsverklaring
van de universiteit onderschrijven en belo-
ven de belangen van de universiteit te be-
hartigen. Wanneer iemand besluit om de
run naar het rektoraat in te zetten, staat
hem of haar heel wat te wachten. Allereerst
moet de rektorkandidaat 'voorgedragen'
worden door de universitaire gemeenschap,
In praktijk komt het er op neer dat de kan-
didaat op handtekeningenjacht moet gaan.
Hij of zij moet immers zestig kribbels verza-
melen onder de stemgerechtigden, waarvan
er telkens minstens twintig moeten beho-
ren tot de verschillende groepen (Humane,
Eksakte en Biomedische Wetenschappen).

Overheid. Deze heeft in
principe het laatste woord,
maar het is nog nooit voor-
gekomen dat de bisschoppen een kandi-
daat-rektor laakten.

dracht te aanvaarden. Daarna kan hij met
zijn kampagne beginnen. Amerikaanse toe-
standen zijn echter uit de-n boze. Artikel 25
van het verkiezingsreglement zegt immers
dat de rektorverkiezing een universitair ge-
beuren is dat moet overeenstemmen met
"de hoge intellektuele en akademische sta-
t.LISvan de universiteit". De kandidaten
moeten zich onthouden van alles wat de
sereniteit en waardigheid van de verkie-
zingen kan verstoren. ,

De eerste verkiezingsronde gaat op zes
april van start in de Faculty Club. De stem-
gerechtigden zullen hun stemformulieren
op voorhand toegestuurd krijgen. Wie zijn
formulier niet ter plaatse komt afleveren,
heeft nog tot 18 april de kans om het op te
sturen. Omdat er maar één kandidaat is,
kunnen er maximaal twee stemrondes zijn.
Om verkozen te worden in de eerste ronde
moet Oosterlinck 715 stemmen ha len -
een absolute meerderheid van het totaal
aantal stemgerechtigden dus. Indien dit niet
het geval is, komt er op 25 april een tweede
ronde, waarin de helft van het aantal uitge-
brachte stemmen, onthoudingen niet inbe-
grepen, moet behaald worden. Lukt ook dit
niet, da.Q wordt de hele procedure binnen
zes maanden overgedaan.

Als Oosterlinck na de eerste of tweede
ronde de vereiste meerderheid heeft be-
haald, wordt dit meegedeeld aan de Akade-
mische Raad. Nadat de toeziehtskommissie
haar verslag heeft voorgelegd en eventuele
klachten behandeld zijn, draagt de AR de
rektorkandidaat voor aan de Inrichtende

Postjes

Sereen

Na de benoeming door de Inrichtende
Overheid kan de nieuwe rektor beginnen
met de samenstelling van zijn of haar ploeg.
Deze ploeg zal ;amen met de rektor het
Gemeenschappelijk Buro (GeBu) vormen,
dat instaat voor het dagelijkse bestuur van
de universiteit en de schakel vormt tussen
de Akadernische'Raad en de Raad van Be-
heer (RvB), die gaat oxer de financieën van
de universiteit. - -

Het GeBu heeft traditioneel een aantal
vaste posten. Vooreerst wordt er voor elke
groep een voorzitter aangesteld. In de ploeg
vande rektor worden naar gewoonte ook
drie koördinatoren aangenomen met elk
een specifieke funktie: studentenbeleid.
onderwijsbeleid en onderzoeksbeleid. De
algemeen beheerder en de rektor van de
Kulak zijn automatisch lid van het GeBu.
De rektor heeft een maand de tijd om zijn
of haar ploeg samen te stellen en voor te
dragen aan de AR. die de aanstelling moet
bevestigen. Daarna kan een nieuwe pagina
in het universiteitsbeleid begonnen worden.Afgelopen vrijdag verstreek de deadline

om kandidaten voor te dragen en werd
duidelijk dat uittredend rektor Oosterlinck
de enige kandidaat zal zijn. HU heeft nu tot
volgende week vrijdag de tijd om zijn voor-

Loes Geuens
Tine Swaenepoel

Sfeerbeeld uit het Klein Kasteeltje

Hensen op de vlucht, voor de dood,
oorlog of armoede. 's Ochtends
vragen ze asiel aan bij de Dienst

Vreemdelingenzaken vlakbij het Brus-
selse Noordstation. Dezelfde avond_J staan ze meestal met hun plastic zakje
voor de poort van het Klein Kasteeltje,
een open vluchtelinqencentrum.

Het Klein Kasteeltje ligt in de buurt van het
majestueuze kantorenkomplex van de KBC-
bank aan de Brusselse vaart. Het heeft iets
van ver vervlogen tijden. De tijd waarin
onze vaders hun broek tot op de enkels
trokken om door het vaderland gekeurd te
worden. Toen het leger zich terugtrok uit
het Brusselse, werd de kazerne een plaats
voor mensen die hier een plek toegewezen
kregen om te wachten op de uitkomst van
hun asielaanvraag.

Op de binnenkoer is er een speeltuin-
tje, waar kleine vluchtelingen kunnen glij-
den en schommelen als eender waar. Een
Kongolese vrouw, gehuld in een gele sa-
rong, kijkt toe en fleurt het geheel helemaal
op. Een oude, schoolse refter bevindt zich
in de linkervleugel. De mensen kunnen
hier drie keer per dag een maaltijd krijgen,
wat voor velen een voordien nooit gekende
luxe is. De pot schaft hier Belgische kost,
varkensvlees uitgezonderd.

Een trap leidt je naar de eerste verdie-
ping, waar men slaapt. Gezinnen krijgen
een familiekamer toegewezen, alleenstaan-
den een slaapzaal. Elke slaapzaal telt twaalf
mensen. De direktie van het centrum
plaatst bewust verschillende nationaliteiten
in één kamer. om racisme tegen te gaan en
kontakten te bevorderen. De plastic blauwe
gordijntjes en tussenschotten bieden de
vluchtelingen enige privacy.

Opknappen

Momenteel wonen er vijfhonderd men-
sen in het centrum. Achter het Kasteeltje
staat een vervallen gebouw. Het wordt op-
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geknapt om plaats te bieden voor driehon-
derd extra asielzoekers. De mensen die hier
toekomen, zullen in groepjes een klein flat-
je toegewezen krijgen, waar ze zelfstandig
kunnen leven en koken. Het probleem
bestond er in het verleden in dat mensen
een paar jaar of langer in het asielcentrum
verzorgd werden. Plots werden ze 'losgela-
ten' in de wijde wereld en moesten ze voor
zichzelf zorgen. Dit nieuwe projekt wordt
een soort ekspcrimem. waarin men wil be-
wijzen dat het verblijf in flatjes niet duur-
der hoeft te zijn dan de traditionele slaapza-
len.

Achterhuis genaamd, is bijna klaar. Hier zou
plaats komen voor een veertigtal minderja-
rigen, die hier zonder ouders of familiele-
den aankomen. Vandaag leven ze tussen de
volwassenen, wat slechts een noodoplos-
sing is. -

"Coco de Congo: visite, Coco de Con-
go: visite", weergalmt het door alle gangen
van de kazerne. De luidspreker doorbreekt
op een kille manier de onpersoonlijkheid
van dit grauwe opvangcentrum. Ondanks
de torens en de binnenplaats oogt het Klein
Kasteeltje niet sprookjesachtig. Er is enkel
de droom van mensen, die hier na maan-
den dolen uitgehongerd, maar hoopvol

aankomen. Aan het einde van de procedure
zijn er maar weinig prinsen en prinsessen.
Negen op tien mensen krijgen te horen dat
dit land hen niet kan opvangen. De droom
komt aan zijn einde in dil slot.

Het hele kemplex lijkt duister en ver-
drietig. Doch de rust en de hoop van deze
mensen geven de kilte enige warmte en
een diepere betekenis. Het engagement van
de medewerkers doet je het ganse trieste
kader vergeten. Eens buiten, achter de
poort, staan daar nog steeds groepjes man-
nen. Ze wachten, al te lang.

Nathalie Van Leuven
Bart De SchrijverEen tweede gerenoveerd gebouw, het
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De visie van de begeleiders in het Klein Kas teeltje

biblioteekje met verschillende tijdschriften.
Daar zitten konstant mensen dingen na te
pluizen. Als je minstens een kopie hebt van
een bepaald historisch feit of een gebeurte-
nis, dan is dat al toch iets om Vreemdelin-
genzaken te overtuigen. Om als politiek
vluchteling te worden erkend" moeten de
mensen zelf aantonen dat ze vervolgd wer-
den op basis van ras, geloof, kultuur of filo-
sofische overtuiging. In tegenstelling tot de
gang van zaken in het 'normale' recht, ligt
de bewijslast~ij d'e vluchtelingen.»
Leclère: «De -rnensen hier zijn volledig ge-
fikseerd op die asielprocedure. alles is daar
afhankelijk.van. Over eten, drinken en
kleine probleµl.en klagen zij niet. Ze zijn
ook doodnerveus als ze naar die interviews
gaan. Ik heb ooit e;/ls _cen Algerijnse vrouw
meegemaakt die in de wachtzaal van de .
Dienst Vreemdelingenzaken flauwviel van
de zenuwen. Die vrouw moest een verhaal
van moord en verkrachting gaan vertellen
tegen wildvreemde mensen. En daar hangt
dan haar leven aan vast.»

"Zet hier viiihonderd Belgen samen en het is oorlog"
n tegenstelling tot het transit-
centrum 127 bis in Steenokker-
zeel is het opvangcentrum Klein

Kasteeltje geen gevangenis. Belang-
rijke gelijkenis is wel dat ook hier de
sociale assistenten de vluchtelingen,
na een lange wachtperiode. meestal
meedelen dat ze het land binnen vijf
dagen dienen te verlaten.

In het Brusselse open asielcentrum staan
vijfhonderd bedden ter beschikking van
vluchtelingen die in dit land asiel vragen.
Onlangs gaf de overheid haar fiat om daar
driehonderd bedden aan toe te voegen. Het
opvangcentrum heeft weinig middelen. Er
is et;._ngebrekkige infrastruktuur en slechts
acht maatschappelijke assistenten staan in
voor de begeleiding van vijfhonderd vluch-
telingen.

Sfeer

Gezien de repressieve sfeer die rond
het vluchtelingenbeleid hangt, leek het ons
niet vanzelfsprekend om ambtenaren van
een vluchtelingencentrum te klissen voor
een gesprek. Drie begeleiders van het Klein
Kasteeltje gaven toch een kritische visie op
het asielbeleid: Bart Morhaye (PR-verant-
woordelijke), Liesbeth Leclère (sociaal assis-
tente) en Armelies Poppe (koördinator).
Liesbeth Leclère: «Mensen zitter hier zo-
lang het ontvankelijkheidsonderzoek van
hun asielaanvraag loopt bij de Dienst
Vreemdelingenzaken van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Als dat verzoek
wordt geweigerd, en ook het beroep wordt
verworpen, is men uitgeprocedeerd en
moet men het land 'verlaten, tenzij er nog
een beroep hangende is bij de Raad van
State. Als het ontvankelijk wordt verklaard,
moet men het kasteeltje ook verlaten en
wordt men toegewezen aan een OCMW.
Mensen kunnen hier twee tot drie jaar
zitten. Eén op tien van de asielaanvragen
wordt goedgekeurd en meer dan de helft
van de mensen hier verdwijnt vooraleer
hun proce.dure volledig is atgerond.»
Veto: Waarom worden mensen in een gesloten
centrum geplaatst?
Bart Morhaye: «Mensen die asiel aanvra-
gen in een Belgische luchthaven worden
automatisch in een gesloten centrum ge-
plaatst. Wie asiel aanvraagt op de Dienst
Vreemdelingenzaken in de Koning Albert-
laan aan het Noordstation staat 's avonds
hier voor de poort. Vluchtelingeri die een
valse identiteit hebben, die een ongeldige
asielaanvraag hebben, wiens termijn ver-
streken is of die een "bedreiging voor de
openbare orde" vormen, worden ook opge-
sloten.»
Armelies Poppe: «In het Klein Kasteeltje
kunnen de mensen binnen en buiten. Als
ze een negatief antwoord krijgen van
Vreemdelingenzaken kunnen ze hun biezen
pakken, plannen maken en weer vluchten.
Eens in een gesloten centrum, zitten ze
direkt op het vliegtuig. En natuurlijk pro-
beren die mensen te ontsnappen. Hun vrij-
heid, hun hoogste goed, wordt hen ontno-
men, hoewel ze niets misdaan hebben.»
Veto: Hoe vertellen jullie de mensen dat ze
moeten vertrekken?
Poppe: «De teleurstellingen gaan meestal
in stijgende lijn: een negatief antwoord van
de Dienst Vreemdelingenzaken, beroep in-
dienen bij het Kommissariaat Generaal,
weer een tegenslag en eventueel een laatste
beroep bij Raad van State, maar dan moe-
ten er al stevige procedurefouten geweest
zijn. Soms reageren de mensen gelaten,
andere keren worden ze helemaal depres-
sief en zitten ze hele dagen te huilen.»
Veto: Waar gaan de uitgeprocedeerde vluchte-
lingen van het Klein Kasteeltje naartoe?
Leclère: «Wij hebben daar totaal geen zicht
op, tenzij ze vragen om vrijwillig gerepatri-
eerd te worden. Velen trekken de illegaliteit
van Brussel in en God weet waar ze terecht
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komen. Sommigen trekken naar een ander
Europees land om daar hun kansen te wa-
gen. Ik ken mensen die op die manier al
tien jaar op de vlucht zijn.»
Morhaye: «Velen van hen komen in zwar-
te sirkwies terecht waar ze uitgebuit wor-
den. Je hebt die mensen hierbuiten toch
ook gezien. Ze lopen dan het risiko om op-
gepakt te worden door de rijkswacht. Maar
ook al hebben illegalen geen enkel recht,
zelfs niet op gewone medische zorgen, het
blijkt nog altijd beter te zijn dan naar hun
land terug te keren. Dat geeft toch te den-
ken..

strop, waardoor mensen, in plaats van naar
een opvangcentrum te gaan, dadelijk
OCMW-steun kregen en in een lange pro-
cedure verwikkeld bleven. Dat maakte Bel- .
gië uiteraard heel aantrekkelijk voor vele
vluchtelingen.»

«Bovendien waren er dertigduizend
Kosovaarse asiel aanvragen. In Nederland
daarentegen ~ad je vorig jaar veel minder
asielzoekers. De sijférs wijzen trouwens uit
dat er in West-Europa minder asielzoekers
zijn dan in het begin van de jaren negentig.
De onheilsberichten in de media kloppen
dus niet.»

(foto Ivan Put)

Morhaye: «De grootste groep van illegalen
zijn niet de uitgeprocedeerden. maar de
mensen die nooit asiel hebben aangevraagd.
Die komen toe en proberen dadelijk te
overleven in het zwarte sirkwie. Slechts vijf
procent van de geregulariseerden hebben
ooit politiek asiel aangevraagd. Ik ben daar
van geschrokken.»

«Het klopt ook niet dat de meeste men-
sen hier komen uit ekonomische redenen.
Vorig jaar waren er abnormaal veel ekono-
mische vluchtelingen uit Oost-Europa. De
meesten komen nog altijd uit landen waar
er oorlog is. De reden waarom er dit en
vorig jaar zoveel asielzoekers waren, heeft
veel te maken met een verkeerd beleid.
Men heeft veel te lang gewacht om de
asielaanvragen te behandelen, alles zat

Veto: Jullie begeleiden de mensen ook bij de
afhandeling van hun asieldossiers. Kunnen jullie
hen helpen wanneer zij ondervraagd worden
door de Dienst Vreemdelingenzaken?
Leclère: «Je moet je dat-eens in de praktijk
voorstellen: mensen hebben weken of
maanden gereisd in onmenselijke omstan-
digheden en worden meteen geïnterviewd
over hun reisweg. data, zelfs het nummer
van de autoplaat waarmee de mensen-
smokkelaar hen vervoerd heeft. Bij hun
vierde gesprek met Vreemdelingenzaken
worden de mensen dan gekonfronteerd
met de kontradikties in het verhaal. Daar-
om probeer ik de mensen ervan te overtui-
gen vlak na elk interview alles op te schrij-
ven.»
Morhaye: «In het Klein Kasteeltje is er een
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Kooklessen

Veto: Geraken de mensen in het opvangcentrum ~'!7'

op een of andere manier geïntegreerd?
Leclère: «Kijk, op het einde van de rit blij-
ven er maar een paar mensen over. Je kan
hier dus niet veel aan integratie doen, ten-
zij taal- en kooklessen geven.»
Poppe: «Het Klein Kasteeltje ligt in de bin-
nenstad van Brussel. In een open opvang-
centrum als dat van Kapellen zijn de vluch-
telingen volledig geïsoleerd. Hier zijn er
wijken met heel veel nationaliteiten en ook
de Kongolese Matongewijk is niet veraf. We
hebben hier, in tegenstelling tot de sjieke
gemeenten, geen last met de buren.»
Veto: Hoe worden de kinderen opgevangen?
Leclère: «Er is een kinderdienst, die de
kinderen naar de verschillende scholen in
de buurt stuurt. Probleem is echter dat die
kinderen hier vandaag toekomen en zich
inschrijven.sen binnen veertien dagen al
moeten vertrekken. Ondanks hun trauma's
kunnen zij zich toch goed aanpassen en
leren ze heel snel Nederlands of Frans. Via
de kinderen kan je soms gemakkelijker de
ouders bereiken. Vanaf een bepaalde
leeftijd merk je wel dat ze beseffen dat er
iets niet klopt aan hun leefsituatie.»
Veto: Is het psychisch soms niet moeilijk om dit
werk te doen?
Morhaye: «Als je haveloze mensen hier
ziet toekomen, met kinderen en een plastic
zakje, dan wordt je somber. Je vraagt je af
wat voor miserie die mensen hebben mee-
gemaakt om hier voor de poort te komen
staan.»
Poppe: «Ik kan mij niet voorstellen dat ik
hier 's nachts zou slapen.» .
Leclère: «De omstandigheden zijn er niet
naar, maar er gebeuren hier ook toffe din-
gen en er wordt ook veel gelachen, vooral
in de zomer als de mensen op de binnen-
koer zitten. Dat geeft ons ook steun. Je
moet weten dat die mensen al blij zijn dat
ze tot hier zijn geraakt en tenminste eens
deftig te eten krijgen.»
Veto: Gezien de verschillende nationaliteiten is
hier toch alles voorhanden om het er dagelijks
bovenarms te laten opzitten?
Morhaye: «Dat is dus helemaal niet het
geval. Je hebt hier wel van die verbale kon-
flikt jes en je ziet dan dat die met dezelfde
nationaliteit elkaar steunen. Maar zet hier
vijfhonderd Belgen samen en het is oorlog.»

«Ik heb hier in al die jaren nog nooit
een diefstal meegemaakt. Ik laat op de bin-
nenkoer altijd mijn auto openstaan. Mijn
tabak ligt altijd op mijn buro waar de men-
sen zitten en al die jaren lag die precies op
dezelfde plek. Het klein Kasteeltje is mis-
schien wel de veiligste plek in Brussel.»

Bart De Schrijver
Nathalie Van Leuven
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Keid Ensa van Farida Benlyazid: vrouwenlisten in Arabisch sprookje

Zijn vrouwen intelligenter dan mannen?

"

eeft het iets te maken met de
Internationale Vrouwendag van
8 maart? Vrouwen maken

alleszins de dienst uit in Keid Ensa,
zowel voor als achter de kamera. Van
militant feminisme is er echter geen
sprake. Wel kan de toeschouwer zich
verwachten aan een sjarmant sprook-
je over de liefde tussen een spitsvon-
dige, trotse koopmansdochter en een
prins.

"Er was eens een rijke koopman." zo begint
het sprookje waarnaar de toen tienjarige
Farida Benlyazid gefassineerd luisterde. Keid
Ensa draagt zij dan ook op aan de vrouw
van haar vader, die haar het verhaal van de
koopmansdochter voor het 'eerst vertelde
en aan haar moeder, die haar het medium
film al vroeg liet ontdekken. Samen met
haar dochters verfilmde de Marokkaanse
deze hymne aan de vrouwelijke spitsvon-
digheid, liever dan in te gaan op de vraag
een senario te schrijven over het geweld
dat vrouwen in moslimlanden wordt aan-
gedaan. Geweld voorstellen lost niets op,
meent ze: de dagelijkse portie geweld op
televisie is een verschrikking. Voor Benly-
azid is sinema "een werktuig van de ver-
beelding en de droom". Zonder de voort-

""-

durende schendingen van de rechten van
vrouwen te willen negeren, verkoos ze een
sprookje te verfilmen dat haar al betovert
sinds haar jeugd: het van moeder op doch-
ter overgeleverde verhaal van Lalla Aïcha,
de koopmansdochter.

Vanuit een (overigens wat mager uit-
gevallen) raamverhaalleidt Benlyazid ons
binnen in een kleurrijke we~eld die doet
denken aan de sprookjes van duizend-en-
één-nacht. Lalla Aïcha is gewend alles te
krijgen wat haar hartje begeert. Zij pikt het
dan ook niet dat de zoon van de sultan met
haar spot. Terwijl ze haar kruiden verzorgt,
vraagt hij haar uitdagend hoeveel blaadjes
haar basilicumplantjes tellen. Meteen volgt
een snedige repliek: kan hij haar vertellen
hoeveel vissen er in de oceaan zwemmen
en hoeveel sterren er aan het firmament
schitteren? Haar scherpe tong bevalt hem
minder dan haar gezicht. Dit verbale steek-
spelletje leidt hun versie in van wat groot-
sprakerig de eeuwige strijd der seksen heet.

Koffie

Tussen Lalla Aïcha en prince charminq
ontspint zich een bijzondere liefde. Zij wil
zich niet domweg onderwerpen aan zijn
macht, maar wil dat hij van haar houdt om
wie zij is. Het vergt veel geduld en al haar
spitsvondigheid om hem te overtuigen dat'
vrouwen van evenveel intelligentie blijk
kunnen geven als mannen. Macht tegen-
over listigheid, het heeft iets v,an een schel-
menroman. De fantastische vormen die de
listen van de koopmansdochter aannemen,
versterken die indruk nog.

De liefde tussen een machtige prins en
een vindingrijke koopmansdochter: stof
genoeg voor een romantische film. Toch
gaat Benlyazid verder. Ze sluit haar ogen

niet voor de situatie van de vrouw. Lalla
Aïcha protesteert tegen het gedwongen
binnenshuis leven en ze weet maar al te
goed waarom er zoveel vrouwen in het
paleis wonen. De filmmaakster laat de prins
uitdrukkelijk een "maagd voor de ene
avond en één voor de volgende. avond"
bestellen en Lalla Aïcha vernederen. Maar
liever dan slachtoffers zet Benlyazid krea-
tieve. vindingrijke vrouwen voor het voet-
licht. Keid Ensa omschrijft ze dan ook zelf
als "een apologie van de listigheid". Listig-
heid die vrouwen in een mannenmaat-
schappij noodgedwongen aan de dag leggen
om hun mannetje te staan: "dankzij hun
spitsvondigheid zijn Arabische vrouwen
geen martelaressen".

Het sprookjeskarakter van het verhaal
maakt de film los van tijd en plaats. Kleu-
ren en kleren zijn niet minder fantastisch

dan de listen van Lalla Aïcha. Een sprookje
heeft iets universeels, zeker als de liefde
erbij komt kijken. In die hoedanigheid is
het een zeer toegankelijk verhaal. Keid Ensa
oogt vooral in het begin misleidend naïef.
Aan de beginscène - het enige wat we van
het raamverhaal te zien krijgen - rommelt
nogal wat. Ze lijkt wel gedraaid in een
woonkamer met de buren die toevallig op
de koffie waren. Het verhaal komt traag op
gang, maar dit wordt ruimschoots gekorn-
penseerd door de steeds knappere vondsten
van Lalla Aïcha.

Natuurlijk stevent de film af op de oer-
klimax van alle sprookjes (... en ze leefden
nog lang en gelukkig) maar - driewerf
hoera - niet op.melige Hollywoodwijze.
Terwijl Lalla Aïcha's listigheid en volharding
bewondering wekken en ons de gelegen-
heid bieden plezier te scheppen in de ont-
knoping, doet de gemiddelde Hollywood-
produktie ~ooral geeuwen wegens te cliché
en te voorspelbaar. Vrouwelijk verfrissend I

Armelies Decat
Keid Ensa speelt in ae reeks New Harvest
Special op dinsdag 21 maart om 20 uur in'de
Stuczaal.

Kultuurraad zit op hete kolen
Voix Gras (27, 28 en 29 ma

van"'drie kwartier en v;

zerszonen Bassianus
opponenten, hoewel ,.
minnaar en tegen st

Twee vaag gescl\elst~~
stoeld is op angst en

rengen in samenwerking
re's tragedie Titus
tot een voorstelling
loorgang van kei-
.elijke geliefden en
reen tezelfdertijd

hun relatie ge-
aar al gauw wor-

ares kwaadaardige
ties distilleerden de

k niet meer zonder kan.
seks, geweld en wraak."

(kl)
Kultuurraad serveert u deze cocktailgrati~fitrttli1'1r;;zaart (13u J 0 tot 13u50) in het amfiteater
van de Brasmustuin (fakulteit Letteren, Blijde Inkomstraat 2 J).



Schrijverspodium: keiwijze Victoria-Stuc(jes)

Menseliikheid in elligie
en hele week lang is de teater-
bende van Victoria te gast in 't
Stuc (zie ook de achterpagina).

Deze Gentse gekte biedt de meest uit-
eenlopende voorstellingen aan, gaan-
de van literatuur, performance en te-
ater over installaties en film naar
muziek en dans. Kortom, u vraagt, zij
draaien. Veto nam reeds een kijkje
tijdens de try-outs van het Schrijvers-
podium.

Het Schrijverspodium pretendeert niet meer
dan het aanbrengen van nieuwe teksten.
Vier auteurs staan hierbij in de spotlights:
Pascale Platel. Hanneke Paauwe, Christophe
Vekeman en David Neirings. Literatuur, ja,
maar dan met een laagje teater eroverheen.
Het hoorspel en de teksten worden een ge-
ënsceneerd voorlezen in eerlijkheid en een-
voud.

Zo krijgt de toeschouwer bij het luister-
spel Ik ga naar huis van Pascale Platel drie
jongeren uit het Victoria reservoir voorge-
schoteld die hun identiteit lijken te ontle-
nen aan de scène. Er is geen vroeger, geen
later, geen
thuis, enkel
het grint van
de straat en de
Antwerpse zoo.
Plaats binnen
deze scène een
meisje, Polly,
dat op stap is,
en een jongen,
Steve, die bui-
tengekieperd
wordt uit een
ka[ee. Laat bei-
den elkaar nu
net op dat o-
genblik treffen.
Zie vervolgens
het vervelende
broertje van
Steve, Ollie,
dat het tweetal
tot in de zoo
volgt.

Pascale
heeft de ti-
pische Platel-
hand. Net zoals
Alain Platel en Performance: Sanne Van Dijk
Arne Sierens
deden in Bernadetje (deze week te zien in de
filmversie Lourdes-Las Vegas) tekent ze een
parcours uit voor de pubers binnen de pu-
blieke ruimte. Een parcours van opgroeien,
vallen en opstaan, kleine puberale perike-
'Jen die overkomen als de grootste miserie,
vastklampen en verplicht loslaten. Echte
jongeren en een tastbare realiteit vormen
dan ook de kern van Platel's teater. In een

IMPORT-SPECIAALZAAK
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mum van tijd wordt in alle eenvoud een
hele wereld op scène getoond. De voorgele-
zen tekst gaat gepaard met het ostentatief
gebruik maken van geluiden. De kinderen
stappen bijvoorbeeld ieder op hun vierkan-
te meter rond met de voeten in de (Ant-
werpse) kiezelsteentjes. Met het minimale
wordt het maximale bereikt.

Seksuologe

Hanneke Paauwe slaat met haar tekst
Venusvingers de brug tussen de adolessent
en de volwassenen wereld, een interaktie
die niet van een leien dakje loopt. In haar
subtiele spel toont aktrice Katrin Verlende
hoe haar moeder als vrijgevochten seksuo-
loge het op relationeel vlak steeds beter
lijkt te weten, behalve dan in de relatie met
haar dochter. Liefde danst voortdurend op
de enge koord boven een afgrond van haat
en gebroken families.
_ Een televisie kenschetst de onover-

brugbare kloof tussen het reële personage
dat Verlende op de scène zet en de volwas-
senen die zich in de artificiële realiteit van
het beeldscherm bevinden. De man en de

vrouw op het
scherm spelen Ve-
nusvingers. een
steeds pijnlijker
wordend vraag-en-
antwoordspel over
hun liefdesrelatie.
Het verhaal
suggereert dat het
de moeder en de
stiefvader van het
meisje zijn, hun
namen spreken het
weer tegen. Een
echt gesprek tussen
ouders en jongere
vindt niet plaats.

Stukken mo-
noloog worden
afgewisseld met tv,
leven afgewisseld
met artificialiteit.
Het stuk vormt een
aanklacht tegen de
voorgehouden tv-
romantiek, tegen
liefdesprogramma's
die een .on-
bestaande realiteit
voorspiegelen. In

haar koel, afstandelijk spel toont Verlende
de harde werkelijkheid. De dualiteit die
overal tot uiting komt, was ook merkbaar
bij het publiek. Bij de tv-beelden werd
besmuikt gegniffeld tot hartelijk gelachen,
iets waar ondermeer de aktrice zich
achteraf over verwonderde. Tenslotte is het
diepdramatisch wat zich afspeelt. Het komt
allicht door de herkenbaarheid van de
tekst, het lijkt of men de akteurs gewoon
heeft laten doen, of ze het spel
Venusvingers echt "spelen". Mensen lachen
dan uit een plaatsvervangende schaamte.
Een lach en een traan vallen soms samen.
De taal kan dit alleen maar versterken.

Masturberen

Minder lieflijk en grappig dan de eer-
ste, minder konfronterend dan de tweede,
maar even sterk geworteld in de harde, si-
nische realiteit is de derde tekst. Brief van
Christophe Vekeman wordt op scène ge-
bracht door aktrice Flea Buytaert onder
begeleiding van Lies Pauwels. Deze mono-
loog is eigenlijk een aaneenschakeling van
tipes vrouwen: meisjes, vampen waar de
wereld rijk aan is, of voor Vekeman mis-
schien beter arm aan zou zijn .

. Een jonge meid die kritiek levert op al
deze mogelijke vrouwen figuren beschrijft
naar aanleiding van een kontaktadvertentie
haar perfekte vrouwelijke date om samen te
masturberen. AI dan niet bewust gaat ze
daarbij zo kritisch en eliminerend te werk

dat ze die iemand nooit zal vinden. Elk tipe
vrouw wordt op haar ruilwaarde getest en
afgekeurd. Ze is gedoemd om op een dag
wakker te worden en niemand meer om
zich heen te zien. Maar misschien is dat net
haar bedoeling, bewijzen dat niemand aan
haar kan tippen.

Via ontelbare grappige zinsneden weet
Vekeman de maatschappij in haar droevige
aspekten bloot te leggen. Menselijkheid in
effigie. Het tegenge-
stelde is echter even-
goed waar: niet de
maatschappij is pijn-
lijk, maar wel het
alleenstaande indi-
vidu dat zweeft bo-
ven de postmoder-
ne afgrond van ver-
twijfeling. Het grap-
pige van de enume-
ratie wordt gekon-
fronteerd met het
pijnlijke van haar
inhoud. De tekst
toont op prachtige
wijze de draaglijke
zwaarte van ons Performance: I1se Joliet
bestaan, de realiteit
vanuit onverwachte hoek.

Door het publiek mee te nemen op een
van deze tochten, toont Neirings niet
slechts een spannend, open verhaal maar
ook het wereldje van jongeren die moeite
hebben nog werkelijk te konverseren. Ze
beperken zich daarom tot een vlot, inder-
daad erg Mennes-aandoend, graffititaaltje.
"Plaat Hents" met de glimlach. Erg literair is
het allemaal niet - de tekst komt soms ook
onduidelijk over voor zielen die niet aan de

westkant van de Schelde geboren zijn -
maar de vorm reflekteert wel mooi de in-
houd. Onderste~nd door de narden beelden
die in de duisternis op een groot scherm
worden geprojekteerd is het een sfeervolle
nachtelijke afsluiter.

Victoria's "uitdaging om met jonge men-
sen een teatrale daad te stellen" vond vo-
rige week haar eerste aanzet tot antwoord.
In een kombinatie met 't Stuc kan het niet
anders dan dat beiden een jonge, bruisende
atmosfeer kreëren waar het dezer dagen
goed toeven is.

Nachtelijk

Van een totaal ander kaliber is dan de
laatste tekst van David Neirings. Buenas
Noches werd geredigeerd en goedgekeurd
door Eaul Mennes. De tekst is even stijlvol
maar wel oppervlakkiger dan de rest. Hij
moet het vooral hebben van het meeslepen-
de verhaal dat wordt gevormd en gelezen
door autentiek Gents krapuul. Drie graffiti-
spuiters gaan op nachtelijk avontuur. On-
danks de dreiging elk ogenblik betrapt te
worden, banen de jonge mannen zich een
weg naar erkenning, die ze illegaal probe-
ren af te dwingen van de maatschappij. Weg
van de lieflijke pubers, de sinische meid, de
pijnlijke relaties naar de laatste vluchtweg,
de lichte kriminaliteit en n-lu-lli«.

Kim Neuskens
Peter Mangelschots

Schrijverspodium op 13 maart om 20.30u in
Vlamingenstraat 83. Voor de andere aktiviteiten:
zie agenda. .

van vrijdag 17 maart
tot zaterdag 1 april 2000

Auditorium Passage 44 • Cinema Nova
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Bouw eens een huis
Studie opgegeven? Een meter maagdelijk blanke kursussen op je buro? Een goed ekskuus
nodig om niet te moeten blokken? Zet je dan in voor een goed doel. Vzw Bouwkamp
zoekt vrijwilligers voor enkele projekten tijdens de paasvakantie. Doelstelling is het
helpen van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij door het probleem van
de huisvesting aan te pakken. In het paasbouwkamp Broederlijk Delen kan je meehelpen
aan het opknappen van gebouwen voor een nieuwe lokatie in Gent. Verder wordt het
centrum De Korenaar in Ieper, dat thuislozen opvangt en begeleidt, voorzien van een
nieuw laagje verf. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Bouworde
vzw, Tiensesteenweg 145, 3010 Kessel-Lo, 016/25.91.44, vzw.bouworde@pandora.be.

(lg)

Voormeer informatie: 016/2104 81
(Ig)

Taloe Op je liels
Fiets gestolen of weggehaald en niet gegraveerd? Pech gehad, dan zal je een Jine-up van
honderden fietsen moeten kontroleren bij de politie. Voor ze jouw fiets stelen, kan je nog
snel een tatoe op je rijwiel laten zetten. De politie van Leuven krast op woensdag 15
maart tussen 13 en 15.30 uur en op donderdag 16 maart tussen J 7 en 19.30 uur gratis
jouw rijksregisternummer op je fiets. Tenzij je dat nummer uit het hoofd kent, zou je in
het gezelschap moeten zijn van je identiteitskaart. Het feestelijke graveergebeuren vindt
plaats op de fietsendienst van de politie op de Philipssite (aan de Parkpoort).
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Door Filip De Keukeleere
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Informatie voor afstuderenden

Wegens succes verlegd!

Jobinformatiedag K.U.Leuven
Woensdag 15 maart 2000
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?•
...J Kris Roselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12, 3020
Winksele-Herent, tel: 016/20 70 77
...J Chiu is nog steeds vruchteloos op zoek naar
Géraldine. Wie geeft hem opnieuw hoop op
een lang en gelukkig leven?

...J Klio: verrassingsact zoekt publiek (FAK Lette-
ren 20/3 voor het optreden van Decamerone).
...J Omdat hij het zo lief gevraagd heeft, doe ik
via deze weg vanaf nu iedere week de groetjes
aan de lieve jongen die iedere keer als ik daar
voorbijkom en met mijn engelenstemmetje op

hem roep, op zijn balkon verschijnt als ware
hij Julia uit het mooie Shakespeare-verhaaltje
(is 't zo goed, Tom Deloose, 2de kan klassieke
filologie?)
...J Haai Astrid! Sommigen blijken onze relatie
niet op prijs te stellen. Toch blijf jij voor altijd
mijn nummer éénl Joe aur the lajt in mai lajfl
Alwejs joors! Anita.
...J ASO (Associatie der SociaalOpgegevenen),
join us: mail to ASO@ADVALVAS.BE
...J Jij ook Hadewijchl
...J Redsek dankt collega die hem hielp met zijn

kou.
...J Er liggen nog altijd cd's (en singles) van alla
Vogala te wachten op wie het Vetokantoor
met een bezoek vereert. (Sofie, hoe zit het?)
...J Knuffels voor alle dtp'ers en de redsek .
...J Gezocht: artikels (liefst op tijd).
...J Schoebbie, meiske, ge hebt u laten klissen .
Anneke.
...J Rogerke, kijk eens naar pagina dertien .
...J Dieter. kijk ook maar eens goed .
...J Gezocht: foto's bierpoker om carrière Stijn L.
te ruïneren.

MAANDAG
20.00 u FILM New Harvest: 'Khroustaliov, My

Car!' van Alexei German. 1998. Ned ond.
Een krachtige, chaotische en overrompelende
film zonder adempauze over een wereld die
ten onder gaat, in Stuczaal. weg.
175/1501125/1 00, 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 Lily', die zich aan de
rebellenleider geeft om de man die ze
liefheeft te redden, in Stuczaal. toeg.
175/150/125/100, 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,
roeg. 125/1 00/75/50, org. Stuc.

20.30 u TEATER <Een STUC (je) Victoria>:
Schrijverspodium: Victoria leest nieuwe Ne-
derlandstalige (teaterjteksten, in Vlamingen-
straat 83, weg. 175/150/125/1 00, org. Stuc.

21.00 u DEBAT Een debat 'Fietsbeleid' met
vertegenwoordigers uit de verschillende
frakties van de gemeenteraad, in Waverse-
baan 66, Heverlee, org. Fietsersbond afdeling
Regio-Leuven.

DINSDAG
18.00 u FILM <Een STUC (je) Victoria>: 'Truth or

Dare: van Felix Van Groeningen. Jongeren
die de nacht inlummelen, in Stuczaal. weg.
175/150/125/100, org. Stuc.

18.00 u INSTALLATIES <Een STUC (je) victo-
ria>: Installaties van Didier Volckaert. Hij is
een radicaal sineast en documentairemaker,
in Arenberginstituut. weg. gratis, org. Stuc.

18.00 u INSTALLATIES <Een STUC(je) Victo-
ria>: 'Solo's en Duetten' van Aarich Jespers.
Deze muzikant en plastisch kunstenaar is te
zien/horen met een muziekinstallatie. in
Arenberginstitu ut, toeg. gratis, org. Stuc.

20.00 u FILM New Harvest Special <Een
STUC (je) Victoria>: 'Lourdes-Las Vegas' van
Giovanni Cioni. De onvolprezen produktie
Bernadetje wordt gevolgd op internationale
toernee, in Stuczaal. toeg. 175/150/125/100,
org. Stuc.

20.00 u INFOAVOND Lezing over Murnia-Abu-
Jama!. Ook videovertoning en benefietfuif
aansluitend, in Onze-Lieve-Vrouwestraat 60,
toeg. vrije bijdrage, org. Tegenstroom.

20.00 u KONSERT Pati-Pati solidariteitskoor
zingt, in Sint-Jan-de-Doperkerk, org. Pati-
Pati.

20.00 u PERFORMANCE <Een STUCÜe) Victo-
ria>: Ilse Joliet 'Altijd samen'. Hoe worden
mensen bij elkaar gebracht>, in Arenberg-
instituut, toeg. 1751150/125/100, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'Knecht van twee meesters'
van Malpertuis. Komedie van Carlo Goldoni
die alles goed doet eindigen na vele om-
zwervingen, in Stadsschouwburg, weg.
450/350/250/150, org. CC Leuven.

22.30 u FILM New Harvest Special:
'Khroustaliov, My Car!' van Alexei German.
Russisch, Nederlands ondertiteld. Russische
generaal en hersenchirurg die, na gefolterd te
zijn, op het doodsbed van Stalin wordt
gesommeerd, in Stuczaal. weg.
175/150/125/100, org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u LEZING UUr KUltUUR: Senne en Peter
• Rouffaer brengen 'Shakespearesonnetten', in
Wagehuys, Brusselsestraat 63, weg. gratis,
org. Kultuurkoördinatie KU Leuven.

18.00 u INSTALLATIES <Een STUCÜe) Victo-
ria>: Installaties van Didier Volckaert. Hij is
een radicaal sineast en documentairemaker,
in Arenberginstituut. toeg. gratis, org. Stuc.

18.00 u INSTALLATIES <Een STUCÜè) Victo-
ria>: 'Solo's en Duetten' van Aarich Jespers.
Deze muzikant en plastisch kunstenaar is te
zien/horen met een muziekinstallatie. in
Arenberginstituut, toeg. gratis, org. Stuc.

18.30 u KEUKEN 'Tafelend de wereld rond':
veganistische Volkskeuken. thema Middel-
landse Zee-gebied, in Sociaal Centrum, hoek
O.-L.-Vrouwstraat en Minderbroederstraat..
toeg. 50, org. Sociaal Centrum.

20.00 u EROTIEK The Royal Chippendalcs of
Canada: een evenement, in Brabanthal. org.
C. Sellier.

20.00 u LITERATUUR <Een STUCüe) Victoria>:
'Zeielkat' van Josse De Pauw. Hij leest zijn
verhaal over Zetelkat. Pop en Twijfel, in
Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'Drie vrouwen' van Het
Toneelhuis. Mengeling van klassiek teater
('Three Tall Women') met totale
vernieuwing, in Stadsschouwburg, toeg.
450/350/2501150, org. CC Leuven.

21.30 u PERFORMANCE <Een STUC(je) Victo-
ria>: Ilse Joliet 'Altijd samen'. Hoe worden
mensen bij elkaar gebracht>. in Arenberg-
instituut, toeg. 175/150/125/1 00, org. Stuc.

21.30 u TEATER <Een STUC (je) Victoria>: 'Les
in Hysterie' (toonmoment workshop) van
Eric De Volder. Een eksperirnentele teater-
situatie tussen akteurs van Ceremonia en
studenten van het Lemmensinstituut en
Kulturele Studies, in Vlamingenstraat, toeg.
gratis, org. Stuc.

23.00 u KONSERT <Een STUCÜe) Victoria>:
Live optreden van Aarich Jespers. onder meer
gekend van Zita Swoon en Kiss My Jazz, in
Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

DONDERDAG
18.00 u INSTALLATIES <Een STUCüe) Victo-

ria>: Installaties van Didier Volckaert. Hij is
een radicaal cineast en documentairemaker,
in Arenberginstituut, toeg. gratis, org. Stuc.

18.00 u INSTALLATIES <Een STUCÜe) Victo-
ria>: 'Solo's en Duetten' van Aarich Jespers.
Deze muzikant en plastisch kunstenaar is te
zien/noren met een muziekinstallatie. in
Arenberginstituut. toeg. gratis, org. Stuc.

20.00 u KONSERT Ensemble Hedendaagse
muziek Lemrnensinstituut onder leiding van
Piet Swerts. Perkussie-orkest Lemmens-
instituut onder leiding van Ludo Claesen.
Nino Rota en Moussorgsky, in Lcmmens-
instituut, Herestraat 53, toeg. 250/200, org.
Lernmensinstltuut.

20.00 u KONSERT 'De vierde maat' van De
Nieuwe Snaar. Het groot stripverhaal der
anarchistische muziek, in Stadsschouwburg,
toeg. 650/550/450, org. CC Leuven.

20.00 u KONSERT Nomades is een Bretoens
viertal dat muziek doet feesten zoals The
Pogues dat konden, in Wagehuys, Brusselse-
straat 63, toeg. 400, org. CC Leuven.

20.00 u LEZING Auteur Ludo De Witte spreekt
over zijn boek rond de moord op Lumumba,
in MTC, kleine aula, toeg. gratis, org.
Masereelfonds, Wereldwinkel Leuven, Los
Buenos en SJW.

20.00 u PERFORMANCE <Een STUC (je) Victo-
ria>: Ilse Joliet 'Altijd samen'. Hoe worden
mensen bij elkaar gebracht>. in Arenberg-
instituut, toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u PERFORMANCE <Een STUCüe) Victo-
ria>: 'Laten we flink zijn' van Sanne Van
Rijn. Niet te klassificeren werk over het
moeilijke leven, in Stuczaal. toeg. •

175/l50/l25/l 00, org. Stuc.
20.30 u KONSERT Leuvens Universitair Koor.

Aulaconcert rond het thema 'Het was een
liefde voor. . .' onder leiding van D. Staelens,
in aula Pieter De Somer, toeg, 300/200/150,
org. Leuvens Universitair Koor.

21.30 u DANS <Een STU.cÜe) Victoria>: 'Limbus
Patrum' van Latrinité. De luchthaven dient
als bron van inspiratie, in Vlamingenstraat,
toeg. 175/l50/l25/l 00, org. Stuc.

23.00 u KONSERT <Een STUCÜe) Victoria>:
Lite 2.1. Een formatie van 15 Victors-gitaris-
ten, in Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org.
Stuc.

VRIJ.QAG
16.00 u FEEST 'Kaffeest', in Sociaal Centrum,

hoek O.-L.- Vrouwstraat en Minderbroeder-
straat, org. Autonoom Jongerencentrum.

20.00 u KONSERT ;De vierde maat' van De
Nieuwe Snaar. Het groot stripverhaal der
anarchistische rnuziek.. in Stadsschouwburg,
weg. 650/550/450, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER 'Vitas' van Sirkel/Zuidpunt/Bas
Zuyderland. Wat gebeurde er op een avond
in 1987 russen een Litouws fotograaf en een
KGB-agent?, in Wagehuys, Brusselsestraat
63, toeg. 350, org. CC Leuven.

22.00 u FEEST 'Kaffeest'. in Sociaal Centrum,
hoek O.-L.-Vrouwstraat en Minderbroeder-
straat, org. Autonoom Jongerencentrum.

ZATERDAG
19.00 u SPELAVOND Allerlei gezelschapspelle-

tjes, in Sociaal Centrum, hoek O.-L.-Vrouw-

straat en Minderbroederstraat. org. Sociaal
Centrum.

20.00 u KON~RT 'De vierde maat' van De
Nieuwe Snaar, Het groot stripverhaal der
anarchistische rnuziek., in Stadsschouwburg,
toeg. 650/550/450, org. CC Leuven.

ZONDAG
20.00 u FILM Filmfun: 'Il Vangelo Secondo

Matteo' van Pier Pasolini, Nederlands/Frans
ondertiteld. Op basis van het evangelie van
Mattheus wordt Christus als een man van
het volk afgebeeld, in Stuczaal. toeg.
l75/150/125/l00, org. Stuc.

22.00 u MUZIEK Jazz op Zondag, in Stucbar.
toeg. gratis, org. Stuc.

MAANDAG
20.00 u FILM New Harvest: 'Leaf on a Pillow'

van Garin Nugroho. Indonesisch, Nederlands
ondertiteld. Drie dakloze kinderen worden
gevolgd in een miljoenenstad, in Stuczaal.
toeg. 175/l50/125/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'De tongsnijders der Heyde'
van Wouter Hendrickx en Geert Van Ram-
pelberg. Een beruchte roversbende die in het
begin van de 19de eeuw het Pajottenland
onveilig maakte, in Vlamingenstraat. toeg.
350/300/250/200, org. Stuc.

22.30 u FILM Filmfun: 'Il Vangelo Secondo
Matteo' van Pier Pasolini. Nederlands/Frans
ondertiteld. Op basis van het evangelie van
Mattheus wordt Christus als een man van
het volk afgebeeld, in Stuczaal. toeg.
175/1501125/100, org. Stuc.

Alla Klio-

• 13/03 om 20.00 u: Sagalassosavond, in
Pakbar Letteren .• ] 3/03 om 20.00 u:
Tapavond. in Fakbar Letteren .• 13/03 om
20.00 u: Presidiumvergadering, in Perma
(Fakbar Letteren).

Chemika
• 13/03 om 20.00 u: Voetbal: Blokhut-
Chernika. in Sportkot. • 13/03 om 22.00 u:
Kringavond en vat, in Blokhut.

Eoos
• 13/03 om 19.00 u: Info-avond voor kan-
didaten presidiumverkiezingen. in Eoos
permanentie .• 13/03 om 20.00 u: Presi-
diumvergadering, in Eoos permanentie.
• 14/03 om 19.00 u: Proffenkwis. in MSI
03.23 .• 15/03 om 20.30 u: KLOS (Klio en
Boos) kantus, in Toewip .• 16(03 om 13.00
u: Namiddagtap: funk, soul en rythm &
blues, in Pak Letteren .• 16/03 om 20.30 u:
Klos-Salamiskantus, in Zaal Monella (Doc's
Bar) .• 20/03 om 20.00 u: Presidiumverga-
dering, in Perrna (Fakbar Letteren).

Germania
• 15/03 om 20.00 u: Film: 'Centra! do
Brazil', in MSI 03.]8 .• 16/03 om 21.00 u:
Kanrus. in Ambiorix.

Hisloria
• 14/03 Tapavond. in Fakbar Letteren.
• 14/03 om 20.00 u: Film (voor verdere info
zie valven). in MSI 03.18, toeg. gratis.
• 15/03 om 13.00 u: :rapnamiddag, in Fakbar
Letteren.

• 15/Ö3 om 20.30 u: KLOS Kantus, in Toe-
wip .• 16/03 om 20.30 u: Klos-Salamis-
kanrus. in Zaal Monella (Doc's Bar) .• 20/03
om 20.00 u: Demorelease 'Decamerone, in
Fak Letteren.

LIK
• 14/03 om 20.00 u: Finale provinciestrijd, in
Gnorg!.

Mecenas
• 14/03 Bijbelavond. in Praatkamer Fak Let-
teren.

Medica
• 14/03 om 21.00 u: Lolploegavond
(Lanceslot, BSZ's, Ibiza Solutions, Lolci,
Galabiers), in Doc's. ---
Musicologica
• 14/03 om 19.00 u: Finale pianowedstrijd.
in Grote Aula MTC, toeg. gratis.

Polilika
• 14/03 om 22.00 u: Verkiezingsfuif IN-
Team, in Lido, toeg. 50.

Psychologische Kring
• 14/03 om 22.00 u: Psychologie-avond, in
Artmania.

VTK
• 14/03 om24.00 u: 24uren van de Iak, in 't
Elixir.
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Een Stuctje) Victoria: Latrinité danst Limbus Patrum (work-in-progress)

een artisllieke wurggreep
en week lang drievoudig
Gents krapuul, bevallige
deernes. mogelijke porno-
aktrices, concerto's voor
piek-ups, Josse De Pauw,
radioprogramma's uit de

jaren zestig, een jam voor vijftien gi-
taristen, een dokumentaire rond Ber-
nadetje en liefdesbrieven, Het Gentse
Victoria bezet het Leuvense Stuc in
een multimediale ervaring om u tegen
te zeggen, "Een geknipte gelegenheid
om enkele krachtlijnen van ons nieu-
we artistieke dossier voor te stellen, "
ronkt de proqrammabrochure.

fieën: herinner u Moeder en kind, Bernadetje
en het recente Allemaal Indiaan. Zo kwa-
men ook Mohamed 'Ben' Benaouisse en
Heltnut Van Den' Meersschaut via audities
bij Platel terecht en speelden ze mee in
Moeder en Kind. Op dit moment vormen
beiden samen met Noël Van Kelst het dans-
gezelschap Latrinité en zijn zè volgende
week op "Een stuc(je) Victoria" te zien met
Limbus Patrum, work-in-proqress. Veto had
een gesprek met.hen,
Latrinité: «Dit is onze derde produktie
voor dans. De eerste twee produktles waren
van Victoria. Deze is van Latrinité in ko-
produktie met Victoria. Voordien hebben
Ben en Helmut ook aan Moeder et! kind
meegedaan.De konfrontatie van jong talent
met gevestigde waarden - al weet ik niet
of je ze zo kan noemen - vormt een in-

gebeurt het allemaal demokratisch?
Latrinité: «We maken samen de dansvoor-
stelling: behalve het decor doen we alles
met ons drie. Tn voortdurend overleg stel-
len we dingen voor, spelen we op elkaar in,
kijken we gezamelijk naar wat goed is voor
de voorstelling. Soms hebben we goed
materiaal dat we moeten wegsmijten omdat
het niet in de voorstelling past. Dat doet
wel zeer.»
Veto: Wat is eigenlijk jul/ie precieze verhouding
met victoria?
Latrinité: «Wij zijn een stukje in het grote
geheel. De bandmet Victoria werd na de
twee vorige produkties behouden, ook nu
we meer zelfstandig onze weg gaan. Ar-
tistiek hebben we veel affiniteit met het
produktiehuis. Iemand als Dirk (Pauwels,
artistiek leider) stelt programma's samen als

Alain (Platel) kende ik in die tijd van haar
noch pluim. Kun je geloven dat ik kom-
munikatiemanagement studeerde? Ik heb
dat trouwens nog afgemaaktl Wij waren
alledrie wel ergens met dans bezig maar de
manier waarop verschilde heel sterk.»

"We zijn eens, zonder dat
we op reisgingen. naar
Zaventem geweest en dat is
eigenlijk strontvervelend"

-
Victoria, gebouwd op de steigers van het ter
ziele gegane Oud Huis Stekelbees, herkent
in 't Stuc zijn ultieme partner in crime.
Beiden kicken ze op de onont-
gonnen paden van de perfor-
ming arts, beiden zijn ze erop
gebrand een 'teatrale daad' te
stellen. Victoria zal het Stuc een
week lang met literatuur, plas-
tische kunsten, performance,
muziek, dans en film bestoken.
Zie het als een beleidsverklaring
en een tongkus met zielsver-
want 'tStuc, Zie het als een ram-
penplan voor de komende vier jaar. Zie het
als een vertikale. horizontale en diagonale
kruising met de meest diverse artistieke
dissiplines. Maar zie het vooral als een
festival waar u - toch een beetje avon-
tuurlijk aangelegd - een graantje kultuur
kan meepikken.

Veto: Limbus Patrum is geiilspireerd op de
luchthaven. lijn er veel verhalende elementen in
de voorstelling?

Latrinité: «De meeste beelden
zijn assodatief. Wat ons vooral
interesseert zijn beelden op
scènes die meestal teatraal van
oorsprong zijn maar waar be-
weging in geïnjekteerd wordt via
improvisatie. Wij hebben dus
nooit een tekst waarvan we
vertrekken. In de eerste voor-
stelling, Danser Donser Dali Dan.
werkten we vooral met de
muziek van Le sacre du printemps
van Stravinsky. Bij de tweede

een soort van staalkaart van wat nog ko- voorstelling, Aurie Sacra Fames, hebben we
men zal.» ons gebaseerd op de gokwereld.»
Veto: Hoe debuteerde Latrinité? Veto: De metafoor van de luchthaven, een
Latrinité: «Wij zijn begonnen in het transitzone. gaat dat terug op de aktualiteit?
Victoriafestival "Kosmos", Victoria wou Latrfnlté: «Het is niet zo dat wij aktuele
toen aan jonge mensen een plaro verlenen, thema's zouden omzetten in-dans of zo. Het
zonder grote budgetten of zo. De filosofie gegeven leent zich daar wel toe.imaar wat

~:~s:7:J:~~:~;f~:Z::~~:g~iI ~:c~:;~; :e~=:; :~k no~:tS:~~~i~~fl in' ~.J. ~
wat zij garandeerden was een speelplek en de zin van herkenbaar. Wat voor ons in-
publiek. Mensen pikten onze voorstelling teressant is, is dat het publiek zich vragen

stelt. We hebben graag dat het publiek
denkt "er is iets mee" en dan maken ze
daar zelf hun verhaal van. We proberen het
natuurlijk wel zo in elkaar te steken dat er
narratief een evolutie in ZiL»

teressante mengeling. Wij hebben bijvoor-
beeld geen echte dans- of akteeropleiding
gehad maar spelen samen met mensen die
dat wel hebben.»
Veto: Dat is tipisch voor Victoria: mensen zon-
der vooropleiding.
Latrinité: «De mogelijkheid is er alleszins,
Victoria is ook geen- gezelschap. Het-Is een
produktiehuis dat telkens andere mensen
moet aantrekkcn.»
Veto:EveII over Moeder en kind. Samen met

Mikrobe
Victoria werd in 1993 opgericht. De

artistieke leiding vanOud HuisStekelbecs.
moegestreden van zoveel vernieuwend
kinderteater. droeg de vlag over aan Dirk
Pauwels. Pauwels. al acht jaar artistiek lei-

Proefje
Veto: Zijn deze passaqierstoelen een deel van
het decor?
Latrinité: «Ja, we willen l'en wereld
kreëren waar verschillende elementen in
samenkomen. Maar, de sfeer draait rond het
proberen weergeven van wat mensen voe-
len. Als we een naar de realiteit neigend
stuk zouden maken, dan zouden we eigen-
lijk alleen mensen op de scène hebben dil"
wachten. We zijn eens, zonder" dat we op
reis gingen, zelf naar Zaventem geweest en
dat is eigenlijk strontvervelend.»
Veto: Jul/ie voorstelling is no." niet af?
Latrinité: «Neen, het is een werk in uit-
voering. De première, vindt plaats in mei in
het Nieuwpoortteater. Victoria wil met
verschillende dissiplines aantonen waar '
hun artiesten mee bezig zijn. ook al zijn
enkele voorstellingen 110g niet af: Naast
estaande voorstellingen worden sommige
st~ken misschien niet verder uitgewerkt.
Het'ls ook een "nouvelle politique" van
VictoJ'a., Het is een soort van stukje, een
proefje ~ven van. alle verschillende moge-
lijkheden e,\ dissiplines binnen Victoria. Zo
wordt er een ~etje een beeld gegeven van
de toekomst, va\. waarmee ze bezig zijn,
met welke mensen.ze samenwerken.')

op' en plots kregen we een beurs
sterdam. Victori~ is mee in zee gestapt en
verzorgde de rest van de produktie e\! de
financieën. Zo hebben we een volwaardige
avondvoorstelling kunnen maken. Ons
debuut kreeg dus èen staartje.»
Veto: Jul/ie hebbentalledrie geen vooropleiding
gehad. Waar kregen jullie de dansmikrobe te .
pakken?
Latrinité: «We waren met heel verschil-
lende dingen bezig, rolden er door een
auditie. toevallig in. Die was meteen raak.

der van het Gentse Nieuw
de voor Victoria een artist(eke kern samen
met drie kunstenaars uh verschillende rich-
tingen. Daarmee wa/de artistieke struktuur
neergepoot. AlIeeJl de produkties ontbra-
ken nog. Wonq,èrboy Alain Platel maakte in
meerdere op~hten onkonventionele pro-
dukties die Victoria faam verschaften tot
ver buiten de grenzen. Platel werkte met
amateurs, konfronteerde jongeren met hun
ledwereld en persoonlijkheden en kristal-
liseerde dit alles in parelmooie choreogra-

Bernadetjf had deze voorstelling een sterke
realiteitsfdktor. Lifestyle vonden veel toeschou-
wers dan weer een minder gesl'lagd aanleunen
bij maftsdlappelijke fenomenen,
Latrinité: «Dat is het risiko van het vak. Je
we9t pas als je speclr.of het~al aanslaan of
niet. We hebben ook niet de bedoeling om
een hit te maken, wel om gewoon ons ding
te doen. Ik denk dat een publiek een der-
gelijke mentaliteit het meeste apprecieert.»
Veto: Hoe wordt een repetideproces bij jullie
georganiseerd? Is er een duidelijke leider of

Filip Hermans
Anne Dekerk

Limbus Patrum van Latrinité is Ie-zien op donder-
dag f6 maart, 21µ30 in de vlaminqenstraat Bs
'Een Stuctje) Victoria , van maandag 13 maart tot
donderdag 16 maart 2000. Voor een volledig
overzicht van de aktiviteiten, zie de agenda.

en reservaties: 016/20.81.33.


