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EKO vervangt JaDE
In januari overleefde de Jaarlijkse Docenten-
evaluatie (JaDE) een vervroegde evaluatie
niet en werd ze bijgevolg afgevoerd. Tegen
2005 zou een nieuw systeem worden
uitgewerkt. Aanvankelijk heette de opvolger
van JaDE ‘Nieuwe Evaluatie van het
Onderwijs’ (NEO), maar dat herinnerde er
waarschijnlijk te veel aan dat er de eerste
keer wat was misgelopen. En dus werd JaDE
omgedoopt tot EKO. Dat staat op zijn beurt
voor ‘Evaluatie van de Kwaliteit van het
Onderwijs’.

EKO zou in tegenstelling tot het
semestriële regime van JaDE vierjaarlijks
plaatsvinden. Naast de verplichte vierjaar-
lijkse evaluatie is het mogelijk dat er sneller
een evaluatie plaatsgrijpt. Elke fractie van de
POC — studenten, programmadirecteur en

de professor zelf — mag namelijk een
vervroegde ronde aanvragen. Dit vergt wel
een grotere verantwoordelijkheid van de
studenten die de POC’s bemannen.

De wijze van bevraging is nog niet
duidelijk. Een zelfde manier als JaDE met
vijf eenvormige vragen is eenvoudig en kan
eventueel elektronisch, maar brengt veel
overheadkosten met zich mee, aangezien
het slechts om vijf procent ‘slechte’ proffen
gaat. Hoewel al de gedoceerde vakken van
een prof om de vier jaar geëvalueerd zouden
worden, ligt de vrijheid van eventuele
sancties nog steeds bij de Benoemings-
commissie van de K.U.Leuven.

(bd)

Decanen berispen rector
Op de jongste Academische Raad (AR) — dit
is het hoogste adviesorgaan van de
K.U.Leuven — verontschuldigde rector
Oosterlinck zich formeel ten overstaan van
de leden van de Raad. De rector geeft toe dat
de communicatie omtrent de nieuwe proce-
dure voor de rectorsverkiezingen beter had
gekund, maar herhaalde dat het om een
“minieme aanpassing” gaat van wat de Acade-
mische Raad oorspronkelijk adviseerde.

Naar aanleiding van het incident om-
trent de rectorsverkiezingen waarbij de Raad
van Bestuur (RvB) het advies van de AR
wijzigde, stelden de decanen een gezame-
lijke verklaring op waarin ze de gehanteerde
procedure fel bekritiseren. Zo willen de

decanen vermijden dat er wrijvingen ont-
staan tussen de Raad van Bestuur van de
K.U.Leuven en de Academische Raad. Als in
de toekomst de RvB het advies van de
Academische Raad wil wijzigen, dient dit
eerst besproken te worden op een Universi-
teitsraad met de bedoeling om hier een
consensus te bereiken. Wel behoudt de RvB
de eindbeslissing.

Professor Frans Vanistendael, decaan
van de faculteit Rechtsgeleerdheid, pleit
ervoor dat de verhouding RvB-AR behou-
den blijft. Het incident omtrent de rectors-
verkiezingen is een spijtig precedent dat zich
geen tweede maal mag herhalen.

(km)

Buitenlanders op straat
De laatste maanden kwamen er bij Portulaca
verschillende klachten wegens racisme bin-
nen. Bij de LOKO-geleding die zich
bezighoudt met opvang en vertegen-
woordiging van de buitenlandse studenten
spreekt men over een opmerkelijke toename
van het aantal incidenten met racistische
inslag in Leuven. Het voorlopige hoogtepunt
waren drie studenten die op één weekend
tijd hun beklag kwamen doen over het feit
dat ze in een café geweigerd werden wegens
hun afkomst.

Om erger te voorkomen deden enkele
vertegenwoordigers van Portulaca een
aanvraag bij de Stad Leuven om op
donderdag 27 mei een vreedzame mani-
festatie te organiseren. Naar alle waarschijn-

lijkheid volgt eerstdaags de goedkeuring
voor deze “manifestatie voor verdraag-
zaamheid en tegen racisme in Leuven”.
Momenteel wordt er dan ook druk gemaild
om genoeg studenten op de been te krijgen.
Zowel buitenlandse als Belgische studenten
worden op de bewuste donderdag om 18
uur aan het ontmoetingscentrum Pangaea,
in de Vesaliusstraat verwacht. De optocht zal
na een ommetje door het centrum tussen 19
en 20 uur eindigen op het Ladeuzeplein.

De Cubaanse student Julio A. Finalet
toont zich alvast strijdvaardig: “We willen de
mensen bewustmaken van het probleem.
Buitenlandse studenten hebben moeilijk-
heden om café’s als de Bierkelder, Manger
en de Rector binnen te komen. Zoiets kan
natuurlijk niet en zeker niet in een
internationaal getinte stad als Leuven. We
zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van
de Belgische studenten niet racistisch is en
we vragen nu hun aandacht voor dit
probleem.”

(jb)

De redactie wenst iedereen goede examens enDe redactie wenst iedereen goede examens en

een prettige vakantie. Teen prettige vakantie. Tot volgend jaar!ot volgend jaar!

(foto Stijn De Meyere)
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De zaak Storme: de feiten
Lezer Verbeken van de N-VA beschuldigt ons in zijn vrije tribune van vorige week van
moedwillige verdraaiing van feiten, het verkondigen van halve waarheden en nog veel
meer van dat liefs omtrent de zaak Storme. Fundamenteel komt zijn kritiek hierop neer dat
wij in onze vrije tribune van de week tevoren bewust onduidelijkheid zaaiden over de
uitlatingen van de heer Storme door de antiracismewet en de antidiscriminatiewet door
elkaar te halen.

Vooreerst willen wij graag opmerken dat het toch vreemd is dat N-VA-leden (zelfs
afdelingsvoorzitters) zich zo geraakt voelen als het over de zaak Storme gaat. Verkondigde
de man met zijn uitspraken dan toch het officiële partijstandpunt? In onze vrije tribune van
twee weken terug hadden we nochtans kritiek op de 'academicus' Storme, niet op de 'N-
VA'er' Storme. De partijtop had de heer Storme immers zwaar onder druk gezet om ontslag
te nemen. Blijkbaar tot ontgoocheling van de achterban van de partij?

De heer Storme is een kritisch man. Zoals de meeste Veto-lezers hebben wij daar op
zich niets tegen, integendeel. Tot zover kunnen we hem zeker appreciëren. De heer Storme
heeft echter kritiek zowel op het Vlaams Blok-arrest, waarbij de drie vzw's die de
ruggengraat van de partij uitmaken worden veroordeeld op basis van de antiracismewet
van 1981, als op de antidiscriminatiewet van 2003 tegen dewelke hij zelfs een beroep tot
vernietiging heeft aangetekend bij het Arbitragehof. Met beide kritieken is de heer Storme
de laatste weken in de media verschenen. Tip voor lezer Verbeken: laten we vooral
proberen deze beide kritieken goed uit elkaar te houden.

Laten we het (nog) eens hebben over zijn eerste kritiek, die op het Blok-arrest. In de
krant De Morgen van maandag 26/04/04 staat letterlijk: 'Storme haalde zaterdag in De
Morgen fel uit naar het Blok-arrest. Hij ziet er een wezenlijke aantasting van de vrije
meningsuiting in. "Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te
stemmen." In de Veto van 03/05/04 hebben wij naar aanleiding van de kritiek van de heer
Storme een vrije tribune geschreven waarin we zijn uitspraken hekelen. Onze stelling was
en blijft de volgende: wij kunnen niet aanvaarden dat de heer Storme zijn academisch
gezag misbruikt om het valse verhaal van het Blok te onderschrijven, met name dat dit
arrest een schending zou inhouden van het recht op vrije meningsuiting; het is immers
vaste (inter)nationale rechtspraak dat het recht op vrije meningsuiting ingeperkt kan
worden als van dat recht misbruik wordt gemaakt. Het Vlaams Blok maakte misbruik van
dat recht, met name door het te hanteren voor racistische doeleinden en werd daarom
terecht veroordeeld op basis van de antiracismewet.

Onze kritiek ging dus louter over de uitspraken van de heer Storme over het Blok-
arrest en de antiracismewet.

Over de antidiscriminatiewet hebben wij in onze vrije tribune dan ook met geen
woord gerept, simpelweg omdat het in het Vlaams Blok-arrest daar niet over ging. We
vinden het dan ook niet netjes van lezer Verbeken dat hij ons onbeargumenteerd afdoet als
leugenaars, overacters en manipulators. We willen graag met hem in discussie treden, maar
dan over feiten en niet over valse beschuldigingen. De enige die woorden verdraait in deze
zaak is immers lezer Verbeken.

Tot slot: als lezer Verbeken het dan toch graag wil weten: wij zijn wel voorstander van
de antidiscriminatiewet, dus ook op dit punt verschillen we duidelijk van mening met de
heer Storme, maar wederom: daar ging het niet over.

Brecht De Schutter namens Jade, Jong Groen! Studentenafdeling Leuven

Organiseer je iets?
Kondig het gratis aan in de

e-Nieuwsbrief
http://www.kuleuven.ac.be/nieuwsbrief

Organiseer je iets?
Stop het gratis in de database

Agenda K.U.Leuven
http://agenda.kuleuven.be

Boetiek K.U.Leuven
K.U.LEUVEN GESIGNEERDE ARTIKELEN

Sportkledij, pennensets, sleutelhangers, paraplu’s, enz.

OUDE MARKT 13
Open op werkdagen van 10-12u en 14-16u.

Tweedehands-
toestellen 

1 jaar garantie

Laptops 
vanaf: 300,00 euro 
max.: 600,00 euro

Desktops
vanaf 80,00 euro
max.: 435,00 euro

Horizontaal
1 Dochter van Goedele Liekens - Won het Eurovisiesongfestival 2 Jongensnaam - Plezier -
Proper 3 Beperkt (Eng.) - Schijt - Weinig samenhangend - Muziekschijf 4 Tantalium -
Onbetrouwbare - Gratis in Leuven - Carnavalstad 5 Krijg je net na carnaval - Brandewijn
6 Gast - Meestal wit, soms bruin 7 Meisjesnaam - Reglementen 8 Homoblad - Zink - Smacht
- Omgekomen prinses 9 Ochtendkrieken - Luitenant 10 Niet stijlvol - Vogel 11 Lofzangen -
Vlees 12 Veroorzaakten Justin en Janet - Plant - Straat - Uitroep van verwondering 13 Neon
- Troefkaart negen - Gsm-term - Favoriete plek voor thesisstudenten 14 De eerste was Adam
- Bejaarde wereldleider - Befaamde wielerwedstrijd 15 Defensieminister die onder vuur ligt -
Dat is het altijd in de ogen van de tandartsassistente
Verticaal
1 Werd twaalfde op het Eurovisiesongfestival - Bomen 2 Buiten zijn zinnen - Werd voorlaatste
op het Eurovisiesongfestival 3 Help - Koninklijk Technisch Atheneum - Favoriete kleur van
Coldplay - Griekse letter 4 Lengtemaat - Sloten - Pakte 5 Ter genezing van de ziekte -
Oppervlaktemaat - Onze soort 6 Gelijk aan waarde - Om spinnenwebben te verwijderen
7 Veel muzikanten samen - Schoeisel - Per exemplaar 8 Verorber - Legendarische
zondagfiguur - Genetisch materiaal - Tussen twee bergen 9 Karaat - Beschermlaag - Helling
10 Wilde danseres - Vlieg 11 Poepgat - Terreurbeweging - Zeedier 12 Dun - Inkomst per
afgeleverd werk - Pers. vnw. 13 Nieuwe testament - Hiphopt - Op de - Belgisch Instituut voor
de Normalisatie 14 Israëlische partij - Kledingstuk 15 Eerste satelliet - Waarover niet
gesproken wordt

Dries De Smet
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Katholieke duimschroeven weer
bovengehaald

Toen de Belgische bisschoppen in november
naar Rome trokken om verslag uit te breng-
en bij de paus, kregen ze van Gods plaats-
vervanger op aarde het verwijt de Belgische
kerk ‘te liberaal’ te besturen. Vooral de katho-
lieke universiteiten en hun bio-ethische uit-
spraken werden geviseerd wegens het niet
steeds even christelijk geïnspireerd zijn.

Nu heeft kardinaal Danneels, als voor-
zitter van de Inrichtende Overheid van de
UCL, laten weten het organieke reglement
te willen herbekijken en de voorrechten van
de Inrichtende Overheid te herdefiniëren.
Naast bepaalde leidinggevende functies wil
Danneels in de toekomst ook de professoren
theologie door de Inrichtende Macht laten
benoemen. Andere voorstellen vragen juist
dat de Inrichtende Macht de formele bevoegd-
heid om professoren te benoemen afstaat.

Danneels is zowel bij de UCL als bij de
K.U.Leuven grootkanselier en voorzitter van
de Inrichtende Overheid, met belangrijk ver-
schil dat hij met de Waalse bisschoppen 
de helft van de zetels bezet bij de UCL. In Leu-
ven hebben de geestelijken met zes

leden op 26 heel wat minder in de pap te
brokken.

Nieuwe voorzitter VVS

Ton van Weel, Jr. werd vorige week donderdag
door de Algemene Vergadering (AV) van de
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
verkozen tot voorzitter voor volgend jaar. Hij
volgt Joris Roos op die er twee termijnen heeft
opzitten. Van Weel studeert economie en
kerkelijk recht aan de K.U.Leuven en was dit
jaar VVS-vertegenwoordiger voor LOKO.
Opmerkelijk is wel dat van Weel de Neder-
landse nationaliteit bezit. 

Centraal op de agenda zet hij het con-
tact met de studentenraden. Hiertoe zal Van
Weel bij de raden zelf gaan luisteren naar
wat leeft. Meer aandacht naar de basis moet
uitmonden in een grotere opkomst op de AV.

Ook de relatie met de nieuwe minister
van Onderwijs vormt een uitdaging. Een goe-
de verstandhouding kan betekenen dat VVS
meer invloed krijgt op de agenda van het
departement. Daarnaast moet intern voor
opvolging van medewerkers gezorgd worden.

Wat Van Weel inhoudelijk gerealiseerd
zou willen zien tijdens zijn voorzittersjaar is 
een betere mobiliteitsregeling voor studen-

ten. Gratis/goedkoper op tram, trein en bus
dus. Verder zullen ook de academische lera-
renopleiding en de financiering van het ho-
ger onderwijs volgend jaar op de agenda
worden gezet.

Fonds voor Servotte
Op 24 januari overleed oud hoogleraar
Engelse literatuur en ex-vice-rector Herman
Servotte. Op initiatief van enkele oud-collega’s
wordt nu een ‘Fonds Herman Servotte’
opgericht ter bevordering en ondersteuning
van de wetenschappelijke studie en
bekendmaking van de Engelse literatuur.

Vanaf 2005 zal het Fonds een
tweejaarlijkse ‘Herman Servotte Lecture’
organiseren waarbij een vooraanstaande
Engelstalige auteur een lezing geeft over de
rol van zijn of haar literair werk in de
samenleving. Tevens zal dan de ‘Herman
Servotte Prize’ toegekend worden aan de au-
teur van een bijzonder verdienstelijke eind-
verhandeling of meesterproef die beant-
woordt aan de doelstelling van het Fonds.

Iedereen gelijk, in naam toch
De Vlaamse regering heeft het besluit goed-
gekeurd dat de graden uitgereikt voor het
academiejaar 2004-2005 gelijkstelt aan
bachelor of master. Graduaten of licentiaten
krijgen zo een in het buitenland herkenbare
naam, in tegenstelling tot hun huidige titels.
De gelijkschakeling gaat in vanaf 1 juli 2005.

Torfs haalt De Standaard

Kerkelijk juristen boven deze week in Kort
Nieuws. In de Standaard-reeks ‘wetenschap-
per van de week’ werd namelijk professor Rik
Torfs opgevoerd, die naast zijn drukke media-
agenda ook Kerkelijk Recht blijkt te doceren
aan de K.U.Leuven. Torfs gaf enkele
antwoorden die ons niet ontgingen. Zo zegt hij
vroeger graag standpunten te hebben verde-
digd die de zijne niet waren. Dat vinden we
mooi: van je hobby je beroep maken.

Op de vraag welke muziek hij in z’n
werkkamer oplegt of graag op z’n begrafenis
zou gespeeld zien, antwoordt Torfs dat hij
zich niet kan concentreren met muziek op
de achtergrond en “tijdens mijn begrafenis
zal dat wellicht niet anders zijn.”

(bd)

Elektrotechniek was de eerste opleiding die onder de
loep werd genomen. Vergeleken met de UGent en de VUB
scoort Leuven evenwaardig, geen van de drie steekt er
echt bovenuit. De Leuvense stage werd maar net voldoen-
de gequoteerd omwille van de begeleiding en organisatie
die beter kan. Een onvoldoende werd genoteerd voor de
beschikbare middelen. Deze zijn ontoereikend en geld
voor onderzoek wordt aangewend voor onderwijs.

Ook voor scheikunde en biochemie waren de
instellingen aan elkaar gewaagd, zonder een echte topper.
Het lage aantal studenten scheikunde in Kortrijk werd als
negatief aangekruisd, net als bij de VUB. Ook voor farma-
ceutische wetenschappen werden enkel matige scores
genoteerd. Het onvoldoende voor de Leuvense lokalen
wegens “te weinig ruimte”, “oud en Spartaans” en “uitge-
woonde laboratoria” wordt verholpen door de verhuis van
de opleiding naar Gasthuisberg.

Vrouwelijk

De visitatie van tandheelkunde was ronduit slecht
voor de VUB. Vooral de twee tot drie eerstekanners van de
laatste jaren, zadelde Brussel met een volstrekt onvol-
doende op. De VUB trok haar conclusies en besloot met de
invoering van de BaMa-structuur de opleiding tandheel-

kunde niet langer aan te bieden. Leuven en Gent werden
volledig identiek beoordeeld; voldoende tot goed.

Van de mond naar de put: geologie en mijnbouw-
kunde waren in 2003 aan de beurt. Gent scoorde erg
constant, voor de VUB was ook deze opleiding de uitkomst
slecht. Voor Leuven werd een vraagteken geplaatst naast
het lage slaagpercentage in tweede kandidatuur geologie,
verder scoorde deze richting erg goed. Mijnbouwkunde
scoorde lager. De studentenaantallen zijn te variabel en
een uitbreiding van het proffenbestand zou welkom zijn
— de visitatiecommissie vermeldt trouwens het feit dat er
geen enkele vrouwelijke prof aanwezig is.

Voor Leuven werd lichamelijke opvoeding beoor-
deeld als erg goed. Ook vergeleken met de UGent en zeker
met de VUB scoort Leuven op alle vlakken het best.

De zevende opleiding waarvan de visitatie werd
afgerond is geschiedenis. Hiervan zijn nog geen officiële
gegevens vrijgegeven, maar een betrouwbare bron meldde
de erg goede score van de K.U.Leuven voor deze oplei-
ding. Alle onderdelen werden als goed tot zeer goed be-
oordeeld, enkel personeel kreeg ‘slechts’ een voldoende
wegens onderbemanning.

(bd)
www.vlir.be

Voldoende tot zeer goed
Sinds 2002 loopt de tweede ronde van de visitatiecommissies langs de Vlaamse universiteiten.
Zeven opleidingen zijn al een tweede maal beoordeeld, tegen 2010 worden ook de andere ge-
toetst. We kijken even hoe Leuven het tot dusver deed. Ook de beoordeling van geschiedenis
brengen we in primeur.

KORT • KORT • KORT KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

(foto Stijn De Meyere)

Het examenreglement zal vanaf volgend jaar enke-
le wijzigingen ondergaan. De helft halen volstaat
voortaan om een vrijstelling te bekomen. Wat er
ondanks een sterke vraag van de studenten-
vertegenwoordiging alsnog niet doorkwam, is de
24-uursregel.

De aanpassingen die volgend jaar in voege treden zijn eigenlijk
een aanzet tot een echt herschrijven. Ingrijpender wijzigingen
zijn immers nodig met de intrede van flexibilisering in 2005-
2006. Dit zal volgend jaar worden bekeken, samen met het
onderwijsreglement.

De overdracht vanaf tien, zowel binnen het academiejaar
als naar een volgend academiejaar, wordt opgelegd door het
Structuurdecreet. Voor bijvoorbeeld practica volstond de helft
nu soms om vrijstelling te bekomen. Deze grijze zone tussen
twaalf en tien wordt nu weggewerkt.

Ook wordt het mogelijk om je voor de bachelors en masters
enkel voor examens in te schrijven. Je betaalt dan minder —
250 euro voor een volledig jaar —, maar je hebt niet het recht
de lessen, oefensessies, seminaries of practica’s bij te wonen.
Proffen mogen dan ook geen ex-cursus stof examineren. Ook de
toegang tot Toledo en sociale voorzieningen als Alma, sociale
dienst of buspas vervallen dan. Het risico van vrijbuiters wordt
zo geneutraliseerd. Deze manier van werken komt in de plaats
van de huidige Examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap, al betaal je daarvoor slechts 163 euro per jaar.

Brand

De vraag van de studenten ten spijt werd de 24-uursregel
voorlopig nog niet effectief ingevoerd. Deze regel houdt in dat
tussen twee opeenvolgende examens minstens 24 uur moet
zitten. De problemen die de proffen ermee hebben zijn van
praktische aard. Studenten hebben nu immers zes weken exa-
men in plaats van de vier weken in het jaarsysteem en moeten
zich dus beter kunnen voorbereiden. Ook wordt de regel op
twee verschillende manieren geïnterpreteerd. De eerste is dat
als je vandaag in de namiddag examen hebt, je niet reeds mor-
genvoormiddag je volgende examen kan afleggen. De tweede
dat je geen twee examens op één dag kan hebben. Er zal nu
toch nog getracht worden een officiële opname van de regel uit
de brand te slepen.

Studenten die zich inschrijven voor afzonderlijke onder-
delen van een of meer opleidingen ontvangen een attest indien
ze slagen voor een examen. Met een dergelijk attest kan men
vervolgens vermindering van studieomvang aanvragen voor
een opleiding. Elke faculteit bepaalt onder welke voorwaarden
overdracht van examencijfers behaald in een andere instelling
of opleiding kan worden toegestaan. Geslaagde studenten wor-
den in elk geval vrijgesteld voor de verplichte opleidingsonder-
delen waarvan de faculteit de gelijkwaardigheid erkent. Voor
studenten die in een nieuw systeem terechtkomen — BaMa in
2004, flexibilisering in 2005 — voorziet de universiteit zo veel
mogelijk overdrachten als mogelijk.

Een ideetje dat nog in de pijplijn zit is het invoeren van een
vaste ombuds voor een aantal jaren. Zo wordt een ervaring
opgebouwd die bijvoorbeeld handig is bij studenten die keer op
keer doktersattesten komen voorleggen zodra de examens
naderen.

(bd)

Overdracht vanaf 10/20
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Filosoferen zit in de ganse wereld
in de lift. In Vlaanderen is de invoe-
ring van filosoferen voor kinderen
en filosofie als vak een moeilijke
bevalling. Politieke onwil en angst
voor een nieuwe schoolstrijd ver-
lammen het debat over het belang
van durven denken in het onder-
wijs.

Vlaanderen heeft geen goede reputatie op
het vlak van filosofieonderwijs. Sterker nog,
Vlaanderen bevindt zich in de beschamende
staart van het Europese peloton. De noor-
delijke en zuidelijke Europese landen heb-
ben een goede traditie van breed uitge-
bouwde en degelijke lessen filosofie. Vlaan-
deren schiet daar in echter schandelijk
tekort. Toch staan er initiatieven op stapel
om dit te doen veranderen.

Het Vlaams parle-
ment keurde in 2002 een
resolutie goed die een
pleidooi houdt voor het
aanbieden van degelijk
filosofieonderwijs voor
iedereen. In navolging
daarvan organiseerde
het Vlaams Netwerk
voor Eigentijds Filosofie-
onderwijs een studiedag
om na te gaan hoe dit
kan gerealiseerd worden.
Concreet werden twee
voorstellen ontwikkeld.
Een eerste om filosofe-
ren met kinderen in het basisonderwijs en
de lagere graden van het secundair onder-
wijs binnen te brengen. Het tweede voorstel
is om het bestaande keuzevak ‘Wijsgerige
Stromingen’ in de derde graad van het
secundair onderwijs om te dopen tot
kortweg ‘Filosofie’ en dit vak ook
inhoudelijk op te waarderen.

Rillingen

Ongetwijfeld denken mensen vol
huiver aan dat examen filosofie waar de
professor wou weten of het zijn nu is dan
wel niet niet kan zijn? Een mens zou van
minder koude rillingen krijgen. Neen,
filosofie in het onderwijs wil geen cursus
moeilijke woorden en abstracties meer zijn.
Filosofie gaat niet enkel om vakinhouden,
maar ook om een aantal vaardigheden.
Filosofieonderwijs wil een waarborg zijn om
leerlingen correct te leren argumenteren en
zorgvuldig na te denken. Scholieren moeten
naar anderen leren luisteren en zo een goed
onderbouwde, kritische mening leren uit-
drukken. Geen zinnig mens kan daar tegen
zijn. Het testmateriaal om die vaardigheden
te leren oefenen kunnen natuurlijk teksten
uit de rijke traditie van de wijsbegeerte zijn.

Vergis u niet, filosofie is er voor leer-
lingen uit alle richtingen tot het beroeps-

onderwijs toe. Iedereen kan leren om
bevragend te denken. Filosofie en filosoferen
is niets om bang voor te zijn. Door leerlingen
vaardigheden bij te brengen en kennis te
laten maken met de tradities van de filosofie,
kunnen we democratische burgers opvoe-
den met een uitgesproken kritische mening
en voldoende openheid voor dissidente- en
conflicterende opinies. De eigen benadering
van de filosofie is om vragen te durven
stellen zonder onmiddellijk een antwoord te
willen verschaffen. Wie filosofeert, luistert
naar anderen, treedt in dialoog en durft ook
zelfkritisch te zijn.

De methodologie om dit met kinderen
te doen is in onze buurlanden reeds sterk
uitgewerkt en levert goede praktijkerva-
ringen op. Kinderen zijn natuurfilosoofjes die
vol verwondering over de meest banale
dingen diepgaande vragen kunnen stellen.

Het filosoferen met
kinderen zit overal in
de lift en ook in Vlaan-
deren staat dit nu op de
agenda. Minister van
Onderwijs Vanderpoor-
ten besliste eind april
om voor het aanschaf-
fen van werkmateriaal
100.000 euro toe te
kennen aan vzw Initia.
Deze vrijzinnige vere-
niging krijgt de op-
dracht om een netover-
schrijdend steunpunt
uit te bouwen dat

ondersteuning zal bieden voor het onderwijs.
Dat is een goede zaak, ware het niet dat het
vreemd is dat een vzw die verbonden is aan
de VUB hier de hoofdrol mag spelen en
pluralistische samenwerkingsverbanden —
zoals het vermelde netwerk met eigenlijk
meer expertise — worden genegeerd.

Discussies

Voor filosofie als apart vak in de derde
graad is de toestand voorlopig minder gun-
stig. Er is reeds aandacht voor filosofie in
verschillende vakken. Maar een apart vak
dat door geschoolde filosofen wordt gegeven
is veel wenselijker. De verschillende onder-
wijsnetten zijn het grondig oneens of en hoe
dat vak zou moeten geïntroduceerd worden.
De netten zijn natuurlijk bang om weer in
de eeuwige discussies te vervallen over
welke vakken dan een uurtje zouden moe-
ten inleveren. Uiteindelijk wordt het een
vreemde paradox; iedereen is overtuigd van
het belang van filosofie, maar niemand gaat
het engagement aan om er ook werk van te
maken in het secundair onderwijs.

Nochtans blijkt dat een overgroot deel
van de leerlingen voor het vak filosofie zou
kiezen als ze de kans krijgen. Daar knelt
natuurlijk het schoentje. De netten zijn bang
voor het mogelijk succes van filosofie. In de

eerste plaats omdat het een bedreiging zou
kunnen worden voor de uren van andere
vakken. In de tweede plaats omdat het op
concurrentie lijkt met de levensbeschou-
welijke vakken. Dat laatste is duidelijk niet
de bedoeling. Filosofie is geen godsdienst of
zedenleer. Maar onder de praktische vrees
die ik hier beschrijf zit een diep probleem
verscholen. Om dat te zien zouden de
vertegenwoordigers van het onderwijs zich
beter eens leren kritisch en vooral zelf-
kritisch op te stellen. “Het probleem hier
aan de orde is de vraag waar wij met ons
onderwijs naartoe willen.”

Conflicten

De geschiedenis van het Vlaamse on-
derwijs is er een van conflicten en school-
strijden. Daardoor is er een gebrek aan
moed om na te denken over de funda-
mentele rol van onderwijs in de maat-
schappij en de impact op de individuele
leerling. Die lafheid zorgt ervoor dat ons

onderwijs stagneert. Scholen worden stof-
fige instellingen waar de routine regeert.
Deze idolatrie van de status quo in het
onderwijs is bijzonder nefast. Wij voeden
jongeren niet meer op. Meer dan ooit is dat
echter nodig. Onze maatschappij verandert
steeds sneller en ook voor de wereld waarin
wij leven is dat het geval.

De druk die op jongeren wordt gezet,
groeit met de dag. Getuige daarvan het
trieste aantal jeugdige zelfmoorden. We
moeten dus dringend nadenken over hoe
we jongeren weer gaan opvoeden tot weer-
bare en kritische burgers die niet verpletterd
worden onder de last van een onverdraag-
zame samenleving. Filosofie kan daar een

sleutelrol in spelen.
De discussie over het gebrek aan waar-

den in onze tijd is achterhaald. Er zijn wel
nog waarden; het zijn er — dank u, Rudi
Visker — soms te veel. Jongeren kunnen
niet meer kiezen tussen al die verschillende
levensbeschouwingen, religies, opvattingen
en exotische spiritualiteiten. Filosofie kan
helpen om daar mee om te gaan. Filosofie in
het onderwijs wordt cruciaal. De verant-
woordelijkheid om dit bespreekbaar te
maken berust bij de maatschappij en is —
zonder overdrijving — verpletterend. Ik
hoop dat de paus van het maatschappelijke
debat, professor Etienne Vermeersch, ook
aan deze kar wil trekken.

De discussie over filosofie in het onder-
wijs gaat niet over praktische beslomme-
ringen. Aan de orde is de vraag of we jonge-
ren weer durven opvoeden, of we ons fun-
damentele vragen over ons onderwijs
durven stellen en of we jongeren vandaag
een stapje voor willen geven op de maat-
schappelijke druk. Ik daag iedereen uit; niet
enkel politici en beleidsmakers, maar ook
ouders, scholieren, filosofen, critici en de
gewone mensen om mee na te denken over
de toekomst van het onderwijs voor onze
samenleving.

Ik roep de onderwijsnetten op om van
hun vrijblijvende sympathie voor filosofie
engagementen te maken en zo te getuigen
van een bekommernis om onze democratie.
De praktische bezwaren en moeilijkheden
zijn ondergeschikt aan een fundamentele
keuze voor de weerbaarheid van jongeren.
Laat ons, ik smeek het bijna, kritisch durven
zijn en in alle openheid de dialoog aangaan.

Ruben Dewaele 

Filosofie op het menu van de Vlaamse scholen?

Filosofieonderwijs wil
een waarborg zijn om leer-
lingen correct te leren argu-
menteren en zorgvuldig na
te denken

Wie het tussen 19 mei en 27 juni
allemaal even teveel wordt, kan
terecht bij Teleblok, het luiste-
rend oor bij alle blok- en examen-
zorgen. Ze bieden je niet zozeer
professionele hulp, als wel een
goed gesprek op momenten dat je
het niet meer ziet zitten. Even
lekker tieren van miserie of ge-
woon een babbel tussen twee exa-
menmomenten door is perfect
mogelijk.

Kris Malefason

Teleblok wordt, net als de vijftien afgelopen
jaren, georganiseerd door Skratsj, de jonge-
renafdeling van de Christelijke Mutaliteit,
met de bedoeling een anonieme uitlaatklep
tijdens de blok- en examenperiode aan te
bieden. Het luisterend oor aan de andere
kant van de lijn wordt bemand door
vrijwilligers. Veerle De Schepper: “Dit zijn
mensen van diverse pluimage: jong en oud,
van huisvrouwen, over onderwijzers tot
ondernemers. Het enige cirterium is dat ze
goed moeten kunnen luisteren.”

Moed

“In eerste instantie zijn we enkel een
luisterend oor. Voor de meeste mensen die
ons contacteren, is zo’n gesprek al een hele
opluchting en geeft het hun al voldoende
moed om er opnieuw tegenaan te gaan. We
zien echter ook soms dat personen ons
herhaaldelijk terugbellen en dan proberen

we hen wel door te sturen naar meer
gespecialiseerde begeleidingsdiensten. We
werken immers maar met vrijwilligers.”

“Op die zes weken dat we actief zijn,
krijgen we ongeveer 1200 oproepen.
Ongeveer de helft hiervan zijn middelbare
schoolstudenten, de rest komt uit het
hoger onderwijs. Een groot aantal van de
bellers zijn studenten die panikeren door
het plotse besef dat ze te laat begonnen zijn
met studeren. Een andere grote groep zijn
de mensen die in de put zitten omwille van
iets anders dan een studieachterstand. Dit
zijn studenten waarbij hun lief het net voor
of tijdens de blok heeft uitgemaakt, of ze
zien hun studie niet meer zitten omwille
van desinteresse en durven dit thuis niet te
zeggen,” zegt De Schepper.

Nachtelijk

Teleblok neemt de telefoon op tussen
11 en 23 uur. Is een nachtelijke perma-
nantie ook niet nuttig, want het is net dan
dat de studenten schrik krijgen? “We
krijgen deze opmerking vaak te horen,
maar omdat we met vrijwilligers werken,
ligt dit moeilijk. Het aantal oproepen
neemt tussen 22 en 23 uur ook heel duide-
lijk af, wat ons doet vermoeden dat het
nachtelijk studeren toch niet zoveel
voorkomt.” Ook in de tweede zittijd is er
terug een permantie door Teleblok op dit
nummer.

Teleblok is tussen 19 mei en 27 juni bereikbaar
op het nummer 078 / 15 40 60 van 11 tot 23 uur.

EXAMENZORGEN? BEL TELEBLOK

Als een examen een te
zware beproeving wordt
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Uit een onderzoek van socioloog Tim
Vanhove van het Centrum voor Bevolkings-
en Gezinsonderzoek bij 1.500 Leuvense
eerstekandidatuursstudenten tussen acht-
tien en twintig jaar blijkt dat de meeste
studenten, wanneer zij een ‘vaste’ relatie
hebben, overschakelen van condoom naar
pil. Tien procent van deze studenten-met-
vaste-relatie blijkt zelfs geen enkele vorm
van anticonceptie te gebruiken.
Veto: Hoe ben je te werk gegaan om je
onderzoeksgroep te bereiken?
Tim Vanhove: «2.520 studenten hebben
van ons een e-mail ontvangen. Dit is een
steekproef van vijftig procent uit de
studenten van eerste kan. Hiervan heeft 64
procent ingelogd en 56 procent heeft ook de
vragenlijst volledig ingevuld. We hebben er
met andere woorden ongeveer tien procent
verloren onderweg.»
Veto: Er is dus geen selectie geweest tussen deze
studenten?
Vanhove: «Nee. Het is wel zo dat de
maximumleeftijd twintig jaar was en dat de
studenten Belg moesten zijn, in verband met
de taalbarrière. Het waren ook alleen maar
voltijdse studenten, geen deeltijdse en ook
niet uit enige kan. Deze schifting gebeurt
zodat we kunnen weten waarover we spre-
ken.»
Veto: Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat heel wat meisjes in een vaste relatie enkel de
pil gebruiken. Wat is dan precies een vaste
relatie?
Vanhove: «De vraag was ‘Heeft u een
relatie?’ De antwoordmogelijkheden waren
‘Ja, een vaste relatie’, ‘Ja, een losse relatie’
en ‘Nee, geen relatie’. Het was dus de be-
doeling dat de studenten zichzelf plaatsten
binnen deze groepen. We hebben dit bewust
gedaan omdat we weten dat eerste kanners,
jonge mensen, heel snel denken dat hun
relatie vast en stabiel is, zal blijven duren en
dat ze zullen trouwen, kinderen krijgen…
kortom, het ideaalbeeld.»
Veto: Wat houdt dit in voor de duur van zulk een
vaste relatie?
Vanhove: «De gemiddelde duur is vijftien
maanden, een dik jaar dus, wat wel lang is.
Losse relaties duren gemiddeld een stuk
korter. Het percentage van mensen die een
vaste relatie hebben is 58 procent, slechts
acht procent beschouwt hun relatie als los.»

Flodders

Veto: Uit het onderzoek kunnen we ook
concluderen dat de scheiding van de ouders een
invloed heeft op het relatiegedrag van het kind.
Vanhove: «Als je ouders gescheiden zijn, is
de kans groter dat je vroeger zal beginnen, je
meer relaties zal hebben en je ze sneller zal
verbreken. Waarom? De theorie daarrond is
dat je naar een alternatief zoekt voor het
mogelijke gebrek aan intimiteit met je
ouders. Je hebt dan misschien ook bemoei-
lijkte relaties, niet alleen met je ouders maar
ook met je lief. Je gaat steeds weer op zoek
naar intimiteit, maar dit mislukt. Uit dit
onderzoek blijkt dat ze vaker seks hebben
gehad, op vroegere leeftijd, en met meer
seksuele partners dan de studenten met
niet-gescheiden ouders. Bij het condoom-
gebruik merken we echter geen verschil.»
Veto: Opvallend is ook dat tien procent van de
studenten met een vaste of losse relatie geen enkele
vorm van anticonceptie gebruikt. Is dit aan een
gebrek aan voorlichting te wijten?
Vanhove: «Zeker weten we dit niet. Bij de
groep die geen voorbehoedsmiddelen ge-
bruikt wordt soms coïtus interruptus of de
kalendermethode toegepast, wat nogal

onbetrouwbaar is.»
Veto: En wat met de losse flodders? Is er
onderzoek gedaan naar one-night-stands?
Vanhove: «We hebben niet gevraagd
hoeveel ze dat doen, wel wat ze ervan vinden.
De stelling was ‘Voor mij is seks met een
partner voor één nacht aanvaardbaar’. 33
procent was het daarmee eens, 23 procent
blijft neutraal en de meerderheid, 45
procent, is het daar niet mee eens. De
grootste groep zegt dus blijkbaar dat er meer
moet zijn dan seks alleen.»

Monogamie

Veto: Zijn de globale resultaten van het onderzoek
onrustwekkend?
Vanhove «De resultaten zijn niet meteen
postief, voornamelijk omdat studenten
denken dat uitsluitend de pil voldoende is
om veilig te vrijen. Soa’s zijn echter wél een
risico, en dit is zeker niet alleen HIV. In het
universitaire milieu is er slechts een kleine
kans op HIV bij heteroseksuelen. Andere
ziektes zoals herpes en clamydia komen

evenwel frequenter voor. Ze zijn misschien
niet dodelijk, maar je kan er onvruchtbaar
van worden en vele ongemakken van
ondervinden.»

«Het gevaar hierbij is seriële mono-
gamie. Men gelooft heel snel dat een relatie
vast is en men schakelt daarbij snel over
naar de pil. Als je meerdere serieuze relaties
na elkaar hebt betekent dit dat je de soa’s
heel gemakkelijk kan doorgeven en je hoeft
dit niet noodzakelijk te beseffen.»

«De pil is in feite niet voldoende. Op
basis van het gebruik ervan zie je dat stu-
denten denken dat het wel zo is, dat ze
zowat immuun zijn voor soa’s. Het is een
vorm van onrealistisch optimisme of het
idee van onkwetsbaarheid.»

VRIJVERKEER IN LEUVEN

Anticonceptie bij Leuvense studenten

In een dipje van demotivatie lopen wij ook wel eens
Doris Day’s Que Sera, Sera te fluiten, maar door de
band genomen, is iedereen best nieuwsgierig naar
wat komen gaat. En aangezien de bachelor parag-
nosie vooralsnog niet op stapel staat, namen wij
reeds het voortouw met een kort onderzoek naar de
belangrijkste headlines, die u uiteraard pas volgend
academiejaar te lezen krijgt.

Joris Beckers

Veto is niet vies van een stevige wichelwandeling of een rondje
tarotkaarten. Op tijd en stond een handoplegging hier of daar
slaan we natuurlijk ook niet af, maar de marktleider in de
toekomstvoorspelbranche is zonder enige twijfel de Fransman
Michel de Nostredame, alias Nostradamus. Gelukkig hulde deze
zestiende-eeuwse seculiere profeet zijn voorspellingen in een
raadselachtig jasje. Hierdoor wist hij niet alleen een resem
beschuldigingen van hekserij te ontlopen, maar zo hield hij het
ook gewoon spannend voor ons.

Ondanks de eeuwige criticasters kan een aantal
voorspellingen van historische feiten met aan de
waarschijnlijkheid grenzende zekerheid aan de beroemde
clairvoyant toegeschreven worden. Zo denken we losweg aan de
Tweede Wereldoorlog, 11 september en de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde. Mocht Nostradamus bovendien ook in de
negende eeuw geleefd hebben — het verleden was echter niet
zijn ding —, dan had hij beslist het Concordaat van Worms
voorspeld. Maar laten we bij de zaak blijven: ónze toekomst.

Wie recht zonder rechts wil spreken,
Zal links een kerk van expansie vinden.
Zij overvleugelt het domein met een laatste spektakel,
Een reactie tussen de elementen Ri, Kt, Or, F en S.

In para-wetenschappelijke kringen bestaat er consensus
over dat het hier over de Faculteit Rechtsgeleerdheid gaat. In
tegenstelling tot de huidige geruchten zou deze Faculteit
namelijk opgeslorpt worden door de Bijzondere faculteit
Kerkelijk recht en niet omgekeerd. Dit zou te maken hebben met
het te rechtse karakter van het professorenkorps bij de Rechten.

Speculaties dat Kardinaal en Grootkanselier Danneels ook het
rectorschap zou opeisen, kunnen voorlopig niet hardgemaakt
worden. Dit heeft vooral te maken met de behoorlijk cryptische
constructie ‘laatste spektakel’. Boze tongen beweren wel eens dat
dit zou staan voor het bekende TV1-programma ‘De laatste
show’, dat vanaf november door de charismatische professor Rik
Torfs gepresenteerd zou worden. Van die geruchtenmolen wil
Veto echter geen deel uitmaken.

Hoog water teistert de leiders,
Maar de lippen die op barsten staan,
Houden stug stand, want sport is geen
Spel zoals Pumba en Timon wel weten.

In de wandelgangen gaat men ervan uit dat ‘sport’ een
understatement is voor de Olympische Spelen van 2016, die door
het doorzettingsvermogen — ‘stug standhouden’ — van de
nieuwe minister-president dan toch naar Vlaanderen gehaald
zouden worden. ‘Het hoge water aan barstende lippen’ zou dan
niet alleen te maken hebben met de loodzware financiële last
van de organisatie, maar ook met het feit dat België op springen
staat. Dit heeft volgens de specialisten dan weer te maken met de
regeringsdeelname van het Vlaams Blok. Centraal daarin zou het
controversiële beleid van Minister van Onderwijs Dewinter
staan. 

Zo zou de Antwerpse politicus geen Noord-Afrikaanse of
Turkse bachelors erkennen en de plaspauzes van professoren
danig inkrimpen. Wat tevens een heel ander licht op de
formulering ‘hoog water’ werpt. In het helderziendenmilieu
heerst er bovendien al lang geen onzekerheid meer over de
metafoor ‘Pumba en Timon’. Van het tweetal zou de dikke en iets
robuustere Pumba de Amerikaanse president George Bush Jr.
representeren, terwijl de schrale en betweterige Timon voor de
Engelse premier Tony Blair zou staan. De twee zouden hun
respectieve verkiezingen verliezen.

Meer duiding bij deze scoops leest u volgend jaar ongetwijfeld
in de Campuskrant-katern, waartoe Veto dan zal gereduceerd
zijn.

HET VOLGENDE ACADEMIEJAAR VOORSPELD

Vooruitblik in de toekomst van wat
ons te wachten staat

Studenten beschermen zich voornamelijk tegen ongewenste zwanger-
schappen bij het ‘veilig vrijen’. Een legertje seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa’s) ligt echter op de loer, zonder dat de student er iets
tegen onderneemt.

Clara Vanmuysen

(foto Pieter Baert)
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26 verschillende Veto’s kreeg je dit
jaar voorgeschoteld. Nummer 0
verscheen half augustus en het laat-
ste nummer ben je nu aan het le-
zen. Omdat we ‘toch weer zo ge-
weldig waren’ dit jaar, bieden we
hier in alle besheidenheid een kort
overzicht. Zo ben je aan de hand
van twee pagina’s weer helemaal op
de hoogte van een jaar Le(u)ven.

Kris Malefason en Clara Vanmuysen

Veto 1 (23 september)

We zijn vertrokken. Tijdens de openingszit-
ting ontvouwt rector Oosterlinck zijn ‘plan’
dat de interne structuur van de universiteit
op zijn fundamenten doet daveren. Half
april zal blijken hoe graag de rector zijn
plannen doordrukt door het advies van de
Academische Raad, het hoogste beslissings-
orgaan binnen de K.U.Leuven, naast zich
neer te leggen.

Voor Alma zijn het beslissende dagen.
Als het personeel van de Alma een nieuwe
cao niet aanvaardt, dreigt Alma haar activi-
teiten te moeten stopzetten.

De eerste aflevering van een reeks
presesexcessen en de pilootaflevering van
het vervolgverhaal ‘Het Elixir’ doen hun in-
trede in de Veto. Henrica’h laat ons kennis
maken met de avonturen van nonkel Door
en Inge.

Veto 2 (29 september)

De hongerige student kan zonder zorgen à
volonté blijven boefen in de Alma, want de
collectieve arbeidsovereenkomst wordt met
77 procent van de stemmen door het per-
soneel goedgekeurd.

Onze verslaggever uit Boedapest laat
een eerste maal van zich horen. Deze keer
houdt Corneel ‘porno king’ Haine zich nog
bedeesd en laat hij zich verleiden door enkel
stereotypen over Italianen, Duitsers en
Spanjaarden uit de doeken te doen.

Het tweejaarlijkse dansfestival KLAP-
STUK gaat die week van start. Met video,
dans, theater en film overschrijdt het festival
alle grenzen. De gastcuratoren Jérôme Bel
en Alain Platel verrassen het publiek met
een internationale mix van voorstellingen.

De officieuze proffen- en assistenten-
vakbond laat van zich horen. De VAPL is
vooral gekant tegen het plan van de rector
om het zwaartepunt van de beslissingsmacht
van de Academische Raad naar de Raad van
Bestuur te ‘verhuizen’. De VAPL stond erbij
en keek ernaar…

Veto 3 (6 oktober)

Een half-naakte man siert tot ons groot
genoegen de cover van de Veto. We krijgen
nog meer atletische schoonheden te zien in
het middelpunt over ‘Topsporters aan de
K.U.Leuven’. Een andere reeks binnen Veto
wordt boven de doopvont gehouden.
‘G(e)spot in Leuven’ laat de g-plekjes van
onze studentenstad zien. Dankzij onze
fotograaf maken we kennis met de wondere
wereld van Café Van De Velde in de
stedelijke bibliotheek.

Professor Blanpain trekt ten strijde en
verbaast ons met uitspraken over de gevaren
van passief roken. “Een uur werken in een
kamer vol rook is schadelijker dan twintig
jaar tussen de asbest,” klinkt het. Welkom op
Veto. Is op café gaan of fuiven ook werken
en bijgevolg even schadelijk? Sla er zelf
maar het artikel op na en vorm uw eigen
mening.

Veto 4 (13 oktober)

Gealarmeerd door de uitspraken van prof.
Blanpain in de vorige Veto, brengt Veto

onmiddellijk een middelpunt ‘Gezondheid’.
Een prof stelt ons op ons gemak en
ontkracht het cliché van de hand dat doping
een vaste waarde is geworden in de
topsport. “95 procent van de sportresultaten
is nog altijd het gevolg van talent en keihard
trainen.”

De campagne van de Leuvense politie
gaat van start. Zeg neen tegen nachtlawaai. Op
de persconferentie krijgt iedereen alvast een
leuke blauwe sleutelhanger zodat we onze
sleutels niet verliezen tijdens onze nachte-
lijke escapades. De andere kant van de
medaille is dat we wel confronteerd worden
met meer blauw op straat. Toch slim van
blauw om ons die sleutelhangers te geven?
Op de achterpagina leren we tot slot de
ontstaansgeschiedenis van de… jawel hoor,
blauwe tepel.

Veto 5 (20 oktober)

Eindelijk zijn we wat gerustgesteld. We
hoeven ons geen meer zorgen te maken:
Sociale Raad protesteert en voert acties
tegen het ‘kotenprobleem’. Claude Seyns
van de Huisvestingdienst is verwonderd en
ontkent het probleem.

Op het Alma-front rommelt het weer.
Professor Van Gerven stapt als voorzitter op
uit de Raad van Bestuur van Alma. Alge-
meen directeur Marleen Verlinden blijft —
voorlopig — nog stevig op post ondanks de
aanzwellende kritiek.

Die week heeft Veto het geluk ‘de fuif
van het jaar’ bij te wonen. We maken kennis
met de wondere muziek van Buscemi dat
live optreedt in Leuven. De redacteur van
dienst beleeft zijn muzikale climax van het
jaar.

Veto 6 (27 oktober)

De studentenkoepel LOKO neemt een merk-
waardig standpunt in. Het voorstel voor
getrapte rectorverkiezingen haalt het met
dertien stemmen tegen acht. Dat betekent
dat de studenten niet langer vinden dat de
professoren, studenten en assistenten een
rector moeten verkiezen, maar dat een
beperkt ‘college’ moet stemmen over de
rectorskandidaat. In Veto 21 laten de
studentenvertegenwoordigers een heel
ander verhaal horen.

Veto geeft en Veto neemt. Deze week
brengen we een middelpunt rond Alma. We
geven een beperkt overzicht van vijftig jaar
Alma, concluderen dat hongerige studenten
twee maaltijden verwijderd zijn van een
revolutie en kijken hoe in de andere studen-
tensteden onze collega’s zich voeden.

Veto zonder pretenties. In een verge-

lijkend supermarktonderzoek hollen we Test
Aankoop even achterna, maar omdat we
van onszelf weten hoe bescheiden we zijn,
nuanceren we meteen onze bevindingen.

Veto 7 (3 november)

De 24-urenloop staat ter discussie. Twee
faculteitskringen, VRG en Politika, sturen
hun kat naar het loopfestijn. De preses van
Politika laat zijn ongenoegen blijken over de
werking van Sportraad.

De slag om de student wordt gewonnen
door de K.U.Leuven. Onze Alma mater mag
4775 nieuwe studenten in eerste kan
verwelkomen.

We zijn blij, want we mogen eindelijk
ook holebi’s verwelkomen in de ruimte. Dit
betekent dat de cartoonist Shellac zijn
intrede doet in de Veto en Freddy vergast het

derde Holebi-filmfestival die
week met zijn aanwezigheid.

Wie ook reden tot feesten
heeft, is het STUK met zijn
openingsfeest. Veto is dol op
feestjes en laat ook dit niet aan
zijn neus voorbij gaan. We leren
welk geheim er schuilt achter de
unieke sfeer en het smaakvolle
programma van het kunsten-
centrum.

Veto 8

(17 november)

Na een weekend waarin blijk-
baar veel gebrainstormd werd,
kruipt een Veto-redacteur in zijn
pen en schrijft een fulminerend
artikel over de problemen bij
een zekere Vlaamse vereniging.

“Democratie, vrede, vrij-
heid, liefde en respect” is de titel
van het artikel over de herope-
ning van de vzw Mesopotamië

in het Koerdisch Huis te Leuven, maar
vreemd genoeg niet de beschrijving van de
sfeer die week op de ‘s-Meiersstraat 5.

Na een offensief van een zekere
Vlaamse vereniging graaft Veto zich in en
leert zo ook nog iets bij omtrent archeologie.
Gelukkig sluit het aan bij het thema, want
Alfa, het presidium van de studenten arche-
ologie, viert zijn twintigjarig bestaan.

Sociale Raad had zin om deze week
even op reis te gaan. Via een omzwerving op
de Grote markt — Mozes zwierf veertig jaar
rond in de woestijn — kwamen ze terecht op
het Ladeuzeplein. Daar organiseerden ze een
ludieke actie om de kotenproblematiek in
Leuven aan de kaak te stellen.

Veto 9 (24 november)

De preses van Medica, Wouter Everaerts,
vertelt dat je jezelf moet kunnen relativeren.

Het siert hem. Wouter praat ook nog uit het
bed en zegt dat hij wel eens wakker wordt
tussen zijn zus en haar lief.

Bart Somers laat zien dat hij vol ambitie
zit; de verkiezingen waren toen nog veraf.
Hij ontvouwt zijn plannen om de
Olympische Spelen naar Vlaanderen te
lokken. De minister-president vindt dat we
leven in een cultuur waar de middelmaat de
norm geworden is.

Veto 10 (1 december)

We hebben een interview met Erik de Jong,
de zanger van Spinvis. Die dinsdag had de
man nog een ongeval maar staat de dag erop
al weer op de planken. Even kwetsbaar als
zijn teksten, even frêle als zijn melodieën.
Een interview over surrealistsche songtek-
sten en het cynisme van zijn generatie.

We treden binnen in het walhalla van
de studentenclubs. Zonder zelf door het lint
te gaan brengen we de geschiedenis van de
verschillende clubs. De pint is de tweede
beste vriend en we gaan op stap in den
Boule.

De Overleggroep Studietoelagen con-
cludeert dat het ontwerp van decreet te kort
schiet. Het bedrag van een studiebeurs ligt te
laag om de werkelijke studiekost te dekken.
Bovendien hebben veel te weinig mensen
recht op een studiebeurs.

Veto 11 (8 december)

Veto brengt een uitgebreid vergrijzingsdos-
sier. Minister Frank Vandenbroucke vertelt
over de oplossingen van de vergrijzing. Veto
vraagt zich af hoe de studenten, die over een
paar jaar op de arbeidsmarkt terechtkomen,
de pensioenen van hun ouders én groot-
ouders moeten betalen.

Cineast, muzikant en DJ Tom Barman
weet niet wat er in zijn film zit, maar hoopt
dat her er wel uit komt. In STUK rijgt Barman
platen vol filmmuziek aaneen en ontsnapt
niet aan een vraaggesprek met Veto.

Veto 12 (16 december)

We zijn blij. Veto krijgt deels een nieuwe
lay-out, we komen met een speciale winter-
editie van 32 pagina’s voor de dag en rector
Oosterlinck siert in het lang en het breed de
middenpagina’s.

Professor Danny Pieters is de nieuwe
sterke man in de sociale sector. Hij zal het
komende anderhalf jaar voorzitter worden
van de Raad voor Studentenvoorzieningen
van de K.U.Leuven.

De herstructurering van LeUCa, de
beheerder van de Alma-restaurants, werpt
haar vruchten af. Alma krijgt een groene
kaart en voor het eerst sinds lange tijd klinkt 
er een positief geluid. Bij een proefsteek

rekent Alma af met de vooroordelen.
Gemiddeld 85 procent van de studenten
vindt het eten in de Alma lekker.

VETO’S JAAROVERZICHT VA

Ja! Jullie waren weer
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eeral geweldig dit jaar
Veto 13 (9 febuari)

Kardinaal Danneels wil Saddam Hoessein uit
het land van de levenden verbannen.
Symbolisch althans, met een doodstrafje.
Symbolisch is er veel mogelijk, wereldvrede
en andere leuke begrippen.

Met de buizen van studenten kan je
kilometers rioleringen leggen, nu kan je het
netwerk uitbreiden met gebuisde docenten.
Althans dat was de bedoeling, met de
Jaarlijkse Docentenevaluatie (JaDE). Het
ontwerp van JaDE doorstond jammer
genoeg zelf de evaluatie niet…

2 februari Maria-Lichtmis, feestdag van
Maria en sinds 1834 ook van de onnozele
kinderen, figuurlijk althans. Op het
patroonsfeest van de K.U.Leuven worden de
eredoctoraten uitgereikt. Tevens aandacht
voor de Congolese Lovanium-universiteit
die dit jaar vijftig kaarsjes mag uitblazen.

Veto 14 (16 februari)

Hemelsblauw, bleekblauw, onze-lieve-
vrouwkes-blauw, fluoblauw… kortom: de
Veto is blauw (de steunkleur althans). Maar
geen vrees, dit levert geen paarse Veto op.
Steunkleuren doen niet aan coalitievor-
mingen. Vanaf nu om de week een blauw en
een rood exemplaar van uw favoriete lees-
voer. Op naar de groene Veto.

Het Bolognadecreet gaat naar het
Arbitragehof. Universitas, een organisatie uit
kringen van VUB- en UA-academici argu-
menteert dat de associaties tussen universi-
teiten en hogescholen een uitholling bete-
kenen van de vrijheid van onderwijs. Ook in
Franstalig België trekt men naar het
Arbitragehof, de inrichtende machten van
het katholiek hoger onderwijs menen dat
een opname van studentenvertegenwoordi-
gers in hun bestuursorganen tegen de vrij-
heid van onderwijs ingaat. Alle wegen
leiden naar Rome… maar aan Bologna raakt
men moeilijk voorbij.

De katern vult de maag. Met lekkere
receptjes. Of misschien rauw met een snuifje
peper voor Freddy.

Veto 15 (23 februari)

Toledo houdt het ziekbed. Kinder-
ziektes blijven het digitale netwerk
van de K.U.Leuven teisteren. De
digitale droom over de toekomst van
het onderwijs blijkt bij het ont-
waken nog steeds naar een nacht-
merrie te neigen.

Achteruitfietsen op de Bond-
genotenlaan gaat voortaan duur-
der worden. De nieuwe verkeers-
wet met zwaardere boetes gaat in
op 1 maart.

“Alleen van jonge krokodillen
maakt men sjakosjen.” Met deze
uitspraak luidt Herman de Croo
een semester van krokodillen- en
andere debatten in. De sprint is
ingezet naar 13 juni.

Veto 16 (1 maart)

Veto kopt ‘K.U.Leuven vergast het
NSV’. Polemische titel, nog meer
polemiek in de gangen van de
K.U.Leuven. De universiteit geeft
een locatie aan het colloquium van
de NSV, waarmee ze ingaat tegen
haar eigen politiek. Extreem-linkse
tegenbetogers hebben immers al
aangekondigd actie te voeren en wanneer
het risico bestaat dat de openbare orde
verstoord wordt, kan de K.U.Leuven haar
verleende toestemming intrekken.

Het ‘plan-Pieters’ wordt voorgesteld,
een prijsdifferentiatie van de Alma hoort bij
de nieuwe beleidslijnen. Wie thuis kaviaar
eet, zal meer betalen voor zijn plat’ke.

Menig student begeeft zich in de

stadsjungle die Leuven wel eens kan zijn op
de tweede Student Trophy van Sportraad.
Mowgli keek en zag dat het goed was.

Veto 17 (8 maart)

De vertegenwoordigers voor de studenten-
raden zullen niet meer uit de presidia
komen, maar kunnen vanaf nu rechtstreeks
verkozen worden. Zo gebiedt het Participa-
tiedecreet voor het hoger onderwijs dat door
het Vlaams Parlement unaniem werd goed-
gekeurd. Met andere woorden: nog meer
verkiezingen in het vooruitzicht. Leuven is
immers de wereld in mini.

Wanneer u alle Veto’s van dit academie-
jaar van een harde rug wil voorzien, op
pagina vier vindt u de enige artisanale
boekbinderij van Leuven: Atelier Kaftwerk.

“Boer, uw fiets staat verkeerd gepar-
keerd.” Het zou nog een alternatief kunnen
zijn voor menig agent met proces-verbaal-
voorliefde. Met deze flyer voorzien de
studenten van de Psychologische en Pedago-
gische kring de verkeerd geparkeerde fietsen
in de Tiensestraat. Bent u er al eens op vier
wielen gepasseerd?

Veto 18 (15 maart)

Iedereen gelijk, de ene al wat gelijker dan de
andere. Daar willen de hogescholen iets aan
veranderen, door in de toekomst in het
buitenland onder de naam university door
het leven te gaan. De Vlaamse hogescholen
vragen in een open brief aan de minister van
onderwijs aandacht voor het feit dat de term
‘hogeschool’ in feite onvertaalbaar is.
Iedereen university, dus weldra een Groep T
University?

Een nieuwe emancipatiegolf over-
stroomt Leuven, in het zog van de Actief
Linkse Studenten die ten strijde trekken
tegen het seksisme. Ten spijt van wie het de
drukker benijdt, maar ze hebben het ook
gemunt op de centerfold-posters voor
verscheidene TD’s.

Veto 19 (22 maart)

De Waalse studenten komen op straat tegen
de artsenquota. “Pillekes genoeg, en zelfs te
veel docteurs om ze voor te schrijven,”
zeggen de artsensyndicaten en de Vlaamse
studenten Geneeskunde van hun kant,
weliswaar in andere bewoordingen.

Mocht je de man met de zeis

tegenkomen omdat je geen dokter vond, er
zijn alleszins nieuwe priesters in de maak
om het geheel in stijl af te ronden: priester
Herroelen wil met zijn nieuwe priester-
opleiding Christus Sacerdos priesters voort-

brengen die vlot Latijn brabbelen en het idee
van hetero- en homoseksualteit naar het
verste kamertje van hun geest verbannen
wegens onbespreekbaar. Logischerwijs
rekruteert Herroelen ook in het Leuvense
studentenmilieu.

“Vertel mij, Muze, van de listige man,
die zeer veel ronddoolde” begint de Odyssee.
Wel, hij heette Odysseus en zijn thuisland
was Ithaka, het Leuvense tentoonstellings-
parcours dat dit jaar al voor de twaalfde keer
door Kultuurraad wordt geconstrueerd. En
de Dijle is voor even een uitloper van de
Middellandse Zee. 

Veto 20 (30 maart)

Freddy signaleert een Al-Qaeda smurf op
pagina 23. Inderdaad, 23, de paaseditie is
extra dik — en extra zacht om in Minou haar
kattenbak te leggen achteraf.

De Vlaamse regering lijdt wel vaker aan
een overambitieuze aanpak, zo blijkt
weerom wanneer eind 2001 een grondige
herziening van de studiefinanciering werd
vooropgesteld. Budgettaire beperkingen
zorgen ervoor dat alle ingrepen die een
meerkost betekenen niet worden uitge-
voerd. Tot zover de hoop op een grotere
studiebeurs.

Je kan steeds proberen zelf je studie-
budget aan te sterken met de “Arbeid-Bier-
Cursus”-katern uit deze Veto. Uren en dagen
kan je zwoegen. Overuren, zondagsuren,
ochtenduren…altijd leuk om het verschil te
kennen qua beloning.

Overuren maakt ook Herman L, de
anonieme Leuvenaar die het wereldrecord
‘chocolade van de Wereldwinkel bij het
ontbijt eten’ tracht te veroveren.

Veto 21 (19 april)

De rector krijgt de wind van voren wanneer
hij bekendmaakt dat zijn mandaat niet
langer zal verlengd worden door zijn kiezers,
maar door een dertigkoppige universiteits-
raad. De Vereniging van het Academisch
Personeel van de K.U.Leuven steigert bij het
bekendmaken van de nieuwe procedure: zij
hebben geen enkele vorm van inspraak
gehad bij het ontwerp van deze nieuwe
procedure. “Een rector moet gedragen
worden door de ganse universitaire gemeen-
schap en de beste manier hiertoe zijn

democratische verkiezingen,” stelt Pieter
Michiels, voorzitter van LOKO-Kringraad.

Wanneer u niet meer voor de rector kan
stemmen kan u nog steeds een stembiljet
invullen ten voordele van de jonge

kunstenmakers van TAZ/Voix Graz,
het theaterfestival van STUK en
KURA. Een week lang krijg je elke
avond een bende jonge theater-
makers voorgeschoteld met hun plat
de jour. Na iedere voorstelling krijg je
een stembiljet zodat één voorstelling
op het eind van de week wordt
bekroond.

Veto 22 (26 april)

Brood en spelen overheersen weer
even het Leuvense Ladeuzeplein en
omstreken. Gratis is het codewoord,
bier het spreekwoordelijke brood:
studentenkringen allerhande kiezen
hun presidia. Hier overheerst het
democratische principe nog, zij het
met zeer invloedrijke propaganda-
voering.

Rector André Oosterlinck krijgt
als hoge boom het woord om op de ve-
le wind die hij vangt te repliceren.
Nieuwe rectorverkiezingen, een
nieuwe procedure hiervoor, een
herpositioniering in het landschap
van hogescholen en universiteiten en
de vraag naar mobielere studenten
zijn de agendapunten van de rector.

Veto 23 (3 mei)

De inschrijvingsgelden worden volgend
academiejaar opgetrokken met drie procent,
analoog met de gezondheidsindex. Voortaan
wordt het ook mogelijk enkel voor examens
in te schrijven.

Wil je een maximale rentabiliteit uit je
inschrijvingsgeld halen, dan kan je
misschien beter naar de KULAK gaan.
Doordat studenten, proffen en assistenten
hier op een gemoedelijke West-Vlaamse
manier met elkaar omgaan, zijn de
opgeefkansen lager en de slaagkansen hoger,
getuigt campusrector Piet Vanden Abeele. Of
zou het aan hun Club Mediterranée liggen, de
haciënda alias het studentendorp van de
KULAK?

Je krijgt in de toekomst wel meer waar
voor je (inschrijvings)geld dankzij het gratis
diplomasupplement dat in de toekomst bij
de vermelding ‘bachelor’ of ‘master’ komt.
Dit diplomasupplement bevat onder andere
een vermelding van het aantal behaalde
studiepunten, ter verhoging van de transpa-
rantie van de Vlaamse hogeronderwijs-
diploma’s.

Veto 24 (10 mei)

13 juni komt dichterbij. Tijd om na te gaan
in welke mate de jeugd in het algemeen en
de student in het bijzonder in de verschil-
lende partijstandpunten aan bod komen.

Wolligheid alom in de communicatie van
het departement Psychologie. Het Bureau
nam midden april ontslag. Op zoek naar een
reden voor dit ontslag bleek dat “de vraag
moeilijk is, een ontslag beter en de structuur
fout”. Euhm?

In de aanloop naar de verkiezingen liet
LOKO alvast de democratie zijn werk doen:
een StAL-vertegenwoordiger, kringcoör-
dinator en Kringraadvoorzitter blijken de
besten die mochten winnen.

Veto 25 (17 mei)

Bevindt zich NU onder je neus.

(foto’s Pieter Baert)
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Jaarlijks organiseert onze holebi-
medemens een kleurrijke optocht.
Dit jaar is er op 22 mei opnieuw een
Belgian Lesbian and Gay Pride. Een
dag waarop ze hun eisen willen stel-
len om op te komen voor hun rech-
ten en vooral om samen — hetero,
homo, lesbisch of bi — feest te vie-
ren.

Kris Malefason

De Roze beweging ontstond op 28 juni 1968
in een bar in New York, de Stonewall Inn. Na
een zoveelste politierazzia in de Stonewall Inn
waren de bargasten de constante
intimidatie zo beu dat ze besloten om
de politiemensen terug te pakken en
te gijzelen. De dagen erop kwamen
homo’s en lesbiennes op straat om te
protesteren tegen het homofobe kli-
maat dat er heerste. Hieruit ontston-
den verschillende holebi-actiegroe-
pen, die duizenden mensen mobili-
seerden om te demonstreren met de
eis om meer gay-rights of rechten voor
homo’s en lesbiennes.

Eind jaren ‘70 kwamen Belgische
homo’s, lesbiennes en biseksuelen
(holebi’s) eveneens op straat om de
gedachte van de Roze beweging te vie-
ren en hun eisen duidelijk te maken.
Op 5 mei 1979 vond in Antwerpen de
eerste roze manifestatie plaats. Het
jaar erop werd de eerste ‘Roze zater-
dag’ in Brussel georganiseerd. In de ja-
ren ‘80 viel de holebi-beweging terug
op een laag pitje en een optocht werd
niet meer jaarlijks georganiseerd.

Blok

Op 5 mei 1990 vormden de
Federatie Werkgroepen Homosek-
sualiteit (FWH) en het Roze Aktie-
front (RAF) samen een comité dat de eerste
Roze zaterdag van de jaren negentig
organiseerde en deze vond weer in
Antwerpen plaats. In ‘92 was Gent aan de
beurt en in ‘94 verhuisde de Roze zaterdag
opnieuw naar Antwerpen. De aanwezigheid
van de beweging was in dat jaar belangrijk
na de verontrustende stemmenwinst van
het Vlaams Blok. De holebi’s maakten
duidelijk dat ze niet zouden wijken voor de
homofobie van het Blok. Vanaf ‘96 vestigde
de Roze zaterdag zich voor onbepaalde tijd
in Brussel. Brussel is het ideale trefpunt voor
de holebi’s uit gans België en omwille van
het groeiende aantal deelnemers. Brussel is

ook de stad waar de politieke beslissingen
genomen worden. Vanaf ‘96 werd de Roze
zaterdag een jaarlijks evenement en ver-
schenen er meer praalwagens in de optocht.

In ‘97 werd voor het eerst een eisen-
platform meegedragen op tien grote span-
doeken. Zo werd het opzet van de Roze
zaterdag duidelijk in de verf gezet als een
feestelijke strijddag waarop duizenden hole-
bi’s aangeven wat volgens hen belangrijk is.
Nadien vond de Roze zaterdag jaarlijks
plaats, won het evenement geleidelijk aan
meer bekendheid en lokte het zo steeds
meer deelnemers en sympathisanten.

Op 22 mei 2004 viert de holebi-ge-
meenschap opnieuw feest. Ondertussen werd

Roze zaterdag naar het voor-
beeld van onze buurlanden
omgedoopt tot ‘Belgian les-
bian and gay pride’(BLGP).
Deze organisatie stelt zich
zowel op het vlak van le-
vensbeschouwing en poli-
tiek, als op de manier van
leven pluralistisch op. BLGP
benadrukt dat alle uitingen van homo, bi of
lesbisch zijn, moeten kunnen en zich naast
elkaar mogen manifesteren.

Ook dit jaar treden de holebi’s op ‘hun’
zaterdag naar voren met een duidelijk eisen-
platform. De centrale eis is het wettelijke

erkennen van het krijgen, adopteren en op-
voeden van kinderen door een holebi-kop-
pel. Heel veel holebi-koppels hebben kinde-
ren, hetzij uit een vorige huwelijk of door
een zaaddonor of draagmoeder. Nog steeds
kan een holebi-koppel niet wettelijk de zorg
delen voor een kind en dit willen ze
veranderd zien. Een andere eis is meer mid-
delen voor het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen, zodat de anti-
discriminatiewet van
december 2002 conse-
quent kan worden toe-
gepast. Ook willen de
holebi’s dat er een
kwaliteitsvol gezond-

heidsbeleid komt. De gezondheidszorg moet
voorzien in de zorg en voortdurende pre-
ventie van seksueel overdraagbare aandoe-
ningen en met een specifieke deskundigheid
omtrent homoseksualiteit.

De regenboogvlag werd voor het eerst

gebruikt in 1978 op de parade ter
gelegenheid van de vrijheid van de holebi’s
in San Francisco. De vlag werd vlug het
symbool voor het zelfbewustzijn, de fierheid
en de diversiteit van de holebi-gemeen-
schap. De inspiratiebron van de ontwerper,
Gilbert Baker, een artiest uit San Francisco,
waren de symbolen van de hippiebeweging
en de vijfkleurige vlag voor de rechten van

de zwarten. De eerste
vlag had acht verschil-
lende kleuren: helder
roze, rood, oranje, geel,
groen, turquoise, indi-
go en paars. Omdat het
toen voor bepaalde
kleuren niet mogelijk
was ze op grote schaal
te produceren, werden
het helder roos en

turquoise verwijderd. Indigo werd
vervangen door blauw en paars door
mauve. Zo ontstond de zeskleurige
regenboogvlag die tot op vandaag de
dag wijd verspreid is. Het rood staat
voor leven, oranje betekent de
onderlinge steun, geel is de warmte
van de zon, groen de kracht van de
natuur, blauw is de kunst en mauve
betekent spiritualiteit.

Stereotiep

De Leuvense holebi-vereniging
Driekant - &of — bekend van de Lido-
fuiven — zet ook dit jaar weer een bus
in om naar de Pride in Brussel te gaan.
“Voor ons is de Pride vooral een dag
om plezier te beleven,” zegt Tom
Dierckx. “Veel van onze vroegere
eisen zijn reeds ingewilligd, maar er
zijn nog steeds een aantal eisen, zoals
de adoptie voor holebi-koppels, die we
graag vervuld zien.”

Dirckx: “In de media wordt,
vroeger meer dan nu, vaak het

stereotiepe beeld getoond van de kleurrijke
travestieten en schaarsgeklede dansende
mannen op Roze zaterdag. Dit is enerzijds
spijtig, omdat het jongeren die zich nog niet
geout hebben en twijfelen om dit te doen,
kan afschrikken. Anderzijds is het belangrijk
dat de ‘diversiteit’ van de verschillende
holebi’s aan bod komt, en ook zij, drag
queens, travestieten, leatherboys, enzovoort,
zich eenmaal per jaar mogen manifesteren.”

Voor meer informatie en het volledige
programma surf je naar www.enof.be en
www.blgp.be

VRIJHEID, GELIJKHEID EN… DIVERSITEIT

Roze zaterdag in een, euh… nieuwe jurk

Nederland… Voor velen niet de meest voor
de hand liggende Erasmusbestemming,
maar toch ontzettend ‘gezellig’. Want zo
zijn ze wel, die Nederlanders, alles is gezel-
lig, leuk en prima. En als het niet zo is,
maken we het gewoon gezellig. Toch?

Oorspronkelijk wilde ik als germanist
een semester naar Duitsland, maar het is
dus Leiden in Nederland geworden. Leiden
ligt halverwege tussen Amsterdam en
Rotterdam, op ongeveer vijf kilometer van
de zee. Het is zo’n beetje het Nederlandse
equivalent van Leuven: een echte studen-
tenstad, niet al te groot en met een pak
studenten. Bovendien heeft Leiden ook een
unief die al eeuwenlang meegaat — gesticht
in 1575. De stad is echt heel mooi, met vele
grachten en kanaaltjes, typisch Hollands
dus. Je kan hier geen twee straten door-
kruisen zonder ergens water tegen te
komen.

Aan de unief gaat het er — cliché,
cliché — allemaal wat meer ontspannen en
directer aan toe dan in Leuven. Studenten
spreken de docenten met de voornaam aan
en ze zijn echt niet op hun mondje
gevallen. Papers worden onmiddellijk hele-
maal in groep bediscussieerd. Een ware
praatcultuur dus. Soms neigt het wel wat
naar oppervlakkigheid en worden er minu-
ten verspild aan een discussie waarvan je je
op het einde afvraagt: was het dat nu? Maar
voor een Vlaming is het best wel leuk om
zoiets mee te maken, daarvoor ben ik
tenslotte hier!

Scheiße

Als Nederlandstalige heb ik het
voordeel ook met Nederlandse studenten
om te kunnen gaan. Ik woon tussen Neder-
landse studenten en ik heb altijd les met

Nederlanders. Toch trek ik bijna uitsluitend
met buitenlandse studenten op. Samen
trekken we er in het weekend op uit naar
één of andere stad of activiteit. Een hoogte-
punt was ongetwijfeld Koninginnedag, de
nationale feestdag op 30 april. Dat is hier
een echt volksfeest. In elke stad en in elk
dorp wordt grootschalig gevierd met
kermis, allerlei kraampjes en optredens. Wij
hebben samen ontbeten en zijn naar
Amsterdam gegaan — getooid in een oranje
T-shirt en met oranje haar (ik hoop echt dat
ik België nog binnen mag…) — om ons
daar over te geven aan de Oranjegekte. Op
het Museumplein was er een concert waar
onder andere The Rasmus, en jawel, Marco
Borsato het beste van zichzelf gaven. Iede-
reen droeg wel één of ander oranje kleding-
stuk. Op het einde van de dag zag ik dan
ook alles bijna letterlijk door een oranje bril.

In Leiden is er helaas een sluitingsuur

voor cafés: na één uur is het moeilijk om nog
ergens binnen te geraken en rond twee uur
word je vriendelijk, doch kordaat, verzocht op
te krassen. Dan begint men namelijk de tafels
onder je neus schoon te maken. Tja, wat moet
je als goede Belg daarvan denken? Gelukkig
zijn er nog de feestjes die we zelf organiseren
en zijn er de Belgische bieren die ik mijn
vrienden hier heb leren drinken. Want zoals
mijn Duitse vriend Gregor zegt: “Heineken ist
einfach scheiße.” Het bier is hier echt niet te
drinken, maar stroopwafels, vla en andere
lokale groengewassen zijn hier best te
pruimen.

Nog zes weken en mijn verblijf hier is
afgelopen. De tijd is echt als een sneltrein
voorbijgeraasd. Ik zal dan ook met spijt in
het hart afscheid nemen van Nederland en
mijn vrienden hier. Maar laten we het
vooral nog even gezellig maken, hè.

Ralf Eicker

“Roze zaterdag is nu
vooral een dag om plezier
te maken”

“Adoptie voor holebi-koppels

is vandaag de centrale eis”

ERASMUSDAGBOEK UIT LEIDEN

Oranjegekte en Belgische bieren in Nederland

(foto Pieter Baert)
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Tomatensoep met uisnippers
Zalmburger met gestoofde courgettes

Rumsteak met jonge wortelen
Rumsteak en rode wijnsaus met uitjes en spek

Koninginnenhapje
Kalkoenlapje met romige kampernoeliesaus

met cognac
Kaaskroketjes met tiroolse saus en groente

Vegetarische macaroni in kaassaus

Groentesoep
Kippenvink met boursintomaatje

Visfilet met zoete worteltjes
Visfilet met romige kampernoelies met cognac

Gehaktbroodje met groentepuree
Tex Mex chicken

Gebakken fetakaas met Griekse salade
Bami goreng

Stel zelf je koude schotel samen in Alma2

Milanese soep
Kippenburger met bloemkool

Kalkoenlapje met fruitmengeling en kroketten
Kalkoenlapje met bearnaisesaus en kroketten

Stoofvlees op z’n Vlaams
Visbrochette met tomatensla

Koude rijsttafel
Spaghetti Bolognaise

‘s Avonds barbecue in Alma 3
Stel zelf je koude schotel samen in Alma1

Alma 1 en Alma 3 zijn gesloten
Bouillon met groenten

Schnitzel met erwtjes en paprika
Kippenlapje met roomsaus met roze peperbolletjes

Viskrokantje uit Macedonië
Bloemkool kaasburger met erwtjes, 

rode paprika en Griekse rijst

Alma 1 en Alma 3 zijn gesloten
Romige tomatensoep

Rumsteak met gestoomde broccoli
Vegetarisch gevulde paprika 

met Provençaalse saus
Kalkoen met kaas, ananas en peperroomsaus

Ravioli al forno

maandag

Menu van de week 
in Alma 1-2-3
17 - 21 mei 2004

dinsdag

woensdag

0,50
3,40
3,90
3,90
3,00

4,30
2,30
3,00

0,50
3,90

3,40
4,30
2,30

0,50
3,00
4,30
4,30
2,30
4,30
3,40
3,40
4,30

0,50
2,30
4,30
4,30
3,40
3,40
2,55

2,30/2,55
4,30
4,30

0,50
3,00
3,40
2,30

3,40

donderdag

vrijdag

= vegetarische schotel

A1X

A1X

A1
A2X A3X

X = niet in Alma 1

= niet in Alma 3= niet in Alma 2

Tijdens blok & examens zijn 
Alma 1, Alma 2 en Alma 3 OPEN.

Alma 2 is extra open op zondag 6, 13 en 20 juni.
Pauscollege en Justus Lipsiuscollege sluiten vanaf 20 mei. 
Alma 1, Alma 3, De Spuye en GHB zijn in de zomer open.

A2X

A1X

Loop eens langs bij De Kringwinkel SPIT

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

De Kringwinkel SPIT:
IJzerenmolenstraat 10-12 te Heverlee
Tel. 016 65 29 57 - web: www.spit.be

Open: di – vr:   10 – 18 u
zat: 10 – 17 u
zo – ma: gesloten

(a
dv

er
te

n
ti

es
)
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Nachtbussen in Leuven
Wie binnenkort een stapje in het nachtleven
wil zetten zal niet noodzakelijk meer
afhangen van zijn auto, fiets of geduld om
op de eerse bus te wachten.

Vanaf woensdag 28 mei 2004 start De
Lijn Vlaams-Brabant met nachtvervoer in de
regio Leuven. De praktische uitwerking van
het plan om ook ‘s nachts de nodige
mobiliteit te verzekeren wordt deze week
voorgesteld.

GERMANIA

• 29/06 om 22.00 u: Preproclamatiefuif

(Albatros).

KATECHETIKA

• 18/05 om 20.30 u: Spaanse filmavond:

'Y tu mama tambien' (MTC00.15, kleine

aula).

LETTEREN

• 30/06 om 21.00 u: Cocktailfeestje (Fak

Letteren).

PSYCHOLOGISCHE KRING

• 30/06 om 22.00 u: Summerparty

(Albatros).
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Bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 M E R E L O E K R A I N E

2 A X E L P R E T N E T S

3 L T D K A K T R U L L P

4 T A G U R E B U S R I O

5 A S K R U I S J E S S A K E

6 E T E R T O I L E T P O T

7 E A N R S T A T U T E N

8 S X D A A L S N A K D I

9 D A G E R A A D A L T K

10 O N E L E G A N T K O E T

11 O D E S B R A A D W O R S T

12 R E L M O S L A A N H A

13 N E N E L D U A L B I B

14 S M A N P A U S G I R O

15 R U M S F E L D L E N T E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K A B E L L A V A

2 O S L O T E R R A

3 L E A K A T R O L

4 N A J A F E E T

5 P R U B E N G E

6 A A S I L O S R

7 S L A N E G E V

8 J E R O E N I O C

9 E R N S T S N E E

10 S T O A D I E T S

Oplossing
van vorige week

O
plossing van deze w

eek

Veto bij je thuis?

Neem een abonnement:

voor 10 euro wekelijks

in je bus.

001-0959719-77

Veto voor de helft
goedkoper lezen?

Neem er twee

uit de bakken.

Veto te snel
uitgelezen?

Discussieer verder op
onze eigen

nieuwsgroep:
kotnet.veto www.veto.be
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Veto wil met jou
de grote oversteek maken

Leuvense studenten studeren aan een
topuniversiteit en hebben dus het
recht om op en top geïnformeerd te
worden. Daar kunnen ze trouwens het
best zelf voor zorgen. Zo neemt Veto
als kritische studentenstem al dertig
jaar de Leuvense actualiteit binnen
en buiten de universiteit onder de
loep. Met interessante reportages en
indringende interviews over cultuur,
wetenschap, onderwijs,... blijft
iedere student op de hoogte van wat
er leeft.

Veto draait op de kracht van
enthousiaste vrijwilligers. Op een
open redactievergadering worden de
onderwerpen bepaald. Tijdens de
week gaan de studentenreporters op
pad om artikels te schrijven of foto’s
te nemen. Ook jij kunt deel uitmaken
van deze toffe ploeg. Ervaring is geen
vereiste; wij leren je desnoods de
nodige vaardigheden aan.
Wil je er volgend jaar bij zijn? Stuur
ons dan een mailtje en we houden je
bij het begin van het academiejaar
op de hoogte voor een introductie-
middag: veto@veto.be. 
Mis deze tussenstop tijdens je
expeditietocht niet!

Internet: www.veto.be
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