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Met het Odysseus-programma haalt
Minister van Wetenschap &
Innovatie Fientje Moerman Vlaamse
toponderzoekers terug naar hun
heimat. Onder algemeen gejuich
versterkte stamcelonderzoeker
Catherine Verfaillie na een lange
periode in de VS opnieuw de
K.U.Leuven-rangen. Maar de grote
stap voorwaarts naar de kenniseco-
nomie moet nog enkele hinder-
nissen nemen.

Dries De Smet

De Griekse held Odysseus verstopte zich ooit
in een paard om Troje kort en klein te slaan.
Maar het is niet daarom dat Fientje
Moerman hem aanstelde als peter van het
nieuwe programma. Odysseus keerde pas na
twintig jaar (tien jaar oorlog en tien jaar
terugkeer) terug naar zijn geliefde Penelope.
Moerman wil dat uitgeweken Vlaamse
toponderzoekers hetzelfde doen.

De Vlaamse wetenschappers hebben er
wel oren naar. Op een voorstelling van
Moerman in de VS luisterden een 50-tal
onderzoekers van Vlaamse bodem aan-
dachtig naar de terugkeermogelijkheden.
Veel vorsers vinden immers dat ze moeten
werken voor de Europese economie, en niet
voor de Amerikaanse. Niet zozeer het loon-
briefje, maar wel de minder uitdagende
onderzoeksomgeving houdt hen in het
buitenland.

Het Odysseus-programma wil daarmee
komaf maken. Per jaar worden twee top-
onderzoekers uit het buitenland terug-
gehaald: één uit de positieve wetenschappen
en één uit de menswetenschappen. Zij
krijgen per jaar een bedrag ter beschikking
om een onderzoeksteam uit te bouwen.
Voor een experimentele inrichting gaat het
om 1,2 à 1,5 miljoen euro, voor een niet-
experimentele 0,6 à 0,75 miljoen. Dat is
aanzienlijk meer dan voor gelijkaardige
programma’s in Canada en Nederland. Vier
veelbelovende subtoppers ontvangen
300.000 tot 400.000 euro.

Naast het Odysseus-programma riep
Moerman nog twee programma’s in het
leven. Het Methusalem-programma wil de
braindrain tegengaan. Toponderzoekers
krijgen een persoonlijke langetermijnfinan-
ciering. Ze moeten wel aantonen dat hun

onderzoek kwalitatief hoogstaand is en
moeten ook voldoende bestaande finan-
cieringsmiddelen kunnen aantrekken. Het
Hercules-programma zorgt voor de finan-
ciering van infrastructuur. Dit gaat pas in
2007 van start.

Voetbalploeg

“Een voetbalploeg uit tweede provin-
ciale kan met het inkopen van een
internationale ster misschien tot in derde
nationale geraken, maar zonder andere
ingrepen zal zelfs dat niet lang duren.” Dat
schreef Guy Tegenbos naar aanleiding van
de terugkeer van Catherine Verfaillie in een
opiniestuk in De Standaard. Of de
K.U.Leuven in tweede provinciale speelt,
laten we in het midden, maar zeker is dat
het onderzoeksbeleid verre van optimaal is.
Dat geldt niet alleen voor de K.U.Leuven,
maar voor veel universiteiten in Europa.

Een eerste pijnpunt is het aanwer-
vingsbeleid. In Vlaanderen wordt te veel
gewerkt met de zogenaamde profiel-
vacature. Men heeft eerst een kandidaat op
het oog en schrijft daarna de vacature op
maat van het cv van de bewust ekandidaat.
In de Verenigde Staten werkt men meer met
algemene vacatures waardoor betere
onderzoekers met een ander project wél aan
de bak geraken.

Een tweede kritiek is de inteelt. Om
prof te worden aan de K.U.Leuven studeer
en doctoreer je er best. Daarna blijf je
plakken tot je er prof wordt. In de Verenigde
Staten ben je quasi verplicht om elk stadium
aan een andere instelling te doen. Doc-
toreren en als post-doctoraal medewerker
aan dezelfde faculteit blijven wordt er als
een competitief nadeel gezien. Het
Odysseus-programma is op dat punt zeker
een verbetering. Talentvolle onderzoekers
die een proftitel aan de K.U.Leuven
ambiëren zullen sneller geneigd zijn om hun
vooropleiding elders te volgen. Want een
terugkeer wordt makkelijker.

Tot slot port het Europese systeem luie
proffen te weinig aan om kwaliteitsvol
onderzoek te verrichten. Eens benoemd,
altijd benoemd. Het is ondenkbaar dat je een
graad zou verliezen omdat je te weinig
publiceert.

Een competitief systeem heeft ook zijn
keerzijde. Vorige week werd bekend dat de
Vlaamse kankerspecialist Luk Van Parijs zijn
onderzoeksresultaten vervalste om waarde-
volle resultaten te kunnen publiceren. Zijn
werkgever, het prestigieuze Massachusetts
Institute of Technology, ontsloeg hem op
staande voet. Onderzoekscoördinator van de
K.U.Leuven Paul De Boeck noemt de druk
op wetenschappers onmenselijk. “Als het
maar gepubliceerd raakt” is soms belang-
rijker dan de relevantie.
Meer over het Oddysseus-plan op p.3 

ODYSSEUS-PROGRAMMA STAP VOORUIT, MAAR

DE WEG IS NOG LANG

Oude Griek haalt
Vlaamse toppers terug

(foto Roman Verraest)
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Allochtonen? Bof In Leuven
zorgen we al voor de
gehandicapten.

Het gebrek aan solidariteit en het egocentrisme neemt bij LOKO stilaan buitengewone proporties aan. Op
een tijdstip dat dolgedraaide allochtonen een wanhopig antwoord geven op uitsluiting, marginalisering,
discriminatie en uitzichtloosheid laat LOKO op een niet bepaald geïnteresseerde wijze van zich horen in het
dossier ‘allochtonen’.

Waar gaat het feitelijk om? In De Standaard van 24 juni 2004 lezen we: “De kansen op het vinden van
een baan zijn kleiner voor allochtone schoolverlaters dan voor hun autochtone Belgische leeftijdsgenoten. De
moeilijke intrede van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt is slechts deels te verklaren door discriminerend
gedrag bij de bedrijven. Dàt blijkt uit een profielanalyse van 2.700 allochtone schoolverlaters zonder baan, door
de Vlaamse overheidsdienst VDAB. Het verschil in scholing is opmerkelijk: 42% van de allochtone
schoolverlaters kan als laaggeschoold omschreven worden; bij de ‘etnische Belgen’ is dat 16%. Bij allochtone
jongeren verlaat 8,8% de schoolbanken met een diploma hoger onderwijs op zak, tegen 39% bij de ‘Belgen’.”

Laten we wel wezen: de cijfers zijn hallucinant. Niettemin vindt LOKO-voorzitter Thomas Delaet het
allochtonenprobleem niet de moeite waard om op de tafel te kloppen (Veto, 10/11/2005 en De Standaard,
26/09/2005) maar bovendien acht de voorzitter dat er wat hen betreft (ik citeer): “…geen financiële stimulans
gekoppeld dient te worden aan het voeren van een doelgroepenbeleid.” (Veto, 10/11/2005). Het argument dat
de LOKO-voorzitter hanteert, is dat de “K.U.Leuven een lange traditie heeft wat betreft het ondersteunen van
mensen met een handicap en dit zonder een aanmoedigings-financiering”.

Is er een lange traditie aan de K.U.Leuven als het gaat om de ondersteuning van allochtonen?
Hoegenaamd niet. Tot vandaag blijft het bij het “in kaart brengen” brengen van de problematiek, zoals dat dan
heet. Niet dat de K.U.Leuven de hersens niet in huis heeft om het probleem aan te pakken. De dienst
studieadvies van de K.U.Leuven in het bijzonder en het Vlaamse onderwijslandschap in het algemeen zijn tot
het inzicht gekomen dat positieve discriminatie, zoals gebeurt voor gehandicapten die met fysieke achterstelling
te kampen hebben, nodig is, wil men echt iets verbeteren aan het lot van de allochtoon. Concrete initiatieven
blijven echter uit. Je zou haast gaan denken dat in het huidige maatschappelijk rechts klimaat geen enkel
voorstel in die richting getolereerd zou worden. Is het een gebrek aan intellectuele moed? Of pure desinteresse?
Een-ver-van-mijn-bed-show?

Men consultere onze eigenste rectoraal adviseur gelijke kansen en diversiteit, prof. dr. ir. Sabine Van
Huffel, over de zaak. Het antwoord is teleurstellend. In Campuskrant van 3 november brengt ze: “Ik moet
toegeven dat er op het vlak van allochtonenwerking nog veel onduidelijkheid is. Met gender zijn we al jaren
bezig, en op functiebeperkingen heb ik ook al een goed zicht. Maar bij allochtonen ligt het een stuk moeilijker:
het probleem ligt vooral bij de instroom, dus kan je daar als universiteit alleen weinig aan veranderen.”
Toegegeven, de gelijke professor mompelt nog iets over het VLIR-niveau, maar er moet gevreesd worden dat,
ondanks de warme woorden van de rector op zijn maidenspeech, ook van deze bestuursploeg niet al te veel
verwacht hoeft te worden als het gaat om het lot van kansarme allochtonen. Al jaren verschuilt men zich
immers achter het argument dat het probleem zich bevindt bij de instroom. Alsof dat de universiteit vrijpleit
van iedere verantwoordelijkheid, al was het maar door haar stem te laten horen in het maatschappelijk debat.

Maar er is meer dan dat: het is bijna niet te geloven, maar LOKO ijvert er zelfs voor dat de K.U.Leuven
deze doelgroep beter laat voor wat het is: “…Daarnaast is het niet noodzakelijk dat elke universiteit focust op
hetzelfde doelgroepenbeleid. Het lijkt ons logischer dat de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld focust op
allochtonen, terwijl de K.U. Leuven zich toelegt op personen met een handicap” (Veto, 7/11/2005). De
gehandicapten naar Leuven en de allochtonen naar Antwerpen! Amehoela! Is dit wat LOKO onder
democratisering verstaat? Stop deze aarde, ik wil eraf!

Zelf wil en kan ik niet geloven dat LOKO dit meent. Ik kader het dan ook in een krampachtige en
egocentrische reactie op de herstructurering van de financiële middelen. De ‘tweede democratiseringsgolf’ heeft
onder meer als doelstelling allochtonen bij het hoger onderwijs te betrekken. Vandenbroucke voorziet daarom
in zijn voorstel een ‘aanmoedigingsfonds’ waaruit instellingen kunnen putten bij het voeren van een
allochtonenbeleid. LOKO is echter bang dat er zal gesnoept worden aan hun verworven rechten. Specialisaties
in de geneeskunde dreigen een dure zaak te worden. Bovendien: “De master na master (MaNaMa) wordt niet
gefinancierd als basisopleiding, terwijl deze net supernoodzakelijk is voor de meeste studenten,” aldus Thomas.
Of nog: hoe een een relatief luxeprobleem, i.e. “ een “supernoodzakelijke” opleiding”, als we het woord dan
toch mogen gebruiken, voor mensen die decennia in de marge leven, van het toneel kan verdringen. Wel
LOKO, de intellectuele elite bestaat al en LOKO is er de meid van! Eens te meer het bewijs dat allochtonen, en
we zitten ondertussen aan de derde generatie, nog steeds niet beschouwd worden als deel van deze
samenleving. Het probleem wel, maar niet de allochtoon zelf. Dit weerspiegelt zich dan ook in de houding van
LOKO: een dubbelzinnige houding naar Belgen en nieuwe-Belgen. Alsof het zou gaan om een andere species.
Een dubbele standaard voor wat qua opleiding en onderwijs nodig is. Het doet me verdacht veel denken aan
hoe de Grieken hun democratie invulden.

Professor Van Huffel, ik ben benieuwd naar uw mening hierover. En verder, er wacht u een prachtige
kans. Om een nieuw, origineel en sterk beleid ter zake te voeren. Ik geef een voorzet: het in kaart brengen
ervan kunnen we ter zijde laten. Er zijn immers voldoende studies voorhanden die enerzijds de pijnpunten
naar voren schuiven en anderzijds concrete incentives voorstellen. Niet in het minst hebben we in eigen huis
vorsers die een sterke affiniteit hebben opgedaan met deze problematiek: Albert Martens, Lode Walgrave,
Marie-Claire Foblet, Nadia Fadil, etc… om maar enkelen te noemen.

Een eerste luik waarin de K.U. Leuven zich verdienstelijk kan maken: het prangende probleem regelmatig
onder de aandacht te brengen in de media. Niet enkel bij een feestgebeuren, zoals bij de opening van het
academiejaar een nummertje opvoeren (zoals iedere universiteit vandaag doet) maar een voortrekkersrol in
het op gang brengen van de discussie. Het andere luik betreft concrete initiatieven aan onze alma mater zelf.
Draai of keer het zoveel je wel: positieve discriminatie is onvermijdelijk. Wil dit zeggen dat allochtonen
makkelijkere examens moet krijgen of slecht de helft van de vakken moeten afleggen? Geenszins! Over het
studieparcours valt niet te onderhandelen. Maar er zijn heel wat omgevingsfactoren die wel aangepakt kunnen
worden. Een voorbeeld: voor de autochtoon zijn er initiatieven te over om met mensen van “dezelfde
achtergrond” samen te komen. Als allochtoon verdwaal je en verkommer je letterlijk van eenzaamheid in onze
Leuvense studentenstad. Geen studentenvereniging die je neemt zoals je bent. Geen organisatie die openstaat
voor wie je bent, of je moet heel wat alcohol kunnen verzetten en een hele resem vragen beantwoorden:
gaande van Bin-Ladens politiek, de Palestijnse kwestie uitleggen en Abou Jahjah openlijk afzweren. Kortom,
wat de instroom van allochtonen nodig heeft, is een opvang en begeleiding die vertrekt vanuit de achtergrond
en ideeënwereld van deze mensen zelf. Immers, zo ook probeert de K.U.Leuven bij gehandicapten heel het
studiegebeuren te benaderen vanuit het oogpunt van de invalide. Dit zou kunnen door de oprichting van een
gemeenschapshuis waar evenveel allochtonen als autochtonen bij elkaar worden gebracht. Hiermee wordt
minstens verholpen aan de subtiele mechanismen van onderdrukking van identiteit. Ik zou hier willen
verwijzen naar het bestaande en lovenswaardige Dondeynehuis (van de K.U.Leuven) dat studenten met een
gelijkaardige interesse de kans geeft om samen een gemeenschapshuis te bevolken en het studieparcours af te
leggen. Een gelijkaardig (maar niet volledig te kopiëren) initiatief zou een aanzet kunnen betekenen.

Benieuwd wat onze rectoraal adviseur en LOKO hierover denken….
Ing. Hakim Boutkabout, student natuurkunde

LOKO gaat niet akkoord met Vlaams
Minister van Onderwijs Frank Vanden-
broucke. Het niet financieren van de
ManaMa‘s zou volgens Thomas Delaet,
voorzitter van LOKO, een “intellectuele
elite” creëeren. Verder studeren is dan
weggelegd voor rijken of voor richtingen
die gefinancierd worden van overheids-
wege uit. Dit druist regelrecht in tegen de
eigen doelstellingen van het financie-
ringsdecreet, namelijk democratiseren.
Maar het is vreemd dat juist de voorzitter
— met nieuw vierkant brilmontuurtje —
spreekt in termen van elites.

Rechtvaardig

Het moet intussen duidelijk zijn,
Vandenbroucke wil het hoger onderwijs
toegankelijker maken. Dat betekent
sociaal zwakkere groep integreren. Meer
specifiek: allochtonen moeten naar de
universiteit of hogeschool kunnen gaan.
In het financieringsplan is daarvoor een
extra, helaas vrijblijvend, aanmoedi-
gingsfonds voorzien. Dat allochtonen
moeten kunnen verderstuderen is een
evidentie en het is een belangrijke weg
tot integratie. Omdat dat laatste iedereen
aanbelangt, is het stimuleren ervan zowel
een individuele als collectieve verant-
woordelijkheid. Of niet?

Dat is een heikel punt, als we de
algemene verontwaardiging mogen
geloven over het voorpagina-artikel van
de vorige Veto. Het focussen op een
allochtonenbeleid is, volgens Delaet, niet
zozeer een zaak van Leuven, maar van
Antwerpen, omdat het probleem daar
urgenter is. Ja, en dan?

Een simpele omdraaiing van de
redenering geeft het volgende
bedenkelijke resultaat: omdat Leuven
zich richt tot gehandicapten en Ant-
werpen tot allochtonen, zou men in Ant-
werpen geen oog meer moeten hebben
voor gehandicapten. Dat idee is natuur-
lijk ondenkbaar én onaanvaardbaar. Het
kan niet de bedoeling zijn dat één

dwingend probleem ertoe leidt dat een
ander probleem genegeerd wordt. En als
dat zou gebeuren, is het nog maar de
vraag hoe rechtvaardig en moreel de
gemaakte keuze is. Dus is het nood-
zakelijk dat voor alle belangrijke pro-
blemen een oplossing gezocht wordt. De
allochtonenproblematiek is een groot
maatschappelijk probleem en het is niet
omdat LOKO vorig jaar besloot geen
maatschappelijke standpunten meer in te
nemen, dat het geen probleem meer is
dat ook de Leuvense student aanbelangt.

Initiatief

Het is een spijtige zaak dat LOKO, als
officiële studentenvertegenwoordiging,
hier zo’n standpunt inneemt. Want de
studenten zijn de enigen die in deze
discussie niets te verliezen hebben en die
dus hun verantwoordelijkheid ten volle
kunnen opnemen. Als LOKO geen
initiatief neemt, wie zal het dan wél
doen? Als er niets gedaan wordt aan de
instroom en voortgang van allochtonen
in het hoger onderwijs, zal de groep altijd
ondervertegenwoordigd blijven, ook
binnen LOKO. Het probleem wordt zo
een vicieuze cirkel. Er zijn weinig
allochtone studenten ingeschreven, dus
er zijn weinig problemen… Dat is fout;
wie de allochtenproblematiek ontkent is
vandaag verkeerd bezig.

Als LOKO kritiek spuit omdat een
regel zou indruisen tegen de gedachte
van democratisering, moet ze eerst in
eigen boezem kijken. Want is het niet zo
dat, als de allochtone student blijft
genegeerd worden in het hoger
onderwijs, een nieuwe elite gecreëerd
wordt? Dan worden de studenten lakse
burgerkindjes die elke affiniteit met de
realiteit verloren hebben. Of zijn we dat
al?

Maarten Goethals

TAXI’S BENNY Vrije Tribune
Geen gehandicapten in Antwerpen

Donder-
dag

(advertentie)

De Moete (tegenover 
ingang ACCO)
van 11.00h tot 14.00h

Faculteit Sociale
Wetensch. (lok. A 01.47) 
Gasthuisberg (O&N2 -
lokaal 05.209)
van 14.00h tot 17.00h

Letteren (Erasmushuis -
lokaal 01.09)
Psych. & Pedagogische
wetensch.(lokaal 00.09)
van 9.00h tot 12.00h

E.T.E.W. (lokaal 00.111)
Faber (lokaal 00.06)
van 14.00h tot 17.00h

ALMA III (inkomhal)
De Moete (tegenover   
ingang ACCO) 
Gasthuisberg (O&N2 -
lokaal 05.209) 
van 11.00h tot 14.00

Spreekuren

Dinsdag

Woens-
dag

Maandag
Studiefinacnciering, studiegeld... wat is
het verschil? Waar kan ik studeren en
wonen als rolstoelgebruiker? Tot welke
datum kan ik nog mijn studiekeuze
veranderen? Waar vind ik een buddy? Ik
ben mijn studentenkaart kwijt. Hoeveel
kost kotnet? Kan ik met mijn buspas ook
naar Brussel reizen? Wat als je Velo-fiets
gestolen is? Wat is Pangaea? Bestaat er
een huisarts voor studenten? Ik heb last
van faalangst. Hoeveel kost een
sportkaart? Kan ik een lening krijgen bij
de sociale dienst? 
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Hoewel de Vlaamse regering de operationalise-
ring van het Odysseus-plan nog moet goedkeu-
ren, mag Fientje Moerman, minister van Econo-
mie en Wetenschap, alvast tevreden zijn. Ze
maakte werk van de verstarring aan de universi-
teiten inzake onderzoek, maar ook van de vraag
om in te kunnen spelen op een kennisgerichte
economie. Het Odysseus-plan is een belangrijke
stap voorwaarts zowel voor de universiteiten als
voor de maatschappij.

Maarten Goethals

Daniëlle Raspoet, raadgever Wetenschap en innovatie
op het kabinet: «Met het Odysseus-programma willen wij
niet enkel Vlaamse onderzoekers terughalen. Het is zeker
ook de bedoeling om buitenlandse wetenschappers naar hier
te trekken. In de media leek het of het accent enkel lag op de
onderzoekers van hier.»
André Oosterlinck: «Ik denk zeker dat het Odysseus-plan
goed is. Eigenlijk had ik dat al vroeger gesuggereerd toen het
mijn plan was om Katrien Verfaillie terug naar België te ha-
len. De minister heeft het volledig geïnitieerd en uitgewerkt.
Overal tracht men natuurlijk zijn beste en meest excellente
onderzoekers terug te lokken. Maar de Europese wetgeving
verbiedt ons een onderscheid te maken tussen Europeanen.
Daarom is gesteld dat het accent ligt op goede mensen.»

«Wat de minister nu gedaan heeft, is in die mate belang-
rijk dat ze beloofd heeft voldoende middelen uit te trekken.
Ik herinner me dat de adviezen van collega’s van andere uni-
versiteiten daar verdeeld over waren. Zij hadden liever
kleinere bedragen gezien, omdat men zo meer mensen kon
aantrekken. Maar zo’n groot bedrag is wel nodig. Als mensen

terugkomen en onvoldoende middelen krijgen, dan moeten
zij als het ware opnieuw starten en zo wordt een immense
achterstand opgebouwd. De wetenschap wacht niet.»

Potentie

Veto: Wat zal het effect zijn op de relatie van de universiteit met de
Vlaamse Overheid?
Oosterlinck: «Wat u daarmee bedoelt, is dat ook de univer-
siteit inspanningen moet leveren. Men krijgt namelijk geld
voor onderzoeksmiddelen en dat betekent een modernise-
ring van het laboratorium. Daarnaast moet men nog extra
mensen aanwerven of mensen die bezig zijn met gelijkaardig
onderzoek onderbrengen in één instituut. Dit brengt een ver-
snelling teweeg van groeiende ideeën en heeft daarnaast ook
effect op meerdere domeinen met soms belangrijke door-
braken als gevolg. Zoals het stamcelonderzoek invloed heeft
op de behandeling van hartziekten en hersenbeschadiging.
Dergelijk onderzoek bezit een enorme potentie en is dan ook
de reparatiegeneeskunde van de toekomst.»
Raspoet: «Maar met Odysseus krijgen de universiteiten een
financiële incentive als ze iemand willen binnenhalen. De
universiteit financiert het mandaat van de onderzoeker al
naargelang zijn ranking. Het zijn dus de universiteiten die de
kandidaten voordragen. Een internationale jury, ingesteld bij
het FWO, screent de voorgedragen kandidaten. De Vlaamse
overheid voorziet in een startfinanciering van vijf jaar voor
de uitbouw van een onderzoeksgroep. Het is daarom een
beetje een joint venture tussen de overheid en de universitei-
ten, met een gedeelde verantwoordlijkheid.»
Veto: Zullen er spectaculaire resultaten geëist worden?
Oosterlinck: «Neen, wat de overheid wenst is dat de men-
sen die we aantrekken van een zeer hoog niveau zijn. We
kunnen niet iemand aannemen die niets heeft bewezen. Op

dit moment is er een gentlemens’ agreement tussen de univer-
siteit en de overheid en ik heb daar zelf veel aan meege-
werkt. Dat betekent dat de helft van het budget gaat naar
fundamenteel onderzoek en de andere helft naar onderzoek
met een industriële finaliteit. Dat laatste zal een invloed
hebben op onze industrie. Voor het fundamenteel onderzoek
eist de overheid enkel dat het goed zal zijn volgens de inter-
nationale standaarden.»

Positief

Veto: Wat is de respons op het plan?
Raspoet: «De visienota werd voor advies voorgelegd aan de
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en is daar bijzonder
positief onthaald, mits enkele aandachtspunten. Die hebben
we ingewerkt in de nota waarna deze principieel is goedge-
keurd door de Vlaamse Regering.»

«In Nederland werd het Odysseus-programma van
Fientje Moerman voorgesteld als een zeer goed voorbeeld
van hoe een regio aantrekkelijk te maken voor toponderzoe-
kers. Eind oktober was Fientje Moerman op werkbezoek in
de VS, ook om Odysseus te promoten. Zo was er een infodag
in New York voor daar aanwezige Vlaamse onderzoekers. Die
waren zeer geïnteresseerd en stonden er algemeen positief
tegenover.»

«We zijn zeker niet tegen internationale mobiliteit. Inte-
gendeel, die moet worden aangemoedigd. Maar vandaag ke-
ren onze Vlaamse onderzoekers niet terug omdat de onder-
zoeksomgeving in Vlaanderen niet voldoende aantrekkelijk
is. En daar willen we met Odysseus aan tegemoet komen. En
het is niet zozeer, zoals ook vaak beweerd wordt, het fami-
liale aspect dat overtuigt. Als dat de enige reden zou zijn om
terug te komen, trekken we de verkeerde mensen aan.»

ERERECTOR EN KABINET OVER ODYSSEUS-PLAN

“Ik had het al vroeger gesuggereerd”

De Nationalistische Studentenvere-
niging (NSV) betoogt op donderdag 1
december in Leuven, onder de
noemer ‘België Barst’. De NSV
schaart zich aan de kant van ex-
treem-rechts en daarom wordt er
naar goede gewoonte een tegenbe-
toging georganiseerd. Een aantal or-
ganisaties wil immers de handen in
elkaar slaan om een alternatief te
bieden voor dit gedachtegoed.

Robin Broos & Nele Van Doninck

Elke jaar vindt de NSV links of rechts wel een
reden tot betogen in een studentenstad. De
NSV schrijft zelf op de nieuwspagina van haar
website: “Actueel nieuws dat niet de volle
aandacht krijgt van de Media. Nieuws dat
niet graag gehoord wordt door de machtige
en kapitaalkrachtige groepen, nieuws dat niet
altijd even politiek correct is, nieuws dat
geacht wordt niet geweten te zijn!” De under-
dogpositie innemen, we zouden er bijna met
open ogen inlopen. Daaronder staat een
agressieve affiche waarop een
(Vlaamse) leeuw de Belgische
vlag doormidden scheurt onder
de leuze ‘na 175 jaar… België
barst!’ Waarom zou de media
hier geen aandacht aan willen
besteden? Tenslotte had het net
zo goed kunnen gaan om een
ludieke actie van bijvoorbeeld de
N-VA. Misschien is het wel
omdat er, naast de poster, geen
beweegreden of duidingstekst te
vinden is over de traditionele
NSV-betoging.

Zoals dezelfde traditie het
voorschrijft dient er ook dit jaar
een massale tegenbetoging op
touw gezet te worden. Eenvou-
dig is dat niet, tenslotte bestaat
er niet iets als dé vereniging die
staat voor alles waar de NSV niet
voor staat. Daarom kwamen vo-

rige week donderdag vertegenwoordigers van
Oxfam, 11.11.11 en een koepel van ngo’s
samen met afgevaardigden van de Partij van
de Arbeid (PvdA) en haar jongerenbeweging
(COMAC), de Actief Linkse Studenten (ALS),
de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) en
Stop United States of Agression. De vergade-
ring had als doel om als één platform naar
buiten te komen tegen de extreem-rechtse
studenten.

Excuus

Wanneer de NSV op straat komt tegen
België, is het moeilijk om een tegenbetoging
op te roepen met de tegengestelde belangen.
Tenslotte zullen er studenten zijn die niet
akkoord gaan met alle uitlatingen van de
NSV, maar misschien wel voorstander zijn
van het separatisme. Al snel werd duidelijk
dat deze tegenbetoging niet rond het door de
NSV naar voren geschoven thema ‘België
Barst’ hoeft te draaien. Het lijkt er immers op
dat de NSV deze slogan gewoon als excuus
gebruikt om legaal door de straten te trekken.
De tegenbetoging zal waarschijnlijk focussen

op het extreem rechtse karakter van de NSV
zelf. Er werd door de vertegenwoordigers die
donderdag aan tafel zaten benadrukt dat het
om een vreedzame betoging zou gaan.

Mobiliseren

Een gezamenlijke platformtekst zou door
zoveel mogelijk groepen en organisaties moe-
ten worden ondertekend. De manier waarop
die tekst moet worden ingevuld is echter een
heikel punt voor groeperingen die zelf ook
wel eens extreme standpunten — zij het dan
van de geheel tegenovergestelde ideologische
zijde — durven innemen. De ALS wilden
koste wat het kost een politieke boodschap in
de gezamenlijke platformtekst. Zij bena-
drukten sterk dat de traditionele politieke
partijen verantwoordelijk zijn voor de
problemen waarop extreem-rechts haar
voedingsbodem vindt. Oxfam daarentegen
was geen voorstander van een politieke
stempel, wat bijstand kreeg van de anderen.
De belangrijkste beweegreden van deze actie
moest zijn om zoveel mogelijk studenten te
mobiliseren tegen extreem rechts en de

studentenstem NSV. Om de platformtekst
kracht bij te zetten zouden ook andere
groeperingen, zoals de jongerenafdelingen
van de grote politieke partijen, de tekst ter
inzage krijgen en de mogelijkheid hebben
deze te ondertekenen.

Boosdoener

Even leek het erop dat er nooit een con-
sensus zou worden gevonden met de aanwe-
zige groeperingen. Jongerenafdelingen zou-
den immers nooit een standpunt innemen
dat indruist tegen de visie van hun moeder-
partij. Ook de Leuvense studentenkringen
kunnen wel eens afhaken op een te zwaar
politiek getinte tekst. De afgevaardigden van
COMAC bemiddelden en er werd uiteindelijk
toch afgesproken om de traditionele partijen
met de vinger te wijzen, zij het niet om ze als
enige boosdoener af te schilderen. Voor de
ALS een te zwakke boodschap, maar geen re-
den om uit het platform te stappen. Als even-
tuele oplossing werd een debat naar voren
geschoven, waar alle partijen hun visie gron-
dig uiteen mogen zetten. Het staat evenwel al

vast dat, als het debat er
komt, het niet op de dag van
de betoging georganiseerd
zal worden. De betoging
moet van de politie immers
meteen na het eindpunt
ontbonden worden, met het
oog op de veiligheid.

Voorlopig staat het dus
vast dat er op 1 december
een tegenbetoging komt,
verdere informatie daar-
over zal ongetwijfeld nog
via verschillende kanalen
tot de studenten komen. Of
beide acties een succes wor-
den, valt af te wachten, al
staat het zo goed als vast dat
het deze bewuste avond
vonken zal geven in een
anders zo verdraagzame
stad als Leuven.

BETOGING EN TEGENBETOGING NSV OP 1 DECEMBER

Platform voor verdraagzaamheid
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Het nieuwe financieringsvoorstel
van minister van onderwijs Frank
Vandenbroucke werd besproken
met alle belangrijke partners in het
onderwijslandschap: de Vlaamse
Vereniging van Studenten (VVS), de
universiteiten en hogescholen en de
vakbonden. Zoals verwacht, werd
het een levendige discussie en
stonden de meningen soms dia-
metraal tegenover elkaar. Het is nog
maar de vraag of Vandenbroucke
zijn december-deadline haalt en of
hij een compromis zal trachten te
puren uit het slagveld van opinies,
dan wel gewoon zijn zin doordrijft.

Bram Delen

Er was één onderwerp waarover op het
overleg erg hard werd doorgeboomd: de
academisering van het Hoger Onderwijs en
hoe deze gefinancierd zal worden. Dirk
Vandamme, kabinetschef Onderwijs, heeft
duidelijk verklaard iets te willen doen aan de
onderfinanciering van de hogescholen, maar
dit mag niet ten koste gaan van de universi-
teiten. Waar de brave man het geld ging
halen, vertelde hij er niet bij. Het is ook niet
uitgesloten dat er nog extra middelen
zouden worden vrijgemaakt voor de hele
overgangsoperatie, aldus Vandamme. Maar
hierover bestaat nog geen politiek akkoord.
Over de invoering van het leerkrediet lagen
de opinies het verst uit elkaar.

Sokkel

Opvallend weinig partners aan de
onderhandelingstafel hadden problemen met
het feit dat de vaste sokkel amper vijf procent
bedraagt. Dit speelt vooral in het nadeel van
kleine instellingen. De financiering wordt zo
meer afhankelijk gemaakt van de variabelen
die in het model worden ingevoerd,
waaronder de belangrijkste het aantal
studiepunten is. Vraag en discussiepunt is
dan: welke studiepunten? Het aantal
opgenomen studiepunten (input) of het
aantal verworven studiepunten (output)?
VVS en de vakbonden pleitten voor loutere
inputfinanciering en dus een behoud van de
huidige situatie. Zelfs een rendementsbonus
of een diplomabonus - een afgezwakte vorm
van outputfinanciering - kon er voor de
Vlaamse studentenkoepel niet door. De
studieduurvertraging en drop-out is
momenteel nog niet problematisch volgens
VVS en daarom pleitten zij ervoor om voor
andere maatregelen te kiezen dan een
output-financiering. Het gevaar bestaat
immers dat door te financieren op
verworven studiepunten, er kwaliteitsverlies
komt in het onderwijs.

Frank Vandenbroucke zelf is echter

heftig voorstander van outputfinanciering en
zijn kabinetschef stak tijdens het overleg ook
niet onder stoelen of banken ontgoocheld te
zijn over het feit dat de meerderheid niet te
vinden is voor een sterk outputgestuurde
financiering. Het rekenen met het aantal
verworven studiepunten is immers vanuit
administratief oogpunt makkelijker dan
inputfinanciering, waarbij men weer een
definitie klaar moet hebben van wat een
financierbare student is. Bovendien stelde de
kabinetschef dat studenten er alle belang bij
hadden om te kiezen voor output-
financiering omdat een instelling zo wordt
gestimuleerd om studies te doen resulteren
in een diploma. VVS repliceerde hierop dat
outputfinanciering ook een pervers effect
kan hebben voor de (zwakke) student:
namelijk dat de instellingen zich zullen
richten tot rijke studenten van hoogge-
schoolde ouders die een erg hoog
studierendement hebben. VVS vreest dat
outputgefinancierd onderwijs dus ook de
vraag bij de instellingen naar selectie bij de
instroom zal doen toenemen.

De studentenkoepel VVS was wel erg te
spreken over het feit dat de minister
inputfinanciering wil behouden voor
eerstejaarsstudenten en hen zelfs financieel
‘dubbel’ wil tellen: een eerste keer voor
zestig studiepunten input en een tweede
keer voor de verworven studiepunten. VVS
forceerde een opening tijdens het overleg en
pleitte voor een uitbreiding van het aantal
studenten die dubbel zouden worden
gefinancierd. Naast de eerstejaars zou het
dan voor de instellingen aantrekkelijk
worden om kanszwakke groepen, zoals al-
lochtonen, kinderen van laaggeschoolden…
te laten inschrijven. Zo hoopt VVS dat het
voor instellingen aantrekkelijk wordt om
kansarme jongeren te laten inschrijven én ze
te begeleiden om zo hun achterstand in te lo-
pen. De vakbonden en de Vlaamse Onder-
wijsraad (VLOR) reageerden alvast positief
op dit voorstel.

Leerkrediet

Een ander punt waar VVS moeite mee
had, was het leerkrediet. Dit laat de student
toe zich in te schrijven aan het ‘normale ta-
rief’ voor één bachelor, één master, één scha-
kelprogramma en één BanaBa (bachelor na
bachelor). Wie daar buiten valt, door bij-
voorbeeld een tweede master op te nemen of
een ManaMa te willen volgen, zal diep in de
portefeuille moeten tasten. VVS ging niet
akkoord met dit voorstel van Vanden-
broucke, maar stond daarin alleen. Volgens
de Leuvense studentenkoepel LOKO gaat
zo’n leerkrediet in tegen het levenslange
leren, tegen democratisering van het onder-
wijs en tegen flexibilisring. Om dezelfde re-
denen eist VVS dat alle ManaMa’s (master na
master) volwaardig gefinancierd worden
door de overheid - wat nu niet het geval is.

VVS stond geïsoleerd in de radicaliteit van
hun eis om alles volwaardig te laten financie-
ren. Hun vraag voor een gelijke behandeling
van ManaMa’s en BanaBa’s kon wel op bijval
rekenen.

Het kabinet wil de ManaMa’s te laten
indalen in de gewone masteropleidingen,
hoewel dit ook gepaard zal gaan met een
meerkost. Ook moest Vandamme toegeven
dat de Vlaamse Overheid de laatste jaren de
wildgroei aan ManaMa’s beter had
gekortwiekt, in plaats van gestimuleerd. Te
meer daar de ManaMa geen internationaal
erkend gegeven is.

Hoewel de studenten niet te vinden
waren voor een leerrecht, weerhield het
sommige leden van de VLHORA (Vlaamse
Hoger Onderwijsraad) en de Associatie
K.U.Leuven er niet van te pleiten voor een
verstrenging van het leerkrediet tot het
leerrecht. Dat houdt in dat men niet alleen
een beperkt aantal opleidingen mag volgen,
maar dat dit ook binnen een bepaalde
termijn moet gebeuren. Als een student niet
afstudeert binnen die termijn, moet hij of zij
hogere inschrijvingsgelden betalen.

Dat pikte VVS niet en ook Vandamme
vond deze radicalisering van het leerkrediet
te ver gaan. De Associatie K.U.Leuven wilde
via het leerrecht de druk uitoefenen op de
student en zo werk maken van
studievoortgang. Zeker nu in het nieuwe
voorstel van de minister ‘bissen’ financieel
onaantrekkelijk wordt voor de instellingen
zonder dat de student een financiële
aderlating krijgt. Of hoe een voorstel van de
minister een instelling en haar studenten
tegenover elkaar kan uitspelen.

Koen Debackere van de Leuvense
Associatie pleitte ook voor niet-bindende
oriënteringsproeven als er op output
gefinancierd zou worden. Verder stelde hij
ook het Leuvense financieringsvoorstel voor.
Uit de simulatie bleek het om een soort
dynamisch overgangsmodel te gaan,
waarvan de parameters wijzigen zodat geen
enkele instelling nadeel zou ondervinden.
Het ging al bij al om een vrij conservatief
voorstel, omdat het Leuvense voorstel
inhoudt dat men de parameters en de
gewichten zo gaat kiezen dat ze niet teveel
negatieve impact hebben op de financiering
van de instellingen. Terwijl financieringsbe-
leid de belangrijkste hefboom is om de instel-
lingen in een bepaalde richting te doen mar-
cheren.

Bloedbad

Het kabinet wenst zelf nog zoveel mo-
gelijk te wachten met het starten van simu-
laties om de discussie op het conceptuele ni-
veau te houden. Wat Vandenbroucke nu best
kan missen zijn instellingen die aan het tel-
len slaan en op basis daarvan een voorstel
aanvaarden of verwerpen. Het mag dan ook
niet verbazen dat de katholieke instellingen

het voorstel van Debackere wel zagen zitten.
Ook over de rationalisatie van het on-

derwijsaanbod was er wat discussie, hoewel
iedereen het er over eens was dat er wat
gedaan moet worden aan het overaanbod
van bepaalde richtingen (en zelfs instel-
lingen). VVS was tegen een vastgelegde
norm, maar had niets tegen rationalistatie op
zich. Deze moet volgens haar as-
sociatieoverschrijdend werken en moet reke-
ning houden met regionale overwegingen
zodat niemand van onderwijs verstoken
blijft, omdat het te ver van de woonplaats
ligt. Verder stelt VVS dat de kleine sokkel ei-
genlijk al voldoende rationaliserend zal wer-
ken, en dat verder de kwaliteit de doorslag
moet geven. De studentenkoepel spreekt
daarnaast liever over ‘optimalisatie’. De vak-
bonden vreesden dan weer voor een sociaal
bloedbad. Terwijl sommige instellingen - gek
genoeg - vragende partij waren voor zo’n
rationalisatie en aandrongen op begeleiding
van de overheid bij dit precaire proces. Er
waren stemmen die erop wezen dat er ook
een rationalisatie over de instellingen heen
moet komen.

Een laatste belangrijk punt was de
financiering van de onderzoeksmiddelen.
Momenteel zou 35% van het beschikbaar
budget naar onderzoek gaan. VVS
benadrukte dat die 35% dan wel een mooi
richtcijfer zou kunnen zijn, maar dat niets
kan beletten dat er onderwijsgeld naar on-
derzoek zal gaan. VVS vreest dat zo het on-
derwijs stiefmoederlijk zal behandeld wor-
den als men een artificiële splitsing van de
budgetten gaat maken. Een ‘kleuring van de
middelen’ zou dit kunnen tegengaan, maar
het is weinig waarschijnlijk dat die er komt.

De verdeling van de onderzoeks-
middelen op basis van de BOF-sleutel
(Bijzonder Onderzoeks Fonds) gaat
waarschijnlijk niet door omdat de UGent
samen met VVS een duidelijke ‘njet’
lanceerde. De Gentse universiteit heeft
immers een historisch gegroeide en
‘onrechtvaardige’ achterstand wat de BOF-
sleutel betreft. Volgens VVS is het dan weer
onzinnig om een BOF-sleutel te hanteren als
binnenkort de academisering van het hoger
onderwijs afgerond wordt. Dan lopen de
academiseringsbeheersovereenkomsten af,
terwijl de twee-cyclusopleidingen helemaal
niet in het BOF-systeem geïntegreerd zitten.
Dus zal er in de toekomst sowieso een soort
berekening van alle academisch onderzoek
uit de eerste geldstroom moeten komen.

Er is wel een consensus bereikt over het
feit dat kwaliteit een belangrijke parameter
moet zijn om instellingen onderzoeksgelden
te geven. Alleen is nog niet duidelijk hoe dit
moet gebeuren. Vandenbroucke heeft dan
wel de reputatie een echte ‘homo faber’ te
zijn, het is echter erg onwaarschijnlijk dat hij
tegen december zijn nieuwe voorstel zal
klaarhebben.

VVS HEEFT STANDPUNT FINANCIERINGSNOTA HOGER ONDERWIJS

Meer geld voor de hogescholen?

De meeste mensen breekt het
zweet al uit als ze er nog maar aan
denken om voor een volle aula het
woord te nemen. Voor sommige
studenten is het echter hun tweede
natuur om voor een publiek te
spreken. Dinsdag 22 november
daagt het VRG die studenten uit om
tegen elkaar in het strijdperk te
treden tijdens het VRG-KBC
Welsprekendheidstornooi. 

Het Welsprekendheidstornooi heeft de
afgelopen jaren een stevige reputatie
opgebouwd. Al voor de negentiende keer
nemen de meest eloquente der Leuvense
studenten het tegen elkaar op en proberen ze
elkaar verbaal de loef af te steken. Ook deze
editie belooft weer voor het nodige
vuurwerk te zorgen. Er werd immers duchtig
gesleuteld aan de formule en dat kan het
kijk- en luisterplezier enkel ten goede
komen.

Elke kring mag een kandidaat

afvaardigen om haar kleuren te verdedigen.
Tot op heden zijn er al aardig wat kringen
vertegenwoordigd. Babylon, Canonica,
Katechetica, LBK, Nieuwe Filosofische
Kring, Politika, VRG Leuven en VRG Gent
tekenen present. De nieuwsgierigen kunnen
zich dus nu al op een uitgebreid schouwspel
verheugen. In tegenstelling tot de vorige
jaren nemen de mensen van het VRG zelf de
presentatie van het spektakel in handen. Ze
hadden bij de vorige edities gemerkt dat de
inbreng van de moderator - vorig jaar was
dat Jan Hautekiet - te verwaarlozen was en
ze zelf wel scherper uit de hoek konden
komen. De jury, daar werd niet aan getornd:
ze zal zoals de vorige jaren hoofdzakelijk
bestaan uit door de wol geverfde journalisten
en een verloren gelopen professor. Dit jaar
konden ze onder andere Ivan De Vadder en
Kristien Hemmerechts strikken.

Het tornooi zelf bestaat uit drie delen. In
het eerste mogen de kandidaten gedurende
vijf minuten het beste van zichzelf geven en
een zelfgeschreven tekst declameren. Het
tweede deel is een improvisatiegedeelte.
Daarin krijgen ze een filmpje te zien dat ze
naar believen mogen becommentariëren. Als
slotstuk wordt hen een tekst onder de neus
geschoven die ze vervolgens te berde mogen
brengen.

De strijd zal plaatsvinden op dinsdag 22
november omstreeks half elf in de Pieter De
Somer aula. De inschrijvingen lopen nog tot
en met 15 november, dus als je niet van een
kleintje vervaard bent: aarzel dan niet en
neem contact op met cultuur@vrg.be. De
hoofdprijs bedraagt maar liefst 250 euro en
ook de publiekslieveling kan op een aardige
prijs rekenen.

(tvb)

VRG gaat op zoek naar 

beste praatjesmaker
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Zo’n 70 procent van de KUL-studenten zit op kot in Leuven. De overigen
pendelen elke dag tussen Leuven en hun eigen stad of dorp. Meestal met
de trein en/of bus, soms met de auto en enkeling komt met de fiets naar
de les.

Ilse De Witte

Hoeveel studenten er nu precies op kot zitten, blijkt niemand nog te weten. Sinds de
invoering van de elektronische inschrijving worden er veel minder huurcontracten
binnengebracht bij de bevoegde diensten van de KUL. Katrien Devillé en Heidi De Clercq
van de huisvestingsdienst doen er nochtans alles aan om studenten alsnog aan te zetten
hun huurcontracten binnen te brengen, maar zonder al te veel resultaat.
Veto: Hebben jullie enig idee of er meer of minder studenten op kot zitten in vergelijking met andere
jaren?

Devillé: «Sinds de elektronische inschrijving zijn we het persoonlijke
contact met studenten verloren. Vaak hebben ze nog geen kot op het
moment dat ze zich inschrijven en duiden ze aan in de vragenlijst dat ze
niet op kot zitten of ze ‘vergeten’ het later binnen te brengen. We
proberen aan de hand van een steekproef van 500 studenten een idee te
krijgen van het aantal kotstudenten, maar zelfs van deze studenten
krijgen we niet altijd antwoord. Je hebt geen idee welke antwoorden we
soms krijgen als we een e-mail sturen met de vraag of studenten hun
huurcontract zouden willen binnen te brengen.»
De Clercq: «Nochtans is het in het belang van de studenten zelf dat wij
bijvoorbeeld weten of het modelcontract van de K.U.Leuven nog gebruikt
wordt of misbruikt, zodat we het eventueel kunnen aanpassen.
Studenten denken soms dat we hun privacy willen schenden, maar alle
gegevens worden anoniem verwerkt. Wij krijgen soms de reactie van
studenten dat wij geen zaken hebben met hun kotadres. Maar daar is het
ons uiteraard niet om te doen.»
Devillé: «Er zijn naar ons gevoel meer en meer studenten die met
enkelen samen een huis huren. Deze studenten vinden van zichzelf niet
altijd dat ze op kot zitten, want ze wonen immers in een huis. Al bij al
hebben we nu nog ongeveer 100 koten ‘op overschot’ in Kotwijs. Volgens
onze officiële gegevens zouden er 64% van de studenten op kot zitten,
maar we hebben niet echt het gevoel dat er minder kotstudenten zijn dan
andere jaren. Aangezien er voor de elektronische inschrijving zo’n 75%
op kot zat, is de schatting van 70% van Koen De Backere (Algemeen
Beheerder red.) lang zo slecht nog niet.»

Niet alle spoorstudenten vinden het reizen onaangenaam. Sommigen
kiezen er bewust zelf voor, anderen reizen op en af, omdat hun ouders
het zo willen. De studenten die je in het station tegenkomt, luisteren naar
muziek of lezen een boek in afwachting van de trein. Af en toe legt er
eentje zijn boek opzij om even na te denken over de voor- of nadelen van

het reizen met de trein. Stien woont vlakbij het station, omwille van een sport die ze
beoefent moet ze sowieso een keer per week naar haar thuisstad terugkeren om te trainen.

Olivier slaagt er zelfs in op de trein te studeren. Hij denkt niet dat zijn slaagkansen te
lijden hebben onder het heen en weer reizen. “Integendeel, als ik op kot zou zitten, zou ik
waarschijnlijk elke dag uitgaan. Thuis is er tenminste nog sociale controle.” Maar het zijn
wel Oliviers ouders die de beslissing namen. “Ik moet mezelf eerst maar een jaartje
bewijzen en misschien mag ik dan in tweede bach op kot.” De meeste studenten die
pendelen, kiezen er zelf voor. Als je het thuis goed hebt, waarom zou je dan op kot gaan?

Dagelijks verlaten heel wat mensen Leuven om richting de hoofdstad te
trekken. Werkmensen, maar ook studenten. Tekort aan koten? Dat is de
schuld van die studenten. Zij blijven in Leuven plakken en palmen koten
in die naar Leuvense studenten zouden kunnen gaan.

Dries De Smet

Maar is dat wel zo? Uit navraag bij de Brusselse hogescholen Ehsal & Vlekho blijkt alvast
van niet. De Europese hogeschool Ehsal heeft 4227 studenten. Daarvan zitten er 123 op kot
in Leuven. Ehsal maakt deel uit van de Leuvense associatie. Hun studenten kunnen dus
ook op Kotnet. Ludit telde afgelopen maand 168 Ehsal-gebruikers. Al bij al een kleine
groep dus.

Bij Vlekho horen we een soortgelijk verhaal. Van de 2500 studenten vorig jaar zaten
er 139 op kot in Leuven. Dat aantal is wel goed voor 40 procent van de Vlekho-studenten
die op kot gaan. Brussel zelf ontvangt de helft van de
kotstudenten. Een kleine minderheid kiest voor Gent.

Gezelliger

Tommy studeert aan de Ehsal en pendelt elke dag
van Leuven naar Brussel. “In mijn richting zitten weinig
studenten op kot in Brussel. De mensen van Limburg en
Vlaams-Brabant blijven in Leuven plakken. De West- en
Oost-Vlamingen zitten vooral in Gent.”

Waarom kiest hij niet voor Brussel? “Ik zag dit niet
zo goed zitten. Leuven is veel gezelliger. En de prijzen in
Brussel zijn niet lager.” De Ehsal-hogeschool ligt ook
dicht bij Brussel-Noord en is dus makkelijk bereikbaar.

Tommy’s mening wordt niet door iedereen gedeeld.
Hans Van Poucke schrijft op de website van zijn school:
“Brussel bruist een pak meer dan ik dacht. Het is een
stad van uitersten en je ziet hier van alles. Dat opent je
geest. Net zoals het samenleven met andere culturen. Je
wordt verdraagzamer en je leert elkaar appreciëren.
Pakistanen houden bijvoorbeeld handige nachtwinkels
open, Turkse bakkers hebben heel lekker én goedkoop
brood.”

Het idee dat Brussel een vuile lelijke stad is, houdt
veel studenten aan de Brusselse hogescholen tegen om
er een kamer te zoeken. De Vlaamse Gemeenschap wil
dat idee de wereld uithelpen en ondersteunt mee het
project ‘Quartier Latin’ op, naar analogie met de Parijse
studentenbuurt rond de Sorbonne.

In de database van vzw Quartier Latin bevinden
zich 3600 studentenkoten, die moeten voldoen aan
veiligheidsstandaarden die de vzw stelt. Ter vergelijking: volgens de gegevens van Kotnet
zijn er meer dan 23000 kotstudenten die toegang hebben op Kotnet.

Pendelstudenten die in Leuven op kot zitten, maken dus maar een klein deeltje uit van
de stroom die zich dagelijks naar het station begeeft. Het merendeel zijn onze werkende
medemensen. Veel van hen studeerden in Leuven en blijven er achteraf plakken. De goede
bereikbaarheid zorgt ervoor dat heel wat ex-studenten zich in Leuven vestigen. Zo krimpt
het aantal koten voor studenten. En stijgt de prijs.

Wat een Staten-Generaal precies inhoudt, is niet
helemaal duidelijk. Een dure naam voor een
congres waar je een belangrijke tekst wil
voorstellen of laten goedkeuren, komt
vermoedelijk het dichtst in de buurt. Het geeft
meteen wel een cachet van gewichtigheid aan
een congres. Dat mag ook, want op de Staten-
Generaal die de Vlaamse Hoger Onderwijs Raad
(VLHORA) organiseert, zouden wel eens
gewichtige zaken gezegd kunnen worden.

Gijs Van Gassen

Het is geen toeval dat die Staten-Generaal over sociale
voorzieningen er net nu komt. Er staat immers een nieuw
decreet voor de financiering voor het hoger onderwijs op
stapel. De financiering van de sociale voorzieningen in het
hoger onderwijs werd tot nu toe ook geregeld door dat
decreet. Maar in het nieuwe decreet zal dat niet meer
geregeld worden. Er moeten dus nieuwe richtlijnen komen.

De hogescholen zien hier wellicht hun kans. Hun sociale
voorzieningen zijn immers altijd ondergefinancierd geweest
ten opzichte van die van de universiteiten. In het Vlaamse
regeerakkoord staat - niet voor het eerst, overigens - dat dat

onevenwicht moet worden rechtgetrokken. Een nieuw, nog
te schrijven decreet is daarvoor de uitgelezen gelegenheid.
Op zijn Staten-Generaal zal de VLHORA zelf een manifest
bekend maken, maar ook Frank Vandenbroucke zal er zijn
beleidsvisie komen toelichten.

Verwacht werd dat de VLHORA zelf een voorstel zou
doen voor een nieuwe financieringsmodel op de Staten-
Generaal, maar Frans Devenyns van de VLHORA ontkent
dat. Volgens hem zal het manifest acht belangrijke thema’s
aansnijden, waarvan de drie belangrijkste een
inhaalbeweging voor studentenhuisvesting, psychosociale
begeleiding en een hernieuwde democratisering van het
onderwijs zijn. Hij benadrukt dat de VLHORA zelf geen
nieuw model zal voorstellen.

Het is dus afwachten wat de beleidsvisie van de minister
zal inhouden. Het Ministerie van Onderwijs heeft het altijd
gehad over een inhaalbeweging voor de hogescholen, zonder
dat inkrimping van het budget voor de universiteiten. Maar
omdat zoiets een forse uitbreiding van het beschikbare
budget vereist, is het de vraag hoe realistisch dat is.

En in de marge speelt nog een ander discussiepunt mee,
waarover de universiteiten zenuwachtig mogen zijn: de
onafhankelijke rechtspersoonlijkheid van sociale
voorzieningen. Ook dat thema zal ongetwijfeld opduiken als
de nieuwe financiering moet worden uitgewerkt. Momenteel

zijn de sociale voorzieningen aan de K.U.Leuven ingebed in
de universiteitsstructuur. Voor de hogescholen vormen zij
echter aparte rechtspersoonlijkheden. De Vlaamse
Vereniging van Studenten (VVS) pleit al langer voor aparte
rechtspersoonlijkheden voor alle sociale voorzieningen, zeer
tegen de zin van de Leuvense Overkoepelende Kring
Organisatie (LOKO) overigens. Dat zou immers inhouden
dat de sociale voorzieningen van de K.U.Leuven losgemaakt
worden van de universiteit. De dienst
studentenvoorzieningen zou op die manier niet alleen
logistieke en financiële steun van de universiteit verliezen,
ook de nauwe samenwerking met de universiteit zou
bemoeilijkt worden. Het is overigens een publiek geheim dat
meer dan één hogeschool haar sociale voorzieningen ook
liever wat nauwer aan zich gebonden zou zien, precies om de
samenwerking te vergemakkelijken.

Met de problematiek van de rechtspersoonlijkheid en
het dreigende verlies van een smak geld, mogen de
universiteiten zich zorgen maken om wat er vanaf 18
november allemaal zal gebeuren. Toch ligt de VLIR (Vlaamse
Interuniversitaire Raad) niet meteen wakker van de
problematiek. Meer dan “dat wordt geagendeerd” wist de
VLIR niet te melden over de op punt staande en misschien
ingrijpende verandering in de sociale sector.

WEINIG BRUSSELSE STUDENTEN IN LEUVEN

Pendelen en op kot
WAAROM PENDELEN ALS OP KOT OOK KAN

Altijd een beetje reizen

VLHORA ZAL OP STATEN-GENERAL GEEN NIEUWE FINANCIERING VOOR SOCIALE VOORZIENINGEN

VOORSTELLEN

Hogescholen nemen initiatief voor sociale
voorzieningen

(Foto Pieter Baert)
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Vorig academiejaar werd besloten
dat de dienst studentenvoor-
zieningen meer bekendheid moest
krijgen. Daarom werden de Lokale
AanspreekPunten ingevoerd. In
een zestal faculteiten en een
aantal Alma’s kan je sindsdien
enkele uren per week terecht met
al je vragen over studenten-
voorzieningen.

Gijs Van Gassen

De Lokale AanspreekPunten (LAP’s)
proberen de studenten wegwijs te maken
in het soms weinig overzichtelijke geheel
van de verschillende diensten die de
universiteit de studenten aanbiedt. Dat zijn
er heel wat, maar het is weinig zinvol als
het de student niet bereikt. Zeker de
studenten uit Heverlee, voor wie het Van
Dalecollege verder weg ligt, worden soms
moeilijk bereikt. Daar moet nu verandering
in komen met de invoering van de LAP’s.

Voorlopig zijn de LAP’s een
proefproject dat over twee jaar zal lopen.
Eva Delestré, Kathleen Janssens en Steven
Verheyen zijn de drie werkkrachten. Ze zijn
voorlopig slechts een beperkt aantal uren
in een beperkt aantal faculteiten aanwezig.
Maar dat zou op termijn moeten worden
uitgebreid.

“Dat we niet in elke faculteit zitten,”
vertellen ze, “heeft niets met slechte wil
van sommige faculteiten te maken. Maar
het is helaas niet vanzelfsprekend om een
lokaal te krijgen in faculteiten die al met
plaatsgebrek kampen.” En laat de plaats
van zo’n lokaal nu net van cruciaal belang
zijn. Die moet bekend en zichtbaar zijn,
anders vinden studenten nog steeds hun
weg niet, wat precies wel de bedoeling is.
Binnen twee jaar zou er op elke faculteit
een LAP moeten zijn. Als het project goed
van de grond komt, hoopt het LAP-team
dat de LAP’s een nog iets bredere werking
kunnen krijgen. Daarbij zouden dan ook

het studentensecretariaat en het
monitoraat dichter betrokken kunnen
worden.

Omdat alles nog in een testfase zit, is
het moeilijk om een balans op te maken. Er
werd tot nog toe vooral werk gemaakt van
de naambekendheid van de LAP’s. Het is
dus nog te vroeg om echt een verschil te
merken op de Dienst Studentenvoor-
zieningen zelf, waar tot nu toe niet meer
studenten met vragen komen. Toch wordt
daar ook positief gereageerd op het project.
Via mail lopen de aanvragen bij LAP
intussen wel steeds vlotter binnen, zodat
binnenkort toch meer studenten hun weg
naar de diensten in de Naamsestraat
zouden moeten vinden.

Doolhof

Ook niet alle studenten die bij een LAP
aankloppen, worden doorverwezen. Vaak
kan het LAP de vraag zelf al beantwoorden.
Als er toch doorverwezen moet worden,
probeert het LAP dat zo accuraat mogelijk
te doen, zodat de student nadien niet nog
eens doorverwezen moet worden. “We
vertellen niet enkel op welke dienst de
student met zijn vraag terecht kan, maar
ook meteen bij welke persoon op die
dienst. Zo proberen we te vermijden dat
studenten altijd maar doorgestuurd
worden.”

Omdat de mensen van de LAP’s
opereren tussen alle verschillende diensten
en bovendien waar het kan nauw
samenwerken met de studentensec-
retariaten, kunnen ze zich goed voorstellen
in welk doolhof een student met een vraag
soms lijkt te belanden. “We moeten
samenwerken met heel veel mensen en dat
is niet altijd evident. We ervaren een beetje
wat zo’n student ervaart. Wij zijn dus de
tussenpersonen bij uitstek.”

Alle info over de LAP’s vind je op
www.kuleuven.be/lap

Volgens Van Dale betekent het woord
‘contraceptie’ letterlijk ‘geboortebeperking’.
Maak een samenstelling met het alom bekende
woord ‘bus’ en een nieuw initiatief is geboren:
een contraceptiebus. Deze unieke bus toert
momenteel door België en strijkt binnenkort
neer in Leuven. Hoewel de naam misschien het
tegendeel suggereert, is dit geen uit China
overgewaaide trend om jonge vrouwen een
kuisheidsgordel aan te smeren.

Elke Desanghere

De contraceptiebus is een initiatief van Organon, een
farmaceutisch bedrijf dat zich met zijn producten richt tot
vrouwen. Het bedrijf heeft al heel wat bijdragen geleverd op
het vlak van gynaecologie, waarvoor dan ook de meeste van
hun geneesmiddelen bestemd zijn. Organon focust op de
menopauze en vruchtbaarheid. Bovendien brengt het ook
contraceptiemiddelen op de markt. en werkt ook het
tegendeel in de hand: contraceptie. Het ontwikkelt al zijn

producten zelf en wil hiermee de gezondheid en het welzijn
van vrouwen verbeteren. Als dat geen feminisme is.

Het doel van de bus is jonge vrouwen beter te
informeren over het aanbod aan contraceptiemiddelen dat
zich momenteel op de markt bevindt. Aanleiding hiervoor is
het groeiende aantal ongewenste zwangerschappen in ons
land. Jaarlijks worden in België duizenden vrouwen
ongewenst zwanger. Ook is er een toename van
besmettingen met een seksueel overdraagbare aandoening,
kortweg SOA genaamd. Mensen die deze ziekten weglachen,
denken best twee keer na. Ook HIV, het virus dat leidt tot
AIDS, is een SOA. Beter voorkomen dan genezen dus. En ja,
dat is mogelijk, want vaak zijn deze problemen het gevolg
van onvoldoende of gebrekkige informatie omtrent
contraceptie en het juiste gebruik ervan. De contraceptiebus
dient dus een nobel doel. Het is uitermate belangrijk dat
jonge vrouwen zich goed beschermen tegen ziekten die
desastreus kunnen zijn voor hun verdere leven.

De vrouwelijke look die de bus meekreeg zou moeten
helpen om jonge vrouwen zover te krijgen dat ze de wereld
van veilige seks betreden. De contraceptiebus tracht hen op
de juiste manier aan te spreken door de essentiële informatie
te verschaffen. Dus worden op een duidelijke manier de
betrouwbare vormen van contraceptie voorgesteld. Naast de
bekende middelen, zoals pil en condoom, komen ook minder
bekende vormen aan bod. Het (niet-) hormoonhoudend
spiraaltje, de vaginale ring, de contraceptieve pleister en het
staafje krijgen ook een plaatsje op de bus. En van die
verschillende contraceptiemethoden wordt zowel de werking
als de voordelen, nevenwerkingen en eventuele beperkingen
behandeld. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan
‘veilige seks’ en wordt de ‘double Dutch’ methode
(contraceptiemiddel in combinatie met condoom, red.)
gepromoot.

De bus hanteert het doe-het-zelf-principe. Kijken mag,
en aankomen ook. Hoe breng je een condoom aan en hoe
gebruik je andere vormen van contraceptie? Al doende leert
men, dus kan je in de bus deze dingen eens uitproberen.
Maar dat is natuurlijk niet alles: Je kan er ook een
informatiebrochure verkrijgen die je grondig informeert over
de betrouwbare contraceptiemiddelen die in België
verkrijgbaar zijn.

Op 17 november staat de contraceptiebus op het
Ladeuzeplein van 10u tot 15u. Allen daarheen (of toch de
vrouwen) voor alle informatie om met een gerust hart het
bed in te duiken.

In de week van 14 tot 17
november vinden in het kader van
Bloedserieus tal van studentikoze
activiteiten plaats. Om de Leu-
vense student te plezieren? Ja,
maar eigenlijk draait het allemaal
om jouw bloed en de donatie er-
van in college de Valk of sporthal
de Naeyer. Misschien kom je wel
ergens Ronny Mosuse tegen, de
officiële peter van BloedSerieus
tegen.

Ilse De Witte

Vijftien jaar geleden kwam iemand van de
Landbouwkring op het idee om Bloed-
Serieus op poten te zetten en twee jaar
later sprong Medica mee op de kar, daar ze
als geneeskundige kring niet achter kon
blijven. Om studenten die de prik vrezen
gerust te stellen, kunnen we vertellen dat
het geen geneeskundestudenten zijn die
bloed afnemen, maar getraind Rode Kruis-
personeel. Het ultieme doel is studenten
over de drempel (de Gasthuisberg- of
andere drempels) te helpen, zodat ze op
eigen kracht de donorcentra kunnen
terugvinden. De ervaring leert dat het aan-
genaam vertoeven is in het donorcentrum
op Gasthuisberg. De koekjes zijn er lekker
en het personeel vriendelijk. In ruil voor
plasma, bloedplaatjes of een bloedgift krijg
je bonnetjes, die je kan inruilen voor
filmtickets of kan sparen voor bijvoorbeeld
een roomijsmachine.

De verbroedering van de Landbouw-
kring en Medica vindt plaats op maandag-
avond in de vorm van een quiz. Op
dinsdag en woensdag organiseren de
gezworen bloedbroeders bloedafnames in
College de Valk van 11u tot 19u en in
Sportcomplex De Naeyer van 12u tot 20u.
Je wordt natuurlijk niet verwacht zomaar
gratis en voor niks je bloed af te staan:
buiten het goed gevoel dat je ontvangt
voor je bloederige bijdrage aan de

mensheid, staat er een zak vol goodies
tegenover en gratis toegang tot de
activiteiten die georganiseerd worden naar
aanleiding van BloedSerieus.

De hoofdverantwoordelijke van
BloedSerieus, Daan Van Brussel, hoopt
alvast dit jaar de kaap van de 2000 studen-
ten te bereiken, wat op zich op 30000
K.U.Leuven-studenten en nog bijkomende
hogeschoolstudenten niet zo veel is.
Veto: Hebben jullie dit jaar veel promotie
gemaakt om deze kaap te bereiken?
Daan: «De banners die het straatbeeld
kleuren zul je al gezien hebben. Jammer
genoeg zijn er wel enkele van onze
piramides verdwenen die we op de tafels in
de Alma hadden geplaats. Overijverig kuis-
personeel blijkbaar. We delen flyers uit en
hangen posters op. Verder mag je nog een
verrassing in het station verwachten en
ook Fonske zal een speciale aankleding
krijgen. Peter Van De Veire zal af en toe
vermelden op Studio Brussel dat Bloed-
Serieus aan de gang is en voor het eerst
hebben we een peter, namelijk Ronny
Mosuse. Hij heeft beloofd zelf ook bloed te
komen geven op één van de dagen. Dan
weten studenten alvast naast wie ze
terecht kunnen komen…»

Dinsdagavond kan de cinefiele bloed-
gever zich begeven naar auditorium
03.012 in de Van Evenstraat om te
genieten van Mar Adentro ofwel naar
auditorium PSI 02.51 in de Tiensestraat om
Sin City te aanschouwen. De vertoningen
van beide films beginnen om 20u. Op don-
derdagavond kunnen de donors afzakken
naar danszaal de Lido, waar om 22u Los
Bocadillos en Ronny Mosuse optreden.
Daarna staat het de donors vrij een dansje
te plaatsen tijdens de spetterende Blood on
the Dancefloor-TD in de Lido.

Meer informatie over bloedafnames of het
volledige programma van BloedSerieus kan je
terugvinden op
www.landbouwkring.be/bloedserieus

VAN 14 TOT 17 NOVEMBER ZIJN ZE WEER

BLOEDSERIEUS BEZIG

LBK en Medica:

“Wij willen bloed zien”

LAP’S MOETEN TOEGANG TOT

STUDENTENVOORZIENINGEN VERGEMAKKELIJKEN

“Wij zijn de ideale
tussenpersonen”

GEBOORTEBEPERKING OP Z’N
BELGISCH?

Contraceptiebus
on tour
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Afgelopen week kreeg de Amerikaanse
hoogleraar David Baron een eredoctoraat
aan de Faculteit (Toegepaste) Economi-
sche Wetenschappen. Met een sappig
westcoast accent legt hij uit dat hij geen
klassiek econoom is die zich begraaft in
eindeloos lange datareeksen, maar dat
zijn vakdomein zich bevindt in de
speltheorie en de beslissingstheorie. Een
gesprek over de Italiaanse economie en
de ontoereikendheid van Adam Smiths
onzichtbare hand.

Bram Delen 

David Baron is niet helemaal onbekend in Leuven:
hij was van 1977 tot 1988 gastprofessor aan onze
universiteit. “Long before you guys were born,”, voegt
hij er met een grijns aan toe. Baron onderzocht toen
onder andere de regulatie van bepaalde indus-
trietakken zoals telecommunicatie en vroeg zich af
hoe de overheid de efficiëntie van haar regulatie
kan verhogen.

“In de klassieke economie is men nogal snel
geneigd de regulatie te bekijken vanuit het
perspectief van de overheid,” verklaart Baron,
“terwijl de firma zelf eigenlijk over meer informatie
beschikt dan de regulator.” Later werkte hij aan
problemen van ‘incomplete informatie’ en belandde
zo uiteindelijk aan de Stanford University, waar hij
zich specialiseerde in de sociale en politieke
omstandigheden waarbinnen een economie
functioneert.
Veto: Roger Meyerson, een bekend speltheoreticus, heeft
ooit beweerd dat directeurs van grote bedrijven steevast
ontgoocheld zijn, wanneer zij advies krijgen van een
speltheoreticus. Waarom?
David Baron: «Tja, hierop kan een heel erg lang
antwoord gegeven worden. Het is zo dat de meeste
spelen erg generisch van aard zijn. Dat wil dus zeg-
gen dat men op een basaal niveau, eenvoudige
redeneerstappen kan ondernemen met speltheorie.
We spreken hier dan over situaties waarin enkele
personen stappen nemen die afhankelijk zijn van
elkaar. Speltheorie is dan ook nodig in een situatie
waar er geen klassieke markt is, bijvoorbeeld
wanneer de beslissing van het ene bedrijf het
andere bedrijf beïnvloedt en dus ook zo het gedrag van dat
bedrijf stuurt. Als je mij vraagt of speltheorie gebruikt kan
worden om CEO’s te adviseren, dan is mijn antwoord: “ja”.
Alleen moet je wel beseffen dat speltheorie niet in alle
situaties toepasbaar is, maar het biedt wel een heel eigen vi-
sie op wat competitie is tussen een beperkt aantal spelers.
Het gaat er minder wiskundig aan toe dan in de klassieke
micro-economie, maar daarom niet minder rationeel.»

Strafschop

Veto: De CEO’s bleken vooral terug te deinzen bij zogenaamde
gemengde strategieën.
Baron: «Dat klopt, dat is inderdaad niet de meest ideale uit-
gangssituatie voor een bedrijf. Op het eerste zicht reageren
mensen avers op het toepassen van gemengde strategieën.
Anderzijds, is het vaak de enige mogelijke manier om een
spel goed te spelen. Bijvoorbeeld bij het nemen van straf-
schoppen. Je hebt twee spelers: de keeper en de voetballer.
Moeten ze altijd hetzelfde doen? Neen, natuurlijk niet. De
ene keer schop je naar links, de andere keer naar rechts.
Hetzelfde geldt voor de keeper: naar welke kant zal hij
duiken? Je moet hier mixen en dus een gemengde strategie
gebruiken. Er is effectief onderzoek gebeurd naar het gedrag
van voetballers bij strafschoppen en men is dan gaan kijken
waar het natuurlijke evenwicht ligt. In dit eenvoudige geval
is dus een gemengde strategie zinvol.»
Veto: Maar dus niet in de complexe economische realiteit?
Baron: «Laat ons zeggen dat het toch zinvol is. Niet om het

probleem op te lossen, maar om over het probleem te reflec-
teren en erover te redeneren. Dus is het waar dat een com-
plexe realiteit niet kan gevat worden in een eenvoudig spel,
maar hetzelfde geldt voor econometrische of andere
onderzoeksmodellen.»

«Let wel: een model helpt je redeneren over het
probleem op een niet-vrijblijvende manier. Daarom is
macro-economie zo’n nuttige wetenschap. Niemand gelooft
toch dat een model heel de realiteit kan omvatten?»

Veto: We hebben nu een nieuwe regering in Duitsland tussen twee
partijen die qua grootte aan elkaar gewaagd zijn. De markten rea-
geerden hier erg negatief op. Wat zegt de politieke economie hier-
over?
Baron: «Ik denk niet dat de wetenschap hierover een alge-
mene conclusie kan geven. Anderzijds ziet men dat Italië de
laatste decennia behoorlijke economische resultaten kan
voorleggen. Zelfs tijdens periodes waarin het land elk jaar
een andere regering had, draaide de economie degelijk. Of
de Duitse regering stabiel gaat zijn en of dit ook haar effect
gaat hebben op de economie, daarover durf ik geen
uitspraak doen. Daarvoor beschik ik momenteel over te wei-
nig gegevens.»

Kanselier

«Je ziet wel dat er twee partijen zijn die beide de
verkiezingen ‘gewonnen’ hebben. Je ziet nu twee even
grote partijen in hun rivaliteit om de macht en je merkt dat
ze deze macht op een specifieke manier moeten delen en
verdelen. Een speltheorie kan hier perfect op toegepast
worden door bijvoorbeeld aan elk ministerie een waarde toe
te kennen en dan te kijken wat het evenwicht wordt als er
onderhandeld wordt. Het kanselierschap krijgt dan uiteraard
het meeste gewicht. Het leuke aan dit model is dat ze ook
empirisch te testen zijn en dat gebeurt dan ook. Zo krijg je
een wetenschappelijke verklaring van wat zich afspeelt in de
politieke realiteit.»

Veto: In de VS is de financiële invloed van
grote bedrijven op de politiek veel groter
dan pakweg in België. Op welke manier
beïnvloedt dit zowel de politiek als de
economie?
Baron: «Dat is een complexe zaak.
Een eerste kenmerk van het Ame-
rikaanse systeem is dat alle informatie
hierover publiek is: je kan via het
internet nagaan hoeveel welk bedrijf
aan welke partij geeft. Iedereen be-
schikt dus over alle informatie. Een
tweede opmerking is dat het illegaal is
voor bedrijven om verkiezingscampag-
nes van presidentskandidaten, senato-
ren en volksvertegenwoordigers te
sponsoren en niemand breekt deze
wetten. Dus als we spreken over ‘geld
doneren’ spreken we over soft money.
Hard money wordt gedekt door de wet,
in die zin dat ze het doneren van hard
money verbiedt. Er zijn echter achter-
poortjes in de wet die het zogezegde
soft money toelaten, maar het Congres is
bezig deze te sluiten.»

«Hoewel een meerderheid van de
grote bedrijven blijft doneren, zijn er
ook enorm veel bedrijven die geen
geld geven. Mijn visie op de zaak is, dat
er best een einde komt aan deze geld-
stromen. Er is immers een vonnis ge-
veld, waarin staat dat de wetgever zelf
veel te strikt was in het interpreteren
van haar eigen wetten. Men liet na-
melijk soft money nog toe, maar de
rechter zegt nu dat dit beter niet meer
gebeurt.»

«Politieke wetenschappers hebben
zich de vraag gesteld: heeft dit nu enig
effect? En wat blijkt: het heeft geen
effect. Men vindt geen lijn in het stem-
gedrag van de senatoren en volksver-
tegenwoordigers die overeenstemt met
de geldstromen. Waarom blijven ze
dan nog geld geven? Eerst en vooral is
er een duidelijke trend merkbaar, dat
men steeds minder begint te geven.
Daarnaast denk ik dat deze vorm van

sponsoring voor sommige bedrijven
een consumptie-activiteit is: ze vinden politiek interesssant
en via politici kunnen ze naar diners gaan en een praatje
slaan met de mensen daar.»
Veto: Als het doneren van geld dan toch geen effect heeft, waarom
dan zoveel heisa?
Baron: «Volgens mij zijn er inderdaad geen strikt
economische argumenten tegen dit soort geldstromen. Zelfs
als er een effect zou zijn, zou het zeker geen negatief effect
op een economie hebben. Ik denk dat de oorzaak voor dit
soort regelgeving moet gezocht worden in het morele veld.
Het is een ethische beslissing die een samenleving neemt om
zo bepaalde spelers — in casu de bedrijven — restricties in
het gedrag op te leggen.»

Trots

Veto: Wat heeft u het meest trots gemaakt tijdens tijdens uw
zevenentwintigjarige carrière?
Baron: «Trots is misschien niet het juiste woord, maar ik
ben blij dat ik mee aan de wieg heb kunnen staan van een
nieuwe invalshoek op de economische wetenschap. In
plaats van te denken in termen van markten en markteven-
wicht, heb ik mij toegelegd op nonmarketevenwichten en
beslissingstheorieën buiten de markt. Ik vind het nog altijd
een heuse uitdaging om nonmarket forces te begrijpen: de
overheid, lobbygroepen, activisten, ngo’s… Deze krachten
vereisen een heel ander kader, dan het klassieke economi-
sche onderzoek biedt.»
Veto: Kunnen we stellen dat u op zoek gaat naar de onzichtbare
hand buiten de markt?
Baron: «Ik spreek liever niet over de onzichtbare hand,
want dat is een samendrukking van alle economische acto-
ren tot één concept, dat dan de markt alle kanten op laat be-
wegen. Ik ben net bezig met speltheorie, beslissingstheorie
en politieke economie en probeer vanuit deze theorieën net
individuele actoren te onderscheiden. Bovendien tracht ik
te voorspellen en te verklaren hoe deze elkaar beïnvloeden,
terwijl de theorie van de onzichtbare hand net niet geïn-
teresseerd is in de individuele actoren. Laat het me zo stel-
len: ik probeer te begrijpen hoe bedrijven zich bewegen in
een bepaalde beleidssetting en daarbij heb ik weinig aan een
onzichtbare hand die een louter marktevenwicht be-
schrijft.»

INTERVIEW EREDOCTOR DAVID P. BARON

“Ik spreek niet graag over de onzichtbare hand”

(foto Kobe Van Itterbeeck)

“Bedrijven geven geld aan politieke
partijen omdat ze het leuk vinden om
naar hun diners te gaan”

“Niemand gelooft toch dat
economische modellen de realiteit
beschrijven”
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De mama beweert dat het aan zijn liefde voor
vergaderen ligt. Volgens Kurt zelf was hij gewoon
de juiste persoon op het juist moment. We
legden hem even op de onderzoekstafel en lieten
hem honderduit vertellen over zijn kring en
presestaak.

Liesbet Temmerman

Veto: Vind je dat je als preses aan een bepaald beeld moet voldoen of
een bepaald imago moet hebben?
Kurt Devroe: «Mijn imago is niet veel veranderd tegenover
vroeger. Ik probeer er nu misschien iets meer op te letten niet
te veel mensen tegen de borst te stoten, iets meer bemidde-
lend te zijn. Als dat de
manier is om tot een
oplossing van problemen
te komen, dan moet dat
maar.»
Veto: Probeer je je presidi-
umleden qua ideeën op
dezelfde lijn te krijgen?
Kurt: «Ik vind dat zeer
belangrijk. Manipuleren
is misschien een verkeer-
de term. Ik zou het eer-
der als ‘werken aan’ uit-
drukken. Het is belang-
rijk dat als een probleem
opduikt, dat Medica met
een standpunt naar bui-
ten kan komen. Dit lukt
tot nu toe zeer goed.»
Veto: Ben je als preses vaak
op de baan of heb je een uit-
valsbasis?
Kurt: «Doc’s Bar is het
hart van Medica, de se-
cretariaten zijn daar, dus
‘s middags ben ik er so-
wieso. Nu besteed ik er
ook meer aandacht aan
er ‘s avonds te zijn. Uit-

zondering daarop is de ene avond per week die ik aan mijn
vriendin besteed. Ze studeert in Brussel en heeft geen enkele
band met Medica. In het begin van het jaar was het niet
gemakkelijk tijd voor elkaar te maken. Nu probeer ik mij
echt aan minimum een avond te houden. Dit is in Medica
geweten en niemand maakt daar problemen van.»

Obscuur

Veto: Medica is ook de kring voor studenten Biomedische
Wetenschappen (BMW). Slagen jullie erin ook die studenten te
bereiken?
Kurt: «Ook die studenten aanspreken is inderdaad een
probleem. BMW bestaat nog maar enkele jaren en om een of
andere obscure reden lijken zij op studentikoos vlak iets

minder geëngageerd dan de studenten
geneeskunde. Misschien ligt dat aan de
duur van hun opleiding die ‘slechts’ vier
jaar duurt, terwijl bij geneeskunde meer
tijd voor de inbouw van continuïteit is
voorzien. We pogen om daar verandering
in te brengen, maar dat vlot echt moeilijk.
Je zou verwachten dat wie voor het eerste
jaar naar Leuven komt, nog geen weet
heeft van het onevenwicht arts/BMW bin-
nen Medica. Maar toch blijft dat bestaan.»
Veto: Is die scheve verhouding ook in je
presidium aanwezig?
Kurt: «Daar merken we dat spijtig genoeg
ook. In ons huishoudelijk reglement bij-
voorbeeld staat beschreven dat twee
studenten BMW in kernraad of hoogpresi-
dium moeten zetelen. Maar elk jaar moe-
ten we daar een uitzondering op aanvra-
gen. We moeten er binnen Medica dus
echt werk van maken studenten BMW
meer aan te spreken.»
Veto: Moet een studentenkring zich vooral op ont-
spanning of op vertegenwoordiging concentreren?
Kurt: «Ik kan hier enkel voor Medica spre-
ken. Hoe het er in de andere kringen aan
toe gaat weet ik niet. Twee jaar geleden was
ik ook al preses aan de KULAK en daar ging
het vooral om dopen, cantussen en fuiven.

Medica is zoekt het breder en verdeelt haar aandacht over
meer aspecten. Qua hoogstructuur is Medica ook een pak
professioneler dan wij toen aan de KULAK waren.»

Nijpen

Veto: Wat heeft jou overtuigd om een tweede keer de presesfunctie op
te nemen?
Kurt: «De beslissing was eerder onverwacht. Als puntje bij
paaltje komt, vermoed ik dat ik gewoon de juiste persoon op
het juiste moment was. Ik heb het ook niet opgenomen
tegen een andere ploeg. In Medica zijn zoveel functies te ver-
delen, dat een tweede volwaardige ploegen vormen moeilijk
is. Soms zijn meerdere mensen geïnteresseerd in dezelfde
functie. Maar dan stemmen we er gewoon over.»
Veto: Gebeurt het soms dat je als preses door onbekenden wordt
aangesproken?
Kurt: «Af en toe. Ik moet toegeven dat ik rotslecht ben in
het onthouden van namen. Meestal ken ik die mensen van
gezicht, maar moet ik vragen wie ze nu precies weer zijn.»
Veto: Vind je dat een preses gedoopt moet zijn?
Kurt: «Ja. Ik kan daar geen verklaring voor geven, het past
bij een preses. Dopen is een van de eerste dingen die je als
student meemaakt. Studenten die gedoopt zijn, worden ook
studenten die je later veel tegenkomt en waar je een betere
band mee opbouwt.»
Veto: Wat zou je later tegen je kind zeggen als het je vertelde dat het
preses werd?
Kurt: «Doen jongen!»

De mama

Veto: Wat dacht u toen uw zoon u vertelde dat hij een tweede keer
preses zou worden?
Mama: «Ik was stomverbaasd en in mijn achterhoofd klonk
het: “Niet nog een keer!” Soms denk ik dat hij te veel hooi op
zijn vork neemt, maar je weet dat je er bij een 22-jarige geen
stokje meer voorsteekt. Hij heeft het al gedaan en heeft zeker
de sociale vaardigheden die de functie vereist.»
Veto: Ziet u uw zoon nu minder?
Mama: «Dat is zeker het geval, maar hij had ons hiervoor
gewaarschuwd. Bovendien heeft hij een vaste relatie, dan
komen de ouders op de tweede plaats. »

Door het gros van de studenten ver-
waarloosd, maar toch een essen-
tieel deel van het Leuvense horeca-
gebeuren: de volkscafés. Ze bestaan
vaak al generaties, krijgen jarenlang
dezelfde klanten over de vloer, het
bier vloeit er rijkelijk en  dialect is
er de voertaal bij uitstek. We
gingen, een beetje onwennig, langs
in een café verborgen in een hoek
van het Margarethaplein: ‘t Poske.

Kristien Geurts en Nele Tintel

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij
café ‘t Poske alleen kenden omdat we er
tijdens Marktrock eens drie dagen lang kam-
peerden wegens de studentenvriendelijke
prijs van een drieëndertiger. Dan zit ‘t Poske
echter zo volgepakt met jolende festival-
gangers dat het geen verschil zou uitmaken
mochten we toevallig in de hipste bar van
Leuven vertoeven — welke dat precies is laten
we hier volledig in het midden. Maar deze
keer duurt het geen twintig minuten voor we
ons door de mensenmassa hebben geworsteld
om een drankje te bemachtigen. Sterker nog,
we worden zelfs aan onze tafel bediend.

Chesterfield

Helemaal in de wolken over de snelle
service nemen we de tijd om het café in ons
op te nemen. De inrichting zou je typisch
Vlaams kunnen noemen: de deuren en toog
zijn gemaakt uit het typische donkere hout
en de vaalgele muren en dito vloer hangen
vol met oude reclameborden van onder an-

dere Duvel, Coca-Cola en natuurlijk Stella-
Artois. We zijn bijzonder gecharmeerd door
de met kastanjebruin leder overtrokken
stoelen en banken die, we overdrijven, aan
een chesterfield doen denken. Eén der zulke
banken is helemaal bezet door een bende
luidruchtige senioren die zich al moppen
tappend en voetenstampend bescheurt van
het lachen. Het is ook al snel duidelijk dat
we hier niets anders dan een Stella hoeven
te verwachten. In een hoek hangt een grote
Stella-vlag, op de muren prijken Stella-
reclameborden en op deur kleven de geken-
de stickers ‘mijn thuis is waar m’n Stella
staat’ en ‘hier tappen we drieëndertigers’.
We hebben het begrepen.

Ondertussen verplaatst de licht aange-
schoten groep mannen zich voortdurend
van bank naar toog en weer terug. En nog
eens terug. Daarbij deinzen ze er niet voor
terug zich onderweg aan een danspasje te
wagen. We wachten wijselijk tot zij het café
verlaten om een gesprekje met de barman
aan te knopen.

Barcelona

Veto: Bent u de uitbater?
Christophe Cortoos: «Neen, het café is nu
nog van mijn grootouders. Zesenveertig jaar
geleden zijn zij ermee begonnen. Nu werk ik
hier fulltime en zo blijft het in de familie.»
Veto: De klanten voelen zich hier blijkbaar
helemaal thuis?
Cortoos: «Dat waren onze vaste klanten.
Zij komen hier echt dag in dag uit. Dan is dat
wel normaal dat het er een beetje losser aan
toegaat. Buiten de vaste klanten krijgen we
zowat iedereen over de vloer, zowel jonge-

ren als ouderen. Spijtig genoeg komen stu-
denten niet vaak, want met de prijzen van
de fakbars valt niet te concurreren, hé.»
Veto: Nochtans staat het café bekend voor zijn
democratische prijzen.
Cortoos: «Dat wel. Tijdens grote evenemen-
ten zoals de Beleuvenissen of Marktrock zit het
café wel helemaal vol, maar tijdens het jaar
blijven de fakbars goedkoper qua bierprijzen.»
Veto: Muziek dan. Belle Perez, ‘Sexbomb’ van
Tom Jones en ‘Call on me’ van Eric Prydz zijn al
de revue gepasseerd. Radio Donna naar we mogen
raden?
Cortoos: «Inderdaad. We durven eigenlijk
niet anders. Marc Pinte van Radio Donna
komt geregeld langs en dan moest er maar

eens een andere zender opstaan.»
Veto: FC Barcelona is achter de toog alom
aanwezig. Bent u fan?
Cortoos: «Ja, ik ben supporter van FC Bar-
celona. De familie reist trouwens al twintig
jaar naar Barcelona, op bezoek bij kennis-
sen. De meeste klanten zijn wel trouwe
voetbalsupporters, maar de wedstrijden hier
uitzenden doen we niet. Tijdens het WK
2002 hebben we dat eens gedaan en dan zit
het café wel vol, maar dan drinken de klan-
ten niet.»
Veto: Heeft café ‘t Poske een sluitingsuur?
Cortoos: «Toch wel. Op werkdagen zijn we
open tot 21u en op vrijdag tot 20u. Weet je
wat vervelend is? ‘s Morgens krijgen we ge-
regeld vuiligheid van de Oude Markt bin-
nen. Het crapuul komt rechtstreeks van daar
naar hier en dat zorgt soms wel voor
vervelende taferelen.»
Veto: Tot slot: u krijgt de kans uw café aan te
prijzen. Wat zegt u?
Cortoos: «’t Poske is een gezellig volkscafé.
Veel mensen zeggen dat het bier hier goed is
en dat soigneren we ook.»
Veto: Wij zijn overtuigd.

Kenmerken
Locatie: Margarethaplein 3
Pint: Stella van’t vat: 1.40 (33 cl) 
Koffie: Met koekje (Lotus speculoos)
en melkje (Nutroma)
Damestoilet: Netjes, met een sticker
van Studio Brussel (!) op de muur. Marc
Pinte moest het zien.

PRESES MEDICA

“Oh nee, niet nog een keer”MOEDERSKINDJES

(foto Stijn De Meyere)

VAN’T VAT (7): ‘T POSKE

Schuddebuiken op de maat van radio Donna

(foto: Jelle Goossens)



J a a r g a n g     3 2       n r .     7      -      1 4      n o v e m b e r      2 0 0 5 9v toev toe 9

“Wie lacht zonder reden, is een
gek.” Zo luidt een Russisch spreek-
woord dat iemand me onlangs ver-
telde. Het kwam ter sprake toen ik
opmerkte dat je opvallend weinig
mensen ziet lachen in het Praagse
publieke leven. Zelfs honden niet,
die hier meestal nog gemuilkorfd
rondlopen. Ik heb nog niet nage-
vorst of de spreuk ook hier in
zwang is, maar ik acht het goed
mogelijk. Spreekwoorden zijn im-
mers onderhuids gemeengoed van
een plaatselijke leefwereld.

Pieter Vermeulen

Ogen die naar stereotypen zoeken, merken
op dat er een sluier van apathie hangt over
het gelaat van de doorsnee Tsjech. Het
grootste deel van de bevolking is bejaard;
men kampt met een omgekeerde bevol-
kingspyramide. Spreekwoorden zijn tevens

hardnekkig, moeilijk weg te wassen — zeker
in de mond van bejaarden die het als
‘levenswijsheid’ met zich mee dragen. Maar
deze wijsheid spreekt vanuit een andere tijd,
die men thans vol verachting als ‘totalitair’
bestempelt. “Wie lacht zonder reden, is een
gek.” Is het uitgesloten dat een (totalitaire)
ideologie haar sporen nalaat in de gebruiken
en gewoonten van een bevolking - zonder
dat zij dat overigens zelf hoeft te beseffen?

Macht

Immanuel Kant zou het lachwekkende
eens gedefinieerd hebben als het moment
waarop bepaalde gestelde verwachtingen in
het niets komen te vallen. De lach ontstaat
bij wijze van verrassing, die op haar beurt
alleen maar bestaat tegen een achtergrond
van verwachtingen. Zonder verwachtingen,
geen verrassingen — en omgekeerd. In de
dagelijkse gang van zaken moeten we altijd
enigermate beschikken over een verwach-

tingsschema — een soort referentiekader
waarin bepaalde zaken zich aandienen als
mogelijk en andere niet. Maar de regerings-
vorm die ons zo op onze liberaal-democra-
tische benen doet bibberen, is precies een
visible hand die van hogerhand de
mogelijkheden bepaalt. Een macht die
verwacht.

Kinderlijk

Met een dergelijke omnipresente,
zichtbare hand heeft Praag al enige ervaring
gehad — of het nu ging om de dictatuur van
het nazisme, het stalinisme of de Sovjet-
Unie. Een totalitaire organisatie laat de
mogelijkheid tot verrassing niet open, dus
ook niet die tot de lach. Tenminste niet op
een spontane manier. “Wie lacht zonder
reden, is een gek.” Doorheen het spreek-
woord klinkt de stem van een onpersoon-
lijke derde macht: “Wij zullen wel zeggen
wat de redenen tot lachen zijn en wie er het
recht toe heeft.” Kanalisatie van de humor,

noemen we dat. Wie we als gek bestem-
pelen, is trouwens ook sterk bepaald door
een institutionele context. Er kan geen
spontaniteit bloeien in een dorre samenle-
ving waarin ordinaire verwachtingen het
onwrikbaar en voorspelbaar karakter heb-
ben van fysische wetmatigheden. Een spon-
taneïteit — eventueel geïncarneerd in een
kinderlijke, naïeve lach of een lach om het
lot. Een totalitaire staat besteedt geen aan-
dacht aan het louter toevallige, dat het leven
zo vaak met een poëtische vernislaag dekt.
Net als Plato’s staat tracht zij het poëtische uit
te sluiten en te marginaliseren, om plaats te
maken voor een troosteloos en grauw proza.

Lachen lijkt onschuldig, maar als wapen
is het krachtig. Niet toevallig een centraal
motief in Kundera’s oeuvre. Niet lachen
biedt echter één voordeel: het bezorgt je
minder rimpels. Je lijkt minder oud. Je
loochent de tijd. Je draagt geen sporen van
het verleden. Als een etalagepop.

ERASMUSDAGBOEK: PIETER IN PRAAG (2)

De lach als wapen

Leuven > cantust

Vrijdag 11
november hield

LOKO zijn cantus. Het
zijn tenslotte studenten-

vertegenwoordigers. Ook
rector Vervenne zong

zijn ‘Io vivat’.
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Wie al wat vaker op Studio Brussel afstemt of wie
regelmatig een festival meepikt in de zomer-
maanden moet ze al eens gehoord hebben. Cream
and Spices heeft al aardig wat optredens gegeven
in zijn vierjarig bestaan. De groep speelt nu in
het voorprogramma van zowel Krezip als Million-
aire, een combinatie die al heel veel zegt over de
veelzijdigheid van hun muziek.

Marieke Poissonnier

Het begon vier jaar geleden toen bassist Tom Coghe en drum-
mer David Demeyere samen in een groepje speelden. Toen de
gitarist wegviel, gingen de
twee op zoek naar een ver-
vanger en zo kwam Steven
Bossuyt erbij. Het bleek met-
een te klikken en kort nadat
de formatie gevormd was,
besloten ze in 2001 mee te
doen aan Westtalent, een
provinciaal muziekconcours voor muzikanten uit West-
Vlaanderen, dat openstaat voor alle muziekstijlen. De jongens
kaapten er de jury- en publieksprijs weg en werden in datzelf-
de jaar nog laureaat van Debuutrock. Na vier jaar hard wer-

ken heeft de groep een aardig palmares bij elkaar gespeeld.
Marktrock Leuven, de Gentse feesten en Dour werden door
hen onveilig gemaakt en ze mochten als zendeling van pop-
punt naar Bilborock. Intussen hebben ze er alledrie voor ge-
kozen om andere bezigheden zoals studies of werk aan te kant
te schuiven en volledig voor de muziek te gaan. Op dinsdag 8
november mocht Cream and Spices het publiek warm maken
voor Millionaire in het Leuvense Depot.

Heupwiegen

Nonchalant wandelden Tom, Steven en David het podium
op en na een korte begroeting gaven ze er een lap op en brach-
ten stevige nummers met ergens nog een zacht kantje. Zowel
de bassist als de gitarist hebben een stem om de nummers te
dragen, hoewel de samenzang niet altijd perfect zat. Het pu-
bliek was niet voor deze groep gekomen, maar toch werd er
geheupwiegd op de drumslagen en baslijnen. Er werd goed-
keurend geknikt in de zaal en groupies drumden naar voren
om boven de muziek de jongens toe te schreeuwen. Het leek
haast op een groep met sterallures maar toch ontbrak uitein-
delijk die band die het volk met de podiumbeesten verbindt.
Veto: Jullie groepsnaam lijkt wel een recept uit Grootmoeders
Kookboek.
Steven: «We hadden eerst een nummer dat Cream and Spices
heette. Dat is ook het nummer waarmee we vandaag de set

hebben afgesloten. Toen we het
nummer gemaakt hadden, von-
den we dat op zich wel een goe-
de naam voor onze groep om-
dat we er wel eens stevig tegen-
aan gaan en maar soms ook wat
zachter durven spelen. Stevig
de spices, zachter de cream. Dat
past dus wel bij ons.»
Veto: Je hebt nu ook een producer
die alles wat orkestreert en die jullie
geholpen heeft bij de release van
jullie eerste full CD. Hoe ervaar je
zijn impact op het eindresultaat?
Steven: «We hebben alleszins
niet het gevoel dat we hebben
moeten inbinden. Integendeel,
we hebben ons eigen ding kun-
nen doen. Hij heeft ons wel ge-
adviseerd en bepaalde tips ge-
geven. Maar de raad van zo
iemand is ook belangrijk voor
ons.»
Veto: Zijn de fans van Millionaire
vanzelfsprekend potentiële Cream
and Spices-fans?

Tom: «Ons publiek is redelijk gevarieerd. We spelen zowel in
het voorprogramma van Krezip als van Millionaire. Zelfs bij
Raymond van het Groenewoud hebben we gestaan. Dat is
ook de sterkte van onze muziek. Doordat we een brede waaier
aan stijlen combineren, kunnen we heel wat mensen aan-
spreken. Zowel zij die graag rock horen als zij die zachtere
poppy liedjes willen, kunnen ons allemaal goed vinden.»
Veto: Wat ben je nog van plan met Cream and Spices?
David: «We proberen zoveel mogelijk bekendheid te krijgen
op de Vlaamse en Belgische markt. Dat betekent dat we steeds
meer airtime proberen te bekomen en natuurlijk dat we veel
kunnen en mogen optreden. Ook de grote festivals in de
zomer zijn leuk en geven ons wel wat meer bekendheid.»
Steven: «Eigenlijk willen we overal en zo veel mogelijk spelen.»
Veto: De groep heeft nu inderdaad al heel wat optredens gegeven.
Vanavond was er even een technisch defect dat na enkele seconden op-
gelost werd. Ik kan me voorstellen dat er al ergere dingen zijn ge-
beurd?
Tom: «David, onze drummer, is eens van het podium geval-
len tijdens een optreden, bij de laatste slag van het laatste
nummer. Steven en ik hoorden een enorme slag en we keken
achter ons. Geen spoor meer van David. Hij was twee of drie
meter naar beneden gedonderd.»
David: «Maar ik ben wel nog terug naar boven geklauterd
om het af te maken. Trouwens, nog niet zo lang geleden was
er ook weer wat: mijn stoel stond in brand tijdens het optre-
den. Er kwam plots rook van onder mij: de lichtman was net
iets te enthousiast geweest met de lichten.»
Steven: «Het vreemde is dat die dingen alleen maar David
overkomen.»

De groep bleef nog wat keuvelen backstage en zou daar-
na naar de kunsten van Millionaire kijken en luisteren. Ge-
nieten en dromen over later?
www.creamandspices.be

KORTING voor alle KUL-medewerkers en 
studenten met kortingkaart: vraag ernaar!
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VOORPROGRAMMA MILLIONAIRE: CREAM & SPICES

Stevig en een beetje zacht

“Eigenlijk willen
we overal en zo veel
mogelijk spelen”

In kunstencentrum Stuk liep de voorbije drie
weken het internationale festival voor heden-
daagse dans. De affiche deed vermoeden dat
Klapstuk een eclectisch geheel van verschillende
disciplines zou aanbieden. Dans ontmoet muziek,
theater en beeldende kunst.

Sieghild Lacoere

Dat Klapstuk al langer de dunne lijn bewandelt tussen dans
en performance bleek uit de vorige editie. Gastcurator
Jérôme Bel zette toen een mix van voorstellingen op het pro-
gramma waarin het pure dansante grotendeels achterwege
bleef. Dit jaar was het niet anders. Klapstuk is uitgegroeid tot
een wirwar aan samenwerkingsverbanden van dansers, mu-
zikanten en beeldende kunstenaars. De link tussen architec-
tuur en performance werd doorheen het festival ook meer-
maals gelegd. In elke voorstelling kwam je iemand tegen die
je ergens anders ook al eens aan het werk zag. Die crossdisci-
plinaire kruisbestuiving doet de hedendaagse dans evolueren
tot performance waarin het dansen meer op de achtergrond
komt te staan.

Geheel in die lijn opende A l’oeil nu het festival. Een
vreemde opener voor een festival dat zich als dansfestival
profileert. Een zelfgemaakte film waarin het Stukgebouw de
hoofdrol speelt en waarin verwijzingen naar filmklassiekers
aanspraak doen op het publiek om zelf associaties te leggen
tussen de beelden. Die twee elementen stonden centraal in
deze performance. Met dans had het weinig te maken, maar
Klapstuk vertrekt net vanuit die gedachte: Is dit nog dans?

Een antwoord op de vraag biedt Klapstuk niet. Dat is haar
bedoeling ook niet. Het festival reikt aan hoe de dans evo-
lueerde tot wat ze vandaag geworden is.

Drempelvrees

Dat mensen drempelvrees hebben om naar experimente-
le dans te gaan kijken is niet verwonderlijk. Vaste axioma’s be-
staan er niet. Wie verwacht dansante dans te zien komt er he-
lemaal bedrogen uit. Daar loopt het soms fout. Mensen hebben
schrik van datgene wat ze niet kennen. Dans waarbij men niet
danst heeft bij velen nog geen plaats gevonden in hun
interpretatiekader. Is Klapstuk dan een festival voor de elite?

Een vraag met een dubbel antwoord. Klapstuk wil zeker
geen festival voor de elite zijn. Maar het concept van het fes-
tival werkt wat afschrikwekkend. Het festival trok zeker veel
publiek, een erg verscheiden publiek zelfs. Drie weken lang
viel er bij elke voorstelling veel volk te bespeuren. Dat pu-
bliek is echter al enigszins nieuwsgierig naar dans. Veel stu-
denten vinden de weg naar het festival nog niet. Een stelling
als ‘we snappen daar toch niets van’ is nooit ver weg. Mis-
schien laat de student hier zelf een kans schieten om eens te
proeven van een voorstelling.

Moet Klapstuk de leken trachten warm te maken? De
eerste vraag is hoe. Klapstuk zal altijd de kritiek krijgen dat
het te conceptueel is én te experimenteel. Die eigenheid moet
Klapstuk bewaren. De tweede vraag is of de niet-kenners wel
willen warm gemaakt worden? Zijn ze geïnteresseerd om een
avondje uit hun cocon gerukt te worden? Studenten moeten
ook met een openheid over dans kunnen nadenken.

Conceptueel zitten de voorstellingen ingenieus in elkaar.

Maar soms gaat het concept voorbij aan de inhoud. Vooral bij
de voorstellingen op locatie (H20-NACL-CACO3 en Je Ne)
werd dit duidelijk. Neem alle randanimatie weg en wat je
overhoudt is een pudding die in elkaar zakt. De locatie wekt
de illusie op iets uitzonderlijks te zullen prijsgeven. Neem de
dans weg en de locatie wekt nog steeds datzelfde gevoel op.
Dans en locatie lijken dan eerder twee losstaande elementen
die niet oplossen in elkaar.

Vraag

Naast dans stonden drie Labelnights op het programma
waarin het label Morr Music in centraal stond. Voor de
tentoonstelling Soundscape schreven Isan en B. Fleischman
van Morr Music de soundtrack. Muziek werd dus een
belangrijke participant in het festival. De tentoonstelling
toonde een geslaagde elektronische convergentie tussen
muziek en kunstwerk.

Niet alle voorstellingen lieten een even grote indruk
achter. Een festival dat drie weken duurt, kampt al eens met
een mindere voorstelling. Een bevreemdend gevoel blijft na
de meeste voorstellingen achter. Niet goed weten wat te
denken is een gedachte die niet te onderdrukken valt. Raakte
een voorstelling het publiek of vond het publiek het eerder
aanstellerij? De enige zekerheid die telkens naar voor kwam
was de vraag. Wat stelde dit voor? Hoe moet ik dit
interpreteren? Ben ik volledig achteloos als ik hier niets van
begrijp? Het gaat hier om verder kijken dan je neus lang is en
eens buiten je blikveld treden. Iets wat vragen oproept stemt
tot nadenken. Om die reden alleen al kan je dit een geslaagde
editie noemen.

KLAPSTUK 12: EEN EVALUATIE

Crossdisciplinaire kruisbestuiving
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FILMFIRMAMENT
Caché

De nieuwste prent van Michael
Haneke, de regisseur-scenarist van
onder andere La Pianiste, blinkt uit
in eenvoud en tegelijkertijd in com-
plexiteit: vormelijk is Caché een-
voudig doch van hoogstaand niveau,
maar vooral inhoudelijk biedt het
de kijker een vette kluif. Wie zich-
zelf, lekker achteruitgezakt in de
comfortabele bioscoopzetels, twee
uurtjes lang wil trakteren op puur
ontspannend entertainment, houdt
zich maar beter ver van deze film.

Simon Horsten

Films zonder ook maar één noot muziek
zijn schaars gezaaid. Caché is er zo eentje en
het is meteen een exemplaar dat bewijst dat
zulke films niet per definitie minder filmisch
zijn, laat staan minder aangenaam om naar
te kijken. Zo wordt er hier bijvoorbeeld erg
veel aandacht besteed aan het naturel van de
acteurs, aan de emotioneel op de spits ge-
dreven dialogen en uiteraard aan het plot.

Het plot begint overigens niet al te inge-
wikkeld: Georges, een televisiepresentator
van literaire programma’s, krijgt een video
waaruit blijkt dat zijn doen en laten en dat
van zijn familie ongemerkt gefilmd wordt.
Hij en zijn vrouw Anne doen het voorval
eerst nog af als het werk van een flauwe
grappenmaker, maar algauw blijkt er meer
aan de hand te zijn. De video’s volgen elkaar
op en worden veel persoonlijker van aard.
Bovendien gaan ze nu vergezeld van
gruwelijke kindertekeningen. Georges be-
grijpt dat de dader hem kent en dat de hele
zaak iets te maken heeft met zijn eigen ver-
leden. Daar de politie niets kan beginnen
zolang er geen strafbare feiten zijn gepleegd,
besluit de antiheld zelf op onderzoek uit te
gaan. De spanningen in het huishouden lo-
pen intussen hoog op, mede door het zoon-

tje, een beginnende puber, die de relatie
tussen Anne en Georges al helemaal op
proef stelt.

Karakterkop

De kijker wordt in Caché van bij het
begin langzamerhand meegetroond naar
het hart van de film: het woelige emotionele
leven en de gewetensbezwaren van de pro-
tagonist, Georges. Daniel Auteuil, vooral
bekend van Le Huitième Jour, zet met dit per-
sonage trouwens een puike acteerprestatie
neer. Hij slaagt er wonderwel in de groeven
in zijn gelaat op natuurlijke wijze op de leest
te schoeien van gelijk welke gevoelstoe-
stand. Een karakterkop, jawel.

De grote naam van deze film is natuur-
lijk die van de actrice die haar lichaam leent
aan het personage van ‘s mans vrouw,
Anne. Juliette Binoche, eens de persoon-
lijke Chocolatière van Johnny Depp en ook
gaarne gezien in The English Patient, stelt we-
derom niet teleur — zonder zichzelf
evenwel echt te overtreffen. Ze blijkt een
uitstekende tegenspeelster van Auteuil: de
twee talenten hebben geen special effects
nodig om de kijker voor zich te winnen: ze
werpen hun theatraal gewicht in de schaal.

Kortom: Caché gaat gespeend van toe-
ters, bellen en pluimen, maar biedt heel wat
meer in de plaats: een uitdagende, spannen-
de whodunit die zijn publiek niet onderschat.

Steekkaart
Regie: Michael Haneke
Cast: Juliette Binoche, Daniel Auteuil,
Maurice Bénichou, Annie Girardot, Lester
Makedonsky
Duur: 117’
Release: 26-10-2005
Kort: Intelligent(e) drama/thriller/detective
arin geen woord teveel wordt gezegd.

Theater zonder make-up kan zui-
verder zijn dan het leven zelf. Dat
bewijzen muzikant Geert Waege-
man en acteur Kris Cuppens deze
dagen met verve in het voormalige
fabrieksgebouw van het theaterge-
zelschap Braakland/Zhe Bilding.
Hun stuk ‘Lied’, geregisseerd door
Stijn Devillé, ging vorige woensdag
in première.

Simon Horsten

Wie Kris Cuppens enkel kent van zijn rol als
de sympathieke homo Willy in de televisie-
serie Heterdaad, zal ongetwijfeld steil achter-
overslaan bij het ervaren van de emoties
van deze acteur pur sang. Het is een confron-
terend gevecht dat Cuppens levert: naakt,
met zichzelf, met het publiek, met de mu-
ziek. Dat laatste is dan ook constant aanwe-
zig in de ruimte, ook op de stille momenten.
Het zou onrechtvaardig zijn te stellen dat
woord en muziek slechts een dialoog aan-
gaan met elkaar, ze komen namelijk naar
buiten als één brok energie en vaak ook als
destructie, één geheel van gevoelens en ver-
halen. ‘Lied’ is onmiskenbaar een monoloog
van twee mensen, twee gewone mensen.
Twee scheppende mensen.

Deining

Het verhaal van ‘Lied’ is niet zo een-
voudig als de titel wel laat uitschijnen. Het
laat zich niet in een korset wringen, het
zwermt Verhelst-gewijs uit, het barst bij mo-
menten uit zijn voegen, het explodeert or-
gastisch om even daarna weer kalm en diep-
menselijk in de plooi te vallen. Cuppens, die
de tekst zelf schreef, vertelt een familie-epos
dat hem en zijn naasten in al hun goddelijke

kwetsbaarheid toont, maar dat — what’s in a
name? — evengoed andere namen had kun-
nen noemen. De toeschouwer voelt zich bij-
gevolg méér dan alleen maar toeschouwer.
Hij wordt zo naar de keel gegrepen door de
allesomvattende herkenbaarheid in het ver-
haal, dat hem slechts twee keuzes resten:
opgeven of opgeslorpt worden. En, geloof
ons vrij, wie voor het tweede gaat, zal het
zich hoegenaamd niet beklagen.

Gewillig word je meegevoerd op de
tijd- en eindeloze deining van klank, woord
en verhaal. Dit is wat Aristoteles ‘catharsis’
noemde. En zelfs al dwalen je gedachten
even weg, wat ons sterk zou verbazen, dan
nog ben je als vanzelf emotioneel aandachtig
en volg je de deining onbewust. Er zijn bo-
vendien genoeg opvallende, verrassende en
bovenal treffende zinsneden die het publiek
een houvast bieden, zonder daarom barsten
te maken in het totaalbeeld. “Wij leven in
onmin met de zwaartekracht,” verzucht
Cuppens eens. “Gedachten,” zegt de
coureur in hem dan weer, “ik rijd ze
allemaal op afstand.” En tussendoor fietst de
verteller langs alle grote en kleine thema’s
van het menselijke bestaan. Moeders. Oor-
log. Kindersterfte. Faalangst. Vaders. Bijge-
loof. Scheidingen. Levende kinderen. Crises.
En, ja: Liefde. Elk woord dat in een middel-
matige tekst meteen tot cliché verwordt,
krijgt in ‘Lied’ een waardevolle plaats, te-
midden van de stilte, temidden van het ge-
woel. Zit je hier nu nog? Gaan kijken is de
boodschap!

‘Lied’ speelt nog tot 19 november in de zaal
Molens Van Orshoven in de Stapelhuisstraat 15,
Leuven. Tickets zijn te verkrijgen via
tickets@braakland.be, via het telefoonnummer
016/226.345 of per fax op hetzelfde nummer. De
brochure vind je terug op www.inbreek.be

INTIEM MUZIEKTHEATER DOET LEUVEN ZINDEREN

“Wij leven in onmin met
de zwaartekracht”

Als de geslaagdheid van een optreden
zou afhangen van de grootte van het
publiek zag het er voor Stuart Davis
niet zo goed uit in Pangaea. Zijn in
Amerikaanse bodem gewortelde zelf-
vertrouwen liet hem echter niet in de
steek en hij was al vanaf het eerste
nummer volledig zijn excentrieke
zelf. En daar zijn wij blij om, want bij
het horen van zijn niet te imiteren
nummers met lyrische teksten en on-
verwachte muzikale wendingen, be-
ginnen we te geloven wat de affiche
belooft: dat we hier een van de beste
onbekende singer/songwriters aan het
werk zullen zien.

Liesbeth Deleu & Kristien Geurts

Het felverlichte podium staat er een beetje
verlaten bij in het zaaltje van Pangaea: buiten
wat gekleurde tafeltjes en opgestapelde stoe-
len is er eigenlijk niet veel te zien. Langzaam-
aan komen er toch wat toeschouwers bin-
nengedruppeld. Zo zijn we dan uiteindelijk
met ongeveer vijftien mensen verwachtings-
vol naar het lege podium aan het staren, waar
een verloren gitaar in een oranje gloed staat
te wachten om bespeeld te worden.

Wanneer Davis binnenkomt, neemt hij
dadelijk plaats op het podium en begint na
een snelle begroeting onmiddellijk met zijn
eerste nummer. Hij vult al vanaf het begin het

hele podium met zijn lange, magere ver-
schijning die erg veel zelfbewustzijn uitstraalt
en duidelijk lijkt te zeggen: ‘hier sta ik dan, ik
ben wie ik ben en het is te nemen of te laten’.

Wat ons vooral opvalt aan deze zanger is
zijn warme, zachte en toch sterke stem: hij
haalt hiermee zowel hoge tonen als verba-
zingwekkend lage en hij gebruikt dit om de
variatie te brengen die in al zijn nummers te-
rugkomt.

Nonsens

Vanaf het moment dat hij zijn derde
nummer aankondigt met de mededeling dat
‘het over mens zijn gaat, maar dat dieren er
ook wel van kunnen genieten hoewel over
het algemeen geldt dat hoe meer gevoel hoe
meer begrip…’ en dan nog even verder filo-
sofeert, wordt het ons steeds duidelijker dat
nonsens en humor een belangrijk deel van

zijn mu-
ziek uitma-
ken. Toch
is Davis er
ook niet

bang voor om zo nu en dan een intiem num-
mer te brengen zoals ‘In between’, dat over
een gebroken relatie gaat. Maar na elk rustig
nummer volgt steevast iets springlevend, vol
ritme en dus meestal met een bizarre inhoud.
Zo zingt hij niet alleen over ‘a dollhouse in my
familytree that people say is haunted’ maar ook
over ‘a million ways of licking honey’, ‘sucking up
statues’ en over ‘another suicide murder’.

Weerbarstig

Naast zijn zangtechniek en zijn oncon-
ventionele teksten brengt ook zijn manier
van gitaar spelen veel afwisseling in zijn mu-
ziek. Hij slaat vaak het ritme op de klankkast
van zijn — met stift volgekrabbelde — gitaar
en hij bespeelt de snaren ook op een originele
manier. Door de grote versterkers komt het
geluid van de gitaar bovendien ook erg goed
uit en verbaast het ons steeds weer dat al die
muziek werkelijk van een enkele man met
een akoestische gitaar voortkomt. Zelf staat
hij steeds heftiger met zijn knie te bewegen

en doet hij steeds vaker pogingen om het
publiek mee te krijgen. Ook het geringe
publiek heeft het moeilijk niet mee te
bewegen op de maat van de muziek. Het hele
optreden door blijft Davis ons verrassen en
frist hij zijn muziek op met onverwachte
wendingen. Hij lijkt zich met de seconde be-
ter thuis te voelen op dit kleine podium voor
zijn nog kleinere publiek. En wij zijn er best
tevreden mee, dat wij bij de enkelingen zijn
die dit onbekende talent in actie hebben
kunnen zien en we kunnen dan ook niets an-
ders doen dan de rest van Leuven aan te spo-
ren een volgende kans niet te missen.

STUART DAVIS TREEDT OP IN PANGAEA

Seks en drugs en Stuart Davis

“Cd’s hier te koop,
knuffels zijn gratis”

(foto Roman Verraest)
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“Het leven
zoals het is:
vakbond aan de
K.U.Leuven”

Deze vrije tribune bedoelen wij als een reactie
en aanvulling op het artikel “Vakbonden aan de
K.U.Leuven: woestenij?”, waarin wij enkele onjuist-
heden wensen recht te zetten. Woestenij of niet, we
zijn er ons als bediendenvakbond van bewust dat er
nog heel wat braak ligt binnen deze instelling, maar
dit kunnen we maar waarmaken - en dat geldt voor
groen, rood en blauw - als zich voldoende collega’s
syndicaal engageren.

We waarderen dat Veto uitzoekt hoe het zit met
de vakbonden aan de K.U.Leuven en op die manier
onrechtstreeks het administratief en technisch
personeel (met ruim 2.800 personeelsleden toch
goed voor een derde van de universitaire gemeen-
schap) in de kijker stelt. Het was trouwens - en dat is
de verdienste van de nieuwe rector - dit jaar de
eerste keer dat het ATP as such op de opening van het
academiejaar kon speechen.

Maar laat ons beginnen bij de aanleiding van
het artikel. Op 28 oktober namen vakbonds-
militanten van zowel K.U.Leuven als U.Z.Leuven als
Alma vzw deel aan de staking en betoging tegen het
generatiepact. Of we dit nu vanuit LBC-NVK, ACV
Voeding of BBTK deden, maakt weinig uit, want het
was een gemeenschappelijke actie vanuit een her-
enigd vakbondsfront op nationaal vlak. We legden
als bediendenvakbond aan de K.U.Leuven geen
diensten plat, noch organiseerden we stakingsposten
met glühwein of blokkades. We kozen ervoor om in
de aanloop van de actiedag zoveel mogelijk collega’s
te informeren, maar ook om aan Alma’s pamfletten
uit te delen (aan personeel en studenten) en de
studentenvertegenwoordiging uit haar kot te lokken.
Ook voerden we interne discussies over de
problematiek van eindeloopbaan en sociale
zekerheid en we namen actief deel aan de demo-
cratische standpuntbepaling binnen onze eigen vak-
beweging ACV.

Onze syndicale werking aan de K.U.Leuven
wordt in het artikel erg light voorgesteld. Er is sprake
van de Ondernemingsraad en van het Comité Perso-
neelszaken, en daarmee lijkt de kous af. Maar we zijn
wel degelijk georganiseerd en opereren niet in het
ijle. We hebben de voorbije jaren onze communicatie
naar personeel proberen te verbeteren via ons aan de
K.U.Leuven verspreide vakbondsblad Toets en via de
website www.lbckul.be, maar het is erg moeilijk om
syndicaal te informeren aan een geografisch erg
verspreide universiteit met bijna 2.800 personeels-
leden ATP op een totaal van ruim 8.500 personeels-
leden (excl. UZ).

Hoe zijn we georganiseerd? We nemen je even
mee achter de schermen.

Het hart en de basis van onze syndicale werking
van LBC aan de K.U.Leuven is ten eerste de
militantenkern, die maandelijks samenkomt na de
uren. Hier worden alle leden geïnformeerd en
gehoord over alle kwesties, zowel de punten uit het
sociaal overleg als bredere vakbondsthema’s. Dit is -
naast de niet-gesyndiceerde collega’s die wel sym-
pathie hebben en op onze steun rekenen - onze
achterban en akkoord: daar vullen we geen aula
maxima mee.

Een ander niveau zijn alle werknemers-
vertegenwoordigers in de overlegorganen Ondern-

emingsraad (OR) en Comité Preventie en Bescher-
ming op het Werk (CPBW), verkozen tijdens de
recente sociale verkiezingen van 2004 (sociale ver-
kiezingen vinden om de 4 jaar plaats).

Vanuit die verkozenen wordt door de vakbond
een syndicale delegatie (SD) samengesteld, volgens
CAO-afspraken met de werkgever in concreto
bestaande uit 15 syndicaal afgevaardigden of
délégees. De SD komt maandelijks samen. Hier wor-
den niet alleen individuele dossiers behandeld, maar
ook algemene acties uitgewerkt na bespreking op de
militantenkern. Die acties beperken zich niet tot
puur syndicale thema’s: zo hielden we een petitie-
campagne voor vermogensbelasting in 2001
(inderdaad i.s.m. LOKO, maar dit was geen “mars”
zoals Veto verkeerdelijk schrijft) en een vredesactie
tegen de oorlog in Irak op 31 maart 2003, telkens
gericht aan personeel.

Tenslotte is er tussen de vakbond LBC-NVK en
de K.U.Leuven een collectieve arbeidsovereenkomst
voor het ATP. De huidige CAO dateert van 1 januari
2001 en is nu opnieuw in onderhandeling. Deze
onderhandelingen worden in de schoot van het
Comité Personeelszaken voorbereid en door de
syndicaal afgevaardigden en de vakbondssecretaris
gevoerd.

Veto heeft gelijk dat de christelijke
bediendenvakbond aan de K.U.Leuven de
bevoorrechte sociale partner is; we zijn ook de enige
vakbond die een CAO afgesloten heeft met de
K.U.Leuven. Binnen die CAO is het Comité
Personeelszaken geregeld, een maandelijks overleg
tussen de syndicale delegatie en de werkgever
waarin alle personeelszaken maar ook individuele
dossiers worden behandeld. Vandaar ook de ver-
trouwelijkheid van dit overleg en - wat ons verweten
wordt - de exclusiviteit voor LBC. Maar: we zijn ook
de grootste fractie en dit als gevolg van de sociale
verkiezingen. In dat opzicht is het niet onlogisch dat
de werkgever de meest vertegenwoordig(en)de vak-
bond als partner kiest.

Als Veto schrijft “er zijn echter wel meer zaken
waar de BBTK moedwillig wordt buitengehouden”,
moet dit vanuit deze situatie gelezen worden. Waar
mogelijk werken we samen met BBTK en ACLVB
(bijvoorbeeld tijdens de ondernemingsraad en het
comité preventie), maar de moeilijkheid blijft dat we
vanuit de onderhandelde CAO een extra overleg
hebben, waarin deze fracties niet vertegenwoordigd
zijn. Dat geeft misschien de indruk dat een aantal
dossiers voorgekauwd op de OR komen, maar het is
deze fracties vrij om een initiatief te nemen.
Toenadering kan zeker.

Een vakbondsfront ontbreekt in de zin dat er
geen gemeenschappelijke syndicale delegatie is. Of
dit in de kaart speelt van de werkgevers aan tafel aan
het sociaal overleg is de vraag. Uiteraard verzwakt
een structurele verdeeldheid aan de werknemers-
kant het sociaal overleg, maar we komen bijvoor-
beeld op de OR zowel vanuit groen, rood als blauw
op voor de belangen van het personeel en daarin is
er wel degelijk eensgezindheid. Alle drie de fracties
hebben - op de OR alleszins - ook het gevoel dat er te
veel weggelachen wordt. We slaan misschien te
weinig met de vuist op tafel, maar het is ook dikwijls
een moeilijke evenwichtsoefening die de studenten-
vertegenwoordigers van LOKO in het medebeheer
ongetwijfeld ook herkennen.

Over de mate van inspraak of vertegen-
woordiging citeert Veto LBC: “We hebben al vaak een
brief aan de rector gericht met de vraag niet alleen in
de ondernemingsraad te zitten, maar ook in
beleidsorganen zoals de Academische Raad en de

Raad van Bestuur”. Op de twee ontmoetingen met
rector Vervenne kregen we als antwoord een
respectvolle openheid voor deze verzuchting. Op een
voorgaande formele vraag aan de Algemeen
Beheerder kregen we als LBC nooit antwoord. We
kijken nu uit naar een concreet voorstel. De huidige
ATP-vertegenwoordiger in de Academische Raad
werd via een open procedure verkozen door het
personeel maar is niet syndicaal gebonden. We
vragen ons af waarom studenten op basis van het
participatiedecreet wél in de bestuursorganen van de
universiteit meespreken en beslissen en het
personeel nog steeds niet. Het is alleszins een
actiepunt voor de komende maanden. Met de
passage “Onder Oosterlinck kregen we sneller
antwoord” was bedoeld dat de vorige rector als CEO
een duidelijk standpunt had over de plaats van het
uitvoerend personeel. Voor rector Vervenne is een
betere vertegenwoordiging in het bestuur alleszins

bespreekbaar, hebben we de indruk.
Tenslotte is dat de inzet van ons vakbondswerk:

zorgen dat het administratief en technisch personeel
voor haar uitvoerend werk gewaardeerd wordt (op
de werkvloer, in de beleidsorganen), dat het gelijke
kansen krijgt als het academisch personeel en dat het
op gelijkwaardige wijze wordt behandeld als de
collega’s aan andere universiteiten. Er is globaal
genomen sociale vrede aan de K.U.Leuven, maar
daar werken we als vakbond ook dagelijks aan.

Koen Neyens (Syndicale delegatie LBC-
NVK van de K.U.Leuven)

LEZERSBRIEVEN

VRIJE TRIBUNE

Peter Verlinden en Congo
Elke mens stelt zich een aantal doelen in het leven. Eén van de doelen die VRT-journalist
Peter Verlinden zich gesteld heeft, is om onze vroegere kolonialen in Belgisch Congo voor
te stellen als idealistische, goedmenende mensen die zo bekommerd waren om het lot van
die arme en onwetende ‘negertjes’. Dit bleek weer eens uit zijn interview in Veto.
Alhoewel er zeker heel wat kolonialen waren met goede bedoelingen, is het uiteindelijk
wel een feit dat Congo tientallen jaren lang een wingewest van België was.

Gedurende al die jaren was er een enorme stroom van rijkdom van Congo naar
België. Zonder overdrijven kan men stellen dat een deel van onze rijkdom gebouwd is op
de plundering en uitbuiting van zwarte arbeiders en boeren in Congo. Tussen 1908 en
1960 werden minstens 200.000 Congolezen gedwongen om in de koper- en goudmijnen
van de Union Minière te werken, waar zij stierven als vliegen en ervoor zorgden dat 4.300
miljard dollar van Congo naar Belgische banken en holdings vloeide (zie het boek Travail
forcé pour le cuivre et pour l’or van Jules Marchal, oud-diplomaat in Belgisch Congo).

Als Verlinden beweert dat de Congolese arbeiders behandeld werden als de Belgische
arbeiders in de jaren vijftig, vertelt hij nonsens. De Congelese arbeiders hadden totaal geen
rechten. En alhoewel de behandeling van Belgische arbeiders in de jaren vijftig door hun
bazen ook veel te wensen over liet, kregen zij volgens mij geen zweepslagen van hun baas;
een lot dat de Congolese arbeiders wel regelmatig moesten ondergaan! Het gemiddelde
jaarinkomen van een zwarte in het Congo van de jaren vijftig was 2.100 Bef, terwijl dat
45.000 Bef. was in België. Wie van deze uitbuiting (geen extreem-linkse filosofie maar
harde realiteit, mijnheer Verlinden) rijk werd, is ook duidelijk. De winst van het Belgische
bedrijf Union Minière steeg op een geplaatst kapitaal van één miljard Bef. van 600 miljoen
in 1946 tot 4.571 miljoen in 1956 (The Economist, 20/04/57). In de periode 1947-1958
bedroegen de gemiddelde nettowinsten van de bedrijven met hoofdactiviteiten in Congo
meer dan het dubbele dan die van bedrijven met hoofdactiviteiten in België.

De ‘ontwikkeling’ (sic) van de Congolese infrastructuur, handel, landbouw en
gezondheidszorg stond in de eerste plaats ten dienste van de Belgische kapitalistische
belangen. Wat het onderwijs betreft, iets waar veel oud-kolonialen zo graag over pochen,
volgende cijfers: de primaire scholingsgraad bedroeg in 1954 slechts 37 procent. Slechts
één op twaalf zwarte leerlingen maakte het lager onderwijs af en slechts één op zes van
deze afgestudeerden volgde secundair onderwijs.

Een gouverneur-generaal van Congo, Ryckman, was veel eerlijker dan Verlinden
toen hij in 1946 zei: “Laten we de dingen bij hun naam noemen. Kapitaal in een kolonie
plaatsen is een goede zaak doen, filantropie heeft daar niets mee te maken.”

Als men ziet wat een puinhoop Congo geworden is, is het normaal dat sommige
zwarten met heimwee terugdenken aan het Belgisch kolonialisme. Maar is de Congolese
dictator Mobutu niet aan de macht gebracht en dertig jaar lang door het Westen gesteund
om de plundering en uitbuiting van Congo door het westers kapitaal te kunnen blijven
verder zetten?

Het gaat hier trouwens niet om louter geschiedenis of alleen om Congo, want jaarlijks
stromen nog altijd meer dan 3.600 miljard dollar van het Zuiden naar het Noorden en
worden ontwikkelingslanden nog altijd beroofd van meer dan de helft van wat zij jaarlijks
produceren (cijfers op basis van de Human Development Reports van de VN).

Roger Liekens
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Horizontaal
1 Bovenkant - Raakte niet door zijn examens 2
Uniek - Voornaam regisseur 'The Piano' 3 Gevolg
van overmatig drinken - Verbogen vorm van naam
4 Efeziërs (bijbel) - Technische Unie Sluis -
Nederlandse Moslimraad 5 Vijftigjarige stripheld 6
Gemeente tegen Brugge 7 Aanvullende
economische studies - Indien - Dwarshout 8 Hitler-
fan - Berichtendienst 9 Jongen die baard in de keel
krijgt - Jongensnaam 10 Inwoner van Groenland -
Vriend van Barbie
Verticaal
1 Sein - Meisjesnaam 2 Niet klaar - Spijkerbroek 3
Zaadje in vrucht - Onderdeel van een vest 4 Twijfel
- Internationaal Arbeidsinstituut 5 Leuvense
fuifzaal - Na de middag (Eng.) 6 Universitaire
Parochie - Wordt vloeibaar 7 Geladen deeltje -
Vlaamse gemeente 8 Magere - Stukje haar 9 Stad
tegen Brugge - Verstand 10 Eekhoorn - In onbruik
geraakte communicatiehandeling
Dries De Smet

Leugen, eigen berichtgeving
Nu hij al zestien weken
rector van de K.U.Leuven is,
werd Vervenne op maandag 24
oktober ontboden bij Zijne Majes-
teit Koning Albert II voor een
audiëntie. K.U.Leugen vatte post
naast de deur van het kasteel van
Laken, maar toch konden zowel
Vervenne als Verhofstadt — die ook
op het onderonsje aanwezig was —
langs de achterdeur wegkomen.
Wij dus terug naar de hometown
om daar wat aan de telefoon te
hangen, maar iedereen was zeer
spaarzaam met informatie.

K.U.Leugen: Rector Vervenne, waarover heeft u
het met onze koning eigenlijk gehad?
Vervenne: «Over vanalles. Het was een
erg leuk gesprek. Tenslotte lijken hij en ik
ook erg op elkaar: hij is koning van een
land, ik ben koning van een universiteit.
Hij heeft een laissez-faire
politiek, ik laat mijn
mensen ook doen waar ze
goed in zijn. Hij heeft een
buitenechtelijk kind… ik
bedoel… Bedankt voor het
interview.»
Weinig vernieuwende informatie dus. Dan
maar even bellen naar Wetstraat 16.
K.U.Leugen: Meneer de eerste minister,
was het een leuke audiëntie met
Vervenne?
Verhofstadt: «Ik zou het eigenlijk niet
weten. Ik was er wel aanwezig hoor, maar
na een tijdje zijn Marc — wij zeggen nu
Marc en Guy tegen elkaar — en ik
begonnen met een wedstrijdje Monte
Christo's roken. U begrijpt dat hij na een
tijdje uit mijn zicht verdwenen was. Ik heb
dan ook niet gewacht tot de rook om mijn
hoofd was verdwenen om door te gaan.
Dat heb ik geleerd tijdens de laatste
nachtelijke vergaderingen met de regering.
Heel handige strategie, maar vertel hem
niet verder.»

Ook van Verhofstadt wisten we dus
niet veel los te krijgen. Dan maar bij de big
chief himself te raden gaan, maar die bleek
van de laatste dagen Boekenbeurs gebruik
te maken om zijn kleinkinderen een dagje
uit te nemen. Even zat K.U.Leugen met de
handen in het haar, tot zich een deus ex

machina aanbood. Een bron vanuit het
kasteel zelf! Het bleek om een trouwe
abonnee te gaan die vond dat bepaalde
zaken nu voor eens en voor altijd het
perslicht mochten zien. Om begrijpelijke
redenen wenste deze bron anoniem te
blijven.
F. van S.-C.G.: «Ik had zeker mijn
interesses bij deze bespreking, niet alleen
als eredoctor van de K.U.Leuven, maar ook
als kroonprins. Zeker in die laatste functie
moet ik een beetje op de hoogte blijven van
wat mijn vader van plan is. Ik bedoel maar,
hij zal niet altijd op mijn… ik bedoel de
troon blijven zitten. En tegen dan ben ik
maar beter goed voorbereid. Daarom heb
ik een vierdaagse cursus afluistertech-
nieken gevolg bij Selor, bij de overheid dus.
Erg handig.»
K.U.Leugen: En weet u wat uw vader,
Verhofstadt en Vervenne hebben besproken?
F. van S.-C. G.: «Na het beleefde infor-

meren naar de ge-
zondheid van de kin-
deren en vrouw en
het keuvelen over
gezamelijke kennis-
sen bij Opus Dei, zijn
ze over gegaan tot

zeer geheime, maar schokkende bespre-
kingen. Het zou zo zijn dat er in het kasteel
een nieuwe faculteit wordt opgericht. Deze
zou de Bijzondere Universiteit voor
Saksen-Coburgse Ondersteuning heten,
kortweg BUSO. Elk lid van de koninklijke
familie zou hier dan naartoe gaan,
zogezegd omdat wij best wel wat intel-
lectuele begeleiding kunnen gebruiken.
Dat begreep ik eerst helemaal niet.
Gelukkig heeft mijn raadgever het dan
even voor mij uitgelegd. U begrijpt dat ik
toen behoorlijk woedend werd. Ik bedoel
maar, mijn kinderen zullen slimmer
worden dan ik. Maar ik zal er een stokje
voorsteken. Ik bestrijd die Vervenne
gewoon met zijn eigen wapens! Tegen de
tijd dat Elizabeth naar de K.U.Leuven
vertrekt, eis ik een professorsplekje op. Ik
ben tenslotte eredoctor. Dan laat ik al mijn
kinderen er door, voor ze slimmer kunnen
worden dan ik. Aan de K.U.Leuven moet
zoiets wel lukken, niet?»

Van onze verslaggever ter plaatse
Voor K.U.Leugen mag al eens
buiten de lijntjes van cultureel
Leuven gekleurd worden. Vorige
week vrijdag zou rector Marc
Vervenne te gast geweest zijn op
de Antwerpse boekenbeurs. Niet
om zijn autobiografie voor te
stellen, maar om de honderden
kinderen van de Kinderuniversiteit
gelukkig te maken.

De Kinderuniversiteit is een groots opgezet
lessenpakket voor leerlingen van de lagere
school. Via deze weg hoopt de K.U.Leuven
de kids nu al warm te maken voor een
academische opleiding in Leuven. Gast-
docente Vera Hoorens wist daar onder meer
het volgende over te zeggen: "Als de
kinderen van thuis of van op school uit niet
voldoende opgevoed worden, moeten wij
het maar doen. En liefst zo spoedig
mogelijk!" Honderden kinderen kwamen in
de maand oktober al proeven van de 'grote'
school en op 19 november wordt het
initiatief nog eenmaal herhaald.

Zoals het hoort werden er ook
cursusboeken uitgegeven. De cursusdienst
van dienst is niet Acco, maar Lannoo en om
de verkoop te stimuleren werd Marc
Vervenne gevraagd om enkele exemplaren
te signeren tijdens de Kinderuniversiteit.
"De kinderen moeten maar naar de
Boekenbeurs komen en er een nieuw
exemplaar kopen," luidde het. Deze
signeersessie zou vorige vrijdag plaats-
vinden, maar om onbekende redenen liet
Vervenne verstek gaan. K.U.Leugen was
aanwezig en registreerde de talloze kin-
dertraantjes
Jonas, 11 jaar: «Het zal eens gaan tijd
worden dat meneer Vervenne ergens zijn
verantwoordelijkheid opneemt. Het enga-
gement ter signering is bewonderens-
waardig, maar moet ook effectief opge-
nomen worden. Als dat niet gebeurt, stel ik
mij daar ernstige vragen bij.»
K.U.Leugen: Bent u teleurgesteld?
Jonas: «Teleurgesteld is een groot woord.
Ik voel vooral verontwaardiging. Marc heeft
zijn belofte niet waargemaakt en dat kwetst.
Daar til ik zwaar aan. Hij lijkt een beetje op
mijn opa, maar dan met minder haar op zijn
hoofd. En mijn opa komt altijd zijn
afspraken na.»

Jonas staat niet alleen in zijn
verontwaardiging. Shania, acht jaar, is

eveneens niet te spreken over Vervenne zijn
stunt. Haar blozende kinderwangetjes
glimmen van de waterlanders. Ook haar
broer Dennis, tien jaar, spreekt verbitterde
woorden.
Shania: «Ik ben al eens fan geweest van
K3 en Jimmy Neutron, maar ik ben over-
gestapt op Marc omdat hij er zo cool uitziet.
Die plukken haar en dat brilletje, ik droom
daar wel eens van. Maar ik heb echt nog
nooit iets dergelijks met mijn idolen
meegemaakt! Dit is de laatste keer dat ik
een boek heb gekocht. Wat heb je eraan als
het niet gesigneerd is?»
Dennis: «Als er iets is dat ik heb geleerd op
de Kinderuniversiteit, is dat het op de unief
vooral draait om geld. Ik kwam hier dus
eigenlijk alleen om zo'n boek te kopen, te
laten signeren en het dan op eBay voor veel
geld te verkopen!»
K.U.Leugen: Zullen jullie later nog in Leuven
naar de universiteit gaan?
Shania: «Dat was ik eigenlijk zo al niet van
plan…»
Dennis: «Tegen die tijd is Vervenne geen
rector meer. Dan wil ik er wel opnieuw over
denken. Voorlopig echter staat mijn besluit
vast: ik blijf bij de zusters Ursulinen in
Meldert naar school gaan!»

Ondertussen bereikte het bericht de
redactie van K.U.Leuven dat Marc Vervenne
wél signeerde in de codices van presessen
op de LOKO-cantus van vorige vrijdag. Op
basis waarvan Vervenne beslist om hier wél
en daar geen handtekeningen te zetten, is
niet bekend. Hij signeerde in ieder geval
nog wel diploma's op de kinderuniversiteit.
Het wekt verbazing dat Vervenne niet op
alle feestjes aanwezig is, zeker nu Koen
Debackere alle andere taken heeft
overgenomen. Sommige kinderen waar-
schuwen Vervenne voor de ernstige
repercusies die deze houding kan hebben.
Bernt, zeven jaar, laat het in niet mis te
verstane bewoordingen weten: "Pas maar
op Marc, mijn papa is politie!"

Citaat van de week!

"Dat riekt hier naar
bazenpoeperij!"

Anoniem LOKO-medewerker

GEHEIME BESPREKINGEN

AAN HET HOF

Samenzwering
aan het hof!

VERVENNE BREEKT KINDERHARTEN!

"Ik ben Sinterklaas niet!"Exc lus ie f :

Royaleugen
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Wat hebben de rector,
de koning en Opus Dei
met mekaar te maken ?

PUZZELS
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Beierse Erwtensoep 0,50
Tomatensoep met ham 1,65
Vleesballetjes in tomatensaus en friet  A2+A3 2,35
Vegetarsiche spaghetti  A1+A3 2,35/2,75
Ribbetjes, slasaus 

met mosterdzaadjes, rauwkost      4,40
Gebakken visfilet 

met bearnaisesaus en broccoli 4,40
Stoofvlees op z’n Vlaams A2+A3 3,45
Koninginnenhapje  3,10
Kippenlapje  A2+A3 3,45
Rumsteak  A1+A3 4,05

Romige tomatensoep 0,50
Kervelsoep 1,65
Ravioli al forno  A1 2,35
Gevulde paprika 

met Provençaalse saus en erwtjes 3,45
Loempia en kerriesaus 

met pepers, Oosterse rijst 3,10
Visbrochetten met salad-bar A1+A2 4,40
Spaghetti Bolognaise  A2+A3 2,35/2,75
Stoofvlees op z’n Vlaams A3 3,45
Koninginnenhapje  A2+A3 3,10
Kippenlapje  A3 3,45
Rumsteak A2+A3 4,05

Milanese soep 0,50
Groene groentesoep 1,65
Kippenburger met erwtjes en worteltjes 2,35
Lasagne Verdura 4,40
Kippenlapje in roomsaus met roze 

peperbolletjes en denneappeltjes 4,40
Paëlla 4,05
Stoofvlees op z’n Vlaams  A1 3,45
Koninginnenhapje  A2+A3 3,10
Rumsteak 4,05

Groentesoep 0,50
Tomatensoep met vermicelli 1,65
Pensen met appelmoes A2+A3 2,35
Burito El Paso 4,40
Kip met bruine van Corsendonck en kroketten 4,05
Spaghetti Bolognaise A1 2,35/2,75
Stoofvlees op z’n Vlaams A2+A3 3,45
Koninginnenhapje  A1+A3  3,10
Kippenlapje  A2+A3 3,45
Rumsteak  4,05

woensdag

vrijdag

Kijk ook op de website voor menu gasthuisberg,
Justus Lipsius en pauscollege

Menu van de week
in Alma 1-2-3

15-19 november 2005

(a

A2

A3A1 alleen
Alma 1

= vegetarisch

=

alleen
Alma 2

=

alleen
Alma 3

=

dinsdag

donderdag

Loop eens langs bij 
De Kringwinkel SPIT

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

De Kringwinkel SPIT: IJzermolenstraat
10-12 te Heverlee

Open: di - vrij 10 - 18 u
zat 10 - 17 u 
zon - ma gesloten

Tel.:  016 65 29 57     Web: www.spit.be

(advertentie)

Zin in een muzi-
kale kotentocht
met kleine after-
party in zaal Het
Depot?
Doe dan mee op donderdag 17 november 2005, vanaf 20.00u.
Gratis deelname!

Dit kotconcertenparcours kadert in het festival Leuvense
stadsklanken (www.townscape-soundscape.be) en brengt muziek
van Phalesius in verrassende versies, voor en door studenten, en
voor al wie zin heeft. Phalesius goes jazz: uitzonderlijk!

kotconcertparcours, doorlopend van 20.00u tot 21.30u
info- en vertrekpunt: Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof
muzikale afsluiter: vanaf 21.30u in zaal Het Depot,
Martelarenplein 12, 3000 Leuven
uitvoerders: studenten, Interfak Big Band o.l.v. Bart Preneel.  
Meer info: www.kuleuven.be/cultuur

Vertrekpunt is de Sint-Jan-de-Doperkerk, in het Groot Begijnhof.
Daar kan je naar het eerste concert op een studentenkamer in
het Begijnhof, en krijg je een plannetje met de adressen van de
andere koten die op het parcours liggen. De tocht eindigt in zaal
het Depot, met een Big Band-optreden en met een frisse pint
bier.
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Redactievergadering iedere vrijdag-
namiddag om 16u. Alle geïnteres-
seerden (tekst, foto, lay-out, inter-
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redactievergadering of op het
redactieadres.
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COLOFON
Cultuurkalender

Muziek

Dinsdag 15/11: STUKcafé, Naamsestraat 96
Chacda, 22u, www.chacda.be

Woensdag 16/11: Zaal het Depot, 
Martelarenplein 12
Elysian: Cd-Voorstelling 'Blend', 20u, 
www.elysian.be

Donderdag 17/12: Abdij Keizersberg
Capella Di Voce: Najaarsconcert, 20u30, 
annemie_tuts@hotmail.com

Donderdag 17/11: Verschillende studen
tenkamers met slot in Zaal het Depot
Kotconcerten, 20u en 22u slot, 
www.townscape-soundscape.be

Donderdag 17/11: Lemmensinstituut, 
Herestraat 53
Blokfluitdocenten en The Am'rous Flute: 
Hoog-barok, 20u, www.lemmens.be

Vrijdag 18/11: Zaal het Depot, 
Martelarenplein 12
GURU feat. Solar & DooWop, 20u, 
www.hetdepot.be

Zaterdag 19/11, Zaal het Depot, 
Martelarenplein 12
London Elektricity, 20u

Zaterdag 19/11: Rumba&Co, Kiekenstraat
Colora Café: Buen Ambo Trio (Argentinië,
België), 21u, www.30CC.be

Zondag 20/11: Drie Leuvense huiskamers
Huismuziek (parcours), 15-18u, 
www.townscape-soundscape.be

Zondag 20/11: Faculty Club, Groot 
Begijnhof 14
Trio (met luit), 20u

Zondag 20/11: Zaal het Depot, 
Martelarenplein 12
Club Bugalu: King Britt, 20u, 
www.club-bugalu.com

Theater

Dinsdag 15/11: Stadsschouwburg, 
Bondgenotenlaan 21
Minard en theaterMalpertuis: De truuken
van de foor, 15 en 20u, www.30CC.be

16/11 t.e.m. 19/11: Molens van 
Orshoven, Stapelhuisstraat 15
Braakland/Zhebilding: Lied, 20u, 
www.inbreek.be

Expo

10/09/2005 t.e.m. 29/01/2006: 
Museumsite, L. Vanderkelenstraat 30
Leven in steen, di, wo, do, za 10-18u /

vr 10-21u30 / zo 14-18
03/10 t.e.m. 20/11: Centrale 
Bibliotheek K.U.Leuven, 
Ladeuzeplein 21
Muziek geprint, ma-do 8u45-20u45 / 
vr 8u45-17u15 / za 9u15-12u45

Film

02/11 t.e.m. 16/11: Studio's + Cinema Zed
Holebi Filmfestival,
www.holebileuven.be/filmfestival

BERICHTEN

AGENDA & AD VALVAS
Historia

• 16/11 Tentoonstelling ‘Russia’.

Letterenkringen

• 17/11 Letterenfuif van Alfa, babylon, Eoos, Historia, Mecenas & Musicologica, in Albatros.

LVSV

• 16/11 Eindeloopbaandebat met Pieter Timmermans en Xavier Verboven, in Aula Zeger Van

Hee.

Merkator

• 14/11 om 20.45 u: Cantus (Ambiorix).

Interfacultair Improvisatietoernooi
Op woensdag 30 november vindt het Interfacultair Improvisatietoernooi plaats. Er kunnen
zeven kringen deelnemen met telkens een team van 2 personen. Om wat elementaire impro-
regeltjes te leren en om vertrouwd te raken met de medespelers, nodigen wij de kandidaten
graag uit om enkele keren mee te komen trainen met ons (elke dinsdagavond om 20u in De
Waag, naast Alma III). Als jouw kring mee wil doen, is het hoog tijd om kandidaten te
ronselen zodat deze een beetje ingespeeld geraken tegen het toernooi. Laat ons gerust iets
weten indien er kandidaten zijn! 

Voor meer informatie kan je terecht op onze (nog steeds in opbouw zijnde) website :
http://www.PREPAREE.be of via mail naar info@PREPAREE.be of in noodgevallen op
0473/48 22 80.

Vlaamse Vereniging voor Studenten zoekt...

studenten die zich kandidaat willen stellenvoor de extrene visitatiecommissies en dit voor
verschillende opleidingen. Sinds vorig jaar is VVS verantwoordelijk voor de selectie en
begeleiding van deze studenten die actief meewerken aan de kwaliteitscontrole van hun
respectieve opleidingen. Concreet zoekt VVS naar studenten...

De visitatiecommissies worden samengesteld om de onderwijskwaliteit van een bepaalde
opleiding te beoordelen. Na een bezoek aan de opleiding in de universiteit of hogeschool,
wordt een eindrapport geschreven over de kwaliteit van de opleiding. Als student in de
visitatiecommissie ga je mee de opleiding bezoeken aan één of meerdere instellingen. Word je
graag gehoord? En vind je onderwijskwaliteit belangrijk? Stel je dan kandidaat!
MEER TE WETEN KOMEN over de visitatiecommissies, de selectieprocedure, de timing, de
verloning enzovoort? Surf dan naar www.vvs.ac/visitaties. Of mail naar selectiepanel@vvs.ac
of tel.: (02) 502 01 22. Graag zelf DEENLNEMEN? Stuur je CV en de visietekst van jouw
opleiding voor 21 november naar selectiepanel@vvs.ac

...aan de hogescholen
-Bouw en Vastgoed
- Logopedie en Audiologie
- Toerisme en Recreatiemanage
ment
- BanaBa European Hospitality 
Management
- En daarnaast zoeken we

DRINGEND studenten Kleuteronderwijs,
Lager Onderwijs en Office-management

...aan de universiteiten

- Toegepaste Biologische 
Wetenschappen
-Pedagogische Wetenschappen, 
Sociale en Culturele Agogiek
- Manama Economische 
wetenschappen, Toegepaste 
Economische Wetenschappen en 
Handelsingenieur
- Communicatiewetenschappen
-Wijsbegeerte (KUB)
- ManaMa Rechten (anderstalig)
- ManaMa Geneeskunde

OPLOSSINGEN
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1 a g a t h a f a n

2 p i m a n g e l a

3 p e a n n e m i e

4 e n i n a m n

5 l u i d e r e d e

6 s i t a l u k a s

7 t w l o t e t

8 b r i g i t h z h

9 c i t a a t j o e

10 p t s m e n e e r

Negu leest Freddy, 
U toch ook !



I’m on a high and I can’t stop
rolling, my heart is open yeah I’m
doing it solo. Springveer Tim
Vanhamel en de zijnen wisten ook
in Het Depot venijnige, weer-
barstige en verslavende stroom-
stoten uit te delen en het publiek
mee te trekken in een draaikolk
waar Poseidon met zijn drietand
vervaarlijk in het rond zwaait.

Nele De Meyer & Marieke Poissonnier

Het palmares van Master of Ceremony Tim
Vanhamel kan op z’n minst indrukwekkend
genoemd worden. Op 16-jarige leeftijd werd
hij opgepikt door Mauro Pawlowski en tot
Evil Superstar gebombardeerd. Kort nadien
voegde hij zich bij dEUS ten tijde van de
Ideal Crash-tour. Wegens een overschot aan
talent, werd Vanhamel vriendelijk verzocht
een eigen band op te richten, iets waarvoor
Mauro zelfs de Evil Superstars opdoekte. Met
debuutplaat Outside The Simian Flock
oogstten de kersverse Millionaires bewon-
dering bij de Queens of the Stone Age, die
hen prompt meenamen op tournee. Daar
hielden de lofbetuigingen echter niet op:
voor hun tweede plaat Paradisiac palmde het
gezelschap de befaamde Sound City-studio
in L.A. in, waar niemand minder dan Josh
Homme zich over de groep ontfermde.
Tussendoor bleek er nog net genoeg tijd over
te blijven voor zijprojecten: Tim maakte deel
uit van de geschifte Eagles of Death Metal,
toetsenist Aldo Struyf liet van zich horen in
de Mark Lanegan Band. Twee weken
geleden viel dan weer een uitnodiging van
de Foo Fighters in de bus om te openen voor
hun show in het Londense Earl’s Court op 18
december. Op het lijstje Belgen die het goed
doen in het buitenland mag Millionaire dan
wel een prominente plaats innemen,
kunnen ze ook het Leuvense publiek voor
zich winnen?

Brok Rock

Met die vraag in het achterhoofd storten
we ons in de achtbaan die van ‘Petty Thug’
langs het instrumentale ‘Champagne’
scheurde om vervolgens de nieuwe plaat
stevig in de verf te zetten met ‘For a Maid’ en
‘I’m on a High’. Hongerig als wolven palmde
het viertal de volgelopen zaal in. De kleine
en breekbare figuur van Vanhamel huppelde
gewapend met zijn gitaar over het podium
en zette zo zijn door Mauro gegeven
koosnaampje Mowgli on stage kracht bij. Een
dampende brok rock serveren met een
frontman zo dartel als een veulen: het is het
geheim achter de Zonhovense succes-
formule. Ook al toeterde de pers dan in alle
toonaarden dat Paradisiac nét niet donker
genoeg is om er hopeloos in verloren te
lopen en een muur van gewapend beton is
waar geen bulldozer tegen opgewassen is,
live bleek dit allerminst het geval. Het

publiek werd overgoten met een saus waarin
dissonante gitaren, met krakende elektronica
doorspekte rock en complexe songstructuren
de voornaamste ingrediënten waren. Geen
wonder dat er af en toe naar adem gehapt
moest worden. Gemakkelijk verteerbaar was
dit alles dus niet, er werd van de luisteraar
dan ook de inspanning verwacht op zoek te
gaan naar de melodieën die verscholen
liggen achter de donderende drums van
Dave Schroyen. Iets wat zeker bij ‘Wake Up
the Children’ en ‘We Don’t Live There
Anymore’ geen eenvoudige opgave was. We
plukten Dave Schroyen en Aldo Struyf
achter drumstel en keyboard vandaan. Tim

Vanhamel zelve wou zijn stembanden wat
sparen.
Veto: Is dit het leven dat jullie wilden leiden:
rondtouren, concerten spelen, interviews geven?
Dave Schroyen (drum): «Ja, ik vind dat te
gek! Het is een manier om de wereld rond te
trekken. Zo zijn we al in Japan en Australië
beland. Als je je muziek voor een bende
Italianen kan spelen, is dat toch mooi?»
Aldo Struyf (keyboards): «Het enige
vervelende is het lange wachten overal.
Maar het rondrijden zelf is fantastisch, zeker
als we goeie muziek bij hebben.»
Veto: Is Paradisiac echt zo hels als de pers
beweert?
Aldo: «Dat is overdreven. Het is zo dat als één
journalist dit schrijft, de rest daar al gauw

mee instemt en de plaat op dezelfde wijze
gaat beoordelen. Het klopt wel dat Paradisiac
donkerder is dan zijn voorganger, ook de
teksten verschillen erg met die van Outside
the Simian Flock. De huidige plaat is dan ook
in vreemde omstandigheden opgenomen.
Toen we in de fase zaten waarin de teksten
geschreven werden, ging het er hevig aan
toe binnen de groep. Dat is inderdaad wel
duidelijk te merken. Maar denk niet dat we
nu we dit pad hebben ingeslagen, de weg
ook zullen blijven vervolgen. Onze volgende
plaat kan evengoed een carnavalplaat
worden.»
Dave «Ja, ons volgende album zal zeker iets
anders worden. Soms hebben we het er over
om eens een akoestische plaat te maken. Tim
zegt wel eens dat hij z’n gitaar achterwege
wil laten om meer de elektronische toer op
te gaan.»
Veto: Josh Homme heeft jullie plaat geproducet. Is
het fout te stellen dat hij als jullie beschermheer
fungeerde?
Aldo: «Nee, dat klopt. Met de nummers op
zich heeft hij echter weinig te maken, hij was
enkel verantwoordelijk voor de klank. Het is
fijn als je als groep dit uit handen kan geven
aan een goeie vriend als Josh. Volgende keer
doen we het in elk geval zelf: er zal dan geen
producer van buitenaf aan te pas komen. We

hebben nu voldoende kennis vergaard om
die taak volledig op ons te kunnen nemen.
Bovendien kan je dan ook rustiger werken,
enkel het ritme van de groep is dan van tel.»
Dave: «We zijn nu op het punt beland dat
we weten hoe onze muziek moet klinken.
We willen deze visie vanaf nu niet meer
opdringen aan een buitenstaander, we zijn
klaar om zelf achter de knoppen plaats te
nemen en vorm te geven aan onze klank.»
Veto: Homme heeft er wel mee voor gezorgd dat
jullie in de VS een platform kregen.
Aldo: «Ja, maar dat heeft ook z’n negatieve
kanten. We worden overal beschreven als
een stonerrockgroep, terwijl we dit helemaal
niet zijn. Dit trekt soms het foute publiek
aan: mensen die een Queens of the Stone

Age-kloon hadden verwacht. Ik zal blij zijn
als we het een volgende keer zélf kunnen
doen.»
Dave: «Onze beste plaat moet nog gemaakt
worden. Als we de volgende zelf kunnen
producen, wordt dat zeker de strafste.»
Veto: Begint het rondtouren z’n tol te eisen?
Aldo: «Soms valt het wel eens zwaar, maar
dan zoeken we een uitlaatklep. Zo is er nu
een kleine oorlog aan de gang tussen de
camionetten van een bevriende band en de
onze. Zogauw we samen op de baan zijn,
breekt er een gevecht los waarbij we elkaar
bekogelen. Gisteren hebben wij een dertigtal
eieren over ons busje gekregen, terwijl zij af
te rekenen kregen met enkele flessen
ketchup. Dat is echt ontzettend fijn, we
moeten wel steeds op onze hoede zijn dat er
niemand in de buurt komt.»
Veto: Denk je nooit dat dit niet meer beter kan?
Aldo: «Het kan altijd beter natuurlijk. Het is
voor mij persoonlijk ook altijd wat anders: in
de Mark Lanegan Band spelen is iets helemaal
anders dan bij Millionaire.»
Veto: Binnenkort speel je het voorprogramma van
de Foo Fighters. Hoe zijn jullie daar terecht
gekomen?
Dave: «Die hebben ons gewoon gevraagd.
We hebben nog al eens in het voorpro-
gramma gestaan in Italië en dat is goed mee-

gevallen. Bovendien zien die mannen ons
wel echt wel zitten.»
Veto: Verschilt het touren in Amerika veel van

touren hier in Europa?
Dave: «Het is hetzelfde, maar gewoon
groter. Er zijn meer mensen betrokken en op
een serieuzer niveau; er circuleren ook advo-
caten, managers en contracten. De echte
business in Amerika is wel heel corrupt en het
gaat veel minder volgens de regels. Vanaf er
iets fout loopt, wordt daar een advocaat
opgezet en die wordt dan weer gecontroleerd
door een andere advocaat. Maar in Engeland
en de VS hebben de Queens ons meegevraagd
en die zeiden: “Verzorg die mannen goed.
We vinden die te gek!” Dan is dat allemaal
geweldig, maar als je zelf gaat touren is het
veel harder. Hier in België, Nederland en ook
in Duitsland word je wel stukken beter
behandeld als gewone groep.»

Meer drank en sigaretten

Veto: Is er veel veranderd sinds je de laatste plaat
hebt uitgebracht?
Dave: «Niet zo veel eigenlijk. Er komt wel
meer volk naar de optredens kijken en het
publiek is misschien wat rockiger geworden.»
Aldo: «Het publiek is ook verscheiden. In
Amsterdam weten we bijvoorbeeld dat we
met een ouder publiek te maken hebben.
Hier in Leuven waren het voornamelijk
studenten.»
Veto: Deze zaal is waarschijnlijk ook kleiner dan
het kaliber dat jullie gewoon zijn?
Aldo: «Dat varieert telkens. In Mons
speelden we in een grote hal van meer dan
duizend man. De dag erna traden we op voor
vierhonderd man. Die afwisseling houdt het
ook interessant voor ons.
Veto: Hoe is de situatie backstage als je dat
vergelijkt met vroeger? Leiden jullie nu het
decadente leven van echte rocksterren?
Aldo: «Ja, uiteindelijk zijn we er wel op
vooruit gegaan. Nu kunnen we ons iets meer
permitteren. We krijgen meer drank en
sigaretten!»

De avond na hun optreden in het
Leuvense Depot zijn de mannen van
Millionaire de verjaardag van drummer Dave
gaan vieren in het Gentse. Op tien november
meldde de groep dat zowel Aldo Struyf
(toetsenist) als de roadie die avond
aangevallen zijn. Struyf houdt er een
gebroken pols aan over en daarom ziet de
groep zich genoodzaakt om verdere
optredens in België af te gelasten. Enkel het
optreden van 13 november in de AB-Box
werd uitgesteld.

MILLIONAIRE DOET HET DEPOT DAVEREN

“Het strafste moet nog komen”

«Onze volgende plaat
kan evengoed een
carnavalsplaat worden»

«Als we de volgende zelf
kunnen producen, wordt dat
zeker de strafste»

De Setlist
Petty Thug

Aping Friends 
Love is a sickness 
Street Life Cherry

Champagne
Rise and Fall
For a Maid

Summer Pass Me By

Face That Doesn’t Fit

Buttholes

Body Experience Revue
I’m on a High

A Lust Unmatched
Wake Up The Children

Bis
We Don’t Live There Anymore

Alpha Male

(Foto  Jelle Goossens)


