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Financiële heisa 24 urenloop

Vragen bij sponsoring
Ekonomika 

Christoph Meeussen & Maud
Oeyen |

Wie rondliep langs de piste van de
24 urenloop kon er alvast niet naast
kijken. Het standje van Ekonomika
had de vorm van een uitvergrote
Duracellbatterij en op het terrein
huppelden ook twee van de beken-
de konijnen rond. Gewoon een ori-
gineel idee, of veeleer plat opportu-
nisme? “Onder de kringen ging het
gerucht dat Ekonomika in ruil voor
de reclame 6500 euro had gekre-
gen van Duracell. Als dat waar is,
vind ik dat echt niet kunnen,” aldus
Raf Njotea, preses van Babylon. Op
de AV werd Ekonomika in de
verdediging gedwongen en blies de
kring warm en koud tegelijk.

Ook LBK is niet te spreken
over de sponsoring. “Er zijn in het
verleden afspraken gemaakt over
het zoeken van sponsoring voor de
24 urenloop, en Ekonomika heeft
die regels op de een of andere ma-
nier weer weten te omzeilen,” zegt
Bernd, preses van de
Landbouwkring. “En dat terwijl

Ekonomika nu toch niet bepaald de
kring is die extra sponsoring nodig
heeft. Bovendien heb ik het gevoel
dat Ekonomika hiermee vooral
LOKO in diskrediet brengt, door
zo’n grote sponsor aan te trekken
naast de hoofdsponsor. Er zouden
in de toekomst duidelijkere afspra-
ken gemaakt moeten worden over
wat er wel en niet mag.”

Volgens Roel Rymenants,
sportcoördinator bij LOKO, zijn de
regels nochtans duidelijk: “Dit jaar
was de afspraak dat sponsoring en-
kel toegelaten was voor de t-shirts.
Volgend jaar zouden we op zoek
willen gaan naar een goede algeme-
ne oplossing, waarbij de verschil-
lende kringen meer mogelijkheden
krijgen om sponsoring te vinden
zonder de algemene sponsoring
van LOKO in gevaar te brengen.
We willen een situatie die voor ie-
dereen gezond en haalbaar is.”

Onfair
Roel verduidelijkt wat er misliep bij
Ekonomika: “De kring is op de vrij-
dag voor de 24 urenloop naar mij
toe gekomen. Ze zaten met een pro-
bleem, omdat iemand van
Ekonomika een overeenkomst had
gemaakt met een sponsor. Die per-
soon wist niet dat dat eigenlijk niet
mocht, in tegenstelling tot Maarten
(sportverantwoordlijke bij
Ekonomika, red.). De overeen-
komst was al gemaakt, dus het was
moeilijk om de sponsor nog af te
zeggen. Hun standje zou dan niet
meer tijdig in orde gekomen zijn. Ik
heb uiteindelijk gezegd dat we het

zouden toelaten, maar daar zijn wel
voorwaarden tegenover gesteld: de
sponsoring mocht alleen dienen
voor de inkleding van het standje.
De Duracellkonijnen die rondlie-
pen op de 24 urenloop mochten
ook enkel Ekonomika-t-shirts dra-
gen. Bovendien maakte
Ekonomika de belofte om LOKO te
helpen bij het zoeken naar sponsors
voor het volgende sportevenement.”

Toch is ook de sportcoördina-
tor zich bewust van de oneer-
lijkheid van de situatie. Roel: “Het
blijft natuurlijk onfair ten opzichte
van andere kringen, die niet de-
zelfde mogelijkheid kregen. Maar
als er zich een probleem stelt, moet

je nu eenmaal op een bepaald
ogenblik tot een oplossing komen.
Er zou ook niemand beter van
worden als er op de 24 urenloop
geen mooie standjes zouden staan.”

Bij Ekonomika ziet men het
probleem niet echt. “Die afspraak
met Duracell is er veeleer toevallig
gekomen,” zegt Maarten Loeckx,
sportverantwoordelijke bij
Ekonomika. “Tijdens een informeel
diner met bedrijvenrelaties hadden
we een los gesprek over
Ekonomika-activiteiten en de 24
urenloop. We wilden graag rond
het thema ‘Energie’ werken en von-
den een batterij als kamp een leuk
idee. En ja, Duracell zag het wel zit-

ten om de inkleding te verzorgen.”

Geld
“We hadden ook niet echt het idee
dat we iets verkeerd deden. Onder
tafel gebeurt het wel vaker dat de
inkleding altijd wat voorzien werd.
We hebben uiteindelijk ook beslo-
ten om op de batterij langs de bui-
tenkant de merknaam ‘Duracell’
aan te brengen. Die letters waren
misschien niet noodzakelijk, maar
ze maakten het naar buiten toe wel
duidelijker dat het om een batterij
ging. Omdat we niet zeker waren of
dit wel kon, zijn we voor alle zeker-
heid nog naar de sportcoördinator
getrokken. Uiteindelijk werd afge-
sproken dat we het standje moch-
ten houden, maar dat de konijnen
Ekonomika-t-shirts zouden aan-
trekken.”

Op de vraag of Ekonomika
geld kreeg van Duracell, antwoordt
Maarten formeel: “Daar is totaal
niets van waar. Enkel de inkleding
werd verzorgd door Duracell: het
konijn dat voor randanimatie zorg-
de, een zestal kleine bunny’s en de
affiches in het standje. Daarmee
viel toch een enorme kost weg voor
de inkleding, die we anders zelf
hadden moeten betalen. Ik zeg u in
eer en geweten: Ekonomika heeft
geen geld aangenomen van
Duracell.”

Groot Dictee der

Leuvense Studenten

Op dinsdag 18 november organi-
seert LOKO Cultuur voor de eerste
keer een Groot Dictee. De presen-
tatie gebeurt door de eminente ra-
diostemmen Wim Oosterlinck en
Heidi Lenaerts, de tekst is afkom-
stig van Herman De Dijn en mu-
ziek is er van Lenny Naakt.
Redenen genoeg om vanaf 19 uur
af te zakken naar aula Pieter de
Somer. Een toegangskaartje kost
twee euro en is aan de deur ver-

krijgbaar. Meer info vindt u op 
www.grootdicteeleuven.be.

Bloedserieus
Deze week staat in het teken van
Bloedserieus. Met deze actie willen
Medica en LBK samen met het
Rode Kruis Vlaanderen studenten
aanmoedigen om bloed te
doneren. Hoewel jongeren erg
geschikte donoren zijn, zijn zij
zwaar ondervertegenwoordigd
onder de bloedgevers. Bovendien
zijn ze de grootste ‘afnemers’ van
donorbloed gezien de weekendon-
gevallen. Het is dus belangrijk dat

de studenten massaal aanwezig
zijn op de verschillende donormo-
menten. Bloed geven kan op
maandag en dinsdag in de univer-
siteitshallen (telkens van 12 uur tot
20 uur) en op woensdag en don-
derdag in het gymnasium van het
sportkot (ook van 12 uur tot 20
uur). Donoren kunnen ook altijd
terecht in het bloedtransfusie-
centrum van Gasthuisberg
(binnen de normale openingsuren
van 8.30 uur tot 20 uur).

Bloedserieus doet echter meer
dan enkel uw bloed aftappen. Zo
wordt er op maandag een quiz ge-

organiseerd in Alma 3 voor leden
van LBK en Medica, op dinsdag
staat Spark of insanity geprogram-
meerd, een film van Jeff Dunham ,
en de week wordt op donderdag
afgesloten met een TD in Lido.
Bloedgevers mogen gratis deelne-
men aan activiteiten of krijgen een
fikse korting. Overwin dus uw ang-
sten, laat u verwennen door de me-
dewerkers van bloedserieus en
help zo mee om het record te bre-
ken. Meer info kan u vinden op
www.bloedserieus.be.

(td) |

“Deelakkoorden moeten voor de regionale verkiezingen”

“Politiek is de kunst van het haalbare,” weet minister-president Kris Peeters. Over de dialoog tussen de gewesten is
Peeters alvast optimistisch: “We hebben een aantal vergaderingen gehad, én er staan er nog een aantal gepland.

to
Komt er nog een staartje aan
de 24 urenloop? Op de laatste
Algemene Vergadering van de
Leuvense studentenraad
LOKO maakten verschillende
kringen zich boos op
Ekonomika. De economische
kring zou zich, tegen alle af-
spraken in, gewaagd hebben
aan een sponsordeal met het
bekende batterijmerk
Duracell.

                                   



Ken Lambeets & Eric Laureys |

Promotoren van dienst zijn de Leu-
vense studentenraad LOKO en
haar Franstalige tegenhanger AGL.
Twee weken terug was Dall’Oglio al
even in het Leuvense om een aantal
praktische zaken voor zijn eredoc-
toraat te regelen. Ondanks zijn
drukke dagprogramma maakt de
man een halfuurtje vrij voor ons: in
de auto, op weg naar de luchthaven.
VVeettoo:: Waarom verdient Paulo Dall’-
Oglio een eredoctoraat?
DDaallll’’OOgglliioo:: «Verdienen is niet de
juiste term. Een eredoctoraat is een
cultureel evenement van de univer-
siteit. Ze gebruiken mij als een sym-
bool voor een waarde waar de uni-
versiteit belang aan hecht. Ik aan-
vaard dat eredoctoraat graag. Niet
ten persoonlijkeititel, maar in naam
van mijn kloostergemeenschap, en
in naam van al mijn christelijke en
moslimvrienden. Ook studenten
hebben vaak te kampen met situa-
ties waarin verschillende gemeen-
schappen en godsdiensten elkaar
tegenkomen. Misschien kunnen zij
wel iets bijleren uit dit eredocto-
raat.»

Pluralisme
VVeettoo:: Kunnen verschillende gods-
diensten naast elkaar bestaan?
DDaallll’’OOgglliioo:: «Wat mij betreft is het
antwoord simpel: ik zie geen ande-
re oplossing voor de menselijke be-
schaving dan samenleven in har-
monie, ongeacht de godsdienst die
je uitoefent. Waarom zou je niet
kunnen samenleven met mensen
die andere zaken eten, er een ande-
re levensstijl op nahouden, zich di-
vers kleden of een andere taal spre-
ken? Genocide is het enige alterna-
tief.»

«De islamitische traditionele
samenleving was pluralistisch. Jo-

den en Christenen werden getole-
reerd in de traditionele islamitische
samenleving, die een beschermde
gemeenschap was. De Europese sa-
menleving stelt zich duidelijk meer
gesloten op tegenover andere cultu-
ren. Ze is strikt in het verbieden van
de aanwezigheid van buitenstaan-
ders. Het jodendom werd in de
Tweede Wereldoorlog met de grond
gelijk gemaakt. Het pluralisme van
de Europese gemeenschap vertrekt
volgens mij niet vanuit louter Evan-
gelische waarden, maar vanuit de
christelijke religie. Die is eerder dan
het Evangelie op macht gebaseerd
en staat niet open voor diversiteit
en tolerantie. Daarnaast speelt het
kapitalisme haar rol: het creëert in-
terculturele gemeenschappen.»

«Wij hebben de sleutel in han-
den. We kunnen kiezen om andere
culturen uit te sluiten — daarvoor is
het waarschijnlijk te laat. We kun-
nen kiezen voor een strikt systeem
van kasten waarin oudere Europea-
nen meer rechten hebben verwor-
ven dan nieuwe Europeanen. In dat
geval verliezen we onze ziel. Of we
kunnen de anderen wél aanvaarden
en in harmonie samenleven. Dat is
de uitdaging van de multiculturele
samenleving.»

«De islam mag geen crisis ver-
oorzaken in de Europese gemeen-

schap. Niet enkel als vorm maar
ook als een plaats waar waarden ge-
realiseerd worden in een gemeen-
schappelijke manier. Het is een uit-
daging voor de democratie. Ook
niet-gelovigen moeten erbij betrok-

ken worden. Interesting! (lacht).»
VVeettoo:: Is religie geïnspireerd op
cultuur?
DDaallll’’OOgglliioo:: «Zeker, en meer dan
dat: voor mij maakt religie deel uit
van de cultuur. Religie bestaat niet
buiten de culturele cirkel. Religie
heeft ook haar symbolische functie.
Hoewel religieuze termen soms bij-
bels geïnspireerd zijn, vormen ze
toch een belangrijk onderdeel van
de menselijke cultuur. Het idee van

de verrijzenis ligt niet buiten de Eu-
ropese cultuur. Van hoe ‘hoog’ ze
ook komt, voor mij is religie altijd
een culturele, historische happe-
ning.»
VVeettoo:: Ziet u verschillen en gelijke-
nissen tussen Allah en de christelij-
ke God.
DDaallll’’OOgglliioo:: «Allah betekent God. Al
is het in wezen de Semitische term
voor de godheid. Het is een heel al-
gemene naam en heeft meerdere
betekenissen: de unieke God, de
Schepper, de spirituele leider van
de mensen. Het is de bijbelse God
in de islamitische interpretatie.
Voor de Koran en de profeet Mo-
hammed gaan de traditie en de rea-

liteit die wordt vertegenwoordigd
door de Bijbelse gemeenschap, net
voor. Wij, Oriëntaalse christenen
hebben ‘t zelfs letterlijk over Allah,
zelfs in de liturgie. Allah is Allah,
Allah is God.»

«Ook al kan je God op verschil-
lende manieren begrijpen, in wezen
is ‘t altijd dezelfde. Jij verstaat God
op jouw manier, ik versta God op
mijn manier. Wanneer mensen zeg-
gen: onze God is niet die van de is-
lam, dan ben ik het daar niet mee
eens. Goden worden niet gecreëerd.
Er is maar één God. To him glory
and praise.»
VVeettoo:: Kardinaal Danneels heeft
eens gezegd dat de islam haar
verlichting nog moet kennen zoals
het christendom dat eerder al had.
Wat denkt u daarvan?
DDaallll’’OOgglliioo:: «De islam heeft haar
crisis al gekend — de confrontatie
met de wetenschappelijke muur en

de rationele verlichtingshouding.
Er zit nog meer aan te komen. De
Islam zit in een stroomversnelling.»

«Maar de islam zal niet dezelf-
de weg opgaan als het christendom.
De islam zal de religie nooit van de
cultuur scheiden. De islam zal haar
eigen manier uitvinden om met de
moderniteit om te gaan in een glo-
bale samenleving. De Europese cul-

tuur heeft haar niets op te dringen.
Als we onze eigen secularisatie op-
dringen aan de islam, dan krijg je
een polemische reactie.»

Toekomst
VVeettoo:: Onlangs waren er verkiezing-
en in de Verenigde Staten…
DDaallll’’OOgglliioo:: «Obama heeft gewon-
nen, ik ben gelukkig. Er is opnieuw
hoop.»
VVeettoo:: Denkt u dat Obama de dia-
loog tussen verschillende culturen
wereldwijd kan beïnvloeden?
DDaallll’’OOgglliioo:: «Hij is voorstander van
een cultuur van imperialistische
harmonie. Dat is iets heel anders
dan het exclusivisme van het Bush-
tijdperk. Verandering zit er aan te
komen. We zijn in een nieuw tijd-
perk beland. De vertroebelde rela-
ties tussen Bush en Bin Laden zijn
voltooid verleden tijd. De relatie
tussen Europese en Arabische lan-
den zal vast verbeteren. Ik hoop dat
we dit snel zullen merken aan sta-
tistieken, dat zelfmoordaanslagen
zullen verminderen. Als de toe-
komst open ligt, denken mensen
volgens een ander verwachtings-
patroon.»

Speciale dank aan rector  Marc
Vervenne voor het gebruik van zijn
vervoermiddel, en zijn vriendelijke,

behulpzame chauffeur.

Censuur

Een naakt mannenlijf, een naakt
vrouwenlijf, enige strategisch
geplaatste zwarte balkjes en
daarboven de gephotoshopte
hoofden van politiechef Fernand
Koekelberg en zijn medewerkster
Sylvie Ricour. U allen welbekend
van een schimmige
promotieaffaire waarover het
laatste woord nog niet gezegd is,
en opgevoerd in een nogal flauwe
cartoon in Humo’s Het Gat van de
Wereld. Goed mogelijk dat u er
niet mee zou kunnen lachen,
mocht u hem alsnog te zien
krijgen. U bent de enige niet.

Partners in crime Koekelberg
en Ricour trokken immers na het
lezen van de cartoon meteen naar
de rechter, die door middel van
een eenzijdig verzoekschrift
besloot de nieuwe Humo uit de
rekken te laten halen. Voor elke
Humo die na dinsdag 4 november,
middernacht nog verkocht werd,
diende een dwangsom van 250
euro te worden betaald. De aard
van het eenzijdig verzoekschrift
maakte het Humo onmogelijk
weerwoord te bieden. Humo 3557
verdween uit de rekken en werd
overnight een collector’s item.

Dadelijk brak een uiterst
begrijpelijke heisa uit, en de Grote
Woorden waren niet van de lucht.
Onze rechtsstaat zou op de helling
staan, men kon lezen over
fundamentele vrijheden, de
rechten van de mens, men stelde
het eenzijdig verzoekschrift ter
discussie, enzovoort enzovoort. De
discussie woedt op het internet
gestaag voort en ook op juridisch
gebied is het stof nog niet gaan
liggen. Intussen vroeg geen mens
zich af hoe het kwam dat de chef
van een overijverig instituut als de
federale politie überhaupt de tijd
had om tijdens de werkuren de
Humo te zitten lezen.

Er wordt graag gecensureerd
dezer dagen, liefst van al onder het
motto van de preventieve censuur.

Censuur ter bescherming, ter
voorkoming, van wat precies? Het
antwoord is steevast erg vaag. En
al valt het te begrijpen dat twee
toegewijde collega’s als mevrouw
Ricour en meneer Koekelberg het
niet fijn vinden dat hun
collegialiteit op een zulkdanige
manier de pers haalt, ze hadden
niet het recht om de lezer vorige
week zijn/haar Humo te
ontzeggen. De foto in Het Gat van
de Wereld was overduidelijk als
grap bedoeld — aan de lezer om
hem al dan niet grappig te vinden.
De lezer, die nu niet eens de kans
kreeg om zelf te oordelen of hij/zij
de cartoon vond kunnen of niet,
aangezien de federale politie en de
rechtbank er in zijn/haar plaats al
anders over beslist hadden.
Preventief. Zonder mogelijkheid
tot wederwoord.

Desondanks ben ikzelf niet
van mening “dat alles zomaar
moet kunnen.” Zo is de cartoon
die tot de hele heisa aanleiding
gaf, allesbehalve een sterk staaltje
van satire. Maar wanneer in pers,
media of kunstbedrijf een
controverse ontstaat, moeten alle
betrokkenen, dus ook het publiek,
in de mogelijkheid gesteld worden
om op z’n minst te kunnen zien
wat de aanleiding is voor al die
deining. Waarna voor alle spelers
het debat geopend is. Het kan een
stevig debat worden, met Grote
Woorden die over en weer vliegen,
maar dat is ook de bedoeling.
Kritiek kan nooit kwaad, censuur
is meer dan één brug te ver.

Waar kennen we dat ook weer
van, regimes die weleens zullen
beslissen wat wel en wat niet te
lezen of te bekijken mag worden
aangeboden? Een van de vedetten
ervan lustte nogal graag forel. Met
botersaus. Of was die uitzending
ook alweer geschrapt?

Michiel Leen |

Bovenstaande mening is deze van
de auteur, niet van veto.
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Splinter |

Eredoctor Dall’Oglio over het samen-leven

“Genocide is het alternatief”

“Er is maar één God, hem
zij alle eer en glorie”

“De islam zit in een
stroomversnelling, maar ze
zal nooit cultuur van religie
scheiden”

Bijna-doctor honoris causa Paolo Dall’Oglio: “De islam zal haar eigen manier vinden om met de moderniteit om
te gaan”.
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Paulo Dall’Oglio is een van de vier gelukkigen die begin 2009
een eredoctoraat van de K.U.Leuven in ontvangst mag nemen.
De Italiaanse Jezuïet is een belangrijke voorvechter van de
interreligieuze dialoog. In 1992 richtte hij in Syrië een klooster
op dat een symbolische brug slaat tussen het Cstendom en de
islam.



Jeroen Deblaere & Roel
Moeurs |

VVeettoo:: Heeft u de overstap naar de
politiek goed verteerd?
KKrriiss PPeeeetteerrss:: «Ja, anders zou ik hier
nu niet zitten. Toen ik in het ver-
leden voor de belangenorganisatie
UNIZO werkte, beoefende ik de
kunst van het vraagbare: eisen stel-
len, onder druk zetten. De politiek
is de kunst van het haalbare. Het is
anders en je moet je aanpassen, ik
denk dat dit min of meer wel gelukt
is na vier jaar.»
VVeettoo:: Heeft u soms heimwee?
PPeeeetteerrss:: «Een achteruitkijkspiegel
is goed voor het verkeer. Vier jaar
geleden kwam er de vraag om het
nu maar eens zelf te doen. Het was
toen geen eenvoudige beslissing. Ik
werkte graag in de kunst van het
vraagbare en ik gaf ook les, ik had
een zeer rijk pakket aan activitei-
ten, maar ik heb toen beslist om de
uitdaging aan te gaan.»
VVeettoo:: Hoe kijkt u naar de komende
verkiezingen?
PPeeeetteerrss:: «Die zijn heel belangrijk
want het is de evaluatie door de kie-
zer. Zij geven dan hun eindoordeel
over vijf jaar Vlaamse regering en in
het bijzonder ook over Kris Peeters.
Zelf denk ik dat we een aantal za-
ken hebben beslist en problemen
hebben aangepakt. Er zijn nog een
aantal dossiers, zoals dat van de
staatshervorming, waar we nog vol-
op mee bezig zijn. Ik denk dat de
kiezer dan ook niet enkel kijkt of
het regeerakkoord van vijf jaar gele-
den is uitgevoerd, maar ook naar de
situatie op dat ogenblik. It’s the
economy stupid, was een verkie-
zingsslogan bij vorige Amerikaanse
presidentsverkiezingen en het is
nog steeds actueel. Veel zal afhang-
en van het moment.»
VVeettoo:: Hoe staat het met de dialoog?
PPeeeetteerrss:: «Zeer goed (lacht). Het
grote verschil deze keer is dat niet
iedereen steeds in de krant gaat
zeggen wat er besproken is. We
hebben een aantal vergaderingen
gehad, er staan er nog een aantal
gepland dit jaar. De bedoeling is dat
er deelakkoorden zijn voor de regi-
onale verkiezingen volgend jaar.»

Europa
VVeettoo:: Hoe ziet u Vlaanderen evolue-
ren binnen België?
PPeeeetteerrss:: «Ik denk dat de mensen
zich bewust zijn van de coperni-
caanse omwenteling waar ik voor-
stander van ben. Ik kies resoluut
voor een verschuiving van het
zwaartepunt naar het deelstatenni-
veau met een ondersteunende func-
tie vanuit het federale. We moeten
heel duidelijk gaan naar een aantal
bevoegdheden zoals bijvoorbeeld
gezondheidszorg en arbeidsmarkt-
beleid die op deelstatelijk niveau
beheerd worden.»

«Ook op Europees vlak moet

Vlaanderen zijn verantwoordelijk-
heid opnemen. De financiële crisis

is een voorbeeld van hoe het niet
moet: daar kon Europa veel meer
gedaan hebben. Het verdrag van
Kyoto daarentegen, daar was Euro-
pa een voortrekker. Ik hoop dat er
op Europees vlak een grotere af-
stemming komt van beleid. Dat is
iets waar we momenteel niet altijd
in slagen.»

«Ik denk dat we onverkort
moeten gaan naar een eigen
Vlaamse vertegenwoordiging. De
bevoegdheden die wij hebben, oefe-
nen we nu zelf ook uit op buiten-
lands vlak, maar waar mogelijk
proberen we een Belgisch stand-
punt in te nemen. Dat is soms zeer
moeilijk, bijvoorbeeld op onder-
wijsvlak. Het belangrijkste is om

een goede visie te hebben en iede-
reen, ook Wallonië, daarvan te kun-
nen overtuigen.»

Overwerkt
VVeettoo:: U heeft recent ook de bevoegd-
heden van Geert Bourgeois overge-
nomen, bent u niet overwerkt?
PPeeeetteerrss:: «Het is heel hard werken.
Minister-president zijn, is zo al een
zware dagtaak. Mijn voorganger,
Yves Leterme, had daar nog institu-
tionele hervormingen bijgenomen,
waar ik nu de gemeenschapsdia-
loog voor voer. Daar kwam nog
platteland, landbouw, zeevisserij,
havens en duurzame ontwikkeling

bij en nu dus ook het pakket van
Geert Bourgeois. Dat is natuurlijk
een specifieke situatie. De regering
vond het niet praktisch om voor een
paar maanden nog een nieuwe
minister aan te stellen en ook het
verdelen van de bevoegdheden was
geen echte oplossing.»

«Ik zit nu dus heel wat meer in
het parlement. Het is een indruk-
wekkende reeks van bevoegdheden,
maar het is maar voor een korte pe-
riode. Tot aan het begin van de vol-

gende legislatuur is het nog net
doenbaar, maar ik zou het niet aan-
raden bij het begin van een ambts-
termijn.»
VVeettoo:: Was de splitsing van het
kartel de goede oplossing?
PPeeeetteerrss:: «Geert Bourgeois kon niet
meestappen in een dialoog en is
daarom uit de regering gestapt,
waarop de N-VA zelf hetzelfde ge-
daan heeft. Dat was de juiste volg-
orde van zaken denk ik. De split-
sing zelf is een spijtige zaak, maar
het is uiteindelijk het congres van
de N-VA geweest dat dit heeft be-
slist.»

Imago
VVeettoo:: Sommigen noemen u de
George Clooney van de Vlaamse
politiek.
PPeeeetteerrss:: «(lacht) Dat verhaal is een
eigen leven gaan leiden. In 2005 zat
ik naast Bob Geldof op een gala van
de Antwerpse diamant en toen hij
daar arriveerde in zijn limousine
was het eerste wat hij tegen mij zei:
“Oh, you are a bad imitation of
George Clooney, how are you?”»

«Ik ben echter niet zo met ima-
go bezig, ik denk dat een politicus
zich meer moet bezighouden met
dossiers. Dat is belangrijk, dat heb
ik ondertussen al wel begrepen. Als
ik dan toch een imago heb, hoop ik
dat het een is van een harde, resul-
taatsgerichte werker, van iemand
die problemen oplost, van iemand
die probeert voor Vlaanderen alles
uit de kan te halen.»
VVeettoo:: Wat vindt u dan van een
partij als Lijst De Decker die drijft
op imago en populisme?
PPeeeetteerrss:: «Elke partij zingt zoals ze

gebekt is. Ik heb in het verleden al
vaak het onderscheid gemaakt tus-
sen spurters en marathonlopers in
de politiek. Spurters gaan voor snel
gewin: snelle oplossingen die niet
de grond van de zaak oplossen. Zo-
als in de sport zijn ze echter wel
zeer gegeerd. In de politiek echter,

waar het over grote en belangrijke
dossiers gaat, heb je vaak vele jaren
en dus marathons nodig om veran-
dering te weeg te brengen.»

«Politici die drijven op populis-
me zijn gevaarlijk omdat ze niet de
juiste antwoorden hebben, maar
ook omdat ze op zeer moeilijke mo-
menten voor heel wat mensen een
reddingsboei zijn en spijtig genoeg
vergissen zij zich.»

Geld
VVeettoo:: Hoe staat u tegenover de vraag
van de Federale Overheid om het
gat in hun begroting te vullen?
PPeeeetteerrss:: «Dat is niet normaal. Ze
hebben ons dat gevraagd in 2008
en ook voor de begroting 2009. Als
we de financieringswet niet wijzig-
en zullen ze dat waarschijnlijk ook
voor 2010 en later vragen. Dat is
dus abnormaal en onhoudbaar, ze-
ker als je rekening houdt met de
kosten van de vergrijzing. We moe-
ten het hele financieringssysteem
dringend herbekijken; dat is ook
een van de zaken die aan bod moe-
ten komen in de gemeenschapsdia-
loog. Bij het overdragen van be-
voegdheden moet er een gezonde fi-
nanciële basis zijn voor zowel het
federale als het deelstatelijk niveau,
met meer fiscale en financiële ver-
antwoordelijkheid voor de deel-
staten.»
«Voorlopig gaat er wel nog geen
geld weg. Voor 2008 heeft men
gevraagd 300 miljoen niet uit te ge-
ven, wij hebben dat geld binnen de
kring van overheden, federaal,
deelstatelijk, lokaal gehouden. Voor
2009 vragen ze 500 miljoen. Wij
hebben geantwoord dat we dat niet
zomaar geven gewoon omdat ze het
vragen. Er moet een win-winsi-
tuatie zijn.»

VVeettoo:: Is het de taak van de overheid
om geld in bedrijven in moeilijkhe-
den te pompen, zoals de banken mo-
menteel?
PPeeeetteerrss:: «Dat is eveneens niet nor-
maal. Het is echter zo dat wij in uit-
zonderlijke omstandigheden uit-
zonderlijke maatregelen moeten

nemen. Wij hebben zowel 500 mil-
joen in Ethias als 500 miljoen in
Dexia geïnvesteerd. Dit om te voor-
komen dat ze in grotere problemen
kwamen en om de kleine spaarder
en belegger te behoeden. Het is wel
de bedoeling dat onze participatie
niet verder gaat dan dat en op een
gegeven moment zullen we die aan-
delen ook terug op de markt breng-
en.»
VVeettoo:: Hoe staat u tegenover positie-
ve discriminatie?
PPeeeetteerrss:: «Het kan groepen die het
moeilijk hebben wel een handje
helpen, indien er wijselijk mee
wordt omgesprongen. Anders krijg
je discussies zoals: “We hebben nog
een vrouw nodig, wie gaat dat leve-
ren?” Dat is niet goed voor de in-
stelling, maar ook niet voor die per-
soon. Je moet mensen naar waarde
en talenten schatten. Het is wel zo
dat mannen bijna alleen maar an-
dere mannen voorstellen. Vrouwen,
allochtonen en andere groepen
moeten soms wel degelijk een
handje geholpen worden.»

«Ik ben voorstander van dui-
delijke streefcijfers. Quota die be-
straft worden gaan omgekeerde ef-
fecten hebben. We moeten gaan
naar streefcijfers en positieve sti-
mulansen. Als deze in de toekomst
niet blijken te werken hebben we
alles gedaan aan de positieve kant
en kunnen we met bestraffingen
gaan werken.»

Onderwijs
VVeettoo:: Ererector André Oosterlinck
noemde onderwijs het voorbeeld
van hoe regionalisering goed werkt.
PPeeeetteerrss:: «Dat moet vriend en vij-
and inderdaad erkennen. Onder-
zoek toont aan dat we op vlak van
onderwijs zeer goed scoren en dat is
de verdienste van het onderwijs
zelf. Als je regionaliseert op ver-
standige wijze heeft dat positieve
effecten.»
VVeettoo:: Minister Vandenbroucke stel-
de onlangs voor om het budget voor
onderzoek te koppelen aan drie pro-
cent van het BRP (Bruto Regionaal
Product).
PPeeeetteerrss:: «De Vlaamse Raad voor
Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft
berekend dat we om die drie pro-
centnorm te halen, jaarlijks 230
miljoen extra moeten investeren.
Dat is een belangrijk bedrag en ik
denk dat investering in onderzoek
belangrijk is, maar men moet ook
naar de resultaten kijken. Er moe-
ten afspraken gemaakt worden tus-
sen alle partners: de overheid, in-
stellingen en bedrijven. We gaan
geen blanco cheque geven.»
VVeettoo:: Hoe evalueert u minister
Vandenbroucke?
PPeeeetteerrss:: «Ik vind dat hij een zeer
behoorlijk beleid heeft gevoerd en
nog zal voeren de komende maan-
den. Uit de opvolging van het
Vlaams regeerakkoord blijkt dat op
dit ogenblik al 91 procent van de
projecten uitgevoerd werden of in
uitvoering zijn. Hij heeft dus veel
kunnen realiseren van wat in het
regeerakkoord vermeld stond. Ik
denk dat hij met enige voldoening
mag terugblikken.»
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Vlaams minister-president Kris Peeters

“Het is heel hard werken”
In 2004 werd Kris Peeters weggeplukt uit het bedrijfsleven om
minister te worden in de Vlaamse Regering. Sindsdien is de Bel-
gische politieke hel losgebarsten en kreeg hij steeds meer kansen
om zijn politieke duivels te ontbinden. Vandaag, schipperend
tussen de inferno’s van de Wetstraat en het Martelaarsplein, is
Peeters Vlaams minister-president, Vlaams minister van alles
en nog wat en daarbovenop voert hij nog een aantal communau-
taire gesprekken. Of hij tijd tekort heeft? Nee hoor, tussendoor
vond dit manusje-van-alles nog tijd voor een gesprek over
Vlaanderen, onderwijs, Europa en George Clooney.

“Er moeten deelakkoorden
zijn voor de volgende
verkiezingen”

“Politici die drijven op
populisme, zijn gevaarlijk”
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In het laatste nummer van veto (3
november 2008) lees ik op blz. 2
onder rectorevaluatie “ Volgens
sommigen heeft zijn gebrek aan
leiderschap al tot dramatische za-
ken geleid. Dat blijkt uit het sla-
bakkende dossier van de tweejari-
ge masters en het verhoogde in-
schrijvingsgeld van de huisartsen.
Dit waren interuniversitaire dos-
siers waar hij een verpletterende
verantwoordelijkheid voor droeg,
aldus een AR lid” einde citaat.

Als verantwoordelijke van de
faculteit geneeskunde ben ik goed
geplaatst om het onderlijnde dos-
sier te kunnen inschatten en heb
ik het incorrect citaat met stijgend
ongeloof gelezen.

De realiteit van het verhoog-
de inschrijvingsgeld was totaal
anders: De omvorming van de
academische opleiding
Huisartsgeneeskunde naar een
MnM zoals voorzien in het nieu-
we financieringsdecreet, heeft on-
gewild als gevolg gehad dat de bij-
zondere regeling inzake het in-
schrijvingsgeld verviel. Hierdoor
verviel immers de speciale behan-
deling van het studiegeld voor de
huisartsen uit het flexibilisering-
decreet. Derhalve werd vanaf
2008 — 2009 het verminderd in-
schrijvingsgeld opgetrokken van
298 Euro naar het normale ins-
chrijvingsgeld van 540 Euro per
academiejaar.

Daar deze verhoging in de lo-
gica lag van het nieuwe decreet, is
ze in de verschillende universitei-
ten doorgevoerd zonder dat er de
aandacht op is gevestigd (in de
lijsten van de inschrijvingsgelden

was enkel de bijzondere categorie
“huisartsgeneeskunde” niet meer
opgenomen).

Voor de faculteiten Genees-
kunde kwam deze verhoging zeer
ongelegen daar dit hun inspan-
ningen doorkruiste (o.m. door het
uitbreiden van de stages huisarts-
geneeskunde) om de opleiding
huisartsgeneeskunde aantrekke-
lijker te maken. Momenteel wordt
in Vlaanderen immers slechts
70% van het contingent huis-
artsen opgevuld en dreigt er op
korte termijn een tekort.

De MnM huisartsgenees-
kunde is echter een
interuniversitair programma. Het
College van Vlaamse decanen
geneeskunde heeft daarom in een
brief van 24 juni 2008 aan de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
gevraagd om ook in 2008 -2009
nog een bijzondere categorie in-
schrijvingsgeld voor de MnM
huisartsgeneeskunde te voorzien,
zodat de vroegere inschrijvings-
gelden konden behouden blijven.

De Vlaamse
Interuniversitaire Raad onder
voorzitterschap van rector
Vervenne heeft dit onmiddellijk
ter harte genomen en ervoor ge-
zorgd dat op het ogenblik van de
nieuwe inschrijvingen in augustus
2008 het verminderd tarief van
de inschrijvingsgelden de facto
kon worden toegepast.

Bernard Himpens
decaan faculteit Geneeskunde
K.U.Leuven

Jeroen Deblaere |

De vertegenwoordigers van het
academisch personeel vinden al-
vast dat Marc Vervenne goed
scoort op het onderdeel commu-
nicatie. Hoewel beslissingen niet
altijd goed werden doorgespeeld,
voelt het academisch personeel
zich toch betrokken bij het beleid.
Dat komt omdat de rector goed
luistert. “Wanneer we vragen om
betrokken te worden bij beslis-
singen, dan gebeurt dat ook. Wij
hebben bijvoorbeeld het gebrek
aan communicatie van beslis-
singen aangekaart en er is echt iets
veranderd. De site waarop beleids-
beslissingen meegedeeld worden,
is nu bijvoorbeeld meer up-to-da-
te.” Dat geeft aan dat de rector
luistert en er ook gevolg aan geeft;
een niet onbelangrijke kwaliteit.
“Wij zijn vooral tevreden met de
evolutie. Het was niet altijd schit-
terend, maar toch ziet de rector
het belang in van een goede com-

municatie. Hij staat dan ook open
voor kritiek en is bereid bij te stu-
ren waar dat nodig is.”

Ook Luc Kiesekoms, hoofd
van de campusservice, is tevreden
over de verbale kwaliteiten van
Vervenne. “Als diensthoofd ben ik
natuurlijk altijd vrij snel op de
hoogte van bepaalde beslissingen.
Ik kan op dat gebied niet klagen.”

Menselijk
De manier waarop Vervenne com-
municeert, wordt erg gesmaakt.
Zo nodigde de rector de vertegen-
woordigers van het academisch
personeel al eens uit om een hapje
te eten. “De rector had ons geïnvi-
teerd om even te komen praten.
Dat verlaagt de drempel om vra-
gen te stellen. Op die manier leek
hij te zeggen: ‘Jullie zijn welkom’.
Bovendien staat de rector open
voor klachten en is hij niet te be-
roerd om eens extra uitleg te ko-
men geven over bepaalde beslis-
singen of plannen. Zo organiseert
de vzw Vereniging Academisch
Personeel Leuven (VAPL) een de-
bat rond het Leuvens Universitair
Systeem (L.U.S.), waarop de rector
graag het hele plan nogmaals uit
de doeken zal doen.”

Kiesekoms evalueert
Vervennes aanpak ook positief en
ziet een verschil met André
Oosterlinck, de vorige rector.
“Oosterlinck was een manager. Hij
ging veel directer te werk.
Vervenne is op dat gebied mis-
schien wel wat menselijker. Je
hebt echt het gevoel dat je erbij be-
trokken wordt.”

Klagen
Ook de verschillende faculteiten
van onze universiteit hebben niet
te klagen met het rectorschap van
Vervenne. “Toen de rector pas aan-
gesteld was, bracht hij tezamen
met zijn équipe aan elke faculteit
een bezoek. Dat vonden de ver-
schillende faculteiten wel plezant.”
vertelt een goedgeplaatste bron
aan Veto. “Anderzijds moeten we
dergelijke acties ook niet over-
schatten. Wanneer komen verte-
genwoordigers van de verschil-
lende faculteiten met het beleid en
de gezagmakers van de universi-
teit in aanraking? Enkel wanneer
er financiële problemen zijn voor
hun faculteit. Zolang dat niet het
geval is, zal je hen niet gauw horen
klagen.” 

Rectorsevaluatie (6): Top-down communicatie

“Jullie zijn welkom”
Dat een rector goed moet kunnen communiceren, hoeft geen be-
toog. De man moet immers een universiteit leiden en hij kan dat
slechts in overleg met allerlei partners. Zo is het de bedoeling dat
hij de verschillende geledingen van de universiteit voldoende be-
trekt bij het beleid en dat hij zijn beslissingen ook juist commu-
niceert naar alle betrokkenen. Voldoet onze rector aan die ver-
wachtingen? Kan Vervenne — met andere woorden — praten?

Splinter |

Een goede man

De gesprekken van de rectorseva-
luatie zijn afgenomen. Alle men-
sen die op het verlanglijstje ston-
den van decaan van Sociale We-
tenschappen Emmanuel Gerard,
voorzitter van de Bijzondere Uni-
versiteitsraad (BUR) Jef Roos en
bestuurster Christine Dekkers,
zijn kritisch het vuur aan de sche-
nen gelegd. Ook wij zijn rond met
onze evaluatie van de rector. Een
kritisch rapport.

Procedure
De procedure van de rectorseva-
luatie, die uitgetekend werd door
de beleidsploeg van voormalig
rector André Oosterlinck, laat te
wensen over. Ze houdt geen
rekening met een negatieve
evaluatie. In het vorige systeem
waren er om de vijf jaar nieuwe
verkiezingen. De huidige rector
wordt aangesteld voor een perio-
de van acht jaar, in het vierde jaar
van zijn beleid wordt hij
geëvalueerd. In de evaluatie wor-
den slechts een zestigtal naaste
medewerkers van de rector ge-
consulteerd — bij de laatste rec-
torsverkiezingen waren 1487 per-
sonen stemgerechtigd. De demo-
cratie is ver zoek, de
rectorsevaluatie is een formali-
teit.

Maatschappelijk
Op het ‘maatschappelijke draag-
vlak’ — Vervennes paradepaardje
— scoort de primus inter pares
betere punten. De rector gaat
mee met zijn tijd: intern werd hij
al op het matje geroepen omdat
hij het had over de pluralistische
en niet over de katholieke univer-
siteit Leuven, extern botste hij
enkele malen met het Vaticaan.
Tot tweemaal toe garandeerde
Vervenne vrijheid van onderzoek
voor heel de universiteit.

Toch scoort de rector niet on-
verdeeld goede punten op dit on-
derdeel. In veel speechen en toe-
spraken hamert Vervenne op de
sociale opdracht van de universi-
teit, maar in realiteit verandert er
bitter weinig. De infodag voor al-
lochtone studenten die vorig aca-

demiejaar werd georganiseerd en
waarop geen enkele allochtoon
aanwezig was, zal de rector nog
een tijdje achtervolgen. Veel
woorden, weinig daden.

Studenten
Bij zijn verkiezing beloofde
Vervenne medebestuur aan de
studenten in alle organen van de
universiteit. Ook in het College
Van Bestuur. “Daar worden de
fundamentele discussies ge-
voerd,” aldus een van de studen-
tenvertegenwoordigers. “Dat ver-
worven recht mag je niet zomaar
uit handen geven.”

Maar wat is de concrete
meerwaarde van dat medebe-
stuur? In welke dossiers werd er
door dat medebestuur een door-
slag geforceerd? Maakte
Vervenne de studenten niet
monddood? Veel vragen, weinig
antwoorden.

Externe representatie
Vervenne presenteert zich erg
zwak op extern gebied. Op exter-
ne vergaderingen houdt hij zich
veeleer stil. Het zijn de Associa-
tievoorzitters die het hoge woord
voeren. Ook contacten met het
kabinet zijn niet echt hartelijk.
Volgens een insider heeft de
K.U.Leuven onder Vervenne
“haar moreel gezag op Vlaams
niveau al een tijdje verloren.” Het
mag geen wonder heten dat de
rectoren van concurrerende uni-
versiteiten tevreden zijn met
Vervenne als rector van de
K.U.Leuven.

Leiderscapaciteiten
Het grootste pijnpunt van de hui-
dige rector zijn zijn leiderscapaci-
teiten, of het ontbreken daarvan.
De vorige drie rectoren sinds 1968
— De Somer, Dillemans en
Oosterlinck — legden allemaal
sterk hun accenten op het beleid
van de universiteit. Op Vervenne
zijn eerste persoonlijke beleidslijn
is het vooralsnog even wachten.

Vervenne spreekt vaak over
zijn ‘kabinetschef ’ Freddy
Jochmans, maar heeft hij die wel
in de hand? Het is een publiek ge-
heim dat de verslagen van de Aca-

demische Raad niet altijd een
weerspiegeling vormden van de
aldaar gehouden discussies.

Communicatie
De vertegenwoordigers van de
verschillende universiteitsgele-
dingen zijn tevreden met
Vervenne als rector. Ze worden
uitgenodigd voor etentjes en ook
op alle faculteiten ging de rector
langs om zichzelf en zijn équipe
voor te stellen.

Maar niet iedereen is even
blij. Op de opening van het aca-
demiejaar werd er vorig jaar ge-
klaagd over de gebrekkige com-
municatie rond grote beslissingen
en ook de uitbreiding van de
Campus Kortrijk vernam het gros
van de decanen via veto in plaats
van op de Academische Raad.

Prognoses
Nu is het aftellen tot begin de-
cember. Dan maakt de Inrich-
tende Overheid haar bindende
beslissing bekend aan de univer-
sitaire gemeenschap. Ofwel
wordt Vervenne opnieuw aange-
steld voor een periode van vier
jaar of minder, ofwel komen er
opnieuw rectorsverkiezingen.

Wat het verdict zal zijn, is mo-
menteel erg onduidelijk, maar het
regent wel prognoses. “De
K.U.Leuven kan het niet maken
haar rector te ontslaan”, is de me-
ning van velen. “Ze zou hierbij een
enorm gezichtsverlies leiden.” An-
deren zien Vervennes vertrek nabij.
“Vervenne kan het Leuvens Uni-
versitair Systeem (LUS) niet trek-
ken. Dat zal hem zuur opbreken,” is
hun vaakst gehoorde argument.

Er is nog een alternatief: de
rector leest het rapport van de
BUR, houdt de eer aan zichzelf en
stapt op. Zo een pijnlijke afscheid
verdient de sympathieke West-
Vlaming niet. Marc Vervenne is
zonder twijfel een goed man. Of
hij ook een goede rector is, is ech-
ter een andere zaak.

Ken Lambeets

(Dit stuk is een opiniestuk en
geeft enkel de mening van de
auteur ervan weer.)

Lezersbrief |

Waarom Vervenne problemen heeft

Kunnen we er

niet over praten?



Als je bij je aankomst in een
vreemd land meteen wordt
opgesloten, weet je het wel:
niet welkom. In de zogenaam-
de gesloten centra sluit de
Belgische staat dagelijks
mannen, vrouwen en kind-
eren op die niet over de
geldige verblijfsdocumenten
beschikken. Dat ook kind-
eren van hun vrijheid be-
roofd worden, gaat voor
UNICEF een brug te ver. Zij
richtten de opinierechtbank
op. Die vervolgt de Belgische
staat voor deze misdrijven.
Fictief weliswaar.

Eric Laureys |

Om het debat aan te zwengelen
hebben enkele burgers, advocaten
en kinderrechtenorganisaties in
januari 2008 een opinierechtbank
opgezet, die ermee belast was de
Belgische Staat in beschuldiging
te stellen voor het aanhoudend
opsluiten van kinderen in gesloten
centra voor illegalen. De
beschuldigde kwam echter niet
opdagen. 

UNICEF verzamelde een pak
schrijnende verhalen over
opgesloten kinderen, kinderen die
zonder enige begeleiding terug op
het vliegtuig gezet werden, zieke
kinderen die pas na drie dagen
een dokter te zien kregen in het
gesloten centrum, en nog meer
van dat. Al deze verhalen zijn
gebundeld in een lessenpakket,
het zogenaamde pedagogisch
dossier. Bedoeling is om
leerlingen uit het secundair on-
derwijs kennis te laten maken met
het lot van gevluchte en
ontheemde kinderen wereldwijd,
en in het bijzonder met dat van de
buitenlandse kinderen die ge-
vangen zitten in gesloten centra in
ons eigen land.

Dat de sensibilisering van
UNICEF vruchten afwerpt, werd
duidelijk in de beleidsbeslissingen
van minister Turtelboom. In sep-
tember werd bijvoorbeeld beslist
om gezinnen met kinderen niet

langer op te sluiten, maar onder te
brengen in individuele verblijf-
plaatsen. Deze maatregel maakt
deel uit van een pilootproject dat
in december 2008 geëvalueerd
wordt. Nog een pak gezinnen
mogen echter de gevangenis van
de gesloten centra niet uit.

De opinierechtbank kon niets
anders dan de Belgische staat bij
verstek te veroordelen. Bij monde
van Patrick Dewael, minister van
binnenlandse zaken, klinkt het zo:
“indien er ter zake werkelijk doel-
treffende alternatieven zouden
bestaan voor de opsluiting van ge-
zinnen met kinderen, dan zouden
deze reeds ingevoerd zijn. De op-
lossing kan wellicht slechts van de
gezinnen zelf komen, die de Bel-
gische wetten dienen te respect-
eren en op eigen initiatief gevolg
moeten geven aan de hen mee-
gedeelde beslissingen. Het zijn de
ouders die in eerste instantie hun
verantwoordelijkheid ten aanzien
van hun kinderen moeten opnem-
en.” De minister zoekt de schuld
voor de opsluiting van kinderen
blijkbaar bij de ouders.

Professor Peter Adriaenssens
van de Katholieke Universiteit
Leuven, kinder- en jeugdpsych-
iater, heeft vastgesteld dat opsluit-
ing op zich traumatiserend is, on-
der welke omstandigheden ook.
Het trauma is even groot als dat
van de vlucht uit het land van her-
komst. Hij rapporteerde eveneens
dat wetenschappelijke studies
aantonen dat kinderen die in ge-
sloten centra werden opgesloten
tien keer meer kans hebben op
psychische klachten. In het licht
hiervan is het hoogstwaarschijn-
lijk dat België vroeg of laat weer
een veroordeling door het Hof van
de rechten van de mens in Straats-
burg in de postbus vindt. De be-
slissing van minister Turtelboom
om gezinnen niet langer op te
sluiten kwam dan ook niets te
vroeg. Het pilootproject kan
natuurlijk wel nog gedwarsboomd
worden door het falen van
Leterme 1, maar dat is een ander
verhaal.

Jeroen Deblaere |

Wat de vzw precies beoogt is op het
eerste gezicht erg onduidelijk. Veel
meer dan een vage omschrijving als
‘mobiliteit bevorderen’ valt er niet
te lezen op de website van de VLIR.
Inderdaad, de nieuwe vzw heeft
niet eens een eigen adresje op het
internet. Annegreet Olijve, mede-
werkster bij de vzw, legt maar al te
graag uit wat de organisatie bete-
kent, waarom ze is opgericht en wat
ze in de toekomst wil realiseren.

“Vzw Flamenco is eigenlijk
niets anders dan de verzelfstandi-
ging van de werkgroepen rond in-
ternationalisering van VLIR en
VLHORA. Eigenlijk gaat het om
een eerste stap in de richting van de
fusie tussen beide instellingen,” zo
stelt Olijve. “We willen studenten
informeren over internationale sa-
menwerking in het hoger onder-
wijs. Het is de bedoeling dat infor-
matie over studeren of stage lopen
in het buitenland door vzw Fla-
menco gecentraliseerd wordt.”

Website
Concreet zal in een eerste fase de
website Study in Flanders worden
overgenomen en verder worden
uitgebouwd door de vzw. De web-
stek is een idee dat in Nederland al
langer bestaat onder de naam
Nuffic. De site wil een platform zijn
voor alle informatie die te maken
heeft met de internationalisering
van het hoger onderwijs. Op de
webpagina worden alle projecten,
organisaties en initiatieven ver-
zameld en aangeboden, zodat de
student er alle aanzetten vindt om
zijn eigen internationale studie-
project uit te tekenen.

Voorlopig blijft het echter

wachten op die grote portaalsite.
De belangrijkste redenen daarvoor
zijn het gebrek — voorlopig althans
— aan middelen en manschappen.
Dat die problemen nog even op een
oplossing wachten, hoeft echter
geen probleem te zijn. De vzw is
niet te beroerd om tóch al enkele
projecten te lanceren.

Europa
De lezingenreeks ‘Think Europe!’ is
het eerste project dat de vzw op
poten zet. Onderwerp van die
lezingen is de Europese Unie. Het
verband tussen de praktische am-
bities die vzw Flamenco koestert,
en de veeleer theoretische inhoud

van de lezingen is niet zo duidelijk.
Olijve, daarentegen, denkt daar
anders over: “Wij vinden het ook
belangrijk om de student te infor-
meren over hoe de EU werkt. We
leven tenslotte allemaal in Europa,
maar wie weet hoe en op welke ma-
nier Europese besluiten ons dage-
lijks leven beïnvloeden? Het is dus
zeker interessant om een lezingen-
reeks over de Europese Unie te or-
ganiseren.” Omdat vzw Flamenco
de mobiliteit van de student hoog
in het vaandel draagt, vinden de le-
zingen — uiteraard — in ver-
schillende steden plaats. De eerste
lezing, over het bestuur van de
Europese Unie, wordt in Brussel
gehouden op woensdag 19 novem-
ber.

Meer informatie over de lezing van
woensdag, over de lezingenreeks of
over vzw Flamenco vind je op
www.vlir.be.
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‘Think Europe!’ is eerste lezingenreeks van vzw Flamenco

Flamenco (voorlopig) in kinderschoenen
In mei 2008 richtten de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VLIR) en de Vlaamse HogescholenRaad (VLHORA) de vzw
Flamenco op. De vzw moet de mobiliteit en de internationale
samenwerking bevorderen. Woensdag komt Flamenco naar
buiten met een eerste, bescheiden project: de lezingenreeks
‘Think Europe!’.

UNICEF tegen Belgische
asielcentra

België bij verstek
veroordeeld

An Moerenhout |

Serve the City is een internationale
organisatie die jongeren de kans wil
geven om hulpbehoevende mensen
te helpen, en dat zonder iets terug
te verwachten. De organisatie biedt
een lijst van activiteiten aan waar
de vrijwilligers uit kunnen kiezen.
De activiteiten hebben meestal
betrekking op organisaties die
daklozen, vluchtelingen, weeskind-
eren, gehandicapten of senioren
proberen te helpen.

“De opdrachten die we kunnen
uitvoeren, zijn vaak erg eenvoudig,”
vertelt een van de vrijwilligers Laure
van Hoecke. “Sommigen dienen eten
op aan daklozen, anderen kuisen
huizen of bezoeken enkele senioren in
het rusthuis. Ikzelf ga samen met een
aantal vrienden een huis in de
Parijsstraat schilderen. Het huis is
opgekocht door vzw Oikonde en in de
toekomst willen ze er mentaal
gehandicapten opvangen.”

Barbecue
Serve the City is met deze editie
niet aan zijn proefstuk toe. Eind
september organiseerden de leden

al een eerste dag waarop alle vrij-
willigers de handen uit de mouwen
konden steken. “Toen is er vooral
reclame gemaakt onder de inter-
nationale studenten en samen-
gewerkt met een aantal vereniging-
en, zoals de Katholieke Werklied-
enBond (KWB),” vertelt van
Hoecke. “Omdat het toen zo’n groot
succes was, proberen we ons deze
keer ook te richten op andere
Leuvense studenten.”

Door de financiële hulp van
organisaties zoals de Katholieke
WerkliedenBond zijn de leden van
de organisatie ook in de mogelijk-
heid om hun vrijwilligers te be-
lonen. Van Hoecke: “In september
is er een barbecue georganiseerd in
het stadspark van Leuven. Er von-
den ook een aantal optredens
plaats. Hoewel de barbecue in de
eerste plaats gericht was op de vrij-
willigers die hadden geholpen,
stond het hele gebeuren ook open
voor andere geïnteresseerden of
toevallige voorbijgangers.”

Thanksgiving
De activiteiten waaraan de vrijwil-
ligers hun steentje kunnen bijdragen,

zijn steeds geconcentreerd op een
aantal dagen. “Deze keer werd er
gekozen om de activiteiten te laten
plaatsvinden op donderdag 27 no-
vember, vrijdag 28 november en zat-
erdag 29 november,” zegt van Hoecke.

Niet toevallig vindt het feest
Thanksgiving op een van deze
dagen plaats. “Op deze feestdag
hebben veel mensen de gewoonte
om hun dank te betuigen. Een
mooie manier om dat te doen, is
andere mensen te helpen,” meent
van Hoecke.

Hoewel de organisatie nog
maar aan zijn tweede editie toe is,
plant het al heel wat meer edities.
“Ook op de laatste dag van het jaar,
en op een aantal dagen in februari
zullen er activiteiten opengesteld
worden. De bedoeling is om de
activiteiten om de paar maanden te
laten doorgaan,” zegt van Hoecke.
“Het concept is niet nieuw, en
wordt al een aantal jaar zowel in
Brussel als in andere steden in de
wereld toegepast. Ik heb er alle ver-
trouwen in dat het — net zoals in
meer dan twintig andere steden in
de wereld — ook in Leuven een
succes zal worden.”

Indien je zelf interesse hebt om deel
te nemen aan Serve the City neem
dan zeker een kijkje op de website

www.servethecityleuven.info.

Tweede editie Serve the City

“Anderen helpen is een mooie
manier om dank te betuigen”
Als iedereen zich een dag zou inzetten voor de hulpbehoevenden
in onze maatschappij, zou de wereld er al heel wat beter uitzien.
Zo eenvoudig, maar eveneens geniaal is het uitgangspunt van
de organisatie Serve the City.

UNICEF NIET TE SPREKEN OVER OPSLUITING

KINDEREN IN ASIELZOEKERSCENTRA ...



Eric Laureys & Ruben
Bruynooghe |

Onopvallend blijven is dan ook ab-
soluut niet de bedoeling van ‘t
gesoncken skip. Een groep krakers
die zichzelf omschrijven als “een
stel kabouters, elfjes, naïeve wereld-
verbeteraars, consuminderaars en
verbouwers.”

Aan de bar krijgen we een man
begewezen die ons wat meer kan
vertellen over de hele bedoeling van
het project. Hij neemt ons mee naar
een hoger gelegen verdieping waar
twee kaarsjes en drie stoelen het
decor vormen van een bizar nacht-
elijk gesprek.

“Ik ben al een tijdje geen per-
manent kraker meer, maar ik heb
toch een goede tien jaar ervaring in
het milieu. Momenteel spreek ik
voor eigen rekening, maar ik geloof
dat het meeste van wat ik zeg over
het algemeen aansluit bij hoe velen
hier denken of in het leven staan.”

Het gebouw blijkt al jaren leeg
te staan. De laatste ingebruikname
dateert van ergens in 2003, toen
het gebruikt werd voor een of an-
dere tentoonstelling. “Er liggen hier
nog wel ergens affiches van, die
hebben we gewoon laten liggen.”

Het gebouw is eigendom van
de Belgische staat, meer bepaald
van de Regie der Gebouwen, maar
wie de eigenaar is, maakt normaal
gezien niet zo veel uit voor de kra-
kers: “wij respecteren de eigenaars.
Vanaf het moment dat ze het ge-
bouw in gebruik willen nemen gaan
wij weg. Maar gebouwen die ter
speculatie leegstaan kunnen we ge-
woonweg niet verdragen. Eigenlijk
kunnen we speculanten en vast-
goedmakelaars in het algemeen
niet uitstaan.” Wanneer we vragen
naar de houding tegenover de
federale overheid krijgen we als
antwoord: “dat zal afhangen van
hun reactie wanneer we hen con-
tacteren.”
Het project zelf is een niet alledaags
voorbeeld van activisme. Met het

gebouw willen de krakers een vrij-
plaats bieden voor zowat iedereen,
ongeacht geloofsovertuiging, poli-
tieke mening of ras. “Enkel wan-
neer er iemand binnenkomt met
een antenne van de BOB of racisti-
sche en seksistische opmerkingen
maakt zullen we hem de deur wij-
zen.”

Antenne
Meest van al willen de krakers zelf
onafhankelijk blijven, “ Met onze
activiteiten zoals de volxkeuken
willen we absoluut niet zoiets zijn
als Poverello. Zij hebben een
duidelijke christelijke missie en wil-
len ‘armen’ voorzien van voedsel.
Wij staan los van zo’n religieuze of
zelfs politieke overtuigingen, iede-
reen mag bij ons op de volxkeukens
komen en de vrije bijdrage kan je
echt heel vrij interpreteren. Zo
krijgen we soms een oud brood dat
we dan meteen in het dessert ver-
werken. Langs de andere kant
hebben we ook ooit eens iemand
gehad die per sé tien euro wou ge-
ven. Zijn enige argument was dat
hij een kapitalist was.”

Buiten de volxkeuken, een be-
kend concept onder krakers, zijn er
nog tal van andere ideeën. Zo is er
bijvoorbeeld de weggeefwinkel, een
idee dat mooi de visie op recyclage
toont. “We merkten al vroeger dat
wanneer we panden kraakten we
vaak gratis spullen kregen van de
buurtbewoners. Dat ging van verf
tot zelfs elektronische spullen. Die
zijn dan misschien wel wat geda-
teerd maar voor het overige perfect
bruikbaar. Uiteindelijk konden we
al de spullen niet meer zelf gebrui-
ken, en in plaats van ze nutteloos op
te potten hebben we besloten ze ge-
woon weg te geven.”

Daarnaast is er ook nog een
Kraakspreekuur, waarop informa-
tie wordt gegeven over de gebou-
wen die leegstaan en hoe je veilig
moet kraken. “De wanhopigste ge-
vallen zul je echter niet bij ons aan-
treffen, die helpen zichzelf. Ge-

lukkig dat er nog krakershandlei-
dingen circuleren die ook wel wat
informatie geven.”

Dromers
“De mensen noemen ons vaak idea-
listen en dromers, maar uiteindelijk
is het kapitalisme ook maar een
droom. Je hebt mensen die in ma-
gazijnen aan de lopende band prul-

len maken zoals flippo’s of kleine
tennisballetjes. Het is toch absurd
om zoiets te bedenken? Wij staan
voor het ecologisch omspringen
met onze planeet, in zekere zin re-
cycleren we dan ook dit leegstaand
gebouw. Daarnaast zijn we ook so-

ciaal geëngageerd. Het is onmense-
lijk dat er gebouwen leegstaan voor
speculatie terwijl elders in Leuven
door een te krappe woningmarkt
mensen in kartonnen dozen moe-
ten slapen. Ik mag dan als een pater
klinken, maar ik heb ze wel al ge-
zien.”

Hoewel het gebouw nog maar
sinds acht november bevrijd is van

de leegstand, ziet het geheel er al
betrekkelijk huiselijk uit, “We zijn
nog niet echt ingericht, maar een
kraker is niet zo hard op luxe ge-
steld.”

Er is geen sromend water,
maar wat in de watertonnen zit ziet

er drinkbaar genoeg uit, terwijl een
generator op de binnenkoer de ge-
lijkvloers van energie voorziet. Het
moge duidelijk zijn dat dit niet de
eerste keer is dat deze mensen een
leegstaand gebouw ‘redden’.
“Leegstand is de kanker van de
stad, wordt in Brussel wel eens ge-
zegd. De meeste buurtbewoners
hebben zelfs graag dat een leeg-
staand pand eindelijk eens door
krakers bezet wordt. Zij onder-
houden tenminste het gebouw
vooraleer de naburige panden er
last van zouden krijgen.”

“Je moet natuurlijk het onder-
scheid maken tussen mensen zoals
ons en de junks die soms gebouwen
kraken en inderdaad het gebouw in
slechtere staat zouden achterlaten.
Zinloos vandalisme kunnen we niet
goedkeuren.”
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Krakers doen aan stadsrecyclage

“Leegstand is de kanker van de stad”
Je ziet het niet zo vaak, een feestelijke opendeurdag in een
kraakpand. Het Luxemburgcollege staat nauwelijks enkele
huizen verwijderd van het Leuvense vredegerecht. Uitdagender
kan haast niet.
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Landelijke actie vraagt vermindering van de studiekost

“Kosteloos hoger onderwijs is niet meteen mogelijk”

Christoph Meeussen |

Artikel 13 van het pact stelt dat ‘het
hoger onderwijs door middel van
alle passende maatregelen en in het
bijzonder door de geleidelijke in-
voering van kosteloos onderwijs
voor een ieder op basis van be-
kwaamheid gelijkelijk toegankelijk
dient te worden gemaakt’. Door de
studiekosten te drukken zouden
jongeren met een sociaal zwakkere
achtergrond minder snel uitstap-
pen. Daardoor zou het onderwijs
financieel gezien geen sociale onge-
lijkheid meer in de hand mogen
werken.

Gertie de Fraeye, voorzitter

van de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS), nuanceert de
actie: “Wellicht is een algeheel kost-
eloos hoger onderwijs niet meteen
mogelijk. Maar daar de Europese
context tegenwoordig meer neigt
naar het verhogen van studiekost-
en, willen wij toch een duidelijk sig-
naal geven dat de kosten niet meer
stijgen.”

En dat België het Pact onderte-
kend heeft, weet ze. “VVS won al
enkele processen, waarbij de staat
verplicht werd een bepaalde beslis-
sing terug te schroeven, omdat die
een stijging van de studiekosten in-
hield,” vertelt Gertie. “Maar naar de
toekomst toe dringen we uiteraard

aan op een verlaging ervan.”

Kostenramingen
Een opvallende studiekost is uite-
raard het inschrijvingsgeld. Aan
het begin van het academiejaar valt
zo’n grote kost meteen op. Maar
naast deze directe studiekosten —
met in die categorie ook
studentikoze ontspanningsactivi-
teiten of eten en kledij — zijn er ook
indirecte kosten en geld dat je moet
investeren om tot een beroep te

worden toegelaten; zoals het feit
dat je geen arbeidsinkomen hebt of
dat je een tandartsenkabinet moet
installeren. Al deze kosten tesamen
zorgen dat studeren uiteindelijk

niet goedkoop is.
En ze zorgen voor drempels.

Uit verschillende onderzoeken
blijkt dat mensen bijvoorbeeld
sneller geneigd zijn te stoppen als
het inkomen van de ouders veeleer
laag is, of als het alternatief — een
op dat moment goedbetaalde job —
aantrekkelijk is. Bovendien zorgt
het subjectieve beeld van de in-
schatting van de directe studie-
kosten ervoor dat men snel stopt
als deze veeleer hoog zijn.

De actie werd op poten gezet
door VVS en haar Waalse tegen-
hanger Federation des Etudiant(e)s
Francophones. Ze werd onder-
tekend door verschillende sociale

organisaties als Animo, Comac,
Minderhedenforum, etc. Tesamen
onderschreven ze het charter met
daarop een aantal eisen. Een eerste
en belangrijkste eis is het verhogen
van het aantal studiebeurzen, maar
ook van het bedrag per uitgekeerde
studiebeurs. Beursstudenten zou-
den bovendien vrijgesteld moeten
worden van inschrijvingsgelden.
Deze financieel ondersteunende
maatregelen zouden gepaard moe-
ten gaan met een goedkoper aanbod
op het vlak van dienstenaanbod, met
onder andere goedkopere internet-
tarieven voor studenten, een uitge-
breid gesubsidieerd kamerbestand
en een juridisch kader voor studen-
tenhuurovereenkomsten zodat deze
niet elk jaar kunnen stijgen.

Een laatste zaak is de vraag
naar de overheid toe om opnieuw
zeven procent van het Bruto Bin-
nenlands Product (BBP) naar on-
derwijs te laten gaan, met twee pro-
cent ervan naar het hoger onderwijs.

In 1983 ratificeerde België het ‘Pact van New York’, een
internationaal VN-verdrag waarin onder andere gepleit wordt
voor concrete maatregelen voor vermindering en tegen de
stijging van kosten in het onderwijs. Een aantal verenigingen
en organisaties sloegen om die boodschap terug onder de
aandacht te brengen de handen in elkaar en stelden afgelopen
weekend de actie ResPact voor.

“Gelukkig circuleren er nog
krakershandleidingen”

“VVS won al enkele
processen waarbij de staat
moest inbinden”
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Eric Laureys |

Op Erasmus gaan in je eigen land,
in België is het al enkele jaren geen
rariteit meer. In een poging de ver-
schillende gemeenschappen van dit
land elkaar te doen herontdekken
stampte het Prins Filipfonds Eras-
mus Belgica uit de grond. Sinds het
academiejaar 2004-2005 kan je er-
voor kiezen om een semester uit je
studieloopbaan aan een Franstalige
universiteit of hogeschool door te
brengen.

Dat studenten voorlopig liever
een exotische bestemming kiezen,
blijkt uit de cijfers. Afgelopen aca-
demiejaar ontving de K.U. Leuven
53 studenten uit het andere lands-
gedeelte. Exacte cijfers over de

Leuvense uitgaande studenten
waren niet beschikbaar. Dat de
Leuvense student minder enthousi-
ast is om naar een Franstalige uni-
versiteit te trekken, is wel duidelijk.
De rechtsfaculteit stuurt dit acade-
miejaar amper één van haar zonen
op Erasmus Belgica. Aan Fransta-
lige kant werden in totaal 290 stu-
denten warm gemaakt voor een
Belgisch Erasmusavontuur.

Een aantal Leuvense studen-
ten vindt het hele concept een bee-
tje vreemd. “Ik vind de meerwaarde
van een Erasmus binnen België eer-
der beperkt”, vertelt Veerle uit de fa-
culteit economie. “Als ik graag aan
een Franstalige universiteit wil stu-
deren is het toch veel interessanter
om me rechtstreeks bij die instel-

ling zelf in te schrijven? België is al
zo klein. Je kan bij wijze van spre-
ken in gelijk welke stad op kot zit-
ten en in gelijk welke andere stad
studeren.” Een andere klok horen
we bij Josef, die vanuit Louvain-la-
Neuve een jaartje de Leuvense
lucht kwam opsnuiven. “Het grote
voordeel is dat je na dat jaar perfect
de andere landstaal beheerst. Vol-
gens mij ontstaan de meeste com-
munautaire problemen omdat men
de mensen aan de overkant van de
taalgrens letterlijk niet begrijpt. Na
dit jaar in Leuven kan ik gerust zeg-
gen dat mijn kijk op Vlaanderen
drastisch bijgesteld is”, claimt Josef. 

clichés
“Zeggen dat Erasmus Belgica geen
echte Erasmus is, vind ik onjuist. Ik
heb net als andere Erasmussers
mijn leven in Louvain-la-Neuve
voor een jaartje vaarwel gezegd en
moest me hier ook aanpassen.”

Een kleine rondvraag leert ons
dat ook in België clichés over de an-
dere taalgemeenschap welig tieren.

“Wallonië, dat zijn voor mij de
Ardennen”, aldus een eerstejaars-
student. “Ik denk er niet aan om er
te gaan studeren. Het zou me moei-
lijk vallen de draden met thuis vol-
ledig los te laten. Een tripje naar
huis is snel gemaakt. Daar kan je
toch ook de VRT ontvangen?”

Wie Erasmus à la Belge wel
ziet zitten, wordt daar economisch
toe gestimuleerd. Een reisbeurs van
honderd euro ontvang je sowieso.
Als je in je gaststad op kot zit, komt
daar maandelijks nog een biljet van
honderd euro bij. Ondanks deze ro-
yale subsidies moet de Leuvense
student zijn weg naar Wallonië nog
vinden. Langs de andere kant ne-
men al veel studenten deel aan uit-
wisselingsprogramma’s, maar dan
buiten Erasmus Belgica om. De
bilaterale samenwerkingsakkoor-
den die de K.U. Leuven sluit met
haar zusteruniversiteit uit Louvain
is een van de stoorzenders in het
kleine succes van het initiatief van
het Prins Filipfonds.

Lisa Develtere |

De Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (LOKO) richt niet
enkel een Leuvense studentenkrant
(veto) in. Het staat ook in voor de
organisatie van een Engelstalig
maandblad voor internationale stu-
denten: The Voice.

Bij gebrek aan een hoofdredac-
teur en een team van medewerkers
is het een tijdje stil geweest rond
The Voice. Met de verkiezing van
Ielse Broeksteeg als nieuwe hoofd-
redactrice op de vorige Algemene
Vergadering (AV) van LOKO is hier
officieel verandering in gekomen. 

“We hebben een enthousiast
team van Leuvense en internatio-
nale studenten die al een eerste
nummer afgewerkt hebben, maar
we zijn nog steeds op zoek naar
nieuwe medewerkers. Het is door
de inzet van elk van hen dat The
Voice er weer zal staan. Ze verdie-
nen dan ook allen een groot compli-
ment,” vertelt Tom Moerenhout,
stafmedewerker bij LOKO
Internationaal.

Krantje
Aangezien internationale studen-
ten vaak slechts voor een korte per-
iode in Leuven verblijven, kan de
aanwezigheid van Leuvense mede-
werkers voor een grotere continuï-
teit in de werking zorgen. Ook in-
houdelijk zal The Voice zich meer
richten op de Leuvense student dan
vroeger. “De inhoud is iets toegank-
elijker en meer gediversifieerd. We
willen weer serieus genomen wor-
den. Er staan serieuzere artikels in
het begin en naar het einde toe
wordt het wat luchtiger,” aldus Tom.
“Er zijn enkele vaste rubrieken. In
elk nummer zullen we een van de
Millennium Development Goals
bespreken en kijken hoe ver men
staat met het behalen ervan. Hier-
naast zijn er columns van Leuvense
en internationale studenten en zul-

len we recensies en lifestyle breng-
en.”

“Vormelijk verandert er heel
wat,” vertelt de kersverse hoofdre-
dactrice Ielse. “Bij een rondvraag bij
enkele proffen, het International
Office en studenten bleek dat de
meesten het concept van een kran-
tje leuker vonden, dus zijn we afge-
stapt van het magazine-concept.
Verder hebben we ook de lay-out
helemaal veranderd.”

Uitdagingen
Het team van The Voice staat voor
enkele uitdagingen, aldus Ilse: “Het
is niet eenvoudig om adverteerders
te vinden die geïnteresseerd zijn om
reclame te maken voor internati-
onale studenten. Bovendien is het
niet gemakkelijk om inhoudelijke
kwaliteit te brengen en er tegelijk
voor te zorgen dat de vormgeving
en de taal in orde is. Toch doen we
onze uiterste best om iedere maand
weer een tiptop verzorgd blad uit te
brengen dat ook inhoudelijk staat
als een huis.”

In het nieuwe nummer wordt
onder meer ingegaan op het typisch
Belgische fenomeen dat studenten
naar huis gaan in het weekend, de
verhouding tussen Dutch en
Flemish en de vraag wat er nu exact
gaat gebeuren in de VS na de ver-
kiezing van Barack Obama. Net als
elke maand wordt er ook een artikel
gewijd aan de Millennium
Development Goals en is er een in-
terview met een internationale stu-
dentenassociatie.

Studenten die geïnteresseerd zijn
om mee te werken aan The Voice
zijn welkom op de redactievergade-
ring die elke dinsdagavond om
21u30 plaatsvindt in Pangaea.
Meer informatie kan je krijgen via
thevoice@loko.be.
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Engelstalig studentenbald The Voice terug van weggeweest

“We willen weer serieus genomen worden”

Erasmus Belgica matig populair

“Wallonië? Dat zijn de Ardennen”
Studenten netwerken

met zijn allen
Een onderzoek van educause in
de VS wees uit dat in twee jaar
tijd het gebruik van sociale net-
werksites onder studenten ver-
dubbeld is. In de 44 onderzochte
universiteiten komt 60 procent
van de studenten wel eens op
sites als Facebook en MySpace.
Studenten tot twintig jaar net-
werken gemiddeld zes uur per
week op het wereldwijde web.
De aanstormende generatie
groentjes zal enkel voor een stij-
ging van dit cijfer zorgen, aldus
het onderzoek.

Studentendoop in

nazistijl
Een filmpje van een studenten-
doop in Gloucestershire in Enge-
land, toont hoe een doopritueel
volledig de bocht kan uitgaan.
De doopmeester draagt een nazi-
uniform complete met swastika
en glimmend zwarte laarzen.
Aan de universiteit zijn de doop-
rituelen voor onbepaalde tijd op-
geschort. De National Student
Union pleit zelfs voor een alge-
meen doopverbod in heel Enge-
land.

Studenten plegen

dodelijke aanslag
Een afscheuring van de Students
Islamic movement of India eist
een aanslag op in New Delhi die
aan veertien mensen het leven
heeft gekost. Op de drukke
markt van de stad werd een serie
explosies waargenomen. De ter-
reurgroep strijdt op deze manier
tegen de pro-westerse regering.
Afgelopen juli maakte de groep
al meer dan vijftien doden en
tientallen gewonden bij een aan-
slag.

Buitenlandse

studenten leren

fietsen
De 1200 buitenlandse studenten
in het Nederlandse Enschede
krijgen gratis fietsles aangebo-
den. Kunnen fietsen wordt er be-
schouwd als een meer dan nood-
zakelijke kunst om als buiten-
landse student te overleven. Eén
en ander kadert in het kennis-
makingsprogramma van de uni-
versiteit. Nog op het programma
staan klompendansen en het
eten van stroopwafels en pof-
fertjes.

Stop het studiegeld!
Verspreid over het hele land
trokken Engelse studenten de
straat op. Ze protesteerden tegen
de steeds hogere schuldenlast die
ze torsen. Om de dure studiegel-
den te betalen gaan vele studen-
ten er leningen aan. De regering
Brown in Londen overweegt om
voortaan de universiteiten vrij te
laten in het bepalen van de
studiegelden. De studenten ij-
veren voor een beurssysteem dat
rekening houdt met de noden
van de individuele student, en
niet op basis van de faam van de
universiteit.

(el) 

In Spanje danst men de flamenco, de Italiaanse Cosa Nostra
bakt pizza’s, de Fransen leven in banlieues, de Duitse
Gründlichkeit regeert en de gemiddelde Scandinaviër is blond,
groot en knap. Na een jaartje Erasmusuitwisseling weten de
meeste studenten dat de Europese cliché’s enkel voer voor Vlaan-
derens vakantiegids zijn. Erasmus verandert je kijk op een land
volledig. Geldt dit ook voor Erasmus Belgica?

The Voice is terug van weggeweest. In de loop van deze week zal
het eerste nieuwe nummer verdeeld worden. “De inhoud is
toegankelijker, meer gediversifieerd en ook vormelijk is er heel
wat veranderd.”

The voice werd dit jaar in een nieuw kleedje gestopt
Foto 1: Voice jaargang 11 - Foto 2: Voice jaargang 12
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Maud Oeyen |

Voor de derde keer vindt deze week
in Vlaanderen de Week van de
Smaak plaats. Van 13 tot en met 23
november komen verschillende
Vlaamse steden naar buiten met het
beste van hun culinaire kunnen.
Leuven kan hier als stad van het
Bourgondische levensgenieten na-
tuurlijk niet achterblijven en ook de
studenten worden gelukkig ver-
wend.

Zo staat Jeroen Meus op 18, 19
en 20 november (telkens vanaf 18
uur) achter het fornuis bij Alma.
Zowel Alma 1, Alma 2 als Alma 3
zullen de gerechten van de stadskok
aanbieden, en dit aan ‘Almaprijzen’
(sic). Aan al het gesmak en
gesmikkel dat dit zal opleveren wor-
den op dinsdag in Alma 2 ook nog
de tonen van dj Bobby Ewing toege-
voegd.

Chef-kok Tino Don Porto
Carero verzorgt op vrijdag 21 no-
vember voor 15 euro een driegan-

genmenu dat bestaat uit vegeta-
rische, fairtrade-, biologische en lo-
kale producten. Vanaf halfzeven
kan je daarvoor terecht in het Soci-
aal restaurant van Leren Onderne-
men (Valkerijgang 26). Even reser-
veren is wel de boodschap. Leerlin-
gen van Hotelschool VTI zorgen
onder andere voor een Franse
lunch. Op dinsdag 18 en donderdag
20 november kan je tussen 12 en 13
uur voor 6 euro lunchen in de
Dekenstraat 3. Voor 9 euro kan je
dan weer lunchen op z’n Frans in de
cafetaria’s van de UZ Leuven, en dit
van maandag 17 tot en met vrijdag
21 november.

Mensen met een klein honger-
tje kunnen ook gewoon wat gaan
proeven. In Veeakker (Zwarte
Zusterstraat 14) kan je op zaterdag
15 november van 10 tot 18 uur volle-
dig gratis Gallowayrunderen gaan
verorberen. Of toch een stukje er-
van. Deze runderen grazen op de
terreinen van Natuurpunt en eten
dus geen granen of soja uit het re-

genwoud. Eerlijke producten, waar-
onder bio fairtrade siropen, koekjes
en confituren, kan je ook proeven in
het Wereldcafé (Bondgenotenlaan
131) van 17 tot en met 21 november.
Bij Oil & Vinegar kan je voor vijf
euro naar een proeverij van olijfolie
en azijn. Wie nog een vettig fondke
te leggen heeft voor een of andere
cantus weet dus alvast waarheen.

Naast het eten zelf, de kook-
kunsten van Louis Tobback en de
lancering van het nieuwe streekpro-

duct ‘de Leuvense paté’, heeft de
Week van de Smaak nog meer in
petto. CinemaZED presenteert een
aantal films met eten als belangrijk-
ste ingrediënt.  Je kan er gaan kij-
ken naar onder andere The
Chicken, the Fish and the King
Crab, Estômago en Big Night. Bo-
vendien zijn de bioscoopbezoekjes
te combineren met een speciaal
ZED-menu aan kortingstarief in
verschillende Leuvense restaurants.
Literatuurliefhebbers kunnen hun
gading dan weer vinden in het T-
huisje, waar je literatuur kan lezen
en beluisteren tijdens het taart eten.

Tot slot zijn er drie tentoonstel-
lingen die hun bezoekers willen

doen watertanden. In het Heilig-
Hartinstituut Heverlee wordt naar
aanleiding van het jaar van de aard-
appel stilgestaan bij de Fransman
Parmentier en zijn aardappelge-
rechten. De tentoonstelling ‘Patat,
daar is Parmentier!’ toont verschil-
lende voorwerpen uit de landbouw-
school, de melkerij, de keukens en
de huishoudafdelingen. Er zijn ook
demonstraties boter en kaas maken
voorzien. In de Molens van
Orshoven krijg je een zicht op de ge-

schiedenis van Marie Thumas.
Marie Thumas was een Belgisch be-
drijf dat groenten in blik produceer-
de. De conservenfabriek was gele-
gen aan de Leuvense vaart en Marie
Thumas werd een van de bekendste
merknamen van het land. In het
stadsarchief, ten slotte, valt er een
verzameling Leuvense slagerspor-
tretten te bewonderen.

Van de gelegenheid maakt Leu-
ven meteen gebruik om het start-
schot te geven voor de tweede editie
van LeuvenKooktKunst. Dit project
loopt van 20 november tot en met
20 mei en heeft de bedoeling kook-
kunst en beeldende kunst op een
originele manier te koppelen.

Concreet komt dit erop neer dat je
in twaalf Leuvense toprestaurants
— waaronder bijvoorbeeld
d’Hoogeschool, Kokoon en Luzine
— terecht kan voor een speciaal
voor de gelegenheid samengesteld
menu. Bij het buitengaan krijg je
een koffiekop met schoteltje van
Royal Boch mee naar huis. Het ser-
viesgoed werd door illustrator Ever
Meulen voorzien van originele te-
keningen. Verwijzingen naar het
Atomium, Magritte, Kuifje of een

mosselpot moeten ook buiten-
landse toeristen verleiden om zich
te wagen aan de Belgische culinaire
topkeuken. Wie zes keer op restau-
rant gaat, verzamelt het volledige
exclusieve koffieservies.

Leuven stelde zich ook kandi-
daat voor Stad van de Smaak. Op 23
november wordt bekendgemaakt of
de stad haar slag thuishaalt en de
eretitel van Lier mag overnemen.

Meer info vind je op volgende sites
www.weekvandesmaak.be en

www.leuvenkooktkunst.be.
Volgende week in veto: een

interview met stadskok Jeroen
Meus

Pieterjan Bonne & Ruben
Bruynooghe |

Leuven is een studentenstad en als
er bij studenten geld te verdienen
valt, is het wel met kopietjes en
drukwerk. Het mag dan ook niet
verbazen dat Leuven bezaaid is met
kopiezaken. We namen er zes onder
de loep en kregen een erg gevarieerd

beeld.
Allen hebben ze één zaak ge-

meen: de afwezigheid van een volle-
dige en duidelijke affichering van de
prijs. We kregen de prijzen uiteinde-
lijk wel in handen en hier komt de
heterogeniteit opnieuw naar voor.
Voor een enkele kopie betaal je bij
twee zaken amper vier cent. Bij
Printing shop/ Copy centers betaal

je meer dan het dubbele (tien cent).
Ga je voor de grotere oplage (vanaf
honderd kopies) dan kan je bij de
correcte keuze al snel anderhalve
euro besparen.

Ook voor prints is prijsverschil
een reëel gegeven. Copytic vraagt
opnieuw slechts vier cent, terwijl
Printing shop zelf elf cent aanre-
kent. Bij de grotere oplages (vanaf
honderd prints) kun je nu zelf tot ze-
ven euro vijftig besparen. Bij kleu-
renprints of -kopies loopt de bespa-
ring al op tot veertig euro.

Geld en moeite
Om meer vat te krijgen op de ver-
schillen doen we een concrete studie
aan de hand van een fictieve thesis.
Ons fictieve werkstuk bestaat uit 80
zwart-wit- en 10 kleurenprints. Dit
kopiëren (kleur en zwart-wit) we
tweemaal en laten alle drie exempla-
ren inbinden. Copytic is wederom

de goedkoopste en roomt maar liefst
meer dan zestien euro af van de prijs
van Print Service BVBA waar het
hogere tarief ligt aan de prijs van ge-
kleurde inkt. Bij de andere zaken
schommelt de prijs rond de 35 en de
43 euro.

U hebt het door, een kleine om-
weg kan snel de moeite lonen. Ver-
trekkende van het Fochplein liggen
alle zaken in een straal van nog geen
kilometer. Meer nog, als u met onze
fictieve thesis de Tiensestraat door-
loopt richting ring, dan bespaar je
per honderd meter ongeveer drie
euro.

Nuanceren
Het zij echter opgemerkt dat deze
vergelijking puur op prijs is geba-
seerd. Kwaliteit, klantvriendelijk-
heid en snelheid zijn niet in dit on-
derzoek opgenomen. Toch mag het
gezegd zijn dat je overal vrij snel ge-

holpen wordt en de kwaliteit in iede-
re zaak zeker naar behoren is. Te-
vens zijn de vele afwijkende syste-
men waarmee de zaken tewerk gaan
een grote belemmering op de uni-
formiteit van het onderzoek.

Tot slot merken we graag op dat
ook acties roet in het eten kunnen
gooien. Alpha Copy presenteert erg
gemiddelde prijzen in de tabel, maar
komt toch als goedkoopste uit de
bus. De zaak biedt mooie kortingen
aan via haar klantenkaarten; zo
krijg je bij een kaart ter waarde van
vijfentwintig euro er maar liefst tien
euro bovenop.

We raden iedereen dan ook aan
uit de doppen te kijken als je kopië-
ren gaat. Het kan immers het ver-
schil maken tussen een avondje op
kot of een zotte avond in een fakbar.
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Veto vergelijkt (2): copyzaken

Copy-pay teveel?
De vrije markt doet zijn ding, de wereld is een jungle vol keuzes,
de informatiekost swingt de pan uit en steeds opnieuw neemt de
verdwaasde cliënt de verkeerde keuze. Niet langer: om de vier we-
ken reikt Veto de arme student de hand om hem te redden uit het
wrede kapitalisme. Vergelijkend onderzoek van deze week: waar
te Leuven kan je het goedkoopste je broodnodige kopieerwerk ver-
richten.

Week van de Smaak

Lekker Leuven
“Waar de brouwer komt, moet de bakker niet zijn,” zegt mijn
mama wel eens, maar een beetje student zegt toch ook geen nee
tegen een delicieuze maaltijd. Hoog tijd dus om het pak friet
voor een keer te vervangen door lekkere, gezonde én duurzame
voeding of om de Almakeuken drie dagen lang toe te vertrouwen
aan de kunsten van stadskok Jeroen Meus.
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Naam print service BVBA printing shop/ Copy centers Alpha Copy Color planet Copytic Alkam BVBA Copy De Raaf
(adres) Tiensestraat 38 verschillende filialen Tiensestraat 89 Tiensestraat 118 Burgemeesterstraat 11 Ravenstraat 25
Zwart wit
prijs voor 1 copy 0,06 € 0,10 € 0,04 € 0,05 € 0,04 € 0,05 €
prijs voor over 100 copys 4,5€/100 5€/100 4€/100 3,75€/100 3,5€/100 3,5€/100
prijs voor 1 print 0,06 € 0,11 € 0,10 € 0,10 € 0,04 € 0,05 €
prijs voor 100 prints 4,5€/100 5,1€/100 10€/100 5€/100 3,5€/100 4,5€/100
Kleur
prijs voor 1 copy 0,95 € 0,50 € 0,70 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €
prijs voor over 100 copys 70€/100 40€/100 70€/100 40€/100 50€/100 30€/100
prijs voor 1 print 0,95 € 0,50 € 0,70 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €
prijs voor 100 prints 70€/100 40€/100 70€/100 40€/100 50€/100 30€/100
inbinding thesis (met lijm) vanaf 1,50€ vanaf 1,40€ vanaf 2,50€ vanaf 1,40€ vanaf 2€ vanaf 2,50€
gekleurd papier vanaf +0,02€ (dunste papier) vanaf +0,01€ (dunste papier) vanaf +0,025€ (dunste papier) vanaf +0,02€ (dunste papier) vanaf +0,025€ (dunste papier) vanaf +0,03€ (dunste papier)



An Moerenhout |

De week start met twee dagen va-
kantie, althans dat dachten we
toch. In het gebouw waar de kanto-
ren van de Leuvense Overkoepelen-
de KringOrganisatie (LOKO) zich
bevinden, brandt licht. Twee man-
nen zitten er achter hun bureau: de
ene verscholen achter een stapel
papieren en de andere gefocust op
zijn computerscherm. “In onze or-
ganisatie werken in totaal meer dan
tien werknemers, waarvan de
meeste stafmedewerkers zijn,” ver-
telt Kristof Muylaert, een van de
werkende mannen. “De meeste
stafmedewerkers voltooien het
laatste jaar van hun studies en doen
ondertussen al wat werkervaring op
als stafmedewerker bij de studen-
tenraad.”

“Iedere stafmedewerker heeft
een bepaalde specialisatie. Zo is er
iemand verantwoordelijk voor de
culturele, sociale, onderwijskundi-
ge, internationale, sportieve en fi-
nanciële werking van onze organi-
satie. En neen, wij draaien onze
hand er niet voor om ook op een va-
kantiedag te werken,” lacht Kristof.

LOKOmotion
Verbaasd over het hoge aantal staf-
medewerkers, vragen we waar hun
organisatie zich dan allemaal mee
bezighoudt. “De werking van
LOKO concentreert zich rond drie
pijlers: vertegenwoordiging van
studenten, het organiseren van ac-
tiviteiten en het aanbieden van be-
paalde diensten, zoals het verhuren
van fuifzaal Albatros, het onder-
steunen van verenigingen en het
verzorgen van huurwaarborgpro-
cessen van studenten,” antwoordt
Kristof.

“Het luik van de vertegenwoor-
diging wordt gedragen door een
twintig tot dertig studenten. Zij
vertegenwoordigen hun medestu-
denten in heel wat raden, zowel
binnen als buiten de Leuvense uni-
versiteit. Om een concreet voor-
beeld te geven: in de bestuursraden
van het studentenrestaurant Alma,
en de boek- en kantoorhandel Acco
zetelen bijvoorbeeld een aantal stu-
denten.”

Het gesprek wordt onderbro-
ken door een paar studenten die
een kaartje voor LOKOmotion ko-
men kopen. “LOKOmotion is een

van onze activiteiten,” zegt Kristof
Cuypers, de andere aanwezige staf-
medewerker. “Omdat alle studen-
tenkringen samenwerken, is het de
grootste fuif van het jaar. In totaal
zullen we fuiven in acht zalen kun-
nen aanbieden en zullen er meer
dan dertig artiesten optreden. Het
is een hele organisatie, maar het
resultaat zal er mogen zijn.”

LOKOndooms
Dat het resultaat er inderdaad mag
zijn, zien we donderdagavond. Ter-
wijl de meerderheid van de
Leuvense studenten plezier maakt
in een van de acht fuifzalen, is het
een erg stressvolle avond voor de
stafmedewerkers. Een aantal onder
hen bemannen de centrale verza-
melplaats — de kantoren — waar ze
alle vrijwilligers met vragen en pro-
blemen te woord staan.

Het andere deel van de stafme-
dewerkers neemt de taak als pro-
moteam voor de organisatie waar.
Ze schuimen alle zalen af, gekleed
in een t-shirt van LOKOmotion en
met een zak LOKOcondooms in
hun handen. “Ontdek de wereld,
begin bij je partner,” staat er op de
condooms te lezen. Terwijl de staf-
medewerkers naar hartelust con-
dooms uitdelen, mogen ze gratis
alle zalen binnen. “Onze job heeft
ook zo zijn voordelen,” lacht een van
de aanwezige stafmedewerkers.

Ruben Bruynooghe |

Het concept is simpel: haal alle fa-
culteitskringen van Leuven bij el-
kaar en zorg ervoor dat ze tezamen
het grootste feestje van het jaar
bouwen. Dat de formule een succes
is, blijkt nu al voor de vierde keer
met deze ‘LOKOmotion, the Gold
edition’. Dat nagenoeg alle kaarten
uitverkocht waren, mocht duidelijk
wezen aan de hand van de meters-
lange wachtrijen die de ingang van
zowat elke danstempel sierden. En
ook binnenin kon je, ondanks de in-
achtneming van de veiligheids-
maatregelen, beter geen claustro-
foob wezen.

De hele avond was eigenlijk
een geheel van optelsommetjes, zo
leveren bijvoorbeeld alle kringen
tezamen een aardig hoopje gratis
werkkrachten op. Hele presidia
rukten aan en waren ook meer dan
nodig om de horden enthousiaste
studenten tegemoet te treden.

De samenvoeging van 31 ar-
tiesten langs de andere kant leverde
normaal gezien een breed palet aan
muziekstijlen op en als logisch ge-
volg daarvan ook een gevarieerd
publiek, gaande van de new wave
punkgroep Red Zebra tot een salsa
initiatie van Kosmopol. Als je ner-
gens je gading vond, ben je gewoon

een lastig mens. Acht zalen, ver-
spreid over Leuven, leveren nor-
maalgezien een groot aantal
vierkante meters op, ruimte die
nodig was voor het opvangen van
zulk een gevarieerd publiek.
Blijkbaar was het net niet groot
genoeg voor iedereen en als we een
punt van kritiek moeten aanbren-

gen is het misschien dat wel. Be-
paalde artiesten hadden namelijk
een grotere zaal verdiend. De heim-
wee naar de jaren negentig is dui-
delijk bij lange na nog niet voorbij.
De toch niet zo kleine zaal  Albatros
was dan ook meters te krap om al
het volk een plaatsje binnenin te
kunnen geven, maar dat zal Pat
Krimson ongetwijfeld worst zijn
geweest.

Voorbehoedsmiddelen
Ook voor andere sommetjes had de

Leuvense Overkoepelende Kring
Organisatie (LOKO), de voorzie-
nigheid zelve, al de moeite gedaan
zelf het resultaat uit te rekenen.
Wat krijg je namelijk als je een he-

leboel heetgebakerde studenten
een hele avond blootstelt aan el-
kaar? Zonder iets te willen insinu-
eren én volledig in overeenstem-
ming met de christelijke boodschap
die onze universiteit wil uitdragen,
werden vanuit het hoofdkwartier in
de ‘s Meierstraat de hele avond lang
teams uitgezonden, gewapend met
grote zakken. De inhoud daarvan
moest een plotse stijging van het
aantal tienerzwangerschappen
drastisch inperken. De voorbe-
hoedsmiddelen waren, misschien
teneinde het libido wat te doen
dalen, voorzien van het niet al te
sprankelende opschrift ‘ontdek je-
zelf, begin bij je partner’. Of het bij
de partner alleen is gebleven hoe-
ven we trouwens absoluut niet te
weten.

Wat ons betreft was het aan-
bod in ieder geval boeiend genoeg
om even een stapje in de wereld te
wagen. Een schouderklopje gaat
dan ook uit naar de LOKO crew en
al de organiserende kringen, want
een wilde nacht in goede banen
leiden is niet altijd een vanzelf-
sprekendheid. 
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Leuvense studenten gaan uit hun dak op
LOKOmotion

Een nacht van optelsommetjes

Achter de schermen (4): Leuvense
Overkoepelende Kring Organisatie (LOKO)

‘Ontdek de wereld, begin bij
je partner’
Sommige studenten wisselen hun leven van slapen en drinken
af met boeiende activiteiten. Die kunnen nutteloos zijn of juist
geld opbrengen. Deze week duiken we onder bij de hardst wer-
kende studenten van Leuven: stafmedewerkers van de Leuvense
Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO).

Elke twee weken onderzoekt
Veto voor jullie wat er zoal
gratis te rapen valt in
Leuven. Wie klaagt er nog
over de stijging van de
levensduurte?

Elisabeth De Schutter |

Stel: het is een doodgewone dag in
een doodgewone week. Je ploetert
je bed uit en draait de kraan open,
maar die weigert alle dienst. Geen
druppel komt er nog uit, naar wel-
ke kant je ook draait en duwt en
trekt. Dan maar de trap afsukke-
len om in de gemeenschappelijke
kotkeuken te gaan bijtanken. Ook
daar voldoen de waterleidingen
niet meer aan de verwachtingen.
Twee kotconversaties en drie tele-
foontjes later blijkt dat je kotbaas
al maanden de factuur niet be-
taald heeft en de watermaatschap-
pij bijgevolg het kraantje heeft
dichtgedraaid. Een lichte paniek
overvalt je. Douchen , de dorstigen
— inclusief jezelf — laven, van het
toilet gebruik maken: het zijn stuk
voor stuk onoplosbare problemen
geworden. Voor een keer vind je
het jammer dat tsunami’s enkel op
andere continenten plaatsvinden.
Alleen een echte superheld kan je
nog helpen: onzer aller Alma Ma-
ter! De K.U.Leuven als enige echte
watergodin.

Je spurt naar Alma, naar de
alombekende vrijgevige drinkwa-
terfonteintjes. Na enkele jaren
studentenleven ben je volledig in-
gewijd in de mysteriën van het in-
genieus systeem. Een soepele be-
weging van je rechtervoet gecom-
bineerd met oog-handcoördina-
tie: feilloos laat je je glas vollopen.
Dagelijks vloeien hier hectoliters
water vanuit het Leuvense water-
leidingsysteem tot in het glas van
de student. De aangekalkte glazen
moet je er wel bijnemen, tenzij je
je eigen recipiënt meebrengt. Een
aangenaam bijverschijnsel van het
gratis Almawater is dat je meteen

ook gratis Almafrieten kunt con-
sumeren.

Muurlectuur
Onze kennis van het menselijk
spijsverteringsstelsel is misschien
niet zo up to date, maar vroeger
was het zo dat veel drinken wel
eens een toiletbezoek tot gevolg
had. Ook voor dit euvel heeft onze
Alma Mater een afdoende oplos-
sing bedacht. In alle gebouwen
van de K.U.Leuven bevinden zich
immers sanitaire voorzieningen,
en deze zijn volledig kosteloos te
gebruiken. Voor grote of kleine
boodschappen, handen wassen, of
andere toiletgerelateerde zaken
vind je hier de adequate materiële
toepassingen, inclusief gratis
deur- en muurlectuur in de toilet-
hokjes.

Ook douchen kan je gratis
aan de K.U.Leuven, met name in
het sportkot. Officieel heb je dan
wel een sportkaart of een fitness-
abonnement nodig, maar in de
praktijk kan iedereen hier binnen-
lopen. Handdoek, shampoo en
zeep dien je zelf mee te brengen;
op voorhand gaan joggen is niet
verboden. De kans dat je sport-
kaartloos vanonder de douche
weggesleurd wordt — eventueel
net ingezeept — zou naar verluidt
erg klein zijn.

Kortom, water op kot is geen
absolute noodzaak: drinkwater is
er in Alma, douches in het sport-
kot, toiletten overal. Dit alles en —
niet te vergeten — de regelmatige
verkwikking van een Belgische re-
genbui zorgen voor de essentiële
vochtinbreng in het leven van de
student. Enkel waterfonteintjes
naast de vele frisdrank- en koffie-
automaten in en rond aula’s ont-
breken nog om tot het toppunt
van nattigheid te komen.
Misschien toch nog even dit: we-
reldwijd hebben één miljard
mensen geen toegang tot drink-
water, en twee en een half miljard
geen sanitaire voorzieningen. 

Gratis (5): Water en sanitaire
voorzieningen

Het toppunt van
nattigheid

Een kaart, vijf euro, acht zalen. Er zijn de laatste tijd wel
slechtere investeringen gedaan. Als u als duchtig fuifdier niet
gehoord heeft van ‘LOKOmotion’ is het best mogelijk dat uw
reputatie ondertussen vakkundig om zeep is.
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Geert Janssen |

Saison 1 Episode 2 bestaat uit een
filmprojectie die becommentari-
eert wordt door de regisseuse
Bettina Atala en de acteurs. Zowel
op het podium als op het witte
doek wordt gereflecteerd over de
kleine kantjes van het pro-
ductieproces. Trefwoorden: de-
constructie en postmoderniteit.
Toch moet u nergens bang voor
zijn. Saison 1 Episode 2 is eerder
grappig dan arty farty.

Regisseuse Atala had iets weg

van een Pipi Langkous on bad
acid. Zij had zich geïnformeerd
over de conventies van het maken
van een film. Vervolgens had zij
zich voorgenomen alle regels te
breken. Vier personages doen ba-
nale dingen terwijl zij de
cameraovergangen bespreken.
“When I finish the sentence, the
shot will change” en “when I close
the door, the camera will be on the
outside,” dat soort dingen. Vervol-
gens wordt er gespeeld met de mo-
menten wanneer shots zijn opge-
nomen. Scènes beginnen in dag-

licht en eindigen in het donker of
omgekeerd. In een fractie van een
seconde slaat het weer om van
zonnig in een regenhoos.

T-shirts
Ook de personages veranderen.
Omdat de acteurs zogezegd niet
op alle opnamedagen aanwezig
konden zijn, worden alle persona-
ges door meerdere mensen ge-
speeld. Desondanks zijn die altijd
te herkennen door de kleur van
hun T-shirts. De T-shirts in kwes-
tie waren achteraf ook te koop. In
de voorstelling was een verkoops-
praatje opgenomen als parodie op
de commercialiteit.

Voor de internationale markt
is het origineel Franstalige Saison

1 Episode 2 gedubd in het Engels.
Sommige stukken werden zelfs
live ingesproken. Hierbij was geen
enkele poging ondernomen om
natuurlijk over te komen. Dus
vrouwen spreken met een zware
stem en één iemand hanteert een
heerlijk stiff upper lip Oxford
English omdat zijn eigen Engels te
slecht was om zichzelf te dubben.

Jurkjes
Viel er ook nog iets te zien? Wel, wij
herinneren ons met veel plezier een
spectaculaire bitchfight. Een heer-
lijk terugkerend stukje is een vrouw
die toont hoe ze vier huishoudelijke
taken tegelijk kan vervullen. Huis-
vrouwen van de natie: watch and
learn. Bovendien verschenen tel-

kens er een scène ontbrak, beelden
van twee dozijn Servische volks-
danseressen. Het zou u eigenlijk
niet mogen verbazen dat er uitein-
delijk zelfs live gevolksdanst werd.
Van de vier dames in beeldige jurk-
jes mogen minstens drie ons altijd
een lapdance komen geven. Een
volkslapdance dan nog wel.

De credits lopen niet aan het
begin of einde van de film maar op
willekeurige momenten tussen-
door. Atala las een stuk ervan ge-
woon voor. De schaarse soundtrack
bestond uit heerlijke flarden de-
mente surfrock. Enig minpunt is
dat Saison 1 Episode 2 zich veel te
lang voortsleept. Enkel de eerste
drie kwartier konden ons echt boei-
en. 

Gratis UUR KULtuur — Grand Magasin

Bitchfight & deconstructie

Woensdag vijf november konden de Leuvense plebejers via het
gratis UUR KULtuur rondhangen aan STUK. Op het
programma stond de voorstelling ‘Saison 1 Episode 2’ van het
Franse gezelschap Grand Magasin. Wij, de elite, kregen een dag

L O KO m o t i o n

Door 
Stephanie Verbeken



Vincent Fobelets |

“Ik was op school altijd diegene die
niet oplette, maar zat te prullen en
te tekenen. Blijkbaar liet het toch
ergens een indruk na, want de juf-
frouw zei altijd: “die Roel, hij lette
wel niet op, maar verdorie ik heb al
zijn tekeningen bijgehouden.”

Na verschillende jobs te heb-
ben gedaan, bleef de lokroep van
het tekenen en schilderen aanhou-
den. Dit lost Roel nu op door in een
café te werken en tegelijkertijd te
schilderen. “Mijn ouders staan daar
helemaal achter. Soms zeggen ze
ook wel: “Roel, je bent nu 30 jaar,
zou je niet...” en dan blok ik dat

direct af: neen! Misschien hebben
ze gelijk, misschien ook niet, wie
weet. Maar ik hoop dat ik het zelf
het beste weet.”

“Ik heb soms het gevoel dat ik
een gat opvul in de hedendaagse
schilderwereld. Daar heerst name-
lijk heel vaak een nogal wazige stijl,
op kleurengebied vrij saai, met
grijze en aardse tinten. De onder-
werpen zijn ook altijd recht uit het
leven en de actualiteit gegrepen.
Wat ik maak neigt echter meer naar
het dromerige. Het zijn vaak din-
gen die helemaal niet bestaan.
Maar toch zijn er ook heel realis-
tische aspecten aan mijn schilde-
rijen.” Zo worden er op enkele van

zijn schilderijen hoofden afgebeeld
die een voorstelling zijn van levens-
grote, 15e-eeuwse grafbeelden. “Ik
ben daar ne freak in hoor. Ik bezit
collecties van foto’s met allemaal
liggende beelden —en dan heb ik
het letterlijk over duizenden foto’s.
Misschien is dat wel een autistisch
trekje van mij, maar wie erg door
iets gepassioneerd is, moet een
beetje neurotisch zijn.”

Wij vroegen ons af hoe hij dan
zelf zijn toch wel aparte stijl zou be-
schrijven.

Roel: “Dat is moeilijk om te
omschrijven. Ik heb er nooit veel
woorden aan vuil gemaakt. Maar
ook niet echt woorden gevonden
om te zeggen wat er eigen is aan
mijn stijl. Ik probeer gewoon weer
mooie, volle schilderijen te maken
waar diepte en ruimtewerking in
zit, om zo wat niet bestaat te doen
bestaan. Dat is toch de illusie van
elk schilderij.”

Lam Gods
Wie Roel zijn werk graag in huis wil
halen om permanent te kunnen
mijmeren en wegdromen legt
hiervoor een nuchtere 600 à 2000
euro op tafel. “Er zijn werken die
voor mijn part gerust voor nog
meer mogen verkocht worden,
gewoon omdat ik ook geen nood
heb om die echt kwijt te geraken.
Bovendien moet je daar ook
realistisch in zijn – schilderen is een
business op zich. Een schilderij is
een luxeproduct en moet ook zo
behandeld worden. Anders koop je
in Aldi maar een kopietje van een of
ander werk.”

Over zijn toekomstbeeld is
Roel heel duidelijk: een werk ma-

ken waar hij razend enthousiast
over is. “Als ik schilder, krijg ik op
een bepaald ogenblik het gevoal dat
goed bezig ben. Na een tijdje
verdwijnt dat gevoel weer. En dan
begin je weer opnieuw, en opnieuw.
Dat is misschien ook wel de benzine
die mij doet blijven gaan, maar ooit
wil ik een werk maken dat je de
adem doet beneemt en totaal over-

weldigt. Mijn eigen Lam Gods erva-
ring.”

De tentoonstelling van Roel
Renmans, ‘WORKS’, loopt elke
zaterdag en zondag van 16
november tot 7 december, van 14u
tot 19u, op de zolder van het BUUR,
Blijde inkomststraat 24.

Fabian van Hoorne |

Het improvisatiegezelschap Pre-
paree is inmiddels een fenomeen
onder de Leuvense studenten en
dit was te merken. De aula Zeger
van Hee was volledig uitverkocht,
en deze keer niet alleen aan
‘vrienden van’. Met een presen-
tatie waar Patrick Lodiers van de
Nederlandse Lama’s nog iets van
kan leren, werd het publiek warm
gemaakt voor een duel tussen
Preparee en Improrlando. Deze
laatsten ontstonden doordat le-
den van Preparee ten onder gin-
gen aan hun eigen regels. Zij wa-
ren immers geen studenten meer.

Naast zich kostelijk amu-
seren werd van het publiek ook
verwacht dat zij, zoals het een
echte student betaamt, een kri-
tische houding zouden aanne-
men. Het publiek zou uiteindelijk
bepalen of een scène de moeite
waard was of niet. Als de scène je
mondhoeken nog niet deed bewe-
gen kon je gaan staan met de ar-
men over elkaar. Vond je de scène
echter wel van een degelijk hila-

risch niveau dan mocht je blijven
zitten, hard klappen en luid
schreeuwen.

Kroontje
Aan het begin van de avond hadden
beide teams vijfenveertig punten
om in te zetten. Voorafgaand aan
iedere scène moesten beide teams
in het geheim een aantal punten
inzetten variërend van nul tot vijf.
Was de scène goed dan werden de
punten verzilverd. Was ze niet goed
dan waren de punten verloren.
Tamelijk omslachtig voor een
dergelijke subjectieve evaluatie,
maar alles was te volgen op een
geprojecteerd scorebord. Bijko-
mende regel was dat een meisje uit
het publiek dat haar lief moest mis-
sen om Preparee te kunnen zien
een kroontje op het hoofd van haar
favoriete speler mocht zetten. Dit
leverde het bewuste team drie extra
punten op.

Tijdens de eerste scènes
moesten beide teams duidelijk
nog opwarmen, en dit gold ook
voor het publiek waarin nog maar
weinig mensen met gekruiste ar-

men durfden op te staan. Vanaf
de vierde scène kwam het publiek
echter mee op dreef en werd er
voor het eerst een scène genade-
loos afgekeurd. Dit werd snel
goed gemaakt tijdens de scène
met de superhelden, waarbij de
welbekende superhelden ooie-
vaarman, jongleervrouw en rol-
schaatsvrouw het niet te onder-
schatten probleem van de ontsto-
ken prins Albert moesten oplos-
sen.

Het kroontje ging naar een
speler van Improrlando, wat hen
op een comfortabele voorsprong
bracht. Toch bleven de scores
dicht genoeg bij elkaar dat de
laatste scène beslissend werd. Dit
was een vrije scène waar geen
ideeën uit het publiek de inhoud
zouden bepalen. Preparee moest
hierin duidelijk Improrlando als
haar meerdere erkennen en de
veteranen gingen met de winst
aan de haal.

Zaterdag vond vervolgens de
revanchematch plaats. Dit keer
was het aan Improrlando om de re-
gels te bepalen. Zij besloten dat de
hele avond uit vrije scènes zou be-
staan, wat opnieuw nefast uitdraai-
de voor Preparee. De jonge gene-
ratie is hierin duidelijk nog niet zo
bedreven, en moest zich nipt ge-
wonnen geven.
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Improvisatiebattle: Preparee vs. Improrlando

Geveld door de veteranen

Aanstormend talent (4): Roel Renmans

“Schilderen is een business”

Steekkaart

RReeggiiee:: MMaajjiidd MMaajjiiddii
CCaasstt:: MMoohhaammmmaadd AAmmiirr NNaajjii
((KKaarriimm)) ee..aa..
DDuuuurr:: 9966 mmiinn
RReelleeaassee:: 1199//1111//22000088
KKoorrtt:: lliieeff,, ttyyppiisscchh eenn aanneekkddoottiisscchh

Filmfirmament |

Avaze Gonjeshk-ha (Lied van de Mussen)

Menselijkheid en wijsheid.
Dat zijn volgens Iraans
regisseur Majid Majidi de
troeven van zijn recente ‘Lied
van de Mussen’. Grote
woorden voor een film die,
ongeacht zijn bezielde en
sympathieke karakter, toch
een tikkeltje zeurt op de tonen
van een iets te bescheiden
volksmelodie.

Liesbet Coolen |

Er was eens een eenvoudige boer
die op een dag per ongeluk een van
zijn struisvogels liet ontsnappen.
‘Lied van de Mussen’ laat zich nog
het beste samenvatten in de vorm
van een eenvoudig sprookje.
Eentje dat zijn magie ontleent aan
het alledaagse Iraanse plattelands-
leven en subtiel gaat moraliseren,
precies op het moment dat de een-
voud van dat bestaan verbroken
wordt. Wanneer boer Karim een
nieuwe baan vindt in Teheran,
bezwijkt hij namelijk al snel voor
de materiële weelde van de leven-
dige en moderne stad. Zijn verlei-
ding gaat ten koste van de traditio-
nele soberheid en het gemeen-
schapsgevoel die Karim pas op het
einde, na een ongeval, terug naar
waarde schat.

Hoewel de tegenstelling stad-
platteland inmiddels behoorlijk
platgetreden is, ontkomt Majidi
aan het gevaar van het cliché
dankzij de gave van het doseren.
Waar de film bol kon staan van er-
gerlijk sentiment, springt Majidi
voorzichtig om met zijn moraal.
De aanzet voor zijn film was geluk-
kig geen bekeringsdrang, maar
wel een bijzondere sympathie voor
het portret van het hoofdperso-
nage Karim.

Karim is een apart figuur:
opvliegend, maar daarin kinderlijk
en onbeholpen, tezelfdertijd een

pechvogel die zich voortdurend in
de nesten werkt en een gelukzak
die met gemak door het leven
glijdt. Even simpel als de man zelf,
is dan ook zijn portret in ‘Lied van
de Mussen’. De psychologische
diepgang komt hier met andere
woorden net aan bod door de vol-
strekte afwezigheid ervan. In die
lijn is de oppervlakkigheid van de
andere personages echter niet
goed te praten. Zij verdwijnen op
de achtergrond als nietszeggende
types.

Redden
Even onuitgewerkt als de perso-
nages, blijft het beeld van Iran.
Hoewel Karims situatie recht uit
het leven is gegrepen, had het ver-
haal evenzeer een product kunnen
zijn van onze eigen kleurloze ver-
beelding over de Iraanse cultuur.
De vraag is of de herkenbaarheid
nu onbevooroordeeld of net onge-
loofwaardig is. Zeker is dat het
gebrek aan exotisme de film veel-
eer vervelend maakt.

Wanneer het niet om com-
plexiteit of exotisme draait, zou
een behendig cameraspel de film
nog kunnen redden. Helaas. On-
danks enkele scènes die opvallend
omspringen met licht en kleur, is
het duidelijk dat de soberheid die
Majidi kost wat kost wil bewaren,
eerder wijst op een tekort aan
inspiratie dan een gevoel voor
poëtische cinematografie. Al bij al
is ‘Lied van de Mussen’ dus op
ieder vlak middelmatig: genuan-
ceerd, maar nooit overtuigend;
opgewekt, maar voor humor te
voorspelbaar; soms droef, maar
voor medeleven te oppervlakkig.
In zijn bescheidenheid vraagt de
film weinig van de kijker — slechts
een magere aandachtspanne van
96 minuten — en geeft ook niet
meer dan een doorsnee anekdote
terug.

Improvisatietheatergroep Preparee daagde afgelopen woensdag
de veteranen van Improrlando uit in een battle om wie de
grappigste scènes ten tonele kon brengen. Van een pelgrimstocht
naar Lourdes tot een ontstoken prins Albert: de teams wisten
ieder onderwerp in een hilarische sketch om te toveren. Helaas
moest de groep nieuwelingen het afleggen tegen de oude rotten.

Zo nu en dan duikt veto in de Leuvense visvijver van jonge
beloftes en laat hen aan het woord over hun kunstvorm en inspi-
ratie. Deze week viel ons talentspeurend oog op de dromerige
schilderwerken van Roel Renmans. Zijn eerste solo
tentoonstelling ‘WORKS’ loopt vanaf deze week in Leuven.
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Roel: “Een schilderij is een luxeproduct en moet ook zo behandeld worden.”



Tom Demeyer & Christoph
Meeussen |

TToonnyy JJooee WWhhiittee:: «Ik groeide op in
een boerderij in Lousiana samen
met vijf zussen en een broer. Gans
het gezin speelde gitaar, behalve ik
want ik speelde liever baseball. Tot
mijn broer op een dag thuis kwam
met een plaat van Lightning
Hopkins. Toen ik dat hoorde begon
ik op m’n vaders gitaar te spelen.»
VVeettoo:: Hoe reageerden uw ouders
hierop?
WWhhiittee:: «Het was voor hen een heel
natuurlijk iets, aangezien gans de
familie al speelde. Toen ik in die
clubs begon te spelen was mijn va-
der wel wat sceptischer. Van hem
moest ik een ‘echte’ baan zoeken.
Ikzelf wist dat het oké was, het zat
me in het bloed.»

VVeettoo:: Wie waren uw grote voorbeel-
den dan?
WWhhiittee:: «Natuurlijk de grote blues-
helden, maar ook Elvis, hij kwam
van een andere planeet, echt bluesy
en groovy.»
VVeettoo:: Het moet wel geweldig zijn
voor u, dat Elvis later een nummer
van u zou coveren?
WWhhiittee:: «Yeah, ik heb Elvis nog ge-
ïnterviewd. En toen plots wou hij
iets doen van mij, dat voelde echt
geweldig.»
VVeettoo:: Uw grote doorbraak was in
Frankrijk, is dat niet vreemd?
WWhhiittee:: «Waarom weet ik niet, maar
het is eigenlijk wel grappig, want
mijn dochter (Michelle White red.)
is ook erg succesvol in Frankrijk.»
VVeettoo:: Toch keerde u terug naar
Amerika, heimwee?
WWhhiittee:: «Ik speelde hier zes weken,

enkel ik en m’n gitaar. Heel alleen.
Toen ik terug in Amerika was,
kwam daar Polk Annie Salad uit,
opeens begon de media en de
kranten mijn muziek Swamp Rock
te noemen en werd ik enorm popu-
lair.»
VVeettoo:: Swamp Rock? Wat bedoelt u
daarmee?

WWhhiittee:: «Welja het is swampy, om-
dat ik zing over mensen en dingen
die echt leven in de swamps. Er zit
ook een stevige groove in. Mensen
dansen en bedrijven de liefde erop.
Maar het komt van de pers.»
VVeettoo:: Een van uw grootste successen
is ongetwijfeld “Rainy Nights in
Georgia”; hoe zou het komen dat zo-
veel mensen zich blijkbaar aange-
trokken voelen tot dat nummer?
WWhhiittee:: «Het is geschreven recht
vanuit het hart. Ik heb rainy nights
(moerassig gebied, red.) gekend
daar in Georgia. Toen ik 18 was heb
ik er een tijdje gewoond met mijn
zus. Ik werkte overdag voor het
snelwegdepartement, niet bepaald
een boeiende job, ‘s nachts speelde

ik in clubs. Het was geen mak-
kelijke tijd. Ik probeer altijd te
schrijven over dingen die ik heb
meegemaakt.»
VVeettoo:: U speelt met een erg kale
bezetting, krijgt u zo een intiemere
band met uw publiek?
WWhhiittee:: Exactly, met een grotere
band moet je ook elke avond quasi

hetzelfde spelen. Weet je, ik heb
geen setlist, het publiek maakt mijn
setlist. It’s up to them, ze mogen
roepen wat ze willen, ik zal het
spelen. Dat houdt mij alert, anders
moet ik altijd hetzelfde spelen.I
would freak out.
VVeettoo:: Voor uw laatste album ‘Deep
Cuts’ herwerkte u enkele van uw
vroegere nummers, hoe kon u kiezen
uit uw enorme repertoire?
WWhhiittee:: «Jody (zoon red.), heeft
mijn laatste drie albums gepro-
duced. Dit keer koos hij de num-
mers. Ik ging dan in mijn studio,
nam mijn gitaar en speelde elke dag
2 of 3 nummers opnieuw in. Daar-
na nam hij ze mee naar zijn studio
en bewerkte ze met allerlei drums,

technodrums, grooves. Het was erg
cool, want niemand zou met deze
nummers mogen messen tenzij
mijn eigen bloed.»
VVeettoo:: Voor uw vorige album
‘Uncovered’ werkte u samen met
grote muzikanten, hoe kwamen die
samenwerkingen tot stand?
WWhhiittee:: «We zaten al een tijdje met
het idee om samen een album te
maken. Maar de jaren gaan voorbij.
Plots belde Jody - ja, opnieuw -  me
op en zei: “Kom, ik heb iedereen
buiten J.J. Cale”.»
VVeettoo:: Zakten al die grote muzikan-
ten dan af naar Amerika?
WWhhiittee:: «Knopfler (Dire Straits
red.) wel, bij Clapton is Jody zelf
naar zijn homestudio in London
getrokken. Daar heeft Clapton
prachtige licks onder een van de
nummers gezet. Het gekke was dat
Clapton zelf meer dan de helft van
z’n werk weggooide. Less is more,
weet je?»
VVeettoo:: Hoe zat het dan met J.J. Cale?
WWhhiittee:: «Ja we kregen hem uitein-
delijk te pakken. Het probleem met
J.J. is dat hij zo’n heremiet is. Toen
we de song naar hem opstuurde
kregen we twee maanden geen ant-
woord van hem. Plots kreeg ik een
CD terug met vijf nieuwe gitaren,
een mandoline, een banjo en een
electrische piano. Er zat ook een
briefje bij: ‘Tony, I got so into this
song that I had to write two more
verses’.»
VVeettoo:: Naar wat luistert u vandaag?
WWhhiittee:: «Naar wat me beroert. Ken
je Sade?»
VVeettoo:: Neen
WWhhiittee:: «Come on: she’s huge man!
(zingt enkele lijnen) Wat was dat
nummer nu ook al weer?»
VVeettoo:: Geen idee. Wist u dat jongeren
veel naar Cash luisteren?
WWhhiittee:: «Ja dat is geweldig, ik heb
nog samen gespeeld met Johnny.
Ja, dat is nog echte muziek, beter
dan de bubblegum van vandaag.
Oh, ik weet het weer, het nummer
is Smooth Operator (zingt)»

Wouter Dhaeze |

VVeettoo:: Kun je vertellen waarom je
elektronica en vocalen in je nieuwe
EP hebt verwerkt?
ÓÓllaaffuurr AArrnnaallddss:: «Ik wou iets heb-
ben met stemmen, zoals een ver-
haal vertellen. Voor een van de
tracks had ik het idee opgevat om
het met een gedicht te laten begin-
nen, maar ik had geen microfoon
bij me. Dus ging ik naar de spraak-
functie op mijn Mac en probeerde
die uit. Ik schreef een verhaal over
liefdesverdriet en liet de computer
het voor me uitspreken. Toen ik het
zo hoorde voelde het bizar aan, een
computer horen spreken over men-
selijke gevoelens. Dat sprak mij
echt aan. Stel dat we in staat waren
om de perfecte computer te bou-
wen, net als het menselijke li-
chaam, waarom zou die dan ook
geen menselijke gevoelens hebben?
Dat idee wou ik aan mensen mee-
geven, om hier eens over na te den-
ken»

VVeettoo:: Je ziet het als een van je
doelstellingen om klassieke muziek
naar het brede publiek te brengen.
Wil je het weer cool maken?
AArrnnaallddss:: «Ik probeer niet om het
cool te maken. Ik wil gewoon pro-
beren om mensen hun geest te ope-
nen. Heel veel mensen staan erg ge-
sloten tegenover dit soort muziek,
gewoon door de gedachte dat hun
grootvader er ook naar luistert. Ik
denk dat ik door iets tussenin te
maken, hen kan leiden naar be-
paalde muziek waar ze anders nooit
naar zouden luisteren.»

IJsland
VVeettoo:: Wanneer je in je hardcore
band drumt, speel je dan een totaal
andere kant van je persoonlijkheid
uit?
AArrnnaallddss:: «Ik ben natuurlijk altijd
dezelfde persoon, er is geen reden
om van identiteit te veranderen
voor een ander soort muziek. Het is
allemaal hetzelfde, allemaal puur
muziek.»

VVeettoo:: Als je bezig bent met
componeren, heb je dan het gevoel
contact te hebben met een diepere di-
mensie?
AArrnnaallddss:: «Nee, ik denk van niet.
Voor mij is muziek enkel een col-
lectie van geluidsgolven en frequen-
ties. Er is voor mij niets meer aan,
maar verbazingwekkend genoeg is
het toch in staat om mensen zo diep
te raken. In mijn geest is er echt
niets spiritueels aan, het is gewoon
fysica.»
VVeettoo:: Verbaast dat je soms niet, dat
je met je muziek in staat bent om
mensen tot tranen toe te bewegen?
AArrnnaallddss:: «Ja, echt. Voor mij is dat
schitterend, zoiets raakt me diep.
Wanneer ik op een concert speel en
ik voel dat het publiek erg betrok-
ken is met wat ik bezig ben, dan ben
ik geslaagd in mijn opzet.»
VVeettoo:: Heeft de huidige financiële
crisis in IJsland een effect op jou?
AArrnnaallddss:: «Nee niet echt. Veel van
wat je leest in de pers is erg over-
dreven, maar natuurlijk zijn er wel
mensen die hun baan verliezen.
Gelukkig is daar niemand van mijn
familie bij. Maar als je nu naar
IJsland zou gaan, zou je niets ab-
normaals zien, iedereen is nog
steeds hetzelfde als voorheen.»

Ólafur Arnalds speelt op vrijdag 21
november om 20.00u in STUK
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92,9%
van onze studenten
vindt direct werk

na afstuderen.
De anderen gaan eerst met vakantie.

(advertentie)

Ólafur Arnalds

Een Mac met liefdesverdriet
Het mystieke IJsland heeft al verscheidene talentvolle groepen
grootgebracht: Björk, Sigur Rós, Múm. De jonge veelbelovende
Ólafur Arnalds vervoegde dit gezelschap vorig jaar met zijn de-
buutalbum Eulogy for Evolution. Met behulp van piano en strij-
kers componeerde hij een soundtrack voor de cyclus van het le-
ven. Zijn nieuwe EP Variations of Static borduurt verder op
deze klassieke fundamenten, met bovendien een monotone com-
puterstem, elektronica en beats. Naast dit klassiek klinkende
werk, vind je hem ook nog terug in twee IJslandse hardcore
bands.

Tony Joe White in Het Depot

Swampy Stuff!
Tony Joe White is een grote naam in de muziekwereld. Hij werk-
te samen met Tina Turner, Elvis, Joe Cocker, Mark Knopfler en
Johnny Cash. Vorige week stond hij samen met een drummer,
een organist en z’n zwaar verweerde stratocaster op het podium
van Het Depot. Kapsones heeft hij er echter niet van gekregen,
vanonder zijn zware cowboyhoed bespreekt hij even voor het in-
terview de wijn voor de artiestenloge. “Yesterday we had an
Australian 2005 but today we have an Argentina 2007,” zegt de
manager. “The year doesn’t matter, as long as the taste is great,”
is het antwoord. Laat dat een samenvatting zijn voor wat volgt.
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Gokbriefje gevonden in

de Bijzondere Univer-

siteitsraad 

WWaatt iiss ddee uuiittssllaagg vvaann ddee
RReeccttoorrsseevvaalluuaattiiee??

-Vervenne vliegt (2:1)
-Vervenne blijft (38,7;1)
-Vervenne stapt zelf op (1,5;1)

Poëzietijd 

(ontspannen in de KULeugen)

Beste agent,
We zien u heel frequent
Oplettend en erg attent

Verscholen zitten op uw krent
Zoekend achter menig vent

Die met de fiets wat ongewend
De misse straat verkent.

De boete die u hem toekent
Is menig student niet onbekend

En vaak overdreven en decadent.
Men vraagt zich af, heel latent,

Of u als kind niets werd miskend
Of dat u te veel werd “verwend”
waardoor u emotioneel ten end
En mentaal totaal kapot bent.

De kersverse president elect van
de Verenigde Staten is afgelopen
weekend door een spijtig onge-
val om het leven gekomen. Za-
terdagavond verkoos Obama ter
ontspanning een korte zwem-
partij in Lake Michigan, niet ver
van zijn thuisbasis Kenwood.
Toen hij verdacht lang afwezig
bleef, alarmeerde zijn echtge-
note Michelle de politie. Red-
dingswerkers van de brandweer
vonden het lijk van Barack
Obama vroeg op zondagoch-
tend.

Een woordvoerder ver-
klaarde dat Obama verdronken
is met een betonblok rond zijn
beide benen gegoten. Ook had
hij zijn handen op zijn rug ge-
boeid, een machete door zijn
linkerlong gestoken en een

kogel door zijn maag gejaagd.
De woordvoerder sprak van een
spijtige samenloop van omstan-
digheden.

Het vreemde aan de hele
kwestie is dat Obama precies is
overleden zoals Belgisch oud-
premier Mark Eyskens het drie
weken geleden had voorspeld in
de veelgelezen Leuvense stu-
dentencourant Veto. De
KULeugen had een afspraak
met hem om de kwestie te be-
spreken. Op het vastgelegde
moment was Eyskens echter
niet op zijn kantoor. Wel trof
onze reporters een betonmolen,
een nat duikerspak en een reke-
ning voor een machete en een
kleine voorraad munitie aan.

Amper twee weken geleden
had Barack Obama zijn repu-

blikeinse tegenstander John
McCain verpletterend verslagen
bij de Amerikaanse presidents-
verkiezingen. In zijn plaats zal
zijn running mate Joe Biden de
vierenveertigste president van
de VS worden. Biden was bij het
ter perse gaan niet beschikbaar
voor commentaar. Volgens een
interne bron doorworstelt hij
momenteel zijn rouwproces met
behulp van “een krat Jack
Daniels, vijftig gram Bolivian
marching powder en vier
minderjarige jongens van lichte
zeden”.

DDee rreeddaaccttiiee vvaann ddee
KKUULLeeuuggeenn bbiiddtt vvoooorr BBaarraacckk
OObbaammaa eenn zziijjnn nnaabbeessttaaaannddeenn..
MMaayy GGoodd bblleessss AAmmeerriiccaa!!

SSttuuddeenntteenn wweeeesstt vviiaa ddeezzeenn wweegg
ggeewwaaaarrsscchhuuwwdd vvoooorr ddee uu nnaaddee--
rreennddee ggeevvaaaarreenn.. VVaaddeerrttjjeenn
WWiinntteerr kkoommtt eerr wweeddeerroomm aaaann
eenn kkoouuddee wwiinntteerrddaaggeenn zziijjnn bbiinn--
nneennkkoorrtt wweeddeerr ddee oonnzzee.. JJaamm--
mmeerrggeennooeegg vveerrkkeeeerrtt oonnzzee
sscchhoooonneenn uunniivveerrssiitteeiitt iinn eeeenneenn
ccrriissiiss eenn ddiieenntt zzee ddaann ooookk ddrraass--
ttiisscchh ttee bbeezzuuiinniiggeenn.. WWiijj,, ddee vvooll--

ttaalllliiggee rreeddaaccttiiee vvaann ddee
KKUULLeeuuggeenn,, wwiilllleenn uu ddaann ooookk
tteenn vvoollllee vvoooorrbbeerreeiiddeenn tteeggeenn ddee
eeeerrssttee mmaaaattrreeggeell ddiiee zzaall wwoorrddeenn
iinnggeevvooeerrdd:: ddee llaaaattttiijjddiiggee ffuunncc--
ttiioonneerriinngg vvaann aallllee vveerrwwaarr--
mmiinnggssaappppaarraatteenn..

JJaawweell vvrriieenndd SSttuuddeenntt,, uu
zzuulltt ddee kkoouuddee wwiinntteerrddaaggeenn nniieett
kkuunnnneenn oonnttssnnaappppeenn iinn ddee aauullaa..

WWee rraaddeenn uu ddaann ooookk aaaann oomm::
eeeenn eexxttrraa ttrruuii aaaann ttee ddooeenn,, ddiicchhtt
bbiijj eellkkaannddeerr ttee kkrruuiippeenn ttiijjddeennss
ddee lleess eenn oopp ttee lleetttteenn oomm aallzzoo
ooookk uu kkooppkkeenn wwaarrmm ttee hhoouuddeenn!!

EEiinnddiigg nniieett zzooaallss oouudd--ssttuu--
ddeenntt ÖÖttzzii eenn vveerrwwaarrmmtt eellkkaann--
ddeerr!!

Fietslichten overbodig dankzij radio-

actieve en kankerverwekkende zadels van

Clearwire

PPoolliittiieeaaggeenntt PPaauull —— hheett 
BBooeetteebbeeeesstt —— PPaauulluusssseenn

Wederom heeft mijn boetepen niet
stilgestaan en vloog menig student op de
bon. De situatie was abominabel. Zo
werden lichten gevonden met sterktes
onder vijf watt! Inderdaad, ik geloofde het
ook niet. Er zijn echter nog overtredingen
genoeg die moeten worden rechtgezet.
Vrees niet, mijn strijd gaat ongetemperd
verder!

Deze week focus ik op: fietsen zonder
handen!

Deze grap kost u €75.

Buitenland
Barack Obama verongelukt

+ <=> !!! !!! !!!  KULeugen overlevingstips  !!! !!! !!! <=> +
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Wil u ook weten waar het in de wereld 
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Vraag dan een gratis nummer aan van 
via promotie@mo.be of 02 536 19 77

Maak gratis kennis met
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certified PDF

(advertentie)

Loop eens langs bij 
De Kringwinkel SPIT

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

De Kringwinkel SPIT: 
IJzerenmolenstraat 10-12 in Heverlee

Open: ma - vrij:   10 - 18u 
zat: 10 - 17u
zo: gesloten

Tel.:  016 65 29 57     Web: www.spit.be
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MMMMeeeennnnuuuu  vvvvaaaannnn  ddddeeee  wwwweeeeeeeekkkk

iinn AAllmmaa 11--22--33
1188 -- 2211 nnoovveemmbbeerr 22000088

A1 = alleen Alma 1

= vegetarischA2 = alleen Alma 2

A3 = alleen Alma 3

Pensen met appelmoes A2+A3 2,60
Papardelle met gewokte groenten en tomaten-
koriandersaus 3,90  
Kippenlapje met groenten en saus A3  4,50
Koninginnenhapje 3,40
Verse visfilet met witte wijnsaus en spinazie 4,50
Steak met groenten en saus A1+A2 4,90
Spaghetti bolognaise A1+A2 2,60-3,00

ddiinnssddaagg

Macaroni met ham en kaas A1 2,60
Varkensrib met prei, Hollandse saus en natuur-
aardappelen 3,90
Kippenlapje met groenten en saus A1+A2 4,50
Stoofvlees op z’n Vlaams A1+A2 4,50 
Groententaart   4,90
Hongaarse goulah met groentenrijst      4,90
Steak met groenten en saus A3 4,90
Spaghetti bolognaise A3 2,60-3,00

wwooeennssddaagg

Hertoginnenkrokant met erwten en wortelen             2,60
Koninginnenhapje 3,40
Bloemkool-kaasburger met Mexicaanse groenten-
mengeling          3,90
Witloofgratin met puree 3,90
Stoofvlees op z’n Vlaams A3 4,50   
Kabeljauwbrochetten met huisbereide tartaar en slaatje  4,90
Steak met groenten en saus A1+A2 4,90

ddoonnddeerrddaagg

Boerenworst, witte kool met spekblokjes en aardappel-
puree 2,60
Koninginnenhapje A3 3,40
Vegetarische loempia met zoetzure kerrie en 
basmatirijst 3,40
Stoofvlees op z’n Vlaams A1+A2   4,50
Kalkoenfilet met ananas en kaas, peperroomsaus en
kroketten 4,90
Steak met groenten en saus A1+A3 4,90

vvrriijjddaagg

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

(advertentie)

FFFFiiii llllmmmmtttt iiiicccckkkkeeeetttt   vvvvoooooooorrrr   sssslllleeeecccchhhhttttssss  5555€€€€  ????
Om van maandag tot vrijdag naar om het even welke prent in

Kinepolis te kunnen? Te koop in alle ALMA-resaurants! De
actuele filminformatie vind je steeds op onze placemats of op 

de Kinepolis website.
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AADD FFUUNNDDUUMM!!

Elke dinsdagavond
tussen 8 en 9

Studentenradio op het
ritme van de bierstad

DINSDAG 18/11
QQuuiillllss —— DDee RRoooovveerrss
Theater — om 20.30u in STUK
(www.stuk.be)
BB..VV..BB..AA.. BBoorrddeerrlliinnee —— UUnniioonn
SSuussppeeccttee iissmm kkuunnsstteenncceennttrruumm
nnOOnnaa
Theater — om 20.30u in het
Wagehuys (www.30cc.be)
JJaannsssseenn mmeeeettss JJaannsssseennss
Literatuur — om 19u in Biblio-
theek Tweebronnen
JJeerrooeenn MMeeuuss kkooookktt iinn AAllmmaa
Week vd Smaak — vanaf 18u in
Alma 1, 2 en 3

WOENSDAG 19/11
SSaavveeuurrss ddee PPrroovveennccee
Week vd Smaak — om 12u in
de Club, Fochplein
(www.club.be)
ZZiijjddee —— DDee TThheeaatteerrffaaccttoorriijj
Theater — om 20u in de Pre-
dikherenkerk (www.30cc.be)
MMaauurroo aanndd tthhee GGrroooommss ++
VVeerrmmiinn TTwwiinnss
Muziek — om 20.30u in STUK
(www.stuk.be)
DDee BBeeeennhhoouuwweerriijj ssppeeeelltt ‘‘TTOOKK
TTOOKK’’
Gratis UUR KULtUUR — om

20u in Het Depot

DONDERDAG 20/11
JJeerrooeenn MMeeuuss kkooookktt iinn AAllmmaa
Week vd Smaak — vanaf 18u in
Alma 1, 2 en 3
TThhee HHeellsseenn HHiissttoorryy —— TToomm
HHeellsseenn
Muziek — om 20u in de
Schouwburg (www.30cc.be)
SSooeettkkiinn CCoolllliieerr TTrriioo —— TToomm
TThheeuunnss
Muziek — om 20.15u in CC
Oratoriënhof
(www.folkinleuven.be)
VVaann BBeeeetthhoovveenn ttoott BBeerriioott
Klassiek — om 20u in de
Concertzaal van het Lemmens-
instituut (www.lemmens.be)
ZZiijjddee —— DDee TThheeaatteerrffaaccttoorriijj
Theater — om 20u in de
Predikherenkerk
(www.30cc.be)
YYoouu aarree hheerree —— DDeeeeppbblluuee
Performance — om
20.30u in STUK
(www.stuk.be)

VRIJDAG

21/11
OOllaaffuurr AArrnnaallddss

Muziek — om 20.30u
in STUK
(www.stuk.be)
YYoouu aarree hheerree ——
DDeeeeppbblluuee
Performance — om
20.30u in STUK
(www.stuk.be)
LLiicchhtt GGeekkaanntteelldd
PPooddiiuumm--
kkuunnsstteenn--
ffeessttiivvaall
Vanaf 20u
in het

Koninklijk
Atheneum 2 (De
Ring), Tiensevest 62

(http://lichtgekanteld.wordpres
s.com)
EEeenn ggeelluukk ddaatt ggiijj eerr wwaaaarrtt ——
TToonneeeell VViieerr
Theater — om 20u in Zaal Ons
Huis, Goudbloemstraat 28
ZZiijjddee —— DDee TThheeaatteerrffaaccttoorriijj
Theater — om 20u in de Pre-
dikherenkerk (www.30cc.be)

ZATERDAG 22/11
TTVV oonn tthhee RRaaddiioo
Muziek — om 20u in Het
Depot (www.hetdepot.be)
FFaaiizz AAllii FFaaiizz
Muziek — om 20u in de Stads-
schouwburg

(www.30cc.be)
LLaauuddiibbuuss iinn ssaannccttiiss
((WWiilllliiaamm BByyrrdd)) ——

OOrrSSeeCCaannttee eenn EEssttaammppiiee
Klassiek — om 20.30u in
Abdijkerk Vlierbeek
(www.orsecante.be)
VVaakkmmaann —— TThheeaatteerr AArrtteemmiiss
Theater — om 19u in STUK
(www.stuk.be)
EEeenn ggeelluukk ddaatt ggiijj eerr wwaaaarrtt ——
TToonneeeell VViieerr
Theater — om 20u in Zaal Ons
Huis, Goudbloemstraat 28
ZZiijjddee —— DDee TThheeaatteerrffaaccttoorriijj
Theater — om 20u in de
Predikherenkerk
(www.30cc.be)
OOnnzzee MMaannuu —— TToonneeeell HHeevveerrlleeee

Theater — om
20.15u in

Zaal
Heliand

(www.toneelheverlee.be)

ZONDAG 23/11
JJuubbiilleeuummccoonncceerrtteenn CCaappeellllaa

AAccaaddeemmiiccaa
Klassiek — van 11u tot

12.30u in de

Campusbibliotheek
Arenberg Leuven, Willem De
Croylaan 6, Heverlee

(http://feest.capellac.be)
BBeenn FFoollddss
Muziek — om 20u in Het

Depot (www.hetdepot.be)

6 3 9 2

2 4 8

9 4 1 3 7

5 7

8 9

9 2 5 6 4

6 5 4 9 1 2

2 7 3 6
5 3

Minisudoku |

Wie deze week graag nog eens op kosten
van een ander wil feesten, en bij voorkeur
op die van veto, kan mailen naar trakta-
tie@veto.be. Dit keer levert je dat een duo-
ticket op voor VRG’s Campustour. Con-
creet mag je je verwachten aan optredens
van Majestical Fools, Regi, 2 Fabiola en Q-
Fencer. Het partijtje gaat door op donder-
dag 20 november vanaf 19u en maakt Alma
2 en omstreken onveilig tot in de vroege
uurtjes. Allen daarheen! De vijf eerste mai-
lers gaan gratis en mogen zelfs hun lief
meepakken.



Tom Demeyer & Michiel Leen |

LLuukkaa BBlloooomm:: «Een Leuvens stu-
dentenblad? Dus veel geurige, hari-
ge studenten zullen over mij le-
zen!»
VVeettoo:: Ja, of mooie vrouwelijke stu-
dentes natuurlijk.
BBlloooomm:: «Great! Die kan ik dan
voorstellen aan mijn zoon, want
voor mij zijn ze te jong. Jammer ge-
noeg gebeurt het vaak dat meisjes
naar mijn show komen en me ach-
teraf komen zeggen: “Hé mijn moe-
der houdt van uw muziek.” (lacht)
Maar laat ons het vooral over mu-
ziek hebben»
VVeettoo:: Goed idee. ‘Eleven Songs’ werd
opgenomen met een band, was het
tijd voor iets nieuws?
BBlloooomm:: «Zeker. De afgelopen jaren
zat ik thuis op te nemen. Het werd
tijd om mezelf uit te dagen. Ik trok
de studio in, deels door de songs
zelf en deels door de schitterende
muzikanten die ik had.»
VVeettoo:: Hebt u dan de nummers ge-
schreven met band in het achter-
hoofd?
BBlloooomm:: «Neen, de nummers kwa-
men gewoon vanzelf tot mij. Veel
van de nummers van de afgelopen
jaren waren vrij intiem en persoon-
lijk en vrij soft. De laatste jaren heb
ik meer uplifting; wat ik zou noe-
men ‘post George Bush’ nummers
geschreven. Feest! Weet je, jullie
zijn de eersten waar ik een inter-
view aan geef sinds Barack Obama
George Bush van de troon heeft
gestoten. Wat een mooie dag.»
VVeettoo:: De nummers zijn live opgeno-
men, meestal in één take.
BBlloooomm:: «Inderdaad, je hoort het
ook een beetje aan de galm op de
plaat. We hebben er echt voor geko-
zen te om werken met de natuur-
lijke klank van de ruimte. Sommige
mensen denken dat we die galm er
aan hebben toegevoegd, maar het is
de klank van mijn stem in de ruim-
te samen met de muzikanten.»
VVeettoo:: Een vrij ouderwetse manier
van opnemen?
BBlloooomm:: «Precies, dat is wat ik ook
wou: een ouderwetse plaat. Wat
een concept: schitterende songs, en
schitterende muzikanten die sa-
men spelen in een studio. (Terwijl
hij zichzelf wat thee zet) Zo hoort
muziek te zijn.»
VVeettoo:: Dat vergt waarschijnlijk een
heel andere concentratie?
BBlloooomm:: «Een compleet andere con-
centratie want je wordt een luiste-
raar. Je bent niet enkel een zanger
of muziekant, je moet ook

luisteren. Je moet constant op-
merkzaam zijn. Dat creëert een
heel speciale atmosfeer. Het is ook
niet altijd even makkelijk. Je kunt
een nummer geen 20 keer na
elkaar spelen want dan verliest het

iets van zijn magie. Je moet het de
eerste paar keer goed krijgen.»

«Ik dirigeer mijn muzikanten
ook niet. Ik zeg niet aan grote mu-
zikanten hoe ze moeten spelen. Zij
interpreteren het nummer en we-
ten ook wat het nummer nodig
heeft. Het gaat niet om mij, het
gaat om de nummers. Niet om wat
ik wil, maar wat het nummer wil.
Heel grote muzikanten weten dat.
Ze proberen niet te tonen hoe goed

ze wel zijn.»
VVeettoo:: Vanavond staat u er wel al-
leen voor op het podium.
BBlloooomm:: «Het publiek wordt eigen-
lijk de band in mijn shows.»
VVeettoo:: En uw gitaar natuurlijk. Wij
hoorden dat u namen geeft aan uw
gitaren?
BBlloooomm::«Ja,(kijkt naar de zwarte gi-
taar op zijn schoot) dit is Rudy.
Deze gitaar is heel erg speciaal voor
mij. Al dertig jaar lang ben ik ver-
liefd op dit instrument, hoewel ik

het eigenlijk mishandel.»
VVeettoo:: De artwork van uw CD is zeer
schreeuwend, vooral de rode kleur
springt meteen in het oog. Vanwaar
die keuze?
BBlloooomm:: «Normaal gezien is de art-

work van mijn platen erg subtiel.
Nu wilde ik iets heel simpel maar
toch iets dat in het oog springt, ra-
dicaal anders dan mijn vorig werk.
Wat op de hoes van Eleven Songs
staat, is eigenlijk een foto van vuur.
Dat komt omdat een nummer op
het album Fire heet, eigenlijk de
oorspronkelijke titel van het al-
bum.»
VVeettoo:: Waarom dan ‘Eleven Songs’?
BBlloooomm:: «Omdat ik besloot dat de
titel het ganse project moest weer-
geven, niet enkel één nummer.»

Eenzaamheid
VVeettoo:: Eenzaamheid is een vrij fre-
quent thema in uw nummers. Komt
dit omdat het schrijven van num-
mers zo eenzaam kan zijn?
BBlloooomm:: «Ja, het kan soms eenzaam
zijn, maar zo hoort het ook. Zoveel

nummers vandaag gaan over hoe
mensen zich voelen in relaties. Je
weet wel, meisjes en jongens, meis-
jes en meisjes, jongens en jongens
of whatever. Ik ben liever eenzaam
met mijn gitaar en reflecteer over
leven. Ik schrijf vanuit die ervaring.
Als ik probeer een nummer te
schrijven en het lukt niet, dan kan
het wel vrij frustrerend zijn. Eens ik
dan in het nummer zit, is het een
zeer mooie, rijke ervaring. Mensen
denken dat eenzaamheid iets heel
triestig is maar als je er zelf voor
kiest is het helemaal niet zo
triestig.»
VVeettoo:: Is het een mooie manier om
uw hoofd leeg te schrijven?
BBlloooomm:: «Ja, het is een zeer goede
manier om je geest volledig vrij te
maken. Nummers schrijven als een
grote schoonmaak houden in je
ziel.»
VVeettoo:: Schrijft u dan ook als u aan
het toeren bent?
BBlloooomm:: «Neen, als ik op tour ben
dan wil ik mensen ontmoeten zoals
jullie. Ik wil dan zeker niet alleen
zijn met mijn gitaren; dat doe ik

voor ik op tour ga.»
VVeettoo:: Een tijdje geleden kreeg u een
aandoening aan uw handen. Was u
bang dat u geen gitaar meer zou
kunnen spelen?

BBlloooomm:: «Ik was heel lang erg bang
om nooit meer te kunnen spelen. Ik
heb het nog steeds, maar het is
meer onder controle. Ik heb een
zeer goede dokter who beats the
shit out of me. De laatste jaren heb
ik wat stillere nummers gespeeld.

Nu ik meer kracht heb kan ik
opnieuw luider gaan.»
VVeettoo:: Ziet u zichzelf als een folkar-
tiest?
BBlloooomm:: «Het is moeilijk om een
folkartiest te omschrijven. Ik ben
helemaal geen folkartiest in de zin
dat ik Ierse traditionele muziek
speel, hoewel ik er wel van hou.
Maar ach, folkartist, voor mij is Lou
Reed ook een folkmuzikant. Men-
sen die nummers schrijven over het
leven vandaag, rap, country of folk
dat zijn allemaal folkzangers. Of je
nu punker, rocker of rapper bent,
voor mij is het allemaal folk.»
VVeettoo:: U vermeldt Ierse traditionele
muziek. Keert u graag terug naar
Ierland na een tournee?
BBlloooomm:: «Het is altijd leuk voor een
tijdje. Na enkele weken moet ik er
wel weer weg. Het is zo’n klein ei-
land, iedereen kent iedereen. Ik ga
graag op reis, ik wil niet gevangen
zitten op een eiland.»
VVeettoo:: U behoort wel tot de Ierse mu-
ziekscene.
BBlloooomm:: «Ik doe er zeer intieme op-
tredens. Echt intiem, zelfs in mijn

huiskamer. Ik ben niet zo’n grote
ster in Ierland. Ik heb een klein
groepje fans maar ik geef niet vaak
interviews, doe weinig promotie en
bijna geen televisie. Ik schrijf er

mijn nummers en doe er kleine op-
tredens. Meer niet. Maar ja, ik
woon in Ierland dus ik zal wel tot
die musicscene behoren.»
VVeettoo:: Nu bent u nog op tour; naar
waar leidt die u?
BBlloooomm:: «Naar heel erg exotische
plaatsen zoals Hasselt (lacht). Nee,
toch wel enkele shows in België,
maar ook in Australië en Duits-
land.»
VVeettoo:: U bent vrij populair in België.
Hoe zou u dit verklaren?
BBlloooomm:: «Ik denk dat Belgen ge-
woon een heel erg goede smaak
hebben (lacht). Neen, Belgen zijn
enorm goeie zangers. Als het pu-
bliek aanvoelt dat je niet onder of
boven hun staat en als ze het
nummer goed vinden, leren ze het
en zingen ze mee. Voor een artiest
is het dan echt geweldig.»

Marktrock
VVeettoo:: U staat alleen op het podium.
Dat moet toch vreemd aanvoelen,
tegenover zo’n massa?
BBlloooomm:: «Ja, ik zie het niet als ‘ik
tegen al die mensen,’ het is een
verdeelde ervaring. Samen in een
kamer met een groep mensen en al
wat we samen hebben is het num-
mer.»
VVeettoo:: Dat moet toch anders zijn
wanneer u voor een enorm publiek
staat zoals Marktrock?
BBlloooomm:: «Een van de mooiste mo-
menten uit mijn carrière was op
Marktrock hier in Leuven. Onge-
veer tien jaar geleden werd ik ge-
vraagd. Ik wist dat het in Leuven
was en dat het festival Marktrock
heette. Ik wist echter niet dat ik om
middernacht moest spelen na Iggy
Pop. Nu, dat is eng (lacht): duizend
mensen op een zaterdagnacht na
Iggy.» (Even gaat de telefoon).

Iggy
«Die avond was geweldig. Na an-
derhalf uur onvoorstelbaar harde
Iggy Pop - die boze punker - kwam
ik op het podium en wist ik niet wat
ik moest doen. Dus ik stak de
stekker in mijn gitaar, vertelde mijn
geluidstechnicus ‘zet de gitaar zo
luid mogelijk’ en ik zong het refrein
van Sunny Sailor Boy (neuriet het
refreintje). De hele markt werd
muisstil en begon mee te zingen
met mij. Dat was echt machtig, on-
geloofelijk.»
VVeettoo:: Wie speelt vanavond het voor-
programma?
BBlloooomm:: «Een Hollandse groep: Ma
Rain. Ik ontmoette hen in Amster-
dam. Ze vroegen mijn mening over
hun muziek op MySpace.»
VVeettoo:: Gebeurt het vaak dat zo’n
groep u contacteert?
BBlloooomm:: «Ja, heel erg vaak. Natuur-
lijk luister ik niet naar alle dingen,
soms is het niet zo goed. Maar ik
bewonder mensen die muziek
maken. Je moet altijd mensen aan-
moedigen, zeker muzikanten.»

L U K A B L O O M

“Schrijven is als grote schoonmaak houden in je ziel”
Een gitaar en enkele koppen warme thee, meer heeft Luka
Bloom niet nodig om een publiek in vervoering te brengen. Op
vijf november stond deze sympathieke Ier op het podium van
Het Depot om zijn nieuwe album ‘Eleven Songs’ voor te stellen.
Het werd een radicaal nieuw album, schreeuwende kleuren op
de cover en nummers die werden ingespeeld met een band. Soms
luid, soms heel erg intiem en meestal niet zonder kippenvel.
Daarnaast kan hij thee zetten, telefoneren, een gitaar besnaren
en geïnterviewd worden tegelijk. Luka Bloom, at your service.

“Wat een concept:
schitterende songs,
schitterende muzikanten die
samen spelen in een studio”

“Een van de mooiste
momenten uit mijn carrière
was op Marktrock  hier in
Leuven”

(P
er

sf
o

to
)


