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Beeld    Gevaren van alcohol onderschat

Alcohol is de enige drug die legaal is. Volgens experten moeten mensen meer gewezen worden op de gevaren van alcohol. Mensen getuigen over hoe 
alcohol hun leven verwoestte. Dossier op pagina 8 en 9                                  (Foto: Simon Leclercq)

DatabaNkEN EN abONNEmENtEN zORgEN vOOR StIJgENDE kOStEN

Fusieplannen voor bibliotheken Letteren, 
Theologie en Centrale Bibliotheek

De KU Leuven denkt na over fusies en sa-
menwerkingen tussen de bibliotheken van 
Humane Wetenschappen. Er zijn maatrege-
len nodig om de steeds duurdere boeken en 
abonnementen te kunnen blijven betalen. 
De bibliotheken hoeven niet te rekenen op 
meer geld van de universiteit.

JenS CardinaeLS

De KU Leuven denkt eraan om een 
aantal bibliotheken te laten fuseren. 
Op de tafel liggen plannen om de 
Letterenbibliotheek samen te voe-

gen met de moderne collectie van 
de Centrale Bibliotheek. Het andere 
deel van de Centrale Bibliotheek, dat 
bestaat uit manuscripten en ander 
bibliothecair erfgoed, zou dan weer 
fuseren met de Maurits Sabbebiblio-

theek , de bibliotheek van de faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen. 
Op die manier zou de Centrale Bi-
bliotheek dus opgesplitst worden en 
bestuurlijk ondergebracht worden bij 
andere bibliotheken. Alle partijen be-
nadrukken dat de plannen nog niet 
vergevorderd zijn.

Woestijn
Lieven Boeve, de decaan van de fa-
culteit Theologie en Religieweten-
schappen, bevestigt de plannen om 
de erfgoedafdeling van de Centrale 
Bibliotheek te fuseren met die van de 
Maurits Sabbebibliotheek. “Er wordt 
aan gedacht om het erfgoed van beide 
bibliotheken onder te brengen op één 
centrale plaats. Daartoe doen er zich 
enkele mogelijkheden voor. Wanneer 

een aantal onderzoeksgroepen van 
het departement biologie naar He-
verlee verhuizen, komt het Kolenmu-
seum, dat naast de Maurits Sabbebi-
bliotheek ligt, vrij.”

“Een fusie tussen de Centrale 
Bibliotheek en de Letterenbiblio-
theek behoort inderdaad tot de 
mogelijkheden,” zegt Demmy 

Verbeke, de bibliothecaris van de 
Letterenbibliotheek. “Mijn biblio-
theek heeft al jaren financiële pro-
blemen. We kunnen blijven roe-
pen in de woestijn (om meer geld, 
red.), maar dat haalt blijkbaar niet 
veel uit.” 

Lees verder op pagina 3

“meer geld is op dit moment 
zeker niet aan de orde”

Koenraad debaCKere (KU LeUven)
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treinbestuurders: 
Staken of kraken?

Treinbestuurder lijkt geen zware job op 
het eerste gezicht. Hij geeft gas, remt en 
toetert af en toe. Voor de rest zit hij de hele 
dag op zijn luie krent en geniet hij van de 
frisgroene weiden, wolkachtige, zachte 
loofbossen en rijkelijk begroeide akkers 
die zich aanlokkelijk uitrollen over de 
horizon. Bij het voorbijrazen groeten alle 
dieren hem enthousiast vanuit het bos en 
Le Plat Pays van Brel schalt patriottisch 
door zijn hoofd. Idyllisch, romantisch, 
een droomberoep.

Jammer genoeg is niets minder waar. 
Het werk an sich is niet noodzakelijk erg 
afmattend, toegegeven. Het addertje, of 
eerder de reusachtige anaconda, onder 
het gras is de administratieve debiliteit 
die erbij komt kijken. Een schijnbaar 
simpele job wordt tot in het oneindige 
gecompliceerd door hersenloze compu-
terprogramma’s en verouderde metho-
des. Onmogelijke werkuren, belabberde 
pauze- en pensioenregeling, hercertifi-
catiedruk, uurroosterstress, het onregel-
matige werkschema van beginnende be-
stuurders: te veel om op te noemen. Op 
dinsdag vijf november organiseerde het 
Autonoom Syndicaat van Treinbestuur-
ders een staking, waardoor het treinver-
keer hier en daar wat verstoord werd.

Toen ik op een dinsdag in de trein zat, 
merkte ik in mijn compartiment een 
groezelig, ongewassen nekmatje op, ver-
gezeld door de stank van verschaald bier 
en sigaretten en gehuld in een felgekleurd 
trainingspak. Mijn maag draaide zich om 
bij het zien van een dergelijk onderont-
wikkeld gedrocht, agressief door de frus-
tratie om zijn mislukte leven. Ik voelde 
haast hoe het humeur van de conductrice 
omsloeg door zijn aanwezigheid. Hij ont-
plofte onmiddellijk in een kindse drift-
bui, beledigingen spuiend in een haast 
onverstaanbaar dialect. Het personeel 
was volgens hem “te lui”, iets waarin deze 
abortuswaardige jongeman ongetwijfeld 
een expert was, aan zijn jonge bierbuik te 
zien. Hij wist totaal niet waarom de sta-
king plaatsvond, maar was er wel enorm 
door geïrriteerd.

Terwijl de bestuurders met hun staking 
nog wat meer wrevel opwekken tussen de 
reizigers en het NMBS-personeel, lachen 
degenen die iets aan de situatie kunnen 
veranderen in hun vuistje. Het plaatje 
van de typische ceo is compleet: Cubaan-
se sigaar in de mond, cognacje in de hand, 
bolle bierbuik in maatpak, dikke reet in 
een peperdure leren zetel. Ondertussen 
honend lachen om het achterlijke plebs 
hoort er natuurlijk ook bij. Aan het eind 
van de dag blijven de bestuurders mach-
teloos: de ware boosdoeners zijn haast 
onbereikbaar. Ze kunnen enkel zichzelf 
in de voet blijven schieten met staking na 
staking, totdat de wolven in maatpak hen 
een pietluttige toegeving aanreiken.

De stakingen lijken mij een bewonde-
renswaardig initiatief, principieel gezien. 
Jammer genoeg zijn ze niet erg effectief. 
De precaire relatie tussen reizigers en be-
stuurders op het openbaar vervoer (denk 
aan De Lijn) wordt verder op de helling 
gezet door de hinder die veroorzaakt 
wordt. Daarom moeten er andere manie-
ren gezocht worden om de belangen van 
de treinbestuurders te verdedigen.

Jens Meijen

een splinter bevat de persoonlijke me-
ning van de schrijver.

Debat Onderwijs
Opinie

Splinter

vervolg voorpagina

Verbeke wijst op de gelijkenissen 
tussen de Centrale Bibliotheek en de 
Letterenbibliotheek. “Ze dienen al 
jaren grotendeels hetzelfde publiek. 
De moderne collectie van de Cen-
trale Bib sluit heel nauw aan bij wat 
Letterenstudenten en -onderzoekers 

nodig hebben. Zo huist de Oost-Azi-
atische collectie, die aansluit bij Let-
terenstudenten, nu al in de gebou-
wen van de Centrale Bibliotheek.”

Het is de bedoeling dat de fusie-
bib onderdak vindt in de gebouwen 
van de huidige Letterenbib en in die 
van de huidige Centrale Bibliotheek. 
“Dat is haalbaar want beide gebou-
wen liggen op nauwelijks honderd 
meter van elkaar,” zegt Boeve.

Volgens Verbeke is het niet alleen 
de bedoeling om bestaande mid-
delen beter in te zetten. “We moe-
ten ook blijven bekijken hoe we nog 
extra middelen kunnen verkrijgen 
zodat we onze collectie op peil kun-
nen houden en misschien zelfs verder 
kunnen uitbouwen. Nu slagen we er 
niet in de collectie op peil te houden.”

Ook Boeve lijkt te hopen op meer 
geld van de universiteit. “Ik denk dat 
de plannen tot optimalisering en 

betere dienstverlening niet tegenge-
steld zijn aan de wensen van de alge-
meen beheerder (Koenraad Debac-
kere, die verantwoordelijk is voor het 
geld van de bibliotheek, red.). Good-
will tonen is altijd een goed idee. Er 
moeten initiatieven genomen wor-
den voor de digitale collectie.”

Ook andere bibliotheken verwach-

ten meer geld van de universiteit, als 
ze hun middelen efficiënter inzetten 
en dat transparant kunnen aantonen.

Maar hun wens krijgt geen ge-
hoor bij Debackere. “Meer geld is op 
dit moment zeker niet aan de orde, 
en dat weten de faculteiten ook.”

naaktkalender
Dat de bibliotheken het financieel 
moeilijk hebben staat buiten kijf. Ge-
regeld springen studenten in de bres, 
door bijvoorbeeld naaktkalenders te 
maken en de opbrengst te schenken 
aan hun bibliotheek.

“Elke bib heeft schaarste,” beves-
tigt Chris Schroeven, de bibliothe-
caris van de faculteit Sociale We-
tenschappen. “De budgetten stijgen 
niet en de kosten stijgen elk jaar met 
minstens vijf procent. Vooral de kos-
ten van tijdschriften en databanken 
liggen erg hoog.”

“Er is al jaren een acute geldnood 
bij de bibliotheek Letteren,” zegt Pe-
ter Verbist, de campusbibliothecaris 
van de groep Humane Wetenschap-
pen. “Maar ook andere bibliotheken 
staan voor budgettaire uitdagingen. 
De budgetten stijgen niet. Integen-
deel. We zitten met een groot pro-
bleem. We moeten bekijken hoe we 
topbibliotheken kunnen blijven.”

Is een fusie daarom nodig? “Zo 
lang de toestand maar beter wordt. 
Dat kan eventueel via een fusie,” zegt 
Verbeke. “Wij zijn voorstander van 
alles dat ervoor zorgt dat onze col-
lectie kan groeien en dat onze lezers 
nog beter bediend worden dan nu. 
Als een fusie een stap vooruit is, zul-
len we meewerken. Anders zullen we 
ons verzetten.”

Volgens Boeve zouden fusies de 
gebruikers ten goede komen. “Een 
fusie biedt kansen op het vlak van 
collectie. Er komt dan ook meer 
ruimte voor de e-bibliotheek, die di-
gitale bronnen bevat, en voor digital 
humanities, de onderzoeksdiscipline 
die bekijkt welke nieuwe onder-
zoeksmethodes de digitalisering mo-
gelijk maakt.”

Maar hij wijst ook op de nood-
zaak. “Zulke fusies komen er niet 
alleen omdat ze wenselijk zijn, maar 
ook omdat ze als noodzakelijk wor-
den ervaren. Door een fusie zouden 
wenselijkheid en noodzakelijkheid 
aan elkaar gekoppeld worden.”

Niet iedereen is voorstander van 
een fusie. “De plannen hebben draag-
vlak, maar niet overal,” zegt Stefan 
Gradmann, het waarnemende hoofd 
van de Centrale Bibliotheek  en de 
directeur van de Universiteitsbiblio-
theek, die ondersteunende diensten 
aanbiedt. “Voor de Centrale Biblio-
theek zou het moeilijk te aanvaarden 
zijn dat het erfgoed vertrekt. Ook al 
is de winst van de samenwerking 

met de Maurits Sabbebibliotheek 
qua erfgoed onmiskenbaar. Voor de 
samen met Letteren op te richten 
onderzoeksbibliotheek, is het draag-
vlak groter. Daarvan ziet iedereen de 
voordelen. Er zijn in ieder geval nog 
geen beslissingen genomen. We zijn 
aan het nadenken.”

Bij de andere faculteiten van 
Humane Wetenschappen is er 
argwaan. “Ze staan op de rem wat 
de fusies betreft,” zegt Christoph 
Malliet, de bibliothecaris van de 
rechtenbibliotheek. “Er is al jaren 
samenwerking tussen alle bibliothe-
ken van Humane Wetenschappen. 
De andere bibliotheken vragen zich 
af of een nauwere samenwerking 
tussen drie bibliotheken impliceert 
dat de samenwerking met de andere 
op een lager pitje komt te staan.”

Administratie
Alle bibliotheken zijn het er wel 
over eens dat ze meer moeten sa-
menwerken. Dat doen ze nu al, 
maar ze willen bestaande samen-
werkingen versterken. “De collec-
ties moeten nog beter op elkaar 
worden afgesteld,” zegt Verbist.

“Wij willen vooral meer samen-
werking achter de schermen. Vooral 
qua administratie,” zegt Steven Spi-
leers, de bibliothecaris van de biblio-
theek van het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte. “De bibliotheek Lette-
ren beheert nu al onze tijdschriften.”

Tussen de bibliotheken van de fa-
culteiten Sociale Wetenschappen en 
Psychologie en Pedagogische weten-
schappen is er al een operationele 
samenwerking, zegt Malliet van de 
bibliotheek rechten. Zo delen ze per-
soneel en werken ze samen op het 
vlak van leenverkeer tussen biblio-
theken. “Daar is de faculteit Rechten 
nog niet bij aangesloten, maar we 
beraden ons.”

“Fusies komen er niet alleen 
omdat ze wenselijk zijn, 
maar ook doordat ze als 
noodzakelijk worden ervaren”

Lieven boeve (TheoLogie en reLigieweTenSChappen)

Problemen 
met zoek-
catalogus 
Limo 
De bibliotheekcatalogus Limo 
vertoont sinds de start van het 
academiejaar problemen. De 
oorzaak is onbekend. 

MargoT de boeCK

Sinds kort zijn er problemen met 
Limo, de zoekcatalogus van de biblio-
theken. Menig student ondervindt dat 
de catalogus traag is en terugklikken 
naar vorige bladzijden mislukt vaak. 
LIBIS, dat verantwoordelijk is voor 
Limo, zegt dat ze meer klachten ont-
vangen dan vroeger.

"Er wordt gezocht naar een oplos-
sing, maar die is nog niet gevonden," 
zegt Veerle Kerstens van LIBIS.

"Het is moeilijk om de precieze oor-
zaak te bepalen," zegt Jo Rademakers, 
het hoofd van LIBIS. "De onderzoe-
kers die een oplossing moeten be-
denken voor dit probleem, kunnen de 
storingen met de zoekdatabank niet 
reproduceren in hun onderzoekscen-
trum. Hopelijk wordt de oorzaak snel 
gevonden, zodat er aan een oplossing 
kan worden gewerkt."

Op zondag drie november lag Limo 
een hele dag stil. "Dat gebeurt zo’n 
twee à drie keer per jaar om een aan-
tal noodzakelijke updates uit te voe-
ren," zegt Kerstens. "De enige merk-
bare vernieuwing sinds deze zomer is 
de mogelijkheid om bij zoekopties ook 
enkel te zoeken naar physical items in 
KU Leuven."

"Zo kun je vermijden dat al je tref-
fers in de bibliotheken van Kortrijk 
of het Vlaams Parlement staan," vult 
Rademakers aan. 

"De aanpassing verklaart niet de 
huidige problemen van de catalogus," 
benadrukt Kerstens.

Overbelasting?
Op de vraag of deze storingen te ma-
ken zouden kunnen hebben met de 
Associatie KU Leuven, antwoorden 
Kerstens en Rademakers stellig van 
niet. "De overgang naar de Associatie 
is al twee jaar geleden in gang gezet," 
zegt Rademakers.

"Het enige verschil met vorig jaar is dat 
de KU Leuven-studenten op andere cam-
pussen dan die in Leuven zich nu ook via 
de stuiterproxy (manier om van thuis uit 
in te loggen, red.) moeten aanmelden."

"Maar de extra groep studenten die 
ontstaat is niet zo groot," zegt Rade-
makers. "Van een overbelasting kan 
dus geen sprake zijn."

Fusieplannen voor bibliotheken

"Hopelijk wordt 

de oorzaak snel 

gevonden, zodat aan 

een oplossing kan 

worden gewerkt"

Jo radeMaKerS (LibiS)

bIblIOthEkEN

vetodebat# Is ons onderwijs 
modern genoeg?
Modern onderwijs: het debat staat niet stil. Tablets in de les of juist blij-
ven vasthouden aan het klassieke hoorcollege? We laten enkele experten 
aan het woord. KorneeL deSChaMp

Matthias Meynen (studentenraad KU 
Leuven)

“Wij vinden dat de manier van lesgeven centraal staat. Actieve 
participatie van de studenten is daarbij heel belangrijk. Tablets 
en dergelijke kunnen enkel een meerwaarde bieden. Natuur-
lijk vraagt het moderne onderwijs een mentaliteitswijziging, 
zowel bij de proffen als de studenten. Er zijn mogelijkheden 
om te evolueren naar een alternatieve manier van lesgeven. 
Discussie tussen studenten en proffen, interactie met studen-
ten, meer voorbereidend werk en dus minder hoorcollege’s.”

“Tegelijk moeten we er wel voor blijven zorgen dat er dui-
delijkheid is voor de studenten. Ze mogen niet overspoeld 
worden met verschillende soorten cursusmateriaal en daar-
door door het bos de bomen niet meer zien. Ook voor andere 
excessen moeten we waakzaam blijven. Een weblecture (een 
online video-opname van een les, red.) kan bijvoorbeeld, 
maar het is niet de bedoeling dat een les gewoon op Toledo 
komt en er niemand meer in het lokaal zit.” 

Didier Pollefeyt (vicerector 
Onderwijsbeleid)

“Het hoorcollege is zeker niet voorbijgestreefd. Studenten stel-
len juist de combinatie van fysieke hoorcollege’s en vormen 
van gedigitaliseerd leren op prijs, zo blijkt uit onderzoek van 
de dienst Onderwijsbeleid. De evolutie naar blended learning, 
het combineren van beide vormen, moeten we dan ook blijven 
stimuleren. Zo was er twee jaar geleden hevige discussie aan 
de faculteit Sociale Wetenschappen toen enkele colleges dreig-
den te worden vervangen door filmpjes wegens plaatsgebrek. 
Het toont dat de studenten ook belang blijven hechten aan de 
klassieke vormen van onderwijs.

Tegelijk moeten we wel inspelen op nieuwe ontwikke-
lingen, bijvoorbeeld sociaal leren, interactie met de prof 
in de les via digitale middelen en leercentra zoals Agora. 
Ook een wireless omgeving in de hele KU Leuven, Toledo 
op tablet, het raadplegen van lesroosters op smartphones 
kan allemaal helpen. Studeren is een relationeel gebeuren 
en technologie moet in dienst daarvan staan.”

jan elen (professor Onderwijskunde)

 “De termen "modern" en "klassiek" zijn veel te relatief om 
in dit debat te gebruiken. Het gaat erom of we met het on-
derwijs doen wat we met het onderwijs willen. Uit onder-
zoek blijkt bovendien dat de hoopvolle verwachting dat het 
inzetten van informatie- en communicatietechnologie zou 
resulteren in een andere manier van lesgeven, die dan weer 
zou leiden tot een betere leerresultaat, veelal niet bewaar-
heid wordt. Het is niet omdat je een microfoon gebruikt dat 
je anders gaat lesgeven. Het is niet omdat de valven door To-
ledo zijn vervangen dat studenten beter zijn geïnformeerd. 
Het is niet omdat je oefeningen op een computer maakt, 
dan wel in een schriftje, dat je meer gaat leren."

"De vaststelling dat ICT niet meteen leidt tot ander 
onderwijs maakt ook dat ICT niet resulteert in betere of 
slechtere resultaten. Dat betekent niet dat we geen ICT 
moeten inzetten. We mogen zeker de evoluties in de bre-
dere samenleving niet negeren. Zoals we niet langer ver-
wachten van studenten dat ze hun papers indienen in een 
met vulpen geschreven schoonschrift, verwachten we nu 
wel dat studenten hun weg kunnen vinden op websites 
en platformen zoals Toledo. Door de huidige technologie 
hoeft de docent ook niet altijd een centrale plaats in te ne-
men in de lessen."

Frederik Truyen (professor 
informatiekunde)

“Als grootschalige universiteit doen wij het eigenlijk zo 
slecht niet. We hebben elke faculteit proberen mee te trek-
ken op ons leerplatform Toledo: alle docenten en cursussen 
staan er op. En inderdaad, daardoor is het nu misschien 
niet meer modern en moeten we stilaan een volgende stap 
voorbereiden. Maar het blijft belangrijk dat we daarin ie-
dereen meekregen.”

“De KU Leuven hoeft niet per se voorop te lopen, maar 
mag innovatie ook niet betuttelen. Ze moet iedereen om-
hoog krikken. Echte innovatoren zullen wel voorop lopen 
en allerlei zaken uitproberen in de les. En ja, het klassiek 
hoorcollege kan wat gepimpt worden. Daarbij denk ik aan 
het gebruik van gsm's om te stemmen in de les. Je hoeft 
niet altijd hetzelfde deuntje af te draaien als je wat inter-
actiever wil zijn.”

“Veel studenten zitten met een smartphone, pc of tablet 
in de les. Ze kunnen dus meteen googelen of tweeten. Ook 
een wijdere beschikbaarheid van videomateriaal moet 
kunnen: elke les op Toledo zal volgens mij de gemotiveer-
de student zeker helpen. Ook met MOOC’s (cursussen die 
op grote schaal online worden gedoceerd, red.) die op een 
zinvolle manier voor KU Leuven-studenten worden aan-
gewend kunnen we heel wat bereiken.”
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Onderwijs Internationaal

tEam ku lEuvEN WINt bIOlOgIEpRIJS IN bOStON

Studenten verjagen bladluizen
Op vier november won een team van stu-
denten aan de KU Leuven de prijs voor het 
beste computermodel op de International 
Geneticallly Engineered Machineswedstrijd 
in Boston.

hanne van eSpen

De iGEM-wedstrijd is een jaarlijkse 
wedstrijd die georganiseerd wordt 
door het MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology), een gerenom-
meerde Amerikaanse universiteit. 
Aan deze wedstrijd binnen het onder-
zoeksdomein van de synthetische bio-
logie namen meer dan tweehonderd 
universiteiten van over heel de wereld 
deel. Het doel van de synthetische 
biologie is iets creëren dat voordien 
niet bestond. Concreet gaat het onder 
andere over de manipulatie van bacte-
riën door de modificatie van het DNA.

De KU Leuven nam deel met een 
zestienkoppig team dat bestond uit 
leden van verschillende faculteiten, 
namelijk studenten geneeskunde, 
biomedische wetenschappen, (bio)-
ingenieurswetenschappen, bioche-
mie & biotechnologie en filosofie. Zij 
hebben een bacterie gemanipuleerd 

waardoor ze bladluizen afschrikt. 
Daarvoor maakten de studenten 
nieuwe genen aan door het gebruik 
van biobricks, stukjes DNA.

Het afschrikken van bladluizen ge-
beurt op twee manieren. Enerzijds 
door de productie van een alarmstof 
waardoor bladluizen op de vlucht 
slaan, anderzijds door het verdedi-
gingsmechanisme van de plant te 
activeren waardoor ze natuurlijke 
vijanden van de bladluis, zoals lieve-
heersbeestjes, aantrekt.

Verder deden de studenten niet 
enkel onderzoek in het labo, maar 
ze stelden ook computermodellen 
op om te voorspellen wat de cel doet 
in verschillende omstandigheden. Er 
werd ook een oscillator gemodelleerd. 
Die wekt een signaal op dat varieert 
in de tijd waardoor de twee verschil-
lende stoffen om de beurt vrijkomen 
en voorkomt zo gewenning bij de 
bladluizen.

De manipulatie biedt een aan-
tal voordelen. Aangezien de plant 
veel minder last heeft van blad-
luis wanneer hij besproeid is met 
de gemanipuleerde bacterie, heeft 
ze minder pesticidebehandeling 
nodig om toch een zo optimaal 
mogelijke voedselproductie te ver-
krijgen. Dat is voordelig voor het 
milieu en voor het voeden van de 
toenemende wereldbevolking.

europese voorronde
De studenten namen eerst deel aan 
de Europese voorronde in Lyon. Ze 
wonnen geen prijs, maar ze wer-
den wel geselecteerd voor de finale 
in Boston. “We hadden niet verwacht 
dat we internationaal zouden winnen, 
aangezien we in Europa ook niets ge-
wonnen hadden," zegt Robbert Bou-
dewijns, een van de deelnemende stu-
denten. “De grootste competitie speelt 
zich namelijk hier af.”

“Na Lyon hebben we onze website 
een beetje aangepast zodat ons model 
beter uitkwam," zegt Boudewijns. "De 
website wordt op voorhand bekeken 
door de jury. Die aanpassing heeft 
blijkbaar geholpen.” 

De prijs is een primeur voor de KU 
Leuven, aangezien er nooit eerder een 
team een prijs in eender welke catego-
rie van de iGEM-wedstrijd won. 

“We hadden niet verwacht 
dat we internationaal zouden 
winnen, aangezien we in 
Europa ook niets gewonnen 
hadden”

robberT boUdewiJnS (igeM)

“Na lyon hebben we onze 
website een beetje aangepast. 
Die aanpassing heeft blijkbaar 
geholpen”

K
w

on
g 

G
ue

ng
 G

ig
i T

o

SpaaNS buDgEt vOOR ERaSmuS Daalt, EuROpEES ENgagEmENt blIJFt

Ommekeer toont zwakheden en 
toekomst van Erasmusprogramma

De Spaanse regering komt na hevig protest 
terug op haar beslissing om de beurzen 
voor Erasmusstudenten met onmiddellijke 
ingang te verlagen. Maar de geplande be-
sparingen gaan wel door. Het is een krach-
tig signaal van het Europees engagement 
om de toekomst van Erasmus veilig te stel-
len.

eva SChaLbroeCK

Het nieuws sloeg voorbije woens-
dag in als een bom: de Spaanse 
regering zou met onmiddellijke 
ingang haar nationaal aandeel in 
het budget voor de Erasmusbeur-
zen aanzienlijk terugschroeven. 
Daardoor zouden studenten die 
reeds een beurs toegekend kregen, 
die plots zien verdwijnen. Zonder 
de beurs riskeerden ze hun buiten-
lands verblijf niet te kunnen afma-
ken.

Wat volgde was een storm van 
protest van studenten op soci-
ale media, met onder andere de 
hashtag #ErasmusRIP op de soci-
aalnetwerksite Twitter. De maat-
regel werd erg kritisch onthaald, 
zowel door Europa als door de 
studenten.

Raquel Solano, een Spaanse stu-
dente in Leuven, is hard voor haar 
regering: “Naast de beslissing, 
was ook het gebrek aan informatie 
problematisch. Het leek alsof de 
Spaanse regering het wilde verstop-
pen tot het al doorgevoerd was.”

De Europese studentenvereni-
ging ESU is in eerste instantie erg 
verontwaardigd. Vooral de onmid-
dellijke ingang van de besparin-
gen baarde hen zorgen: “CREUP, 
de Spaanse studentenvereniging, 
schat in dat 80 percent van de 
Spaanse studenten de gevolgen 
van de maatregel zou voelen." 

"Een deel zou zelfs terug naar 
huis moeten keren, zonder de stu-
dies af te maken. Samen met de vo-
rige besparingen in het onderwijs 
en mobiliteit, vinden wij dit een 
heel verontrustende maatregel.” 

Met de extra besparing erbovenop 
vrezen ze bovendien dat Erasmus 
enkel iets voor de privileged few 
zou worden.

Naast de studenten, liet ook An-
droulla Vassiliou, de eurocommis-
saris voor Onderwijs, haar afkeur 
blijken. Zij betreurt vooral dat 
Spanje terugkomt op gemaakte be-
slissingen. “Dergelijke beslissingen 
moeten bekend gemaakt worden 
voor de start van het academiejaar 
zodat studenten op tijd een geïn-
formeerde keuze kunnen maken.”

Ook verschillende Europarle-
mentsleden denken er zo over. “Het 
was van meet af aan duidelijk dat 
de Europese Unie niet opgezet was 
met de plannen van de Spaanse re-
gering. Wij sluiten ons aan bij de 
kritiek van de Europese Commis-
sie,” zegt Europarlementslid Ivo 
Belet (CD&V). 

“Eerst de studenten warm ma-
ken voor Erasmus met een beurs 
in het vooruitzicht en dan en cours 
de route de spelregels veranderen. 
Dat kan niet. Het was een totaal 
onaanvaardbare maatregel die 
puur wettelijk wel kon, maar door 
de terechte kritiek en het felle pro-
test binnen de Partido Popular van 
de huidige minister van Onderwijs 
José Ignacio Wert gelukkig snel af-
gevoerd is.”

“Door deze beslissing zou Spanje 
heel wat jongeren de kans op on-
derwijs en een job ontnemen," zegt 
Europarlementslid Kathleen Van 
Brempt (sp.a). "Dat vind ik zeer cy-
nisch, zeker in een land waar de jon-
gerenwerkloosheid tot 50 procent 
oploopt. Bovendien zijn het de arm-
sten van de bevolking die uit de boot 
vallen. De rijken zullen nog steeds de 
wereld kunnen ontdekken met Eras-
mus. Erg pervers, vind ik. Dit raakt 
de Europese identiteit in zijn kern.”

Europarlementslid Bart Staes 
(Groen) neemt zelfs het woord “cri-
mineel" in de mond.

Besparingen
De Europese financiële politiek is 
een belangrijke factor in het pro-
bleem. Het Erasmusbudget wordt 
samengesteld volgens het principe 
van cofinanciering: naast Europa, 
leggen ook de nationale overheden 
en de lokale autoriteiten bij. Spanje 
gaat momenteel zwaar gebukt on-
der de besparingen die het opge-
legd krijgt door Europa.

“De Spaanse regering legt de foute 
prioriteiten door te besparen op on-
derwijs. Erasmus is dan natuurlijk 
een easy target om snel geld vrij te ma-
ken. De begroting laten kloppen is één 
zaak, maar bepaalde sectoren moeten 
toch gevrijwaard worden van deze 
Europese besparingsdrift, onderwijs 
voorop,” vindt Van Brempt. 

Een dag later stuurde de Spaan-
se regering haar plannen bij. Stu-
denten die al een beurs hadden, 
kunnen die behouden. Toch blijven 
ze bij hun beslissing om hun aan-
deel in het budget te verlagen.

Dat is voor Staes, Belet en Van 
Brempt een teken van het economi-
sche en academische kortetermijn-
denken van Spanje. “Door het grote 

aandeel van de Europese bijdrage 
in het budget, zullen de Spanjaar-
den met de geplande besparingen 
er toch niet veel economische winst 
uit halen,” verklaart Staes.

Die redenering doortrekken be-
tekent dat Spanje beter toekomst-
gericht moet handelen, vinden de 
Europarlementsleden. “Naast de 
duidelijke verrijking voor de stu-
dent, zorgt Erasmus tegelijkertijd 
zorgt een betere opleiding en meer 
kansen op de arbeidsmarkt. Het is 
een belangrijke stimulans voor de 
economie. De Spaanse studenten 
zijn met 40.000 studenten de groot-
ste groep die op Erasmus vertrekt. 
Ze keren ook terug, dus Erasmus 
blijven steunen is ook in het belang 
van hun eigen economie,” zegt Belet. 

Deze recente episode in de dis-
cussie over de financiering van 
Erasmus toont nogmaals hoezeer 
het bestaan van het project ver-
bonden is met de economische 
conjunctuur. In economisch moei-
lijke tijden is het een van de eerste 
dingen waarop bespaard wordt.

Staat de toekomst van Erasmus 
op het spel als er niet snel econo-
misch beterschap is? Belet gelooft 
niet dat dit de dood is van het 
Erasmusproject in Spanje. “Er zijn 
tekenen van economische beter-
schap. Zodra er meer budgettaire 
ruimte is, doet Spanje weer mee.”

Erasmus draait voor Europa naar 
eigen zeggen om meer dan alleen 
economische belangen. Een duide-
lijk signaal van haar blijvend enga-
gement geeft ze met Erasmus+, de 
vernieuwde opvolger van het huidige 
Erasmusproject. Door meer geld vrij 
te maken voor deze overkoepeling 
van oudere bestaande uitwisselings-
programma’s, bewijst Europa dat ze 
verder wil kijken dan de economi-
sche voordelen van Erasmus. 

“De stijging van budget voor 
Erasmus+ toont aan dat studen-
tenmobiliteit voor Europa een 
prioriteit blijft, los van natio-
nale beslissingen en de econo-
mische crisis,” verklaart Staes. 
“Het Erasmus+-programma is 
een van de weinige die niet ge-
troffen wordt door de zware 
besparingen. Integendeel, het 
budget is gestegen en dat is ook 
in het voordeel van Spanje, een 
van de grootste afnemers. Ik zie 
de toekomst positief in,” zegt 
Belet.

De toekomst van het Erasmus-
project lijkt dus voorlopig veilig 
gesteld, maar dan vooral omdat 
Europa het project in leven houdt. 
Anders was het misschien al ten 
onder gegaan aan de besparingen 
die Europa domineren sinds de 
economische crisis. Of Erasmus 
echt levensvatbaar blijft, moet bij 
het begin van het volgend acade-
miejaar wel nog blijken. Only time 
can tell.

“Eerst de 
studenten 
warm maken 
voor Erasmus 
met een 
beurs in het 
vooruitzicht 
en dan plots 
de spelregels 
veranderen. 
Dat kan niet.” 

ivo beLeT (Cd&v)

“De Spaanse 
regering 
legt de foute 
prioriteiten 
door te 
besparen op 
onderwijs” 

KaThLeen van breMpT (Sp.a)

Of Erasmus  
levensvatbaar 
blijft, moet 
bij het begin 
van volgend 
academiejaar 
nog blijken
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Internationaal Sociaal

Indische student zoekt achternaam
Vreemd bericht in Veto’s inbox enkele weken geleden: of we een Indische 
student aan een achternaam willen helpen. De Indische overheid wil de 
naamswijziging alleen maar goedkeuren na publicatie in een Belgische en 
Indische krant. 

SaM riJnderS

Varghese Poulose Chriparamban heeft 
wel degelijk een achternaam, legt Mathias 
Groenweghe van het International Office 
van de KU Leuven uit. “Zijn achternaam 
staat gewoon niet geregistreerd op zijn 
paspoort. Daar is dat vakje leeg gelaten.” 
Vervelend voor Chriparamban, want zo 
kunnen de universiteit en stad Leuven geen 
officiële documenten uitreiken met die ach-
ternaam. 

“Die man is van het kastje naar de muur 
gestuurd,” zucht Groenweghe. Vanzelf-
sprekend is niet de universiteit, noch de 
Belgische overheid verantwoordelijk voor 
de paspoorten van andere landen. Het In-
ternational Office verwees Chriparamban 
daarom door naar de Indische ambassade.

Daar kreeg hij een wel heel vreemde re-
actie. Om zijn ‘nieuwe’ achternaam op zijn 
paspoort te registreren, droeg het ambas-
sadepersoneel Chriparamban op volgende 
tekst in een Belgisch en Indische krant te 

publiceren. “I Varghese Poulose, passport 
no. F2903562, Kardinaalstraat 2A, 2000 
Leuven, do hereby change my name as (sic) 
Varghese Poulose Chiraparamban.”

Absurde ambassade
Groenweghe vindt het nog steeds absurd. 

“Aanvankelijk geloofden we het zelf niet, zo’n 
gek verhaal was het. We hebben de ambas-
sade zelf gecontacteerd, maar die weigerde  
verdere uitleg. Die jongen (Chriparamban, 
red.) was helemaal in paniek.”

Ondertussen is de tekst gepubliceerd in 
een zoekertjeskrant, al is het onduidelijk of 
de ambassade dat zal aanvaarden. 

Een alleenstaand geval is het niet. Dat 
komt omdat men in bepaalde talen een 
grammaticale constructie ‘dochter/zoon 

van’ de achternaam uitdrukt, wat op een 
paspoort soms op dezelfde lijn wordt ge-
schreven als de voornaam. “Ik ken een Pa-
kistaanse studente die werd uitgelachen 
omdat ze geen achternaam had op haar 

verblijfskaart,” herinnert Groenweghe 
zich, “Bijzonder grappig vond iedereen 
dat, maar voor haar was het geen leuke 
situatie.”

“Die jongen was helemaal 

in paniek”

NatIONalE StakINg IN gROOt-bRIttaNNIë

Studenten en proffen hand in hand 
tijdens protesten

Op 31 oktober staakte het hogeronderwijspersoneel 
voor het eerst in zeven jaar tijd over heel Groot-Brit-
tannië. De reden is dat in de laatste vijf jaar hun reële 
loon met 13 procent gedaald is. Opvallend is dat ook 
studenten zich aansloten bij de manifestaties.

FranK pieTerMaaT

Voor het eerst sinds 2006 werd er in 
Groot-Brittannië op nationaal niveau ge-
staakt over onderwijsplannen in het ho-
ger onderwijs. Drie vakbonden verenig-
den zich: University and College Union 
(UCU), Unison en Unite. Aan de overzijde 
staan de werkgevers van de Universi-
ties and Colleges Employers Association 
(UCEA). Grootste twistpunt is de loons-
verhoging. UCEA wil de lonen met een 

procent verhogen terwijl de vakbonden 
3,2 procent vragen naast een aantal bij-
komende maatregelen zoals het verklei-
nen van de genderkloof en het verlagen 
van de werkdruk.

Onderhandelingen
Bij de UCU spreken ze klaar en duidelijk: 
“We worden geconfronteerd met een da-
ling van 13 procent in ons loon ten opzich-
te van 2008. De lonen zijn de prijzen in 
die periode niet gevolgd. De werkgevers 
weigeren daarover met ons te praten en 
wanneer iemand niet met je wil praten, 
zijn er weinig andere opties dan een sta-

king,” zegt Dan Ashley, persverantwoor-
delijke bij UCU. “We hebben nu nogmaals 
een gesprek aangevraagd dus we zien wel 
wat er zal gebeuren. We hopen dat we op-
nieuw rond de tafel kunnen zitten en dit 
via onderhandelingen kunnen oplossen 
want niemand is gebaat bij meer stakin-
gen.”

Dat er niet gepraat wordt, ontkent de 
UCEA: “De claims van de vakbonden dat 
er niet gepraat wordt, zijn simpelweg niet 
waar. We hebben tijdens de laatste zes 
maanden regelmatig afgesproken,” klinkt 
het. “Wij voeren onze gesprekken niet via 
de media en denken ook niet dat dit de 
manier is waarop de vakbonden dat wen-
sen te doen. We hebben duidelijk uitgelegd 
waarom wij vasthouden aan de 1 procent. 
Dat is een goed en duurzaam voorstel in de 
huidige omstandigheden.”

studenten
Opvallend aan de nationale betoging is 
dat op een aantal plaatsen ook studenten 
mee protesteerden, onder andere in Lon-
den aan de School of Oriental and Afri-
can Studies (SOAS). Vooral vanuit linkse 
hoek werd er sterke steun uitgesproken. 
De studentenvereniging van SOAS valt 
onder het Autonomist Student Network 
dat anarchistische studentenbewegingen 
overkoepelt.

Leah Edwards, vicevoorzitter van 
SOAS Student’s Union, legt uit waarom 
ze de betoging steunden: “Persoonlijk 
vind ik het zeer oneerlijk dat ze 13 pro-
cent verliezen terwijl er wel verwacht 
wordt hetzelfde werk te doen of zelfs 
meer dan dat. Ik zie dat als een symp-
toom van de veranderingen die in het 
Verenigd Koninkrijk plaatsvinden, waar 
er toenemende bureaucratie is, er gesne-
den wordt in de subsidies en er een focus 
is op het eindresultaat in plaats van op 

onderwijs als een goed op zichzelf. Het 
is de toenemende vermarkting van onze 
universiteiten waar bespaard wordt en  
waardoor het idee van de universiteit als 
gemeenschap volledig verdwijnt.”

Edwards ziet de betoging als het begin 
van verdere actie. “Het was een succes op 
de dag zelf, maar slechts het begin van 
een lange en zware strijd. Het zal op lange 
termijn enkel een succes blijken als we 
de energie en het kameraadschap van die 
dag kunnen behouden en in verdere acties 
kunnen gebruiken.”

Bij de UCEA nuanceert men het succes 
van de nationale staking. “Hoewel er vele 
piketten aan de campussen waren, kregen 
we van negen op tien instellingen de feed-
back dat ze quasi geen hinder ondervon-
den,” klinkt het.

Waar UCEA hoopvol is op een vlotte 
af handeling, zien ze dit bij SOAS Stu-

dent’s Union toch anders: “Verdere 
stakingen zijn mogelijk. Als studenten 
moeten we onze steun tonen en samen-

werken met de vakbonden om acties te 
houden die het managment dwingen 
om aan de eisen van onze staf tegemoet 
te komen.”

“als studenten 
moeten we onze 
steun tonen en 
samenwerken met 
de vakbonden”

 STUdenTenraad SoaS

Eerste nationale 
staking in 7 jaar 
tijd
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DE StIllE kRacht lOkalE INFRaStRuctuuR EN ONDERStEuNINg (lIO)

“Wij maken het verschil tussen 
aangenaam werken en frustratie”

De mensen die de winkel draaiende houden, 
maar die weinigen opmerken. Zij krijgen het 
woord in deze reeks. Deze stille krachten 
sloven zich dagelijks uit om ongemerkt het 
leven van anderen aangenaam te maken. 
Deze week: de dienst Lokale Infrastruc-
tuur en Ondersteuning, onze bloedeigen IT 
Crowd.

TobiaS geerinCKx en Maï 
Terryn

Wanneer we het kantoor van de 
dienst Lokale Infrastructuur en 
Ondersteuning (LIO) binnen-
wandelen, kijken vier paar ogen 

ons over hun scherm nieuwsgie-
rig aan. Eén paar daarvan be-
hoort toe aan senior medewer-
ker Martijn Waeyenbergh. Hij 
troont ons mee naar een kleine 
vergaderruimte en schenkt ons 
de lekkerste koffie in die we aan 
de KU Leuven al mochten proe-
ven.

“LIO is een afdeling van ICTS 
(Informatie- en Communicatie-
Technologie en Systemen, de cen-
trale informaticadienst van de 
KU Leuven, red.),” vertelt Martijn. 
“Wij ondersteunen alle centrale en 
rectorale diensten van de universi-
teit, zoals de studentenadministra-
tie, bij alles wat met informatica te 
maken heeft. We proberen ervoor 
te zorgen dat alles daar gesmeerd 
loopt, zodat het personeel onge-
hinderd zijn werk kan doen.”

eerste hulp
“Wij vormen de schakel tussen 

de rest van ICTS, dat grotendeels 
achter de schermen werkt, en de 
eindgebruiker. Vroeger kwamen 
personeelsleden met hun proble-
men rechtstreeks tot bij ons. Nu is 
hun eerste aanspreekpunt de ser-
vice desk, die een kleine twee jaar 
geleden werd opgericht. Indien zij 
een probleem niet kunnen oplos-
sen, schuiven ze het door naar een 
dienst die dat wel kan. Meestal 
naar ons.”

Een doorsnee werkdag bestaat 
uit het oplossen van allerlei hard- 
en softwareproblemen, van prin-
ters installeren op het netwerk tot 
defecte muizen vervangen. “Dat 
klinkt misschien onbenullig, maar 
maakt vaak net het verschil tussen 
aangenaam werken en pure frus-
tratie. Natuurlijk moeten we gere-

geld ook gewoon een stekker weer 
in het stopcontact steken.”

Kaarten met chips
Ook op dagen dat de telefoon min-
der rinkelt, is er aan werk geen 
gebrek: “Wij installeren voortdu-
rend nieuwe hard- en software. Ik 
ben nauw betrokken bij de invoe-
ring van de nieuwe studenten- en 
personeelskaarten. Dat is een erg 
groot project, waar we al enkele ja-
ren mee bezig zijn.”

De grootste stap in dat project, 
het daadwerkelijk in gebruik ne-
men van de nieuwe kaarten, werd 
pas dit jaar gezet. Buiten een door-
gaans weinig flatterende kleurenfo-
to lijkt er op het eerste gezicht wei-
nig veranderd te zijn. Maar ook de 
technologie binnenin de chipkaart 
en de beveiliging van de identifica-
tiegegevens werden vervangen door 

een nieuwe en veiligere versie.
“De kaarttechnologie die we voor-

heen gebruikten, was tot 2008 perfect 
in orde,” aldus Martijn. “Maar toen 
werd die gekraakt, wat het in theorie 
mogelijk maakte om met een vervals-
te kaart bijvoorbeeld toegang te ver-
krijgen tot laboratoria met gevaarlijke 
stoffen. Met dit nieuwe systeem zijn 
we weer even veilig, maar niemand 
weet voor hoe lang. De fabrikant be-
looft een garantie van tien jaar, maar 
dat is onzin. Dat kan niemand.”

De vervanging was een werk van 
lange adem: “Enerzijds is het een 
volledig nieuwe technologie, met 
bijbehorend nieuw fabricageproces. 
Anderzijds is het nu ook een associ-
atiekaart. De Associatie KU Leuven 
is zeer sterk uitgebreid, en alle part-
ners gebruiken nu diezelfde kaart. 
Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen.”

Felicitaties
“Ik doe dit werk dolgraag,” vertelt 
Martijn spontaan. “En het wordt 
ook gewaardeerd. Een paar jaar 
geleden zorgde een virus voor 

heel wat narigheid op het rec-
toraat. De ene pc na de andere 
blokkeerde. Met ons hele team 
zijn we er uiteindelijk toch in ge-
slaagd om alles onder controle te 
krijgen.”

“Achteraf bedankte men ons 
voor de snelheid en efficiëntie van 
ons optreden. Best grappig, want 
het is net onze taak om ervoor te 
zorgen dat zulke virussen nooit 
onze systemen kunnen besmetten. 
Soms moet je het eens goed fout 
laten lopen om felicitaties te krij-
gen.”

Nieuwe huisartsenwachtpost wil spoeddienst ontlasten
In het weekend en op feestdagen kunnen patiënten sinds kort terecht in de 
nieuwe huisartsenwachtpost voor de regio Oost-Brabant. Die wachtpost 
staat voor kwaliteitszorg die op een efficiënte manier georganiseerd wordt.

LiTSa heLLingS

Sinds het verlengd weekend van 1 november, 
is de huisartsenwachtpost Oost-Brabant ge-
huisvest in de Justus Lipsiusstraat in Leu-
ven. Die wachtpost bouwt verder op een 
kleinschaligere wachtpost die al in 2006 
ontstond. Het doel van de oprichting is om 
één centrale wachtpost te creëren voor de 
inwoners van Boortmeerbeek, Haacht, He-
rent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Lub-
beek en Rotselaar.

spoedgevallen
Wat houdt zo’n wachtpost precies in? 
“Het hoofddoel is om de wachtdienst van 

de huisartsen op een efficiëntere manier 
te organiseren en daarbij kwaliteitszorg 
aan te bieden in een goed uitgerust me-
disch kabinet," aldus huisarts Sabine Van 
Baelen, wachtpostverantwoordelijke van 
de huisartsenwachtpost. De wachtpost is 
doorlopend open tijdens het weekend van 
zaterdagochtend tot maandagochtend, en 
op feestdagen. Van Baelen voegt eraan toe 
dat er op die manier minder onnodig naar 
de spoedgevallendienst gegaan hoeft te 
worden op momenten dat de huisarts niet 
beschikbaar is.

Het Academisch Centrum voor Huis-
artsengeneeskunde (ACHG), waarvan de 

directeur ook meedraait in de wachtpost, 
reageerde volgens Van Baelen uiterst po-
sitief op het initiatief. De bedoeling is om 
met het ACHG samen te werken rond on-
derzoek over de organisatie en efficiëntie 
van een dergelijke wachtdienst.

Vijf artsen
Overdag zijn er een vijftal huisartsen aan-
wezig in de wachtpost waarvan het me-
rendeel patiënten ontvangt die op consul-
tatie komen. ’s Nachts zijn er twee artsen 
aanwezig. Enkel in uitzonderlijke gevallen 
bezoekt de arts een patiënt aan huis. Van 
Baelen benadrukt dat de patiënt er alle 
belang bij heeft om zelf naar de wachtpost 
te komen, waar hij maximum een halfuur 
moet wachten.

Van Baelen geeft verder nog mee dat ook 
de studentenartsen geïnformeerd zijn over 

het initiatief en studenten op de hoogte 
zullen brengen via folders. Een afspraak 

maken is niet nodig, de patiënt kan zich ge-
woon aanmelden in de Justus Lipsiusstraat 
met zijn SIS-kaart en een klevertje van het 
ziekenfonds.

justus Lipsiusstraat 36 Leuven, www.
w8post.be, 070/25.70.25

Huisartsen beschikbaar 

in het weekend en op 

feestdagen

“Soms moet je 
het eens goed 
fout laten 
lopen om 
felicitaties te 
krijgen”
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“Natuurlijk 
moeten we 
geregeld 
gewoon 
een stekker 
weer in het 
stopcontact 
steken”
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Sociaal & student alcOhOlvERSlavINg

INtERvIEW pROFESSOR StEphaN claES

Van sociaal tot levensbedreigend
Stephan Claes is psychiater. Zijn onderzoeksdomein omvat 
verslavingen en de genetische invloed daarop. Hij nuanceert 
onze intuïties, maar waarschuwt tegelijk. “Een student die 
elke week zijn bak bier leegdrinkt, is niet goed bezig.”

FranK pieTerMaaT & QUinTen evenS

wanneer spreken we van een alcoholverslaving?
Stephan Claes: «Dat is een heel moeilijke vraag. 
De psychiatrie heeft net de criteria aangepast als 
het gaat over wat we problematisch alcoholge-
bruik noemen. Tot mei van dit jaar golden criteria 
over hoe afhankelijk iemand was van alcohol. Dat 
gaat dan over dingen zoals steeds meer gebruiken, 
zelf verveeld zitten met gebruik maar er niets aan 
doen, onttrekkingsverschijnselen wanneer je niet 
gebruikt… Vroeger moest je een bepaald aantal 
criteria hebben. Nu is de DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, het refen-
tiewerk van de psychiatrie, red.) vernieuwd en ge-
nuanceerder. Als je aan twee criteria voldoet, heb 
je een mild probleem. Daarnaast heb je ook matige 
en ernstige problemen.»

sociale studenten
Sociaal alcoholgebruik lijkt veel voor te komen 
bij studenten. denkt u dat studenten daardoor 
vatbaarder zijn voor een alcoholverslaving?
Claes: «In de ontwikkeling van een verslavings-
probleem zijn er een aantal fases. De exploratiefase 
waarin mensen dingen uitproberen. Sommige 
mensen doen dat vanwege peer pressure, maar er 
is bijvoorbeeld ook die high novelty seeking doen, 
die veel nieuwe dingen willen uitzoeken en uitpro-
beren. Een heel deel van die exploratiegroep blijft 
bij experimenteren en stopt dan. Er is een kleinere 
groep die doorgroeit naar meer continueel gebruik. 
Soms is dat omdat ze psychologisch kwetsbaar zijn. 
Er zijn mensen die bij 4 of 5 pinten het gevoel heb-
ben dat het beter gaat met hen. Ze zijn dan minder 
angstig of ongelukkig en ze zijn vlotter in de sociale 
omgang. Vervolgens is er een evolutie van dagelijks 
gebruik naar afhankelijkheid. Daar komen ont-
wenningsverschijnselen bij kijken: als ze niet meer 
drinken, gaat het niet goed met hen.»

Kunnen we onze studententijd dan als een ex-
ploratiefase op zich bekijken?
Claes: «De studententijd is inderdaad een ex-
ploratietijd in heel wat zaken. Heel wat studen-
ten die uit de bol gaan drinken af en toe te veel. 
Dat leidt soms tot ongerustheid bij de ouders, 
maar bij de meesten blijft het wel daarbij. Een 
kleiner deel gaat door naar dagelijks gebruik en 
dat kan ook in de studententijd al voorkomen.»

is het problematisch om te drinken wanneer je 
je onzeker voelt?
Claes: «Ik denk dat je erg moet oppassen als je 
voelt dat je middelen begint te gebruiken om-
dat je dat een beter gevoel geeft. We voelen ons 
na twee pintjes beter, maar je moet zien dat het 
geen therapie wordt want dan zit je op glad ijs. 
Alcohol is een slechte therapie.»

wanneer is iemand verslaafd?
Claes: «Meer dan 6 glazen op één dag is proble-
matisch gedrag op zich. Ik denk niet dat er bij 
jonge mensen zwaar aan getild moet worden. 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft andere 
normen. Die zegt dat je niet meer dan 14 glazen 
per week mag drinken voor vrouwen en 21 voor 
mannen, en best niet elke dag drinkt.»

wat is de impact van een alcoholverslaving?
Claes: «Er zijn een aantal potentiële negatieve 
gevolgen. Vaak zijn dat leverfunctiestoornissen, 
bijvoorbeeld vervetting van de lever met cirrose 
op den duur. Dan is de lever foutu. Men heeft 

ook kans op slokdarmproblemen en bij de zware 
drinkers ook op neurologische problemen. Een 
zware alcoholist kan blijvende hersenletsels en 
geheugenproblemen oplopen. Soms treedt een 

acute verwardheid op, die meestal optreedt na 
twee of drie dagen, wanneer men plots stopt. 
Dan heeft men hallucinaties en dat is een le-
vensbedreigende toestand.»

Mentale hygiëne
valt een alcoholverslaving te verbergen?
Claes: «Alcoholici zijn daar heel creatief in. Er 
zijn mensen die van hun werk komen, stoppen 
bij de eerste winkel op de hoek, een fles drank 
in de auto leegdrinken en dan thuiskomen. Op 
de duur heeft men dat echter altijd door.»

op welke leeftijd ben je het meest vatbaar?
Claes: «Iedereen is vatbaar, maar meestal ben 
je toch op jonge leeftijd hetmeest vatbaar, tus-
sen 20 en 35 jaar.»

Moet er volgens u meer preventief gewerkt 
worden rond overmatig alcoholgebruik?
Claes: «Iedereen moet zich bewust zijn van een 
aantal regels van mentale hygiëne. Alcohol is na-
tuurlijk een belangrijk sociaal middel en de rege-
ring moet alcohol niet helemaal verbieden. Dat 
gaat niet. We gebruiken allemaal alcohol maar we 
moeten er verstandig mee omgaan. Die regels van 
de WHO zouden toch algemeen bekend moeten 
zijn. Ik denk dat daarrond nog meer zou mogen 
verteld worden aan de mensen.»

alcOhOlOcI gEtuIgEN

“Ik herken wat ik aan fakbars zie”
In een achterafzaaltje zitten we rond een tafel met enkele 
leden van de Anonieme Alcoholisten (AA). Stefanie en Stijn 
zijn dertigers, maar herinneren zich nog levendig welke 
rol alcohol speelde in hun studententijd. “Ik herken wat ik 
rond fakbars zie: meisjes en jongens in een verschrikkelijke 
toestand.”

SaM riJnderS

Dat studenten en alcohol onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn, 
hoef je Stijn niet te vertellen. “Elke 
dag kan je op café gaan, en ik zocht 
vrienden op met hetzelfde dag-
ritme. Tussen mijn negentiende 
en twintigste heb ik een drempel 
overschreden. Na de eerste slok 
kon ik niet meer stoppen. Als ik 
toch op tijd naar bed ging, lag ik 
te woelen tot ik in de nachtwinkel 
enkele halveliters ging halen.”

Zijn studies als burgerlijk inge-
nieur mislukten en één voor één 
haakten zijn voormalige drinke-
broers af. “Met Stijn kon je altijd 
lachen, vonden ze eerst. Maar de 
laatste jaren werd ik marginaal. 
Mijn vrienden wilden tegen vier à 
vijf uur naar huis, maar ze moes-
ten mij meeslepen of dragen.” Op 

het einde vond hij zichzelf terug in 
de cafés van de stationsbuurt, in 
het gezelschap van andere hope-
loze gevallen. 

Stefanie’s verhaal is naar eigen 
zeggen atypisch. “Ik leed vanaf 
mijn vijftiende aan eetproblemen, 
vooral boulimie. Zodra ik op kot 
ging, ben ik mijn eten beginnen 
doorspoelen met twee à drie fles-
sen wijn.” Geen cafés voor Stefa-
nie. “Vrouwen zijn meestal thuis-
drinkers. Ik was een kotdrinkster 
en later een thuisdrinkster,” lacht 
ze. 

Nu ze nuchter is, heeft ze ook 
geen eetstoornis meer. Haar op-
leiding heeft ze niet kunnen afma-
ken omdat ze onder invloed op een 
stage aankwam.

Veel drinken betekent niet au-
tomatisch dat je een alcoholist 
bent. “Een alcoholist drinkt altijd 

als hij de kans krijgt,” legt Jan van 
de AA uit. “Je mag niet drinken, 
maar moet drinken.” Genetische 
en biologische factoren spelen 
een belangrijke rol en kunnen van 
een sociaal drinker een verslaafde 
maken. Zo voelde Stijn zich al van 
jongs af aan anders en bekent Ste-
fanie schoorvoetend dat ze dron-
ken was tijdens haar plechtige 
communie. “Tegen de zenuwen 
had ik vooraf een hele fles schuim-
wijn achterover geslagen.”

normvervaging
Alcohol zorgt ervoor dat je normen 
vervagen. “Hoe vaak heb ik niet 
onder invloed achter mijn stuur 
gezeten, met wijn of wodka in mijn 
bekerhouder,” vervloekt Stefanie 
zichzelf. “Gelukkig heb ik alleen 
maar borduren en paaltjes ge-
raakt. De schuld en schaamte ach-
teraf zorgen ervoor dat je opnieuw 
gaat drinken.”

“Je hoeft geen alcoholist te zijn 
opdat je normen vervagen. Kijk 
naar wat er gebeurt in de seksu-
ele sfeer bij studenten. Volgens mij 
ontstaan er heel wat ongewenste 
zwangerschappen in dronken toe-

stand.” Jan valt haar bij: hij ziet 
heel wat dronken vrijpartijen in de 
inham van de fakbar die net in zijn 
buurt opende. “Volgens mij komt 
daar weinig anticonceptie aan te 
pas.”

Die fakbars zijn onze gespreks-
partners een doorn in het oog. Jan 
schrikt van de taferelen in zijn 

buurt. “Wat ik daar zie, herken ik. 
Hoe gevaarlijk het is: ik zie jon-
gens en meisjes in een verschrik-
kelijke toestand.” Hij begrijpt 
niet hoe de gemeenschap kan to-
lereren dat alcohol aan dumping-
prijzen wordt aangeboden. “Niet 
zeveren: alcohol moet even duur 
zijn als in een gewoon café. Maak 
je frisdrank of koffie goedkoper,” 
stelt Jan voor. 

Stefanie gooit het over een ande-
re boeg en meent dat één alcohollo-
ze dag per maand al een stap in de 
goede richting is. “Laat studenten 
ervaren dat het ook zonder alcohol 
kan.” Om nog maar te zwijgen over 
nachtwinkels en dergelijke. “Ik 
heb weet van een krantenwinkel 
met een automaat waar je ‘s nachts 

sterkedrank kan kopen: zoiets zou 
strafbaar moeten zijn.”

Anonieme Alcoholisten
“Vrienden hebben mij op het rechte 
pad proberen te helpen, maar dat 
lukte niet zolang ik in de ontken-
ningsfase zat,” alsnog Stijn. Hij en 
de anderen kwamen op hun pootjes 
terecht bij de AA. “De eerste stap is 
inderdaad aanvaarden dat je alco-

DE uNIvERSItEIt alS kWEEkvIJvER vOOR alcOhOlIStEN

“Vroeger leerde je drinken in het 
nu aan de universiteit”

Enkele honderden studenten zijn alcoholist, 
blijkt uit onderzoek. De spoeddienst van 
Gasthuisberg ziet de problematiek toene-
men. “Studenten zullen het mij niet in dank 
afnemen, maar ik ben tegen happy hours 
en gratis vaten.”

SaM riJnderS en niLS de 
neUboUrg

Dat zo goed als alle studenten drin-
ken, is een open deur intrappen. 
“De overgrote meerderheid kan ver-
standig met alcohol omgaan,” con-
cludeert medisch socioloog Guido 
Van Hal uit een onderzoek dat hij 

en zijn collega's voor de derde keer 
afnamen bij studenten uit Ant-
werpen, Gent en Leuven. “Bij een 
beperkte groep van vooral mannen 
zijn er problemen. Daar moeten we 
maatregelen nemen, ook al zullen 
ze dat niet in dank afnemen.”

Die beperkte groep met een pro-
blematisch drankgebruik bevat 

tien procent van de mannelijke 
studenten en twee procent van de 
vrouwelijke studenten. “We zijn 
nog volop de cijfers van onze be-
vraging van dit jaar aan het ver-
werken, maar voorlopig zien we 
geen stijging of daling,” alsnog Van 
Hal. 

Vrouwen drinken niet alleen 
minder, maar gebruiken in het al-
gemeen minder drugs. “Wel roken 
ze meer.” Een verklaring heeft Van 
Hal niet voorhanden. “Hypotheses 
zijn dat jongens meer kicks opzoe-
ken of dat meisjes nog steeds een 
historische erfenis dragen. Meisjes 
gingen vroeger zelden alleen op 
café.”

Kweekvijver
Problematisch alcoholgebruik bete-
kent nog niet dat je alcoholist bent. 
Van problematisch drinker naar 
alcoholist is een lange lijdensweg. 
“Doorgaans duurt het vijftien jaar 
voor zulke mensen in gespecialiseerde 
opname komen,” weet John Vanbriel, 
teamcoördinator van de gespeciali-
seerde psychiatrische instelling Broe-
ders Alexianen. “Dan hebben ze al 
heel wat verloren.” De universiteit als 
een met bier en wijn gevulde kweek-
vijver voor een latere verslaving. 

Ook is er sprake van een zekere 
voorgeschiktheid voor alcoholisme, 
die met je genen of persoonlijkheid 
verband houdt. Vanbriel: “Als je als 
student wat schuchter bent en los 

komt na enkele pintjes, gaat zich dat 
later in je leven blijven manifesteren. 
Daardoor escaleert soms de situatie.” 

Voor een harde kern van bijna één 
procent van de studenten is het al te 
laat. “Zij drinken dagelijks tijdens de 
examenperiodes, wat een duidelijke 
indicatie is,” legt Van Hal uit. “Alco-
holisme blijft een beperkt fenomeen 
in de studentenwereld, deels omdat 
die mensen eruit vallen voor ze hun 
einddiploma halen.” Toch gaat het in 
absolute aantallen om enkele honder-
den studenten. 

Fakbars
De cijfers verwonderen Vanbriel 
niet. “Studenten zitten in een mili-
eu waar alcoholmisbruik aanvaard 
wordt, of waar er zelfs mee uitge-
pakt wordt.” Ze hebben ook veel 
meer tijd en vrijheid om te drin-
ken. “Vroeger leerde men drinken 
tijdens de legerdienst. Nu heeft het 
hoger onderwijs die rol overgeno-
men. Daar leert men ook experi-
menteren met illegale drugs als xtc, 
waardoor we ook het gecombineerd 
gebruik zien toenemen.”

Vanbriel is ook werkzaam op de 
spoeddienst van UZ Gasthuisberg, 
waar hij in tegenstelling tot de 
bevindingen van Van Hal de pro-
blematiek ziet toenemen. “We zien 
meer en meer studenten die let-
terlijk achterover vallen met alco-
holwaardes waar wij dan weer van 
achterover vallen.”

Alcohol mag dan overal aanwezig 
zijn, volgens Van Hal zit je snel aan 
een hoeveelheid die tot gezondheids-
problemen leidt. “Alcohol is een heel 
moeilijk product, omdat een beperkt 
gebruik positieve effecten kan heb-
ben. Denk aan het glas rode wijn per 
dag, wat goed is voor je cardio-vascu-
lair systeem. Dat “beperkt” ontaardt 
dikwijls in “onbeperkt of heel veel”.”

Voor een alcoholverbod pleit geen 
van beiden, maar Van Hal vindt toch 
dat studentenorganisaties, onder-
wijsinstellingen en gemeenten hun 
verantwoordelijkheid moeten ne-
men. “Studenten zullen het mij niet 

“We zien meer en meer 
studenten die letterlijk 
achterover vallen met 
alcoholwaardes waar wij dan 
weer achterover van vallen”

John vanbrieL (broederS aLexianen)

holist bent,” legt Jan uit. “De laatste 
stap is anderen helpen, bijvoorbeeld 
door zoals nu te getuigen.”

Anonimiteit is daarbij noodza-
kelijk. Jan: “Ik weet niet hoe Ste-
fanie en Stijn heten of waar ze wo-
nen (ze gebruiken schuilnamen, 
red.). Dat is niet belangrijk. Wat 
telt is dat zij hier zijn en ik hier 
ben. Verhalen blijven hier, en wor-
den niet rondverteld op de grote 
markt.”

Volgens Stijn is de methode 
van AA zo doeltreffend, omdat 
ze alcoholisme beschouwt als 
deel van een problematische 
persoonlijkheid. “Alcoholisten 
wentelen zich in zelfmedelijden. 
Jarenlang heb ik de schuld bij 
anderen gelegd, maar hier heb ik 
dat afgeleerd.”

“Wij halen geen alcoholisten van 
straat, je moet zelf de eerste stap 
zetten,” besluit Jan. Stijn valt hem 
bij: “Als je denkt dat je een probleem 
hebt, dan is dat waarschijnlijk zo.”

Wie vragen heeft of hulp zoekt 
kan terecht bij AA Groot-Leuven 
via info@aagrootleuven.be en het 
nummer 0494/169888. 

leger,

in dank afnemen, maar ik ben tegen 
happy hours, gratis vaten of acties 
voor pintjes aan één euro. Daar ko-
men juist mensen op af die sowieso 
al lijden aan een problematisch al-
coholgebruik. Bovendien geef je met 
zo’n lage prijs een ontzettend ver-
keerd signaal.” Fakbars zouden ook 
te dronken studenten drank moeten 
weigeren en goede alternatieven aan 
goedkopere prijzen moeten bieden. 

“Het vraagt een mentaliteitswijzi-
ging die niet simpel is, maar wel mo-
gelijk,” besluit Van Hal. “Het is ons 
toch ook gelukt het tabaksgebruik 
terug te dringen?”

“Volgens mij ontstaan er heel wat 

ongewenste zwangerschappen in dronken 

toestand”

“alcoholici zijn 
heel creatief”
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 Scherpgesteld 
FoTo’S: vinCenT peeTerS

Vorige week ging de international Fair door. 
studenten uit heel de wereld stelden er hun 
land voor. Vaak boden ze ook hapjes en an-
der voedsel uit hun land aan aan de bezoe-
kers van de markt. De international Fair is 
een onderdeel van de Think Abroadmaand. 
Die wil ervoor zorgen dat binnenlandse en 
buitenlandse studenten elkaar leren kennen 
en meer met elkaar om gaan.
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Sociaal Sociaal
INtERvIEW aNNEmIE tuRtElbOOm (OpEN vlD)

“Het enige plan dat ik ooit had, was 
piloot worden”

Als we de peilingen mogen geloven, kruipt Open Vld 
eindelijk uit een dal. Op het voorplan pronkt, naast 
voorzitster Gwendolyn Rutten en rijzende ster Maggie 
De Block, minister van Justitie Annemie Turtelboom. In 
haar overvolle agenda vond de minister met de opval-
lendste haartooi gelukkig een gaatje.

SaM riJnderS en KorneeL de 
SChaMp

“De minister zit nog vast in de Senaat,” 
verontschuldigt woordvoerster Margaux 
zich. Een half uur later stormt Turtel-
boom als een wervelwind door de gangen 
van haar kabinet. “Als jullie nog een in-
terview willen, zullen jullie mij moeten 
volgen,” en neemt ons in haar kielzog 

mee. Haar agenda loopt naar eigen zeg-
gen dagelijks in het honderd. “Maak jul-
lie geen zorgen: mijn gedrag vandaag is 
perfect normaal!”

vorige week stelde open vld haar toekomst-
plan voor. de rode draad in het blauwe ver-
haal: we mogen weer optimistisch zijn.
Turtelboom: «Ik kan moeilijk ontkennen 
dat we uit een moeilijke periode komen, 
maar dat was een goede wake-up call. Nu 
komen we bewust eerst met een toekomst-
plan dat toont hoe we in de samenleving 
staan. Daarna pas komt er een concreet pro-
gramma.»

«In een crisis plooien mensen altijd op 
zichzelf terug en neemt de afgunst toe. 
Als je onzeker bent over je toekomst, ga je 
sneller vergelijken met anderen. Maar je 
houdt het meeste zand in je hand door je 
hand open te houden, ook al is het je na-
tuurlijke ref lex om je hand dicht te knij-
pen. We moeten onze hand open houden: 
zo kunnen we er weer bovenop raken.»

Uw partij gold vroeger als een machopartij, 
maar nu lijkt het devies te luiden: “alle meis-
jes aan de macht.”
Turtelboom: «Vroeger was het cliché-
beeld dat we een machopartij waren, nu 
staan we inderdaad met drie vrouwen aan 
de top van de partij. Ik vind dat fantas-
tisch, maar het is op een heel natuurlijke 
manier gebeurd.»

«Ik ben een feministe pur sang, maar ik 
zeg even schaamteloos dat ik niet zou staan 
waar ik vandaag sta zonder de onvoorwaar-
delijke steun van mannen op cruciale mo-
menten. Het zijn mannen die mij gezegd 
hebben: “Turtelboom, ga in de politiek”. Een 
man heeft mij minister gemaakt. Ik geloof 
in een goede mix: een goed kabinet is sa-

mengesteld uit zowel jong als oud en man-
nen als vrouwen.»

Anomalieën
in deze krant pleitte de decaan van de fa-
culteit rechten vorige week voor een her-
ziening van de gaS-wetgeving. hij ziet vaak 
meer een vorm van intolerantie dan een 
maatschappelijke noodzaak. volgt u hem?
Turtelboom: «Stel dat je in een stad woont: 
hoe vaak vind je niet iets onaangenaams in 
je brievenbus of wordt er tegen je gevel ge-
plast? Het parket heeft terecht gezegd dat 
het oneindig lang zou duren als we dat al-
lemaal voor de rechtbank zouden brengen. 
Dus geven we een administratieve boete als 
signaal dat we zo’n abnormaal gedrag niet 
aanvaarden.» 

«Er zijn anomalieën ingeslopen, daar-
om vind ik het geweldig dat in veel ste-
den het debat gevoerd wordt. Maar je 
mag het kind niet met het badwater weg-
gooien.»

voor een liberaal moet het toch even slikken 
zijn als de overheid zo betuttelend en wille-
keurig ingrijpt.
Turtelboom: «De GAS-boetes zijn er voor 
de veiligheid, niet om te betuttelen. Leg mij 
eens uit wat er liberaal aan is als er elke 
dag tegen je gevel wordt geplast. Zo drijf 
je mensen uit de stad weg. Ik moet eerlijk 
toegeven dat er voorbeelden zijn van GAS-

boetes die te ver gaan, maar er zitten vol-
doende garanties in de wet.»

Privacy
die bekommernis om privacy en individuele vrij-
heid lijkt ons iets waar een liberale minister van 
Justitie vaker mee worstelt. net nog keurde het 
parlement een wet goed die telecomoperatoren 
verplicht om gegevens - waaronder telefoonge-
sprekken - één jaar lang bij te houden.
Turtelboom: «Dat zijn de moeilijkste dossiers. 
Daarvoor was het niet geregeld en gaven men-
sen er weinig om. Wat niet weet, niet deert. Nu 
we er een periode van één jaar op plakken, rea-
geren diezelfde mensen echter: “Zijt ge zot ge-
worden?” Een jaar is lang in ons hoofd, maar 
niet in de juridische wereld. Ik zou niet willen 
dat een pedofiel niet veroordeeld kan worden, 
omdat we zijn gegevens niet bijhielden.»

«Reclameman Guillame Vanderstichelen zei 
onlangs op de zakenzender Kanaal Z dat privacy 
de nieuwe generatiekloof wordt. Ik zet heel veel 

zaken niet op Facebook, zoals familiale foto’s. Ik 
sta dan ook op mijn recht om foto’s waar ik op 
sta, te wissen, tenzij ik criminele feiten heb be-
gaan. Maar tegenwoordig hebben we elf miljoen 
journalisten in ons land: je kan geen gsm meer 
kopen zonder fototoestel en internetverbinding. 

Als je op café zit en iemand bekend komt langs, 
dan tweet je meteen een foto. In dit tijdsgewricht 
is het evenwicht tussen onze fundamentele rech-
ten aan het verschuiven.»

gaat het te ver wanneer een oCMw op 
Facebook controleert of steuntrekkers geen 
vliegtickets naar Marokko en andere dure 
dingen kopen, zoals in antwerpen?
Turtelboom: «Je privacy verandert als je over-
heidssteun krijgt. De overheid heeft toch het 
recht om te weten dat je met een gezin van vier 
kinderen in een sociale woning woont, die je of-
ficieel als alleenstaande huurt?»

bent u zelf ooit afgeluisterd door buiten-
landse inlichtingendiensten, zoals premier 
elio di rupo?
Turtelboom: «Ik weet het niet. Misschien 
ben je niet zo belangrijk als je denkt, als je 
niet afgeluisterd wordt. (lacht) Er zal toch 
meer gebeurd zijn dan we denken.»

Bed-and-breakfast
wat zou u binnen tien jaar nog willen bereiken?
Turtelboom: «Ik heb nooit een plan ge-
had in mijn leven. Het enige plan dat ik 
ooit had was om piloot te worden en dat 
is niet gelukt. (lacht) Toen medestuden-
ten vroeger droomden om over tien jaar in 
het parlement te zitten, keek ik altijd wat 
meewarig. Ik neem kansen als ze komen en 
vul ze zo goed mogelijk in. Het enige wat 
ik zeker weet, is dat ik doodgraag wil blij-
ven werken zo lang ik gezond ben. Politiek 
is ook zo volatiel dat het extreem moeilijk 
is om te plannen. Wat omhoog gaat, gaat 
altijd weer naar beneden. Nu nog sneller 
dan vroeger.» 

U droomt nog niet van een bed-and-break-
fast in brazilië?
Turtelboom: «Ik denk dat een B&B tout 
court in deze fase van mijn leven niet bij 
mijn temperament past. (lacht)»

“leg mij eens uit 
wat er liberaal 
aan is als er elke 
dag tegen je gevel 
wordt geplast”

“Ik ben een 
feministe pur 
sang, maar ik zou 
hier niet staan 
zonder de steun 
van mannen”
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Klimaatweek in aanloop naar klimaatneutraliteit
De derde editie van de Leuvense Klimaatweek ging afgelopen zaterdag van 
start. De Klimaatweek is tegelijkertijd ook het begin van een nieuw project, 
de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. Leuven wordt een week lang gebom-
bardeerd door ecologische en culturele activiteiten.

CaTherine heChTer

De aftrap van de Klimaatweek werd gege-
ven op het Ladeuzeplein door Mohamed 
Ridouani, Leuvens schepen van Leefmilieu 
(sp.a). Daarbij werd ook de vzw Leuven Kli-
maatneutraal 2030 voorgesteld. De stad 
Leuven wil tegen 2030 volledig klimaat-
neutraal zijn. Dat wil zeggen dat de CO2-
uitstoot van de stad niet groter mag zijn 
dan wat gecompenseerd kan worden door 
de CO2-opname van planten.

Met 52 stichtende leden, waaronder ook 
de universiteit, is het enthousiasme groot. 
De droom is om de stad nog aantrekkelij-
ker te maken om in te leven en te wonen. De 
helft van de leden zitten ook in de raad van 
bestuur, wat betekent dat zij al een concreet 
actieplan voor hun eigen organisatie hebben 
om de doelstelling te halen.

Koken
Het doel van de Leuvense Klimaatweek, die 
loopt tot zondag 17 november, is informatie 
verschaffen rond een groenere levensstijl. 

Het cultuurcentrum van Leuven, 30CC, 
heeft talloze activiteiten gepland. Filmavon-
den, concerten, een fietsorkest en een boe-
kenfestival staan op het programma. Ook 
zullen verschillende Leuvense proffen dins-
dagavond op een ecologische manier koken 
voor de studenten.

Tweebronnen, de Leuvense openbare bi-

bliotheek, organiseert tal van workshops 
rond verschillende thema’s. Recycleren, 
duurzaam winkelen, het kopen en koken 
van seizoensgroenten en -fruit en het be-
rekenen van je eigen voedselvoetafdruk 

worden uitgelegd. Ook de KU Leuven doet 
mee door dinsdagmiddag een debat te hou-
den rond het oplossen van de klimaatcrisis. 
Voor elk wat wils dus.

Volgens Geert Vanhorebeek, de coördina-
tor Duurzaam Beleid van de stad Leuven, is 
er heel veel informatie beschikbaar, maar 
raakt het moeizaam tot bij de bevolking. “De 
mensen zijn te weinig geïnformeerd. Ze zien 
door het bos de bomen niet meer. Wij willen 
ze gericht informatie kunnen geven en dat 
doen we door een Klimaatweek te organise-
ren.”

Mobiliteit 
Schepen Ridouani legt uit dat er twee grote 
boosdoeners zijn in Leuven. “Wij hebben 
twee jaar geleden een nulmeting gedaan om 
te weten te komen wat de grote pijnpunten 
zijn. Mobiliteit is goed voor 25 procent van 
de CO2-uitstoot. Wagens en vrachtwagens 
vervuilen de lucht. We willen het openbaar 
vervoer vervangen door propere bussen en 
elektrisch vervoer. Ook het autovrij of auto-
luw maken van de binnenstad is een priori-
teit.”

De isolatie van huizen vormt ook een 
groot probleem. “Veel warmte gaat ver-
loren omdat huizen niet goed geïsoleerd 
zijn. Gebouwen zorgen voor 60 procent 
van de CO2-uitstoot. We gaan een ther-

mografische kaart laten maken door de 
daken van elke woning te fotograferen 
vanuit de lucht. Zo kunnen de bewoners 
van Leuven online de kaart raadplegen 
en kijken of hun huis goed geïsoleerd is 
of niet.”

Gewaagd
2030 is niet meer veraf en het project lijkt 
voor sommigen te ambitieus. Toch blijft 
Ridouani erin geloven. “2030 is een tast-
bare datum en het is bereikbaar. Heel veel 
mensen geloven in het project. Ik denk 
dat de wetgeving zal evolueren en dat de 
vooruitgang van de technologie ook zal 
helpen. We willen geen negatief angstver-
haal verkopen. Als iedereen samenwerkt 
en als iedereen een beetje bijdraagt gera-
ken we er.”

Ook Geert Vanhove ziet het volledig zit-
ten. “Voor mij is het minder belangrijk om 
tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. 
De datum is van belang om de urgentie te 
behouden. Maar het is belangrijker om nu 
traag op gang te komen want eens het in be-
weging is gezet, kan het niet meer gestopt 
worden.”

Voor meer informatie rond de activiteiten 
die deze week worden gepland, bezoek de 
site www.30cc.be.

IN aFWachtINg vaN REStauRatIE zWaRtzuStERklOOStER

Universiteitsresidentie loost 
afvalwater in de Dijle

Het Zwartzustersklooster is de enige uni-
versiteitsresidentie die nog niet is aange-
sloten op het Leuvense rioleringsnetwerk. 
Het afvalwater wordt nog steeds recht-
streeks in de Dijle geloosd. “Het voormalige 
klooster is ontzettend moeilijk om te ver-
bouwen.”  

anTon goegebeUr

Het vijftiende-eeuwse klooster 
is beschermd erfgoed. “Als je bij 
een dergelijk monument wer-
ken wilt uitvoeren, dan moet dit 
volgens de richtlijnen van haar 
historiek,” aldus Jos van Lierop, 
de verantwoordelijke voor de ex-
ploitatie van de universiteitsre-
sidenties. Al in 1994 plande de 
KU Leuven een grondige reno-
vatie. Dat bleek toen financieel 
onhaalbaar en bovendien niet 
opportuun voor de toenmalige 
bewoners. Bijgevolg schoof de 
universiteit de modernisering 
van onder andere het afvoersys-
teem op de lange baan.

jaren later
“We hebben een serieuze stu-
die nodig, één die het histori-
sche karakter van het monu-
ment verenigt met ecologische 
duurzaamheid,” aldus van 
Lierop. Het Algemeen Beheer 
van de universiteitsresidenties 

hoopt om vanaf 2017 te begin-
nen met de restauratie van het 
Zwartzustersklooster. Ener-
zijds om meer koten, studio's 

en appartementen beschikbaar 
te maken en anderzijds om te 
voldoen aan de Vlaamse wet-
geving met betrekking tot het 

lozen van afval in oppervlakte-
water.

Een dergelijke ingreep lijkt 
hoog tijd, maar veel overlast 
is er niet. “Het lozingsdebiet 
is dan ook minimaal, het gaat 
om wastafeltjes waar af en 
toe tandpastawater doorheen 
komt,” klinkt het bij van Lier-
op. Ook bij de residentiever-
antwoordelijke Michel Vangool 
kwamen tot nog toe geen con-
crete klachten binnen. De ge-

meenteraadsfractie van Groen 
wil hoe dan ook dat alle gebou-
wen in Leuven zo snel mogelijk 
worden aangesloten op het rio-
leringsnetwerk.

Groen
“Het is sowieso gezonder en hy-

giënischer,” stelt Groen-gemeen-
teraadslid Thomas Van Oppens. 
“Maar de werken mogen niet ten 
koste gaan van de studenten die 
daar verblijven.”

De serieuze studie waarnaar 
van Lierop vraagt zal in de ko-
mende jaren een evenwicht tus-
sen het historisch-culturele as-
pect, het ecologische aspect en de 
noden van de bewoners moeten 
vinden. Ten laatste tegen 2019 
hoopt van Lierop dat er met de 
aansluiting van het Zwartzus-
tersklooster geen druppel afval-
water van de universiteit in de 
Dijle vloeit. Dat wordt dus nog 
even afwachten.

“We willen geen negatief 

angstverhaal verkopen”

MohaMMed ridoUani, SChepen 
LeeFMiLieU

Enige 
residentie 
die niet 
aangesloten 
is op 
riolerings-
netwerk

de riolen druppelen in de dijle
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gEEN cINEmatIckEtS mEER IN alma

Alma concentreert zich op 
zijn corebusiness

Om de verliezen van de afgelopen jaren 
aan te zuiveren, verhoogt het studenten-
restaurant Alma niet alleen zijn maaltijd-
prijzen, maar schrapt het ook de verkoop 
van Kinepolistickets en onderneemt het 
heel wat nieuwe acties.

anne-Sophie de wiTTe

Het studentenrestaurant Alma 
ondergaat behoorlijk wat veran-
deringen onder het beleid van 
de nieuwe ceo Daniel Lips. Tot 
enkele weken geleden konden 
studenten filmtickets kopen bij 
Alma, maar die tijden zijn voor-
bij.

“De verkoop van de filmtic-
kets biedt geen enkele toege-
voegde waarde meer, zowel 
materieel als immaterieel,” 
zegt Lips. “Studenten kunnen 
gemakkelijk filmtickets kopen 
via het internet, waarom zou-
den ze daarvoor naar Alma ko-
men?” Aangezien er geen winst 
voortvloeit uit de doorverkoop 
van de filmtickets, ligt het 
voor de hand deze activiteit te 
schrappen.

Risico
Ook Haroun Boujemaa vindt 

het schrappen van de verkoop 
een goede zaak. Hij is de on-
dervoorzitter van de raad 
van bestuur van Alma en stu-

dentenvertegenwoordiger bij 
LOKO. Hij vindt dat het risico 
te hoog is in vergelijking met 
het rendement. “Doordat er 
geen winstmarge is op de ver-
koop van Kinepolistickets kan 
Alma een aanzienlijk verlies 
maken indien er bij de aan- of 
verkoop tickets verloren gaan. 
Alma mag en kan niet aan der-
gelijk groot risico blootgesteld 
worden.”

Back to the core
Alma wil zich concentreren 
op zijn corebusiness, namelijk 
maaltijden aanbieden aan de 
studenten en het personeel van 
de universitaire gemeenschap. 
Dat wil de keten bereiken door 
middel van heel wat nieuwe ac-
ties.

“Het succes van de Alm-a-
tune heeft onze verwachtingen 
overtroffen,” vertelt Lips met 
trots. Op dinsdagavond kon 
de student al etend aan een 
gedekte tafel genieten van een 
liveoptreden en een gratis f les 
wijn.

Daarnaast is er ook de Almabon 
die de student ‘s middags krijgt bij 
aankoop van een belegd broodje, 
waarmee ’s avonds de aankoop 
van een warme maaltijd 10 eu-
rocent goedkoper is. De nieuwste 
actie heet Koken met Bier.

De komende vier woensda-
gen biedt Alma 2 een maal-

tijd aan die klaargemaakt is 
met bier en bovendien geser-
veerd wordt met een glas van 
het desbetreffende bier van 
het vat. Het bierglas wordt 
gratis als souvenir meegege-
ven.

De almabon loopt tot 20/12/13

“De verkoop van de 
filmtickets biedt geen enkele 
toegevoegde waarde” 

daniëL LipS, Ceo aLMa

StuDENt

persvers

Habemus Beiaardcantus?

er wordt gewerkt aan een Beiaard-
cantus. Dat bevestigt Toon Huls, 
activiteitencoördinator bij de studen-
tenvertegenwoordigersorganisatie 
LOKO. De definitieve datum is nog 
niet vastgelegd, maar de aanvraag bij 
het Leuvense stadsbestuur is alvast 
ingediend voor 2 april. De massacan-
tus wordt om de paar jaren georga-
niseerd en steevast begeleid door 
de beiaard van de universiteitsbiblio-
theek. Of de cantus zal doorgaan, 
hangt af van het fiat van het stadsbe-
stuur.

Preparee prepareert 
presessen

De Leuvense studenten van het 
improvisatietheater Preparee zullen 
over twee weken enkele presessen 
tegen elkaar uitspelen. De preses-
sen van ekonomika, Politika, VRG 
en VTK worden dan gedoopt in het 
improvisatiegebeuren. “elke preses 
zal met twee ervaren Prepareeac-
teurs sketches doen van ongeveer 
vijf minuten,” vertelt jules jordens, 
de promoverantwoordelijke van Pre-
paree. “Het publiek mag op die avond 
suggesties doen over bijvoorbeeld 
locaties of voorwerpen, en daar 
spelen de acteurs op in.” Helemaal 
voor de leeuwen worden de preses-
sen niet gegooid. Ze hebben al enkele 
trainingen gehad waarop ze de basics 
van het improvisatietheater leerden.

Wina wordt oud
Wina, de kring van de wiskunde-, na-
tuurkunde- en informaticastudenten 
gaat dit jaar haar vijftigste levensjaar 
in. Om dat te vieren organiseren zij 
deze weken enkele lezingen van oud-
winezen. Onder andere johan Thijs, 
ceo van KBC is al langsgekomen. 
steven stroeykens, wetenschaps-
journalist van De Standaard en Alain 
Verschoren, de rector van de Univer-
siteit Antwerpen en het hoofd van het 
FWO zullen ook nog komen spreken. 
Volgende week worden de eerste 
vaten gekraakt van een Winabier 
dat speciaal voor deze gelegenheid 
gebrouwd is. in het tweede semester 
zal er nog een lustrumweek gevuld 
worden met allerlei activiteiten.

Student

De komende vier 
woensdagen biedt alma 
2 een maaltijd aan die 
klaargemaakt is met bier
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Mark Lanegan Duisternis is het sleutelwoord
Elke Leuvense student maakt wel eens een uitstap naar de grote wereld 
buiten Leuven. Soms zelfs om te verdrinken in het Belgische cultuuraan-
bod. Zo strekten ook wij onze benen vorige week om in Brussel de prins 
der duisternis Mark Lanegan op te zoeken. We bleven naar adem happend 
achter op het droge.

SiMon ThyS en erneST de CLerCK

Flagey is een locatie die Mark Lanegan al-
leen maar eer aandoet met drank uit gla-
zen, comfortabele stoelen en slechts Duvel 
en Vedett als gulden levensvocht. We ne-
men plaats en wachten vol ongeduld op het 
voorkomen van meneer Lanegan.

Maar alvorens we de verpersoonlijking 
van de melancholie aan het werk te zien kre-
gen, was het de beurt aan maar liefst twee 
voorprogramma’s. Brusselaar Lyenn, die we 
al kennen van de Mark Lanegan Band en de 
ijzersterke Belgische groep Dans Dans, deed 
het ditmaal alleen. Met een stembereik om 

u tegen te zeggen bracht hij alles eenzelvig, 
maar veel verrassends kregen we voor de 
rest niet.

Niet veel later was het de beurt aan Duke 
Garwood, die eveneens niet veel meer 
bracht dan een knap staaltje gitaarwerk. 
Even later keren zowel Lyenn als Garwood 
weder om rockveteraan Lanegan te onder-
steunen.

Gehuld in zwart, neemt hij zijn klassieke 
statische pose vergezeld door een cellist, 
een violist en Fielder, de gitarist. Ope-
nen doet hij met War Memorial, gevolgd 
door Mescalito waar de drums vervangen 
worden door ritmisch geschudde maracas 

waardoor deze drugssong minder dreunend 
wordt, maar eens zo neerslachtig en diep. 
De strijkers vullen de leemtes vanaf When 
Your Number Isn’t Up, en het nummer 
sleurt ons mee door elke plas waar Lane-
gan kniehoog in stond. Ook One Hundred 
Days van het magistrale Bubblegum, grijpt 
ons bij de keel en eindigt met een zucht van 
Lanegan die uit de onderwereld lijkt te ont-
snappen. Mark Lanegan en zijn muziek zijn 
getekend door het leven, tot de dood ons 
van hem scheidt.

Zwaarmoedig euforisch
Solitaire van de coverplaat Imitations klonk 
dan weer net iets te melig en ook The Cherry-
Tree Carol kon ons niet in bekoring leiden. 
In scherp contrast daarmee staat The Gra-
vedigger’s Song dat als universeel Allerzie-
lenlied zou kunnen dienen. Het nummer 
werd orkestraal ingetoomd, maar walste ons 
nog net zo treurig plat. Als maneschijn in de 

nacht was Satellite of Love het lichtpuntje 
gedurende het optreden, een nobel eerbe-
toon aan Lou Reed dat zeer gewaardeerd 
werd door het publiek.

Voor de bisnummers kwam de man van 
weinig woorden terug met Halo of Ashes, 
een nummer van zijn vroegere band Screa-
ming Trees. Het lied werd enkel door Fiel-
der ondersteund met krachtige riffs die 
het publiek wakker schudde uit de Lane-
gan-roes. Duisternis was het sleutelwoord 
en zwaarmoedig euforisch verlieten we 
Flagey. 

De verpersoonlijking van 

de melancholie 

uuR kultuuR StEvEN DElaNNOyE

Een fascinerend geluid
Saxofonist Steven Delannoye is musician in residence 
aan de KU Leuven. Met zijn project DelVitaGroup XL 
probeert hij een huwelijk te smeden tussen jazz en 
klassieke muziek. Onder het wakend oog van het UUR 
KULtUUR werd dat huwelijk afgelopen woensdag voor 
het eerst geconsumeerd in de grote aula van het Ma-
ria-Theresiacollege.

geerT JanSSen

Jazz en klassieke muziek, toch een beetje een 
vreemde alliantie? Akkoord, het zijn beide 
weinig commerciële muziekgenres met een 
al dan niet terecht highbrow imago. Ander-
zijds staat klassieke muziek al jaren op dat 
verhoogje en was jazz amper een eeuw ge-
leden nog muziek om bordelen en duistere 
kroegen op te vrolijken.

Toch wordt er al best lang gezocht naar 
een symbiose tussen jazz en klassiek. God-
father George Gershwin schreef in 1924 
het stuk Rhapsody In Blue, dat geldt als 
een vroege poging. In 1957 lanceerde de 
Amerikaanse componist Gunther Schuller 
het idee van The Third Stream, een gloed-
nieuw genre dat moest bestaan uit gelijke 
delen – jawel – jazz en klassiek. Veel platen 
van de legendarische contrabassist Charles 
Mingus vallen te categoriseren als Third 
Stream.

Grillig
Om maar te zeggen dat Steven Delannoye 
woensdag waarschijnlijk wel wist dat hij tegen 
een rijke traditie moest opboksen. Hij koos er-
voor stukken van Belgische impressionistische 
componisten te bewerken. Daarvoor upgrade-
de hij zijn DelVitaGroup tot DelVitaGroup XL 
door er een houtblazersensemble aan toe te 
voegen. In die bezetting werd de plaat Yip & 
Yang opgenomen. Het UUR KULtUUR dub-
belde dan ook als cd-presentatie. Helaas was 
de cd zelf door praktische bezwaren in Han-
nover blijven steken. Spijtig ook dat de grote 
aula van het Maria Theresiacollege niet was 
heruitgevonden als bordeel.

Het concert werd afgetrapt met de jazz-
kern van de groep, die twee energieke me-
lodieuze stukken leven inblies. Nergens te 
grillig, nergens te mak. Zo hebben wij onze 
jazz graag. Daarna mochten de houtblazers 
mee het podium op. Het leverde een fascine-
rend geluid op, maar het was niet altijd even 
geslaagd.

Hoekig
Soms speelden jazzers en classici om beur-
ten, dan weer werd er naar hartenlust door 
elkaar heen gemusiceerd. De combinatie 

van hoekige jazz en meer ronde klassieke 
muziek leverde een vreemde vormentaal op. 
Zeer vaak recht in de roos, maar af en toe 
flagrant ernaast.

Middenin al deze muzikale probeersels was 
Steven Delannoye zelf de ster van de avond, hoe 
bescheiden hij zelf ook overkwam. Lag het aan 
de premièrestress of heeft hij een zenuwachtige 
aard? Hoe dan ook, ’s mans nerveuze bindtek-
sten verhoogden enkel zijn acute schattigheid. 
Al bij al toch nog een geslaagde avond.

Nergens te grillig, 
nergens te mak. 
zo hebben wij 
onze jazz graag

Steven delannoye (links) en broer peter (rechts)
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mIchIEl cOcxIE IN m

Bloed mengt mooi met goud
Museum M pakt uit met een grote en ambi-
tieuze tentoonstelling. Michiel Cocxie is al 
meer dan vier eeuwen dood en zo goed als 
vergeten. M haalt hem nu weer onder het 
stof vandaan en tracht de kunstgeschie-
denis te herschrijven. “Het museum moet 
vernieuwend zijn.”

erneST de CLerCK

Op woensdagvoormiddag wor-
den we in Museum M vriendelijk 
onthaald op een stevige combina-
tie koffie en kunst vergezeld van 
een speech. Tot onze opluchting 
was die kort, krachtig en tweeta-
lig. We onthielden dat de nieuwe 
directeur, Luc Delrue, veel ambi-
tie heeft, en dat het museum ver-
nieuwend moet zijn. 

De tentoonstelling en het bij-
behorende boek heten, tame-
lijk hoogdravend, "De Vlaamse 
Rafaël". Maar heeft u ooit van 
Michiel Cocxie gehoord? “In de 
zestiende eeuw was hij bijzon-
der bekend en gewaardeerd,” 

zegt curator en schrijver van het 
boek, professor Koenraad Jonck-
heere. Gaandeweg toont hij ons 
waarom. Cocxie verbond in verf 
de Vlaamse primitieven met de 
Italiaanse barok, en had contact 
met Giorgio Vasari en Michelan-
gelo in Rome. Hij maakte zelfs 
samen met Titiaan wandschilde-
ringen voor het keizerlijk paleis 
in Binche. Toch is zijn bekendste 
werk waarschijnlijk de kopie van 
Het Lam Gods van de gebroe-
ders Van Eyck voor Filips II. “Hij 
had geen schroom om de werken 
die hij kopieerde te verbeteren," 
voegt professor Jonckheere er 
aan toe.

David en Goliath
De tentoonstelling begint met 
een schilderij dat David en Go-
liath afbeeldt. “Het is een meta-
foor voor Cocxies werk,” vertelt 
Jonckheere. Hij bedoelt daarmee 
dat de kleine man uit de zuide-
lijke Nederlanden de grote reu-
zen van de schilderkunst aankan. 
David, de kleine herdersjongen, 
neemt het zwaard in de hand en 
onthoofdt de reus Goliath. Die 
metafoor is niet helemaal uit de 

lucht gegrepen want, vervolgt 
Jonckheere, “Cocxie had een in-
drukwekkende carrière in Rome 
en kreeg zelfs opdrachten in de 
Sint-Pietersbasiliek."

Belangrijker blijkt echter op 
het eerste gezicht de minder in 
het oog springende Grot van Pla-
to. Een hoofd is te groot, de com-
positie lijkt in een bedrieglijke 
oogopslag verwarrend en de aan-
dacht van de bezoeker is al ver-
vlogen. Professor Jonckheere is 
echter ongevoelig voor dergelijk 
slap gedrag. “De Grot van Plato 
mag beschouwd worden als het 
artistieke manifest van Cocxie.” 
Jammer dat we daar even overke-
ken. Het toont zijn kennis van de 
oudheid, de Italiaanse meesters 
en de klassieke filosofie en ver-
bindt het met een vleugje Vlaams, 
primitief bloed. “Een echte homo 
universalis.”

Gelukkig is er voor de liefheb-
ber van hersenloze actie ook nog 

het gigantische wandtapijt in 
zaal 23. Daar kan men onmoge-
lijk naast kijken. Wie eerder al 
het hoofd licht voelde worden van 
moordlust na de onthoofding van 
Goliath kan zijn hart ophalen bij 
het ragfijne en monsterlijk grote 

wandtapijt waarop Cyrus afge-
beeld wordt. “Wie een lucifer on-
der het tapijt houdt, eindigt met 
een kilo puur goud," voegt Jon-
ckheere er aan toe. De prachtige 

beeltenis van de onthoofde Cyrus 
staart machteloos de toeschouwer 
aan terwijl het wordt onderge-
dompeld in een gouden recipiënt 
vol bloed. We voelen ons alsof we 
zelf het zwaard vasthouden. Bo-
vendien hangt het prachtige werk 
in een monumentale zaal die het 
alle eer aandoet. Er zijn bankjes, 
dus ga gerust even zitten.

Goddelijke lammeren
Michiel Cocxie viel op zijn drieën-
negentigste van een stelling in het 
Stadhuis van Antwerpen, waar hij 
een van zijn schilderijen aan het 
restaureren was. Hij bleef nog drie 
dagen leven voordat hij uiteinde-

lijk de geest gaf. De oude schilder 
bleef maar ademen. Hetzelfde kan 
gezegd worden van enkele van zijn 
werken. Het laatste werk, in de 
laatste zaal, is het meest bekende. 
De kopie van Het Lam Gods verras-
te ons niet. Toch mag gezegd wor-
den dat de woorden van Luc Delrue 
misschien niet gelogen waren. Het 
lijkt er inderdaad op dat M bijzon-
der veel ambitie heeft. Volgende 
keer de echte Rafaël?

heeft u ooit 
van michiel 
cocxie 
gehoord?

prachtige 
beeltenis van 
de onthoofde 
cyrus

volgende 
keer de echte 
Rafaël?
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Leuven wordt speelplaats 
Playground is het Leuvense kunstenfestival georganiseerd door Museum 
M en kunstencentrum STUK. Het gerenommeerde festival focust zich op 
de kruisbestuivingen tussen beeldende kunst en podiumkunst. Dit week-
end vond de zevende editie plaats, met dit jaar een hogere toegankelijkheid 
naar kinderen toe. 

MargoT de boeCK en LUCaS de 
Jong

In Museum M vonden talloze activitei-
ten plaats. Hoogtepunt was wel de perfor-
mance “Yes!” van Carly Wijs en Marijke 
van Warmerdam, gebaseerd op de biografie 
van schrijver James Joyce. De voorstelling 
vertelt het verhaal van de liefde tussen een 
vrouw en twee mannen, en is een zeven uur 
durende loop van een een uur durende the-
atervoorstelling in een museumzaal. Het 
publiek kan dus binnen en buiten op elk mo-
ment en bovendien zelf beslissen waar het 
staat of zit – of ligt. Dit maakt dat de opvoe-
ring er telkens anders uitziet.

Een andere opmerkelijke performance 
in M was “Clean Air”, van de Duitse kun-
stenares Grace Schwindt. De bevreemdende 
opvoering gaat over hoe de mens zich in de 
bergen terugtrekt om geest en lichaam te 
zuiveren. Dit wordt verbonden aan de in 
de negentiende eeuw opkomende trend van 
Joden om de Alpen als favoriete vakantiebe-
stemming te kiezen. Met dans, tekst en een 

bol wol wordt getoond hoe bepaalde symbo-
len doorheen de geschiedenis terugkomen, 
maar andere betekenissen krijgen. Een 
jonge en een oude performer geven uiting 
aan dit generatieconflict. Beklijvend en mis-
schien te dens op sommige momenten, maar 
de kille overtuiging dat de performance een 
explosie aan gevoelige betekenissen verbergt 
overheerst aan het eind. 

interventies
Zaterdag vertrok om drie uur een parade 
van kunstzinnige kostuums, gemaakt door 
Clédat & Petitpierre, een berucht Frans 
kunstenaarsduo. De kostuums werden van 1 
tot 11 november tentoongesteld in Museum 
M, en zijn levensgrote verwijzingen naar fi-
guren uit de 20e eeuwse schilderkunst, zo-
als “De Schreeuw” van Munch. Vrijwilligers 
droegen deze pakken in een stoet die van het 
museum langs het stadpark naar STUK liep. 
De kleurrijke figuren vielen op in de grijze 
stad. Omwonenden kwamen nieuwsgierig 
uit hun huis, toevallige voorbijgangers wa-
ren blij verrast. Een hele reeks enthousiaste-

lingen volgde de kleurrijke stoet. Wij betrap-
ten ons op de gedachte dat kunst inderdaad 
verbindt. Werkmens, student en lachende 
kleuter tekenden present. 

Dat Playground niet alleen van Museum 
M en STUK haar speelterrein wilde maken, 
bleek ook uit de performance “Winterreise” 

van Gerard Herman. Een ijscokar reed, be-
geleid door een psychedelische sound, door 
de straten en verkocht ijs in een weer dat 
daar absoluut niet op voorzien was. 

Kinderkunst 
In STUK zette het festival zich verder met de 
musicalfilm “Props for drama: suspension of 
disbelief” van het opkomende kunstenaars-
duo Sarah en Charles – een korte video over 

de grenzen tussen drama en realiteit, een 
kleurrijk feestje. Ook de kinderdansvoor-
stelling “Move” van kunstenaarsduo Anna-
bel Schellekens en Giulia Survantes, met een 
decor dat heel erg als een Twisterspel aan-
doet, is een veruitwendiging van de scène als 
speelterrein. 

Toch is Playground geen kinderkunsten-
festival. "Deze invalshoek is eerder toevallig 
gekomen omdat deze lijn in de organisch ge-
groeide programmatie opviel", merkt com-
municatieverantwoordelijke Frank Geypens 
van STUK op. Met de absurdistische spel-
show "27 Gnosis" van Michael Portnoy en 
danschoreografie "Nowhere and everywhere 
at the same time" van William Forsythe was 
er dan ook zeker ruimte voor meer uitda-
gend en experimenteel werk.

Hans Empereur van STUK merkt ten 
slotte op dat de opkomst hoger was dan vo-
rige jaren. "Op zaterdag waren er een 150 à 
200-tal bezoekers. Alle voorstellingen wa-
ren uitverkocht. Dat komt misschien omdat 
we de programmatie dit jaar in een weekend 
samenballen in de plaats van in een week, 
zoals de vorige jaren."

Playground slaagt erin om kunst in ver-
schillende contexten te tonen, en kan zowel 
om zijn speelsheid als om zijn kleurrijke 
veelzijdigheid een breder publiek warm ma-
ken voor experiment. Een festival dat zijn 
naam waardig is.

Kunst verbindt. 

Werkmens, student 

en lachende kleuter 

tekenden present.

REcENSIE DE JEugD vaN tEgENWOORDIg

Donderdag is visjesdag
Wanneer De Jeugd Van Tegenwoordig in 
België optreedt, weten ze dat ze voor weinig 
verrassingen zullen staan. Wanneer Belgen 
naar De Jeugd Van Tegenwoordig gaan, we-
ten ze dat ze op hun wenken bediend zullen 
worden. “Leufje, we gaan een één-tweetje 
doen zoals ze dat in Nederland noemen.”

QUinTen evenS

Ongeveer een jaar na de herope-
ning van Het Depot krijgt het Mar-
telarenplein meer dan eens bezoek 
van grote namen. De Jeugd Van 
Tegenwoordig mag dan niet met-
een de allure hebben van een Sea-
sick Steve, men kan op zijn minst 
zeggen dat ze nog steeds vertoeven 
op de hoofdpodia van een hoop be-
langrijke festivals. Dat het concert 

relatief snel uitverkocht was, mag 
dan ook geen verrassing heten.

Door met Hollereer de zaal bin-
nen te stormen liet De Jeugd er geen 
twijfel over bestaan waar het feestje 
zou plaatsvinden. Het publiek, dat 

bestond uit een fijne mix van stu-
denten, tieners en enkele Nederlan-
ders, hapte onmiddellijk toe als een 
hongerige school vissen. Teruggooi-
en? Nee, de vier ervaren entertai-
ners zochten om de paar nummers 
interactie op met het publiek door 
herhaaldelijk te vragen of we er nog 
wel zin in hadden. “Ja natuurlijk," 
klonk het dan enthousiast.

Dj-set
Het viel op hoe dansbaar sommige 
nummers van het nieuwste album 
live overkwamen. Bas Bron, vaste 
producer van De Jeugd Van Tegen-
woordig, is mee met zijn tijd en liet 
geregeld een stevige dubstepbeat of 
een clap vallen. Nummer als Space 
Koibois en Bewuste sabotage had-
den gemakkelijk in een dj-set kun-
nen voorkomen.

Dat betekent niet dat De Jeugd 
de perfectie vertegenwoordigde op 
het podium. Soms werden num-
mers wat slordig afgesloten en het 
improvisatoire gespeel met synths 
en teksten kwam niet altijd even 
vlot over. De beat die ze op een 
paar momenten lieten hangen, 
vertraagde en verveelde zelfs enke-

le keren. De drie rappers zijn ook 
niet de beste zangers. Toen Willie 
Wartaal begon te zingen in een mi-
crofoon zonder autotune viel met-
een op dat hij het niet zou redden.

Onvolwassen
De vier jongens hebben echter een 
ongelooflijke souplesse gekweekt 
sinds ze in het voorprogramma van 
Snoop Dogg stonden. De microfoon 
was in een wip gewisseld, er werd ge-
glimlacht en de brofist met Bas Bron 
was veelbetekenend. Het kwartet be-
staat nog altijd uit twaalfjarigen die 
samen de hele tijd grapjes uithalen 
met nietsvermoedende voorbijgan-

gers. Dat plezier straalde af op het 
publiek; als Wiwa even het publiek 
moest vertegenwoordigen van Fabe-
ryayo, ging het hek van de dam.

Tot slot het voorprogramma: mis-
schien de enige verrassing van de 
avond. De Jeugd had Falco Benz 
meegenomen. “Een beetje 2Fabiola," 
zei iemand in het publiek, en dat 
was geen onterechte opmerking. 
De man liet het publiek golven met 
housebeats en claps die al even strak 
waren als zijn maatpak. Op veel mo-
menten knipoogde hij naar Baauer, 
Rustie en landgenoot Bakermat. De 
enige link die gelegd kon worden 
met De Jeugd was zijn synthspel: 

het zal niet veel gescheeld hebben of 
Bas Bron had exact dezelfde instel-
lingen gebruikt. Een interessante 
inleiding op een solid optreden.

De drie 
rappers zijn 
niet de beste 
zangers

perfectie niet 
vertegen- 
woordigd op 
het podium
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gesloten.

    A1 = alleen Alma 1                                     A3 = alleen Alma 3

   A2 = alleen Alma 2                                              = vegetarisch

Menu v/d week
11 - 15/11/2013

 
 

http://www.alma.be

dinsdag

Beenham met provencaalse saus     € 4.10
Kalkoenstoverij met patersbier, groentenmengeling
     en denappeltjes  € 5.80
Omelet natuur spinazie in room en rissoléepatatjes   € 5.30

Spaghetti bolognaise groot A1+A3  € 4.10
Spaghetti bolognaise klein A1+A2 € 3.10

Chili sin carne met boontjes en gebakken aardappelen   € 5.30
Hamburger met ketchupsaus en erwtjes     € 3.10
Spaghetti bolognaise groot      € 4.10
Steak met peperroomsaus en vichywortelen   € 5.80

Kaasgroenteschijf met courgette en wortelblokjes   € 5.30
Koninginnenhapje       € 4.10
Luikse pens met rode kool      € 3.10

Gebraden haantje met roze pepersaus en slaatje A1+A3 € 5.80

woensdag

Kippenbout met currysaus en ananasring    € 3.10
Stoofvlees op z’n Vlaams      € 5.30
Vegetarische loempia met zoetzure kerrie en basmatirijst  € 4.10
Verse visfilet met witte wijnsaus en spinazie   € 5.80

donderdag

vrijdag

€ 355 per avond
€ 250 tijdens het weekend

Kringen aangesloten bij LOKO of OSR/OKER krijgen 105 euro korting.

Bij elke vierde fuif van een kring of vereniging binnen hetzelfde
academiejaar is de huur van de zaal gratis. En dat geldt ook als je het 

vatenrecord breekt!

 Reservaties en inlichtingen: 016/22.31.09 of albatros@loko.be !

DE GOEDKOOPSTE
FUIFZAAL VAN LEUVEN

Alm-a-tune
In Alma 1 ‘s avonds een live optreden, een gedekte tafel

en een gratis fles wijn(*) !

(*) Rood of wit naar keuze, per 4 personen.

maandag

in Alma 2
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Als een van de eerste beleidsdaden haalt rector Rik Torfs de ban-
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trekkersrol durven spelen in Rome”

Veto Trakteert knip deze bon uit en druk deze veto gratis af in kleur op peperduur 

fotopapier bij een copycenter naar keuze. lang leve moeder Natuur!
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De Jeugd van Tegenwoordig
“We verkopen varkensanussen”

NavRaag

De Jeugd van Tegenwoordig heeft met “Ja, 
Natúúrlijk” een vierde plaat klaar en ze 
speelden donderdag Het Depot plat. Reden 
genoeg dus om de enfants terribles van de 
nederhop op de rooster te leggen.

peneLope bergKaMp en 
breChT CaSTeL

Jullie waren onlangs te gast in de 
talkshow Café Corsari en toen 
bleek dat presentator Tomas de 
Soete jullie nieuwe plaat nog niet 
had beluisterd. heeft hij dat intus-
sen wel gedaan?
Willie Wartaal: «Ik denk niet 
dat hij dat al heeft gedaan.»
Vjèze Fur: «Het interesseert ons 
ook niet.»
Wiwa: «Hij is namelijk – shit, ik 
ben het woord kwijt voor onbe-
kwaam...»

veto heeft jullie plaat wel beluis-
terd. Zijn jullie na het vrolijke Ster-
renstof weer neergedaald op deze 
donkere planeet?
Vjèze: «Daar heb je wel een beetje 
gelijk in, maar we gingen niet bewust 
op zoek naar duisterder. Dit is er uit-
gekomen. Ik denk ook dat als we een 
tijdje vrolijke nummers hebben ge-
maakt, dat wij dan automatisch op 
een punt komen en weer iets nieuws 
willen doen.» 

in jullie nieuwe single de Formule 
doe jij, wiwa, een “Kleine shout-
out naar de Machine”, – jullie twee-
de plaat, – en dus niet naar de La-

chende derde. is dat omdat jullie 
dat de beste plaat vonden?
Wiwa: «Nee, gewoon omdat ik 
het een hele leuke tijd vond, die 
heel leip was. En het was ook ge-
woon een tijd waarin mensen met 

z’n allen massaal dachten: “Oh, ze 
zijn wel heel goed.” Het is eigenlijk 
zeggen van “hè, weet je nog dat je 
ons goed vond, we zijn nog steeds 
goed”.»

hadden jullie bij get Spanish ach-
teraf het gevoel dat dat misschien 
een beetje té homo was?
Wiwa: «Weet je wat het ding is 
met Get Spanish? Dat zou je er-
over kunnen zeggen, maar het 
nummer, de muziek, onze teksten 

en daarbij de videoclip dat is wel 
een van onze beste affe concepten. 
Het klopt wel. Het klopt beter dan 
heel veel van onze dingen.»
Vjèze: «We zaten in de studio en 
we dachten: gaan we dit doen? Ik 
was weer aan het zeuren en toen 
zeiden de anderen: “Ja, dit gaan 
we doen.” En toen zaten we er in. 
Het beviel ons. Bij mij heeft het 
een tijdje geduurd, maar op een 
gegeven moment zat het er toch 
wel in.»

in de tweede single van “Ja, natuur-
lijk!”, barkie, zit een duidelijke quote 
van de vermoorde rechtse politicus 
pim Fortuyn: “heb er zin an - at your 
service". is dat een bewuste keuze?
Wiwa: «Ja, alles is sowieso altijd 
een bewuste keuze. Je kunt heel 
veel zeggen over Fortuyn, over 
zijn kleding, over zijn auto, maar 
de uitspraak “Ik heb er zin an” is 
heerlijk.»
Yayo: «Het is nu serieus de eerste 
keer dat iemand opmerkt dat dat 
een quote van Fortuyn is. Er was 
toen ie dat gezegd had ook een 
discussie over waar het nu van-
daan komt. Het was, geloof ik, zo 
dat rijke mensen dan iets typisch 
uit de woordenschat van arme 
mensen gebruiken om onder el-
kaar te communiceren.»

dus verwijzen jullie met die quote 
dan ook naar de vrije meningsui-
ting?
Yayo: «Nee, het is gewoon een 
grapje.»
Wiwa: «Wel een hele goeie! Maar het 
is ook wel leuk dat jij er nu zo over na-
denkt. Dat speelt ook wel een beetje 

mee. Dat je op een hele leuke manier 
mensen kunt laten nadenken.»
Yayo: «En ze het hoofd op hol 
kunt brengen.»
Wiwa: «Je hoeft niet per se heel 
erg met de tekst bezig te zijn. 
Dat wil jij doen, maar dat hoeft 
niet.»

Destructief
het nummer benden komt op ons 
over als een stoot in de maag. was 
er nood om ook de andere kant 
van de medaille te laten zien?
Vjèze: «Ja, op het moment zelf 
waren we redelijk destructief. 

We waren in die modus en het 
viel gewoon heel mooi samen met 
de muziek. Het klopte gewoon. 
We waren naar een festival ge-
weest...»
Yayo: «We hadden champagne 
gedronken. We waren al twee of 
drie dagen bezig.»

het was echt een donker mo-
ment?
Vjèze: «Ja, destructief gewoon. 
Het was wel heel gezellig, maar 

ook wel destructief. Dat je mis-
schien wakker wordt en een glas 
in je handen hebt. Dat soort din-
gen.»
Yayo: «Als je een kater hebt, 
voel je je soms weer cool. 
Toch wil je liever niet drin-
ken. Maar je drinkt toch een 
drankje. En een tweede. Bij 
elke stap die je naar de ver-
nieling zet , voel je dat je het 
de dag nadien dubbel op je re-
kening krijgt.»
Vjèze: «Je voelt dat je gaat 
neerstorten. Je hebt de keuze 
om nog door te gaan of in te 
storten.»
Wiwa: «We hebben maar een 
paar thema’s, hè.»
Yayo: «Het leven en de dood.»
Vjèze: «(Rapt) Het leven, de 
dood, de straat en de goot. Soms 
eet je niks, soms verdien je 
brood.» 

er komt binnenkort een tv-do-
cumentaire over jullie. het is al 
bekend dat herman brusselmans 
erin voorkomt...
Vjèze: «Hij komt er inderdaad in 
voor.»
Met z’n drieën: «Hij rapt 
zelfs!»

Jullie hebben alle drie naast de 
Jeugd ook nog andere activitei-
ten: presenteren (wiwa), mode 
(vjèze), schrijven (yayo) etc. is 
de Jeugd dan een soort vehikel 
om dat ene creatieve te doen 
wat jullie gemeenschappelijk 
hebben? waar jullie altijd naar 
terug komen als een soort vei-
lige thuis?
Wiwa:  «Je ziet het goed. Dat 
is precies wat het is. Het is 
net zoals die bende cr imi-
nelen die varkensanussen 
verkopen als ca lamares, om 
daar van weer vrouwen het 
land in te kunnen smokke-
len.» 
Yayo: «De calamares en de vrou-
wen zijn dan respectievelijk De 
Jeugd van Tegenwoordig en mode, 
schrijven...»
Wiwa: «Calamares is echt De 
Jeugd! We verkopen jullie var-
kensanussen.»

Jij bent onlangs als reporter 
naar het buitenland geweest, 
wiwa?
Wiwa: «Ik ben met UNICEF 
naar Sierra Leone gegaan. Daar 
heb ik een meisje geïnterviewd 
dat de laatste jaren haar moe-
der en haar broertje heeft ver-
loren.»

het is jullie vierde keer in het de-
pot. herinneren jullie de vorige 
optredens hier nog?
Met z’n drieën: «Ja, ja , ja!»
Vjèze: «Toen was het hier heel an-
ders. Heel gezellig.»
Yayo:«Ja, we zijn heel blij dat het 
opgeknapt is, maar de sfeer was 
wel wat warmer en bourgondi-
scher.»
Vjèze:«Het geluid is nu wel 
super goed.»

“tomas De 
Soete is 
onbekwaam”

“het was 
heel gezellig, 
maar ook 
destructief”

van links naar rechts: Faberyayo, willie wartaal en vjèze Fur van de Jeugd van Tegenwoordig: “bij elke stap die je naar de vernieling zet, voel je 
dat je het de dag nadien dubbel op je rekening krijgt.”
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