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Voor de oktobercampagne tegen nachtlawaai deelden vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink en schepen voor studentenzaken Bieke Verlinden 
lolly’s uit. Ze werden duidelijk gesmaakt                              (Foto: Kwong Geung To)

admInIStratIef en technISch PerSoneel nu al oP hun tandvleeS

Overwerkt ATP vreest ontslagen  
Het Administratief en Technisch Personeel 
(ATP) van de KU Leuven vreest het eerste 
slachtoffer te worden van de besparingen. 
Nu al zijn ze overwerkt en zitten hun con-
tracten legaal in een grijze zone. De vak-
bonden trekken aan de alarmbel

Korneel De Schamp en 
Sam rijnDerS

Voor de professoren en studenten 
van de KU Leuven is het Admi-
nistratief en Technisch Personeel 
(ATP) een onmisbare steunbeer. 
Het ATP vreest dat de aankomen-
de besparingen hen zwaar zullen 
treffen. 

“Wie tussen de lijntjes leest, ziet 
dat men vooral de richting uit-
kijkt van het ATP. Het eerste waar 
de decanen aan denken (zie Veto 
4102, red.), is besparen op onder-
steunend personeel,” zegt Peter 
Maertens, stafmedewerker onder-
wijs en vakbondsafgevaardigde 
voor ACLVB. “Ze zouden beter be-
paalde tijd- en middelenrovende 
procedures herdenken.”

Ook Luc De Lentacker, vak-
bondssecretaris van het LBC-
NVK, de bediendenbond van het 

ACV, vreest dat het ATP zal lijden. 
“De grootste kost van een universi-
teit is de personeelskost. Als men 
moet besparen, komt men daarop 
uit. Dat kan niet anders. De rector 
heeft ons beloofd naakte ontslagen 
te vermijden, maar we houden ons 
hart vast.”

Hij wijst ook op de onderfinan-
ciering van het hoger onderwijs. 
“Al tientallen jaren zitten we on-
der de beloofde financiering. Nu 
moeten we nog eens besparen.Het 
water staat de sector aan de lippen. 
Wij willen wat ons beloofd is, maar 
het is een beetje een hopeloze strijd 
aan het worden.” 

“Er is nog niet veel duidelijk-
heid over de besparingen, maar 
we verwachten geen onmiddellijke 
impact op het personeel,” stelt pro-
fessor Bert Overlaet, directeur van 
de Personeelsdienst, de vakbonden 
gerust. “In bepaalde gevallen zul-

len tijdelijke contracten niet ver-
lengd worden, maar mensen die er 
al lang zijn, hoeven geen schrik te 
hebben. Het is absoluut voorbarig 
om te denken aan ontslagen.”

Cultuur van overwerk
De mogelijke besparingen zijn de 
spreekwoordelijke druppel, kla-
gen de vakbonden. Al jaren ligt 
ook de werkdruk bij een aanzien-
lijk deel van het personeel te hoog. 
“Overwerken is gewoon geïnsituti-
onaliseerd. Veel van mijn collega's 
werken minstens één uur per dag 
meer dan ze moeten. Vaak wordt 
het zelfs van hen verwacht," zegt 
Maertens. Hij begrijpt dan ook 
best dat studenten klagen over de 
administratieve mallemolen van 
de universiteiten, bijvoorbeeld bij 
het verwerken van ISP’s.

“Uiteraard is er een cultuur van 
systematisch overwerken,” bevestigt 
De Lentacker. “Bij het wetenschap-
pelijk personeel is dat al lang zo. Die 
kennen geen uren. Op een bepaald 
moment moet een project af. Die 
werkdruk sijpelt door naar het ATP 
dat het onderzoek moet ondersteu-
nen.” Al die overuren worden boven-
dien niet vergoed, alsnog de bonden. 

Toch werken de meeste per-
soneelsleden graag en zetten ze 
zich met plezier in, benadrukken 
ze. De Lentacker: “Maar soms is 

het gewoon gewoon te veel. Zeker 
wanneer zou blijken dat sommige 
collega’s moeten vertrekken.” Zo 
dalen de middelen, terwijl studen-
tenaantallen maar blijven stijgen. 

Overlaet heeft geen oor naar 
de verzuchtingen van de vakbon-
den. “Waar wordt er niet geklaagd 
over de werkdruk? Onze organi-
satie werkt flexibel en vraagt dus 
veel flexibiliteit van medewerkers, 

maar geeft er ook veel terug.” Vol-
gens hem kennen veel faculteiten 
drukke en minder drukke peri-
odes. “Heel wat mensen wordt 
gevraagd een tandje bij te steken 
tijdens de inschrijvingen of tijdens 
de ISP’s, maar dat wordt op andere 
momenten gecompenseerd. Het 
gaat in twee richtingen.” 

Lees verder op pagina 3

“Waar wordt er niet geklaagd 
over de werkdruk?”

BerT overlaeT  
(perSoneelSDirecTeur Ku leuven)

“het eerste waar de decanen 
aan denken, is besparen 
op het ondersteunende 
personeel”

peTer maerTenS  
(aclvB)
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Splinter vetodebat# Nieuwe straaljagers 
kopen in crisistijden?

vraaG van DeZe WeeK

DoeT De Kul GenoeG voor menSen meT een FuncTieBeperKinG?
Discussieer mee op Facebook.com/vetoleuven en Twitter.com/veto_be

Bedankt,  
Ku leuven!
Het leek allemaal zo simpel. Filosofie inte-
resseerde mij al een tijdje, en ineens ston-
den de sterren gunstig om het aan de KU 
Leuven te studeren. Tijdens een gesprek 
met een medewerker van de campus leek 
het echt iets voor mij. Een open geest, een 
historisch bewustzijn. Houden van lezen, 
schrijven en discussiëren. Abstract kun-
nen denken? Ik heb het allemaal op zak. 
En dat ik NLD (non-verbal learning disor-
der) heb, zou geen enkel probleem zijn. Het 
draaide toch alleen maar om teksten lezen 
en debatteren. Zo’n 90 procent van mijn 
vakken draaiden inderdaad rond lezen, 
discussiëren en nog meer lezen. Over Plato 
en Aristoteles, over de sterrenhemel boven 
mij en de morele wet in mij. Maar helaas 
was er nog die resterende tien procent, vrij 
vertaald naar “het vak logica”. Het vak is 
verplicht in de opleiding filosofie en heeft 
een waarde van zes studiepunten. Het is 
een uiteenzetting van de reactie van q op 
p, waarom straten nat kunnen worden 
zonder dat het regent en de destructieve 
disjunctieve koppeling en zijn vriendjes.  
Het klinkt misschien simpel, maar dat is 
het helemaal niet voor iemand die geen 
letters of cijfers correct kan interprete-
ren. Want dat is net waar NLD voor staat. 
Non-verbal Learning Disorder. Alles wat 
niet in woorden geschreven staat, is veel 
moeilijker om te begrijpen. Vandaar dat ik 
enorm moest zwoegen op die logica. “Als 
p dan q” zei mij even veel als een doorsnee 
Japans journaal. Ook de kindse methode 
om met “Puk” en “Quarkje” te werken, 
bracht geen soelaas. Mijn resultaat van 
januari viel nog op een dierenhand te tel-
len. Vier. 

Gelukkig is er de Cel Studeren met een 
Functiebeperking. Ik besloot er na te gaan 
welke faciliteiten ik kon aanvragen om 
alsnog die zes studiepunten te verdienen. 
Maar een volgende koude douche stond al 
op me te wachten. De leerstoornis NLD 
wordt niet eens erkend omdat het een 
neuropsychologische term is, dewelke niet 
worden opgenomen in het Grote Hand-
boek Voor Psychische Foutjes. Daardoor 
heeft de KU Leuven dus geen verplichting 
mij faciliteiten aan te bieden.

Maar ik blijf vinden dat dat wel zo is. 
Ook al is er geen echte verplichting om 
mij te helpen, dan nog vind ik dat de KU 
Leuven een morele verantwoordelijkheid 
heeft om studenten zoals ik te helpen. Be-
schouw het dan maar als een stiefkind in 
plaats van een eigen kind. Hoe kan de KU 
Leuven ons de wereld laten ontdekken, 
wanneer ze zelf niet eens verder kijkt dan 
haar neus lang is? 

In augustus blokte ik dertig dagen voor 
logica, onder begeleiding van het moni-
toraat. Mijn resultaat ging van een vier 
naar een vijf, maar men zag hoe ik qua 
logica aan het einde van mijn Latijn was. 
In mijn eerste jaar filosofie behaalde ik 
64 studiepunten, wat voor mezelf bewijst 
dat ik geen domme student ben. Maar aan 
de KU Leuven studeren doe ik niet meer. 
Door die logica. Het leek allemaal zo sim-
pel. 

  annemie vermeulen

Een Splinter bevat de persoonlijke mening 
van de schrijver. Ze bevat niet de mening 
van de redactie.

In volle besparingswoede dure gevechtsvliegtuigen aankopen. Voor de 
ene is het absurd, voor de andere noodzakelijk. Simon ThyS

Wouter De Vriendt, Kamerlid 
Groen en defensiespecialist

"De Crem heeft te veel vrijheid gekregen 
om die aankopen te doen. Het is een pres-
tige project waarbij het bedrag circuleert 
rond de 5 miljard euro. En dat in tijden 
van grote noden op vlak van economie, 
sociaal beleid of milieu. We moeten bij 
Defensie in de eerste plaats specialiseren 
en taken verdelen binnen de EU. Daarover 
hebben we minister De Crem bitter weinig 
gehoord in de afgelopen jaren."

"Straaljagers zijn nodig, maar de vraag 
is of België die uitgave moet doen. Straal-
jagers zouden moeten aangekocht worden 
door bepaalde Europese landen, maar niet 
door iedereen. Er moet een taakverdeling 
zijn. Zo heeft de Belgische defensie zijn 
eigen troeven, zoals de special forces on-
der andere. Als we op andere aspecten van 
Defensie bezuinigen, kan België gerust 
zijn duit in het zakje doen voor de straalja-
gers, maar dan samen met andere landen."

"Ik denk dat de tijd voorbij is dat elk 
leger nog in staat moet zijn om alles zelf 
te doen. Maar Pieter De Crem schijnt 
dat niet te beseffen. Dat is geen effici-
ente besteding van het belastinggeld."

"Er moet dus een duidelijke taakverde-
ling zijn met de deelnemende landen van 
Europa of NAVO, wie wat doet. Maar hoe 
dan ook, militaire middelen vereisen een 
stevig politiek kader en buitenlands be-
leid. We zien dat dat een probleem is bij de 
interventie van Irak en de Amerikaanse 
interventie in Syrië waar enkel bombar-
dementen de situatie niet oplost. Dat is 
ook de reden waarom Groen die operatie 
niet heeft goedgekeurd. Ten tijden van Li-
bië heeft Groen de militaire operatie wel 
gesteund omdat toen de politieke context 
duidelijker was, onder meer door het VN-
mandaat. Al dan niet militair tussenko-
men is een moeilijk debat dat veel nuances 
vergt."

Jo Coelmont, Brigadegeneraal van de luchtmacht 
verbonden aan het Egmont Instituut en het 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

“We mogen ons niet blind staren op de aankoop van één bepaald type 
toestel. In het totale financiële plaatje maakt dat niet zo'n groot ver-
schil. We moeten verder kijken dan de aankoopprijs, en rekening hou-
den met andere aspecten, zoals levensduur. De vraag is ook niet of 
we gevechtsvliegtuigen nodig hebben, maar welke rol die binnen het 
geheel van Defensie zullen spelen.”

“Als onze regering uit solidariteit of morele overwegingen beslist 
om deel te nemen aan een bepaalde operatie, dan moet het leger in 
staat zijn om die opdracht daadwerkelijk tot een goed einde te bren-
gen. Daarvoor zijn nu eenmaal middelen nodig. Gevechtsvliegtuigen 
hebben in alle scenario’s een betekenisvolle rol te vervullen. Zelfs 
bij humanitaire acties zijn ze nodig om het overzicht te bewaren 
en de veiligheid te vrijwaren.”

Lezersreacties
Robbe Wulgaert (via Facebook): “Waarom moet het, voor defensie en huidig minister, per se de allerduurste vliegtui-
gen zijn? Die dan nog niet eens de degelijkste zijn. Zou een goedkoper model, misschien een dat geen kernwapens kan 
droppen, ook een optie zijn? Boys and their toys zeker.”
Koenraad Coel (via Facebook): “Niet alleen zijn onze F-16s nog een aantal jaar inzetbaar, de F-35’s die ze willen kopen 
zijn zowat het duurste model met tegelijkertijd het duurste onderhoud én de meeste vraagtekens achter hun degelijk-
heid. Ofwel ben je dan héél dom ofwel word je onder de tafel goed betaald.”
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onderwijs
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Contracten
Vooral personeelsleden met tijdelijke 
contracten komen in het vizier, zegt 
ook Overlaet hierboven. Laat nu net 
die tijdelijke contracten schering en 
inslag aan de KU Leuven zijn, en 
een doorn in het oog van de bonden. 
Maertens: "Mensen werken hier soms 
al twintig jaar en hebben al achttien 
verschillende contracten gehad. Om-
dat ze niet in vaste dienst zijn kan hun 
contract bij wijze van spreken met één 
pennentrek beëindigd worden." Door 
de stortvloed aan tijdelijke contracten 
leeft een groot deel van het personeel 
dan ook in onzekerheid. 

Nochtans schendt de universiteit 
het arbeidsrecht niet, door beroep te 
doen op verschillende wettelijke me-

chanismen. "De universiteiten ken-
nen verdomd goed deze grijze zone," 

gaat jurist Maertens verder. "Maar ze 
moeten niet alleen legaal, maar ook 
moreel in orde zijn. Nergens anders 
raakt een werkgever daarmee weg." 

Daarmee bedoelt hij de verschil-
lende inkomstenbronnen van de 
universiteit. Subsidies en onderzoeks-
gelden vormen daar een belangrijk 
deel van. “Volgens de universiteit is 

gesubsidieerd onderzoek nu eenmaal 
van bepaalde duur, waardoor je met 

dat geld personeel niet vast kan aan-
nemen,” legt De Lentacker uit. “Juri-
disch moeilijk betwistbaar, maar wij 
strijden daar al jaren tegen.” 

Het universiteitsbestuur heeft 
begrip voor de klachten van de vak-
bonden over contractduur. “Ik vind 
dat een terecht aandachtspunt hoor,” 
geeft Overlaet toe. “Daarom hebben 

we ervoor gezorgd dat iemand die af-
hankelijk is van externe financiering 
op dezelfde manier behandeld wordt 
als iemand met een contract van on-
bepaalde duur.” Overlaet benadrukt 
dat steeds meer personeelsleden op 
externe financiering een contract van 
onbepaalde duur krijgen. 

Ford Genk
Toch lijken de personeelsleden blij 
met het nieuw ATP-plan, dat nog 
deze week naar de Academische 
Raad verstuurd wordt. Maertens: 
““Het ATP-plan is wel degelijk een 
goede verdienste van de nieuwe be-
stuursploeg, maar gaat niet ver ge-
noeg. Zeker rond de werkdruk is er 
te weinig ambitie.” De Lentacker 
treedt Maertens bij. “We hadden 
meer ambitie verwacht. Veel beloftes 
van de rector (Rik Torfs, red.) tijdens 
zijn verkiezing vinden we niet terug, 

vooral als het gaat om vertrouwen ge-
ven aan het personeel.” 

Overlaet is medeopsteller van het 
plan. “Het is eigen aan de vakbonden 
om meer te willen. Toch zijn er een 
aantal concrete actiepunten die ver-
dere verbeteringen mogelijk maken. 
Ik stel vast dat het beleidsplan voor 
het ATP goed onthaald wordt.” 

Maertens sluit af met een waar-
schuwing. “Hebben wij het slecht? 
Nee, wij hebben het nog niet zo 
slecht dat we van vandaag op mor-
gen gaan staken. Wij zijn on spea-
king terms met onze werkgevers. 
Het is hier geen Ford Genk. Dialoog 
blijft voor ons het allerbelangrijkste. 
Hoewel een stiptheidsactie ook een 
aantrekkelijk idee zou zijn. Wat zou 
er gebeuren indien iedereen stipt 
zijn acht uur zou presteren in de ISP-
periode? Op den duur zullen hon-
derden studenten zonder antwoord 

“Sommigen werken hier al 
twintig jaar en hebben al 
achttien contracten gehad”

peTer maerTenS (vaKBonDSaFGevaarDiGDe aclvB)

“Het zijn helemaal geen topics die 
het studentenpetje te boven gaan”

De KU Leuven barst uit zijn voegen. Dat 
brengt meer beslissingen en dus meer 
vertegenwoordigingsorganen met zich 
mee. Alleen klinken die de doorsnee stu-
dent weinig vertrouwd: Academische 
Raad, Gemeenschappelijk Bureau en On-
derwijsraad. 

eline hooGmarTenS 

Het Gemeenschappelijke Bureau 
(GeBu) voert het dagelijkse bestuur 
van de universiteit. Daar heeft men 
het over onderwijs, infrastructuur en 
besparingen, maar ook over het aan-
werven van nieuw personeel. Naast 
de rector, alle vicerectoren en de alge-
meen beheerder hebben ook de stu-
denten er een zitje.

"Het zijn helemaal geen topics die 
het studentenpetje te boven gaan", 
vertelt Nathalie De Beukelaer, onder-
voorzitter van de Studentenraad KU 
Leuven. “De student zit mee aan tafel 
mét even zware stem,” benadrukt De 
Beukelaer. “De rector en vicerectoren 
vinden het wel degelijk relevant dat 
hier een student aanwezig is.” Rik 
Torfs, rector van de KU Leuven, be-
vestigt: “Het gaat tegenwoordig niet 
meer om inspraak, maar om mede-
bestuur.” Het GeBu zet meestal de 
beleidslijnen uit voor de universiteit. 
Dergelijke dossiers komen voor op de 
Onderwijsraad voor advies en daarna 
wordt erover beslist op de Academi-
sche Raad. 

De onderwerpen die besproken 
worden op het GeBu worden onder 
de loep genomen in de Onderwijsraad 
met een uitgewerkt advies als resul-
taat. Op de Onderwijsraad zetelen zo-
wel studenten, een vertegenwoordiger 
van de assistenten en de vicedecanen 
Onderwijs van elke faculteit. In prin-

cipe heeft de Onderwijsraad zuiver 
een adviesfunctie. De voorzitter 
van de Onderwijsraad, Marie-Ro-
se Christiaens vertelt: “Het gebeurt 
dat meningen van de studenten en de 
vicedecanen niet parallel lopen. Stu-
denten hebben er dan alle belang bij 
dat zij een gedragen en gemeenschap-
pelijk standpunt hebben en dit kun-
nen argumenteren.”

Maar hoe komen studenten met 
verschillende belangen dan in he-
melsnaam aan één standpunt? Dat 
bepalen de studenten in de Algemene 
Vergadering van de Studentenraad, 
waarin ze hun eigen faculteit verte-
genwoordigen. “Verrijkend hoe stu-
denten sommige zaken zo verschil-
lend kunnen bekijken”, vindt Marijke 
Vanderschot, die voor de Studenten-
raad zetelt in de Onderwijsraad. “Dat 
is een verschil met je eigen studenten-
kring, daar liggen de meningen vaak 
meer op één lijn.”

Ook professor Christiaens schrikt 
niet terug van diverse meningen: 
“Soms delen de studenten de mening 
van de vicedecanen niet. Dan is het 
voor mij geen kwestie van kiezen. 
maar zoeken naar een consensus, 
naar het breedste draagvlak en een 
manier om de genomen beslissing op 
te volgen.”

De Onderwijsraad stuurt haar 
adviezen door naar de Academi-
sche Raad (AR). Als belangrijkste 
beslissingsorgaan is zij verantwoor-

delijk voor het algemeen beleid en 
het bestuur van de KU Leuven. Ook 
hier worden studenten nauw be-
trokken, waaronder De Beukelaer. 
“Een overkoepelende raad is goed 
om te streven naar een eenvormig 
beleid voor de verschillende facul-
teiten. Het kan bijvoorbeeld niet 
dat sommige studenten met een 
negen afstuderen, terwijl anderen 
alsnog een examen het jaar erop 
moeten afleggen.” 

De Beukelaer heeft het over de nul-
tolerantie, dat zij als een van de grote 
verwezenlijkingen van de Onderwijs-
raad ziet. Studenten die in hun laatste 
masterjaar een negen halen, maar on-
derscheiding in het algemeen, verdie-
nen hun diploma. “De docenteneva-
luatie was een lastiger dossier, ” vult 
Vanderschot aan, “de andere partijen 
aan tafel wilden graag de frequentie 
verminderen, maar hier konden wij 
ons als studenten niet in vinden. He-
laas kan ons standpunt het niet altijd 
halen.” 

Sleutelformule
De gewone student bereiken blijkt 
een dossier van een ander kaliber te 
zijn. Rik Torfs bevestigt: “We besef-
fen goed dat de complexe en vooral 
talrijke dossiers afschrikken, maar we 
doen moeite om die afstand te over-

bruggen. Zo komt er een nieuwsbrief 
over onderwijs op de website van de 
KU Leuven en lich-
ten we de dossiers 
ook graag toe bij wie 
erom vraagt.”

De sleutelformu-
le voor Vanderschot 
en De Beukelaer? 
“Diverse menin-
gen aanhoren en 
standpunten ver-
dedigen die onszelf 
na aan het hart lig-
gen. Ook al krijgen 
we onze mening er 
niet steeds door, 
ze wordt daadwer-
kelijk beluisterd. 
Onze argumenten 
toch nog regelma-
tig opgerakeld,” 
gaat De Beukelaer 
verder. Professor 
Christiaens beves-
tigt: “Willen wij 
een dynamische 
en democratische 
universiteit zijn, 
dan moet onze be-
sluitvorming dat 
ook zijn. Inspraak 
en feedback van de 

studenten moet dan ook gerespec-
teerd worden.”  

rade(n)loos! GeBu, oWr en ar
Wordt jij wel eens radeloos bij ons ingewikkelde onder-
wijslandschap? Tweewekelijks verklaren we enkele hippe 
onderwijsstructuren.  
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marie-rose christiaens is voorzitter van  
de onderwijsraad
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academische raad 
(ar)

Hoogste orgaan met onder ande-
re rector, vicerectoren, decanen, 
personeels- en studentenverte-
genwoordigers. 

onderwijsraad 
(oWr)

Adviesraad met vicerector en 
vicedecanen Onderwijs, en stu-
dentenvertegenwoordigers 

Gemeenschappelijk 
Bureau (GeBu)

Dagelijks bestuur van de univer-
siteit. 

algemene  
vergadering (av)

Het studentenparlement. Alle 
faculteiten vertegenwoordigd. 
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onderwijs

Visitatierapport dwingt Audiologische en Logopedische 
Wetenschappen tot spreidstand
De opleiding Audiologische en Logope-
dische Wetenschappen kreeg een positief 
visitatierapport. Op een punt na: de visita-
tiecommissie vindt dat een extra masterjaar 
noodzakelijk is. 

miKa TuyaerTS

De visitatiecommissie vindt dat 
een extra masterjaar noodzake-
lijk is voor internationalisering 
en fundamenteel onderzoek. Een 
vervelende boodschap in tijden 
van besparingen.

 “De studenten hoeven niet te 
vrezen dat de accrediatie wordt 
ingetrokken als er geen master 
van 120 studiepunten komt. Ook 
met een master van 60 studie-
punten behalen de opleidingen 
voldoende resultaten voor de 
verschillende kwaliteitswaarbor-
gen,” nuanceert programmadi-
recteur Inge Zink.

Voor Liese Grosjean, preses 
van de Kring Logopedie Audio-
logie (KLA), kwam de conclusie 
van het rapport niet onverwacht. 
“Als voormalig onderwijsver-
antwoordelijke was ik vorig jaar 

sterk betrokken bij de visitatie. 
Toen kregen we al een voorlopige 
feedback. Al jaren geeft men te 
kennen het masterprogramma 
te willen uitbreiden om zo een 
aantal pijnpunten aan te pakken, 
maar voorlopig zonder succes. In 
2012 werd een aanvraag voor een 
extra masterjaar door de Vlaam-
se overheid immers van tafel ge-
veegd.”

Vakken doorgeschoven
De faculteit probeert wel het on-
derwijsprogramma aan te passen 
om de overvolle master te ontlas-

ten. Zo wordt volgens Grosjean 
momenteel gewerkt aan een her-
vorming van het huidige master-
jaar. “Dat programma is positief 
onthaald door het Facultair Be-
stuur en ligt maandag voor op 
de Permanente Onderwijscom-
missie (POC, red.). Aangezien 
het nog niet definitief is, kan ik 
er niet veel over kwijt. Maar het 
lijkt zeker een positieve ontwik-
keling.”

Een ander probleem dat het 
visitatierapport aankaart, is de 
zwakke cesuur tussen de ba-
chelorfase en het masterjaar. 
Ook daarin treedt Grosjean het 
rapport bij. “Op dit moment 
moeten onze studenten reeds bij 
aanvang van het derde bachelor-
jaar een onderwerp kiezen voor 
de masterthesis. Op dat moment 
hebben we de vakspecifieke op-
leidingsonderdelen echter nog 
niet gevolgd. Studenten zijn dus 
volledig aangewezen op opzoek-
werk om zich een beeld te vormen 

van het onderdeel waarin ze zich 
willen verdiepen.”

Volgens Zink is de faculteit 
zich bewust van het probleem. 
“Door de eenjarige master blijft 
het probleem van de vage schei-
ding tussen de bachelor en de 
master. Studenten moeten in-
derdaad al een masterproef in  
derde bachelor beginnen. Ze 
hebben immers twee jaar nodig 
voor goed onderzoek. Wij bena-
drukken wel dat we er alles aan 
doen om onze studenten zo goed 
mogelijk te begeleiden in hun 
onderwerpkeuze voor de mas-
terthesis.” 

Ondertussen diende de oplei-
ding een nieuwe aanvraag voor 
een tweejarige master in, maar 
of die in besparingstijden slaagt, 
is maar de vraag. Voorlopig roeit 
men met de riemen die men 
heeft. Maandag zal blijken of de 
hervorming van het masterjaar 
een goede oplossing is of een 
druppel op een hete plaat.

“het probleem van de vage breuk tussen 

bachelor en master kunnen we in dit 

systeem niet oplossen”

inGe ZinK (proGrammaDirecTeur)

SPaceBIllBoard hanGt reclamePaneel aan SatellIet 

Ook de ruimte ontsnapt niet  
aan reclame

Vorige donderdag lanceerde de KU Leuven 
haar nieuwste project: een reclamepaneel 
in de ruimte. Drie jonge doctorandi willen 
zo voor een wereldprimeur zorgen in 2016. 
Al blijkt de ruimtereclame vooral reclame 
voor de ruimtetechnologie van  
de universiteit.

paul-emmanuel Demeyere

SpaceBillboard. Geef toe, het klinkt 
exotisch. De uitwerking is echter 
meer down to earth. Aan een satel-
litiet hangt een plaatje van onge-
veer twintig op twintig centimeter. 
Daarop kunnen bedrijven bood-
schappen achterlaten. Ook gewone 
stervelingen kunnen een mede-
deling van maximaal 140 tekens 
plaatsen. Twitter in space.

Het project kan alvast rekenen op 
de belangstelling van grote bedrij-
ven. Kinepolis, Electrabel en Mi-
crosoft reserveerden hun plekje op 
het reclamepaneel. 

Onzichtbaar

Twintig op twintig centimeter, wie 
heeft daar wat aan? Weinig toeval-
lige passanten die het SpaceBill-
board zullen opmerken. De reclame 
en boodschappen zelf zullen dan 
ook niet zichtbaar zijn vanuit de 
ruimte, maar wel op de website van 
het project. 

Tjorven Delabie, Maarten Decat 
en Jeroen Vandewalle, de bezielers 
van het project, willen dan ook geen 
nieuwe reclamemarkt aanboren in 
outer space. Ze willen enerzijds de 
aandacht vestigen op ruimtevaart-
onderzoek, en anderzijds financiële 
en morele steun werven. Een tot de 

verbeelding sprekend project helpt 
daarbij. 

“Het concrete doel van het Space-
Billboard is om geld in te zamelen 
voor een grondstation, en daar-
naast de verdere ontwikkeling van 
Cubesats aan de KU Leuven te on-
dersteunen,” legt professor en bege-
leider Dirk Vandepitte uit.

Cubesats
Die Cubesats staan centraal in de 
ruimterevolutie die de KU Leuven 
wil ontketenen. Het zijn kleine sa-

tellieten, ongeveer zo groot als een 
brood. Omdat ze lichter en compac-
ter zijn en standaard onderdelen 
gebruiken, zijn ze veel goedkoper 
dan grotere satellieten. 

Vandepitte: “De lancering van 
een gewone satelliet, die vaak zo 
groot is als een auto, kost al snel en-
kele miljoenen. Bij Cubesats is dat 
maar een honderdduizendtal euro.” 
Zo wordt ruimtevaartechnologie 
betaalbaar en dus toegankelijk voor 
kleinere spelers zoals universitei-
ten. Volgens Vandepitte bevinden 

we ons nu in een Cubesat-revolutie 
en moet de universiteit de kans grij-
pen om een sterke positie te verwer-
ven binnen deze nieuwe technologi-
sche ontwikkeling.

De Cubesat waarmee het space-
billboard wordt gelanceerd is ont-
wikkeld voor het KMI. Dat wil er 
de opwarming van de aarde mee 
onderzoeken. Het team van de KU 
Leuven ontwikkelde het geleiding-
systeem voor deze Cubesat. De 
lancering is gepland voor 2016 in 
Brazilië.  
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“het concrete doel is 
geld inzamelen voor een 
grondstation”
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onderwijs
InSchrIjvInGSProBlemen herexamenS

Willekeur heerst bij faculteiten rond 
laattijdige toelatingen

De verplichte inschrijving voor de herexa-
mens zorgt al een tijdje voor horrorverha-
len. Ook deze zomer was er heel wat aan de 
hand. De universiteit benadrukt de nood-
zaak van het systeem. 

Korneel De Schamp

De deadline voor het inschrijven bij 
de derde examenperiode, in de volks-
mond bekend als de herexamens, lag 
dit jaar op 15 juli. Was je te laat met 
inschrijven, dan was het oordeel on-
verbiddelijk: niet-deelname aan de 
herexamens. Toch blijkt het systeem 
niet altijd zo strikt zo toegepast.

Enkele studenten getuigen over hun 
ervaringen. Jan had na zijn examens 
in juni een belangrijke sportwedstrijd. 
“Ik ben na mijn examens beginnen te 
trainen en zat helemaal in the zone. Ik 
heb pas drie dagen na de deadline ge-
merkt dat je je ook moest inschrijven.” 
Ook Anna merkte pas te laat dat er 
ingeschreven moest worden: “Meteen 
na mijn examens heb ik niet verder ge-
klikt dan mijn punten, en daarna ben 
ik op reis vertrokken. Toen ik de zes-
tiende thuiskwam was het al te laat.” 

Het zijn verhalen die herkenbaar 
klinken bij heel wat studenten, maar 
toch verschilt de oplossing blijkbaar 
sterk afhankelijk van aan welke fa-
culteit je je bevindt. Jan mocht uit-
eindelijk toch meedoen met zijn her-
examens. “Heel laat in augustus kreeg 
ik te horen dat je met motivering toch 
een uitzondering zou krijgen. Uitein-
delijk kon ik toch meedoen, hoewel ik 
al één herexamen gemist had.” 

Anna kreeg echter een ander ver-
haal te horen: “Niemand die ik belde 
aan de KU Leuven kon me verder hel-
pen. Uiteindelijk kwam ik terecht bij 
de ombuds van mijn faculteit. Die was 
vrij bot. Het was mijn probleem en ik 
moest het zelf oplossen. Ik kon uit-
eindelijk niet meedoen met mijn exa-
mens en ik kreeg ook geen antwoord 
op vragen of ik nu een examenkans 
kwijt was en of ik kon tolereren.” 

Vicerector Studentenbeleid Rik 
Gosselink kent de problematiek. “Er 
waren inderdaad enkele problemen, 
maar veel minder dan vorig jaar om-
dat we ingezet hadden op betere com-
municatie.” De faculteiten hebben 
inderdaad grote autonomie, aldus 
Gosselink. “In principe wordt een uit-
zondering enkel toegestaan als over-
macht kan bewezen worden, zoals 
ziekte of computerproblemen. Maar 
daar hebben de faculteiten autonomie 
in. Als vicerector waak ik er wel over 
dat er een gelijkwaardige behandeling 
heerst aan alle faculteiten.”

Computerfout
Een andere fout zorgde eveneens 
voor problemen. Sommige studen-
ten waren ingeschreven voor hun 
herexamens, maar de inschrijving 
kwam niet door wegens een compu-
terfout. Marijke Vanderschot zetelt 

voor de Studentenraad KU Leuven 
in de Onderwijsraad: “Er waren in-
derdaad een aantal gevallen waar 
een computerfout voor problemen 
zorgde, maar al die mensen hebben 
uiteindelijk hun herexamens kunnen 
afleggen. We hebben geen weet van 
mensen die hun examen niet konden 
doen door die fout.” Gosselink valt uit 
de lucht als we hem vertellen over de 
computerfout: “Ik had daar nog niets 
van gehoord. Als studenten ons dat 
laten weten, zullen we zeker nagaan 
waar de oorzaak lag.”

De universiteit blijft pal achter het 
inschrijvingssysteem staan. Gos-
selink: “Het inschrijvingssysteem 
verhindert een enorme administra-
tieve overlast. Anders worden er te 
veel examenmomenten geboekt voor 
studenten die nooit opdagen. Met dit 
systeem willen we studenten die een 
herexamen willen afleggen een zo 
gunstig mogelijke regeling bieden.” De 
studenten probeerden vorig jaar het 
systeem te veranderen, maar tever-

geefs. Vanderschot: “Alle faculteiten 
waren het er over eens dat het systeem 
noodzakelijk was en zeiden dat de her-
examens zo geoptimaliseerd werden 
voor ons. Voor bepaalde faculteiten is 
dat misschien zo, maar zeker niet voor 
de grote meerderheid. Veel examen-
momenten liggen al vast ver voor het 
einde van het 2de semester.” 

Gosselink nuanceert: “Er wordt al-
tijd op voorhand geanticipeerd welke 
lokalen nodig zijn. Vandaar dat een 
aantal momenten al zichtbaar zijn van 
in maart. Dat wil niet zeggen dat die 
momenten zo blijven als er minder in-

schrijvingen zijn, vandaar dat we die 
onmogelijk al kunnen bekendmaken 
of vastleggen.” 

De studenten blijven bij hun verzet. 
“We gaan blijven proberen om er iets 
aan te doen. Opnieuw, voor de grote 
faculteiten is die examenplanning ze-
ker niet zo’n groot probleem. We wil-
len een systeem waarbij mensen niet 
plots arbitrair worden uitgesloten,” 
besluit Vanderschot.

De namen van de twee getuigen 
zijn fictief

lezersbrief Studenten, waar is jullie respect voor elkaar?
De eerste weken van het academie-
jaar zijn weken vol feestjes, drank 
en seks. Dat is altijd zo geweest en 
dat zal, vermoed ik, altijd zo blij-
ven. Woensdagavond passeerde ik 
bij het studentenwelkom in Leuven 
en zag daar het beest in veel stu-
denten ontwaken. 

Momenteel is mijn vierde jaar 
in Leuven al ingezet en dan maak 
je wel heftige dingen mee als je op 
stap gaat. Vechtpartijen, bewuste-
loze mensen…. Noem het maar op 
en ik ben het wel eens tegengeko-
men. Nooit was ik zo verontwaar-
digd dan wanneer ik terugkwam 
van mijn avondje uit woensdag.

De concerten van het studenten-
welkom duurden tot een uur of tien 
en erna besloot ik met mijn vrien-
dinnen het feestje nog even verder 
te zetten in één van de vele cafés op 
de oude markt. 

Midden in het café stond een 
groepje studenten en als ik de situ-
atie goed kan inschatten, was het 
een groep eerstejaars. Enkele jon-
gens waren al flink aangeschoten. 

Op het moment dat ik hen pas-
seerde, nam één van de jongens me 
langs achter beet bij mijn heupen 
en bonkte hij met zijn lichaam en 
penis 3 keer hard tegen me aan. 
Vervolgens stak hij, voor ik had 

kunnen reageren, zijn hand in mijn 
rok. Ik draaide me vliegensvlug 
om, gaf de kerel een duw naar ach-
ter en riep dat hij van me af moest 
blijven.

De jongen stond omringd door 
een hoop vrienden, waaronder 
enkele meisjes. Hij wilde duide-
lijk zijn gezicht niet verliezen en 
lachte: “Als ge geen goesting hebt, 
loop dan door hé slet”. Zijn vrien-
den, inclusief de meisjes barstten 
in lachen uit.

Mijn avond was verpest en ik 
keerde terug naar mijn kot. De hele 
situatie bracht me aan het naden-
ken. Was ik preuts omdat ik niet 

kon lachen met de omstandighe-
den? Nee, dit kon toch niet?

Wat geeft die jongen het recht 
om mij midden in een café te be-
tasten? 

Waar ik dan nog het meest van 
onder de indruk ben, was het feit 
dat die meisjes erbij stonden en 
me recht in mijn gezicht uitlach-
ten. Op zo een moment denk ik: 
waar is in hemelsnaam jullie zelf-
respect? 

Is de generatie van de nieuwe 
studenten al zo anders ingesteld 
dan ik of is dit gewoon een situatie 
die algemeen aanvaard geworden 
is? Dit is in mijn ogen echter al 

een grote stap richting aanran-
ding en dat hoef ik niet te pikken. 

Mijn doel van deze brief is ge-
woon om alle studenten, manne-
lijk én vrouwelijk, op te roepen om 
hier eens bij stil te staan. Waarom 
denk je dat je iemand mag aanra-
ken op intieme plaatsen zonder 
toestemming? Dat is echt niet oké! 
Met andere woorden: toon respect 
en versier elkaar op de ouderwetse 
manier, desnoods met een wan-
smakelijke openingszin maar als-
jebliéft niet op deze manier.

Een studente in Leuven.

“Ik kon niet meedoen met mijn 
examens en ik kreeg geen 
antwoord op mijn vragen”

een STuDenTe

“de inschrijvingen 
verhinderen administratieve 
overlast”
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Internationaal
Koen vIdal over ISraël, PaleStIna en het vredeSProceS

"Ik wens Israël wijze en gematigde 
leiders toe"

Zelden behelsde een zomer zoveel bloedige 
conflicten als die van 2014. De recente ont-
wikkelingen in de Gazastrook zijn een nieu-
we, pijnlijke episode in het conflict tussen 
Israël en Palestina. Vorige week leidde Koen 
Vidal, Chef Buitenland van De Morgen, een 
debat over het conflict.

jonaS poTemanS

Begin juli ondernam het israëli-
sche leger operation protective 
edge, waarbij veel burgers om het 
leven kwamen. Wat heeft deze 
operatie uiteindelijk teweeg ge-
bracht?
Koen Vidal: «In de eerste plaats 
bracht dit conflict veel menselijke 
en materiële schade met zich mee. 
Daarnaast heeft het conflict de 
partijen nog verder uit elkaar ver-
wijderd. Hoe kan een Palestijnse 
vader, die zijn kinderen en vrouw 
verloren heeft, ooit nog toenade-

ring tot Israël zoeken?»

er is veel onenigheid over wat 
de werkelijke aanleiding voor het 
conflict was. Wat is die volgens u?
Vidal: «Zowel de Palestijnen als 
de Israëliërs geven andere ver-
klaringen, van de moord op de 
drie Israëlische scholieren tot de 
nieuwe Palestijnse eenheidsrege-
ring Fatah-Hamas. Klaarblijke-
lijk is het eigen dat beide partijen 
een andere reden tot contestatie 
hebben, maar een ruzie raakt pas 
opgelost als de ene partij begrijpt 
waarom de andere partij niet te-
vreden is. En vice versa.»

Wat zorgde, in tegenstelling tot 
de vorige conflicten, dat opera-
tion protective edge wereldwijd 
veel ophef veroorzaakte?
Vidal: «Het was een zelden ge-
ziene escalatie die veel emoties 

opriep bij zowel vriend als vij-
and. Velen waren woedend en 
verontwaardigd, maar tegelij-
kertijd wilden de mensen weten 
waarover het conf lict ging, wat 
de drijfveren van beide partijen 
waren en wat de geschiedenis van 
het conf lict behelst. De feiten 
en cijfers zijn één ding, maar de 
toekomst en interpretatie is min-
stens van even groot belang.»

De verontwaardiging leidde bij 
zowel het pro-israëlische als pro-
palestijnse kamp tot betogingen. 
hoe percipieerde u deze sfeer?

Vidal: «Wel, meestal leiden esca-
laties van deze orde tot betogin-
gen. In dit geval waren ze echter 
veel talrijker en krachtiger dan 
voorzien. Maar zolang de beto-
gingen beschaafd verlopen, heb-
ben ze hun waarde en kan men er 
enkel uit leren.»

Gazacaust
Bij enkele pro-palestina betogin-
gen werd de swastikavlag gespot, 
wat toch niet echt ordentelijk te 
noemen valt. ondermijnt dit niet 
de palestijnse wil tot overleg? 
Terwijl objectief gezien langs pro-
israëlische kant er beschaafd werd 
betoogd?
Vidal: «Wanneer hier de twee zij-
des vergeleken worden, komt men 
in een contramine terecht. Het 
klopt inderdaad dat een kleine 
groep pro-Palestina betogers zich 
schuldig bevindt aan wansmake-

lijke praktijken. Maar men moet 
uitzoomen en het als een geheel 
bekijken. Deze herrieschoppers be-
lichamen de ware aard van de pro-
Palestina betogers niet.»

israël kreeg ook naast de demon-
straties heel wat kritiek te verdu-
ren. Zo had marc van ranst het 
over de ‘Gazacaust’, Willy claes zei 
dan weer dat het ‘historische kre-
diet’ van de holocaust op was. Zijn 
dat nog beschaafde meningen?
Vidal: «Ik heb respect voor Willy 
Claes en Marc van Ranst. Maar 
persoonlijk zou ik mij terugtrek-
ken uit het denkkader van de Ho-
locaust. Als je de jodenvervolging 
en de oorlog in Gaza door elkaar 
begint te gebruiken wordt alles nog 
veel ingewikkelder.»

hoe zag u de aanpak van België in 
dit conflict?
Vidal: «Er heerste een zekere be-
hoedzaamheid en terughoudend-
heid om het debat aan te gaan. 
Wanneer verslagen van EU-ob-
servatoren en internationale mis-
sies zeer hard zijn voor de prak-
tijken van Israël, doet men die 
mensen in conf lictgebied oneer 
aan door die conclusies niet te 
vertalen. Die terughoudendheid 
stoort mij en is allesbehalve ef-
ficiënt. Zo vond ik dat de softe en 
terughoudende bewoording van 
minister van Buitenlandse Zaken 
Didier Reynders helemaal niet in 
verhouding stond tot wat er aan 
de gang was in de Gazastrook. 
Het kwam over alsof hij zich dis-
tantieerde van het conf lict, wat 
we niet mogen doen.»

Vredesproces
hoe heeft deze zomer het vre-
desproces aangetast?
Vidal: «Het vredesproces be-
vindt zich nooit in een eenvou-
dige situatie. Het recente conf lict 

heeft naast een grote shock ook 
voor een enorme achteruitgang 
gezorgd. Aangezien men te kort 
op de oorlog zit, dient men een 
periode van stabiliteit in te lassen 
om terug op adem te komen. De 
hoofden moeten terug op kracht 
komen en geleidelijk aan dient 
dat te leiden tot een poging tot 
verzoening.»

Wat is hierin de rol van het li-
koed-kabinet, onder leiding van 
israëlitisch premier Benjamin 
netanyahu?
Vidal: «Hoe men het ook draait 
of keert, de kansen tot vrede zijn 
enorm geslonken onder dit ka-
binet. Zeggen dat er geen voor-
uitgang geboekt is, is in de wer-
kelijkheid een eufemisme voor 
achteruitgang.»

heeft het midden-oosten meer 
baat bij gematigde figuren, genre 
yitzhak rabin?
Vidal: «Ik heb een enorme voor-
keur voor gematigde en wijze lei-
ders. Individuen die de moed heb-

ben om tegen het volk te zeggen 
waar het op staat, het intellectueel 
vermogen bezitten om empathie te 
analyseren en daarmee rekening te 
houden en niet onderhandelen met 
enkel de eigen garanties in het ach-
terhoofd. Zo'n leiders wens ik ieder-
een toe. Zeker Israël en Palestina..»

De tweestatenoplossing blijft 
hetgene waar we naar dienen te 
streven?
Vidal: «Men moet erkennen dat 
de Palestijnen recht op grond-
gebied hebben. Tegelijkertijd 
neem ik aan dat beide kampen 
naar vrede streven, wat impli-
ceert dat je vroeg of laat toena-
dering moet zoeken. Het is ech-
ter een enorme oefening om een 
samenleving te creëren waarin 
empathie en respect voor elkaar 
vanzelfsprekend is. Uiteraard is 
het een proces dat veel tijd vergt, 
toch moet het kunnen leiden tot 
een samenleving waar men langs 
beide kanten de horizon op een 
vreedzame wijze steeds in het 
vooruitzicht stelt.»

“Zeggen dat er geen 
vooruitgang geboekt is, 
is een eufemisme voor 
achteruitgang”

verdediger van israël gezocht
Afgelopen dinsdag organiseerde de Kring Internationale Betrekkin-
gen een debat omtrent de recente ontwikkelingen in de Gazastrook. 
Het panel, onder leiding van moderator Koen Vidal, bestond uit de 
gerenommeerde figuren Anya Topolski, Ludo Abicht, John Nawas 
en Pieter Stockmans.

Een aantal dagen voor het debat publiceerde Joods Actueel een 
kritisch artikel over de partijdigheid van het panel. “Normaal gezien 
maakte Hans Knoop - bekend van de zaak Menten - deel uit van het 
panel, maar hij verwachtte als verdediger van het handelen van Is-
raël evenveel spreektijd als de drie andere panelleden te samen. Zo’n 
voorwaarden konden wij niet accepteren,” aldus Koen Vidal.

De afwezigheid van een individu genre Hans Knoop impliceerde 
dat er geen weerwerk tegen de overvloedige kritiek op Bibi’s Gover-
nment geboden kon worden en er eerder sprake was van een lezing 
dan een debat. (jp)

“als je de jodenvervolging en 
de oorlog in Gaza door elkaar 
begint te gebruiken wordt alles 
nog veel ingewikkelder”
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Internationaal
Studenten vInden hun lIef oP eraSmuS 

“Ik kom heel vaak uit mijn 
comfortzone, omdat hij me  
er toe dwingt” 

Een Erasmuservaring dient in de eerste 
plaats om andere culturen te ontdekken, 
veel bij te leren en misschien een andere 
taal onder de knie krijgen. Maar soms leidt 
het toch tot iets meer. 

FemKe BerTSché

In the Erasmus impact study uit-
gaande van de Europese Commissie, 
blijkt dat mensen die op Erasmus 
geweest zijn vaker een buitenlandse 
partner hebben. Zo heeft 33 procent 
van de ex-Erasmusstudenten een re-
latie met iemand van een andere na-
tionaliteit, waarvan een kwart hun 
partner ook op Erasmus tegenkwam. 
Daartegenover hebben van degenen 
die nooit een internationale uitwisse-
ling hebben gedaan, 13 procent een 
buitenlandse partner. Aan de andere 

kant hebben de zogenaamde mobiele 
studenten vaker ook geen relatie om-
dat ze zich minder snel willen binden. 

Jaarlijks vertrekken er honderden 
KU Leuvenstudenten op Erasmus. 
Dus is het niet moeilijk enkele studen-
ten te vinden die een lief vonden op 
verplaatsing. “Ik ben vorig jaar naar 
Zaragoza geweest en heb daar een 
Argentijnse leren kennen,” vertelt Ce-
dric, student bedrijfscommunicatie. 

“We zijn meer en meer beginnen op 
te trekken en het klikte goed. En zo 
toch met een beetje vrees een relatie 
begonnen omdat ik wist dat Argenti-
nië niet echt bij de deur ligt. Maar toch 
gedaan, want je kunt dat uiteindelijk 
niet tegenhouden.”

Tijdsverschil 
Christy komt uit Amerika en is dit 
jaar ingetrokken bij haar Vlaamse 
vriend Fabio. Nadat hij een semester 
in haar universiteit in the States had 
gestudeerd, zijn ze niet onmiddellijk 
een relatie begonnen. “Ik heb Fabio 
leren kennen in zijn laatste maand 
dat hij in Amerika bleef. We hebben 
elkaar die maand elke dag gezien en 
hij was mijn beste vriend. Ook toen hij 
terug in België kwam zagen we elkaar 
dagelijks op Skype, als vrienden,” ver-
telt Christy. Toch zijn ze later een rela-
tie begonnen en is Christy dit jaar in 
Leuven aan een masterstudie begon-
nen. “Ik ben daarna op uitwisseling 
geweest naar Spanje en we dachten, 
nu we op hetzelfde continent wonen 
kunnen we er evengoed voor gaan,” 
lacht ze uitbundig. 

Een multiculturele relatie is niet 
altijd een pretje. Naast de normale 
relatieproblemen zijn er ook enkele 
specifieke punten waarmee rekening 
gehouden moet worden. Zo is het 
tijdsverschil voor velen een probleem. 
“We hebben er regelmatig slaap voor 
moeten laten om elkaar te kunnen 
spreken,” vertelt Christy. “Vooral om-
dat we beiden een hele dag moeten 
werken.” Ook Sien, die een Colombi-

aanse vriend heeft overgehouden aan 
haar Erasmus in Duitsland, vindt het 
tijdsverschil maar niets. Daarnaast is 
een langeafstandsrelatie elkaar vooral 
hard missen: “Het moeilijkste vind 
ik het gemis en telkens weer afscheid 
moeten nemen. Want je weet dat het 
lang kan duren voor je elkaar weer 
ziet,” aldus Sien.

Breder perspectief 
Maar een Erasmuslief biedt ook 
voordelen. “Ik heb nu heel goed en 
heel snel Spaans geleerd, door ge-
woon dag in dag uit Spaans te sms’en 
en te praten met haar,” weet Cedric. 
“Je leert ook een nieuwe manier van 
leven kennen. Ik heb nieuwe con-
necties en een heel nieuw netwerk 
in het buitenland. Je ziet voordelen 
voor je toekomst, waar je daarvoor 
nooit aan had gedacht. Ik heb een 
veel breder perspectief op de wereld 
gekregen, dankzij die relatie.”

Ook Christy werd een ander per-

soon door haar relatie: “Hij helpt me 
om nieuwe dingen te ontdekken. Ik 
kom heel vaak uit mijn comfortzone, 
omdat hij me er toe dwingt. Ik denk 
dat dat een van de beste manieren is 
om te groeien.”

Toch heeft niet elke relatie kans 
op slagen. Javier ontmoette vijf jaar 
geleden zijn Belgische vriendin op 
Erasmus in Denemarken. “Na enkele 
maanden heb ik besloten naar België 

te verhuizen omdat ik haar zo graag 
zag. We zijn hier vijf jaar samen ge-
weest, maar de culturele verschillen 
waren te groot. Ik ben mediterraan, 
latino zelfs en dat werkte niet altijd 
even goed met haar.”

“Daarnaast had ik het gevoel dat 
ik meer voor haar moest opgeven 

dan zij voor mij wou doen. Ik had 
heel wat moeite om me aan te pas-
sen aan de Belgische cultuur. Ik 
moest werk zoeken en Nederlands 
leren,” vertelt Javier. “Als we nu sa-
men verhuisd waren naar een derde 
land, dan waren er waarschijnlijk 
veel minder problemen geweest.” 

“toch met een 
beetje vrees 
een relatie 
begonnen” 

ceDric

“de culturele 
verschillen 
waren te 
groot” 

javier

lezersbrief  VVS, Speel niet met onze toekomst!
Afgelopen woensdag stak de 
Vlaamse Vereniging van Studen-
ten (VVS) opnieuw van wal met 
één van hun, alom gekende, lu-
dieke acties. Een bestuurder ont-
snapte aan een vergadering van 
de Vlaamse Interuniversitaire 
raad (VLIR), uit onvrede met de 
beperkte wil van de gespreks-
partners om hen te betrekken in 
de gesprekken. Een lovenswaar-
dig initiatief, niet? Alhoewel het 
wederom pijnlijk duidelijk maakt 
waar de weak spot van de Vlaam-
se studentenvertegenwoordiging 
dan écht ligt. 

Als je wilt spreken, is het stui-
tend om het forum te verlaten. 

Het is een beetje zoals een twee-
derangsartiest eindelijk de kans 
krijgt het Sportpaleis plat te spe-
len, en dan halverwege zijn setlist 
er de stekker uittrekt en het podi-
um verlaat. U kan zich indenken 
wat zijn groupies en fans van het 
eerste uur ervan zouden denken. 
Wel, laten die fans nu nét de ver-
zameling Vlaamse studenten zijn. 
VVS laat haar achterban, en bij 
uitbreiding: alle studenten, hier-
mee meer dan ooit in de steek. Ik 
kan me moeilijk voorstellen dat ik 
de enige student ben die het ver-
trouwen in VVS verloren heeft. 
Een spreekbuis die niet spreekt, 
is ook maar een buis. Ofwel hol, 

ofwel een ruim onvoldoende 
prestatie. ’t Hangt er maar vanaf 
hoe je het lezen wil. Hoewel beide 
interpretaties ruimschoots waar-
heidsgetrouwheid kunnen clai-
men, me dunkt.

De tijd voor ‘ludieke acties’ van 
VVS is ruimschoots verstreken. 
Het gevoel bekruipt me dat niet 
enkel nog de dames en heren po-
litici met onze toekomst aan het 
spelen zijn, maar dat het spel stil-
aan onthoofd wordt door wat nu 
nét mijn troeven –schoppen?- aas 
zou moeten zijn. Mijn vertegen-
woordiging. Studentenvertegen-
woordiger zijn is een eer, en die 
rol mag dan ook eerbaar gespeeld 

worden. Niet met ludieke acties. 
Niet nu. Niet als de democratise-
ring, de toekomst en de oriënte-
ring van ons onderwijs de inzet 
van het spelletje is. 

Heren bestuuders van de 
Vlaamse Vereniging van Studen-
ten, aanklagen dat je niet gehoord 
wordt, doe je niet door weg te lo-
pen als je wél gehoord wordt. En 
al helemaal niet om dan, op zo-
genaamd ludieke wijze, met een 
WC-borstel te gaan praten. Het 
ludieke van het geheel ontgaat 
me volledig. U heeft de stem van 
meer dan 200 000 studenten op 
ludieke wijze vermoord. De uit-
gestoken hand die u aangereikt 

werd, hebt u geweigerd. Hoogst-
waarschijnlijk zal ik u volgende 
keer weer horen roepen dat u niet 
mag meepraten. Ik kan het uw ge-
sprekspartners nog moeilijk kwa-
lijk nemen. Heren bestuurders 
van de Vlaamse Vereniging van 
Studenten, uw verantwoordelijk-
heid is groot. Uw lichtvoetige 
houding met dewelke u deze ver-
antwoordelijkheid draagt is een 
schandelijke aanfluiting van elke 
student in Vlaanderen. Daarom 
zeg ik u, met enige nadruk: speel 
niet met onze toekomst!

Naam en adres bekend  
bij de redactie

7vetoleuven
@veto_be Maandag 13 oktober 2014    Veto



SociaalSociaal
het veerhuIS helPt druGGeBruIKerS 

“Zelfs chirurgen  
zitten aan de cocaïne”

Het Veerhuis is een hulpcentrum voor druggebrui-
kers in Leuven. Hulpverlener Gilles Debie geeft 
meer uitleg over de gratis begeleiding.
FemKe BerTSché

Wat doen jullie in het veerhuis precies?
Gilles Debie: «Wij werken hier met 
een team van hulpverleners, dokters 
en psychologen met mensen die pro-
blemen hebben met illegaal drugge-
bruik. Mensen kunnen hier terecht 
voor psychosociale begeleidingen. 
Concreet gaan wij per geval na wat er 
juist aan de hand is, want het drugge-
bruik is vaak niet het enige probleem. 
Daarnaast kunnen mensen hier naar 
de dokter, voornamelijk voor medische 
vragen, maar ook voor ons methadon-
programma dat dient om af te kicken 
van heroïne.»

«Wat we ook doen, en dat begrijpen 
mensen niet altijd even goed, is ons 
spuitenruilprogramma. Mensen krij-
gen propere spuiten en kunnen hun ge-
bruikte hier veilig deponeren. Waarom 
doen we dat? Omdat ze zo geen andere 
mensen kunnen besmetten met spuiten 
die worden doorgegeven. Ze blijven zelf 
oké, ze hebben geen wonden en de spui-
ten komen ook niet op straat terecht, 
waar mensen zich aan kunnen prik-
ken.»

Wie komt er hier zoal?
Gilles: «Onze grootste groep zit tussen 
de 28 en 38 jaar en dat zijn mensen uit 
alle sociale klassen en inkomensgroe-
pen. Zelfs chirurgen gebruiken coke. 
Mensen denken vaak dat wij hier al-
leen maar marginalen zien, maar dat 
is niet zo. We zien ook mensen uit de 
middenklasse, leerkrachten, dochters 
en zonen van gewone mensen, studen-
ten, het kan allemaal.»

professoren?
Gilles: «Dat zou wel eens heel goed 
kunnen dat daar ook iemand bijzit die 
gebruikt. Mensen uit de hoogste soci-
ale klassen zullen eerder bij betaalde 
professionelen hulp zoeken. Maar we 
zien ze hier wel, omdat ze de anonimi-
teit wel appreciëren.» 

Studenten 
jullie zitten in leuven, zien jullie ook 
veel studenten?
Gilles: «Ja, wij zien ook regelmatig 
studenten. De meesten mensen die 
hier komen zijn relatief jong. We spre-
ken dan meestal over cannabisgebruik, 
maar daar zit vaak ook al wat speed of 
XTC bij. Ook vooral uitgaansdrugs ge-
combineerd met alcohol. Doorheen het 
schooljaar komen er ook meer en meer 
aanmeldingen.» 

je zou denken dat studenten of mensen 
met belangrijke functies slimmer zijn 
dan dat?
Gilles: «Ja, maar er komt ook heel veel 
druk op hen af. Studeren, deadlines 

halen, examens maken, bij verenigin-
gen zitten, een sociaal leven. Mensen 
zoeken het niet altijd zelf. Het is ook 
een leeftijd waar velen willen experi-
menteren. Dat geldt ook voor drinken 
en roken. Sommigen kunnen daarna 
gewoon verder gaan met hun leven. Bij 
anderen wordt het gebruik een pro-
bleem.»

Invloed
Kunnen zij nog functioneren als stu-
dent?
Gilles: «Sommigen wel, anderen niet. 
Het is vaak niet aan hen te zien dat er 
iets aan de hand is. Er zijn heel veel 
gebruikers die het kunnen combineren 
en bijvoorbeeld alleen in het weekend 
iets nemen. Zij studeren door de week 
perfect. Maar als ze langs hier komen 
wil dat zeggen dat het invloed heeft op 
hun leven. Bovendien is het ook bij elke 
persoon anders.»

Zijn er manieren om het druggebruik 
toch op te merken?
Gilles: «Het is moeilijk om te zien. 
Mensen studeren soms niet meer, mis-
sen op regelmatige basis lessen of zijn 
heel moe. Maar dat kan uiteraard aan  
andere problemen dan druggebruik 
liggen.»

“Think 
between  
the boxes”
De lustrumviering van het Metafo-
rum, de denktank van de KU Leuven, 
kon uitpakken met een erudiet panel. 
Onder leiding van vox populi Marc 
Reynebeau filosofeerden Jean Jacques 
Cassiman, Chantal Mathieu, Conny 
Aerts, Philippe Van Parijs, Frank Van-
denbroucke, Mark Waer en Rik Torfs 
over de verwevenheid tussen weten-
schap en maatschappij.

jonaS poTemanS

Het Metaforum Leuven werd in 2008 opgericht 
als "overkoepelend verband dat een ruimte wil 
creëren waar men vanuit wetenschappelijke 
inzichten met verbeelding, non-conformistisch 
en kritisch denkt en discussieert over relevante 
maatschappelijke vragen.” Met deze filosofie in 
het achterhoofd, kreeg Metaforum de afgelopen 
jaren heel wat aandacht. Al was dat niet evident. 

“Vijf jaar geleden was er niets. Slecht een aantal 
individuen identificeerden zich met dit project. 
Toen vond men ons naïef. Velen dachten dat aca-
demici hier geen tijd of interesse voor hadden. Ik 
verwijs vriend en vijand graag naar de 27 gepubli-
ceerde Metaforum-teksten. Klaarblijkelijk dien ik 
veel mensen te bedanken voor deze evolutie. In het 
bijzonder voormalig rector Mark Waer, om ons op 
de kaart te zetten, en huidig rector Rik Torfs, om 
ons ruimte tot ontwikkeling te bieden,” aldus Eric 
Schokkaert, voorzitter van het Metaforum.

Wetenschap of politiek?
Toch blijven Schokkaert en zijn team nuchter. 
Ze beseffen maar al te goed dat er nog veel werk 
aan de winkel is. “An sich veranderen we de 
maatschappij niet, maar we trachten wel onze 
maatschappelijke impact te vergroten. We doen 
dit door individuen met verschillende argumen-
ten bij elkaar te brengen, wat leidt tot een hogere 
kwaliteit van argumentatie. Daarnaast investe-
ren we in het netwerk met de civil society, en 
niet zozeer met beleidsmakers of politici.”

De sprekers belichaamden elk gedrevenheid 
en toekomstperspectief. Voormalig rector Mark 
Waer hield een pleidooi voor between the boxes 
denken. Dat impliceert in zijn optiek interdiscipli-
naire creativiteit. Waers visie werd gedeeld door 
Jean-Jacques Cassiman, die interdisciplinariteit, 
als kind van het Metaforum, alsmaar ziet groeien.

Ook Phillipe Van Parijs draagt creativiteit 
hoog in het vaandel. Voor hem was het Metafo-
rum een instrument om louter utopisch te den-
ken en zich los te koppelen van de werkelijkheid. 
Frank Vandenbroucke bleef iets nuchterder en 
pleitte voor meer onafhankelijke wetenschap 
van de politiek en geen "als wetenschap ver-
pakte" politieke overtuiging. Dat laatste vindt 
hij naar eigen zeggen terug in The Spirit Level: 
Why More Equal Societies Almost Always Do 
Better van Wilkinson en Pickett.

“vijf jaar geleden vond 

men ons naïef. academici 

zouden hier geen tijd of 

interesse voor hebben”

 
eric SchoKKaerT 

(voorZiTTer meTaForum)

“We zien hier 
ook professoren, 
omdat ze de 
anonimiteit op 
prijs stellen”

“er komt heel 
veel druk op 
studenten af”
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“na een 
opiniestuk 
in veto 
stroomden 
de klachten 
binnen”
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SeKSISme en GenderBeleId aan onZe unIverSIteIt (deel 1)

“Ik durfde geen nee zeggen,  
want hij was mijn professor”

Rector Rik Torfs wil de seksismewet af-
schaffen. Vicerector Diversiteit Katlijn 
Malfliet klaagt de vrouwonterende cam-
pagne van P-Magazine aan. Maar hoe zit 
het met seksisme en genderbeleid aan deze 
universiteit? Deze week: grensoverschrij-
dend gedrag aan de KU Leuven. 

ThomaS cliqueT,  
yenTl cooreman  
en Sam rijnDerS

Stel je voor: je hebt les in een kleine 
groep, in een benauwd lokaal. Ach-
teraf vraagt de professor je of je 
volgende week samen wat wil gaan 
drinken. Het overkwam Eva*. “Ik 
durfde geen nee zeggen, want hij was 
mijn professor. Hij moest me nog be-
oordelen.” Op aanraden van vrienden 
zegde Eva de afspraak af. “Maar de 
les erop was ik meer en meer op m’n 
ongemak. Zeker toen hij oogcontact 
maakte.”

Tijdens pauzes vluchtte ze sinds-
dien het lokaal uit. Na de les kon ze 
niet snel genoeg weg zijn. “Toen hij 
tijdens het laatste college foto’s van 
ons maakte, waarvan extreem veel 
van mij, werd het pas echt creepy. 
Gelukkig had ik geen mondeling exa-
men van de man.”

Het is slechts één van de getuige-
nissen van grensoverschrijdend ge-
drag die Veto verzamelde. Zo vertelt 
een andere student over een profes-
sor die tijdens een hoorcollege de spot 
met de zwangerschap van een mede-
student dreef.

Angst voor wraak
Sinds 1999 huisvest het rectoraat 
een meldpunt Gender en Diver-
siteit. Dat ontving al een dertien-
tal klachten over seksisme, vertelt 
verantwoordelijke Heidi Mertens. 
“Daarvan hadden er tien betrek-
king op personeelsleden en maar een 
drietal op studenten.” Al zijn er ook 
vertrouwenspersonen in het Studen-
tengezondheidscentrum. “Heel wat 
studenten gaan daarheen, want dat 
is laagdrempeliger.” Van het Studen-
tengezondheidscentrum kreeg Veto 
geen cijfers.

Angst voor represailles houdt heel 
wat studenten en onderzoekers te-
gen om een klacht in te dienen, weet 
Mertens. “Klachten kunnen anoniem 
en wij garanderen vertrouwelijkheid. 
Desondanks zijn ze soms identifi-
ceerbaar. Wanneer een doctoraats-
student over ongepast gedrag van 
haar promotor klaagt, weet die met-
een van wie het komt. Daarom gaan 
we zeer voorzichtig en in overleg met 
de melder te werk.”

Dat taboe dreef filosoof Anya To-
polski ertoe de webpagina Sassy 
(Sharing Academic Sexism Stories 
with You) op te richten. “Bijna nie-
mand durft erover te spreken,” zegt 
ze. “Voor iedereen die tussen een 
master en een vaste benoeming tot 

hoogleraar zit, is zo’n klacht gevaar-
lijk.” 

Sinds Sassy in maart van start 
ging, vertelden een vijftigtal slachtof-
fers anoniem over hun ervaring met 
seksisme. Hoofdzakelijk onderzoe-
kers en professoren, al benadrukt 
Topolski dat ook studenten welkom 
zijn. “Verrassend genoeg komen de 

meeste verhalen uit humane we-
tenschappen. Vooral de faculteiten 
filosofie en rechten hebben een pro-
bleem.”

Zowel bij Sassy als bij het meld-
punt Gender en Diversiteit maken 
ongepaste opmerkingen over zwan-
gerschap of uiterlijk het leeuwendeel 
van de klachten uit. Blijkbaar ver-
hoogt onderzoek doen naar gender 
ook het risico, stelt Topolski vast. 
Typerend daarvoor zijn de lotge-
vallen van socioloog Sarah Bracke, 
die twee jaar geleden haar verhaal 
in deze krant deed (zie Veto 3924). 
Bracke kreeg geen vaste benoeming 
aan de KU Leuven, omdat haar 
onderzoek te veel op gender zou fo-
cussen. Vreemd, want gendermain-
streaming of een systematische aan-
dacht voor gender is doodnormaal 
in sociologisch onderzoek, stelde 
Bracke in Veto.

Nog opmerkelijker was dat Brac-
ke’s beoordelingscommissie enkel 
uit blanke, oudere mannen zonder 
enige achtergrond in genderonder-
zoek bestond. Al helemaal frappant 
was dat de gebuisde socioloog nadien 
probleemloos in Harvard aan de slag 
kon. 

Volgens Topolski heeft Brackes 
verhaal, dat uitkwam in de week 
van de rectorverkiezingen, voor een 
kentering gezorgd. “Haar verhaal is 
geen alleenstaand geval, maar wel 
veruit het ergste dat ik ooit gehoord 
heb. Dat het gebracht werd, heeft tal 
van anderen moed gegeven om ook te 
spreken.”

Uit het dossier zijn alvast lessen 
getrokken, zegt Katlijn Malfliet, vi-
cerector Diversiteit en voormalig 
decaan van de faculteit Sociale We-
tenschappen. In de beoordelings-
commissie van de faculteit zitten nu 

alvast een aantal vrouwen. “We gaan 
trouwens aan de hele universiteit de 
beoordelingscommissies systema-
tisch doorlichten naar samenstelling, 
transparantie en criteria.”

Seksisme kan dus heel wat vormen 
aannemen. Van proffen met losse 
handjes tot aanwervingsprocedu-
res die om onverklaarbare redenen 
mislopen. Maar ook Veto moet de 
hand in eigen boezem steken. Een 
opiniestuk in deze krant zorgde vorig 
jaar voor klachten bij het meldpunt 
Gender en Diversiteit. “De reacties 
stroomden toen binnen van mede-
studenten, Leuvenaars en onderzoe-
kers,” vertelt Mertens. In het stuk 
trok de auteur van leer tegen feminis-
ten oftewel “neopuriteinse, gekrenk-
te dominatrices met een historisch 
minderwaardigheidscomplex”. “Het 
duidt op de gevoeligheid voor een 
ironisch seksisme, dat maatschap-

pelijk steeds meer aanvaard is,” be-
sluit Mertens. Naast Veto publiceer-
den ook verschillende kringblaadjes 
kwetsende teksten.

Braindrain
Wanneer slachtoffers klacht durven 
indienen, blijven die gelukkig niet 
zonder gevolg. In het verleden toonde 
de KU Leuven al dat het haar me-
nens is. Vier academici werden over-
geplaatst, met vervroegd pensioen 
gestuurd of ontslagen, berichtte De 
Morgen in 2012. 

Zo ver is het meldpunt Gender 
en Diversiteit nog niet gegaan, zegt 
Mertens. Daar tracht men in de eer-
ste plaats te bemiddelen tussen dader 
en slachtoffer. “Vaak kwetsen die uit-
spraken onbewust. Dialoog kan dan 
voor beterschap zorgen.” Klachten 
waar een strafrechtelijke meldings-
plicht op rust, heeft ze nog niet ont-
vangen. 

Ook Topolski meent dat onwetend-
heid vaak een bron is van problemen. 
Ze waarschuwt voor de gevolgen 
wanneer ontoelaatbaar gedrag onbe-
straft blijft. “Sommigen vertrekken 
gewoon, omdat ze vinden dat de sfeer 
niet langer leefbaar is,” stelt Topolski 
vast. “Een academicus moet kunnen 
uitblinken. Dat kan niet in een omge-
ving waar je je niet goed voelt.”

Op het rectoraat beseffen ze het 
belang van de problematiek, al is er 
volgens vicerector Malfliet beter-
schap. “Ook de academische wereld 
ontsnapt niet aan seksisme. Dat gaat 
dikwijls over doctoraatsstudenten, 
maar ook over professoren en stu-
denten. Ongepast gedrag van prof-
fen tegenover studenten komt nu veel 
minder voor dan vroeger, daar ben ik 
zeker van," aldus Malfliet. 

Toch is er volgens haar geen nood 
aan een universiteitsbreed plan tegen 
seksisme. “We bespreken het en pak-
ken het ad hoc aan. Is er een overleg 
en debat op beleidsniveau nodig? Dat 
hangt van het aantal gevallen af. Tot 
nu toe is het aantal aangegeven ge-
vallen te gering.”

Mertens, verantwoordelijke van 
het meldpunt, vindt wel dat er nog 
meer gedaan kan worden. “We heb-
ben een basis, maar moeten daar nog 
veel verder in gaan, zodat signalen bij 
ons komen. Vooral studenten vinden 
moeilijk de weg.”

Daarin kunnen volgens haar ook 
studentenorganisaties een rol spelen, 
naast de academische overheid. “Het 
zou fantastisch zijn, mochten studen-
tenorganisaties hun verantwoorde-
lijkheid opnemen. Zij zijn het laag-
drempelig contactpunt bij uitstek,” 
benadrukt Mertens. 

Bij de Leuvense studentenkoepel 
LOKO zijn er alvast geen plannen 
in die richting. "Er is ook geen vraag 
naar. Maar mocht dat zo zijn, dan 
zijn wij bereid tot actie,” laat coördi-
nator Sociaal Elly Suys weten. 

*Eva is een gefingeerde naam

volgende week deel twee.  
Waarom zijn er geen vrouwelijke 
decanen? Hoe machtig is Malfliet?

Waar terecht  
met klachten? 

Het meldpunt Gender en 
Diversiteit vindt je op www.
kuleuven.be/diversiteit/meld-
punt. 

Je kan je verhaal kwijt bij 
Sassy op www.academicsexis-
mstories.be. 

Of ga langs bij de ver-
trouwenspersoon in het 
Studentengezondheidscen-
trum: http://www.kuleuven.
be/studentenvoorzieningen/
gezondheid/vertrouwensper-
soon.html.

“voor 
iedereen 
die tussen 
een master 
en een vaste 
benoeming 
zit, is een 
klacht 
gevaarlijk”

 
 

anya TopolSKi 
(oprichTer SaSSy)
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 ScherpGesteld 

vorige week verzamelden Koerden zich 
aan het martelarenplein. Zij willen actie 
tegen iS, dat de stad Kobani en haar be-
volking bedreigt.
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Student

“Wij kunnen enkel nog verliezen”

hoe pakken jullie de 
24 urenloop aan?
Chiel: «Tijdens 

de eerste week zijn we 
begonnen met Start to 
Run, waar ongeveer der-
tig meisjes aan meedoen. 
Dat willen we de rest van 
het semester nog volhou-
den.»
Helena: «Vooral de sfeer 
en gezelligheid zijn be-
langrijk, want we willen 
ons amuseren. Psycho-
logische Kring gaat niet 
meteen voor de snelste 
prijs of voor het meest 
aantal rondjes. Wat we 
vooral willen, is de 24 
uur vollopen. Het is ge-
ven en nemen. We willen 
niemand buitensluiten 
en we vinden dat ieder-
een een kans moet krij-
gen. Daarvoor eindigen 
we graag op een lagere 
plaats.»
Chiel: «De sfeer is be-
langrijker dan de rang-
orde. Veel kringen laten 
studenten, die niet onder 
twee minuten een rondje 
kunnen lopen, niet toe. 
Als wij dat zouden doen, 
dan zouden we maar 12 
uur lopen. (lacht) Als ie-
mand vier minuten doet 
over een toer, is dat oké. 
Deelnemen is belangrij-
ker dan winnen.»

hebben jullie veel sup-
porters?
Chiel: «Ja, ook van de 
andere kringen. Ik her-
inner me vorig jaar dat 
iedereen me aan het aan-
moedigen was tijdens 
mijn ronde. Psychologi-
sche Kring is de under-
dog en het is zalig wan-
neer iedereen voor ons 
aan het roepen is.»

is sport belangrijk voor 
psychologische Kring?
Chiel: «Vooral het amu-
sement is belangrijk. We 

doen al jaren mee aan 
de Interfacultaire Beker. 
Vaak geraken we zelfs tot 
in de halve finale, dus zo 
slecht zijn we niet.»
Helena: «Het is soms 
moeilijk om een ploeg 
samen te stellen. We 
kunnen ook natuurlijk 
opgeven en geen ploeg 
zoeken om mee te doen, 
maar dan sluit je die paar 
mensen uit die wel willen 
participeren. Als de Psy-
chologiestudenten wil-
len sporten, dan zorgen 
wij ervoor dat ze kunnen 
sporten.»

Welk advies zou je graag 
aan andere kringen ge-
ven?
Helena: «Advies kunnen 
wij niet echt geven, want 
iedereen doet het op zijn 
eigen manier.»
Chiel: «Wij gaan eerder 
voor het ‘sportieve’, maar 
dan in de zin van leuk en 
plezant! (lacht) Maar een 
kring zoals Apolloon doet 
het goed, door hun eerste 
plaats zoveel jaren te be-
houden. Wij gunnen het 
hen wel. Een ideale top 
vijf hebben wij alleszins 
niet in gedachte.»

Waarom heb je gekozen 
voor de functie sport?
Helena: «Sport is aweso-
me! Sport is voor ieder-
een, niet alleen voor de 
jongens. Iedereen kan 
sporten en iedereen wil 
sporten. Ons doel is om 
ervoor te zorgen dat 
het leuk blijft.»

hoe pakken jullie de 
24 urenloop aan?
Bart: «Het sport-

team is sinds mei bezig 
met de voorbereidingen. 
Nu proberen we vooral 
studenten te overtuigen 
om voor Apolloon te ko-
men lopen. De eerstejaars 
hebben geen idee wat de 
24 urenloop inhoudt. Ook 
willen we veel supporters 
lokken, want dat stuurt de 
lopers vooruit.»

hebben jullie veel suppor-
ters?
Jana: «Supporters zijn 
enorm belangrijk, daarom 
geven wij supportersprij-
zen weg. Een massa is ook 
veel aangenamer voor de 
lopers. Dan zit de sfeer 
erin, en mensen zijn ge-
neigd om de volgende dag 
terug te komen.»
Bart: «Apolloon staat 
net in een bocht, dus het 
laatste stuk is recht. Op 
dat moment heeft de loper 
bijna een hele toer gelopen 
en is hij helemaal kapot. 
Als je dan de supporter-
smassa ziet en hoort, krijg 
je een boost en kan je blij-
ven gaan. Die boost is ge-
weldig, het is een van de 
beste gevoelens ter wereld. 
Bij andere kringen zie je 
één rij supporters, bij ons 
zie je een massa.»

Wat verwachten jullie?
Bart: «Dat we gaan win-
nen! Dat is het doel, het 
moet. Anders kunnen 
wij een jaar niet meer in 
de Zak komen. Er is veel 
druk. Eigenlijk kunnen 

wij enkel nog maar ver-
liezen, want iedereen ver-
wacht dat we als eerste 
zullen aankomen.»

is sport belangrijk voor 
apolloon?
Bart: «Ja, enorm belang-
rijk. Wij zijn dé sportkring 
van Leuven en dat moe-
ten we blijven promoten. 
Ja, het is een cliché, maar 
geen slechte om mee te 
dragen.»

Welk advies zou je graag 
aan andere kringen ge-
ven?
Bart: «Dat ze enthousias-
ter moeten zijn. Soms den-
ken ze “wij kunnen toch 
niet winnen, het heeft dus 
geen zin”. Als je zo’n men-
taliteit overbrengt naar je 
leden, gaan die ook min-
der enthousiast zijn.»

Kan elke apollooner su-
persnel lopen?
Jana: «Nee, dat is he-
lemaal niet waar. Veel 
meisjes studeren Revali-
datiewetenschappen, en 
wij hebben niet veel sport. 
Wij worden ook niet ge-
traind om te lopen.»
Bart: «Iedereen denkt 
dat als je sport kan, je ook 
goed kunt lopen. Maar 
dat klopt niet. Iemand die 
bijvoorbeeld gymnastiek 
doet, focust niet op het 
conditionele. Dat zijn ook 
topsporters, maar ze kun-
nen niet per se snel een 
rondje lopen. Omgekeerd 
telt ook, het is voor mij een 
enorme uitdaging om aan 
een rekstok te hangen.»

Waarom heb je gekozen 
om sportpreses te wor-
den?
Bart: «Ik ben sportver-
slaafd. Alles in mijn leven 
draait rond sport: mijn 
hobby’s, mijn studies… 
Sport is gewoon een zalig 
concept.»

contrast SPort
De Leuvense kringen zijn van vele markten thuis. Daarom 
gaan we op zoek naar de contrasten. Waar hebben twee 
kringen radicaal verschillende opvattingen over?

“de sfeer tijdens de 24 
urenloop is belangrijker 
dan de rangorde”

“Wij allemaal snel lopen? 
nee, er studeren veel 
meisjes aan onze faculteit”

Tussen de veertig Leuvense kringen is er een grote verschei-
denheid. Wat de ene absoluut niet kan, is voor de ander een 
fluitje van een cent. Deze week laten we Chiel van Horenbeek en 
Helena Aerden, sportpresessen van Psychologische Kring, en 
Bart Moons en Jana Mathues, sportpresessen van Apolloon, aan 
het woord. Catherine Hechter

Psychologische Kring Apolloon

c
atherine h

echter
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StudentStudent
Student

Persvers
Quiz tegen kanker
Eén presentator, drie teams, 
en drie BV’s in een koker. 
Klinkt dit quizrecept je al be-
kend in de oren? De organisa-
tie “Vriendtjes Tegen Kanker” 
en het Leuvens Universitair 
Fonds gebruikten het be-
kende format ten voordele 
van kankeronderzoek aan 
het UZ Leuven. Op 7 oktober 
kwamen teams van de Facul-
teiten Letteren, Geneeskunde 
en Economie-Bedrijfskunde 
samen in de PDS-aula. Onder 
het alziend oog van Rik Torfs 
verdedigden ze hun eer met 
hulp van Klaas Delrue, Els De 
Schepper en Bart Cannaerts. 
Ook de toeschouwers maak-
ten kans op verschillende 
prijzen, en konden daarna de 
avond afsluiten met een fuif 
in de Blauwe Kater.

Hamburgerkeet met 
humor
Elke eerste dinsdag van de 
maand organiseert de vrij-
zinnige studentenclub Liber-
tus een comedy night op de 
tweede verdieping van Mc-
Donalds. Deze maand kon-
den de Leuvense studenten 
Xander De Rycke aan het 
werk zien met een deeltje van 
zijn nieuwe zaalshow “10 jaar 
bezig, 2 uur grappig”. Voor de 
volgende editie heeft Libertus 
trouwens nog enkele bekende 
comedians in petto, waaron-
der Michael Van Peel.

Dansende dokters

Hoera, Medica viert feest! 
De kring der geneeskunde- 
en andere helende studenten 
wordt zestig jaar. Dat viert 
ze met nieuwe T-shirts, een 
banner voor Doc’s Bar en een 
verrassing die we niet mogen 
onthullen, op straffe van lijf-
straffen. Rond 10 november 
volgt de Jubileumweek met 
een cantus die, als we prae-
ses Victor Mazereel mogen 
geloven, Leuven niet snel zal 
vergeten. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd! (wvm)

 meer dan papier
Lees Veto ook op onze  

iPad-app, op Quivr, 
of online op  
www.veto.be

Wel geld voor topsport
De KU Leuven gaat met steun van de Vlaamse overheid een 
nieuwe atletiek- en balsportenhal bouwen in het sportkot. 
Opmerkelijk, gezien de universiteit voor forse besparingen 
staat.

BrechT caSTel

Binnenkort start op de plaats van 
de springstanden in het sportkot de 
bouw van een nieuwe atletiekhal. 
Het gebouw zal naast vier sprintba-
nen van 85 meter ook plaats bieden 
aan hoog- en polsstokspringers. Bij 
het begin van volgend academiejaar 
zouden de werken afgerond zijn.

Daarnaast komt er tegen 2017 
een topsporthal voor balsporten op 
de plaats van de huidige tennister-
reinen met gravel. Deze gravelter-
reinen worden verplaatst naar de 
huidige betonnen tennisbanen, die 
zullen verdwijnen. De balsporten-
hal zal ook ruimte bieden voor het 
sportmedisch adviescentrum en 
een ondergrondse parkeergarage.

Het hele project kost 11 miljoen 
euro. De KU Leuven betaalt de 
hoofdmoot van zeven miljoen euro, 
het Sportcentrum legt een miljoen 
bij en de overige drie miljoen komt 

van subsidies. Vicerector Studen-
tenbeleid Rik Gosselink laat weten 
dat de kosten al geraamd zijn. “De 
komende besparingen gaan geen 
invloed hebben op deze investe-
ring.”

Volleybal en atletiek
Leuven wordt op deze manier het 
Vlaams topsportcentrum voor 
volleybal en atletiek. Schepen van 
Sport Els Van Hoof vindt deze 
keuze van de regionale overheid 
zeer logisch. “Leuven heeft met 
DCLA (Daring Club Leuven Atle-
tiek, red.) en Gaston Roelants een 
lange atletiektraditie. Bovendien 
traint de nationale vrouwenvol-
leybalploeg al lang in de Leuvense 
Sportoase.”

Naast topsport zullen de nieuwe 
complexen ook gebruikt worden 
door gewone studenten en Leu-
vense sportclubs. “Leuven zal 
deze zalen ’s avonds huren voor de 

Leuvense clubs,” aldus Van Hoof. 
“Nieuwe infrastructuur zorgt 
trouwens voor nieuwe inschrij-
vingen bij die clubs. We hebben 
dat duidelijk ondervonden met de 
Sportoase.”

Vicerector Gosselink wil de atle-
tiekhal ook gebruiken voor recep-
ties en proclamaties. De proclama-
ties vinden momenteel nog plaats 
in het gebouw De Nayer en een tent 
die elke zomer naast dat gebouw 
opgetrokken wordt.

Het lijkt erop dat de hallen met 
topsporters, gewone studenten en 
Leuvense clubs sterk bezet zullen 

zijn. Gosselink ziet er geen graten 
in. “De periodes dat de KU Leuven 
zelf gebruik wil maken van de zalen 
zullen niet overlappen met de top-
sport. Bovendien wordt de totale 
capaciteit van het sportkot uitge-
breid.”

Groen dak
Vier banen van 85 meter lijkt een 
zwaktebod als het gaat over een in-
door atletiekhal, maar dit zou toch 
moeten volstaan. Er is ook geen 
plaats voor een groter complex, 
omdat het groene karakter van het 
sportkot behouden moet blijven. 
In dit kader krijgt de atletiekhal 
een groen dak. Voor de bouw van 
de balsportenhal zullen mogelijk 
wel enkele bomen gerooid moeten 
worden.

Hordenloper en student aan de 
KU Leuven Tim Rummens is al-
vast blij met de nieuwe hal. “We 
kunnen zo’n topsporthal zeker 
gebruiken. Als het sneeuwt in de 
winter kunnen we niet trainen in 
Leuven en moeten we naar Gent 
uitwijken. Als je wekelijks een 
paar keer naar daar moet, is dat 
zeer belastend.”

caPoeIra oP WedneSday SPortfever

Dansen en vechten  
op Braziliaanse beats

Het moet niet altijd voetbal of wielrennnen 
zijn.Elke woensdag kan je op Wednesday 
Sportfever een exotische sport uitproberen. 
Capoeira beet de spits af.

caTherine hechTer

Wednesday Sportfever, een initiatief 
door de Sportraad KH Leuven en 
LOKO Sport, is weer van start gegaan. 
Sporten zoals schermen, lasershooten, 
duiken en urban golf komen aan bod. 

Pieter Put, LOKO sportcoördinator, 
verduidelijkt: “Met Wednesday Sport-
fever kunnen we vrij breed gaan. Dat 
kan via een sport zoals lasershooten, 
waar er veel gelopen wordt. Ons doel 
is niet zozeer dat mensen aan sport 
doen, wel dat ze fysiek actief zijn.”

Fysiek actief was de les capoeira 
alleszins wel. Mestre Dendê, de 
instructeur, maakte het de deel-
nemers niet makkelijk. Na tien 
minuten waren de meesten al 
buiten adem. Ingewikkelde poses, 
steunen op één been en één arm en 
constant in squathouding blijven 
was wat ons te wachten stond. Ook 
werd de hele les opgevrolijkt door 
Braziliaanse muziek om ons in de 
sfeer te brengen. Alleen een koude 
cocktail met rietje ontbrak.

Mestre Dendê, die op zijn tiende 
is begonnen met de Braziliaanse 

gevechtskunst, was ervan over-
tuigd dat elke student een professi-
onal zou zijn aan het einde van zijn 
les. Het was intensief, maar door 
zijn intensieve begeleiding kreeg je 
ook de smaak van de sport te pak-
ken.

Put: “Onze hoofddoelstelling 
is inderdaad studenten de kans 
geven om met zo veel mogelijke 
sporttakken of vrijetijdsactivitei-
ten kennis te maken. Zo hebben ze 
elke week hun fysieke activiteit.”

In de les capoeira waren we met 
een dertigtal, maar volgens Put ko-

men er soms honderd mensen naar 
een evenement. “De studenten moe-
ten zich niet altijd inschrijven. Maar 
bij sommige evenementen wordt dat 
gevraagd om te voorkomen dat er te 
grote groepen zijn. Bijvoorbeeld bij 
lasershooten vragen we dat altijd.”

“Alle studenten met een sport-
kaart kunnen meedoen. Zonder 
sportkaart is het ook toegankelijk, 
maar dan vragen wij een toeslag 
van twee euro. Dat is de prijs van 
een dagsportkaart.” Aan de stijf-
heid de dag nadien te voelen, was 
het zeker de twee euro waard.

“De komende 

besparingen gaan 

geen invloed 

hebben op deze 

investering”

 
riK GoSSelinK (vicerecTor)

alleen 
een koude 
cocktail met 
rietje ontbrak

Apolloon

S
erena c

orio
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StudentStudent
SteWardS verdeeld over nIeuWe faKBarcode

“Ik haat stewarden! 
Iedereen haat stewards!”

Niet vreemd opkijken wanneer u vorige donderdag 
vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink en sche-
pen voor studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) zag 
stewarden. Eerder trokken ze er met studentenflik 
Nick Vandenbussche en een delegatie van studen-
tenkoepel LOKO op uit om lolly’s uit te delen voor 
de Oktobercampagne tegen nachtlawaai.  

marijKe vanDerSchoT

Na de tocht door Leuven was het aan 
Gosselink en Verlinden om zelf de ste-
wardjas aan te trekken. Voor de deuren 
van Pavlov, HdR en Politika spoorden 
zij studenten aan om de nieuwe fakbar-
code na te leven. Ondertussen polsten 
wij even bij andere stewards hoe de fak-
barcode onthaald werd: “Het is lastig 
om streng te zijn bij de toegang. Als er 
vijf studenten binnen willen met een 
studentenkaart en een zesde persoon er 
geen heeft, is het niet eenvoudig om die 
ene persoon de toegang te weigeren. Op 
dit moment doen we dit nog wel, maar 
we vermoeden dat dit wel zal afzwak-
ken.” 

Alle stewards waren het er wel over 
eens dat de attitude van de student duide-
lijk verandert: “We horen mensen elkaar 
aansporen om niet op straat te lopen of 
spontaan hun studentenkaart te tonen bij 
het binnenkomen. Dat was vorig jaar ze-
ker niet het geval.”

We troffen echter aan één fakbar geen 
stewards aan. Een ongemakkelijk mo-
ment, maar dit werd door Gosselink 
gerelativeerd: “Als er problemen ont-
staan, spreken we de kring aan. Har-
dere maatregelen volgen pas wanneer 
het probleem zich blijft stellen. We zijn 
Rusland niet.”

In onze ooghoek spotten we aan de 
overkant van de straat echter een wat 
wankelende, door alcohol bevatte ste-
ward, ondersteund door een tevreden 
jongeman. Toegegeven, door het in-
tense oraal contact zorgden beiden voor 
weinig geluidsoverlast, hoewel het te 
betwijfelen valt dat de fakbars de mid-

delen hebben om voor iedereen zo’n 
intense één-op-één begeleiding te voor-
zien. Later kregen we even de kans om 
haar mening te vragen over haar taak 
als steward: “Ik haat stewarden! Ieder-
een haat stewards! Ik haat mensen die 
op straat staan!”

Ondanks dit kleine incident viel het 
op dat de stewards aan de fakbars goed 
werk leverden. We werden meermaals 
aangespoord om niet op straat te staan. 
Een student was duidelijk bezorgd om 

de schepen: “Mevrouw Verlinden, nu 
staat u weer op straat!” Heel wat stu-
denten kregen niet de toelating om met 
alcohol de fakbar te verlaten of zonder 
studentenkaart de fakbar binnen te 
gaan. De fakbarcode werd op de meeste 
plaatsen wel degelijk nageleefd.

Lolly’s
De uitdeelactie eerder die avond kaderde 
in een groter geheel. Vandenbussche: “We 
willen studenten meer sensibiliseren om 
rekening te houden met nachtlawaai. We 
begonnen de actie met een flashmob.” 
Voor schepen Verlinden heeft de actie 
een duidelijk nut: “Het moet niet muisstil 
worden, maar we willen wel graag dat het 
beheersbaar blijft.”

Voor sommige studenten was het ech-
ter niet helemaal duidelijk wat precies 
het doel van de actie was. Enkele stu-
dentes aan Alma 2: “Het is een leuke 

actie, maar ik weet eigenlijk niet wie de 
man is die de lekstokken uitdeelt.” Nog 
meer was de vraag of het effectief stiller 
werd door deze actie. “Joepie! Lolly’s!” 
werd er meermaals door de straten ge-
schreeuwd.

Maar de vicerector liet het niet aan 
zijn hart komen. Zelfs studenten die 
enige tekenen vertoonden van openbare 
dronkenschap werden enthousiast door 
hem aangesproken. Een leuke actie was 
het zeker.

“Vaak is er 
meer schade 
dan buit”
Op 19 september werd in het Erasmus-
huis op de faculteit Letteren ingebro-
ken. Niet de eerste keer dat ze daar 
ongewenste bezoekers over de vloer 
krijgen. Kampt onze universiteit met 
een inbraakplaag? 

paul-emmanuel Demeyere

Eerst en vooral zijn er de cijfers van de Leuvense 
politie. Vorig jaar waren er in de gebouwen van 
de KU Leuven twaalf inbraken en negen pogin-
gen tot inbraak.

Danny Van Herck, hoofd van de dienst 
schoonmaak en beveiliging, relativeert de cij-
fers. “In de gebouwen van de KU Leuven wordt 
er minder ingebroken dan in andere gebouwen 
in Leuven. Ook Mark Vranckx, woordvoerder 
van de Leuvense politie, stelt dat gebouwen van 
de KU Leuven niet meer of minder worden gevi-
seerd dan andere gebouwen.

Van Herck merkt op dat er bij een inbraak 
vaak veel schade, maar relatief weinig buit 
is. “De mensen zijn dan ook voorzichtiger ge-
worden en bergen dure zaken zoals een lap-
top nu beter op.” Inbrekers zijn vooral uit op 
cash geld. De universiteit probeert daarom zo 
weinig mogelijk harde cash in huis te hebben. 
“Aan de studenten wordt zoveel mogelijk ge-
vraagd om met Bancontact te betalen.”

Preventie
Volgens Vranckx doet de politie alles wat ze 
kan om de inbraken tegen te gaan. “Wekelijks 
brengt een werkgroep informatie over inbra-
ken in Leuven samen.” Daardoor kan de arm 
der wet gecoördineerd te werk gaan. “Als we 
merken dat er in een bepaald gebied meer in-
braken zijn, dan zullen we bijvoorbeeld meer 
patrouilles in burger op pad sturen.”

De KU Leuven blijft niet bij de pakken zit-
ten en neemt ook zelf maatregelen. “Wij ne-
men fysieke en elektronische maatregelen om 
inbraken te voorkomen,” meldt Van Herck. 
Welke die zijn, kan hij niet vertellen.

Nieuwere gebouwen zijn sowieso al beter 
beveiligd. “Bestaande gebouwen beveiligen 
ligt iets moeilijker, zeker als het gaat over his-
torische gebouwen.” Een ander probleem vol-
gens Van Herck is het feit dat de toegankelijk-
heid moet gegarandeerd worden.

Ook de indeling van lokalen houdt soms 
een veiligheidsrisico in. “De aanwezigheid 
van een publiek toegankelijk leslokaal op de 
achtste verdieping in het Erasmushuis is vol-
gens mij geen verstandige beslissing uit het 
verleden.” Preventie blijft dus belangrijk. “De 
politie blijft er op hameren om alles goed af 
te sluiten, de gelegenheid maakt de dief,” zegt 
Vranckx.   

“een publiek toegankelijk 

leslokaal op de achtste 

verdieping van het 

erasmushuis? Geen 

verstandige beslissing uit 

het verleden”

 
marK vrancKx  

(WoorDvoerDer poliTie)

“harde maatregelen volgen pas 
wanneer het probleem zich blijft 
stellen. We zijn rusland niet”

 
 

riK GoSSelinK (vicerecTor STuDenTenBeleiD)
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recenSIe trIxIe WhItley In het dePot

Trixie kwam, zag en 
overwon

Vorige week kwam Trixie Whitley weer even over-
gewaaid uit de stad die nooit slaapt om een korte 
reeks concerten te spelen in België. De tussenstop 
in Het Depot in Leuven werd er een om niet snel te 
vergeten.

erneST De clercK

Whitley kent zichzelf vele muzikale ge-
daanten toe en wisselt soms hevige rock-
sets af met rustigere concertavonden. 
Deze keer werd het publiek een intieme 
avond met veel nieuw materiaal beloofd. 
Die laatste belofte werd nagekomen, de 
eerste bleek in een uitverkocht Depot 
schier onmogelijk. Het voorprogramma 
van de avond was de artist in residence 
van Het Depot en laureaat van De Nieuwe 
Lichting, Tout Va Bien. Met een kleurrijk 
hemd en een gezonde dosis zenuwachtig-
heid kwijtte hij zich van de moeilijke taak 
om het publiek op te warmen.

Hoogstandje
Ondanks de ijzige stilte die volgt nadat 
Tout Va Bien -en niet Trixie Whitley- op 
het podium stapt, slaagt die eerste erin 
om binnen een korte periode het publiek 
naar zijn hand te zetten. Hij bestookt het 

publiek met een sterke stem en melodieu-
ze zanglijnen maar laat met zijn pianospel 
soms wat aan de verbeelding over. Na een 
half uur en een zoveelste zwoele en tril-
lende “merci” is het tijd voor Trixie.

Whitley daalt neer op de pianostoel en 
overlaadt het publiek met pianospel van 
een hele andere orde. Ann Peebles’ I can’t 
stand the rain komt pas na enkele minu-
ten herkenbaar naar voren uit het broeie-
rige notenpallet. Wanneer Whitleys stem 
scherp uithaalt wordt duidelijk waar ze 
naartoe wil. De toon is gezet en het pu-
bliek is voor de rest van de avond muis-
stil. De intieme bezetting die ons beloofd 
werd, houdt in dat Whitley slechts bege-
leid wordt door gitaar en drums. 

Het grote voordeel aan een muzikaal 
trio is dat de muzikanten tot het uiterste 
gedreven worden en zichzelf en elkaar 
blijven uitdagen. Die dynamiek was sterk 
aanwezig op het podium en toonde zich 
bijvoorbeeld in een uitstekende samen-

zang waarbij beide dames elkaar ruggen-
steunden en voor een veel voller en rijker 
stemgeluid zorgden dan we van Whitley 
alleen gewoon zijn. Muzikaal zat de avond 
vol hoogstandjes, gaande van gitaarsolo’s 
om je vingers van af te likken tot zang-
uithalen van Whitley met de kracht om 
een continent te splijten. Gelukkig bleef 
het daar niet bij. De energie van de groep 
zat helemaal juist. Waar op sommige mo-
menten de grond leek te trillen, toonde de 
band op andere momenten dat het naast 
geluid ook de stilte kon bespelen.

Veel van de nummers waren nieuw 
en nog ongepolijst. Whitley maakte het 
publiek erop attent dat songs spelen 
ook een  deel was van het creatieproces. 
Hoe heerlijk dat ook moge klinken, het 
heeft zeker ook zijn nadelen. Bij mo-
menten klonk de energetische oerdrift 
als een rommelige storm en verloor die 
wat van zijn kracht. Zo had het “ritme-
plankje” aan Whitley’s voet wel in New 
York mogen blijven. Zonde van de ba-
gageruimte. Ondanks de aanwezigheid 
van de zeer verdienstelijke muzikanten 
toonde Whitley in de solonummers dat 
ze met haar wereldstem en gitaarspel 
in feite helemaal geen band nodig heeft. 
Bovendien lijkt ze zich, getuige de onge-
dwongen bindteksten, het beste op haar 
gemak te voelen in het gezelschap van 
muzieknoten, en het publiek ook.

 “Nu zijn jullie zelf vissen 

geworden!” 

 
een GiDS in m 

Schinwald 
grijpt  
naar de keel
De Oostenrijkse kunstenaar Markus 
Schinwald krijgt in Museum M zijn eer-
ste Belgische overzichtstentoonstelling. 
M brengt een uitstekende expo met vijf 
zalen, vijf universums en vijf krachtige 
ervaringen.

BrechT caSTel

Markus Schinwald is als hedendaags kunste-
naar vooral bekend van zijn overschilderde 
schilderijen. Hij koopt op rommelmarkten ne-
gentiende-eeuwse doeken en voegt dan nieuwe 
elementen toe aan het bestaande werk.

Deze doeken bevatten Schinwalds belangrijk-
ste thematiek: het lichaam als cultureel con-
struct. Met dat onderwerp past hij perfect in het 
Vesaliusjaar (zie Veto 4102) dat cultureel Leuven 
de komende maanden in zijn ban houdt. 

In Museum M kreeg deze multimediale ar-
tiest daardoor vrij spel om al de facetten van zijn 
oeuvre te laten zien. Het resultaat is een ijzer-
sterke expo met vijf mysterieuze totaalconcep-
ten. Elke zaal is veranderd in een bizar theatraal 
universum. 

Zo is de eerste zaal omgebouwd tot een waar aqua-
rium. Koraalduivels en olifantvissen zwemmen hier 
niet tussen waterplanten en een plastieken kasteel-
tje, maar tussen ronddraaiende monotone blokken 
en spiegels. Die blokken zijn maquettes van vorige 
expo’s van Schinwald. Je kijkt zo naar jezelf als be-
zoeker van een expo, maar dan in visvorm.

Door de vissen in een museum te plaatsen, be-
kijk je ze ook helemaal anders. Schinwald roept 
zo kinderlijke verwondering op en stelt het mu-
seum en bij uitbreiding de wereld als constructie 
in vraag. Hij splitst je constant filosofische vragen 
in de maag, die je niet meteen loslaten. 

Het volgende universum bevat de kortfilm 
Orient, die Schinwald in 2011 maakte voor de Bi-
ennale van Venetië. Orient is tegelijk een hypnoti-
serend en hilarisch werk waarin het lichaam cen-
traal staat. De soundscape onder deze film doet je 
wankelen.

David Lynch
Ook de drie volgende zalen beklijven. Deze expo 
is misschien eclectisch, maar hij klopt als een bus 
doordat elke zaal op zichzelf perfect werkt. Tafel-
poten worden abstracte trapezewerkers, kinderen 
worden chagrijnige poppen en je wordt zelf een 
beetje God. 

In de laatste zaal kan je immers zelf de tentoon-
stellingsruimte manipuleren. Je kunt de muren 
verschuiven en de schilderijen anders positione-
ren. Deze zaal lijkt sterk op een maquette in de 
aquariumzaal. Een gids verklaart aan een troep 
mensen van de derde leeftijd: “Nu zijn jullie zelf 
vissen geworden!”

Bevreemding is sterk aanwezig in elk univer-
sum dat Schinwald optrekt. Je wordt telkens weer 
opgezogen in een nieuwe wereld en verplicht om 
na te denken. Markus levert alles behalve houvast. 
Hij grijpt je naar de keel en enkel door reflectie 
kan je naar adem happen. 

Markus Schinwald is een kunstenaar voor de 
fans van Twin Peaks. Net zoals de televisieserie 
van David Lynch is deze expo een echte must see. 

In haar 
solonummers 
toont Whitley 
dat ze met haar 
wereldstem en 
gitaarspel geen 
band nodig heeft
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Recensie Kampvuur zonder vlammen
Bijzonder bezoek vorige dinsdag voor 30CC/Predikheren-
kerk. Trisha Brown, een van de hogepriesteressen van de 
hedendaagse dans, balde haar eerste choreografieën samen 
in de flashbackvoorstelling Early Works.

jaSper van loy

De opstelling in de Predikheren-
kerk prikkelt, nog voor er nog 
maar één danser te zien is. Een 
leeg gebouw en enkele spots die 
de middenbeuk verlichten, meer 
hebben Trisha Brown en haar 
dansers niet nodig. Het publiek 
zit er rond op de grond. Mensen 
spreiden hun jassen uit als pick-
nickdekentjes. Het is weer eens 
wat anders.

Centraal in deze kampvuurset-
ting: zeven dansers in het wit. 
Ze openen de avond met repeti-

tieve bewegingen op een versterkt 
klokgeluid. Meteen is het dui-
delijk waarom Anne Teresa De 
Keersmaeker Brown aanhaalt als 
een groot voorbeeld. Dat synchro-
ne zou een patroon blijven voor de 
rest van de voorstelling.

Het verschil met De Keersmae-
ker is de humor en het spelplezier 
die Brown typeert. Vooral tijdens 
hun evenwichtsoefeningen met 
stokken gonst het gegniffel door 
de zaal wanneer weer eens iemand 
zijn stok laat vallen. De grens tus-
sen grap en falen is dun. Dat maakt 
het geheel boeiend.

Halverwege de voorstelling 
komt er een kleine kentering in de 
choreografieën. De patronen en 
herhalingen blijven legio, maar de 
chaos komt meer opzetten. Dan-
sers worden versleept, neergelegd 
en terug rechtopgezet door andere 
dansers. Het resultaat is een con-
stante spanning tussen individuele 
orde en collectieve wanorde.

Tegenover die spanning staat de 
strijd met de zwaartekracht, een 
van de hoofdthema’s van Trisha 
Browns werk. Helaas is strijd vaak 
een te groot woord. Spelletje is een 
accuratere term.

Duizendpoot
Ook de opbouw van de voorstelling 
ondersteunt dat speelse. Na elk frag-
ment verschijnt er een opgeluchte 
glimlach op de gezichten van de dan-

sers en nemen ze het applaus dank-
baar in ontvangst. Een dansoptreden 
als een popconcert dus, maar net dat 
ondermijnt de spanningsboog.

Het eindschot van de voorstelling 
zet de spreekwoordelijke glazen stolp 
al helemaal over het heilige dansvuur. 
Zoals op een old school TD schuren ze 
zich een weg naar elkaar, tot ze een 
shakende, witte duizendpoot vor-
men. Wat het begeleidende nummer 
van Bob Dylan erbij komt doen, is tot 
vandaag een raadsel.

Met Early Works wilde Trisha 
Brown dans dichter bij de men-
sen brengen en daar is ze in ge-
slaagd. Het resultaat is behapbaar 
en aangenaam om naar te kijken, 
maar mist de vlam in de pan. En 
zo zaten een paar honderd mensen 
behaaglijk rond een niet-bestaand 
kampvuur.

PartItuur uIt tIjd van Pater damIaan

Muziek uit Molokai klinkt weer

Op dit moment restaureren experts een 
Molokaïaans muziekhandschrift uit de  
negentiende eeuw. Crowdfunding van  
sympathisanten van Damiaan zorgde  
voor voldoende budget. 
Tuur vanDeBorne

Het handschrift werd gevonden in 
de Damiaancollectie van de Paters 
Picpussen. Op Hawaï en Molokai 
speelde muziek een belangrijke 
rol. Bij begrafenissen en bij de 
aankomst van bezoekers werd er 
steevast muziek gespeeld. Daar-
naast was het ook belangrijk voor 

de opluistering van de eucharistie 
en had muziek spelen of zingen een 
therapeutisch effect op de melaat-
sen. 

Het gevonden handschrift biedt 
dan ook een unieke kijk op het 
gebruik van muziek op Molokai 
en de andere eilanden van Hawaï. 
De organisatie Damiaan Vandaag 
slaagde erin om via Boekensteun 

de restauratie van het werk op te 
starten.

Wegrestaureren
Het handschrift bevindt zich op 
dit moment in slechte staat. Er 
zijn onder andere sporen van in-
sectenbeten en het is aangetast 
door vocht. Ook was het hand-
schrift in drieën geplooid en zijn 
er sporen van inktvraat, plaat-
sen waar de inkt het papier heeft 
aangetast.

“Eigenlijk is het mijn taak om 
te conserveren, eerder dan te 
restaureren,” aldus Myriam Van 
Herck, restaurateur van dienst. 
“Het is de bedoeling dat ik het 
handschrift nu terug oplap zo-
dat het nadien in de best moge-

lijke staat bewaard kan worden 
en er geen bijkomende schade 
toegebracht kan worden. Losse 
eindjes worden weggewerkt en 
de pagina's worden volledig open 
geplooid, zoals het oorspronkelijk 
vervaardigd was. Het is helaas 
niet mogelijk om het manuscript 
terug volledig intact te krijgen. 
Waar er tekst of noten verdwenen 
zijn door vocht, kan ik er geen 
nieuwe bijtekenen.”

Ook is het niet de bedoeling dat 
de geschiedenis van het hand-
schrift wordt 'weggerestaureerd'. 
Van Herck: “Gaatjes die veroor-
zaakt zijn door de inbinding van 
het manuscript en die mogelijk 
informatie geven over de volgor-
de van de pagina's en de algeme-

ne structuur, ga ik uiteraard niet 
wegwerken. Die kunnen later nog 
van pas komen als het document 
opnieuw genaaid wordt.”

Crowdfunding
Opmerkelijk is dat crowdfun-
ding de restauratie van het ma-
nuscript mogelijk maakt. De 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en 
Leuvens stadssopraan Noëmie 
Schellens engageerden mensen 
om donaties te doen, een vraag 
waarop zeer veel reactie kwam. 
Het beoogde bedrag van 5350 
euro werd al met 37% overschre-
den, waardoor de teller nu reeds 
op 7330 euro staat.

De opbrengst overtrof alle ver-
wachtingen. Meer dan honderd 
mensen tastten in de buidel voor 
de conservering van het unieke 
handschrift. Volgens een mede-
werker van Damiaan Vandaag zijn 
het niet zozeer specialisten uit de 
muzieksector, maar vooral mensen 
met een grote sympathie voor Da-
miaan die het geld bijeen gekregen 
hebben. Het extra geld zal gebruikt 
worden om het manuscript te digi-
taliseren en verder te onderzoeken.

In het najaar van 2015 komt het 
muziekhandschrift ook effectief 
terug tot leven met een opvoering 
van het stuk. Daaraan wordt ook 
een tentoonstelling gekoppeld, zo-
dat bezoekers het manuscript in al 
zijn glorie kunnen bewonderen.

”mijn taak 
is eerder te 
conserveren, 
dan te 
restaureren”

myriam van hercK 
(reSTauraTeur)  

De grens tussen 

grap en falen is 

dun. Dat maakt het 

geheel boeiend
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IntervIeW met SoPraan elISe caluWaertS

Diamanten op het podium
Op 21 september bracht sopraan Elise 
Caluwaerts haar debuutalbum Nightfall uit. 
Pianist Kim Van Den Brempt ondersteunt 
haar, zoals hij al tien jaar lang doet. Het 
artistiek koppel vierde dat jubileum en hun 
album woensdag in 30CC/Schouwburg. 

caroline van rhee

je bent al meer dan tien jaar actief 
als operazangeres. Waarom breng 
je  nu pas een debuutalbum uit?
Elise Caluwaerts: «Deze CD is 
een bekroning van de tienjarige 
samenwerking tussen Kim en mij. 
Ik had al eerder opnames gedaan 
met andere zangeressen, in sa-
menwerking met Philippe Herre-
weghe, maar het mooie aan deze 
CD is dat dit onze eigen productie 
is. Dat wilden we ook, we wilden 
echt iets maken wat van ons was. 
Of er een tweede CD komt? Dat 
zullen we zien na het succes van de 
eerste! (lacht)»

voor nightfall hebben jullie geko-
zen voor een bundeling van com-
ponisten. vanwaar deze keuze?
Caluwaerts: «We wilden graag 
rond een centraal thema werken, 
namelijk het thema van de nacht. 
Wie is er nu niet geïnspireerd door 
de nacht? We hebben ons geba-
seerd op de cyclus Sieben früge 
Lieder van Alban Berg. Ten eerste 
vind ik dit heel mooie muziek, ten 
tweede bevindt Berg zich hier op 
een scharnierpunt in zijn carrière. 
Hij heeft een romantische scho-
ling achter de rug, maar zit net op 
de overgang tussen romantische 
muziek en muziek uit de twintig-
ste eeuw. Die overgang maakte het 
heel boeiend voor ons.»

«Na deze cyclus zijn we op zoek 
gegaan naar andere componisten 
die pasten in dit thema. We heb-
ben er ook voor gezorgd dat de 
componisten elkaar opvolgen in 
tijd. Debussy is bijvoorbeeld im-
pressionistische muziek, hij wordt 
gevolgd door Strauss uit de hoog-
romantiek. Bovendien is dit jaar 
het ‘Richard Strauss jaar’, dus hij 
kon zeker niet ontbreken.”»

je werkt al jaren samen met pia-
nist Kim van den Brempt. hoe heb-
ben jullie elkaar gevonden?
Caluwaerts: «Kim en ik zijn al 
jaren vrienden. We komen uit de-
zelfde muziekschool en zijn elkaar 
op het conservatorium in Antwer-
pen terug tegengekomen. Kim en 
ik hebben echt een klik, we vul-
len elkaar heel goed aan en dat is 
erg belangrijk: wij moeten elkaar 
op het podium voor honderd pro-
cent vertrouwen. Tussen Kim en 
mij vindt er daar een echte wis-
selwerking plaats. Ik luister naar 
zijn spel en probeer daar op in te 
pikken. Ondertussen werken we al 
tien jaar samen!»
Kim Van den Brempt: «Een goe-
de wiwsselwerking is heel belang-
rijk. Ik moet elk detail oppikken 

wat de zangeres doet, en kijken 
hoe de zin zich afspeelt in de tijd.»

is er een groot verschil tussen 
zingen in een studio en op een po-
dium?
Caluwaerts: «Het is een heel 
andere beleving. Als je een cd-

opname maakt, moet je jezelf af-
vragen: 'Gaan we op zoek naar de 
meest perfecte versie van dit werk, 
of naar de meest expressieve?' Tij-
dens een opname ga je anders om 
met de muziek. Het is veel cleaner. 
Als je voor een publiek zingt, moet 
er een soort wisselwerking zijn 
met de toeschouwers. Dan komt er 
meer expressie aan de pas.» 

Waar komt je passie voor klassie-
ke zang vandaan?
Caluwaerts: «Ik ben begonnen met 
zingen in een jeugdkoor uit Aarschot. 
Daar kwam ik al snel in aanraking 
met klassieke werken, zowel Schübert 
als Grieg. Aangezien we ook competi-
ties deden, was het zingen op een heel 
hoog niveau. Ik weet niet of klassieke 
zang iets is waar je meteen van houdt, 
ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. 
Ik ben echt van klassieke zang gaan 
houden en ben het daarom gaan stu-
deren aan het conservatorium in Ant-
werpen en Brussel.»

Tijdens het concert leek het alsof 
je moeiteloos de zaal kon vullen 
met je stem.
Caluwaerts: «Dat is de bedoeling 
hé! (lacht) Er komt ook veel voor-

bereiding aan te pas: veel slaap 
voor een concert, veel drinken, geen 
melkproducten drinken of eten vlak 
voor een optreden. Het klinkt mis-
schien moeiteloos, maar er komt 
heel veel bij kijken. Het is hard wer-
ken. Ik moet mij op het podium een 
uur lang concentreren, en dat is niet 
altijd even gemakkelijk.»

vanavond hebben jullie voor eigen 
publiek gespeeld. maakt dat voor 
jullie een verschil? 
Caluwaerts: «Het is anders om te 
zingen voor mensen die je kent. Ik 
vind dat heel mooi. Als wij op het po-
dium staan, zien wij absoluut niets in 
de zaal. Alles is pikzwart. Om dan te 
weten dat er mensen in de zaal zitten 
die je kent, is prachtig.»

muziek uit de veto, 
is dat alles? 

Nee, ook enkele Leuvense 
prominenten droegen hun 
steentje bij aan de lijst. Zo 
koos studenteninspecteur 
nick vanden Bussche voor 
Silenced by the Night van 
Keane. “Het was het liedje 
waarop we dansten tijdens de 
flashmob tegen geluidsover-
last,” legt hij uit.

Voor loKo-voorzitter 
Karel van Den Bossche 
speelde nostalgie dan weer 
mee. “In het zesde leerjaar heb 
ik Wim Sonnevelds Het Dorp 
leren kennen. Het liedje is 
dubbel zo oud als ik, maar toch 
herken ik de nostalgie.”

Bieke verlinden, sche-
pen van studentenzaken, 
koos voor Downtown Train 
van Tom Waits. Daar zit geen 
specifiek verhaal achter. “Het 
is gewoon mijn favoriete num-
mer.”

Ook de Ieren van The 
Dubliners krijgen met Whiskey 
in the Jar een plaatsje in onze 
playlist, met dank aan vice-
rector Studentenbeleid rik 
Gosselink. “Tijdens het zeilen 
luister ik graag naar de muziek 
die ooit in de Ierse havens 
moet geklonken hebben,” legt 
hij uit. ( jvl)  

Klinkt goed, 
hoe werkt het?

Op de Facebookpagina van 
Veto vind je de link naar de 
afspeellijst Studentenweekblad 
Veto. Als je de lijst volgt, word 
je bij elke Spotifysessie op de 
hoogte gebracht van nieuwe 
nummers.

WTF doet veto  
op Spotify?

Regelmatig vind je in Veto 
interviews en recensies van 
allerlei muzikale acts terug. 
Vanaf nu biedt Veto je ook de 
mogelijkheid om die muziek 
zonder enige extra moeite te 
ontdekken.

Heeft Veto een artiest 
geïnterviewd die je interessant 
vindt? Heb je zin om nieuwe 
muziek te ontdekken nadat 
je een recensie in Veto hebt 
gelezen? Dan biedt de nieuwe 
Spotifyplaylist van Veto soe-
laas.

veto op 
Spotify

“een tweede 
cd? eerst zien 
of de eerste 
succes heeft”

“Prachtig als 
er mensen die 
je kent in de 
zaal zitten”
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€ 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

                  Brusselsestraat 15

Kip met bruine Corsendonck, raapblokjes en wortelen   € 5.40
Romig varkensstoofpotje met champignons   € 3.20
Tirolerschnitzel met osso buccosaus (enkel Alma 1 en 2) € 5.90
Vegetarisch koninginnenhapje     € 4.20
Koninginnenhapje   (enkel Alma 3)  € 4.20
Grote spaghetti bolognase  (enkel Alma 3)  € 4.20

    A1 = alleen Alma 1                                     A3 = alleen Alma 3

   A2 = alleen Alma 2                                              = vegetarisch

Menu v/d week
13 - 19/10/2014

 
 

http://www.alma.be

dinsdag
Chipolata met wortelpuree     € 3.20
Nazirolletje met chilisaus en wokgroenten   € 5.40
Grote spaghetti bolognaise      € 4.20
Steak met archiducsaus en oventomaat    € 5.90 
Koninginnenhapje   (enkel Alma 3)  € 4.20 

Gyros met Griekse pasta en slaatje (enkel Alma 1 en 3) € 5.40
Kalkoenstoverij met patersbier en denappeltjes   € 5.90
Koninginnenhapje      € 4.20
Luikse pens met appelmoes     € 3.20
Stoofvlees op z’n Vlaams  (enkel Alma 2) € 5.40

woensdag
Ardeense kroketjes met knolselder in basilicumsaus  € 3.20
Koninginnenhapje      € 4.20 
Vegetarische lasagna      € 5.40 
Verse visfilet met prei in roomsaus    € 5.90 
Grote spaghetti bolognase  (enkel Alma 3)  € 4.20

donderdag

vrijdag

maandag

Hamburger met peperroomsaus en groentenbouquetière  € 3.20
I Casarecci              € 5.40
Moussaka met Griekse sla en aardappelschijfjes   € 4.20
Koninginnenhapje   (enkel Alma 3)  € 4.20
Grote spaghetti bolognase  (enkel Alma 3)  € 4.20
Stoofvlees op z’n Vlaams  (enkel Alma 1 en 2) € 5.40

Wegens groot 

succes ooK 

Deze WeeK

Ook deze week kan je jouw favoriete maaltijd 
afrekenen met jouw favoriete betaalmiddel: 
Bancontact Mister Cash.  
Vergeet je kaart niet! Smakelijk!
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navraaG

Ruth Joos
“Ik ben meer 

dan de cultuurtrut”

navraaG

Vorig jaar was er alom consternatie in cul-
tuurland. Joos, het dagelijkse programma 
van Ruth Joos op Radio 1 over kunst en 
cultuur, werd opgedoekt. Ze ademt nog 
steeds radio, maar werkt nu grotendeels 
voor televisie. In de herfstvakantie pre-
senteert ze Studio de Stad, een reeks talk-
shows over de toekomst van onze steden. 

BrechT caSTel en ThomaS 
cliqueT

met Studio de Stad presenteer 
je een programma op canvas 
over de stad van de toekomst. is 
dat je vuurdoop op tv?
Ruth Joos: «Ja, letterlijk gezien 
wel, maar ik ben daar eigenlijk 
niet mee bezig. Ik ben sowieso 
altijd meer bezig met de inhoud. 
Gelukkig is Studio de Stad ook 
geen kunst- en vliegwerkshow 
waarbij ik van de ene camera 
naar de andere moet lopen en 
ondertussen nog een radslag 
moet doen. Ik zit gewoon aan 
een tafel en ik praat met men-
sen. Dat heb ik nog al gedaan. 
De camera’s die er bij komen 
zijn voorlopig niet eens zo inti-
miderend als ik dacht.»

Waarom heb je toegezegd voor 
dit project?
Joos: «Qua thema is dit gewoon 
recht in mijn hart. Het is ook 
wel eens goed dat mensen weten 
dat ik niet alleen met kunst en 
cultuur bezig ben ergens hoog 
in de wolken. Ik vind het raar 
dat ik nog moet uitleggen dat ik 
meer ben dan “de cultuurtrut”. 

Ik ben óók een cultuurtrut, hè, 
en ik ben daar trots op! Maar 
voor mij is alles wat er toe doet, 
even belangrijk.»

«Als er iets is wat er vandaag 
echt toe doet, dan is het wel de 
stad. In een stad is vandaag na-
melijk morgen. De stad is nu. 
Je kunt nu weliswaar niet zien 
wat er fout gaat of wat er goed 
is, maar er zijn wel heel slimme 
mensen mee bezig om dat wel al 
te zien.»

«Studio de Stad is een voor-
beeld bij uitstek van waar de 
openbare omroep toe in staat is. 
De VRT kan zelf beslissen wat 
een belangrijk thema is op lange 
termijn en dat langs alle hoeken 
en kanten belichten.»

is er een gast waar je speciaal 

naar uitkijkt?
Joos: «Ik ben blij dat Vlaams 
minister-president Geert Bour-
geois (N-VA) komt. Het was 
moeilijk om een beleidsmaker te 
strikken. Ik laat in het midden 
of dat vanwege agenda’s was of 
vanwege de schroom om over dit 
moeilijk thema te praten. Zon-
der beleidspersoon in de studio 

zou dit programma urgentie 
missen. Al wordt het zeker geen 
politiek debat, eerder een duide-
lijk constructief gesprek.»

Het nieuwe Canvas
Wat vind je ervan dat reyers 
laat verdwijnt?
Joos: «Daar ga ik geen uitspra-
ken over doen. Ik vind verande-
ringen altijd moeilijk. Ik pro-
beer het hoopvol tegemoet te 
zien en hoop dat het een change 
for the better is.»

Zou je ook naar tv zijn overge-
stapt als het radioprogramma 
joos niet was geschrapt?
Joos: «Om over Joos te praten 
moet je gewoon citeren uit vo-
rige interviews. Ik heb het echt 
gehad daarmee. Om op je vraag 
te antwoorden: waarschijnlijk 
niet, nee. Dan zat ik daar nog. 
Ik heb dat genoegzaam gezegd 
en dat is genoegzaam bekend. Ik 
had daar nog twintig jaar kun-
nen zitten.» 

Wat is het grote verschil tussen 
werken voor radio en tv?
Joos: «Het is meer gedoe en in-
gewikkelder. Zo vind ik kleren 
kiezen tijdrovend en vervelend. 
Wat ik belangrijk vind in zowel 
schrijvende pers, radio als tv is 
een zekere spontaniteit en een 

gewone soort van communicatie. 
Het is mijn aspiratie om in heel 
die machine gewoon Ruth Joos 
te blijven. Ik wil zoals steeds 
weten waar het over gaat, wie ik 
voor me heb en dan interessante 
dingen proberen uit te lokken.»

Zie je jezelf ook nog bij een an-
dere werkgever dan de vrT wer-

ken, of heb je ambities in andere 
richtingen?
Joos: «Ik ben opgegroeid met 
heel veel respect voor dat huis 
en ik geraak dat niet kwijt. 
Soms wou ik dat ik echt iets 
kon betekenen voor mensen, 

bijvoorbeeld door te werken in 
de zorgsector. Maar blijkbaar 
praat ik iets te graag voor een 
publiek. Ik vind het wel heel in-
timiderend om bijvoorbeeld een 
volle theaterzaal toe te spreken. 
Dat is het voordeel van radio, 
dat je het publiek niet ziet zit-
ten.»

Besparingen
Wat vind je van de recente be-
sparingen in de cultuursector?
Joos: «Het wordt heel moeilijk. 
Alles van waarde is weerloos 
en als je het kunt kopen, is het 
niet meer interessant. Dat heeft 
Dirk De Wachter onlangs ge-
zegd, en het eerste citaat is van 
Brouwers natuurlijk.»

«De cultuursector verdedigt 
zich nu dat ze economisch veel 
teruggeeft en voor werkgelegen-
heid zorgt. Maar kunstenaars 
moeten echt niet meegaan in 
dat discours. Je hebt een vol-
strekt unieke positie, die je moet 
gebruiken om iets te maken dat 
onmiskenbaar is.»

is cultuur dan l’art pour l’art?
Joos: «Dat ook niet. Je moet 
iets betekenen in de mensen 
hun leven. Maar dat is niet be-
cijferbaar. Ik snap de ref lex van 
de economische argumentatie 
wel, maar je hoeft daar niet in 
mee te gaan. Die mensen wer-
ken hard en het levert veel op, 
dus het is absoluut waar dat cul-
tuur een economisch nut heeft, 
maar dat is niet belangrijk.»

je lijkt me een heel bezige 
vrouw. Kan je goed niets doen? 
Joos: «Ik ben wel iets te veel sa-
mengevallen met mijn job. Als 
ik spijt heb van iets in het afge-
lopen jaar, met heel het gedoe, is 

het dat ik iets te weinig afstand 
had om er relaxter mee om te 
gaan. Tegelijkertijd vind ik zo’n 
belachelijke gepassioneerdheid 
bij anderen best charmant. Bij 
mezelf wel niet. Door zo in iets 
op te gaan, heb ik het even niet 
meer helder gezien. Maar geen 
nood, ik weet wel wat belang-
rijk is. We zijn met vier thuis, en 
alle vier zijn we gezond. En nog 
redelijk blij ook. Wat niet belet 
dat werk wel heel bepalend is. Ik 
zie mijn collega’s meer dan mijn 
lief. Als het dan wegvalt, doet 
het pijn.»

nog een afsluitend vraagje, je 
lanceerde vorig jaar op de radio 
de wedstrijd 55 fiction om men-
sen te stimuleren creatief te 
schrijven. Schrijf je zelf ook?
Joos: «Neen. Ik heb er al aan 
gedacht om een T-shirt te laten 
maken met daarop “Neen, er zit 
geen boek in mij”. Toen ik nog in 
Leuven studeerde, kende ik ie-
mand die zich te pletter las. Zijn 
appartement was te klein om 
alle boeken te bewaren. Toen 
ik hem vroeg of hijzelf schrijf-
ambities had, antwoordde hij: 
“Nee, maar ik kan wel heel goed 

lezen”. Dat vind ik echt heel 
waardevol. Je hebt schrijvers, je 
hebt lezers, en je hebt goede le-
zers. Dat hoop ik te worden, een 
supergoede lezer.» 

“het is 
absoluut 
waar dat 
cultuur een 
economisch 
nut heeft, 
maar je hoeft 
daar niet in 
mee te gaan”

“Kunst 
betekent 
iets in het 
leven van de 
mensen, maar 
dat is niet 
becijferbaar”

“Ik heb er al 
aan gedacht 
om een 
t-shirt te 
laten maken 
met daarop 
“neen, er zit 
geen boek in 
mij”
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