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De Catastrofe van Bologna
Een drama in drie bedrijven

Universiteiten hebben de plicht mee 
te evolueren met de maatschappij *.

The failure ofprogressive eductional 
reforms stems from the contradictory 
nature o f  the objectives o f  its 
integrative, egalitarian and 
developmental functions in a society 
whose economic life is governed by 
the institutions o f corporate 
capitalism. (...)
Educational change has historically 
played the role not of a complement 
o f economic reform, but as a 
substitute for it. ^

Van Parijs naar Bologna...

Er wordt de laatste tijd nogal wat 
afgezeverd over 'Bologna'. 
‘Bologna' komt eraan, en het is on
vermijdelijk. 'Bologna ‘ zal pijn doen. 
maar we moeten wel. Is ‘Bologna’ 
een verschrikkelijke ziekte? Het lijkt 
er wel wat op. Dit toverwoord slaat 
op een gczamelijke intentieverklaring 
van een dertigtal Europese onderwijs
ministers. openbaar gemaakt in juni 
van vorig jaar. De 
‘Bolognavcrklaring’ was zelf geba
seerd op de in 1998 ter gelegenheid 
van de achthonderste veijaardag van 
de Parijse Universiteit vrijgegeven

‘Sorbonneverklaring’, ondertekend 
door de onderwijsministers van de 
vier grootste lidstaten van de Euro
pese Unie, te weien Frankrijk. Duits
land. Italië en het Verenigd Konink
rijk. Enig stof dwarrelde op, en dat 
stof is ondertussen aan het uitgroeien 
tot een ware zandorkaan. Dit hoeft 
niet te verbazen. Beide verklaringen 
(zie kaders) komen neer op niet meer 
of minder dan het voorstel om een 
“eengemaakte Europese hoger 
onderwijsruimte" tol stand te bren
gen door de gelijkschakeling van dc 
in dc verschillende landen bestaande 
hoger onderwijssystemen, op basis 
van éSn algemeen model. So what

hoor ik u, zeer terzake doende, al den
ken. Laten we, voor we daarop terug
komen. eerst eens kijken wat er pre
cies in staat.
Het gebrom van de inleidende woor
den even terzijde schuivend, zien wc 
in beide teksten drie elementen terug
komen: 1) “leesbare” en “vergelijk
bare" graden: 2) invoering van een 
op twee grote studiecycli gebaseerd 
curriculum. De structuur van die cy
cli - een “undergraduate" van mini
mum drie jaar en een “graduale" die 
moet leiden tot een masters, en dan 
eventueel tot een doctoraat, lijkt niet 
alleen in terminologie verdacht veel 
(lees verder p 2)

Editoriaal
Student-en-  

uertegenwoordiging
De VUB-verkiezingen

U heeft het misschien niet onmiddellijk gevoeld, maar op 15 november 
trok er een ernstige aardverschuiving door de VUB.
Het zijn alweer enkele schilderachtige dagen die de verkiezingen van de 
Sociale Raad (SoR) en Raad van Bestuur (RvB) scheiden van deze hoop
volle decemberdag, maar dc (stijl )breuk die dc verkiezingsuitslag heeft 
veroorzaakt, is en blijft een feit. Voor het eerst sinds heeeccel lang hebben 
andere studenten dan studenten van De Lijst verkozenen in de SoR. Meer 
nog, vier van de zes studentevertegenwoordigers die rechtstreeks verko
zen kunnen worden voor de SoR. komen van de lijst Student, (zie verder 
voor de verkiezingsuitslagen). 30% van de studentenpopulatie was be
reid om een stemhokje binnen te stappen en een stem uit te brengen. Deze 
participatie is nog steeds niet bepaald oogverblindend, maar overstijgt in 
ieder geval de beschamende percentages van de voorbije jaren.

Het was een koortsachtigc verkiezingsdriedaagsc (13-15 november 2000). 
Niet alleen voor de directe betrokkenen die als Visjnoe in elke faculteit, 
op de campus in Etterbeek. Jette én Rhode tegelijkertijd aanwezig waren, 
maar ook voor de studenten die daar dartel rondhuppelden. Zij kregen 
willens nillens papieren in de handen gedrukt van kandidaten en sympa
thisanten van De Lijst en Student. De SoR- en RvB-kandidaten gaven 
dan zelf nog een woordje uitleg waar gewenst. Sommigen waren hierin al 
wat volwassener dan anderen (zoals de kloeke ex-BSG en BSV-voorzitter 
bijvoorbeeld, die door de uitleg van iemand van de “concurrerende lijst” 
heen bulderde dat “Dat allemaal gelogen is!!”), maar de studenten lieten 
zich niet intimideren.

Een zware taak

Er wacht de nieuwe verkozenen een zware taak. Het nalatenschap van 
vele jaren Zjy.w-besiuur in de SoR bestaat immers uit diepe financiële put
ten en een gebrek aan geloof en interesse in de SoR bij de studenten, het 
academisch personeel én dc hogere VUB-bestuursorganen. Daarenboven 
zullen uitzonderlijk belangrijke dossiers, zoals het Masterplan Huisves
ting (zie verder in deze Moeial), besproken worden in het komende 
werkingsjaar.
De toekomst van de SoR zal op vele manieren bepaald worden door dit 
werkingsjaar. Voor de nieuwe studentenvertegenwoordigers is de tijd dan 
ook gekomen om de daad bij het woord te voegen (lees verder p.2)

DE MENSEN ZONDER 
PAPIEREN BOVEN DE 

IJSKELDERS!
Een twintigtal sans-papiers verblijft 
momenteel tijdelijk aan de VUB. 
Hun bezoek plaatst de vluchtelingen
problematiek opnieuw in de schijn
werpers.

Zaterdag 25 november laatstleden is 
er brand uitgebroken in de Brusselse 
Begijnhofkerk, die nog steeds be
woond werd door een twintigtal men
sen zonder papieren. Door gebruik te 
maken van het kerkasiel wilden deze 
sans-papiers gezamenlijk een signaal 
uitsturen naar de overheid en de 
Belgische bevolking over de precaire 
toestand waarin deze mensen zich 
bevinden. Bij dc brand werd het vol
ledige dak van de kerk verwoest en 
de sans-papiers werden verplicht de 
kerk te verlaten. Sindsdien staan ze 
op straat. Het gaat hier om dezelfde 
groep die een kleine twee jaar gele
den twee weken lang aan de V.U.B, 
universiteitsasiel genoot. Dc mensen 
zonder papieren van de 
Begijnhofkerk weigeren de groep te 
ontbinden en individueel een onder
komen te bekomen. Indien de groep 
wordt opgesplitst verliest de actie 
immers haar waarde. Bovendien zijn 
deze mensen veel kwetsbaarder in
dien zij individueel verder moeten. 
Reeds een van hen is opgepakt en in 
afwachting van zijn uitwijzing opge
sloten.

De V.U.B, heeft toegezegd in een tij
delijk noodonderdak te voorzien voor 
de mensen zonder papieren van de 
Begijnhofkerk. Van vrijdag 1 tot en 
met maandag 11 december-verblijven 
ze in de ruimte boven de ijskelders

aan de Waversesteenweg naast de 
Colruyt (waar het wetenschàps- 
festival dootging, alias dc oude PK- 
zaal). Bedoeling is dal in die periode 
naar een beter onderkomen gezocht 
wordt.

Het vluchtelingenprobleem is nog 
lang niet opgelost en het is belang
rijk dat het maatschappelijk debal 
hierover niet verslapt. Deze sans- 
papiers zijn exemplarisch voor hun 
vele lotgenoten. Het versterken van 
het fort Europa vormt de primaire en 
dikwijls enige bekommernis van het 
Europese vluchtelingenbeleid. Het 
verhogen van de muren onttrekt de 
problemen aan het zicht, maar ver
helpt niets aan de oorzaken van het 
migratie- en vluchtelingenfenomecn. 
Het huidige vluchtelingenbeleid 
marginaliseert en criminaliseert die 
mensen die in eerste instantie slacht
offers zijn. Vluchtelingen en migra
ties stromen voort uit ongelijkheden 
op wereldvlak. Dringend aan een 
structurele oplossing werken (al was 
het maar de bereidheid daarmee te be
ginnen!) is niet alleen vanuit mense
lijk. maar ook vanuit realistisch oog
punt broodnodig.

Hopelijk draagt dit korte verblijf van 
de sans-papiers bij lot verdere discus
sie en engagement. Hopelijk brengt 
het een hernieuwd debat op gang, 
gestoeld op de basisidee van onze 
alma mater, nl het vrij onderzoek, vrij 
van vooroordelen. Een open en men
selijk debat, noodzakelijk als basis 
voor een structurele oplossing.

Anne Winter
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(vervolg van p i-Bolognu) 
op wal nu in voege is aan de meeste 
Angelsaksische universiteiten, zeker 
als we de niet vernoemde, maar wel 
duidelijk gedachte Bachelor' invul
len als naam voor het 
“undergraduate"-diploma; 3) invoe
ring van een systeem van “credits” 
(kredietpunien), ook al 
een aap die geschud 
wordt uit de Angelsaksi
sche mouw-'. De redenen 
waarom zijn op het eer
ste gezicht in beide ver
klaringen nogal verschil
lend. De 
Sorbonneverklaring zegt 
dat 'Europa' niet alleen 
een kwestie mag zijn van 
de Euro, de banken en de 
economie in het -alge
meen; er moet ook een 
“Europa der kennis” ko
men. 'Bologna' daarente
gen zegt alleen dat het 
rap moet gaan, en dat de 
bedoeling is het “Euro
pese onderwijsysteem” 
wereldwijd te promoten.
We must in particuar 
look at the objective of 
increasing thenntematio- 
nal competetiviness of 
the European system o f 
higher education, wordt 
elders in de teksi nog gezegd. Wat is 
het nu: kennis of commerce? Deze 
schijnbare contradictie lost zich op 
wanneer we gaan kijken naar de oor
sprong van. de redenen voor het ont
staan van deze verklaringen. Laten 
we eens bij enkele specialisten te rade 
gaan, vooreerst in eigen land.
H£t\ van de belangrijkste redenen om 
'Bologna' te steunen zijn de ontwik- 

kelingen in de intematonale econo
mische politiek, zegt Dirk Van 
Damme:. voormalig adjunct-kabi- 
netschef van het ministerie van On
derwijs Zo is het aan iedereen voor
bijgegaan (...) dat de Verenigde Sta
ten op de WTCA-top in Seatt/e ook 
de vrijmaking van onderwijsdiensten

hebben voorgesteld. Mocht deze top 
over verdere liberalisering van de 
wereldhandel niet zijn mislukt en in
dien de VS op dit punt hun slag tegen 
het totaal onvoorbereide Europa had
den thuisgehaald, dan was de volle
dige liberalisering van hel hóger on
derwijs een feit. (...) De naar verluid

Australië en Japan) ‘onderwijs- 
ondememingen’ evenwel de Euro
pese onderwijsmarkt niet ovememen. 
aangezien zo’n onderwijsmarkt hele
maal niet bestaat. De EU - vergeet 
niet: dat betekent in wezen de Euro
pese Commissie als baas van de “een- 
gemaakte Europese markt” - heeft

weggeveegd. Iserdan een pobleem?

De achtergronden van ‘Bologna'

Er is een groot probleem. Het weg
vallen van het Uzeren Gordijn heeft 
de wereldwijde strijd voor economi
sche hegemonie tussen de 'bevriende’

Verkiezingen voor de Sociale Raad - De Resultaten:

Effectieve kandidaat:

AMPE Els 
BLOMME Pieter 
DEHON Pieter 
DESCHACHT Nick 
DESMET Marleen 
DEVREESE JURGEN 
ENGELS Tim 
KARAKOC Nihal (Ozge) 
PEETERS Stijn 
SOTTIAUX Katleen 
UYTTEBROECK Ronny 
VAN DE VELDE Kirsten

Plaatsvervanger:

VAN DEN CRUYCE Joost 
WINTER Anne 
FLAMENT Jan 
VAN DE POEL Ellen 
ANDRIES Johannes 
RANQU1N An 
VAN DER LAAK Maartje 
BONNET Magalie 
CROON Petra
VANDEMEULEBROUCKE Bjom 
SCHUEREMANS Jiri 
BRIGA Michail

Lijst Voorkeurstemmen Verkozen?

De Lijst 672 Ja
Student! 647 Ja
Student! 512 Nee
Student! 530 Ja
De Lijst 463 Nee
De Lijst 418 Nee
Student! 551 Ja
Student! 511 Nee
De Lijst 512 Nee
Student! 527 Ja
De Lijst 361 Nee
De Lijst 564 Ja

De nieuwe Sociale Raad (SoR) treedt in werking vanaf januari 2001

meer dan honderd buitenlandse 
(meestal Amerikaanse o f  
Australische) onderwijsinstellingen 
die vandaag vertegenwoordigers of 
lobbyisten hebben in Brussel, verken
nen de nuirkt intensief in afwachting 
van dat ogenblik.•> En Bologna moet 
ons daartegen beschermen: Gaan wij
ons ventediRend opstellen legenm’er  
de Amerikanen die hier de nutrkt pro
beren in te pakken en gaan wij an
derzijds als Europese instelling zelf 
de intematonale markt op? Komt er 
zoiets als een Europese onderwijs- 
standaard tegenover de Ameri
kaanseT6 Op dit ogenblik kunnen 
deze “buitenlandse” (het gaat altijd 
uitsluitend over de Verenigde Staten

geen enkele bevoegdheid voor (ho
ger) onderwijs. Artikel 126 van hel 
Verdrag van Maastricht, dat een heel 
voorzichtige opening creëerde voor 
initiatieven op Europees fiiveau. laat 
de Commissie enkel toe samenwer
king aan te moedigen, zonder afbreuk 
te doen aan de totale souvereiniteit 
van de Lidstaten m.b.t. inhoud en 
vorm van hun onderwijssystemen. 
Dit is heel bewust zo gedaan: de cul- 
tuur-historische een politieke eigen
heid van de verschillende landen, 
zoals weerspiegeld in hun verschil
lende onderwijssystemen, zou im
mers door de uniformiserende ten
densen yan het internationale 
capitalisme onverbiddelijk worden

Westerse grootmachten onveigelijke- 
lijk op de spits gedreven. Bovendien 
is door de ineenstorting van het com
munisme elk politiek tegengewicht 
tegen de verspreiding van het nco-li- 
heralismc als maatschappijmodel 
volledig weggevallen. Om zich in 
deze nietsontziende concurrentie
strijd tc kunnen handhaven, zet de 
Europese grootindustrie de Europese 
Commissie en de nationale regerin
gen onder druk om de liberalisering 
van alle sectoren van het maatschap
pelijk leven binnen de Europese gren
zen versneld door te voeren. Haar 
machtige lobbygroep European 
Round Table of Industrialists (ERT) 
en haar werkgevcrsfederatie

(UN1CE) kunnen wat dat betreft een 
indrukwekkend palmares voorleg
gen, de “eengemaakie markt" en de 
''eenheidsmunt “(EURO) op kop7. 
Op wereldvlak zien we eenzelfde 
mechanisme. De Westerse landen 
maken gebruik van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) en 

haar voorganger de General 
Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) gebruik om overal ter we
reld markten en sectoren voor 
liberlisering open te breken**, maar 
staan in dit proces tegelijkertijd als 
onverzoenlijke concurrenten tegen
over elkaar. Onderwijs, en meer in 
het bijzonder hoger onderwijs (en 
onderzoek), wordt in deze context 
hoe langer hoe meer gezien als een 
wapen in de economische oorlogs
voering, en wel één dat maximaal 
“gemobiliseerd” moet kunnen wor
den. Voor fantasietjes als ‘culturele 
eigenheid' is in dat denkkader geen 
plaats. In een rapport uit 1989 (!) 
stelt de ERT: Eumpean education 
is founded on national premises 
and on widely diverging ideologies. 
Faced with Eumpean eccmomic 
integration and the free movement 
oflabour, national thinking should 
be replaced by a unified Eumpean 
concept.9 • 10 Aan de overkant van 
de Atlantische oceaan denkt men er 
net zo over. David Rothkopf, een 

hoge ambtenaar uit de eerste regering 
Clinton, heeft daarover zo zijn eigen 
ideeën: pour lui, Ie déclin des 
différences cultureles est un facteur 
du pogres de la civilisation. II 
distingue ce qu'il appelle les 
‘éléments subversifs" de la culture - 
les religions, les langues, les
croyances poUriques er idéologiques 
de eeuxqu 'il convient de promouvoir: 
nourriture. vacances, rituels et 
musique. (sic!!!)* * Hij staat daarin 
niet alleen: Globalisation is us! aldus 
Thomas Friedman in de Intenuuio- 
nal Herald Tribune op 10 februari 
1997...

(lees verder op p 3)

(vervolg van p. I-Editoriaal)

en de VUB opnieuw een betekenis
vol. toekomstgericht en sociaal beleid 
te geven. Wij wensen hen het aller
beste en zullen de komende gebeur
tenissen en beslissingen uiteraard met 
argusogen volgen.

Hoe zal de nieuwe SoR (die in fe
bruari officieel in werking treedt) er 
concreet uitzien? Bij het ter perse 
gaan van deze editie, kon hierover 
nog geen uitsluitsel gegeven worden. 
Zoals gezegd onderschrijven vier van 
de zes rechtstreeks verkozenen 
studentcnvertegenwoodigers het pro
gramma van Student. Een absolute 
meerderheid dus. Maar de SoR mag 
nog twee studenten
vertegenwoordigers van de RvB 
coöpteren en aangezien Student niet 
is opgekomen voor de RvB (en daar 
dus geen vertegenwoordigers heeft) 
zullen die twee plaatsen ingevuld 
worden door leden van De Lijst. Dit 
resulteert in vier studente- 
vertegenwoordiging van DeLijst en 
versus vier van Student.
Ook over het voorzitterschap van de 
SoR is het laatste woord nog niet ge
zegd. In principe mag ieder lid van 
de SoR zich kandidaat stellen voor 
deze functie en de functie van onder
voorzitter, maar de eerlijkheid van de 
democratische representatie gebiedt 
dat deze functies ingevuld worden

door de “partij” die de meeste stem
men en dus vertegenwoordigers 
heeft, in dit geval Student.

We willen een ander beleid

Ook andere instanties wilden hun 
zegje doen over de verkiezingen en 
het VUB-beleid. Jo Coulier bijvoor
beeld trok in naam van de ABVV aan 
de alarmbel, door een open brief 
(“Laat uw sociale sector niet 
commercialiseren”) uit te delen in het 
restaurant ten tijde van de verkiezin
gen. Kritiek op het VUB-beleid (i.h.b. 
op het Masterplan huisvesting en de 
“rationalisatie” van het restaurant) 
werd gevolgd door de oproep “We 
willen een ander beleid". (Lees hier
over ook het interview met Jo Coulier 
elders in deze krant.)

De Krant is (weer) plezant

De objectieve berichtgeving over de 
verkiezingen van De Krant en de 
journalistieke vakkundigheid waar
mee hun redactie haar nieuwste edi
tie (jaargang 8. nr.2.13/11/2000) ge
stalte gaf, was opnieuw voorbeeldig. 
Net als twee jaar geleden (Jaargang 
6, nr.2, 4/11/1998), toen een ex- 
voorzit(s)ter en redactielid van De 
Krant opkwam voor De Lijst, slaagde 
De Krant erin énkel verkiezings
propaganda voor De Lijst te publi
ceren. De Lijst kreeg deze keer an

derhalve pagina (plusminus een 
kwart van de ruimte in De Krant) om 
te vertellen hoe belangrijk rechtvaar
digheid, solidariteit en, in het ver
lengde daarvan, een goede verlichting 
op de campus en de vijftienminuten- 
computer wel is voor hun kandida
ten.
Onderaan pagina 4 prijkt dan de 
groepsfoto van de kandidaten van de 
lijst Student (verkeerdelijk De Stu
denten genoemd). Naast die foto kon 
de geïnteresseerde lezer deze vet
gedrukte woorden terugvinden: “De 
lijst van De Studenten verkoos een 
groepsfoto boven individuele foto’s 
en vond het verder niet belangrijk om 
begeleidende tekstjes te geven.” 
Hoho. dacht de journalist, dit raikt 
naar partijdigheid en intellectuele lui
heid bij De Krant'.
Dit bedenkend, liep ik de druk 
stemmcnronselende kandidaten van 
Student tegen het lijf. Intussen paars 
aangelopen van woede over deze 
farce in De Krant, vertelden ze me dat 
de platformtekst van Student wel de
gelijk was ingediend op de redactie 
van DeKrant. "Niets gevonden!”, 
sprak een vol waardig redactielid van 
DeKrant, daarmee de zaak afhande
lend. “De persoon op onze redactie 
die zich hiermee (en met het niet ge
publiceerd dubbelinterview tussen 
De Lijsten Student, nvdr.) bezighield, 
was immers niet meer te vinden.” 
Spijtig. Dan hebben ze hun kolom

men maar gewijd aan virtuoze dt-fou- 
ten, een enquête over de ongemak
ken van kakkerlakkeh en ander leuks.

Maar “eigenlijk doet het er weinig toe 
voor wie je juist stemt.”, aldus het 
editoriaal! Waar maken we ons dan 
nog druk over?

Bologna-verklaring

Genoeg gelachen nu. 
Er zijn ernstigere pro
blemen. In 1998 
werd. in het verlengde 
van de Sorbonne-ver
klaring van 1997, te 
Bologna een intentie
verklaring goedkeurd 
die een ernstige be
dreiging vormt voor 
het democratische ka
rakter van het (hoger) 
onderwijs in Europa. 
Het debat rond deze 
Bologna-verklaring is 
in onze buurlanden 
(vooral noordelijke) 
al volop aan de gang. 
Enkele dagen 
geleden(maandag 4/ 
12/2000) liet onze 
nieuwe rector Ben 
van Camp in D e 
Morgen horen dat 
hij deze verklaring 
volledig onder-.

schrijft.
De goedkeuring hiervan heeft ern
stige implicaties . Waakzaamheid is 
dan ook geboden! Lees verder in 
deze krant over de gevaarlijke impli
caties van deze verklaring.

Stefan Prins
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(vervolg van p 2)
Bovendien is met de ver doorgedre
ven privatisering van het “intellec
tueel eigendom" als gevolg van de 
TRIPs-accoorden in de schoot van de 
GATT-WTO (1994)12 en de opname 
van ‘onderwijs’ op de lijst van eco
nomische “diensten” (services) ter 
liberalisering van d General 
Agreement on Trades and Services 
(GATS), het onderwijs zelf een po
tentiële miljardenbusiness geworden. 
Op het startsein voor zijn verslinding 
zit de internationale ‘kennisindustrie 
enkel nog te wachten. ‘Life long 
learning’ en ‘Information Centered 
Technology’ (ICT) zijn de hefbomen 
waarmee de economisering zal wor
den doorgevoerd. We begrijpen nu 
beter Dirk Van Damme's vrees. We 
denken evenwel dat zijn oplossing 
(Bologna) erop neerkomt de pest met 
de cholera te bestrijden. Dit laatste 
vermoeden wordt bevestigd doorGuy 
Haug, een onderzoeker in dienst van 
de Europese Rectorenconferentie 
(CRE). een organisme dat nauw aan
sluit bij de ERT It is amazing that 
the possible inclusion o f  o f  
'educational services’ into the 
coming (1999; nvdr) round o f  
negotiations within the World Trade 
Organisation does not receive more 
attention in Europe, neither from the 
govemements, the press or the higher 
education itself: the vast majority of 
rectors and intemationl relations 
managers seem to be totally unaware 
of. or uninterested in these 
developments, however important 
they may be for the future of higher 
education as a key area fo r  
worldwide competition. (...) 
European higher education needs to 
learn to compete better in the world 
markets for higher education. Hij 
licht toe wat daarvoor nodig is: What 
should be achieved? Readable and 
comparable degrees, undergrauate

and post-graduate levels in all 
countries, with a first degree no 
shorter than 3 years and clearly re
levant to the labour market, ECTS- 
compatible credit-systems 
everywwhere, a European dimension 
in quality assurance and an 
imporvement o f the free movement of 
students and teachers by structural 
reforms (basically by raking away the 
remaining obstacles). This is the 
main thrust o f  the Bologna 
declaration: a pledge freely taken by
29 countries to reform their own 
system in such a way that all systems 
converge. Kennis is commerce en 
vertegenwoordigt een enorm poten
tieel aan politiek-economische 
macht, dat is de oplossing van de 
daarstraks opgedoken tegenspraak. 
Moet er nog zand zijn?

De concrete gevolgen voor de struc
tuur van het Belgische hoger onder- 
wys

De Vlaamse en Waalse hoger 
onderwijswetgeving groeide sinds de 
regionalisering van het onderwijs 
eind jaren tachtig meer en meer uit 
elkaar. Vooral aan Vlaamse kant werd 
sinds het begin van de jaren negentig 
onder impuls van de (katholieke) 
onderwijsminister Daniël Coens en in 
intieme samenwerking met de 
Vlaamse Interuniversitaire raad 
VLIR (dat wil de facto zeggen: met 
de Katholieke Universiteit Leuven) 
met de henekening van het universi
taire landschap in de richting van 
onderlinge concurrentie, “centres of 
excellence” - “rationaliseing en 
optimalisering” in de New Speak van 
de regeringstechnocraten - en afbouw 
van de democratisering (ingangs
examens geneeskunde) een aanvang 
gemaakt14. Niettemin zijn vergelijk
bare tendensen ook in het Franstlige 
landsgedeel te te bespeuren. Er zijn

dan ook meer dan voldoende parallel
len om een kort overzicht van de te 
verwachten ontwikkelingen in toto te 
geven.
Het Belgische hoger onderwijs bestaat 
eigenlijk uit twee soorten instellingen, 
hogescholen en universiteiten, en uit 
drie soorten curricula 
(“opleidingen”heet dat tegenwoor
dig): korte type. lange type en univer
sitair. Het eerste type duurt drie jaar, 
de twee anderen telkens 2X2 jaar. Het 
eerste leidt tot een graduaats, de twee 
anderen tot een kandidaats en een 
licentiaatsdiploma. De
licentiaatsdiploma's verschillen wel, 
want het eerste is ‘van academisch 
niveau’ en het tweede is simpleweg 
universitair, ln tegenstelling tot de 
heersende mde om dit allemaal “in
gewikkeld” en “inefficiënt" whate\’er 
that may mean te vinden, is dit alle
maal - zeker in vergelijking met de ons 
omringende landen - redelijk eenvou
dig. duidelijk omschreven, en histo
risch perfect interpreteerbaar. Enkel in 
de paar gevallen waar er gelijksoor
tige naamgevingen en overlappende 
deeldgmcinen zijn, zoals bijvoorbeeld 
bij de toegepaste economie, of de ar
chitecten, treden soms naar buitenuit 
(en dan nog vooral enkel naar het bui
tenland) “omrekingsproblemen” op. 
omdat het hoger onderwijs in de 
meeste landen totaal verschillend is 
georganiseerd. De uitspraak in de 
Bolognaverklaring. dal er zich een 
“tendens” naar het Angelsaksische 
systeem afteHent. is dan ook de 
ongeloofelijkste dikke quatsch (of de 
ongeloofelijkste demagogie). Corrcc- 
ter is de beschrijving van Rector De 
Jaeghcre uit 1992: Het Eurqpa van de 
universiteiten komt echter ook in me
nig opzicht a ls een puzzle over. ren  
puzzle die uit honderden instellingen, 
tientallen verschillende soorten diplo
ma's en eventueel particularismen 
bestaat. Het is dim ook niet verbazend

dal het universitair onderwijs niet 
vermeld werd bij de ondertekening 
van hel Verdrag van Rome. in 1957. 
Men was toen van oordeel dat de uni
versitaire gemeenschap, met haar 
pahicularismen. beter buiten het eco
nomische Europa bleef. ^  Let wel, 
dit Ls een kracht, geen zwakte. Het is 
juist dit patchwork dat Europa mee 
gestalte gegeven heeft, zoals Bologna 
en de ERT beiden erkennen'6. Hier
uit volgt dat enkel als uw imperatie
ven economisch zijn. harmonisering 
naar voren komt als een ‘natuurlijk’ 
na te streven alternatief.
De gevolgen voor de niet-economi- 
sche prioriteiten, die tot nader order 
de basis uitmaken van het onderwij- 
systeem in dit land, blijken dan nu 
al. en kunnen alleen maar verergeren.
- De grondwettelijke vrijheid van 
onderwijs die nu reeds sterk onder
graven is door de gewongen concen
tratie van de hogescholen, die ei zo 
na gesneuveld was in Dilleman's 
“optimalisering”, n die flagrant met 
voelen getreden wordt in Decreet X 
(de Vlaamse regering eigent zich daar 
het recht toe te bepalen wie recht 
heeft op de titel “universiteit”, op 
straffe van strafrechterlijke vervol
ging!). zal, onder het mom van “effi
ciëntie” en “qualiteitscontrole”. hele- 
mal worden afgeschaft;
- De democratisering van het ho
ger onderwijs, de laatste jaren door 
de opeenvolgende bespdringsgolven 
en de sluipende (en onwettelijke *7) 
verhogingen der inschrijvingsgelden 
volledig de nek worden omgedraaid. 
Een maktmechanisme kan immers 
maar werken onder het principe “de 
consument betaald”, waar we naar
toe gaan, laai zich al een beetje voor- 
spellen w anneer we kijken naar de 
inschrijvingsgelden voor de VAO’s. 
Er zal overigens ook een op econo
mische macht gebaseerde 
(lees verder p 18)

* Interview met Ben Van Camp. de nieuwe VUB-rector,Oe Morgen, 4 december 2000.
2 S. bowles and H. Giniis. Schooling in Capitalist America. Educational reform and thé contradictions o f economic life,, Basic Books, USA. 1977. pp. 45 and 
240.
3 ECTS, European Credit Transfer System, een “kredietpuntentransfersysteem” met een instantie die bepaald welke vakken als gelijkwaardig worden beschouwd, 
een zogenaamde "accreditering". Het ontstond als gevolg van de Europese uitwisselingsprogramma's (Erasmus, later Socrates). en is vooral in kringen van 
ingenieursopleidingen populair. Het werkt met een “inner" en een “outer” circle, de goeden en de slechten, zeg maar. en creëerde rondom zich al snel een elitair 
sfeerke. Het heft evenwel nooit de doorbraak gekend waarop sommigen hadden gehoopt.
4 World Trade Organisation
5 Dirk Van Damme. adjunct-kabinetschef van Luc Van Den Bossche, de vorige Vlaamse onderwijsminister. Van Den Bsssche is de architect van het fameuze 
“Decreet X”, dat met doorgedreven flexibilisering en standaardisering van het universitaire personeelsbeleid en de mogelijkmking van de invoering van een 
"vijfde jaar”, merkwaardigerwijs op 'Bologna’ vooruitloopt. In Aelterman et al., Bologna: het signaal. Worx, Hogschool Gent, Gent. 1999, p. 47.
6 Bart Hoogewijs. “academisch beheerder" van de Universiteit Gent, in Aelterman et Al., o.c., p. 28
7 Belén Balanya et al., Europe Inc.. Pluto Press, London, 2000.
8 Het feit dat economische oorlog soms in ‘echte’ oorlog over kan gaan, is eens te meer gebleken in het midden van de jaren ‘90: het samenvallen van de reeds 
genoemde GATT-onderhandelingen en het uitbreken van de Bosnische oorlog is geen loutere toevalligheid. Michel Collon. Blufpoker. De grootmachten. Joego
slavië en de komende oorlogen. EPO, Brussel. 2000. P. 176-190.
9 Education and European Competence. an ERT-study on education and training in Europe. Brussels, February 1989, p. 10.
,0 Een eerste poging van de Europese Commissie om dit in practijk om te zetten (het Memorandum on Higher Education in the Eumpean Community) werd 
onder meer door succesvol lobbywerk vanuit de VUB afgeschoten! Men leze b. v. de Academsche Openingsrede vantoenmalig rector De Jaeghere ( 1992-1993), 
of het Standpunt dat de Raad van Beheer in datzelfde jaar over het Memorandum innam. Zeker voor de huidige VUB-beleidsdragers behartenswaardige litteratuur.
1 * D. Rothkopf/n Praise ofCultural Imperialism. Foreign Policy, NY. zomer 1997, geciteerd in manière de voir, 53. bimestriel du Monde Diplomatique,, sept- 
oct. 2000. p. 90.
12 de agreement on Trade-Related Aspects o f Intelleclual Property rights, zie hiervoor de schitterende studie van sigrid Sterckx, De ethiek van octrooiering, 
doctoraatsverhandeling. RUG. 2000, p. 251 e.v.
13 Men raadpege bijvoorbeeld hun gezamelijke rapport Eumpean Appmaches to Lifelong Leaming. Trends in industry practices and industry-university cooperation 
in adult education and training, uitgegeven door CRE-ERT. The European University-Industry Forum. Genève. 1992.
14 Dat de ERT ook ideologisch geen neutrale structuur is. hadt ge uiterard al geraden. De aanwezigheid van ideologisch reactionaire, en economisch liberale Belgische zwaargewichten in de ERT. 
accordeerde goed met de belangen van de expansiegerichte. katholieke onderwijszuil in het Nederlandstalige landsgedeelte. Eén voorbeeldje slechts. Baron Roger Dillemans, ere-rector van de KUL, 
is het hoofd van de wetenschappeijke cel ‘onderwijs- van de ERT. Dit soort verbanden verklaart dan ook de reeds vroeg doorgevoerde, vergaande hervormingen aan deze kant van de taalgrens. Voor 
achtergrond hierbij, raadplege men de speciale thema-Mocial gewijd aan dit onderwerp: De Moeial, 15de jaargang, nr 5. december 1997.

Openingsrede De Jaeghere. 1992-1993.
16 De vaak gehoorde fabel, dat de huidige harmonisering het universitair onderwijs in Europa dichter bij zijn middeleeuwse ‘roots’ zou terugbrengen, is ook weer zo’n typisch voorbeeld van het 
bewust of onbewust intellectueel zelfbedrog, waarmee het vertoog van die voorstanders, die de achterliggende economische belangen niet onder ogen willen zien. Een vluchtige blik op de statuten van 
bijvoorbeeld de dertiende eeuwse universiteiten van Parijs en Oxford volstaat om dal te beseffen. Om te zien of aan een vreemde candidaat magister de licentia docendi kon worden verleend, werd een 
publieke praesentatio georganiseerd, gevolgd door één of meerdere openbare dispuiationes. Een soort van peer-review in levenden lijve, iets waarvan wij nog een overblijfsel kennen ondder de vorm 
van het mondelinge openbare examen: O. Pedersen. The first universities. Cambridge University Press, Cambridge. 1997. Het is uiteraad wél waar dat r een gemeenschappelijke taal was. het Latijn, 
maar deze fungeerde vooral als overdraagster van tweeduizend jaar beschavingsgeschiedenis en had niets van de particuliere imperialistische aspiraties die zo eigen zijn aan de ‘verengelsing’ van onze 
lijd. of zelfs aan de verfransing van tweehonderd jaar geleden. Zij behoorde immers niet meer tot een bepaald land, aangeizen het romeinsc Rijk al duizend jaar was verdwenen. Overigens hebben het 
Latijn en de volkstalen eeuwenlang wetenschappelijk naast elkaar bestaan sinds de Renaissance, en dit zeer uitgesproken in de Nederlanden.
17 Vgl. het arrest van de Raad van State uit het begin van de jaren ’90, na een klacht van de Fédération des étudiants Francophones (FEF) tegen de Franse Gemeenschapsregering. Zie de vorige Moeial
18 S. bowles and H. Gintis, Schooling in Capitalist America. Educational reform and the contradictions of economic life.. Basic Books. USA. 1977
19 ante punten werden op een zeer heldere manier naar voren gebracht door de Gentse studentenvertegenwoordiger Dany Neudt, in een lezersbrief in HUMO nr 49 van dit jaar.
2® Cfr. voetnoot 11; _______________________________________

Bolognaverklaring

Joint declaration of the European Mi
nisters of Education 
(Bologna. 19th of June. 1999)

While affirming our support to the 
general principles laid down in the 
Sorbonne declaration, we engage in 
co-ordinating our policies to reach 
in the short term, and in any case 
within the first decade of the third 
millenium. the following objectives, 
which we consider to be of primary 
relevance in order to establish the 
European area of higher education and 
to promote the European system of 
Higher education world-wide:
- Adoption of a system of easely 
readable and comparable degrees, 
also to the implemantation of the Di
ploma Supplement, in order to 
promote European citizens’ 
employability and the international 
competetiveness of the European 
higher education system.
- Adoption of a system essentially 
based on two main cycles, 
undergraduate and graduate.. 
Access to the second cycle shall 
require successful completion of first 
cycle studies, lasting a minimum of 
three years. The degree awarded after 
the first cycle shall also be relevant 
to the liropean labor market as an 
appropriate level of qualification. The 
second cycle should lead to the mas
ter and/or doctorate.
- Establishment of a system of credits
- such as in the ETCS system - as a 
proper means of promoting the most 
widespread student mobility. Credits 
could also be acquired in non-higher 
education contexts, including life
long learning, provided they are 
recognised by receiving Universities 
concerned.
- Promotion of mobility by 
overcoming obstacles to the effective 
exerctac of free movement wUh
particular attention to:

• for s tuden ts. 
access to study and training 
opportunities and to related services

• or teachers, 
researchers and administrative staff, 
recognition and valorisation of periods 
spent in a European context 
researching, teaching and training, 
without prejudicing their statutory 
rights.
- Promotion of European co
operation in quality assurance
with a view to developing 
comparable criteria and 
methodologies.
- Promotion of the necessary 
European dimensions in Higher 
education, particularly with 
regards to curricular development, 
inter-institutional co-operation, 
mobility schemes and integrated 
programmes os study, training and 
research.

EU-landen, Tsjechië, Bulgarije, 
Estland, Hongerije, Ijsland, Let
land, Litouwen. Malta, Noorwe
gen, Polen. Roemenië, Slovakije. 
Slovenië en Zwitserland
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SoR Het Masterplan Huisvesting
Of hoe 1 + 1 niet steeds gelijk is aan 2

Het Masterplan Huisvesting is een van de belangrijke voorstellen die dit jaar in de SoR zullen behandeld worden. Het resultaat zal voor elke student 
voelbaar zijn en zal in niet geringe mate sociale implicaties hebben aan de VUB. Hoewel een aantal voorstellen van het plan reeds werden uitgevoerd 
(o.a. huurprijsstijgingen), werd het Masterplan nog niet in zijn totaliteit goedgekeurd. Wij analyseerden het dubiezue plan alvast voor u.

VUB-Studentenhuizen

De VUB beschikt over een duizend
tal kamers, verdeeld over 5 studenten
huizen: de Schoofslaan, de Triomf- 
laan, de Nieuwelaan, de Campus en 
een studentenhuis in Jette. Dat de 
‘oudere’ studentenhuizen (Nieuwe- 
laan, Campus en Jette) met ernstige 
problemen te kampen hebben, is al 
langer bekend. De daken op de Cam
pus worden voortdurend vervangen, 
in Jette loopt er water binnen en de 
Nieuwelaan... euh, de Nieuwelaan is 
gewoon de Nieuwelaan: met de 
hygiënische mankementen, de typi
sche ‘Nieuwelaan-geur’ en de be
ruchte ‘Nieuwelaan-kakkerlak’, een 
nieuwe specie die zich van zijn soort
genoten onderscheidt omwille van 
zijn gifresistentie. Het concept van de 
Nieuwelaan is trouwens niet meer 
van deze tijd: lange eentonige gan
gen met veel te kleine kamers, zon
der noemenswaardige gemeenschap
pelijke leefruimtes. Het werd met 
andere woorden tijd om eens aan 
“Rrmenovatie" te denken, zo rede
neerde de Sociale Raad. Er werd een 
studie besteld die de problemen 
moest inventariseren.

Het Masterplan

Het resultaat: het ‘VUB-Masterplan 
Huisvesting^ ’. De studie werd uit- 
gevoerd door ene meneer Lombaert. 
Een onafhankelijk onderzoeker blijkt 
hij alvast niet te zijn. Meneer 
Lombaert verdient immers zijn brood 
met het verhuren van studenten
kamers in het kader van het project 
‘Quartier Latin’, een huisvestings
project op de privé markt waar de 
VUB aan mecwerkt, en is dus betrok
ken partij. Maar wc zouden het over 
de inhoud hebben...

In het Masterplan Huisvesting (ver

der MPH) wordt o.a. een analyse ge
maakt van het financiële beheer van 
de studentenhuizen. Eerst wordt de 
bestaande financiële toestand ge
schetst en aangetoond dat er een om
vangrijk financieel verlies wordt ge
leden. Daarna worden enkele sugges
ties gedaan om deze situatie recht te 
trekken: de huisvestingsdienst moet 
‘zelfbedruipend’ worden en er moet 
ruimte komen voor een renovatie- 
budget^ . Met dat renovatiebudget 
kunnen de oudere studentenhuizen, in 
de eerste plaats de Nieuwelaan. dan 
een opknapbeurt krijgen.

Zelfbed ruipend

Maar eerst moet de huisvestings
dienst dus zelfbedruipend (=niet 
verlieslatend) worden. Daartoe moe
ten volgens het MPH drie maatrege
len getroffen worden.

Ten eerste moeten de huurprijzen met 
30 procent de hoogte in. Dat zouden 
de studenten wel kunnen slikken ge
zien "de huidige economische hoog
conjunctuur en het socio-economisch 
projiel van de studenten , aldus het 
MPH. Trouwens, tegenover de gege
vens dic in het MPH worden gebruikt 
zijn de huurprijzen al met 20 procent 
gestegen. Die prijsstijgingen werden 
de voorbije 2 jaar doorgevoerd on
der het mom van een ‘indexering’. 20 
procent is dus al geslikt, er blijft nog 
10 procent. Men kan zich trouwens 
de vraag stellen waarom sociale voor
zieningen moeten worden afgebouwd 
in een periode van economische 
hoogconjunctuur, die per definitie 
een periode is waarin de overheid een 
zekere budgettaire ademruimte ter 
beschikking heeft. Vooral als die
zelfde overheid een absolute priori
teit maakt van de noodzaak aan ‘le
venslang leren’ in onze ‘kennis
maatschappij’. Het tweede argument

is al even krankzinnig: de grote meer
derheid van de studenten aan de VUB 
behoort lot een groep waarvan beide- 
ouders een beroep uitoefenen van 
hoger of middelhoog niveau“̂  en dus 
moet een stijging van de huurprijzen 
mogelijk zijn. Het MPH zet de zaken 
op zijn kop: als uit de statistieken 
blijkt dat studenten uit de lagere 
socio-cconomische milieus aan de 
universiteit ondervertegenwoordigd 
zijn, dan is de democratisering van 
het onderwijs tot dusver onvoldoende 
gebleken. Dan moet er verder werk 
worden gemaakt van de uitbouw van 
sociale voorzieningen, opdat iedereen 
die wenst hogere studies aan te vat
ten dat ook daadwerkelijk kan. En 
inderdaad, de democratisering van 
het hoger onderwijs begint niet daar 
waar het secundair onderwijs eindigt 
en inderdaad, de barrières zijn niet 
alleen van financiële aard. maar dat 
zijn geen redenen om nieuwe finan
ciële hinderpalen te plaatsen.

Ten tweede zouden er minder koten 
tegen sociale prijzen worden ver
huurd: de kolen op de ‘Schoofslaan’ 
zouden sowieso 10.000 frank per 
maand gaan kosten. Het argument 
gaat als volgt: “Gezien het studenten
huis 'Triom flaan'nagenoeg identiek 
is aan het studentenhuis 'Schoof
slaan' lijkt het in eerste instantie lo
gisch, en in zekere zin zelfs rechtvaar
dig, dat het studentenhuis 'Schoof
slaan ' niet langer in aanmerking komt 
voor sociale correctie."'*
Leve de logica! Eerst bouwen ze een 
nieuw studentenhuis, de Triomflaan, 
die ze verhuren aan 10.000 frank per 
maand en dan stellen ze dat. aange
zien de Schoofslaan verdomd goed 
lijkt op die Triomflaan, ze voor de 
Schoofslaan ook beter 10.000 frank 
zouden vragen. Meer zelfs: dat zou 
pas “rechtvaardig” zijn. Je moet het 
maar kunnen uitleggen... Bijkomend

gevolg van een dergelijk prijzen- 
beleid is trouwens de vorming van 
sociale getto’s: wie nog voor de 
Schoofslaan in aanmerking zal wil
len komen moet met 110.000 frank 
perjaaroverdebrug komen: ‘sociale 
gevallen’ vliegen sowieso naar de 
oudere studentenhuizen. Dergelijke 
zaken kunnen onmogclijk de bedoe
ling zijn van een sociaal huisvestings
beleid.

Ten derde wil men ook besparen op 
de werkingskosten^ . In het MPH 
wordt o.a. de individualisering van 
het energieverbruik (ieder betaalt zijn. 
eigen energierekening) als een mo- 
gelijkc piste naar voor geschoven. De 
‘all-in’ formule waaraan nu wordt 
verhuurd zou dan worden opgegeven 
in de hoop de kosten te drukken. Te
vens wordt voorgesteld om de student 
zelf te laten opdraaien voor een aan
tal kleinere uitgaven. Hier heeft men 
het over huisvuilzakken. waspoeder, 
"de zorg voorde huisdieren ”(?), etc. 
Het argument gaat als volgt (hou u 
vast): “het ten laste van de studenten 
leggen van die kleinere, logische uit
gaven, kan bovendien een 'opvoe
dend aspect' hebben . Een opvoe- 
dend aspect? Opnieuw: je moet het 
toch maar kunnen uitlegden... •

“Sociale correctie”

De Dienst Huisvesting wordt dus ren
dabel gemaakt op de rug van de stu
denten. Studentenhuisvesting wordt 
duurder, dat is duidelijk. Het finan
ciële luik van het MPH is dan ook 
onaanvaardbaar. Maar in het MPH 
worden ook een aantal interessante 
structurele maatregelen naar voor 
geschoven. De splitsing tussen de 
Dienst Huisvesting en de Sociale 
Dienst is er één van. De Dienst Huis
vesting zou dan in principe zelf
bedruipend worden terwijl de Sociale

Dienst zich als enige zou gaan bezig 
houden met sociale correcties. Die 
splitsing houdt het volgende in: elke 
bewoner betaalt de reële kostprijs 
( lO.OOOBfr per maand) voor zijn kot 
maar het verschil met de huidige 
huurprijs wordt door de Sociale 
Dienst bijgepast “Daarbij hoeft deze 
splitsing voor de bewoner niet eens 
zichtbaar te zijn . .

Niks aan de hand dus. zo lijkt het. 
Maar waarom dan die splitsing? In 
het MPH wordt er alvast weinig prijs
gegeven omtrent de ware toedracht 
van de splitsing. Misschien zijn er 
plannen om het huisvestingsbeleid te 
‘extemaliseren’, zoals dat heet. De 
laatste tijd maakt de overheid (en ook 
de VUB) er immers een gewoonte 
van om rendabele diensten te 
privatiseren of uit te besteden en en
kel de verlieslatende delen te behou
den.
Of misschien moet de splitsing ge
zien worden als een stap naar het 
studie loon, waarbij indirecte subsi
dies zouden worden afgeschaft en de 
student maandelijks een som geld, 
een studieloon. ter beschikking krijgt 
die hij naar believen kan uitgeven. In 
dat geval mogen wc soortgelijke 
splitsingen verwachten voör de maal
tijden in het restaurant (dan zou elke 
student een toelage krijgen om te eten 
en zou een maaltijd in het restaurant 
230 frank kunnen gaan kosten). En 
wie weet betalen we straks allemaal 
de volle pot om te sporten, voor de 
culturele activiteiten of voor het ge
bruik van de bibliotheek of les
lokalen. De discussie over zo’n 
studieloon zal in de nabije toekomst 
ongetwijfeld nog uitvoerig gevoerd 
en beschreven worden.

De redactie

1 Het Masterplan Huisvesting is een studie en moet gezien 
worden als een discussietekst die ter tafel ligt in de 
Sociale Raad. Het Masterplan werd dus nog niet in zijn 
totaliteit goedgekeurd, alhoewel een aantal voorstellen 
van het plan reeds werden uitgevoerd (o.a. huurprijs
stijgingen)
2 Voor de financiering van dat renovatiebudget wordt 
uitgegaan van een verhoging van de middelen voor de 
Sociale Sector. De renovatie zou aldus geen directe extra 
financiële lasten voor de studenten met zich meebrengen.
3 Masterplan Huisvesting p.31
4 MPH, p.15,31.32
5 MPH, p.31
^ MPH, p.23-24. Noteer dat het merendeel van de 
besparingen de studenten niet rechtstreeks raken
7 MPH, p.23
8 MPH, p.17
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Wij willen een ander beleid! 
luidt VUB-alarmbelABVV

Naar aanleiding van de open 
brief die Jo Coulier in naam 
van de ABVV in het 
studentenrestaurant ver
spreidde ten tijde van de 
VUB-verkiezingen, legden wij 
ons gealarmeerd oor te luis
teren bij Jo Coulier en 
Myriam Stoffen, personeels
leden van de VUB en 
vakbondsafgevaardigden van 
A B W

DE MOEIAL: Goede morgen, 
gisterenavond werd de uitslag van 
de verkiezingen voor de Sociale 
Raad (SoR) en Raad van Bestuur 
(RvB) bekendgemaakt. Opmerke
lijk is dat van de zes verkozen 
studentenvertegenwoordigers, vier 
uit de lijst “Student” komen. Even
eens opmerkelijk is dat 30% van 
de stem gerechtigden zijn gaan 
stemmen, nog steeds geen fenome
nale opkomst, maar toch beter dan 
de voorbije jaren. Wat is uw reac
tie hierop?

Jo Coulier: Wel, we hebben als vak
bond natuurlijk heel veel vragen rond 
diegenen die verantwoordelijk zijn 
voor het beleid van de voorbije ja
ren. De studenten van “De Lijst” zijn 
uiteindelijk toch verantwoordelijk 
hiervoor. Dus in die zin is het een po
sitieve stap dat de studenten eens an
dere vertegenwoordigers hebben ge
kozen, waarvan we hopen dat ze 
voorstander zijn van een beleid dat 
meer aansluit bij onze standpunten. 
De ervaring die we hebben met de 
studenten in de sociale sector (SS) en 
in de commissies, zoals Commissie 
Restaurant, zijn niet bepaald positief.

Myriam Stoffen: In die zin dat ze 
eigenlijk weinig kritisch, naar ons 
gevoel uiteraard, rond de tafel zitten.

Ze zijn in het verleden nogal geneigd 
geweest om de standpunten die door 
de werkgever zijn voorgelegd, ge
woon te volgen. Terwijl er toch een 
aantal dingen echt te zeggen waren. 
Dat verbaast ons van studenten die 
toch wel kritisch zijn.

JC: De studenten die de laatste jaren 
in de SoR hebben gezeten , hebben 
zich eigenlijk voornamelijk opgewor
pen als managers. Ze gebruikten zelf 
die woorden: “managers van de So
ciale Sector (SS)”. Dat is toch wel een 
serieuze stijlbreuk met het verleden, 
waar de studenten toch veel kritischer 
in de SoR zaten dan de generatie die 
de laatste jaren de plak zwaaiden bin
nen de SoR.

DE MOEIAL: Wat is de moeilijke 
taak waar de nieuwe SoR voor zal 
staan?

JC: Ze erven een echte puinhoop en 
het is dan ook niet gemakkelijk een 
ander beleid te voeren. Er zijn toch 
ernstige problemen op het vlak van 
het restaurant, huisvesting. Ik denk 
dat we momenteel zelfs geen zicht 
hebben op hoe het met de andere 
diensten binnen de SS gesteld is. Er 
zijn duidelijke problemen, ook zeer 
zware financiële problemen.

DE MOEIAL: U verwijst nu naar 
de financiële catastrofe van de 
STOA?

JC: Neen, ik verwijs naar het restau
rant, dat moet aangepast worden. 
Hieraan hangt een prijskaartje, maar 
er zijn totaal geen provisies voor han
den en het is nog steeds niet duide
lijk waar dat geld vandaan zal komen. 
Maar inderdaad, er zijn in het verle
den ook verkeerde investerings
beslissingen genomen, met betrek
king tot de uitbreiding destijds van 
het restaurant bijvoorbeeld. Het is de 
vraag of men toen wel hel juiste ge

bouw gebouwd heeft in functie van 
onze noden. Er zijn de laatste jaren 
toch een aantal zaken gerealiseerd...er 
is *“ t Complex” gekomen, waarvan 
ik niet wil zeggen dat de dienstverle
ning niet goed is of zo, maar ‘“t Com
plex” betekent dat er op de campus 
een rechtstreekse concurrent voor ons 
eigen studentenrestaurant is geko
men. Ik wil mij er niet over uitspre
ken of dat nu moest of niet, maar als 
beheerder moetje toch inschatten dat 
dat een deel van je omzet kan weg
nemen.
Men heeft dan vorig jaar beslist om 
het KultuurKaffee (KK) uit te beste
den. Bon, er is aan de VUB duidelijk 
een tendens om diensten over te he
velen naar de privésector. Hier zijn 
veel te weinig kritische geluiden rond 
gehoord. Vooraleer je je de vraag stelt 
of het wel een goede zaak is het KK 
uit te besteden, moet je je eens be
zinnen over de functie van het KK 
op de campus, wat is de rol van het 
restaurant, van de huisvesting. Die 
vragen zijn de laatste jaren helemaal 
niet aan bod gekomen, men heeft het 
alleen over de financiële aspecten 
gehad. De discussie is heel slecht ge
voerd geweest, want wal blijkt nu? 
Daar waar men altijd gezegd heeft 
“we kiezen voor de realistische op
lossing die haalbaar is”, blijkt na een 
aantal jaren dat er toch een slechte 
keuze gemaakt is. want er blijkt een 
financiële put te zijn ontstaan! Dat 
zijn een aanlal bedenkingen die we 
hier toch wel maken en vandaar ook 
die open brief.

DE MOEIAL: Wat is er dan pre
cies foutgelopen de laatste jaren, 
behalve dat de studenten
vertegenwoordigers zich meer als 
managers zijn gaan opwerpen in de 
sociale raad? Er zijn toch nog an
dere beslissingsorganen aan de 
VUB, zoals de RvB?

MS: Ik denk dal het duidelijk is dat 
de algemene koers die gevaren wordt 
er een is die meer en meer de neo
liberale marktideologie aanhangt en 
die denkt dal het beter is een instel
ling te runnen in die optiek. En dal 
houdt dus blijkbaar in dat er heel veel 
dienstbetoon wordt uitbesteed omdat 
dat zogezegd betere kwaliteit ople
vert, omdat dat goedkoper is, terwijl 
dat onze ervaring helemaal niet is. Let 
op, wij zijn daar helemaal niet dog
matisch in, wij willen ook de dossiers 
wegen op hun effectiviteit, op hun 
kwaliteit. We kunnen toch vaststel
len dat de meeste van die pogingen 
volledig te mist zijn ingegaan. Wat 
ik nu ga zeggen heeft misschien niet 
rechtstreeks betrekking op de SoR. 
maar de diensten van de kuisploeg 
van de VUB zijn ook onlangs uit
besteed. Enfin, die logica wordt blijk
baar meer en meer doorgetrokken. 
Zoals Jo (Coulier) zei kadert dit ab
soluut niet in de reflexie rond de func
tie van de VUB, de dienstverlening 
van de VUB. We moeten nadenken 
over het restaurant, we spreken niet 
alleen over dienstverlening, maar wij 
zijn er ook voorstander van om het 
restaurant verder uit te denken in ter
men van haar sociale en culturele

functie, waar bijvoorbeeld ook een 
informatiebalie zou kunnen komen, 
waar een tentoonstelling in zou kun
nen gegeven worden, in plaats van die 
te laten doorgaan in een aantal ver
borgen gangen. Het restaurant is een 
ruimte waar je ontzettend veel mee 
kan doen. Maar dat zien zij dus blijk
baar niet.

JC: Ik wil Myriam hierop aanvullen. 
Het is uiteraard wel zo dal we van de 
overheid minder geld krijgen. De pe
riode van ongeremde groei van 

/onderwijsuitgaven is nu al een tijdje 
achter de rug. Binnen de context van 
die verminderde subsidiering, is in de 
VUB-beheersorganen de meerder
heid gewonnen voor een neo-liberaal 
gedachtengoed. Dat betekent dat je 
ook maar steeds een kleiner deel moet 
“managen”. Dat is de paradox. De 
overheid wilde de universiteiten ver
zelfstandigen, ze krijgen geld waar
mee ze bij wijze van spreken mee 
mogen doen wat ze willen. Op de 
univ hebben dan de aanhangers van 
de neo-liberale politiek dit met dank 
aanvaard, het was voor hen een ge
schenk. Men dacht een geschenk te 
krijgen en de baas te kunnen spelen 
maar het bleek een vergiftigd ge
schenk te zijn. Er is gebleken dat daar 
waar vroeger de overheid de 
besparingsmaatregelen moest door
voeren. het nu de universiteit is die 
dat zelf moet doen. Als vroeger de 
rectoren nog samen konden actie
voeren tegen de beslissing van een 
minister, is het nu zo dat ze elk voor 
zich vechten. En natuurlijk hebben 
degenen die beschikken over de 
meeste middelen, ook de grootste 
slagkracht ln die context is het moei
lijk solidariteit te krijgen onder de 
universiteiten.
Ik denk dat de concurrentie tussen de 
universiteiten een zeer pervers gege
ven is de dag van vandaag. Dat is iets 
dat de laatste jaren gegroeid is en 
waartegen de VUB de laatste jaren, 
laten we eerlijk zijn, nooit een actieve 
verzetspolitiek gevoerd heeft. Men 
heeft wel regelmatig statements uit
gebracht met de Raad van Bestuur 
maar men heeft daar nooit maat
schappelijke druk mee uitgeoefend. 
Men heeft wel vaak gezegd beroep 
te zullen doen op hun politieke vrien
den maar ik stel me dan de vraag waar 
ze zitten, die politieke vrienden. Ik 
denk dat de resultaten van de tussen
komsten van onze politieke vrienden 
zeer miniem zijn. Daar waar er ook 
nog een andere weg zou kunnen zijn. 
Daar waar de universiteit zou kunnen 
kiezen om het veld op ie gaan en een 
maatschappelijk debat aan te gaan. 
Om een vergelijkend voorbeeld te 
geven: abortus was verboden en het 
zijn universiteitsprofessoren geweest 
die het debat op gang getrokken heb
ben door op illegale manier abortus
sen uit te voeren, er waren betogingen 
om die artsen ie ondersteunen. Men 
zou op gelijkaardige manier actie 
kunnen voeren rond een aantal the
ma’s zoals de numerus clausus in de 
geneeskunde. En men zou vooral 
kunnen actievoeren rond de nood aan 
een democratisch en open onderwijs

voor iedereen. Waar het nu de ten
dens is in de maatschappij om het 
onderwijs le commercialiseren. En de 
bedrijfswereld spreekt daar trouwens 
openlijk over, dat ze zich op het 
onontgonnen terrein van de 
onderwijsmarkt moeten richten, dat 
op bepaalde vlakken winstgevend 
kan zijn.

We zien dat men ook internationaal 
aan het evolueren is naar een hoger 
inschrijvingsgeld voor de studenten. 
Het meest verregaande voorbeeld is 
Groot-Brittannië. waar de studenten 
absurde bedragen moeten neertellen 
om zich in le schrijven aan een uni
versiteit. Zo krijg je een tweespalt 
tussen de rijke studenten en arme stu
denten en zie je dat vele studenten uit 
minder begocdc milieus het niet meer 
aankunnen om te gaan studeren. Je 
krijgt dan ook automatisch een split
sing tussen de rijke universiteiten en 
de arme universiteiten. De rijke uni
versiteiten hebben uiteraard geen pro
bleem want die krijgen massa’s geld 
van privé-sponsors en der-gelijke 
meer. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
Oxford en Cambridge, universiteiten 
die geen financieringsproblemen 
hebben, want die krijgen massaal 
geld uit gegoede milieus. Maar een 
heleboel andere universiteiten die het 
eigenlijk moeten hebben van studen
ten uit een doorsnee milieu, die zien 
hun studentenaantallen inkrimpen en 
worden geconfronteerd met finan
ciële problemen. Wat is dan de vol
gende stap? Dal die universiteiten 
hun diensten moeten afbouwen, ook 
hoger inschrijvingsgeld moeten vra
gen waardoor ze dan terug verder 
moeten afbouwen en zo krijg je een 
spiraal waarin de universiteiten in een 
zeer bedenkelijke richting evolueren 
en waarbij we teruggaan naar een 
onderwijsstelsel waarin degenen die 
het zich kunnen permitteren onder
wijs volgen en degenen die het zich 
niet kunnen permitteren vallen uit de 
boot, op een aantal uitzonderingen na. 
die dan via allerlei subsidies en beur
zen toch nog een aalmoes krijgen en 
kunnen gaan studeren aan een unief.

Dat is ook hetgeen we aanklagen in 
de brief. Daar waar de filosofie van 
de VUB en de sociale sector altijd 
geweest is te streven naar een univer
sele dienstverlening en een onderwijs 
dat beantwoordt aan de behoeften, 
plooit men nu terug op: “Wat kunnen 
we ons permitteren?? We kunnen ons 
niet permitteren de studentenkamers 
nog in stand te houden dus kijken we 
niet meer naar de behoeften van de 
studenten maar naar onze financiële 
mogelijkheden en dan gaan we de 
studentenpopulatie daaraan aanpas
sen". Daar komt het een beetje op 
neer en dat is wat we willen aankla
gen mei de bedoeling een andere dis-
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cussie op gang te trekken. Dat is de 
algemene context waarbinnen ge
dacht moet worden.

DE MOEIAL: En denkt u dat het 
nu met de nieuwe rector en een 
nieuwe ploeg de juiste richting zal 
uitgaan?

MS: (lange stilte) Een nieuwe ploeg 
biedt natuurlijk altijd nieuwe 
onderhandelingsmarges maar het is 
te vroeg om nu al uitspraken te doen 
over de concrete uitwerking daarvan.

JC: We geven de nieuwe ploeg het 
voordeel van de twijfel maar als vak
bond laten we ons actieterrein niet 
beïnvloeden door de ploeg die aan de 
top staat We hebben met die open 
brief duidelijk de stap willen zetten 
naar de studentenbevolking, zoals we 
in de voorbije periode het personeel 
hebben proberen te mobiliseren rond 
een aantal eisen zoals de gelijk
berechtiging van alle 
personeelscategorieën. Uiteindelijk 
zullen wij met onze standpunten op 
die manier een discussie aangaan met 
het personeel en de studenten en we 
willen de mobilisatie vanuit de basis 
op gang brengen. We hopen dal daar
uit een positie kan opgebouwd wor
den van waaruit we met de nieuwe 
rector en zijn ploeg onderhandelen 
om hetzelfde standpunt te krijgen. 
Namelijk we willen dat er niet alleen 
op de VUB een andere politiek ge
voerd wordt, want we kunnen niet 
blijven uitbesteden en rationaliseren 
en de problemen afwentelen op be
paalde categorieën personeel. Nee. 
we moeien de zaak op een eerlijke 
manier, dus op een andere manier 
beheren en anderzijds moeten wc dan 
ook allemaal samen zorgen dat we 
een maatschappelijke druk kunnen 
uitoefenen op het niveau waar er be
slist wordt over het geld. namelijk het 
regeringsniveau, om daar een kering 
te krijgen.

Dat is een lange weg die afgelegd 
moei worden. Hel is niet iets dat van 
vandaag op morgen zal gebeuren. Op 
dit moment zijn er acties in voorbe
reiding in het onderwijs, in hel secun
dair onderwijs. Wal houdt ons tegen 
om een cisenbundel op tafel te leg
gen vanuit het hoger onderwijs, van
uit de universiteiten en te zeggen: 
“Kijk. dit is wat wij willen." Als de 
Vlaamse regering zegt veel belang te 
hechten aan de kennismaatschappij, 
aan de opleiding, aan opgeleide ar
beidskrachten. moet ze de daad bij het 
woord voegen en de centen voorzien 
en daadwerkclijk investeren in het 
onderwijs op alle niveaus. En niet 
alleen naar de buitenwereld toe een 
schijn ophouden. Waarom neemt men 
bijvoorbeeld niet als doelstelling ie
der lid van de bevolking te leren wer
ken met een computer, zodat men 
thuis kan aansluiten op de 
informatiesnelweg. Er zal zich na
tuurlijk het probleem stellen van de 
infrastructuur. Nu verkondigt men 
veel bla-bla maar in de praktijk ge
beurt er niet veel en wordt de toe
gang tot de informatiemaatschappij, 
tot onderwijs en kennis geconcen
treerd in handen van een bevoor
rechte groep en het grootste deel van 
de bevolking blijft in de kou slaan. 
Ik denk dat dal dat een rol is voor het 
onderwijs en ook voor de universi
teiten, die toch een voortrekkersrol 
zouden moeten spelen in plaats van 
de houding die ze zich nu aanmeten, 
zo van “We beheren de tekorten.”

MS: Ik zou hier nog aan willen toe
voegen dat de VUB zich vroeger al
tijd als een sociale universiteit heeft 
geprofileerd...
Men zal nu een belangrijke keuze 
moeten maken, om daar mee door le 
gaan ook. Alle studies wijzen in de
zelfde richting: dat de nieuwe schei
dingslijn tussen bepaalde bevolkings
groepen in onze samenleving ver
loopt via onderwijs. Daar loopt de 
grote breuklijn. Het profiel van de 
VUB is echt van levensbelang. Het 
behoort tot haar taak om die positie 
te blijven innemen en als kritische in
stelling ook in tegenstroom tegen een 
aantal toenemende uitsluitings- 
mechanismen te gaan.
De oproep gaat daar ook over. We 
pleiten voor een democratische loe- 
gang tot opleiding, democratisch 
gebruikmaken van diensten.

DE MOEIAL: Internationaal ge
zien, merk je daarente
gen toch dat de drempel 
voor democratisch on
derw ijs steeds hoger 
komt te liggen.

MS: Dat is inderdaad een 
opmerking die geldt in het 
algemeen. We moeten op 
dit moment echt stilstaan 
bij wat we aan het doen 
zijn en de drempels die we 
aan het creëren zijn in ter
men van toestroming tot 
het onderwijs moeten op
nieuw verlaagd worden.

DE MOEIAL: In de 
open brief heeft u het 
ook over het Masterplan 
Huisvesting. Kunt u 
even uitleggen wat daar 
precies de problemen 
zijn?

JC: Het eerste fundamen
teel probleem is dat men 
eigenlijk neigt op dat vlak 
dezelfde piste uit te gaan 
als met het Kultuurkaffee 
en de reiniging. Men zegt:
“Wij hebben onvoldoende 
middelen om dat zelf te 
doen. in de privé zijn zogenaamde 
specialisten die dat allemaal veel be
teren goedkoper kunnen. We hebben 
de centen niet dus gaan we het uit- 
besteden en op die manier gaan de 
problemen opgelosl zijn.” De plan
nen zijn op dit moment uiteraard nog 
vaag, maar we vrezen dat we niet 
meer alles in zelfbeheer zullen doen. 
De huisvesüngsdienst was vroeger 
een autonome dienst, die de 
studentenwoningen beheerde, en ook 
zelf instond voor de reiniging en het 
onderhoud. Nu merken we dat er 
plannen zijn om daar “voordelig” 
komaf mee te maken.

Een tweede zaak is ook dat men blijk
baar schijnt te zeggen dat, om tech
nische redenen, niet alle koten over 
dezelfde faciliteiten kunnen beschik
ken. We weien niet of dal inderdaad 
wel zo is en bovendien komt men dan 
aandraven met studies, die volgens 
ons niet door de juisie personen zijn 
opgesteld. We kunnen daarom niet 
zomaar kritiekloos aannemen wat er 
in de studies staat. Wij vrezen dus dat 
andere belangen dan die van de stu
denten via die studies insijpelen in de 
discussie en dat kan toch niet.

Een derde zaak is de aanpassing van 
de prijzen. Wij menen dat de VUB 
tot nu toe een goed systeem had om

studentenkoten toe te wijzen en daar 
een prijs op te plakken. Een systeem 
is nooit honderd procent sluitend, dat 
is juist maar het systeem is in de loop 
der tijden gegroeid, waardoor een 
aantal scheeftrekkingen (laten we 
zeggen, studenten uil gegoede mi
lieus, die dan toch een kamer kunnen 
bemachtigen) rechtgetrokken zijn. 
Daar is telkens op ingespeeld om die 
misbruiken te vermijden en om toch 
te zorgen dat diegenen die er echt 
zouden moeten aanspraak op maken, 
in een studentenkamer terechtkomen. 
Nu schijnt men plotseling te zeggen 
dat het hele systeem helemaal niet 
goed werkt en dat het beter anders 
gedaan kan worden. Wat wordt nu 
geopperd: we kunnen beter aan ieder
een de marktprijs vragen en we gaan 
dan dossiers openen om aan degenen 
die behoeftig zijn een subsidie toe te 
kennen.
Nu moetje mij eens uitleggen wat het

verschil is tussen criteria om kamers 
toe te wijzen en criteria om iemand 
achteraf een sociale tegemoetkoming 
te geven. We spreken toch over iden
tiek dezelfde studentenpopulatie. Het 
enige verschil is dat het vroeger ge
beurde bij de huisvesting, dus recht
streeks. en dat het nu zou gebeuren 
via de sociale dienst. Onze vrees is 
dat we op termijn zouden kunnen 
evolueren naar een systeem waarin 
er gesteld wordt dat de enveloppe van 
de sociale dienst een bepaalde grootte 
heeft en dat de sociale dienst dan 
maar moet zien aan wie ze het toe
kennen en aan wie niet Dus de be
hoeften van de studenten worden dan 
lerug omgedraaid in een systeem 
waar de financieel haalbaarheid en
kel van belang is? Dat is een zeer 
pervers mechanisme, dat dus op ter
mijn zou kunnen ingevoerd worden. 
Ik zeg niet dat dat nu het geval is. 
maar men opent de deur om in de toe
komst dergelijk systeem in te voeren.

Nu staan er nog zo’n aantal “grap
pige" zaken in die studie. De richt
prijs van een VUB kamer zou moe
ten 10000 fr zijn en in de privé zou 
de richtprijs 8500 fr moeten zijn. Ik 
vind het zeer eigenaardig dat de richt
prijs van onze eigen kamers 1500 fr 
hoger is dan die op de privémarkt. Er 
wordt een fundamentele breuk ge

maakt met het verleden. In het verle
den was de filosofie eigen kamers te 
bouwen om de schaarste op de markt 
voor een stukje teniet te doen. Want 
als er schaarste is, in de huidige sa
menleving, gaan de huiseigenaars en 
de immobiliënkantoren de prijzen 
omhoog drijven. De filosofie van de 
VUB, dal staal expliciet in beleids
beslissingen. was te proberen de 
schaarste te doorbreken door zelf te 
bouwen en op die manier eigenlijk 
een overvloed te creëren zodanig dat 
we niet alleen zelf goedkope huisves
ting kunnen aanbieden maar dat we 
ook druk kunnen uitoefenen op de 
privémarkt om daar de prijzen naar 
beneden te krijgen. Nu ziet men dat 
de VUB het roer omgooit en in plaats 
van druk op de privémarkt uit te oe- 

. fencn, de privémarkt zal stimuleren 
om de prijzen op te trekken. Dat zal 
waarschijnlijk het gevolg zijn van de 
politiek zoals hij hier voorgesteld

I

wordt. We kunnen ons dus eigenlijk 
de vraag stellen wiens belangen in 
deze discussie worden gediend.

DM: In het restaurant zullen de 
maaltijden worden uitbesteed, dat 
is misschien een eerste stap naar 
een volledige privatisering van het 
restaurant. Maar welke concrete 
gevolgen heeft dit nu al voor de 
werknemers in het restaurant?

JC: Eerste voorbeeld. Men heeft ons 
gezegd dat de maaltijden niet uit
besteed zullen worden, maar dat we 
halfgaargekookte ingrediënten gaan 
aankopen en die hier dan verder gaan 
afwerken. Het is dus eigenlijk iets 
tussen volledig uitbesteden en volle
dig zelf doen in. Dit voor de correct
heid van de discussie.
Wij stellen ons al meer dan een jaar 
de vraag wat de gevolgen voor de 
werknemers zullen zijn. omdat uiter
aard het personeel in het restaurant 
zeer ongerust is. En al meer dan een 
jaar krijgen we telkens het antwoord 
dat er geen probleem is, dal alle men
sen in dienst zullen blijven, dal er 
geen vuiltje aan de lucht is. En als 
we dan vragen om dat op papier te 
zetten, om officieel een akkoord te 
sluiten tussen syndicale delegatie en 
werkgever zegt men dat dat niet op 
papier gezet kan worden.

Ja maar, ofwel zegt men bereid te 
zijn de mensen in dienst te houden 
en dat op papier te zetten zodat ie
dereen gerustgesteld, zodat we van 
daaruit dan kunnen discussiëren over 
hoe we in de toekomst verder gaan 
werken, ofwel doet men dat niet. Hier 
kiest men duidelijk voor het laatste. 
Dan moetje begrijpen dat we als vak
bond uiteraard de nodige argwaan 
hebben.

Wij vragen een actieve politiek die 
een bedrijfszeker restaurant maakt 
zodat we niet elk jaar opnieuw moe
ten discussiëren over het deficit. An
derzijds vragen we uiteraard een kwa
litatief restaurant waar we goed en 
niet minderwaardig of slecht indus
trieel bereid voedsel aan de studen
ten voorschotelen aan een prijs die 
uiteindelijk ook aanvaardbaar is en 
niet opnieuw een prijs is die aange
past wordt aan de financiële noden 
van de VUB. We willen een prijs die 

aangepast is aan de be
hoeften van de studenten 
en het personeel. Dat is de 
discussie die we willen 
voeren. Op dat vlak wordt 
er op dit moment tekort
geschoten. zowel uit de so
ciale sector studenten als 
uit de andere bestuurs- 
kanalen van de VUB.

MS: Wal niet wegneemt 
dat we in heel die discus
sie wel gevoelig zijn ge
bleven voor het effect van 
schaalvergroting. We we
ten dat het niet evident is 
zich in een veranderende 
markt te handhaven We 
moeten creatieve oplossin
gen vinden, die garanties 
bieden voor zowel de prij
zen die naar voor gescho
ven worden, de kwaliteit 
van de dienstverlening, en 
de kwaliteit van het voed
sel.

DE MOEIAL: In jullie 
open brief lees ik ook dat 
er een aantal miljoenen 
van de sociale sector per

soneel gebruikt werden in de pot. 
Kunt u eens uitleggen hoe dat con
creet in zijn werk gaat?

JC: Wel. er wordt 4.6 miljoen vanuit 
de begroting sociale dienst personeel 
overgemaakt aan de sociale sector 
studenten, als vergoeding voor de 
verminderde maaltijdprijs voor het 
personeel. Dit doen we omdat wij er 
als vakbond ook altijd voor gepleit 
hebben één restaurant te hebben, 
waar personeel en studenten samen 
kunnen lunchen, en niel dat we twee 
aparte rcstauranLs zouden hebben of 
dat het personeel maaltijdchèqucs 
zou krijgen . We wilden een interac
tie tussen studenten en personeel, en 
één van de belangrijke plaatsen om 
dal te bereiken is uiteraard het res
taurant. De voorwaarde is dan natuur
lijk ook dat het personeel goed be
diend wordt en niet dal men het geld 
aan neemt, maar voor de rest weinig 
aandacht besteedt aan onze noden. 
Dat is een vorm van tussenkomst er 
zijn ook andere tussenkomsten van
uit de begroting sociale dienst perso
neel naar de sociale sector.

DM: Dankjewel.

Stefan Prins
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Honderd jaar eenzaamheid
Het definitieve GERT EERAERTS interview

Een jaar lang was Gert Eeraerts, 
naast uw en mijn vertegenwoordi
ger, ook voorzitter van de Sociale 
Raad. In januari zit zijn ambtster
mijn erop. Reden genoeg voor een 
interview met de man die het 
afgelopen jaar meer voor u deed 
dan u denkt.

DE MOEIAL: Wat wasje politieke 
ambitie toen je in de Sociale Raad 
stapte en wat is ze nu?

GERT EERAERTS: Mijn politieke 
ambitie binnen de VUB was de Sor 
zo goed mogelijk te leiden. Aange
zien er toen een heel jonge ploeg was 
en ik een van de enigsten was die al 
een paar jaar ervaring had. wel die 
mensen een beetje wegwijs te maken 
en met die mensen de sociale sector 
zo goed mogelijk te besturen. Dat is 
niet makkelijk geweest, gezien de 
budgettaire problemen, gezien bij 
sommige mensen ook het gebrek aan 
enthousiasme. Dat enthousiasme was 
er in het begin met de verkiezingen, 
maar verdween zienderogen eens dat 
zo iemands mandaat begon. Een 
voorbeeld is de Sor van 7 juli, als ik 
mij niet vergis, die niet is kunnen 
doorgaan omdat er te weinig volk 
was.
Mijn politieke ambitie nu: nu ga ik 
om studieredenen alles op een heel 
laag pitje zetten. Bijna anderhalf jaar 
zal ik actief geweest zijn a/s voorzit
ter, daarvoor een half jaar als onder
voorzitter in de raad. Dat heeft veel 
energie gekost die ten koste is gegaan 
van onder andere mijn studie. Ik ben 
er niet door en het begint tijd te wor
den dal ik afstudeer. In die-zin ga ik 
dat ook op een laag pitje zetten, wat 
niet betekent dat ik achter de scher
men niet ga volgen wal er gebeurt en 
de mensen advies geven waar ze naar 
mij willen luisteren. Er is een voor 
een groot deel nieuwe ploeg verko
zen. Ik weet niet wat hun reactie gaal 
zijn: zich carrément afzetten tegen 
mij of wat ik gedaan heb of met mij 
willen overleggen over bepaalde za
ken. Ik sta daar voor open maar ik ga 
hen dat niet opleggen of iets derge
lijks.

DM: In deze Moeial staat ook een 
interview met Jo C'oulier en die zegt 
ergens: “Kijk, de Sor is een puin
hoop en de studenten hebben zich 
de laatste jaren als weinig kritische 
managers opgeworpen.” Jij klaagt 
ook over gebrek aan enthousiasme. 
In hoeverre herken je jezelf in dat 
beeld van “manager’?

GE: Eén zaak: ik was het totaal niet 
eens met die brief van Jo Coulier. Het 
was op een heel tactisch moment uit
gebracht. Iedereen weet dat dat naar 
aanleiding was van de verkiezingen 
voor de Sociale Raad en de Raad van 
Bestuur. Dat zijn studenten- 
verkiezingen en ik vind dat hij, als 
vakbondsafgevaardigde, zich daar 
moet van tussenhouden. Da’s één 
zaak.
Ten tweede stonden er in zijn open 
brief een aantal zaken die ofwel bij 
de haren getrokken waren ofwel on
waar waren, waar hij in mijn ogen het 
tegenovergestelde bereikt van wat hij 
als vakbondsafgevaardigde moet be
reiken: zijnde zijn personeel, dat hem

verkozen heeft, vertegenwoordigen 
en geruststellen waar gerustgesteld 
moet worden en tot actic dwingen 
waar dat nodig is. Op deze manier 
reageren vind ik laag bij de grond en 
dat gaai totaal het nut van de vakbond 
voorbij, vind ik. Ik heb de gewoonte 
mij in personeelsaangelegenheden te 
buiten te gaan maar dit is geen louter 
personeelsaangelegenheid meer en 
komt mij rechtstreeks toe.

Ik ben het daar niet mee eens. Het is 
voor een deel waar, dat management, 
maar dat is eigen aan de structuur. In 
Leuven en Gent is er een structuur 
van studentenvertegenwoordiging 
waar studenten worden gedwongen 
in de oppositie te zitten en vanuit de 
oppositie te roepen van wij willen dit, 
wij willen dat. Hier is de cultuur an
ders door het ontstaan van de Sociale 
Raad, waar dat je effectief beheer 
hebt en geen minderheidspositie en 
dan vind ik dat je je verantwoorde
lijkheid daarin ook moet opnemen 
van met de beschikbare 
middelen te gaan zoe
ken naar oplossingen.
Er zijn mensen die ons 
kwalijk nemen wat er 
allemaal in het verle
den gebeurd is, maar ik 
denk dat je, als je de 
begroting bekijkt, weet 
dat het niet anders kan.

DM: OK m aar het 
geld kan toch anders 
verdeeld worden. Als 
student denk je:
“Fyn. ik mag mee het 
geld beheren” maar 
eigenlijk word je  
vleugellam gemaakt.
O ntneem t men de 
studenten zo niet een 
beetje het recht om te 
protesteren?

GE: Ik denk dat we dat 
wel gedaan hebben 
naar de Raad van Be
stuur. De Sociale Raad 
heeft zijn begroting en 
die wordt goedgekeurd 
door de Raad van Be
stuur dus daarvan ben 
je afhankelijk. Ik denk dat we dal wel 
gedaan hebben in de Raad van Be
stuur en zeker dat IK dat gedaan heb. 
Het project restaurant is daar een 
voorbeeld van, het masterplan huis
vesting: alle mensen zijn op de hoogte 
dat dat geld gaat kosten. Wat er ook 
gebeurt, het gaat geld kosten. Daar 
moeten we wel continu aan de deur 
staan kloppen, zeggen tegen de Raad 
van Bestuur, tout court: “ Kijk we 
willen meer geld en we zullen ach
teraf zien wat we ermee gaan doen” , 
dat vind ik larie en apekool. Ik ga dan 
liever met een project, zoals het res
taurant, naar de raad en vraag dan: 
“Willen jullie alstublieft helpen om 
dal te financieren?”. En ze gaan dat 
ook doen. De principesbeslissing is 
genomen en de effectieve invulling 
staat gegarandeerd op de raad van 
dinsdag. Dat is ook een manier.

DM: Er ontbrak toch nog een deel 
van het geld voor het project res
taurant?

GE: Het zit zo dat voor het project

restaurant de sociale sector, de Sor in 
de eerste plaats, gezegd hebben van: 
“ De kostprijs is hier veel te hoog. 
Wij kunnen dit niet zelf financieren." 
De academische overheid, in de per
soon van Jim Van Leemput, heeft 
gezegd: “Wij weten dat maar wij heb
ben geen financiële middelen om jul
lie te helpen." Toen hebben wij door
gedreven dat er een oplossing moest 
gezocht worden in een verdeling en 
die is er nu gekomen in een, als ik 
mij niet vergis, 45/55-verdeling. De 
totale minimaal te investeren som is 
126 miljoen. Dat is ook eên van de 
punten waar wij op gehamerd heb
ben, van kijk we hebben hier een pro
ject. Oorspronkelijk was het bijna 200 
miljoen, we hebben daarin bezuinigd 
tot het laatste van het laatste. 126 
miljoen is het minimum minimorum, 
daar kunnen we niet onder of we 
moeten dal project afschaffen. Men 
had ook kunnen zeggen van: “Ja kijk, 
we doen enkel de noodzakelijke in
vestering voor de hccp-normen." en

dan was het rond de 90 miljoen ge
weest.

DM: Maar als er eigenlijk geen geld 
is, waarom investeert men dan in 
automatisering en dergelijke snuf
jes?

GE: We moeten kijken naar het hele 
plaatje. De investeringen zijn veel 
minder dan hetgeen je er uithaalt. Een 
van de minder leuke aspecten is dat 
je minder jobstudenten gaat nodig 
hebben, gewoon omdat het restaurant 
een tewerkstellingsplaats was voor 
studenten. Dat wordt dan onderge
schikt aan hel hoger belang, zijnde 
dat het restaurant moet draaien. Ik 
denk dat het belangrijker is het res
taurant draaiende te houden voor dui
zenden studenten dan tien arbeids
plaatsen aan studenten ter beschik
king te stellen. Die duizenden gaan 
boven die tien. Da’s heel simpel.

DM: Wat zit er dan allemaal in die 
126 miljoen?

GE: De freeflow is daarin opgeno
men en de Sociale Raad heeft zo be
slist en wij denken dat die freeflow 
zijn nut gaat hebben voor de studen
ten. Indicn we dat later gaan invoe
ren. gaat dat veel meer kosten. 
Waarom is die freeflow noodzake
lijk? We zien al een hele tijd dat het 
aantal verkochte maaltijden zakt en 
zakt en zakt... Wij denken dat dat 
maar één oorzaak heeft en dat is dat 
we tekortschieten in ons aanbod. De 
klant, consument, zijnde student, eist 
nu eenmaal meer en meer en meer. 
Die eist om vegetarische maaltijden 
te krijgen. We hebben daar toen kun
nen op inspclen. Nu zijn ze bijvoor
beeld de eersten die eisen om biolo
gisch geteeld voedsel te krijgen. Wie 
weet is dat binnen vijf jaar de stan- 
daard-norm. hé. Ik weet het niet. dat 
zijn maatschappij-evoluties. de stu
dent is daar meestal de voortrekker 
in en in die zin vind ik ook dat je de 
mogelijkheid moet scheppen om daar 
te kunnen op inspelen. Nu, met de 

lijntogen, is het 
in principe 
goedkoper om 
ze te behouden 
en enkel het 
noodzakelijke te 
doen om con
form te blijven, 
maar dan zit je 
met een beper
king van twee 
maaltijden. Jc 
gaal daar niel 
buiten kunnen. 
Indien men het 
freeflowprincipe 
toepast, dan kan 
je vijf, zes, ze
ven, acht ver
schillende maal
tijden aanbie
den, dan kan je 
veel meer varië
ren en hopelijk 
lunnen we dan 
ook direct op de 
bal spelen als er 
zich nieuwe 
trends voordoen 
en zo de inte
resse van de stu
dent wel hoog

houden. Nu op dit moment maken we 
mee dat er veel studenten uitwijken 
naar de mogelijkheden in de buurt, 
ook naar zijnde hel KK, zijnde Com
plex, in de beste gevallen, maar daar
buiten gaan er ook eten. Ik denk dat 
het belangrijk is in die zin uw aan
bod te verhogen, ook kwalitatief, om 
op die markt in te spelen. En dat je 
anders je restaurant niet moet sluiten 
omdat je geen investeringskredieten 
hebt, maar omdat je te weinig studen
ten. cliënten krijgt

DM: OK, jullie willen meer maal- 
tijden verkopen. Neem nu het KK, 
w aar men sinds de 
inconcessieneming ‘s middags 
meer keuze heeft inzake maaltij
den. Die meer verkochte maaltij
den leveren de VUB niet op een di
recte manier iets op. Nu hebben 
jullie de student bijna gestimuleerd 
elders, dertig meter verder op de
zelfde campus te gaan eten en le
veren die extra maaltijden jullie 
niets op.

GE: Die leveren ons niets op. dal is

waar. Het KK hebben we in conces
sie gegeven om heel specifieke rede

nen. Dat is nog altijd een goed 
draaiende zaak. De evaluatie is net 
geweest. Vroeger had men daar ook 
de mogelijkheid niet te gaan eten. Nu 
heb je daar al spaghetti’s en croques 
en weel ik wal allemaal nog. Da’s 
goed voor de privé-uitbater.
Ik denk niet dat de VUB in haar ei
gen vel snijdt. Er is nog een serieus 
verschil qua maaltijden, een drie- 
gangenmenu zoals we het kennen 
(dat is misschien slecht uitgedrukt, 
hum) in het restaurant, daar is het KK 
geen alternatief voor. Ik denk gewoon 
dat het belangrijk is. als sociale sec
tor studenten, tegen een betaalbare 
prijs een gezonde en volledige maal
tijd te voorzien.

DM: Vorig academiejaar verrast - 
ten jullie ons met een verhoging 
van de huurprijzen, geconcen
treerd in de laagste categorieën. 
Om het verschil terug te krijgen, 
moet de student in kwestie naar de 
sociale dienst. Wat is het sociale 
aspect van deze operatie?

GE: Er is een verschil tussen 
indexering cn verhoging. Belangrijk 
is datje een verschil maakt. Er is een 
indexering doorgevoerd in elke prijs
categorie cn voor dc laagste catego
rieën zijn dic opgeschovcn naar 'WOO 
fr cn dat is een verhoging. Nu. duur 
hebben we de huurtoelage gesteld, 
om dossier per dossier (c gaan kijken, 
wie daarvan gebruik kan maken. Er 
is altijd beloofd geweest om alle dos
siers te behandelen. Dat staat zwart 
op wit in dc beslissing, die ik straks 
ga tekenen. Maar er is nooit beloofd 
geweest van effectief het verschil tus
sen de vroegere prijs en deze prijs ge
woon te gaan terugbetalen, want an
ders hadden we het niet moeien doen.

DM: Jij zegt op de betoging dat je 
het daar niet mee eens bent en nu 
verdedig je dat beleid weer. In 
welke mate kan je in de Sor nog 
persoonlijk gewicht uitoefenen en 
wat is de waarde dan van je verte
genwoordiging? Ben je dan geen 
marionet?

GE: (met trillende stem) Ik vind het 
verkeerd. Dat is altijd het grote ver
wijt geweest dat ik een marionet van 
de administratie zou zijn. Ik kan dat 
langs dc ene kant aannemen dat dat 
zo kan overkomen in de Sociale 
Raad. Ik vind dat de voorzitter de taak 
heeft de dossiers voor te bereiden en 
zijn kritiek hier (nvdr: zijn kantoor) 
te spuien. Ik kan je rustig vertellen 
dat we menige discussie hebben ge
had met Nic Van Craen, met de 
diensthoofden, de commissies, dat ik 
daar heel simpelweg de vertegen
woordiger speel van de studenten en 
zeg van zo en zo cn zo en zo wil ik 
het. Als dic discussie afgerond is. dan 
komen we uiteindelijk tot een dossier 
waar ik kan achterstaan en waar de 
diensthoofden of de administratie al 
dan niet kunnen achterstaan. Daar
mee komen we naar de Sor en dan 
zitten wij opéén lijn. Die moment dat 
we naar de Sor gaan vind ik dat we 
op één lijn moeten zitten, anders gaan 
we niet naar de Sor. Het zou een heel
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(vervolg van p 7)

ambetante (lees verder op p. 8) 
manier van vergaderen zijn, moest ik 
als voorzitter én de discussie gaan lei
den én gaan afgeven op de teksten die 
ik eigenlijk zelf heb voorgelegd.

DM: En op een betoging kan je je, 
wel uitspreken?

GE: Ja. tegenover het ministerie, dat 
zij meer geld moeten voorzien, zo
dat wij die onpopulaire maatregelen 
niet moeten doorvoeren. Ik ben de

zal ik me daar tegen blijven verzet
ten. Bwah. de cirkel is rond. Er is 
gevraagd om een plan binnen te bren
gen dal zichzelf budgetteert op lange 
termijn, waarvoor geen extra finan
ciële inspanningen moeten gebeuren. 
Als je die cirkel onderbreekt, dan 
moetje zien datje een injectie krijgt 
van ergens. Van waar dat die moet ko
men. ik ben er zelf nog niet uit maar 
ik weet wel dat ze gaat moeten ge
beuren. De studenten kunnen dat niet 
betalen, da's heel simpel want dan 
moetje 10000 fr gaan vragen.

eerste om aan de overheid meer geld 
te vragen maar op de Sor moetje gaan 
zien wat je met het geld dat je hebt 
doet. Daarna, op de betoging moetje 
geld meer vragen aan de verantwoor
delijke van de regering. Er zit een 
totaal verschil tussen die twee en ik 
denk niet dat dat met openheid te 
maken heeft De rector kijkt ook an
ders naar de minister dan naar de 
R aad van Bestuur. Natuurlijk, want 
het zijn twee verschillende zaken. 
Dat is allemaal terug te brengen tot 
één punt Men zegt dat de Sor de stu
denten niet vertegenwoordigt of niet 
goed vertegenwoordigt. Maar soms 
moetje zeggen “kijk. hier kunnen wij 
niet anders" en dat heb ik ook altijd 
proberen te doen. Je mag niet verge
ten dat de beslissingen die wij nemen 
in de Sociale Raad, waar dat wc meer
derheid hebben, dat je  die ook moet 
gaan verkopen aan de academische 
overheid. Dat is dan weer het nadeel 
van het gegeven. Ofwel ben je 
beleidsverantwoordelijke en zit je 
overal mee in en kan je er, mijn in
ziens, nog meer uithalen dan in ad
viescommissies te zitten of de pers 
te bespelen en zo kritiek te gaan uit
oefenen, zoals in Leuven en in Gent. 
Ik denk datje er van binnen uit meer 
kan uithalen dan van buitenuit, maar 
de indruk is anders. Als er in Leuven 
om de twee weken in de gazetten 
staat: de studenten komen op voor 
dat. dat. dat en dat. zijn de Brusselse 
studenten er intem mee bezig

DM: Wat vind je nu zelf van het 
M&sterplan Huisvesting?

GE: Gert de student vindt dat het 
Masterplan Huisvesting en je kan de 
twee niet loskoppelen, een goed plan 
is om van te vertrekken maar waar 
nog heel veel werk aan is. Het is ei
genlijk een inventaris en een sugges
tie bij elkaar. De inventaris is goed 
omdat die. mijn inziens, objectief is 
gebeurd en dat zijn gegevens waar
van je kan vertrekken. Wat betreft de 
suggestie zijn er op bepaalde punten 
zaken die wij moeilijk kunnen tole
reren. Neem het voorbeeld om de 
Schoofslaan uit de gesubsidieerde 
kamers te lichten. Zolang ik voorzit
ter van de Sor ben zal ik me daar te
gen verzetten, zolang ik student ben

GE: Nee. 
dat is een on- 
d e rsch e id  
dat je moet 
maken. Het 
berekenings- 
plan, waar 
datje uitgaat 
van 10000 fr 
per kamer, 
dat is de 

kostprijs van de uitbating van een ka
mer. Van daaruit moet je gaan bere
kenen en uiteindelijk de vraagprijs 
die we gaan noteren op dit moment 
(en met de aanpassingen weet ik het 
niet meer hoeveel het gemiddelde is) 
zitten we daar van die 10000 fr nog 
heel ver af en gelukkig maar. Nee, nu 
zitten we daar nog niet.
Dit is nog maar een plan en zoals ik 
zei gaan we proberen die cirkel open 
te breken en wc gaan proberen ergens 
fondsen te vinden om het terug erin 
te steken zodat we niet de Schoof
slaan uit de gesubsidieerde kamers 
moeten halen en ook niet de vraag
prijs omhoog moeten gaan drijven. 
We moeten trouwens verder zien en 
dat staat ook in het plan. Ik denk niet 
dat we over tien jaar nog over gesub
sidieerde kamers gaan spreken maar 
ik denk ook dat dat positief gaat zijn. 
Wc gaan uitgaan van een subsidie 
voor kamers. Het is eigenlijk geen 
gezonde politiek dat studenten die het 
niet aankunnen 10000 fr betalen, dat 
je die in kamers moet gaan steken, 
bijna gaat moeten verplichten om op 
Nieuwelaan. Oefenplein of in Jette te 
gaan zitten terwijl je eigenlijk het 
gegeven hebt dat er veel studenten 
hier zouden wil
len zitten en dat 
andere studenten 
hier moeten zitten 
omdat ze niet an
ders kunnen, 
maar eigenlijk 
wel in het cen
trum van Brussel 
zouden willen zit
ten of in de omge
ving van de 
studentencafés 
daar. Als je  de 
twee uit elkaar 
haalt en dat finan
cieel gezond kunt maken, dan zou
den we in een veel betere situatie zit
ten. Als je effectief een subsidie kunt 
geven aan alle studenten die het no
dig hebben en effectief de koten ver
huren aan de normale prijs kan je de 
twee zo in evenwicht houden. Ik denk 
dat we dat binnen tien jaar moeten 
realiseren.

DM: Waar gaat dat geld vandaan

komen, voor by voorbeeld de reno
vatie van de Nieuwelaan? Kan die 
eigenlijk niet beter afgebroken 
worden?

GE: Dat is zeker niet het geval. Af
breken... Wat ik uit de studie begre
pen heb is dat afbreken meer geld 
kost dan renoveren, indien je de ka
mers wilt behouden natuurlijk. Als 
we morgen beslissen met de Sociale 
Raad van het gebouw te verkopen en 
ons er voor de rest niet al te veel van 
aan te trekken dan heb je tussen de 
80 en de 100 miljoen verkoopprijs. 
Dat is geld dat binnenkomt en geld 
datje kan gebruiken maar je hebt ook 
400 kamers minder, moet je letten. 
Voor 100 miljoen 400 kamers gaan 
vinden, dat gaat gewoon niet. Daar
tegenover. als je 60 miljoen inves
teert. of 65 miljoen, dan kan je ze wel 
renoveren en dan zijn ze zodanig ge
renoveerd datje ze als deftige kamer 
kan verhuren.

DM: Dan gaan er sowieso minder 
kamers moeten komen want nu 
zijn ze niet conform de minimum- 
oppervlakte-norm.

GE: Er gaan kamers moeten opge
offerd worden, ik weet niet hoeveel. 
Er zijn al mensen die in de commis
sie geopperd hebben één kamer op te 
otteren per unit. Sla een muur weg 
en je hebt een gemeenschappelijke 
ruimte en met het totaal aantal vier
kante meter valt dan wel te leven. Er 
wordt ook het plan gesuggereerd van 
“Kijk, jullie hebben zoveel proble
men met de tijdelijke verblijven, van 
gastprofessoren. erasmussers en der
gelijke. die hier maar korte tijd ver
blijven. Met die verticale structuur, 
met die badkamers die je daar per ka
mer hebt. maak er een soort hotel- 
dienst van." Dat zijn allemaal ideeën 
die je tegen elkaar moet afwegen. Ik 
zeg het nogmaals, het Masterplan 
Huisvesting is geen oplossing, het is 
een zuivere inventaris, een zuivere 
suggestie waarlangs je kan gaan wer
ken op lange termijn en daar een op
lossing in gaan vinden. Maar we gaan 
morgen het Masterplan niet goedkeu
ren hoor. Je kan er hoogstens akte van 
nemen en van daaruit gaan vertrek
ken, verder discussiëren. Een goed
keuring en directe implementatie is 
onmogelijk tenzij je alles volgt wat 
er in staat en dat kunnen we sociaal 
niet verantwoorden, vind ik.

DM: En wat met dat voorstel om

dit moment constateren de mensen 
dat met de wintervakantie de ramen 
openstaan, de chauffage volledig 
open. Dat is een sensibilisering die 
je moet doorvoeren. Als de student 
daar niet voor betaalt gaat de student 
daar ook niet voor gesensibiliseerd 
worden. Dat gaat delen worden voor 
het gemeenschappelijk verbruik of 
anders moet je het loskoppelen. Je 
rekent energieverbruik aan voor de 
zaken die je kan controleren en de rest 
wordt gemeenschappelijk betaald, in 
de huurprijs vervat. Maar dat zijn al
lemaal ideeën. Hoe dat concreet tot 
stand moet gebracht worden, dat we
ten we nog niet. Maar er zijn een aan
tal zaken die erin staan waarvan je 
zegt "Jongens, daar gaan we ons niet 
mee bezig houden." De katten 
besnijden, zoveel kost dat niet hoor.

DM: Ik wou het ook nog even over 
het kunstwerk, ter waarde van een 
half miljoen, aan de Triomflaan 
hebben.
Dat heeft toch ook geld gekost?

GE: En geen 5 miljoen zoals in de 
Moeial stond. Kijk, ik zal uitleggen 
wat er gebeurd is. vooraleer het weer 
anders verschijnt. Op een bepaald 
moment zaten we daar in dat project 
met zes lelijke witte muren en er 
moest iets mee gebeuren. Dat moest 
kunstzinnig zijn en de Colruyt heeft 
aangeboden daar geld voor uit te trek
ken en dat te financieren. Goed. dan 
is er vanuit dienst Kuituur de vraag 
gekomen daar iets mee te doen. (k heb 
gevraagd wat hun voorstel was. Dan 
is het diensthoofd van Kuituur, Rita. 
afgekomen met "Kijk. ik ken een 
kunstenares die daar iels mee zou 
wilen doen. Die is bekend van haar 
portretten in het Klein Kasteeltje. Het 
zou iels met portretten moeten zijn 
want daar is ze goed in. Ze heeft daar 
een speciale techniek voor.” Ze heeft 
toen voorgesteld dat te agenderen op 
de Commissie Kuituur. Ik heb ge
zegd; “Da's goed.” Ik was op die 
Commissie Kuituur aanwezig en ik 
stond achter dat idee. Ik heb daar geen 
stemrecht, ik heb daar geen enkele 
beslissing in te nemen. Ik heb die ook 
niet genomen en dan zijn ze afgeko
men van “Kijk, zes portretten, dan 
moeten die toch iets symboliseren." 
Eerst is er het voorstel gekomen om 
zowat alle negatieve zaken die we 
konden vinden op de VUB daarop te 
laten portretteren zodanig dat het een 
aanklacht zou zijn van alles dat er hier

energieverbruik individueel aan de 
student door te rekenen, terwijl die 
student toch in units woont.

GE: Dat is ook al opgemerkt in de 
Sociale Raad of in de commissie. Het 
niet doorrekenen van de vuilzakken, 
huisdieren, onderhoud en die zaken 
kosten meer moeite met het indivi
dueel te gaan berekenen dan je er gaat 
uithalen. Energie is iets anders. Op

misgaat. En toen heb ik persoonlijk 
gezegd van “Kijk. dat zou ik niet 
doen. Dagelijks rijden daar mensen 
voorbij, het zal een uithangbord zijn 
voorde’VUB. Ik denk datje beter met 
iets positiefs afkomt” En dan heeft 
iemand geopperd in die commissie: 
“Kijk, laat ons daar portretten opzet
ten die waarden van de VUB symbo
liseren" En dan hebben bepaalde 
mensen in die commissie gezegd van:

“Jij moet er ook tussen staan want 
sociaal engagement IS een waarde.” 
En dat is het einde van het verhaal, 
daar. Achteraf zijn er heel wat 
apeverhalen de ronde gegaan dat ik 
dat zou beslist hebben, dat dat 
stalinistisch was, communistisch, nee 
communistisch niet, nee, despotisch, 
vanalles. maar eigenlijk is daar dus 
niks van waar, hé. Ok, ik geef één 
ding toe, ik heb toegestaan dat ze mij 
geportretteerd hebben. En sommige 
mensen vinden dat fout, wel ik vind 
van niet. Ik denk dat als die commis
sie daar over oordeelde dat mijne kop 
daarop moet staan, welja, ik heb daar 
toestemming aan gegeven. Maar ook 
niet meer of niet minder. En voor mij 
is dat ook niet meer of niet minder 
dan er nu hangt. Ik heb het niet bo
ven mijn bed hangen of zoiets. Ik vind 
dat ook geen realisatie dat mijn kop 
daar hangt.

DM: Denk je niel dat veel mensen 
zich de vraag stellen of er niet te
veel geld aan cultuur en sport be
steed wordt, en of dat geld niet be
ter besteed zou kunnen worden aan 
de meer essentiële noden binnen en 
vooral buiten deze sectoren?

GE: Ik kan aannemen dal heel veel 
mensen zich die vraag stellen. Eh, en 
ik weet dat ik mij er niet populairder 
door maak, maar ik ben ook nooit 
Sor-voorzitter geworden om populair 
te'worden. Dan had ik beter iets an
ders gedaan, bijvoorbeeld voorzitter 
van één of andere studentenkring. Dat 
is veel aanlokkelijker. Veel minder 
werk en je maakt je veel populairder. 
De enigste vraag die je moet stellen 
is: kan het. om hier geld aan te geven 
in een tijd waarin je budgettair heel 
krap zit en de nodige prioriteiten hebt 
aan studentenactiviteiten, aan cultuur, 
aan sport, aan dingen die niet 
prioritair zijn aan het levensonder
houd van een student Die vraag moet 
je je continu stellen, maar ik vind het 
wel belangrijk, dat er ook iets aan 
gebeurt. Ik denk datje als sociale sec
tor twee zaken moet doen, namelijk 
die studenten die het niel kunnen be
talen helpen en anderzijds een aan
bod buiten het academische te ver
zorgen. dal het hier aangenaam wordt 
op de campus. Die portretten waren 
een kans omdat de Colruyt daar geld 
voor had en misschien is het volgend 
jaar. misschien is het op het einde van 
het jaar. misschien is het over twee 
jaar, zal dat ook vervangen moeten 
worden en zal daar een nieuw kunst

werk moeten ko
men en hopelijk 
vinden we daar 
dan ook externe 
fondsen voor. 
Want intern denk 
ik niet dat daar 
prioriteit gaat aan 
gegeven worden.

DM: Het was een 
beetje vreemde 
verkiezingsstrijd 
dit jaar...

GE: Neen. het was een verkiezings
strijd dit jaar en verleden jaar was het 
geen verkiezingsstrijd, maar een 
strijd voor het quorum.

DM: Het is al \erschillende keren 
voorgekomen dat er een alterna
tieve lijst opkwam voor de Sor-ver- 
kiezing, maar dit is de eerste keer

(vervolg op p 13)
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Onderwijs Naar een inschrijvingsgeld van 
80. 000 frank?

De privatisering van de ivoren toren'

Enkele maanden geleden luidde 
Prof. Dr. Luc Huyse (KUL) in De 
Morgen terecht de noodklok over de 
dreigende teloorgang van de 
o n a f h a n k e l i j k e  
wetenschapsvorming. Die dreiging 
is een rechtstreeks gevolg van een 
stijgend aandeel van de industrie in 
de financiering  van de 
universiteiten.

Zo houdt de industrie steeds strakker 
de hand vast van de onderzoekers bij 
het schrijven van de onderzoeks
agenda -wiens brood men eet. diens 
woord men spreekt. Voorts belemme
ren industriële praktijken als de ge
heimhouding van het onderzoek -de 
concurrent zou wel eens met het 
weetje kunnen gaan lopen- een ge
zonde wetenschapsontwikkeling, die 
daarentegen wel goed vaart bij de 
vrije uitwisseling van vondsten en ge
dachten, een academisch gegeven. 
Erger nog is de mogelijke manipula
tie van de onderzoeksresultaten door 
de industrie om hun omzetten en mar
ges niet te zeer tegen de borst te stui
ten. In zo'n constellatie zijn de ge
dachten niet langer vrij. besloot 
Huyse. Een redenering die ik een heel 
eind kan volgen. Hij stoffeerde zijn 
stuk trouwens met tal van voorbeel
den van onderzoeken waarvan de re
sultaten gemanipuleerd werden door 
de opdrachtgever. Die mosterd haalde 
hij vooral uit het uitstekend boekje 
De onwelkome boodschap o f hoe de 
vrijheid van wetenschap bedreigd 
wordt (zie elders in De Moeial). Maar 
vervolgens schudt Huyse nogal naïef 
een eigenaardige aap uit zijn mouw: 
indien de overheid doofstommetje 
speelt dan moeten we het geld maar 
gaan halen bij de studenten. Dooreen 
inschrijvingsgeld van "om en nabij 
de 80000 frank" kunnen we mis
schien paal en perk stellen aan de in
menging van de industrie, redeneert 
Huyse. Een gevaarlijke gedachten- 
gang, die bovendien rammelt aan alle 
kanten.

Centen van industrie en studenten
De universiteiten, net als gans de 
onderwijswereld trouwens, lijden in
derdaad sterk onder de besparings- 
woede van de overheid. Enkele cij
fertjes ter illustratie. In 1980 bedroe
gen de onderwijsuitgaven in België 
nog 7,2 % van het BBP, vandaag is 
dat aandeet in het BBP geslonken tot 
minder dan 5.4%. Tussen 1975 en 
1992 daalde in België het bedrag dat 
de overheid mtgeeft per student ho
ger onderwijs van 0,54% van het

ir-w ui

BBP/inwoner naar 0,29%! Ook tij
dens hei jongste decennium treedde 
een daling op van 13,5% in de finan
ciële middelen die de Vlaamse over
heid vrijmaakt per student.
De overheidsfinanciering is echter 
geen neutraal gegeven waar niet aan 
te tomen valt, maar wel een ideolo
gisch geladen beleidsinstrument. Als 
socioloog zou Huyse dat moeten we
ten. De bedoelingen van de onder- 
financiering van de universiteiten 
werden bot verduidelijkt door de We
reldbank. Die raadde in 1994 de over
heden aan om de publieke uitgaven 
aan hoger onderwijs verder terug te 
schroeven, juist om de universiteiten 
te dwingen andere geldbronnen aan 
te boren. En welke 
zijn deze geld
bronnen anders dan 
de zilverlingen van 
de industrie en/of de 
beurs van de studen
ten? In feite is de 
stijgende financiële 
injectie in de 
u n i v e r s i t e i t s -  
budgetten vanwege 
industrie en studen
ten ter vervanging 
van de overheids
financiering niets 
anders dan een slui
pende privatisering 
van de universiteit.
Door de financiering 
af te wentelen op de 
student bereikt 
Huyse dus net het te
genovergestelde van 
wat hij beoogt, 
zijnde een dam opwerpen tegen de 
commercialisering van onderwijs en 
onderzoek.
Huyse verdedigt de inning van een 
hoger inschrijvingsgeld met het argu
ment dat de hedendaagse student 
baadt in weelde, getuige hun auto, 
GSM of kabelaansluiting. Ongeloof
lijk om dergclijke nonsens uil de 
mond van een socioloog te horen. De 
voorstelling van de student als rijke- 
luisspruit zou niet gek staan naast het 
waanidee dat migranten geboren cri
minelen zijn. waartegen Huyse ooit 
nog fel van leer trok. In Frankrijk le
ven meer dan 100.000 studenten on
der de armoedegrens. En in België 
kloppen volgens het jongste Jaarboek 
van Armoede en Sociale Uitsluiting 
steeds meer jongeren aan bij hel 
OCMW vooreen bestaansminimum. 
Wel is het zo dat de universiteit vooral 
jongeren aantrekt uit de begoede la
gen van de bevolking maar dat lijkt 
me eerder een gegeven om te pleiten

voor het wegwerken van sociale 
drempels in plaats van er nieuwe te 
bouwen.
Huyse heeft wel compensaties voor 
de jongeren van minder bemiddelde 
ouders in petto, maar dat is slechts 
een doekje voor het bloeden. Voor
eerst bereiken de meeste sociale com
pensaties aangeboden door universi
teiten niet hun doelpubliek. En be
langrijker, eenmaal de logica aan
vaard dat de studenten diep in de bui
del moeten tasten voor hun onder
wijs, verandert het door de Verklaring 
van de Rechten van de Mens gega
randeerd recht op een zo kosteloos 
mogelijk hoger onderwijs in een 
voorrecht, waarvan de rechthebben

den naar believen kunnen worden 
beperkt. In hun jacht op centen wer
pen de universiteiten zich immers het 
eerst op hun sociale omkadering om 
geld af te snoepen van de sociale 
(voor)rechten van de student vooral
eer geraakt wordt aan onderwijs en 
onderzoek, de bestaansredenen van 
de universiteit Ten slotte is het nogal 
straf dat volgens Huyse de studenten 
moeten opdraaien voor de 
waarborging van de onafhankelijk
heid van het academisch korps. Zij 
komen in eerste instantie voor weten
schappelijk onderwijs. Bovendien 
resulteerde de besparingswoede reeds 
in een ingrijpende daling van het be
schikbare academisch personeel per 
student Moet de student dan nog 
meer betalen om nog minder te krij
gen?
Het beslag leggen op de helft van de 
lonen van de proffen samen met de 
afschaffing van onkostennota’s zou 
net zo goed de onafhankelijke

onderzoekskas kunnen spijzen. Kun
nen vele proffen zich niet de luxe ver
oorloven van een dikke auto met 
chauffeur, van vliegtuigtripjes in eer
ste klas of van een kinderoppas, 
poetsvrouw en butler? Genoeg geze
verd. Deze koehandel is natuurlijk in 
een zelfde bedje ziek als de voor
gaande. In plaats van zijn pijlen af te 
schieten op de studenten zou Huyse 
beter een onderzoekende blik werpen 
op het wetenschapsbeleid en het 
lobbywerk van enkele 
hooggeplaatsten aan de KUL, de uni
versiteit waar hij werkzaam was. De 
commercialisering van de gedachten 
zijn immers ook in België verder ge
vorderd dan hij in zijn opiniestuk laat 

u its c h ijn e n . 
Meer nog, de 
zucht naar het fi
nancieel uitbui
ten van 
o n d e rz o e k s 
resultaten krijgt 
een dwangmatig 
karakter.

U n iv e rs ite it  
ruikt poen
Volgens Ameri
kaans socioloog 
David F. Noble 
gaf een wijzi
ging in de 
patentwetgeving 
in 1980. waarbij 
de universiteiten 
zich voor het 
eerst eigenaar 
mochten noe
men van paten

ten, het eigenlijke startschot van de 
commercialisering van onderzoek in 
de VS. De intellectuele activiteit 
maakt zo plaats voor intellectueel 
kapitaal, en dus intellectuele eigen
dom, waardoor de industrie en de uni
versiteiten centen ruiken. Welnu, ook 
in België is hel hek van de dam. Het 
Wijzigingsdecreet X van de Vlaamse 
Gemeenschap stipuleert dat univer
siteiten voortaan ook hun weten
schappelijk onderzoek kunnen 
valoriseren, dit is commercieel uit
buiten, door het nemen van patenten, 
octrooien en winstbewijzen of door 
hel opzetten van spin-off bedrijven. 
Noteer dat Roger Dillemans, voor
ganger van de huidige rector van de 
KUL André Oosterlinck. zich reeds 
in 1989 tijdens een conferentie in hel 
Leuvense opwierp als een hevig voor
stander van deze ingreep. En ook 
Oosterlinck stelde in 1995 nog de be
perkte mogelijkheden om geld te win
nen uit wetenschapsresultaten aan de

kaak en laat ondertussen geen gele
genheid voorbijgaan om een pleidooi 
te houden voor de commercialisering 
van de universitaire activiteiten. De 
KUL laat er trouwens geen gras over 
groeien. Al meer dan 50% van haar 
budget is niet meer afkomstig van de 
overheid en vorig jaar werd Leuven 
Inc. Opgericht, een "kennisnetwerk” 
van ze^cn hoogtechnologische be
drijfjes .
Het vijfde Directoraat-GeneraaJ van 
de Europese Commissie (onder lei
ding van Busquin) trekt ondertussen 
de lijn door. Haar jongste document 
Towards a European research area 
(jan 2000) stelt voor om alle hinder
nissen uit de weg te ruimen die de 
universiteiten belemmeren om hun 
onderzoek te valoriseren. Ook Europa 
werkt dus naarstig een wetgeving uit 
die tol gevolg heeft dat onderzoek 
zich eerder laat leiden door geld
gewin dan wel door de onafhanke
lijke zoektocht naar waarheid. Al de 
fenomenen die Huyse in zijn stuk op 
de korrel neemt zoals de industriële 
geheimhouding en de vrijwaring van 
de industriële belangen horen echter 
in deze jacht op intellectuele eigen
dom thuis zoals compote een stek 
heelt in ccn appelflap.

Onderwas lc  k o o p
In de VS leidde de commercialisering 
van de onderzoeksfunctie van de uni
versiteiten gedurende de tachtiger ja
ren tot de crisis van haar onderwijs
functie. Immers, zo stelt dezelfde 
Noble. alle mogelijke middelen wer
den gedraineerd naarde onderzoeks- 
funetie met het oog op profijt De cri
sis van de onderwijsfunctie poogt 
men nu alginds te overkomen door 
de commercialisering van onderwijs, 
met name door de uitbouw van het 
afstandsonderwijs in samenwerking 
met de industrie, een markt waarvan 
de toekomstige omzetten de huidige 
van de autoverkoop zouden over
schrijden, althans dat hopen de opti
misten. Bovendien begonnen de 
inschrijvingsgelden in de VS 
exponentieel te stijgen precies op het 
ogenblik dat de universiteiten zich op 
de markt gooiden als de verkopers 
van patenten.
Welnu, het Life Long Learning 
Centre van de KUL onder leiding van 
Roger Dillemans kreeg begin jaren 
’90 een opdracht toegewezen van de 
European Rounif Table o f  
Industrialists (ERT)’ . een machtige 
groep Europese grootindustriëlen met 
de omvang van hun portefeuille als 
voornaamste kopzorg.

(lees verder op p.10)

1 Nvdr De redactie vroeg oud-redactieiid om zijn opinie, verschenen in De Morgen als reactie op een opinie van Huyse. We werden meteen getracteerd op een uitwerking en actualisering van zijn 
redenering en kregen er op de koop toe nog de samenvating van een gans boek bij. Vbor de geïntereseerden: Ruben schreef ook zijn eindverhandeling over het onderwerp: De universiteit aan het 
einde van een tijdperk. Het heersend universitair beleidsparadignui vanuit sociaal-historisch perspectief. Zoals alle eindverhandelingen is deze beschikbaar in de bibliotheek.
2 Noteer dat Easics, éën van die ‘bedrijfjes”, dit jaar verkocht werd aan de Amerikaanse multinational TranSwitch. Easics richt zich op gespecialiseerde schakelingen voor telecomtoepassingen. De 
overnameprijs bedroeg zo’n 800 miljoen frank, die uitbetaald werden in aandelen van TranSwitch. Oosterlinck was voorzitter van de Raad van Bestuur van dat Leuvens "bedrijfje".
3 Dit machtig clubje oefent heel wat invloed uit op de Europese Raad en de Europese Commissie. De recente besluiten op de Europese Conferentie van Lissabon liggen bijvoorbeeld volledig in hel 
verlengde van wat het Europese patronaat spuit in hun publicaties, waarvan de meeste raadpleegbaar zijn op het net, www.ert.be. Voor meer info over de ERT kan u terecht in enkele artikels, eerder 
verschenen in uw lijfblad. Exemplaren zijn op te vragen op de redactie.
4 Comelis werd recent gedwongen tot aftreding omwille van een duidelijk geval van belangenvermenging. De mogelijkheden tot uitoefening van morele druk in naam van universitaire idealen zijn 
duidelijk nog niet uitgespeeld tot spijt van technocraten en industriëlen!
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Verdraaiing van de onwelkome
boodschap

In hun boek geven de auteurs André J.F. Köbben en Henk Tromp tal van voorbeelden waarbij 
ofwel de resultaten van het onderzoek gemanipuleerd werden, ofwel de resultaten van een slecht 

onderzoek behouden bleven, meestal om de belangen van de opdrachtgevers niet te schaden.

(vervolg van p.9)

De voormalige crc-commissaris van 
de Vlaamse minister van Onderwijs 
diende uit te zoeken hoe voordelig de 
invoering van de multimedia in sa
menwerking met de industrie in ons 
onderwijsbestel wel niet zou zijn. Het 
“onderzoekswerk” -rode draad en 
besluiten stonden duidelijk reeds 
voor de aan vang van het onderzoek 
vast- leidde tot het ERT-rapport 
Investing in knowledge. The 
intégration o f Technology in 
Eumpean Education, ingeleid door 
François Cornelis, topman van 
Totalfïna en toen ook voorzitter vaji 
de Raad van Bestuur van de UCL , 
en droeg terloops ook bij tot de White 
Paper on Education and Training van 
de Europese Commissie in 1996, een 
document dat al evenmin twijfel zaait 
over de industriële voordelen van 
gecommercialiseerd onderwijs en 
onderzoek. Volgens de Europese 
Commissie moeten universiteiten de 
innige samenwerking met de indus
trie in hun zending inschrijven. Voorts 
kreeg het onderzoekscentrum onder 
leiding van Dillemans ook de op
dracht van de Europese Rectoren- 
conferentie (CRE) om alternatieve 
financieringsmechanismcn van uni
versiteiten te bedenken, waarin de 
industrie actiever optreedt in ruil voor 
meer inspraak. In het achtkoppig (!) 
bestuur van de CRE zetelt onder meer 
André Oosterlinck. De CRE is boven
dien institutioneel verbonden met de 
ERT in de organisatie CRE-ERT. Sa
men geven ze publicaties uit over de 
wondere wereld van het levenslang 
leren (met behulp van computers en 
onderwijssoftware) en de samenwer
king universiteit-industrie. Het voor
stel van Huysc om de inschrijvings- 
gclden drastisch te verhogen muukt 
de gelijkenis met de evolutie in de VS 
compleet.

Het weze duidelijk. De 
economiscring van de universiteiten 
gaat met rasse schreden vooruit. En 
dat Huyse zich niet miskijke. Over 
onderzoek en onderwijs gaat dit al 
lang niet meer. Dat is slechts de naam 
van het lucratief beestje. De 
universiteit van Fichte (“universities 
exists to exercise critica) judgment”) 
ondergaat een metamorfose in een 
onderneming die handelt in de 
koopwaren patenten en octrooien, 
cursussen en onderwijssoftware. Die 
economisering zaagt ook de poten af 
van de leerstoelen van het 
academisch personeel. Proffen 
worden gedegradeerd tot de 
werknemers van het kind van de 
derde industriële revolutie, de 
universitaire onderneming. De druk 
om de vaste benoeming op te helïen 
in naam van de heilige flexibiliteit 
wordt trouwens steeds groter. En de 
studenten die ruimen baan voor de 
consumenten. Zij verbruiken, kopen 
cursussen en onderwijs, liefst op 
enige afstand. In VS en Canada 
hebben studenten en proffen aan 
verscheidene universiteiten door dat 
ze in hetzelfde schuitje zitten. Een 
hoogtepunt vormde een twee 
maanden lange staking aan de York 
University in 1997, de derde grootste 
universiteit van Canada, die actief 
gesteund werd door de studenten, 
waardoor de professoren de controle 
uit de brand wisten te slepen over al 
de beslissingen aangaande de 
automatisering van het onderwijs en 
de samenwerking met de industrie. 
Misschien kan het academisch 
personeel in België uit dit voorval wat 
inspiratie putten. Ruben Ramboer

De auteurs maken hiermee duidelijk 
dat het slecht gesteld is met de 
onafhankelijkheid, of om het met 
woordje te zeggen dat goed in de 
mond ligt bij de hedendaagse 
beleidsmakers, met de “autonomie” 
van de wetenschap. Bovendien 
stellen ze dat het om een sterk 
onderbelichte problematiek gaat. In 
hun naar eigen zeggen uitgebreide 
jacht op literatuur over het onderwerp 
vingen ze quasi geheel bot. Ze 
merken ten slone op dat ze met hun 
bock slechts een lipje van de sluier 
lichten, dal het slechts om het topje 
van de ijsberg gaat. Om evidente 
redenen zijn onderzoekers zeer karig 
met informatie over manipulatie van 
hun onderzoek in opdracht van hun 
werkgever. Welke onderzoeker geeft 
er nu graag toe dat hij de 
opdrachtgever naar de mond moest 
praten en dat de resultaten van zijn 
onderzoek aanvechtbaar zijn? Ook de 
angst voor repercussies wanneer de 
onderzoeker de mond voorbij zou 
praten zit er volgens de auteurs stevig 
in. De auteurs hebben dus vooral 
voorbeelden van onderzoekers die 
wel het le f hebben om met hun 
onderzoek in te gaan tegen de 
belangen van de opdrachtgever en 
daardoor ook dikwijls alle kleuren 
van de regenboog zagen. Want de 
opdrachtgevers, meestal
overheidsinstanties en bedrijven maar 
ook werknemers- en 
werkgeversorganisaties, NGO’s tot 
zelfs universitaire vakgroepen, 
blijven nu éénmaal niet bij de pakken 
zitten wanneer een 
onderzoeksresultaat niet uitpakt zoals 
zij het wensen.

Baas’ wil is waarheid
Köbben en Tromp onderscheiden 
grosso modo drie manieren hoe de 
opdrachtgevers hun belangen vrijwa
ren en/of hun beschadigd blazoen 
pogen op te poetsen. Een eerste stra
tegie is het doodzwijgen van de on
welkome boodschap, een vaak 
verbazingwekkend effectieve strate
gie. Wanneer dal niet niet meer helpt 
wordt gebruik gemaakt van de eeu
wenoude strategie ad hominem, of
tewel de verdachtmaking, bijvoor
beeld door de onderzoeksresultaten 
met de nodige retoriek onderuit te 
halen of door de onderzoeker mei al
lerlei vuils naar hel hoofd te slinge
ren om zijn capaciteiten in hel twij
fel te trekken. Het monddood maken. 
de derde strategie, wordt meestal in
gezet om het publiceren van de on
welkome boodschap le voorkomen. 
Zo kan men onderzoekers in vast 
dienstverband bedreigen met het in
trekken van privileges, onthouden 
van promoties, of nog met overplaat
sing. schorsing, spreek- en 
publicatieverbod, tot zelfs ontslag. 
Bij contractonderzoek is de bedrei
ging het onthouden van vervolg
opdrachten hetgeen om financiële 
redenen vaak voldoende is om onder

zoeker of onderzoeksgroep terug in 
de pas te laten lopen. Wat ons brengt 
bij de onderling verweven oorzaken 
die de auteurs aangeven voor de 
groeiende weerstand die onderzoe
kers ondervinden wanneer ze hun 
“onwelkome boodschap" aan de man 
willen brengen: de besparingen en het 
toenemend belang van de 3 geld
stroom. het feit dat contractonderzoek 
meestal direct in relatie staal tot de 
belangen van de opdrachtgever en tot 
slot de "wie betaalt, bepaalt "-men
taliteit en "voor jou een ander "-hou
ding.

De onderzoeker als volksvijand
Van bij de inleiding illustreren de 
auteurs aan de hand van Een volks
vijand (1882), een stuk van Hendrik 
Ibsen. duidelijk waar hun boek om 
draait Het drama van Ibsen speelt 
zich af in een Noors stadje met een 
goed renderend kuuroord. De burge
meester heeft zijn broer aangesteld 
als arts in de gemeenschap. Deze 
komt echter tot de ontdekking dat het 
bronwater waar de kuurgasten op af
komen 'miljoenen ziekte
verwekkende bacteriën bevat’. Vol
gens de burgemeester kan het alle
maal niet zo veel kwaad en hij ge
biedt zijn broer, tevens zijn ambte
naar, de zaak geheim te houden. Uit
eindelijk wordt de arts. die de zaak

wou uitspinen en verhelpen, in een 
proces vernederd en veroordeeld door 
de plaatselijke gemeenschap, wiens 
commerciële belangen op het spel 
stonden. Commentaar van Köbben en 
Tromp: Het beschrevene kan model 
staan voor dingen die ook nu nog 
gebeuren, misschien nu zelfs vaker 
dan toen. Waarbij hetfrappante is dal 
de werkelijkheid van onze dagen vaak 
tot in de details overeenkomt met de 
taferelen die Ibsen schetst. En ze ver
volgen met het uit de doeken doen 
van tal van onderzoeksmanipulaties 
en het schetsen van de reactie van

opdrachtgever en onderzoeker -vete, 
vele voorbeelden die ze netjes thema
tisch ondergebracht hebben in hoofd
stukken en waarvan we er hieronder 
een aantal zeer summier toelichten (in 
onderstaande heb ik verwaarloosd 
aan te geven waar ik Köbben en 
Tromp exact citeer). De voordelen 
hebben niet altijd betrekking op uni
versitair onderzoek maar illustreren 
de gevaren van contractonderzoek en 
tonen ook hoever overheid en bedrij
ven durven gaan om ongewenste 
onderzoeksresultaten onderuit te ha
len.

- In Nederland voert het Nationaal 
Kiezersonderzoek (NKO), een 
verzameling politicologen, al 
sinds 1971 bij elke verkiezingen

een uitgebreid onderzoek naar het 
kiesgedrag van de Nederlandse 
kiezer. Volgens het NKO steeg 
het percentage respondenten dat 
belangstelling vertoont voor de 
politiek van 53% in 1971 naar 
78% in 1994. Politicoloog Gerard 
Visscher nam dit niet en wees op 
een tweede opmerkelijke reeks 
cijfers namelijk het groeiend per
centage non-respondenten. 
Visscher stelde dat er een oorza
kelijk verband is tussen de twee 
verschijnselen. Een zeer onwel
kome boodschap voor het NKO. 
het paradepaardje van de Neder
landse politicologen -bijna al hun 
onderzoeken zijn in boekvorm 
verschenen- en naast de reputa
tie van een aantal academici slaan 
er natuurlijk ook financiële be
langen op hei spel. TWijfels over 
enkele cijfers van hel NKO zou 
gans de onderneming van het 
NKO in een kwaad daglicht stel
len. Resultaat: het NKO lacht 
Visschers (zonder enige tegen- 
argumcniatie) onderzoek weg. 
Ad Corten had begin jaren ’90 
een topfunctie als bioloog bij het 
Rijksinstituut voor Visserij On
derzoek (RIVO). Een klein de
cennium werkt hij al maanden 
thuis, mag hij de gebouwen van 
hel RIVO nog slechts betreden 
met een bezoekerspasje en mag 
hij zich niet meer buigen over de 
problemen in de zeevisserij in het 
algemeen en de haringvisserij in 
het bijzonder. De oorzaak is de 
kritiek die Corten had op de dras
tische ommezwaai van het Ne
derlands visserijbeleid in 1993: 
geen per vissoort vastgestelde 
vangstquota meer ten einde van 
alle vissoorten “buffervoorraden" 
te verzekeren, vissers konden nu 
in principe hun gang gaan. Er zou 
enkel ingegrepen worden als het 
‘biologisch minimum' bereikt 
wordt. Corten stelde dal niemand 
zo’n minimum kon bepalen en 
dai ingrepen bijgevolg waar
schijnlijk te laat zouden komen. 
Het Ministerie bevoegd voor de 
Visserij en de directie van het 
RIVO hebben Corten sindsdien 
steeds meer, en zeker nadat hij de 
kritiek ook aan bod liet komen in 
de pers, op een zijspoor gezet: 
verbod deelname vergaderingen 
EU-instituutsdirecties, korte 
schorsingen, “overplaatsing" 
naar zoetwateronderzoek lol hij 
uiteindelijk in de boven
geschetste situatie belandde. 
Hoewel Corten gelijk kreeg wan
neer er in 1996 op Europees ni
veau een pleidooi gehouden werd 
voor drastische verlagingen van 
de zeevisvangst, tot zelfs halve
ringen voor haring en makreel, 
bleven de sancties tegen zijn per
soon van kracht.
In opdracht van hei ministerie 
(lees verder op p .II)

André J.F. Köbben
Henk Tromp
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(vervolg van p. 10) van Onderwijs 
heeft de Leidse faculteit sociolo
gie jarenlang onderzoek gedaan 
naar ziekteverzuim in het onder
wijs. In 1992 kreeg dit onderzoek 
ook een verzekeringsfunctic: het 
vervangingsfonds waaruit de ver
vanging van zieke leraren bekos
tigd wordt, zou gefinancierd wor
den door het ministerie op basis 
van de ziekteverzuimcijfers. In 
het begin verliep alles vlot. de 
ziektverzuimcijfers daalden van 
7,7 naar 6,6% . Maar toen ze op 
één jaar stegen naar 7,5%. met als 
gevolg de dwang voor het minis
terie om een hogere financiële 
injectie op te hoesten, begon de 
miserie. De resultaten werden op 
alle mogelijke manieren aange
vochten nadat vriendelijk ge
vraagde aanpassingen niet wer
den doorgevoerd, de pers kreeg 
er lucht van en er volgden vra
gen in de kamer. In 1996 nam het 
Ministerie van Onderwijs een 
andere onderzoeksgroep onder de 
armen voor bijna het dubbele van 
de prijs. In de woorden van een 
ambtenaar van het Ministerie: 
"De minister houdt er niet van 
als een onderzoeksbureau bij on
enigheid met het ministerie de 
Kamer tegen hem in stelling 
brengt (...) dat past niet in een 
zakelijke afwikkeling 
Twee politicologen bekijken 
nauwgezet een steekproef uit 
Milieueffectcnreportages (wette
lijk verplicht bij grote infrastruur 
werken). Conclusie: de strekking 
van die rapporten is bijna altijd 
dat de werken geen schade toe
brengen aan moeder aarde, inte
gendeel. Dikwijls redeneren de 
opstellers van die rapporten op 
hilarische wijze naar dat besluit. 
Bijvoorbeeld. een rapport over de 
Hogesnelheidslijn verklaart dat 
de nieuwe sporen een duidelijke

lijn aanbrengen in een thans wat 
ongestructureerd landschap. De 
politicologen merken ook dal de
criteria om te bepalen wat goed 
of slecht is voor het milieu sterk 
blijken te wisselen en dat er mer
kelijke verschillen bestaan tussen 
het rapport zelf en de samenvat
tingen in tabelvorm.
Patiënten wier schildklier onvol
doende werkt krijgen Synthroid 
voorgeschreven. In 1987 zijn er 
alleen al in de VS 8 miljoen men
sen die het dagelijks innnemen. 
een winstgevend productje voor 
firma Boots Inc. die het op de 
markt brengt. Maar er zijn kapers 
op de kust: concurrenten claimen 
dat ze veel goedkopere middelen 
ontwikkeld hebben die ‘bio-equi- 
valent' zijn, dwz. dezelfde wer
king kennen. Boots laat de 
prestigieuze medische faculteit 
van University of California San 
Francisco (UCSF) nakijken wat 
er waar is van die bio- 
equivalentie en ze hebben daar 
250.000 $ voor over. Het onder
zoek duurt drie jaren en er is re
gelmatig overleg tnet deskundi
gen van Boots, wat nooit tot enig 
probleem leidt. Maar dan big sur
prise: de preparaten zijn bio- 
equivalcnt. Gedurende de vol
gende 4 jaren heeft Boots met al 
de genoemde strategieën het on
derzoek bestreden, inbegrepen de 
meest plalvocrsc verdachtmakin
gen aan het adres van de onder
zoekers. Uiteindelijk maakt 
Boots gebruik van een clausule 
in het overeengekomen contract 
die Boots een veto geeft over de 
publicatie. UCSF moet rapport en 
artikels terugnemen. Maar Boots 
is nog niet content. De kans dat 
de resultaten doordringen in de 
medische wereld is té groot en ze 
bedenken een sluw plannetje. In 
één van de wetenschappelijke

tijdschriften dat Boots fi
nanciert, publiceren ze 
het rapport over de bio- 
equivalentie, anoniem en 
bovendien zonder mede
weten van UCSF. maar 
vervolgens wel voorzien 
van een vernietigend 
commentaar van scriben
ten die op de loonlijst 
staan van Boots.
- Omstreeks 1990 
komt de anticonceptiepil 
van de derde generatie op 
de markt. De pil zou 
‘lichter' zijn en daarom 
vooral geschikt voor 
jonge gebruiksters. 
Voorts zou de kans op 
hartinfarct kleiner zijn 
dan bij oudere pillen. 
Maar verscheidene on
derzoekers tonen enkele 
jaren tater onafhankelijk 
van elkaar aan dat de 
kansen met de nieuwe pil 
op bloedklontering, en 
bijgevolg ook de kans op 
trombose, groter is dan 
bij de oude pil. Trombose 
is behandelbaar maar 
leidt vaak tot verdikking 
van het been en laat ook 
lelijke sporen na op de 
huid. Erger is dat trom
bose kan ontaarden in 
löngembolie. die in som
mige gevallen de dood 
heeft tot gevolg. In En
geland werd er gewaar
schuwd voor de nieuwe 
pil, zeker eerste 

gebruiksters werd aangeraden de 
pil niet te slikken. In Duitsland 
werd de pil zelfs een tijdje ver
boden. De producenten zijn 
woest. Maar na een tijdje luwt de 
storm. Verscheidene fabrikanten 
hadden een pr-campagne op touw 
gezet en stimuleerden het 
voorschrijfgedrag van artsen, in
dien nodig met financiële rugge- 
steuntjes. en zo konden de 
aandelenkoersen van de produ
centen na een ineenstorting door 
de negatieve vooruitzichten stij
gen tot ongekende recordhoogtes. 
Merk op dat er nog altijd geen 
zekerheid bestaat over de be
trouwbaarheid van de nieuwe pil 
die nog steeds in gebruik is. 
Sinds eind veertiger jaren verrijkt 
het bedrijf Enzypharm zich met 
Vasolastine. Rheumajecta en 
Coliacron die volgens de fabri
kant werken tegen respectievelijk 
hart- en vaatziekten, impotentie, 
geheugen- en concentratie- 
afname, storingen in de vet- en 
cholestcrolstofwisseling. vervol
gens tegen reuma en tot slot 
tegenovergangsverschijnselcn bij 
de vrouw, ontwikkelings
stoornissen van kinderen, epilep
sie, examenangst en fobieën. 
Enzypharm prijst de behandeling 
met deze preparaten aan als 
enzymtherapie. Pas in juni 1975 
krijgt Cces Veeger, hoogleraar 
biochemie, hel verzoek om de 
preparaten te testen op de aanwe
zigheid van enzymen. Veeger is 
één van de weinige enzymologen 
in Nederland en een autoriteit in 
zijn gebied: hij heeft samenge
werkt en gepubliceerd met ver
schillende Nobelprijswinaars en 
had op dat moment een honderd
tal publicaties over enzymes op 
zijn naam staan. Veeger gaat kos
teloos aan de slag en ontdekt sa
men met zijn ploeg tot hun grote

verbazing dat geen van de pre
paraten de enzymactiviteiten ver
toont die het volgens Enzypharm 
zou moeten bezitten. Wat volgt 
is niets minder dan een thriller. 
Enzypharm doet de conclusies af 
als ‘onzin’. In het begin kreeg 
Veeger steun, zijn rapport dat hij 
in 1976 onder meer verstuurde 
naar de ambassades van de VS, 
USSR. China. Zuid-Afrika. Au
stralië en Duitsland kreeg posi
tief gehoor zowel bij collega’s als 
bij ministeries. Maar na verloop 
van tijd begint de steun te stag
neren en weg te vallen en dikwijls 
zit Enzypharm daar wel voor iets 
tussen met behulp van al de ge
noemde technieken namelijk 
doodzwijgen, bagatelliseren, ver
draaien, zwartmakerij en juridi
sche spitstechnologie. Ondertus
sen poogde Enzypharm Veeger 
nog verscheidene malen om te 
kopen opdat hij zijn rapport zou 
intrekken. Veeger zwichtte niet 
en kampte een hele tijd met een 
schadeclaim boven zijn hoofd 
van 10 miljoen gulden. Uitcinde- 
lijk werd de vordering door de 
rechter afgewezen. Maar tot op 
de dag van vandaag mag 
Vasolastinc in Nederland in de 
handel blijven, hoewel het ook 
volgens andere onderzoekers niet 
meer effect heeft dan een 
placebo.

- De beroemde Softenon-affaire in 
het West-Duitsland van de jaren 
'50 en ’60. Een Duits kinderarts 
stelde dat de boosdoener van 
steeds meer misvormd geboren 
kinderen het slaapmiddel 
Thalidomide (Softenon) was. 
Ondanks de gezondheid van kin
deren hier op het spel staat heeft 
de fabrikant toch op alle moge
lijke manieren de arts 
dwarsgzeten om een verbod zo 
lang mogeiijk te voorkomen.

De vier laatste voorbeelden komen uit 
de farmaceutische sector, volgens 
Köbben en Tromp een sector als ge
schapen voor behandeling in een 
boek als dit. De ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen vraagt nu 
eenmaal miljoenen investeringen en 
dikwijls leveren ze weinig op: slechts 
I op de 10 nieuwe geneesmiddelen

veel meer binnenrijven dan 700.000 
franken. Köbben en Tromp willen 
hiermee wel niet gezegd hebben dat 
dit zou gelden voor de meerderheid 
van het onderzoek in de farmaceu
tische sector. Zij wijzen erop dat de 
samenwerking tussen de industrie en 
universiteit in sommige gevallen ook 
heeft bijgedragen lot een verbetering 
van de gezondheid.

Remedies?
De vraag is of de mogelijke voorde
len van samenwerking opwegen te
gen de risico’s zijnde onderzoeks- 
manipulatic en in hel geval van de 
geneeskunde, ook de bedreiging van 
de volksgezondheid. In hun besluit 
stellen ze trouwens duidelijk dat uni
versiteiten veel kieskeuriger moeten 
zijn als het gaat om contract
onderzoek. Maar in hoeverre zijn 
universiteiten daartoe in staat in het 
huidige restrictief budgettair klimaat 
met een overheid die de geldkraan 
dichtdraait? Tot slot wijzen Köbben 
en Tromp op de problemen van de 
onderzoeker van een onwelkome 
boodschap die vaak geïsoleerd komt 
te staan tegen superieuren, zich on
machtig weet tegen manipulaties van 
opdrachtgevers en soms zelfs gecon
fronteerd worden met machtige groe
pen die zich dure en vele advokaten 
kunnen veroorloven. Köbbcn en 
Tromp vroegen zich af of er daar geen 
rol is weggelegd voor de beroeps
vereniging van onderzoeker. Hun 
vraag oogstte bij die verenigingen 
jammer genoeg alleen verbazing. 
Hun laatste voorstel is de aanstelling 
van wal ze met groot woord noemen 
een ‘ Vertrouwenspersoon voor de 
Wetenschap', iemand met een groot 
wetenschappelijk en moreel gezag 
(...) die een normatief houvast moet 
bieden aan individuel 'onderzoekers 
en instellingen, alsook voorstellen 
doet hoe geschillen op dit terrein te 
beslechten. Maar zal dit veel zoden 
aan de dijk zetten in een wetenschap
pelijke wereld waar net als elders geld 
de norm is, en het vlugge geldgewin 
gedrag en denken determineert?
Tot welke gevaren de onderdrukking 
van een waarachtige stem kan leiden 
verduidelijken wc met (nog) een 
voorbeeld uit het vermelde boek. 
Zoals geweien explodeerde op de ijs
koude ochtend van 28 januari 1986

wordt toegelaten door de toezicht
houdende instanties. Maar als dat 
gebeurt vallen er miljarden te rapen. 
Niet verwonderlijk dus dat alle mid
delen ingcschakeld worden om be
richten over schadelijke bijwerkingen 
de kop in te drukken. Maar toch. wa
ren dokters en apothekers niet opge
leid om de ziektes uit de wereld te 
helpen? En zijn het niet juist deze 
mensen die de industrie door belonin
gen. snoepjes en desinformatie in het 
gareel laat lopen? Een beetje dokter 
van een beetje ziekenhuis kan volgens 
Köbben en Tromp in Nederland en
kel door cadeautjes van de industrie

de NASA Challenger na 73 seconden. 
Welnu, een ingenieur drong er bij zijn 
superieuren op aan om de NASA 
geen shuttle te laten lanceren bij een 
temperatuur lager dan 3°C omdat de 
kaas op ongelukken anders ontoelaat
baar groot zou worden. Zijn superi
euren legden hem het zwijgen op. 
Geld om de veiligheid te vergroten 
was niet beschikbaar...
André J.F. Köbben en Henk Tromp. 
De onwelkome boodschap of hoe de 
vrijheid van wetenschap bedreigd 
wordx. Jan Mets. 1999.

Ruben Ramboer
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Klassiek

Donderdag 21 
december,

22u30, 
Bottelarij

DE MOEIAL SCHENKT 20 VRIJKAARTEN VOOR
Carte-blanche concert 

Joachim Brackx (Bottelarij)

Programma

Joachim Brackx: nieuw werk voor 
altviool, cello, gitaar, basklarinet, 
percussie, piano en electronica. 
Morton Feldman: The Viola in my 
lift (!)
Christian Wolff: In between pieces, 
voor percussie, cello en piano 
John Cage: Concerto for prepared 
piano and chamber orchestra 
Giadnto Scelsi: Kota, voor gitaar 
solo
Salvatore Sciarrino: Esploranze del 
bianco II, voor Duit, klarinet, viool 
en gitaar.

Sinds dit seizoen loopt in de 
Bottelarij een reeks Carte-Blanche- 
Concerten waarin het schitterende 
ensemble Champ d ’Act ion heden
daagse klassieke muziek uitvoert. Op 
Donderdag 21 december, om 22u30. 
zal de avond in het teken staan van 
de jonge Belgische componist 
Joachim Brackx.

Carte Blanche

Hel initiatief van de Carte-Blanche- 
Concerten is om verschillende rede
nen bewonderenswaardig. Musici 
krijgen zelden of nooit de gelegen
heid volledig autonoom een pro
gramma op te bouwen, zonder enige 
rekening te moeten houden met de 
winstmarge die concertmanagers hen 
opleggen. Door die gelegenheid te 
scheppen, wordt de mogelijkheid 
gecreeerd om ook minder bekend 
werk in de concertzaal te krijgen. En 
voor een beginnende componist is het 
horen van eigen werk razend belang
rijk. Bovendien kan de melomaan de 
vinger aan de pols van het heden
daagse muziekleven blijven houden. 
Kortom, de concertzaal krijgt op
nieuw de belangrijke, maar vaak ge
negeerde functie van hel platform 
voor onbekende componisten en hun 
composities.

Het Belgische ensemble Champ 
d'Action is tot over onze landsgren
zen bekend en wordt geprezen voor 
haar kwaliteitsvolle uitvoeringen van 
gedurfde programma's hedendaagse 
muziek. Voor het jaar 2000 nodigde 
dit ensemble Joachim Brackx uit als

composer in residence. Een jaar lang 
kreeg hij de gelegenheid het ensem
ble en al de facetten van haar wer
king te Ieren kennen en benutten. Aan 
het einde van zijn termijn als gast- 
com ponist 
vroeg het en
semble de 
com ponist 
een pro
gramma sa
men te stel
len dat hem 
m u z ik a a l 
portretteert 
aan de hand 
van de geko
zen werken.
Tot dat pro
gramma be
hoort ook 
een nieuw 
werk van de 
com ponist 
zelf.
Als de man 
zo interes
sant is als 
zijn pro
gramma doet vermoeden, zullen we 
hem in de toekomst zeker en vast nog 
op de affiche zien staan. Voor dit con

cert koos hij werken van John Cage, 
Christian Wolff, Morton Feldman, 
Giacinto Scelsi en Salvatore 
Sciarrino. allen componisten die dus 
muzikale stijlkenmerken gemeen 

hebben met 
Brackx.

Cage, Wol ff 
en Feldman 
hebben allen 
gemeen dat 
ze de traditio
nele muzikale 
(on)vrijheid 
van de muzi
kant en com
ponist in 
vraag hebben 
gesteld en 
nieuwe op
lo s s in g e n  
voor dit pro
bleem heb
ben aange
dragen.

John Cage is ongetwijfeld de groot
ste naam in het programma. De in 
1992 overleden Amerikaanse compo

nist-filosoof verwierf (in chronologi
sche volgorde) faam omwille van zijn 
introductie van de prepared piano, het 
kans-element en de vrije vorm van 
zijn werken. Het experimentele en 
conceptuele karakter van de "muzi
kale happening” werd in de loop van 
zijn ontwikkeling steeds belangrijker.

Na een korte studie in Parijs bij Nadia 
Boulanger, ging Cage in Amerika bij 
Henri Coweli en Amold Schönherg 
studeren. Zijn dodecafone (gebaseerd 
op reeksen van 12 verschillende to
nen) werken dateren uit die periode. 
Typerend voor Cage is de uitspraak 
waarmee ScKönberg hem zijn lessen 
uitzette: “You're not a composer, 
you’re a thinker”.
In 1942 ontmoette Cage zijn toekom
stige levensgezel en artistieke broe
der, de danser Merce Cunningham. 
Voor diens dans-ensemble schreef hij 
sindsdien muziek. Cages prepared 
piano, een piano met metalen, rub
beren. houten en andere objecten tus
sen de snaren, zag in die periode het 
licht. Cunningham had Cage ge
vraagd voor zijn ensemble 
percussiemuziek te componeren, 
maar wegens gebrek aan ruimte en 
middelen, (lees verder p. 10)

Donderdag 14 
december, om

20u, lokaal G022 
(ingang via 
esplanade)

GRATIS FILMVOORSTELLING 
DE MOEIAL STELT VOOR:

Triumph des Willens

Zoals beloofd, zal uw geliefde lijf
blad dit academiejaar de oude ge
woonte van het projecteren van be
langwekkende films aan de VUB 
nieuw leven inblazen. Op 
donderdag 14 december 2000. om 
20u, zal De Moeial in lokaal G022 
GRATIS Leni Riefenstahls Triumph 
des Willens vertonen.
Deze film over de Rijkspartijdagen 
van de NSDAP van 1934 is een mijl
paal in de filmgeschiedenis, die van
wege zijn verwerpelijke ideologische 
inhoud zelden of nooit publiek ver
toond wordt. En het is onnodig te 
zeggen dal we de laatste tijd allen 
getuige zijn geweest van de flinke 
maatschappelijke en politieke zwaai 
naar (extreem) rechts in zowel bin
nen- als buitenland.
Redenen genoeg dus om met dit do
cument naar buiten te komen.

Om haar macht te tonen en haar aan
hangers te motiveren organiseerde de 
Nazi-partij elk jaar te Niimberg in een 
speciaal daarvoor ontworpen stadion 
een groots opgezette bijeenkomst. 
Het congres uit 1934, vlak na de 
machtsovername, was één van de 
grootste uit de reeks. Hiller wou deze

gebeurtenis niet onopgemerkt voor
bij laten gaan en gaf daarom aan de 
jonge briljante cineaste Leni 
Riefenslahl de opdracht er een film 
over te maken. Door het ruime bud
get dat Riefenstahl kreeg toegewezen, 
kon ze er een spectaculaire film van 
maken. Het resultaat was geen ob
jectief verslag van het partijcongres, 
maar wel subtiel gemanipuleerde pro
paganda.

De openingsscène zet onmiddelijk de 
toon van de film. We zien een vlieg
tuig in de wolken met aan boord 
Hitler op weg naar Nümberg. Hiller 
wordt op deze manier voorgesteld als 
een verlosser die bijna letterlijk uit 
de hemel komt vallen. In een vol
gende scène waarin Hiller op een rij
dende jeep het volk begroet, wordt 
hij vanuit kikvorsperspectief gefilmd 
zonder de jeep daarbij in beeld te ne
men. Hierdoor lijkt het alsof Hiller 
als een bovennatuurlijk wezen boven 
de menigte zweeft. De film zit vol 
van dergeljke suggestieve montage
trucs.

Bij het maken van de film werd Leni 
Riefcnstahl met een aantal problemen 
geconfronteerd. Ten eerste moest ze 
dynamiek verlenen aan in wezen sta
tische situaties zoals toespraken en 
massabijeenkomsten. Het gebruik 
van diagonale lijnen in het beeld en

spectaculaire camerawendingen 
moesten het beoogde effect opleve
ren. Om een overkoepelende eenheid 
aan de verschillende scènes van de 
film te verlenen, werden nazi-sym- 
bolen als terugkerende elementen 
gebruikt. De manier waarop swasti-

der. tot uiteindelijk enkel de symbo
len zelf zichtbaar blijven. Een 
memorabel beeld uit de film is dat 
van honderden op en neer gaande 
hakenkruisvlaggen naast elkaar zon
der dat de vaandeldraagers daarbij te 
zien zijn. De boodschap die deze

ka's en adelaars worden aangewend, 
heeft echter ook een dieperliggende 
betekenis. In de eerste scènes wor
den de personen die deze symbolen 
dragen nog duidelijk in beeld ge
bracht. maar naarmate de film vor
dert gebeurt dit steeds minder en min

techniek suggereert, is dat in het nazi- 
regime de vrijheid van het individu 
ondergeschikt is aan de ideologie van 
de partij. Nog meer verontrustend 
dan het gebruik van symbolen, is de 
manier waarop mensen behandeld 
worden als architecturale elementen.

Vooral in massascènes, zoals de 
gezamelijke bijeenkomst van SA- en 
SS-leden, valt dit duidelijk op.

Toen Triump/i des Willens in 1935 in 
première ging, was propaganda- 
ministerGoebbels niet volledig tevre
den omdat de artistieke pretenties van 
de film het gebruik voor massa- 
propaganda in de weg stonden. De 
film heeft in Duitsland inderdaad de 
weg naar het grote publiek moeilijk 
gevonden. Bij de toenmalige film
critici viel de film vanwege zijn 
virtuose technieken wel in de smaak. 
Zowel in Duitsland zelf als daarbui
ten werd hij met talloze prijzen be
kroond. Na de oorlog heeft Leni 
Riefenstahl enige tijd in gevangenis
kampen van de geallieerden gezeten, 
ervan verdacht een vooraanstaande 
nazi te zijn geweest. Zelf heeft Leni 
Riefenstahl altijd beweerd dat haar 
geen misdaden konden worden aan
gerekend. Een denazifcatietribunaal 
gaf haar in 1951 in deze zin gelijk 
door te oordelen dat ze weliswaar een 
passief lid van de NSDAP was ge
weest maar dal ze geen oorlogsmis
daden had begaan. Riefenstahl kon 
haar carrière verder zetten, maar door 
Triumph des Willens is ze nooit vol
ledig uit de schaduw van Hitler ont
snapt

Maarten De Baer
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(Vervolg van p.9-Joachim Brackx)

kon hij geen percussionisten op het 
podium uitnodigen. Op dat moment 
herinnerde Cage zich nog de elemen
taire “geprepareerde piano” van zijn 
eerste leermeester Henri Cowell, en 
begon een eigen en gesofisticeerdere 
prepared piano te bouwen. Maar 
deze ontwikkeling had ook een be- 
langrijkere muzikale betekenis. De 
Franse briljante componist-dirigent- 
essayist Pierre Boulez schreef in zijn 
inleiding tot de Sonates and 
Interludesfor prepared piano (1948- 
1949) waar hel (voor hem) om ging: 
vanaf de jaren 1910 werd de traditio
nele “tonale” muzikale laai vervan
gen door achtereenvolgens atonale, 
dodecafone en seriele muziek, dit tel

kens in het kader van een logische 
zoektocht naar de nieuwe muziek van 
onze tijd. Na de vernieuwing van 
“taal” (dodeca-foon/ serieel) en 
“vorm”, was het de beurt aan de 
traditonele instrumenten. Deze waren 
immers uitgedacht als klankbord voor 
de “verouderde" tonale muziek. Met 
de piano bijvoorbeeld, was het alleen 
mogelijk om de tonen van de 
“chromatische toonladder” te spelen 
(de “halve" tonen van de zogenaamde 
"getemperde muziek”). Door objec
ten op en tussen de snaren van een 
piano te plaatsen, kon Cage ook 
komaf maken met deze "getemperde" 
lonen en een stap voorwaarts te ma
ken.
Cages muzikale weg is grillig, doch 
consequent. Nadat hij in de jaren 

1950 van

(vervolg van p 8)
sinds lang dat die lijst ook meer 
verkozenen heeft.

GE: Ja. dat is een vaststelling die je 
moet maken en ik denk voor het 
grootste deel dat het aan het aspect 
van de organisatie ligt. Wij hebben 
veel respect voor de alternatieve lijs
ten van de afgelopen jaren, maar ei
genlijk stelden ze niet veel voor, hé. 
Het was afgeven op het beleid dat er 
gevoerd werd, mei veel te weinig 
volk. Aan de stembussen zag je spo
radisch één. misschien twee mensen 
van de alternatieve lijst Op die ma
nier win je geen verkiezingen, dat is 
heel simpel. Nu heb ik mogen vast
stellen dat er een maand op voorhand 
al actie gevoerd werd vanuit de alter
natieve lijst dat er met mensen per
soonlijk gepraat werd. Ik denk dat 
daar voor eën groot deel hun 
verkiezingsuitslag aan te danken is.

DM: Heeft het ook niets iets te ma
ken met de inhoud van hun pro
gramma?

GE: Ten tweede denk ik dat het voor 
een stuk inhoudelijk ligt. maar hel is 
heel gemakkelijk. Het is veel gemak- 
kelijker vanuit die positie campagne 
te voeren, wani dan hoef je alleen 
maar te zeggen: “Kijk. dat en dat en 
dat gaat slecht en wij gaan beter 
doen." De Lijst moesi zich verdedi
gen: “ Kijk dat en dat en dal hebben 
wij gedaan. Wij staan daar nog altijd 
achter en dat en dat en dat gaan we 
daar volgend jaar bij doen.” Dat is 
een veel moeilijker positie om verko
zen te worden.
agendapunten), dan heb je mensen 
nodig in de raad van bestuur die je 
daarin steunen. Ik weet niet wie er 
Sor-voorzitter gaat worden. Ik denk 
dat dat ook nog geen uitgemaakte 
zaak is. maar ik denk dat vanaf nu 
beide partijen verplicht gaan zijn om 
te zwijgen over lijsten en verkiezin
gen en samen te werken. Anders ga 
je een onbestuurbare Sor hebben voor

het volgende jaar. Het gaat vier-vier 
worden, tenzij er een alternatieve 
komt die alleen opgekomen is. Dan 
heb je een vier-drie-een-verhouding 
en dat lijkt me helemaal niet gezond. 
Ik denk dat nu de kans moet gegre
pen worden om terug schwung en 
animo in de Sor te brengen en met 
mensen vanuit verschillende achter
gronden te gaan samenwerken en ef
fectief te gaan debatteren en discus
siëren. De voorzitter gaat volgend 
jaar een heel moeilijke taak hebben 
om die boel recht te houden. Maar 
anderzijds kunnen twee tegenge
stelde ideeën alleen maar een beter 
idee naar voor brengen. Ik vind het 
niet zo’n ramp wat er gebeurd is.

DM: Wie zou jij het liefst als je op
volger zien?

GE: Ehm, (lacht), ik denk dat het het 
gezondst zou zijn als er vanuit de 
twee lijsten iemand in dit bureau te
rechtkomt, ondervoorzitter en voor
zitter. Ik weet niet wie welke stoel 
moet innemen, dat laat ik aan hen 
over. Ik heb met Els goed samenge- 
werkt. Ze weet wat het voorzitter
schap inhoudt. Hel lijkt mij het meest 
logische dat zij nu de voorzittersstoel 
gaat innemen, maar dat moeten de 
mensen onderling gaan uitmaken, 
daar ga ik me niet in moeien. Ik denk 
wel dat het noodzakelijk is dat de 
mensen van die twee lijsten, de 
verkozenen an sich. dringend met el
kaar gaan praten daarover, want ik 
denk niet dat dal op een uurtje gaat 
uitgepraat zijn. En ik zou het jam
mer vinden als heel die discussie open 
en bloot gevoerd wordt Maar ik denk 
niet dat ze er op de vergadering gaan 
uitgeraken, met de mensen van het 
secretariaat erbij die elk woord note
ren. En dat zou jammer zijn. We 
moeten alleszins zorgen dat de Sor 
in januari terug van start kan gaan.

DM: Er gaan nu heel wat mensen 
in de Sor zitten zonder ervaring. 
Hoe wordt dat opgevangen? Zou

uitschakeling van menselijke controle 
bij het tot stand komen en het uitvoe
ren van muziek.
Het Concerto for Prepared Piano and 
Chamber Orchestra (1951) draagt 
zowel de vruchten van zijn 'experi
menten met de prepared piano als met 
het toevalselement.
Christian Wolff volgde hem op dit 
pad. wat erg duidelijk blijkt uit diens 
compositie ln between pieces.

Morton Feldman. eveneens een 
vriend van Cage, kende een parallelle 
ontwikkeling, maar diens muziek on
derscheidt zich van Cages en Wolffs 
door haar minimalistische, 
contemplatieve karakter. In dit op
zicht is Feldman een scharnierpunt 
tussen Cage en Wolff en de twee an
dere componisten van deze avond: 
Scelsi en Sciarrino.

Scelsi en Sciarrino

De Italiaan Giacinto Scelsi (1905- 
1988) studeerde tassen 1935 en 1936 
in Wenen, en Genève respectievelijk 
bij een leerling van Schönberg en 
Skijabin. Na een lange crisisperiode 
trad hij in de jaren 1950 met een 
nieuw muzikaal concept naar voren: 
door zich te concentreren op de klank, 
“de kosmische kracht waarvan alles 
afkomstig is”, beschouwt hij zichzelf 
niet langer als een componist, maar

Pieter Blomme. die toch ook al er
varing heeft, niet met Els het voor
zitterschap moeten opnemen?
GE: Zij twee zullen de leidersrol op 
zich moeten nemen. Ik zie de com
binatie Blomme-Ampe goed zitten 
voor hei voorzitterschap. Ik denk dat 
dat goed gaat zijn. Trouwens, zij heb
ben beiden het meeste aantal stem
men. dus hel is bijna logisch dat ze 
hun verantwoordelijkheid opnemen, 
al is het maar naar de kiezer toe.
En ik denk dat het ook het beste gaat 
zijn voor de werking van de Sociale 
Raad.

DM: Wat vind je van de Moeial?

GE: Ik heb het altijd vrij moeilijk 
gehad met de Moeial. Ehm, enerzijds 
begrijp ik dat een kritisch studenten
blad zijn waarde heeft. Probleem is 
dat ik het afgelopen jaar dikwijls 
vond dat hel geen kritisch studenten
blad meer was. maar een opruiend

blad. Een blad dal dikwijls eerder de 
man neemt dan de bal. om een uit
drukking te gebruiken vanuit de spon, 
en dat vind ik niet correct Ik heb 
ook grote problemen met het feit dal 
er een heel aantal, eh. niet-correcte 
of half-correcte zaken in staan met 
betrekking tot de sociale sector. Bij
voorbeeld dat dat portret vijf miljoen 
gekost heeft, dat staat er dus ergens 
in. (lacht) De Fabeltjeskrant is een

wel als een medium dat de boodschap 
van een transcendente realiteit open
baart. Bij zijn terugkeer in Rome-sluit 
hij zich aan bij de groep Nuova 
Consonanza aan. Tekenend voor zijn 
stijl is bijvoorbeeld de compositie die 
hij volledig rond I toon construeerde, 
maar waar elke andere parameter van 
de toon (duur. timbre, sterkte) veran
dert. Scelsi is nog steeds veel te wei
nig bekend in het huidige concert- 
circuit.

De Italiaan Salvatore Sciarrino (geb. 
1947), was een van de centrale figu
ren tijdens het vorige seizoen van het 
festival van hedendaagse klassieke 
muziek, A rs Musica, te Brussel. Deze 
autodidact vertoonde van in zijn prille 
jeugd een grote interesse voor 
figuratieve kunst., maar deze passie 
werd steeds meer overschaduwd door 
de muziek. De wisselwerking tussen 
beiden is echter essentieel in zijn 
composities.
Ee'n gekleurd diagram ligt aan de ba
sis van al zijn werken (zoals 
Esploranze del bianco II): Deze gra
fiek gaat aan de realisatie van de par
tituur vooraf of valt ermee samen en 
doet de klankgebcurtenissen samen
vallen met zijn projectie in de ruimte. 
“Het is de mysterieuze schets van een 
bewustzijn dat onophoudelijk naar 
zijjn eigen donkere zijde pijlt.” 
In zijn intimistische en geraffineerde

heel makkelijke manier. Eigenlijk is 
de Fabeltjeskrant leuk zolang je het 
zelf leuk houdt. Maar ik had toch een 
aantal keer de indruk dal het niet leuk 
was. Mij in de eerste katern onbenul
lig noemen, en bekrompen, en wei
nig bij verstand, domme hilokker of 
weet ik veel wat allemaal. Dat is een 
confrontatie. En als ze mij in de 
Fabeltjeskrant vernoemen, dan zou ik 
dat niet persoonlijk mogen opnemen, 
omdat het een fabeltje is. Het mist 
zijn doel soms.
Ik sta open voor dit soort van pers 
hé. een kritisch blad, mensen die kri
tiek uiten, maar ik denk dat je moet 
starten met correcte gegevens te ver
spreiden over bijvoorbeeld de Sociale 
Raad. Maar niet de twee dooreen la
ten weven en op halve waarheden 
gaan berusten. Ik vind dat dat veel te 
veel gebeurt. Maar ik ga daar geen 
persoonlijke actie rond voeren. Een 
persoorlog kan ik missen als kiespijn, 
hoor. Perscensuur vind ik een heel ge
vaarlijk gegeven. Ik vind hel jammer

wat er af en toe verschijnt, maar ik 
hou het daarbij. Tja, ik kan het er niet 
puntje per puntje uithalen. Er staan 
dingen in die onwaar zijn, die half- 
waar zijn. En mensen lezen dat en ne
men dal gewoon klakkeloos over. De 
student is ook niet altijd even kritisch 
meer, hé. Dat is dan jammer hé. Niet 
moeilijk dat de Sociale raad zo slecht 
naar buiten komt. Als mensen daar 
hun enige informatie vandaan gaan

oeuvre, waarin microvariaties van 
klankstructuren plaatsgrijpen, staan 
timbre, adem en stilte centraal. Een 
klank behoudt, aldus de componist, 
steeds de sporen van de stilte die aan 
zijn oorsprong ligt en waarnaar hij te- 
rugkeert.

“Naast mijn tafel is er een venster dat 
op hei oosten uitgeeft. De opening 
tegenover mijn tafel ademt een hel
dere sfeer: het is een veasterraam met 
heuvels in verkort perspectief. Som
mige artiesten wenden ongetwijfeld 
hun blik af van zulk een zicht uit 
vrees te worden afgeleid. Anderen 
gaven de voorkeur aan een verticale 
lichtinval en sloten alle luiken van 
hun atelier. Ikzelf iaat. terwijl ik 
schrijf, mijn blik naar de verten af
dwalen..."

Stefan Prins

Hoe vrijkaarten be
machtigen:
Wees snel, stuur een 
mail naar

vermelding van uw 
naam, het aantal tickets 
(1 of 2) en vooral “De 
Moeial - Vrijkaarten 
Joachim Brackx 21/12/ 
2000” De tickets zullen 
u op de avond van het 
concert liggen opwach
ten aan de kassa.
Let op, het concert be
gint om 22u30!
Adres: Delaunoystraat 
58,1080 Brussel, tel:02/ 
412 70 70
Bereikbaarheid: Tram 
82 (halte Driehoek), 
Tram 18 (Ninoofse 
Poort), Bus 63 (halte 
Driehoek), Bus 20 (Van- 
depeereboom), Bus 89 
(Zeepziederij), Bus N 
(Driehoek).

halen...
DM: De Krant publiceert nauwe
lijks iets over de Sor..

GE: Kijk, hé, ik wil geen stenen 
gooien maar de mensen van de Krant 
hebben nog een ding achter op jullie 
en dat is dat zij nooii aanwezig zijn 
op de Sor. Ze zijn nochtans ook al
tijd uitgenodigd. Ik heb hen trouwens 
nog opgebeld om te vragen wanneer 
ze nu gingen afkomen. In het begin 
van het jaar, rond de verkiezings
periode zijn ze altijd heel actief, en 
loen hebben ze in het begin van mijn 
mandaat een interview afgenomen 
met mij en toen heb ik op het einde 
van het interview gezegd: “We kun
nen hier een regelmaat van maken, 
als jullie dat willen, van informatie 
door te geven. We kunnen allerlei mo
gelijkheden verzinnen. Jullie zijn al
tijd uitgenodigd, jullie kunnen altijd 
bijkomende informatie vragen.” 
Maar ik kan natuurlijk moeilijk hun 
handje vasthouden als ze gaan schrij
ven, hé.

DM: Gelukkig zijn wij er nog. Be
dankt voor het .gesprek.
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Jazz All that jazz
Deze muziekstijl ontstond in de 
vorige eeuw in New Orleans, VSA. 
Men combineerde elementen van 
onder andere marching band music 
en blues. Improvisatie was hetgeen 
waarin jazz zich van de rest van de 
stijlen onderscheidde.
Het ontstaan van jazz wordt 
toegcschreven aan Buddy Bolden, die 
samenwerkte met Freddie Keppard, 
Bunk Johnson en Clarence William. 
Later werd de draad opgepikt door 
Joe “King” Olivier, Kid Oiy en Jelly 
Roll Morton. De muziek die zij 
brachten werd bestempeld als Hot 
Jazz. Het was een vereenvoudigde 
vorm die heel wat dynamischer was 
en de klemtoon lag nog meer dan 
voordien op de 
improvisatie.
Jazz is zich 
doorheen de jaren 
b l i j v e n  
ontwikkelen. We 
zijn op bezoek bij 
Mark Van Den 
Hoof. Hij is 
radiopresentator en 
producer van twee 
jazzprogramma's 
op Radio3 (nu 
Klara). Daarnaast 
geeft hij ook les aan 
het Lemmens 
instituut te Leuven 
over de
geschiedenis van de 
jazz.

DE M OEIAL:
Wat me opvalt in 
de jazz muziek is 
d e
verscheidenheid 
aan stijlen. Sinds 
het ontstaan is het 
opgesplitst in vele 
varianten.

Mark Van Den Hoof: “Inderdaad, dat 
is een essentieel inzicht. De jazz is 
zoals de flamenco. Ontstaan uit een 
combinatie uit bepaalde voormen van 
Europese dansmuziek en 
volksmuziek van zwarte slaven uit 
West-Afnka. Dat is een smeltkroes 
geworden die muziek heeft 
opgeleverd die heel ‘sterk’ is, die heel 
goed stand houdt. De jazz is een 
bijzonder gastvrije muziek. Mensen 
die met hun muziek nergens anders 
weg konden, zijn in de jazz terecht 
gekomen.
Jazz drukt een menselijke nood uit. 
Jazz muzikanten hebben een speciale 
genegenheid voor mensen die buiten 
het gewone vallen. Zo is er 
bijvoorbeeld de Franse pianist 
Petrucciani. Die man had een 
bepaalde ziekte waardoor hij zeer 
klein was van gestalte. Nu, zo’n 
mensen worden met open armen 
ontvangen in de jazz wereld.
Die verscheidenheid is inderdaad 
zeer opvallend. Die verscheidenheid 
kwam het sterkst tot uiting in de loop 
van de twintigste eeuw.
In de geschiedenis van de jazz kunnen 
we spreken van een prehistorie: de 
tijd dat er nog geen platen bestonden. 
Van Buddy Bolden weten we niet hoe 
hij speelde, wel zijn er getuigenissen 
van mensen die zegden dal hij zo hard 
speelde dat hij er gek van geworden

is. Jelly Roll Morton heeft op het eind 
van de jaren dertig voor de Library 
of Congress in Washington zijn 
herinneringen verteld. Hij heeft 
zichzelf daar goed in de verf gezel 
als de uitvinder van jazz. Maar hij 
vertelde ook over Buddy Bolden en 
illustreerde tegelijkertijd zijn stijl op 
de piano.
In de loop van de twintigste eeuw 
hebben verschillende jazz vormen 
elkaar opgevolgd. Je hebt om te 
beginnen de New Orleans jazz, 
gevolgd door Big Band. In de jaren 
veertig had je de opkomst van bebop. 
In de jaren vijftig speelde men jazz 
die heel koel was. Dan weer een 
terugkeer van die bop die

Louis Annstrong, die was daar heel 
fier op. Het was tevens een van de 
eerste keren dat jazz au sérieux geno
men werd."

DE MOEIAL: Rock and roU heeft 
vanuit conservatieve kringen veel 
tegenstand ondervonden omdat het 
zogezegd te losbandig en des duivels 
zou zijn . Heeft jazz hetzelfde 
moeten ondergaan?

Mark Van Den Hoof:: “Wel, Rock and 
Roll komt eigenlijk voort uit een 
variant van blues: rythm and blues. 
Op het moment dat Elvis Presley of 
Bill Haley begonnen, was het 
eigenlijk tamelijk dun aftreksel, laten

warmbloedig en heel expressief was 
en die eerder vanuit de buik in plaats 
van vanuit het hoofd kwam. De 
ontwikkeling van die stijlen is zeer 
snel gegaan. Er was een idee dat jazz 
om de zoveel tijd moest veranderen. 
In de kunst is er een gelijkaardige 
opvatting, maar daar moet meteen bij 
gezegd worden zo’n opvatting 
eigenlijk iets nieuws is.
Met de Free jazz zijn we 
terechtgekomen in de post 
moderniteit en eigenlijk kan je niet 
meer verder. ”

DE MOEIAL: Jazz was destijds 
populair in de VSA. Hoe zat het 
met België?

Mark Van Den Hoof:: “De eerste Jazz 
platen in Europa zijn mede door Bel
gen gemaakt. België vormde vroeger 
één geheel met Frankrijk. Er waren 
ook al heel vroeg jazz orkesten in 
België. Het had allemaal te maken 
met de pakketboten die vanuit Ant
werpen naar New York vertrokken. 
Sommige van die muzikanten profi
teerden er dan van om van die paar 
dagen die ze vrij hadden de Jazz aan 
de lijve te ondervinden. En die heb
ben die muziek meegebracht. 
Een van de eerste boeken over jazz 
“Aux frontières du jazz” is door een 
Belg geschreven, de heer Robert 
Gauphin. Het boek was opgedragen

jazz is 
eigenlijk 
doorheen 
heel de 
geschiedenis 
niet echt 
geaooeptead 
gew eest. 
Zo is er 
een opera, 
geschreven 
d o o r  
Gershwin, 
Porgy and 
Bess, daar 
komt een 
verderfelijk 
personage 
in voor en 
t e l k e n s  
w anneer 
h i j 
verscheen

begon de muziek jazzy te klinken. 
Ook in de filmmuziek werd de jazz 
gebruikt om het slechte te onderlijnen. 
Jazz was een soort verboden vrucht 
in de toenmalige muziekwereld. 
Blanke jongens gingen in de jaren 
twintig en dertig naar jazz luisteren 
om zich af te zetten tegen hun ouders. 
Zelfs in woordenboeken of 
encyclopedieën gaf men een 
afwijzende defintie van jazz. Ais ik 
zelf nog op school zat, schreef men 
“Jazz!” op de muren om te protesteren 
tegen het leven in de kostschool. Zo 
werd er in mijn rapport geschreven 
dat ik mij teveel bezig hield met 
‘dwaze’ muziek.
In de jaren vijftig heeft jazz een zekere 
respectabiliteit gewonnen. Men is 
ernstig en ook muzikologisch over 
jazz beginnen te schrijven. 
Componisten als Stravinsky 
begonnen jazz te erkennen als een 
serieus muzikaal fenomeen. De 
muzikanten zelf zijn zich ook anders 
beginnen te gedragen. Aanvankelijk 
werd er gespeeld in louche cafés door 
dronkaards en verslaafden. Dat 
veranderde allemaal. Het gebeurt 
natuurlijk wel eens dat een muzikant 
dronken op het podium stapt, maar dal 
is zeldzaam geworden.
De situatie is dus totaal veranderd, 
hoewel het niet zo lang geleden is. 
Rock and Roll heeft die rol dan een 
tijdje overgenomen. Maar nu wordt

ook die muziek zeer ernstig 
g e n o m e n . ”

DE MOEIAL: Wanneer men het 
over jazz heeft, zijn de namen die 
het meest naar voor komen: Louis 
Armstrong, Dizzy Gilespie, en 
Miles Da vis. Hebben die personen 
echt een constructieve bijdrage 
geleverd of hebben ze die aandacht 
enkel en alleen aan de media te 
danken?

Mark Van Den Hoof:: “Nee die heb
ben echt een degelijke constructieve 
bijdrage geleverd aan de jazz. Neem 
nu Louis Armstrong bijvoorbeeld. Je 
kan bij die opname, die hij gemaakt 
heeft in de jaren twintig, horen of be
ter gezegd voelen dat die muziek ge
boren wordt. Zijn voorgangers speel
den wat houterig en improviseerden 
niet echt, ze variëren wel een beetje, 
dan begint Annstrong te spelen en het 
is alsof je de zon doorheen de wol
ken ziet schijnen, het swingt echt! Je 
moet daarbij bedenken dat ‘swingen’ 
niet bestond. Het woord ‘geniaal’ is 
hier het best van toepassing. Een ge
nie is volgens mij iemand die iets uit
vindt zonder dat daar een aanleiding 
toe is, het komt allemaal vanzelf als 
het ware. Die man bracht prachtige 
klanken voort op zijn trompet, hij 
vond schitterende melodieën uit. Im
provisatie bcsiond ook in de Europese 
muziek maar dan op een heel andere 
manier, collectief geïmproviseerde 
muziek was nog nooit gedaan.
Net hetzelfde met Dizzy Gilespie. 
Kenners menen datje Dizzy Gilespic 
onmiddellijk kan herkennen, aan één 
noot als je wil.
Armstrong en Gilespie waren trompet 
virtuozen. Miles Davis heeft lang ge
probeerd om ze te evenaren door ook 
zo hoog en zo snel te willen spelen. 
Maar op een bepaald moment heeft 
hij ingezien dat het niet zijn sterkste 
kant was. Hij heeft dan van zijn ge
breken kwaliteiten gemaakt. Zoiets is 
mogelijk in de jazz, in de klassieke 
muziek zou dat ondenkbaar zijn. Zijn 
kwaliteiten waren donkere klanken 
en juist gekozen pauzes, hij speelde 
veel met 
‘s t i l te s ’ .
Hij heeft 
dus van 
zijn ‘gebre
ken’ zijn 
s t i j l -  
kenmerken
gemaakt, zodanig dat hij ook iemand 
is die je direct herkent. Hij was vanaf 
de jaren vijftig een richtinggevende 
figuur geworden in de jazzwereld, hij 
heeft ook nieuwe manieren van im
provisatie geïntroduceerd, die was 
dan gebaseerd op toonladders in 
plaats van akkoorden.”

DE MOEIAL: Zijn er nog 
personen die zeker het vermelden 
waard zijn.

Mark Van Den Hoof: “Charlie ‘the 
bird’ Parker. Duke EUington, John 
Coltrane en Thelonosiuos Monk zijn 
ook een paar van de grote namen. Het 
zijn die geniale mensen die de mu
ziek echt uitgevonden hebben en hel 
nog voortdurend uitvinden en er daar
bij nog dingen aan toevoegen. Dat zie

je pas van op een zekere afstand, re
trospectief. Als ik nu naar Charlie 
Parker luister.... ja wat die man deed 
was gewoonweg wonderbaarlijk.’’

DE MOEIAL: Blue Note is een 
belangrijke naam in de jazz wereld. 
Wat is de oorsprong ervan? Waar 
staan ze nu?

Mark Van Den Hoof: “Blue Note is 
een van de belangrijke platenmcrken 
geweest in de jazz. Het label was 
opgericht door Alfred Lion en Francis 
Wolff. Het waren twee joden uil 
Duitsland die eindjaren dertig net op 
tijd zagen aankomen ‘wat er ging 
gebeuren’ en naar de VSA 
emigreerden. Een van die kerels, 
Alfred Lion, was naar een concert 
geweest in New York in december 
’38. Het concert, ‘From spirituals to 
swing’, was georganiseerd door John 
Hammond. Men wilde aan het 
publiek de verscheidenheid van 
genres en de korte geschiedenis van 
jazz duidelijk maken. Daar heeft Lion 
drie boogie-woogie pianisten aan het 
werk gehoord en dacht: “Ik ga plalen 
maken!”. Hij heeft het werk van die 
mannen een paar dagen later 
opgenomen in een studio en zo is 
Blue Note ontstaan. Ze hadden een 
speciale manier om met de 
muzikanten om te gaan. Ze lieten de 
muzikanten in hoge mate ze lf  
beslissen wat ze zouden gaan doen, 
ze gaven hen een grote vrijheid. Het 
was niet zozeer een commerciële 
bedoening, hun label was eigenlijk 
een ‘liefhebberij’.

Wat later hebben ze een opname 
technicus ontmoet: de heer Rudy Van 
Gelder, een man van Nederlandse 
afkomst. Die heeft dan een bepaalde 
'sound' gevonden waardoor de 
opname opeens heel anders is 
beginnen te klinken, veel :warmer’ en 
dichterbij. Bovendien had je  het 
uitzicht van de platen. Francis Wolff 
maakte heel veel foto's tijdens die 
sessies. Die sound en de lay out van 
die platen met hun eigen foto’s gaf 
hei merk een heel eigen identiteit.

Op een bepaald ogen
blik is het eigenlijk al
lemaal gestopt door 
het overlijden van een 
van de twee oprichters. 
Het platenmerk werd 
dan verkocht en is uit
eindelijk terechtgeko

men bij een major EMl. Er verschij
nen. naast nieuwe dingen ook heruit
gaven. maar die eigen sfeer is verlo
ren gegaan.”

DE MOEIAL: Die samenwerking 
tussen joden en zwarte Amerika
nen is toch merkwaardig, zeker in 
een land zoals de VSA destijds, 
waar eigenlijk al die mensen van 
verschillende afkomst en geloofso
vertuigingen apart leefden en er 
heel wat spanningen waren inzake 
raciale kwesties. Hebben WolfTen 
Lion geen moeilijkheden gehad om 
geaccepteerd te worden?

Mark Van Den Hoof: “In de muziek

(lees verder p 15)

18de jaargang - nummer 2 -4 december 2000 De Moeial



De Moeial

Everything you always wanted to know about 
Jazz but never dared to ask

Luisteren & Kijken

Een beetje goede jazz luisteren? 
Eigenlijk zijn er dan -helaas- maar 
twee mogelijkheden: In de Club 
(dinsdag op Radio 1. 21:00) en 
Jazzimut (woensdag tot vrijdag op 
Radio3.22:30). Beide programma's 
draaien een goede mix van jazz uit 
verschillende perioden en stijlen, en 
melden ook meteen wie wanneer en 
waar komt optreden. Bij de overgang 
van Radio 3 naar Klara zal er 
waarschijnlijk niet veel veranderen 
voor de programmatie van jazz; jazz 
wordt gerekend tot de ‘niche muziek' 
en zal dus geprogrammeerd worden 
op weekdagen van 22:30 tot 23:30. 
Om jazz op televisie te vinden moet 
men al heel wat meer moeite doen. 
Jools Holland nodigt sporadisch 
jazzmusici uit (Later With Jools 
Holland, zaterdagnacht op BB2, 
00:05) en af en toe zenden onze 
Franstalige vrienden een concert uit 
(meestal op vrijdag of zaterdag op 
RTBF La Deux en af en toe op 
ARTE). De meeste jazz wordt 
wellichL uitgezonden door onze 
Noorderburen: Sesjun (onregelmatig 
op Ned2). Reiziger in de Muziek 
(zondag op Ned3,11:00) en Pitch (op 
zomerse woensdagen. Ned3).

Kopen

Een beetje goede jazz kopen? De 
gemakkelijkste plaatsen om jazz-cd's 
te kopen blijven nog altijd de 
standaard platenwinkels: de Gaite 
(aan de Wolvengracht) en de FNAC 
(City2). Hun voorraad is vrij goed 
(wat ze niet in huis hebben, kan men

altijd bestellen) en de prijzen zijn zeer 
redelijk.
Minder voor de hand liggende platen 
kan men altijd via het internet 
bestellen bij de bekende verkopers.

Wie houdt van een goede zoektocht 
kan terecht bij tweedehands- 
platenwinkels (b.v. aan de Anspach
laan en aan de Adolphe-Maxlaan). 
Wel op de prijs letten: veel jazz-cd's 
kosten nieuw maar 400 tot 500 fnuik, 
terwijl een gebruikte cd vaak al 350 
bef kost.
Om meer informatie te vinden over 

een bepaald album, kan men 
altijd even zoeken op het 
internet (b.v. op 
www.allmusic.com), maar de 
fijnste besprekingen zijn te 
vinden in de Penguin Guide to 
Jazz on CD. Dit Britse boek is 
vrij prijzig, maar zeker de 
moeite waard en bovendien 
gratis te raadplegen in de meeste 
platenwinkels.

Live Meemaken

Een beetje goede jazz beleven? 
Ondanks de sluiting van de 
Travers, één van de bekendste 
jazzclubs van Brussel, zijn er in 
onze hoofdstad nog genoeg 
mogelijkheden om livemuziek 
te horen. Een volledige lijst 

(met adressen en telefoon-nummers) 
is te vinden op de uitstekende website 
www.jazzinbelgium.org 
Enkele aanraders. Wie bijvoorbeeld 
veel platen gekocht heeft, kan daarna

perfect uitrusten in L'Archiduc 
(Dansaertstraat). een schitterend café 
waar geregeld concerten zijn op 
zaterdag- en zondagnamiddag. Het 
is bovendien ook nog eens van 
historisch belang, aangezien het 
eigendom was van Stan Brenders, één 
van de eerste Belgische jazzmusici. 
Voor een stijlvol avondje uit kun je 
terecht bij The Music Village 
(Steenstraat vlak bij de Grote Markt). 
Deze club is een paar maanden 
geleden geopend en wil de sfeer van 
de grote jazzclubs in New York en 
Londen benaderen. Wie lid wordt 
(350 bef per jaar) kan voor 300 è 400 
bef genieten van optredens in een 
kleine, intieme zaal.
Brussel kent ook twee grote 
jazzfestivals: Audi Jazz en de 
Brussels Jazz Marathon. Het Audi 
Jazz festival duurt enkele weken en 
wordt elke herfst georganiseerd in 
verschillende concertzalen. Veel 
optredens zijn eigenlijk geen 
jazzmuziek, maar elk jaar zijn er toch 
een aantal grote namen die ons land 
vereren met hun bezoek. Helaas zijn 
de prijzen meestal aan de (erg) hoge 
kant en dus niet echt interessant voor 
wie kennis wil maken met de muziek. 
De Brussels Jazz Marathon is dan 
weer totaal anders van opzet. Met 
een weekend vol gratis optredens op 
verschillende plaatsen in het centrum

en tientallen goedkope optredens in 
allerlei cafés, bars en clubs is dit 
gebeuren altijd weer een groot feest 
(met veel meer muziek dan alleen 
jazz). Helaas is er ook hier weer een 
groot nadeel: het valt meestal in het 
laatste weekend van mei. niet het 
meest geschikte tijdstip voor een 
student.

Leren Spelen

Een beetje goede jazz leren spelen? 
Wie de smaak echt te pakken krijgt 
en een beetje overweg kan mét een 
muziekinstrument kan altijd terecht 
bij de JazzAcademie in Jezus-Eik 
(C.C. De Bosuil, 02-6573179). Elke 
herfst en lente worden daar lessen 
gegeven om zelf jazz te leren spelen 
(georganiseerd door Jazz Vlaanderen 
VZW). Het basispakket omvat 
individuele lessen opeen instrument 
masterclasses en groepslessen 
jazzharmonie en kan aangevuld 
worden met lessen samenspel. MIDI
& opname en jazzgeschiedenis. Alle 
lessen worden gegeven door 
professionele musici en leraren van 
verschillende conservatoria. Zeer de 
moeite waard.

Philip A. Breesch

(vervolg van p 14) 
wereld zijn er veel muzikanten die 
achterdochtig zijn, ze denken dat ze 
bij de neus genomen worden en voor 
een stuk is dal gegrond, maar de ge
loofwaardigheid is de kracht geweest 
van Wolff en Lion. Het heeft ook te 
maken met de openheid van de jazz. 
De zwarte jazz muzikanten hebben 
zich altijd geassocieerd met blanke 
zakenmannen en daar is altijd veel 
discussie over geweest. Een voor
beeld hiervan is de samenwerking 
tussen Armstrong en Joe Glazer. Die 
samenwerking werd heel negatief 
afgeschilderd, hoewel het dat niet 
was, zeker niet vanuit het standpunt 
van Armstrong. Er is onlangs een 
boek verschenen met brieven van 
Armstrong. Daarin staat geschreven 
dat Armstrong een heel groot vertrou
wen had in die man. Die regelde van 
alles voor hem en hij deed dal ook 
zeer goed.
Daarnaast zijn ook veel joodse jazz 
muzikanten. Waarschijnlijk door de 
sterke raakvlakken tussen jazz en het 
joodse klezmer. De klezmer is een 
collectieve muziek waarin ook veel 
wordt geïmproviseerd, je ziet dus een 
gemeenschappelijke manier van den
ken over muziek. Het zijn eigenlijk 
twee underdogs van verschillende 
origine die elkander in de muziek 
gevonden hebben. Het heeft eigenlijk 
allemaal te maken met wat ik al eer
der zei: in de jazz is er een voorkeur 
voor mensen die 'aan de kant staan’."

DE MOEIAL: Werd die samen
werking dan niet gebruikt om aan 
te tonen dat mensen met een ver
schillende huidskleur of geloofso
vertuiging toch kunnen overeenko
men?

Mark Van Den Hoof: “Vooral in

Europa heeft men een scheiding 
willen zien tussen blanke jazz en 
zwarte jazz. Maar voor de 
muzikanten zelf telt eigenlijk alleen 
het kaliber van de muziek. Er waren 
of zijn ook muzikanten die heel erg 
geëngageerd zijn en politieke 
statements verkondigen, die opkomst 
zie je vanaf de jaren zestig. In de Free 
jazz werd een verband gezien tussen 
de bevrijding van muziek enerzijds 
en de bevrijding van dat volk 
anderzijds. Het was een soort 
symbolische verklanking van de 
emancipatie."

DE MOEIAL: U presenteert twee 
jazz programma's op Radio3. Kan 
u daar iets meer over vertellen?

Mark Van Den Hoof: “Op woensdag 
presenteer ik (dit gesprek is eerder 
opgenomen) een programma 'Van A 
tot Jazz’ waarin ik een van de grote 
jazz spelers behandelde. Ik probeerde 
dan een tijdsbeeld te geven waarin die 
muzikanten zich bevonden en ook de 
weer die verscheidenheid van die 
muziek. Ik zocht dan zoveel moge
lijke opnamen bij elkaar, in zo veel 
mogelijke contexten om er zo wat 
variatie in te krijgen.
Zaterdags presenteerde ik ‘Roots and 
Fruits'. Ik begon dan met blues, dan 
maak ik een overgang naar jazz om 
dan zo te eindigen met avant-garde 
jazz.
Maar nu wordt het anders. In de nacht 
van 2 op 3 december zal Radio3 in 
Klara veranderen. Dan ga ik elke 
avond van half twaalf tot middernacht 
een half uurtje jazz serveren. Dat 
geeft natuurlijk bepaalde beperkin
gen. Je kan op zo’n uur geen wilde 
dingen gaan draaien, het zal dus een 
beetje aan de rustige kant moeten. Za
terdags presenteert mijn collega een

DE MOEIAL: 
Kan u zich nog 
een leven zon
der jazz voor
stellen?

programma waarin wc opnamen la
ten horen die ons toegestuurd wor
den door de landen van de Europese 
Radio Unie. In een ander gedeelte van 
het programma zal de actualiteit van 
de jazz clubs en concerten gevolgd 
worden. Maarerisook 'Mixture'.een 
programma van 21u.30 tot 22u.30 
waarin we alle genres zouden naar

dags' repeteerden en zij wisten wat 
jazz was. Ik had altijd gedacht dat 
jazz ‘lichte’ muziek was en ontdekte 
het helemaal geen ‘lichte’ muziek 
was Ik hoorde daar dan spreken over 
Armstrong of Charlie Parker en dat 
begon mij allemaal te fascineren. Ik 
ben dan plaatjes beginnen te kopen, 
zelfs boeken. Als ik nog jong was.

voren brengen, zoals klassieke mu
ziek, jazz, fusion. New Age. tot zelfs 
Drum&Bass."

DE MOEIAL: Wanneer is die pas
sie voor jazz eigenlijk begonnen?

Mark Van Den Hoof: “Mijn over
buren waren mensen die veel van 
muziek afwisten. Ze hadden tevens 
een dansorkestje waarmee ze ‘s zon

was het voor mij ook een vorm van 
afzetting tegen mijn omgeving, om 
een beetje mijn eigen gang te gaan, 
zoals elke jongere dat doet maar dan 
op zijn manier, zeg maar. Dat werd 
niet altijd in dank afgenomen. Thuis 
had ik daar gelukkig niet zo veel last 
mee.
In plaats van weg te ebben, is mijn 
passie door de jaren heen alleen maar 
groter geworden. Voor mij persoon

lijk is jazz de mooiste muziek van de 
twintigste eeuw. die gastvrijheid is 
iets uniek, een fenomeen. Zo schreef 
de Zwitserse componist en dirigent 
Emest Anscrmct dat de jazz muzikan
ten werkelijk de Haydens, de 
Beethovens en de Mozarts van de 
twintigste eeuw zijn. Hij was trou
wens de eerste die schreef dat er iets 

ernstig aan de 
hand was, dat 
het echt wel se
rieuze muziek

Mark Van Den 
Hoof: “Die 
vraag heb ik 
mezelf ook al 
gesteld. Zonder 
de platen zou
den we geen 
opnamen heb
ben van jazz 
muziek. In de 
klassieke mu
ziek zijn er par
tituren, die zijn 
er in de jazz 
niet. Als er in 

het begin van de twintigste eeuw geen 
grammofoonplaat was geweest, dan 
was jazz waarschijnlijk nooit weg
geraakt uit New Orleans en een lo
kaal verschijnsel gebleven. Je kan dus 
stellen dat de grammofoonplaat een 
cruciale rol heeft gespeeld in de ont
wikkeling van de muziek."

Cemil Belek
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Literatuur AMOS OZ ‘Dezelfde zee
T.V. journaals. kranten en weekbla
den overspoelen ons nu alweer een 
volle zeven weken met 
oorlogsberichtgeving uit Palestina. 
Terwijl Intifada 2000 langzamerhand 
op de spits wordt gedreven, weer
galmt het radicalisme in beide kam
pen. “De enige goede Arabier is een 
dode Arabier" lijkt ons weliswaar 
een zeer krasse uitspraak - uitgezon
derd dan voor die ene Antwerpenaar 
op drie- maar in bepaalde Israëlische 
milieus wisselt men bij zulke uitspra
ken goedkeurende blikken. Overi
gens kan men bij deze het land slechts 
complimenteren met de prestaties van 
de Israëli Defence Forces, zoals het 
leger zichzelf noemt. Als de enige 
goede Arabier inderdaad een dode is, 
boekt men verrassende resultaten met 
zo'n 200 neergeschoten Palestijnen 
in de laatste maand. Het tempo kan 
natuurlijk altijd hoger, maar het is 
ieder geval een begin. Nu gewoon 
volhouden.

Het lijkt haast politiek incorrect om 
deze dagen passioneel het boek van 
een Israëli te willen recenseren - om 
overtuigd links te dragen zou men op 
z’n minst Arafat -mijn leven of der
gelijke uit de kelders van De Slegte 
moeten opduikelen.
Ik kan mijn keuze echter legitimeren 
aan de hand van twee argumenten. 
Ten eerste door te stellen dat Amos 
Oz binnen Israël een van de drijvende 
krachten was achter Shalom Avshaq 
oftewel de ‘Vrede Nu’- beweging. 
‘Vrede Nu’ is een splinterpartij aan 
de (inkrimpende) Israëlische linker
zijde, die een aantal prominente fi
guren groepeert rond het vredes- 
thema.
Daarbij. -en is dat niet ultiem belang
rijker?* , Dezelfe Zee is doodgewoon 
een steengoed boek, dat je enerzijds 
dwingt alle krasjes op je ziel zorg
vuldig opnieuw te beluisteren, maar 
daar tegelijkertijd soelaas voor biedL

Amos Oz werd in 1939 geboren te 
Jeruzalem. Tijdens zijn vijftiende le
vensjaar. pleegt Amos’ moeder zelf
moord. Na haar dood vervoegt hij 
kibbutz Chulda, tussen Tel Aviv en 
Jeruzalem. Hij besluit er zijn Duits 
klinkende naam ‘Hausner’ te schrap
pen, en laat zich voortaan ‘Oz’ noe
men - het Hebreeuwse woord voor 
kracht. Amos Oz vecht mee in de 
Zesdaagse Oorlog van 1967, en ook 
in 1973 ziet hij een deel van de Yom 
Kippoer-actie. Na studies aan de

Hebreeuwse Universiteit van 
Jerusalem, brengt hij het merendeel 
van zijn tijd door op de kibbutz, waar 
hij les geeft aan de kibbutz kinderen. 
Naarmate hij meer succes oogst met 
zijn boeken, krijgt hij een leerstoel 
aangeboden aan de universiteit van 
Oxford en wordt te Iowa benoemd als 
‘writer in residence’. Na zo'n dertig 
jaar op de kibbutz, verhuist Amos Oz 
naar Arad, een piepklein pioniers- 
stadje in de Negev, de Israëlische 
woestijn. Officiële reden voor de 
gezinsverplaatsing is het gezonde kli
maat voor 
zijn jongste 
zoon, die aan 
astma lijdt.
Met Arad als 
th u is b a s is  
blijft hij ac
tief op ver
s c h il le n d e  
vlakken: als 
professor lite
ratuur aan de 
woestijn-uni- 
versiteit van 
Be'er Sheva, 
als verdedi
ger van het 
s t u ip t r e k 
kende vredes
proces. als 
co rre sp o n 
dent en opinieschrijver voor uiteen
lopende kranten (o.a. De Morgen), als 
‘schop de mensen tot ze een geweten 
krijgen’ activist binnen de Israëlische 
samenleving.

Dezelfde Zee verscheen in 1999, en 
is daarmee Oz.’ meest recente werk. 
Zowel inhoudelijk als vormelijk biedt 
het boek een adempauze binnen de 
literaire wervelstorm die Amos Oz 
gewoonlijk voortbrengt. Waar zijn 
voorgaande publicaties steeds geli
eerd waren aan de complexe 
Israëlische samenleving, kan men 
Dezelfde zee perfect vatten onafhan
kelijk van nationaliteit, religie, of 
voorkennis. Het boek beroept zich 
immers op universele thema’s: liefde, 
verlating, de zoektocht naar de 
(on)zin van het bestaan -en het nood
gedwongen afscheid van dierbaren.

De drie hoofdpersonages dwalen een 
zomer en een winter over twee con
tinenten. Albert Danon is een be
jaarde accountant te Bat Yam in Is
raël. Zijn zoon Rico zwerft door 
Azië. Dita, Rico's vriendin wacht

samen met Albert tol Rico genoeg 
van het zwerven heeft.
Nadia, Rico’s moeder, is overleden 
aan kanker. Zij is de grote afwezige, 
waar zowel Albert als Rico naar blij
ven hunkeren. Dila staat tussen hen 
in. Als vrouw voor beiden, vormt zij 
de link van Rico naar zijn overleden 
moeder, en van Albert naar Bettina, 
een vriendin.
Wat lijkt het relaas te worden van een 
klassieke driehoeksverhouding, 
transformeert na de eerste dertig pa
gina's tot een harmonieuze polyfonie.

c o

Een na een worden verschillende 
verhaallijnen zorgvuldig gedrapeerd 
rond Albert, Rico en Dita. Zo schetst 
Oz subtiel de liefde van Bettina voor 
haar kleinkinderen. We maken ken
nis met Doebi Dombrov, een ver
waaide producent en Gigi Ben Gal, 
trois en luid. Zij willen Dita’s script 
verfilmen - of willen ze meer? Er is 
de Griek uit Jaffa bij Tel Aviv, die de 
doden terugbrengt -maar dan zelf 
overleed. Volgt de timmerman uil 
Sarajevo, die zoveel van opera hield 
maar zich verhing. Er is het jongetje 
in Sri Lanka, waar Rico terug kind 
bij kan zijn. In Tibet trekt hij dan 
weer rond met de Portugese hoer 
Mirjam. Als zij de liefde bedrijven 
zal Albert Danon te Bal Yam het zijn 
zoon verwijten -maar Nadia vergeeft: 
‘Zijn moeder zegt:/ Ik zie het anders J  
De zwerftocht is goed/ voor wie het 
spoor bijster is. /  Kus, mijn zoon, de 
benen/ van de vrouw Mirjam/ wier 
baarmoeder jou even/ teruggaf aan 
mij'.
Wanneer alle draden gesponnen zijn, 
kijkt Oz op van zijn schrijftafel in 
Arad. en bekent. Hij verzamelt de

personages rond zich, en treedt ver
volgens hun wereld binnen. Amos 
Oz praat met Dita over de kwaliteit 
van haar script, is aanwezig op de 
begrafenis van de timmerman, belt 
Bettina op, vervoegt Albert.
Door zelf een personage te worden, 
stelt Oz zich in staat te spreken over 
wal niet verteld kon worden: moeder.

Naast het indringende verhaal, maakt 
het vormaspect Dezelfde zee zo mo
gelijk nog ontroerender.
Tegen de conventies van proza in, 

com poneert 
Oz zijn sym
fonie van 
menselijke ge- 

p  voelens in
* d ich tv o rm .

Het boek be- 
** slaat nauwe

lijks 300 pagi
na’s, waarvan 
het merendeel 
slechts vijf è 
tien dicht
regels bevat. 
Deze worden 
afgew isseld 
met delen in 
proza. Via de 
gedichten laat 
Oz zijn perso
nages met el

kaar praten, de levenden zowel als de 
doden. Tijd en ruimte laat hij daarbij 
achterwege. Door het hanteren van 
deze stijlfiguur wordt het bijvoor
beeld mogelijk dat Rico simultaan 
commentaar kan leveren bij een ge
sprek tussen Dita en Albert, hoewel 
hij daar ver vandaan is.
Daarenboven haalt Oz de grens tus
sen feit en fictie onderuit door zich
zelf te presenteren als personage. 
Gek genoeg winnen de overige ro
manfiguren daardoor net aan geloof
waardigheid. Het wordt immers min
der duidelijk wie precies wie 
creëerde, wie er nu oordeelt en wie 
beoordeeld wordt.

Dezelfde zee is een bloedmooi boek. 
Het leest vlot, maar verhaal en beeld
spraak beschikken over venijnige 
haakjes die beloven lang te blijven 
hangen. Als persoonlijk hoogtepunt 
ervaarde ik de entre-parenthèses over 
de in volledige vrijheid levende ver
schrikkelijke sneeuwman van Tibet 
of de Russische handelsreiziger naar 
Nangkin. Te midden van het verhaal 
van Rico, Albert en Dita, de gevoe

À -  ,- yf>
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lig geschetste nevenpersonages en het 
eigen treffen met de zo lang verbor
gen moeder, slaagt Oz er namelijk in 
om bij wijze van tussendoortje parel
tjes af te leveren als volgt:

‘Een Russische handelsreiziger die 
op weg was naar China

Bont en edelstenen brengen van 
Nizjni naar Nanking, en van Nanking 
nam hij op de terugweg juwelen en 
zijde mee. Hij hield 
van maaltijden en drank in herber
gen onderweg,
verhalen van vreemde reizigers ‘s 
avonds laat bij het vuur in de haard, 
en de gunsten van dienstmaagden op 
het stromatras
bij het licht van een aardewerken 
lampje. Hij genoot 
van de listen van het verkopen en de 
tactiek van het aankopen, een sub
tiele,
geduldige zaak, die leek op het spel 
van de liefde waarbij 
de talmer won en de hardlopers dood
lopen waren: wie begeerde 
moest onverschillig kijken en wie vro
lijk was moest zich vermommen 
als weifelaar. In de lente zette hij 
koers naar het oosten en elke herfst 
keerde hij terug naar huis, hij door
kruiste
rivieren en bossen, vlakten, berg
passen, van jaar tot jaar 
groeide de muntenschat die hij ver
borg in een kruik in hel zand van zijn 
erf.

Op een avond, in de hut. at hij en 
bedronk zich tot middernacht, 
betaalde vooruit aan een meisje dal 
zou wachten op zijn bed 
en zijn beddengoed zou verwarmen, 
na haar vertrek
lag hij voldaan op zijn rug en bere
kende en telde
zijn winst van dat jaar, van het jaar 
daarop en hoeveel maal 
hij dat zou vermenigvuldigen in de 
tien jaar hierna. Totdat zijn oogle
den
dichtvielen en hij insliep en bij zons
opgang schudde de dienstmaagd 
vergeefs aan zijn schouders, verhief 
haar stem en schreeuwde, 
het hele dorp schrok op. Dit alles is 
lang geleden
en sindsdien uit het hart verdwenen. 
Binnenkort jij ook.'

Eva Smets

ARTIS BRUSSELT! JIJ OOK?

ARTIS
cultuurkring

ARTIS CULTUURKRING ORGANISEERT:

FOTOWEDSTRIJD “In de lelijkheid van Brussel zit veel schoonheid”

Hoe ziet jouw Brussel eruit? In kleur of juist in zwart/wit
In hel kader van de jaarlijkse Brusselweek (van 5 tol 9 maart 2001), organiseert Artis een fotowedstrijd rond contrasten in Brussel. Aarzel dus niet, 
trek er eens op uil en zet je eigen indrukken om in afdrukken of laat je inspireren door interviewfragmcnien waarin Brusselaars spreken over “hun" 
Brussel.

Lever je werk (max. 5 foto’s) in op Dienst Kuituur voor 16 februari 2001. Het wedstrijdreglement en de interviewfragmenten zijn eveneens beschikbaar op Dienst Kuituur. Nog meer info? Mail naar 
artiscultuur@yahoo.com of neem contact op met Veerle (0479/69.87.92) of Goeie (02/629.51.50).
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Column
Parijs

Ik stond gezellig op de Eiffeltoren te 
keuvelen met mijn vrouw, toen ik 
plots een andere toerist zag, in een 
moeilijk moment. Ik liep ernaartoe en 
mepte hem over de reling. Waama ik 
goedgemutst terugwandelde naar 
mijn eega. Een onzeker type volgde 
mij en keek me verschrikt aan ,"W- 
w- wat doet u nuT’ riep hij uit, waar
bij het me niet ontging dat de man 
last had van stotteren.
“Ik geniet van het werkelijk 
ravissante uitzicht uiteraard," ant
woordde ik vriendelijk. Ik zag dat de 
man nog iets wou zeggen en knikte 
hem bemoedigend toe, teneinde hem

op zijn gemak te stellen.
Andermaal begon de man zijn uit
spraak met enig stotterend geluid. M- 
m- maar u u u hebt die man Ver
moord!”
“Oh dat," repliceerde ik monter, “lk 
heb die man enkel gered van een ge
wisse dood.”
Toen echter bleek dat de arme man 
me nog steeds niet-begrijpend aan
keek vervolgde ik: “Kijk, ik zag dat 
die arme man helemaal overweldigd 
werd door dit ongelovelijk 
impressieve uitzicht. Hij stond blijk
baar op het punt een appelflauwte te 
krijgen, wat niet zonder gevaar is 
natuurlijk, voor je het weet zitje met 
een accuut zuurstofgebrek in je her
senen en krijg je onherstelbare schade 
waardoor mensen zowel motorische 
als mentale handicaps kunnen ont
wikkelen," legde ik uit. ‘Teneinde dit

te voorkomen besloot ik over te gaan 
tot een meer directe actie. Ik plaatste 
mijn handpalm tegen zijn gezicht en 
dit met een eerder ongewone kracht. 
Waama hij bijkwam maar even later 
alsnog over de reling duikelde. Wer
kelijk meneer, ik zie geen oorzake
lijk verband tussen mijn actie en de 
spijtige val van meneer.”
De man was helemaal rood gewor
den en plots riep hij hevig uit: "Maar 
u bent gek,u bent krankzinnig, u moet 
worden opgesloten, u bent een moor
denaar!”
“Integendeel,” moeide mijn levens
gezellin zich vol trots in het 
gesprek."mijn man is een held!” En 
hierbij vleide ze haar heerlijke boe
zem tegen mijn stevige borstkas en 
drukte haar lippen tegen mijn mond 
waarna we als het ware kusten.
De toeschouwer werd blijkbaar he

vig verward door deze plotse inter
ventie en begon te stamelen:
“ M-, m-, m -, hoc-hoe-hoe, k- ku- 
ku- kunt U?"
De situatie werd ernstig, ik kon dui
delijk zien dat de man op het punt 
stond om een appelflauwte te krijgen, 
door al die opwinding natuurlijk, be
dacht ik deemoedig.
Daar we door het voorbije gesprek 
toch een zekere band hadden opge
bouwd besloot ik hem te redden. Ik 
liep op hem af en verkocht hem een 
muilpeer, waama ook hij zich in de 
diepte stortte.
"Zo zie je maar,” zei ik tot mijn echt
genote, “je noodlot kan je niet ontlo
pen, als je tijd gekomen is, is je tijd 
gekomen." Waama ze me bewonde
rend aankeek.

Gino

f s b d T j «  S M !
Geruchten en Gedachten, waarvan niet bewezen is dat ze niet waar zijn !

Het is een wrede wereld waarin we 
leven. Nauwelijks is bekend geraakt 
dat 85 % van alle kankers niet door 
sigaretten maar wel door de uitstoot 
van schadelijke dampen van onze 
fijne industrie veroorzaakt worden, 
of we krijgen om de haverklap het 
smoelwerk van Patrick Janssens op 
tv te zien. Van Patrickken gespro
ken : ook de Heer Steen Patrick 
Facility Manager schijnt last te heb
ben van teveel dioxines in zijn 
bloed. Nog maar pas had hij dat van 
die kankers gehoord, of hij gaf het 
bevel tot het rooien van de ranke 
populieren langs de Triomflaag. Hij 
herinnerde zich immers dat Ronald 
Reagan, een vorige President van de 
fiicking USA ooit uitkraamde “dal
30 % van de luchtvervuiling door 
bossen en moerassen veroorzaakt 
wordt”

Althans volgens onofficiële bronnen 
tenminste (in hoeverre een bezopen 
Universitaire Medewerker om elf uur 
‘s ochtends niet eerder als officiëel 
beschouwd moet worden), want in 
werkelijkheid is dit weer een su
blieme mastermove van de Man van 
10 Miljoen om de pers - en dus de 
Publieke Opinie - te misleiden. De 
campusverkrachter is namelijk ont
maskerd !!
De Heer Steen Facility Patrick Ma
nager (de John Cordier van onze 
schone Universiteit) heeft immers, 
na maandenlang speurwerk, deze 
laaghartige schurk bij de stekken 
gevat. Het gaat hier om een Lang- 
potige Eksterverkrachter, (Pica Pica 
Rapior Magnus) die bij voorkeur 
vanuit populieren opereert. Deze 
monsterlijke gevederde perveit huist 
in de toppen van de ranke, oer- 
typische populier, en wacht tot er 
een prooi zich aandient. Geruisloos 
duikt hij dan naar beneden, en dank
zij zijn spanwijdte van meer dan 
twee meter, kan hij in een zucht en 
een steun zijn veile lusten botvieren. 
Dit is natuurlijk te gek om los te lo
pen, en om geen Paniek te zaaien, 
werd via het rioolcircuit het

Phabcltje verspreid dat het om mi
lieubescherming zou gaan.

Kwatongen beweren dan weer dat 
het hier om een ultieme 
propagandastunt van Heertje 
Eeraerts, SoR-Voorzitler en H
Marionet van Mister X, gaat. I
Mister X zou hem namelijk I  
ingefluisterd hebben dat zijn 
herverkiezing - en die van zijn 
discipelen - zeer twijfelachtig 
was, en dat hij “iets aan zijn 
PR” zou moeten doen. Heer
tje Eeraerts bleef de hele nacht 
wakker, broedend als een kip 
op haar ei, en toen de ochtend
zon
haar gouden licht over de 
ochtendspits uitgoot, was het 
gelegd: hak die bomen om die 
het zicht op mijn Portret be
lemmeren !! Zoals iedereen 
intussen wel al weet, mocht 
het weer niet baten.

Er gaan anders nog veel bo
men omgehakt mogen wor
den. want de BSG-zaal is vo
rige ten prooi gevallen aan een 
tot de tanden gewapende 
bende in Albanië tot levens
lang veroordeelde gangsters, 
die met de opbrengst van de 
WK-TD aan de haal gingen.
Twee kereltjes met bivakmuts 
en alarmpistool (kan levensge
vaarlijk zijn als het ingeslikt 
wordt) ontfutselden de kassa 
aan de twee dronken bakvis
sen die aan de ingang zaten, 
liepen naar hun auto, en reden 
weg. Iedereen stond erbij en 
keek ernaar, en in de verte 
blafte een hond. Pas achteraf 
kwam iemand op het idee om 
de nummerplaat te noteren, 
maar de vogels waren allang 
gevlogen.

Camera’s in het BSG. nu !!
Zou trouwens een aardig duitje op
brengen indien aangesloten op het

internet. Of National Geographic.

Heertje Eeraeits en zijn akolieten 
ondergingen hetzelfde lot als de

CVP, en werden met pek en veren 
afgevoerd. Jawel : voor het eerst 
sinds 1203 heeft de Lijst - dat kartel 
rariteiten en wonderlijke spelingen 
van de natuur - géén meerderheid

meer in de SoR-vertegenwoordi- 
ging. Gedaan met lachen ! Voor 
Heertje Eeraerts moet dit een zware 
klap zijn, maar voor zijn geheimzin

nige Mentor. Mister X, is

■
 dit een ware 

katastrofc. Hij zal nu zelf 
op de voorgrond moeten 
treden als hij iets van zijn 
hidden agenda uitgevoeid 
wil zien worden. En dat is 
niet gemakkelijk als ge al 
kalend zijt, maar nog niet 
de kaap van de veertig 
overschreden. Maar niet 
alleen voor Mister X bre
ken moeilijke tijden aan. 
De nieuwe SoR is van 
plan om eindelijk eens 
schoon schip met een aan
tal structurele 
malversaties te maken. Zo 
vernamen wij dat 
het wel eens zou kunnen 
dat de privatisering van 
het restaurant niet door
gaat, dat de zwarte kassa’s 
van een aantal zeer wel
bepaalde diensten (en we 
gaan het hier NIET over 
Dienst Huisvesting heb
ben) wel eens opgedoekt 
zouden kunnen worden, 
en - en dit is pas schok
kend nieuws- dat de 
pachtovereenkomst met 
Annick Beverage and 
Food( verantwoordelijk 
voorden teloorganck van 
het KultuurKaffee) wel 
eens herzien zou kunnen 
worden.
Halleluia!!
Wie weet krijgt de VUB 
binnenkort terug een echt 
studentencafé, en geen 
derderangstaveme die als 
thuishaven dient voor lui 

die in Limburg niet meer welkom 
zijn. Maar dat moeten we nog zien 
natuurlijk

Nog een leuk weetje : Rik T m  an

Homesick Alien’ Van Aerschot, de 
merkwaardige Voorzitter van de 
Raad van Bestuur en Vicomte 
d ’Euheu, raadgever van Prins 
Laurent, zijn één en dezelfde per
soon Echl waar ’. Rik moet ervoor 
zorgen dal de Prins niet dezelfde 
stommiteiten begaat als zijn achter
lijke broer, die op de koop toe Hugo 
Sol als raadgever had. Ge zult hel 
maar meemaken. Het verschil niet 
kennen tussen een volautomatische 
varkensslachterij en een stom wijf, 
en dan nog de godganse dag naar 
Mijnheer Sol moeten luisteren. En 
nu geen flauwe grappen over pro
fessor euuhhh...

Met de Barones gaat het anders ook 
goed. Na haar aftreden is deze 
pronte dame allerminst in een zwart 
gat terechtgekomen. Zij houdt zich 
oa bezig met lesgeven en het bezoe
ken van mentaal gehendikepten. 
Andersvalieden die haar op thee- 
bezock willen kunnen steeds naar 
02/217.11.28 bellen. Of iemelen 
naar : elswitt@eek-scrotch.com. 
(Het puntje achter de ‘com’ is een 
punt -leesteken- en géén ‘dot’, zo
als in ‘dot com’.)

Waarlijk moeilijke dagen voor de 
paddestoelliefhebber. Het gerucht 
gaat namelijk dat een Groot Denker 
die hier professor is en zich wel eens 
met de zelfkant van het bestaan be
zighoudt (en het gaat nu WEER 
NIET over professor euuhhh...), zich 
over de Beleidsnota Begoritng 2000 
gebogen heeft. Het resultaat is er 
ook naar. Zo lezen wij onder punt
1.6, Internationalisering : “inzake 
ontwikkelingssamenwerking wor
den sinds 1996 prioritair projecten 
gesteund die kaderen in de 
concentratielandenpolitiek van de 
VUB”. Conccntralielandenpolitiek 
??? En dan maar zagen over het ex- 
treem-rechts discours dat onze maat
schappij vergiftigt ! Maar het kan 
nog gekker. Onder ‘Methodes’ - be
trekking hebbende op het veibete-
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(vervolg van p 3)
elitarisering van het hoger onderwijs 
uit voortvloeien, in de zin dat “de 
grootste ook de beste” is. Dit ver
klaart ongetwijfeld ook waarom de 
Leuvense universitaire overheid zo 
pro is.
- De degradatie van de waarde van 
ons huidige universitaire einddi
ploma. Hoewel onze licentie duide
lijk een master is - zij geeft toegang 
tot het doctoraat - hoort ge meestal 
twee beweringen. Ofwel dat onze li
centie eigenlijk maar een Bachelor is.
- het argument is dan meestal: in

Amerika duurt een Bachelor vier jaar. 
Dit komt echter omdat de Ameri
kaanse studenten tijdens die eerste 
twee jaren hun totaal abominabele 
middelbare schoolniveau moeten op
halen. In de pie-decretale gecoördi
neerde wetten op de academische 
graden uit 1949 werd daar expliciet 
rekenschap van gegeven: in tegen
stelling lot de Euopcse buitenlandse 
studenten, kon een Amerikaanse 
would èf-cerste-kanner maar gebruik 
maken van de vrije toegang tot het 
hoger onderwijs hier, indien hij of zij 
twee jaar ‘college’ achter de rug had, 
en niet gewoon vanuit de ‘high 
school'. Een candidat is een bachelor, 
een licentiaat is een master. Daarvan 
afstappen komt neer op het uitreiken 
van een bewijs van onbekwaamheid

aan onze eigen - nochtans zeer goed 
aangeschreven - hoger onderwijs
systeem. En waarom? Omwille van 
buitenlandse centen? De candidatuur 
is wettelijk gelijkgeschakeld met het 
graduaat (of het regentaat). Dit ziet 
ge bijvoorbeeld aan de loonbarema’s. 
Een candidatuur duurt in hel alge
meen echler slechts twee jaar. omdat 
zij expliciet voorbereid op de licen
tie. Wanneer men nu zegt die te wil
len optrekken naar drie jaar. met de 
expliciete verijzing naar haar relevan
tie voor de arbeidsmarkt, dan denk 
ik wel dat het duidelijk is waar men 

op uit is: het het 
verbrken van die auto
matische doorstro
ming. Dit heeft men in 
de Verenigde Staten al 
in de jaren ‘60 en ‘70 
doorgevoerd (en raad 
eens: op vraag van 
wie? De industrie!), et 

als gevolg dat de overgang van 
Bachelor naar master nog maar door 
een zeer kleine, elitaic minderheid 
wordt gemaakt18. Niet alleen zijn er 
een heel aantal beperkende maatre
gelen. het kost bovendien ook nog 
een smak geld. Bye bye democratise
ring!19
- Tenslotte het recht op onderwijs 
op alle niveaus en in alle discipli
nes in uw eigen taal. Ge zoudt den
ken dat dit in een landje met een ge
schiedenis als het onze een evidentie 
is. Niets is minder waar! Om een reële 
internationale mobiliteit op Master- 
niveau met tweerichtingsverkeer in 
de hand te werken, met de mogelijk
heid voorzien worden om opleidings- 
onderdelen in het Engels te docren. 
De potentialiteiten en consequenties

van een Engelstalig curriculum voor 
een studenteninstroom op Master- 
niveau zouden zorgvuldig geëvalu
eerd moeten worden via een markt
onderzoek of recruteringsonderzoek. 
(sic!!!) Wat staat daar dus eigenlijk. 
Dat de ‘Bachelors’ gedeeltelijk en de 
‘Masten, volledig in het Engels moe
ten kunnen worden gegeven. Laten 
we duidelijk zijn: het gaat hier niét 
om bijzondere programma’s die voor 
bepaalde categorieën (buitenlandse) 
studenten worden ingericht, zoals dat 
ook nu reeds lang bestaat (bijvoor
beeld de “Human Ecology" bij de 
biologen). Het gaat hier over de ge
wone. reguliere studierichtingen! En 
wie heeft'dat geschreven, denkt ge. 
één of andere emhooggevallen 
Eurocraat? Neen. lieve lezer, onze 
eigenste Faculteit Wetenschappen 
heeft dat proza geproduceerd in haar 
‘ontwerpstandpunt’ over ‘Bologna’ 
op 7 november jongstleden! daar is 
ze weer, de Beste Engelstalige Uni
versiteit van Zuid-Elsene, allen daar
heen! Ongeloofelijk maar waar: nog 
geen dertig jaar geleden heeft men na 
honderd jaar strijd eindelijk de vol
ledige vernederlandsing van het ho
ger onderwijs in Vlaanderen verkre
gen. en we staan al klaar om ons erf
goed te verkopen voor dertig 
zilverlingen. Arme, gecomplexeerde 
Vlamingskes toch! Want dèt is eigen
lijk wat ze denken: wie zou er hier 
nu in het Nederlands komen stude
ren? En inderdaad, inderdaad, onze 
vriend Rothkopf van daarstraks: si 
le monde se dirige vers une langue 
commune, cette langue soit 
l'anglais.20 Wel, dat hij dan maar 
thuis blijft; hij kan hier niks komen 
doen. Niet alleen creëert ge op die

manier een enorme sociale drempel 
voor de eigen bvolking. ook de ver
dere ontwikkeling van de moedertaal 
als wetenschapstaal wordt hierdoor 
volledig geblokkeerd, ook de moge
lijkheid om de democratische discus
sie over wetenschapplijke vraagstuk
ken binnen de eigen gemeenschap op 
niveau te kunnen voeren wordt ern
stig gehypoteceerd. Ach, wat zoudt 
ge u inlaten met dat gepeupel. Maar 
Frans spreken, ho maar!

Is “mee evolueren” met deze nefaste 
tendensen “revolutionair”, zoals de 
journalist van De Morgen tegenover 
Van Camp beweert? Plus que fa 
change, plus que f  a reste la même 
chose. Tegenwoordig is het verschil 
subversief, en verschil maakt ge niet, 
dat ontstaat doorheen een geschiede
nis, doorheen elke geschiedenis. Ge 
kunt maar cosmopoliet zijn als ge 
beseft dat ge van ergens komt, en bij
gevolg ook iets ‘van uzelf’ te bieden 
hebt. Niet een “gemeenschappelijke 
ruimte” maar een grens
overschrijdende gemeenschap geba
seerd op wederzijds respect en vrij
heid is daartoe de juiste ‘plaats'. Ef
ficiënt is dat niet, en veel zult ge er 
bijgevolg niet aan verdienen. Ook uw 
hegemonie veigroot daardoor niet. 
Juist goed. Inefficiëntie is emancipa
tie. Het is d&t, of de staat van perma
nente belangenoorlog. En komt ach
teraf niet zeggen dat ge het niet ge
weten hebt. Behoedzame behouds
gezindheid is in deze tijd van univer
sele gelijkschakeling de enig moge
lijke houding voor de ware revolu
tionair.

Karin Vereist

ren van het onderwijs hier ten 
campusse - vinden we nog “De 
disciplinegewijzc evaluatie- 
projecten bestaan uit peer review 
door externe referees met interna
tionale faam."
Enter studiebureau Snerk & Part
ners, de clowns van het 
auditgebeuren !
Kan iemand ons. los van de goed
kope George W. Bush-achtige taal
fout. eens komen uitleggen wat dit 
betekent ? Of is dit stijl Nieuwe 
Ekonpmie. en is het weer gebakken 
lucht ?

Wat anders geen gebakken lucht is. 
is het dossier (of heet dal tegenwoor
dig anders ?) “Competentiegericht 
Leren in Flexibel Onderwijs - Het 
Vernieuwde Onderwijsconcept van 
de VUB". Deze lijvige turf werd 
geproduceerd dooreen zekere Thea 
Derks en wel in opdracht van de 
Dienst Onderwijszaken. In het ka
der waarschijnlijk van zo’n 
'disciplinegewijs evaluatieproject 
door een externe referce'. Mevrouw 
Derks is geen katje om zonder hand
schoenen aan te pakken: Zij is im
mers het brein achter de fameuze 
bijenkorven van de CVP, die binnen
kort trouwens herdoopt wordt in 
KBL. Naar het schijnt Voor alle 
duidelijkheid staat deze afkorting 
NIET voor KBLux, maar wel dege
lijk voor Katholieke Bijen Liga. 
Goedkoop, nietwaar, maar dat kan 
allerminst van heel deze operatie 
gezegd worden. Maar heel toeval
lig nu is Lemout en Hauspie einde
lijk failliet aan het gaan. Komt het 
niet goed uit voor bepaalde West- 
vlaamse voorzitters dat zij en hun 
bijtjes nu een flinke smak geld in 
hun nek gedraaid krijgen ? De ban
ken storten zich als gieren op de res

tanten van de Ieperse grappenma
kers. en dankzij onbesproken be
stuursleden als Dchaene Jean-Luc. 
zullen de miljoenen wel tot bij de 
familie De Clerck geraken.

Wie hier helemaal niet mee kan la
chen. is De Krant natuurlijk. “Waar
mee wel 7", horen wij u al denken, 
maar dat blijft onder ons. Feit is dat 
de Heren en Dames van dit perio
diek (iets wat niet van uw lievelings- 
blad gezegd kan worden, maar wij 
laten liever kwaliteit over kwanti
teit primeren) serieus in moeilijkhe
den aan het geraken zijn. Zo zagen 
wij de Heer Gonthier. sinds jaar en 
dag Verantwoordelijk Uitgever en in 
die hoedanigheid tegenhanger in let
terlijke zin van de intellectuele 
zwaargewichten die de rest van de 
redactie uitmaken, verleden week in 
volslagen paniek over de campus 
razen, op zoek naar de verdwenen 
laptop van Raf Devos. Raf Devos. 
een heerschap dat over meer bijna
men dan Eric Aerden of pakweg 
Heertje Eeraerts beschikt, was ooit 
SoR-voorzitter. Wat heeft ‘s mans 
verdwenen laptop nu in ‘s hemels
naam vandoen met Egwin Gonthier. 
De Krant, de KBL en dus in ruimere 
zin met financiële malversaties en 
het faillissement van L&H ? Alles. 
Op Rafs' computerke stonden name
lijk AL zijn speechen, kwinkslagen, 
witzen, holle frasen, ontwijkende 
tussenvoegsels, uitrocpen van pijn. 
blijdschap en verlichting, afspraken, 
namen, enzovoorts. Kortom alles 
wat Raf maakte tot wat hij was. 
Een paar jaar geleden was hij zijn 
elektronische vriend kwijtgespeeld, 
en het jaar daarop, was het gedaan 
met zijn politieke carrière. De com
puter werd nooit teruggevonden, en 
Raf verdween.

De Ultimate Rescue Disc Recoverer 
die De Krant bestuurt, zond in 
extremis een laatste pakket bits en 
bytes naar het door het wegvallen 
van L&H Speech Products tot barre 
leegte herschapen brein van de Heer 
Gonthier en, bij uitbreiding, dat van 
de hele redactie aldaar. De levcns- 
noodzakelijke opdracht was simpel. 
Vind Rafs’ laptop, en zet zijn harde 
schijf over op het Brein van De 
Krant.

Zo een beetje vrije slijlAfafrlx , 
Apocalypse Now. Fearand Loathing 
in Las Vegas en Kabouter Plop in 
The Slave.
Hoe anders de baarlijke nonsens 
verklaren die in de gedaante van een 
Recht van Antwoord Moeial 
Incorporated bereikte ? Nu hebben 
wij de afgelopen weken al meer 
Rechten van Antwoord toegekregen
- die er eigenlijk geen waren omdat 
ze NIET gepubliceerd mochten wor
den (stil daar achteraan !!), en dat 
allemaal omdat sommige luitjes zich 
op de teentjes getrapt voelden door 
de FABELTJESkrant. Wij maken 
ons daar dus niet al te druk in. maar 
het faxke van De Krant gaan wij U 
niet onthouden.
Eerst en vooral kunnen we het 
Mainframe van De Krant aanraden 
om eens een advokaat of een 
humaniorastudent in dienst te ne
men. want een Recht van Antwoord 
moet wettelijk gezien per aangete
kend schrijven aan de Heer Verant
woordelijke Uitgever gericht wor
den. Simpel toch ? Of waar dient een 
VU anders voor ? Nu ja, wij hoef
den dus helemaal niets te publice
ren, maar alla.
En dan de inhoud...jongens toch. 
“In het artikel wordt beweerd dat De

Krant geld krijgt van het rectoraat. 
Wij zouden er graag op willen wij
zen dat De Krant een commerciëel 
karakter heeft en bijgevolg de in
komsten haalt uit advertenties. Wij 
krijgen dus geen geld van het 
rectoraat, maar verkopen echter wel 
advertentieruimte aan de Dienst 
Communicatie. In tegenstelling tot 
De Moeial, die jaarlijks een subsis- 
die van 300.000 BEF krijgt van de 
Sor, moet De Krant dus zelf geld 
genereren om de kosten te betalen. 
Het voordeel is dat wij een onafhan
kelijk redactiestatuut hebben." 
Tja...
Wij beweren inderdaad dat De Krant 
geld van het rectoraat krijgt, en dat 
De Krant een commerciëel karakter 
heeft, zal ook wel waar zijn. Het 
staat immers in de Fabeltjeskrant, 
nietwaar ? Het klopt verder ook nog 
dal onze commerciële (naar de Stu
dent Customer Consumer toe zeker 
?) concurrent inkomsten uit adver
tenties haalt. Maar dat al dit zou 
impliceren dat ze diarom geen geld 
van het rectoraat krijgen ??? Omnia 
comparatio claudicat. maar dat zou 
hetzelfde zijn te beweren dat Bush 
geen privéfondsen krijgt OMDAT 
hij een toelage van staatswege krijgt. 
Ook wij krijgen 300.000 frank, maar 
laat ons ernstig blijven : hoe kunt 
ge daar nu mee een kwaliteits- 
periodiek runnen ? Dus...
En zelf geld 'genereren'...dat zou
den wij ook graag kunnen.

Het einde van hun faxke weet dan 
nog:
“Daarnaast wordt er beweerd dat De 
Krant een lokaal heeft en De Moeial 
niet. Hei dient te worden gezegd dat 
De Moeial als dienst van de Sor au
tomatisch eèn bureau krijgt toege
wezen. terwijl De Krant bij de op-
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richting zelf op zoek moest naar een 
lokaal en dat als erkende studenten
kring slechts na de nodige onderhan- 
delingen heeft verkregen."
Maar lieve vrienden toch. natüürlijk 
hebben jullie een lokaal. Het was 
maar om le lachen. Straks begint 
Gonthier ook nog een eigen leven 
te leiden ! En ocharme. het zullen 
heel zware onderhandelingen ge
weest zijn, te oordelen aan de 
grootte en de uitrusting van 
het'Lokaal’.
Volgende keer misschien eens. mei 
zelf gegenereerd geld uiteraard, bij 
Joncs & Goldsicin Real Estates gaan 
zien ?

De Moeialkwal
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DONDERDAG^^) november 2000-Kultuurkaffee, 22u, inkom gratis DONDERDAG (?20) december 2000-Kultuurkaffee, 22u, inkom gratis ONBEKEND = ONBEMIND

KK-NULL(jap) & JO N  ROSE(aos)

http://www.lsrl.com/vc/artist/
nulLhtmlKazuyuki
http://www.euronet.nl/users/
jrviolin/

DJ: Some Noise

Kazuyuki K.NULL studeerde bij de Japanse Butoh dancer Min 
Tanaka en begon snel daarna (in 1983) in clubs en galerijen te improvi
seren met elektrische gitaren. Ondertussen speelde hij met grote namen 
uit de avant-garde zoals Zeni Geva, John Zorn, Fred Frith, the Melvins, 
Jello Biafra (ex-DEAD KENNEDY5) en speelde het voorprogramma van 
Sonic Youth. Samen met Jon Rose die eerder het publiek van het 
Kultuurkaffee verbaasde met zijn improvisatietalent op zelfgebouwde vio
len, brengt hij een uniek concert voor België.

DONDERDAG I november 2000-Kultuurkaffee, 22u, inkom gratis

JO N  & THE NIGHTRIDERS(üs)
John Blain gitaar 
David Wronsky: gitaar

DJ: Ivan Retroff

Dit surfoptreden is een kanjer van formaat. Jon & the 
Nightriders bestaat sinds 1979 en bracht ondertussen een 10-tal LFs uit 
waaronder de vorig jaar verschenen Moving Target, die onder de beste 
albums aller tijden mag gerekend wotden. Dit jaar pakt Jon met een nieu
we LP "Undercover" uit  Hiervoor dook hij in het diepe surfverleden om 
The Pyramids (1964), The'Astronauts (1963), The Original Surfaris (1963), 
The Phantoms (1963) en veel van die vergane glories uit het begin van 
de jaren '60 op te duiken. Terug naar de roots van de surf want het was 
toen dat Dick Date samen met Freddy Fender de reverb toevoegde aan de 
instromuziek van o.a. The FirebaHs en alzo de surfmuziek uitvond. Begin 
al maar te dromen van zonovergoten stranden, metershoge golven, brown 
baked corpses en cuha libre on the rocks.

DONDERDAG december 2000-Kultuurkaffee, 22u, inkom gratis

MONDO CANE(b)
Frank Janssen: bas, zang 
Ben Van Camp: zang, gitaar 
Anton Janssens: zang, keyboards 
Micha Vandendriessche: 
drums, zang

DJ: 5VN

'Mondo Cane' betekent eigenlijk TWat een ellende!', maar is 
sinds kort de naam van een nieuwe Gentse groep. Waarom dit viertal 
besloot hun opwindende muziek onder deze naam op de wereld los te 
laten, valt niet te achterhalen, maar is dat überhaupt wel belangrijk?
En is het van belang dat de groepsleden een verteden, heden of toekomst 
hebben bij bands als L Santo, Noordkaap, Soapstone of Mauro?
Samen brengen de vier een volstrekt uniek, eigenzinnig en veelzijdig 
geluid voort. Je kan hun muziek hoogstens omschrijven door naar vage 
invloeden als rock. jazz, oude blues, showtune en chanson te verwijzen. 
Mondo Cane brengt hedendaagse, absurde levensliederen met de nodige 
tongue-in-cheeck humor, met teksten in het Frans en het Engels waarin 
de meest bizarre personages een eigen leven leiden. Mondo Cane vergelij
ken met andere bands is dan ook not done.

DONDERDAG (tjijj) december 2000-Kultuurkaffee, 22u, inkom gratis

PARTIY LIVE(b)

Filip Wauters: gitaar 
Bart Maris: trompet 
GODeviLLe: tumtabtess, 
spoken words, beats & noises

Dit Trio ontstond uit de onvrede van dj GODeviLLe die bij elk 
dansfeest opnieuw de greatest hits hoorde en de gemakzucht van de dj's. 
Nauwelijks verhaal, avontuur of sfeer. In tijden van over-informatie is het 
mooi meegenomen wanneer dansmuziek inspireert en verruimt zo ook von
den Filip Wauters en Bart Maris. Rasmuzikanten die zowel de electronica als 
het klassieke instrument hanteren en putten uit een oeverloos archief van 
jazz- rock- en funkritmes. Tijdens de laatste Gentse feesten hebben ze de 
Baudelokapel tot in de vroege uurtjes op haar kop gezet. De kapel waar 
ooit Mozart speelde en de Gentse stadsbibliotheek huisde. Een optreden 
voor lijf, oren en alles wat er tussen zit Dit concert krijgt er naast de 
soundscapes. percussie en sciatches ook spoken words van oa. Bukowski, 
en Lenny Bruce bij. PARTIY UVE zweert bij méér leven op het feest...

MINTZKOV LUNA(b)
Min Chul Van Steenkiste: drum 
Bert Van Den Roye: gitaar, zang 
Lies Lorquet: bas 
Pascal Oorts: klavieren 
Philip Bosschaerts: zang

DJ: Muziek & Experiment

Mintzkov Luna, een toevallige verzameling muzikaal talent 
doorploegde de afgelopen drie jaar de obligate stadia van het slechte 
repetitiehok, de bedreiging door de Italiaanse maffia, de kapotte bus en 
het foute fèstivaL

Winnaar van HUMO’s Rock Rally 2000, maker van eenvoudige pop
songs met wacko inslag en vooral klaar om het nog beter te doen dan hun 
Rock Rallyvoorgangers. En "den Humo" zag dat het goed was: 'Die prach
tige, wat verveeld in het rond kijkende bassiste! Een mini-Kim Gordon die 
het publiek geen blik waardig achtte en voortdurend de indruk gaf dat 
haar gedachten elders zaten, bij echt interessante dingen, bij de nieuwe 
plotwending in 'Mooi en meedogenloos' bijvoorbeeld. Die Aziaat op drums! 
In de finale ging hij zo wild te keer dat hij de helft van zijn drumstel 
omver schopte. Geen technicus die, uit vrees een roffel op zijn kop te krij
gen, bij hem in de buurt durfde te komen.

Een plezier om naar te kijken, net als de iets discreter, maar niet 
minder essentiële krachten op keyboards en ritmegitaar. En dan hadden 
we het nog niet eens over frontman Philip Bosschaerts, een tengere ver
schijning die, met opgetrokken schouders, als een rare vogelsoort achter 
de microfoon stond, maar die wel de naturel en de uitstraling heeft waar
mee men het simpelweg moet maken in de rock-'n-rolL

15.11 -> 15 .12.2000 (werkdag ts. 9u en 17u) - Gebouw M

JACQUES ROZENBERG

MAANDAG ( j^ j )  november 2000-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

MAANDAG december 2000-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet van toepassing is. 
Naar goede traditie blijven we tweewekelijks op maandagavond een vrij 
podium organiseren. Concerten, toneel, poëzie, acrobatie,... alles is moge
lijk. Deze maandagavonden in het Kultuurkaffee hebben voor de muzikan
ten een grote aantrekkingskracht. Enkele namen werden voor het najaar 
reeds ingevuld. Nieuw en verborgen talent is steeds welkom.
Inschrijven en irifo: dienst Kuituur.

( t h e a t e r !)

Felle, schreeuwende kleuren, gebroken figuren, gekrast en geschon
den ...• zo komen de werken van Rozenberg over. Tegelijkertijd een expres
sie van overlevingsdrang, het vooruit willen, het (h)eerlijke in het leven 
beklemtonend. Niet zo vreemd als je bedenkt dat Jacques Rozenberg, 
Auschwitz overleefde, weliswaar blijvend getekend.

Deze tentoonstelling willen we u aanbieden als hommage aan 
Jacques Rozenberg maar vooral omdat er zou nagedacht worden over 
vrijheid, tolerantie en verdraagzaamheid.

29.11 -> 22 .12.2000  (werkdag ts.ll.30u en 17u) - Galery*

ROEL JACOBS
Vernissage:
woensdag 29 november 
om 19u, Galery”

WOENSDAG I december 2000-Aula VUB. 20.30u,
250 BEF (6.19 EUR)/300 BEF (7.43 EUR)

DE UITSPREKER

Vijfenveertig zelfportretten luisterend naar de derde symfonie van 
Görecki. Muziek van Görecki, gekoppeld aan beelden die de componist zich 
herinnert toen hij als poolse tiener met zijn school de concentratiekam
pen in de buurt bezocht, liggen aan de basis van de reeks foto's die Roel 
Jacobs maakte. Holocaustbeelden op zijn eigen gezicht geprojecteerd en 
terug gefotografeerd. Eerst louter als een portret, later terug als iemand 
die naar iets kijkt. 45 beelden want in '45 was een oorlog voorbij, maar 
de herinnering aan die verschriking niet, nooit.
Wat blijft er over van onze herinneringen? Wat blijft er over van de beel
den die we gezien hebben? Is dat dan nog herkenbaar? Voor onszelf? Voor 
anderen? Hoe lees je een geheugen? Als een oppervlakte met groeven, die 
op bepaalde manieren, op bepaalde tijdstippen, in bepaalde omstandig
heden even zichtbaar worden.

Het Toneelhuis - De Factorie - W.A.C.K.O.
Een theaterabsurdisch event met Chiel van 8erkel 
Bert Embrechts en Eric Bosteets.
Regie is in handen van Manou Kersting.
Welkom in Jumbo Zottenkot 
Splijtend spraakbraken.
Klonken kwijtraken.
Een isoleercel opgetrokken uit seks, pointes 
en clous.
Kolder die bijt tragische idiotie.
Humor met hersens. Hersens met bollen.
Een klein labyrint van de wansmaak.
Een helletocht, een zegeroes.
Een afscheid.

Een hardcore monoloog exterieur in een stevige muzikale perfor
mance. Liefst onzuiver en politiek onverantwoord woordterrorisme. Rap- 
ktap met een dubbele dosis waanzin.

Chiel van Berkel (tekst en spel) en Manou Kersting (regie) namen 
bassist Bert Embrechts en drummer Eric Bosteels onder de arm voor een 
trip waar geen rave-addict tegenop kan. De manische depressie van ieder
een die wil stoppen eindelijk uitgebeeld. Bijvoorbeeld met spreken.

WOENSDAG I december 2000-Aula VUB, 20.30u,
250 BEF (6.19 EUR)/300 BEF (7.43 EUR)

HET LAATSTE VERLANGEN
een 'kameropera-trilogie' van Elvis Peeters

Twee lemmingen bij de afgrond 
'Waarom zoeken naar de weg?
Alle wegen lopen dood.
Of ik zwijg of wat ik zeg, 
altijd klinkt het idioot.
Als ik nu mijn ogen sluit 
Wordt me alles zuiver wit 
Woorden maken niets meer uit.
Geen leugen die mij nog bezit'

Elvis Peeters, Het laatste verlangen

Elvis Peeters inspireerde zich voor Het laatste verlangen op enkele 
merkwaardige dieren, die zich door hun specifieke lotsbestemming 
geplaatst zien voor een beslissende en onherroepelijke keuze in hun 
bestaan. Hierdoor werpen zij een beklemmend licht op menselijke vraag
stukken rond eros en tanatos, moed en lafheid, twijfel en zekerheid, lief
de en eigenliefde.

1. Lemmingen plegen zelfmoord door zich collectief van de klip 
te gooien. Twee lemmingen proberen vlak voor de sprong te 
weten te komen hoe waarachtig ze tegenover elkaar staan en 
of de dood hen nog iets kan leren.

2. Bij bidsprinkhanen brengt het vrouwtje het mannetje om na 
de paring. Twee bidsprinkhanen zijn met zijn tweeën verliefd 
op hetzelfde vrouwtje. Degene die haar wint zal meteen ook de 
verliezer zijn.
Beide minnaars proberen elkaar tegelijkertijd te ontmoedigen 
én moed in te spreken.

3. Bij een bepaald soort koraatvissen laat het vrouwtje zich 
levenslang opsluiten in een koraalholte om haar kroost veilig 
op de wereld te zetten. Ze groeit en kan er nooit meer uit weg. 
Het koraalvisvrouwtje moet kiezen tussen leven in het graf of 
een liefde in vrije wateren die nooit wordt geconsumeerd.

productie: Tirasila/coproductie: muziektheatercollectief WALPURGB

saxofonist Koen Van Roy, contrabassist Chris Carlier, accordeonist Philippe 
Thuriot, regie: Vital Schraenen, vormgeving: Peter Maschke en Vital 
Schraenen, compositie: componistenduo Carlier/Van Roy. tekst: Elvis 
Peeters i.s.m. Nicole Van Bael, stemadvies: Helga Van Campenhout

org. Gemeenschapscentrum Etzenhof i.s.m. dienst Kuituur
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