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WAT MEN OOIT GESCHIEDENIS,
AARDRIJKSKUNDE ... NOEMDE
In het !zadelt van de bezu.in.ig.ing6ma.a.tltegelen, va6.tgelegd .in de. an.ti-Ivt.i6.i.6I1.U,
ut ook Na..ti.onale. Opvoe.cü.ns een "wpann.ing"doen en 21 bUpaJlen op Iuuvr. be-

gltO.t.(ng. Meelt en mütdelt popu.laiJLe ma.a.tltegelen t1.jn da.tvl het gevolg van ge-
weut. Het bevel .tot htWmpóte van de 1I.'eIl1U.ng6.todagen en de .uuWtg van de
.üu.clvr..ijv.ing6gelden WeJt.dmoo.i gegalU1.ielld voo"Buc.hoteld aan de un.ie6.
In het M.O. di.ende ·e.c.h.teltook. bepaiVtd te woJU1en en Ramaekell6 vond het dan 001;:
nod41 om nog eJtkele omzendfvLieven de WeIleld ht te 6twten. H.ieJLi.n Ulelld het .te-
.wgbchJtOeven van het aantal lUWl.en .in het M.O. - gekoppeld aan een hell6tJw.k-
.:t.WI.eJLing .in het VeIln.iewu:l SeIw.ndaLt OndeJUUij6 (VSO) en de gebooll.te van het
vak 60cUtl.e voJUnÓtg - va6.tgelegd. Het dULlJldedan ook niet lanB 06 zowel 6cho-
Uelten, teJl.a4ll.6, pit066en, 6tudenten wandelte zaten Ramaekell6 ht de halLen,
uj het om vell6c.hil..l.ende Jt.edenen.

OMZENDBRIEF

De malaise ontstond toen de omzend-
brief S.0.24 van 16 maart '79 werd
bekendgemaakt.
Hierin werd gewag gemaakt van het

rugschroeven v~n het ~antal
ren in het H.O. wat het type I
(VSO) betreft (type 11 is het ·oude"
type, het traditioneel 11.0. - nvdr).
Deze vermindering was ,afhankelijk
van de inrichting.,van 38 tot 32 u-
ren in het algemeen sekundair onder-
wijs (ASO), tot 34 uren in de kunst-
en sportopties. en tot 36 uren in
de technische richtingen.
In het VSO van het vrije onderwijs
bracht dit niet veel problemen met
zich mee, daar men er reeds 32 les-
uren had. Het was echter weer in het
rijksonderwijs dat het SChoentje
niet paste. Vele leraarsverenigingen
vreesden dan ook - en terecht - dat
een aantal jobs zouden wegvallen in
ruil voor een stempelkaart. Het was
immers duidelijk dat een aantal les-
uren "nOOdzakelijkerwijze" zouden
moeten verdwijnen. Dat dit dan ook
nog gebeurde ten koste van de zgn.
"bijvakken" als geschiedenis, aard-
rijkskunde, biologie. Latijn en
Grieks ••. schoot bij velen in het
verkeerde keelgat.
Open brieven werden geschreven,
scho 1ieren en studenten kwamen op
straat, de Merkator te Oostende en
de Zimmertoren te Lier werden bezet
door studenten Aardrijkskunde, enz.
Niet gekort.

n kan zich dan ook de vraag stel-
len waarom juist deze vakken werden
uitgepikt. Temeer daar het aantal
lesuren van verschillende "techni-
sche" vakken werden omh,ooggetrokken.
Dit stemt tot nadenken.
In die geest protesteerde dan ook
de Vereniging leraars Aardrijkskun-
de (VLA) en de Vereniging Geschiede-
nis in het Onderwijs (GIO): wat zul-
len onze kinderen binnen 20 jaar nog
weten van enkele basi.sprincipes i.v.
m. aardrijkskunde en geschiedenis,
e.d.?
Alles wor~t evenwel duidelijk als
men de zienswijze van het Ministe-
rie van Nationale Opvoeding in acht
neemt: de geSChiedenisles moet geen
toekomstige historici vormen, maar
opleiden tot het leven. Het ligt
dus in de bedoeling leerlingen
klaar te stomen om in de maatschap-
pij te funktioneren. Hiervoor heeft
Ramaekers trouwens enkele andere
hervormingen doorgevoerd, maar daar-
over dadelijk meer.

It wul ""9 "id ~/ot l~ go doen; 10-
dolc. van,,'n9 gevUt of !uchiE.dtnis,
0( dopp&" ...

NIETS AAN DE HAND

Zoals gewoonlijk loopt de minister
over van goede bedoelingen. Daarom
liet hij de eerste omzendbrief ver-
gezellen van een tweede. In deze om·
zendbrief S.O. 23 worden maatrege~
len vastgelegd i.V.m. de splitsings-
normen en de inhaal- en oriënte-
ringslessen.
Dat een aantal jobs zouden verloren
gaan werd inderdaad niet ontkend
door de minister. Hij wees er ech-
ter op dat, globaaL geuen. er aan
de tewerkstelling niet geraakt zou
worden.
Een eerste - en positieve - maatre-
gel haalde de splitsingsnormen naar
beneden waardoor de kwaliteit van
het onderwijs verhoogd werd.
In Brussel werd daarnaast ook nog
een urenkredietsysteem uitgewerkt
waardoor de leraars die door de in-
krimping van de lessenrooster zou-
den getroffen worden, een aantal in·
haal- of heroriënteringslessen zou-
den kunnen geven. De vraag was ech-
ter of de leraars die juist door de
voorgaande maatregelen getroffen
werden, hiervoor in aanmerking zou-
den komen. Het is immers duidelijk
dat vooral de hoofdvakken, zoals
wiskunde, zouden terug te vinden
zijn in deze lessen.
Tevens werd de mogelijkheid geboden
om een aantal vakken te Hkiezen"
en in die zin zouden geschiedenis,
aardrijkskunde, ... dan als keuze-
vakken moeten gezien worden.
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~cDIE10.000 IS BLIJKBAAR GEEN
POPULAIR.E MAATREGEL"

Op 13 juni. ' 19 WeJt.dendoolt de IllUti6telt van Nat.ionale. Opvoedi.ng, RalllaekeJt.b,
.twee koIIm.i6ûu boven de doopvont gehou.den. El.n I«"""iuie. 0lIl de 4tudi.ebeWI.-
zen te. heltvolU!len, een andeJte 0111lint aan de bocUtl.e 4ek.tolt ze "6leutelen". 0-
velt ko!llll.it.6.ie .twee. (60cUtl.e 4ek.tolt) hadden we een .inteltv.iew ",et Jan 8a.uwen4,
ex.-VOOItu..tte!l VVS, U-IIIedeweJt.kelt van SocUtl.e. Raad (dat. VltOegelt een ~1tOe.p
lIn6 van VVS) en 6.uuu. 6eptembelt ' 6' di.Jt.ek.teWI.van StudentenvooltZ.ien.ingen (om.
vat 60cUtl.e =, juJli.dil.che, jolb-, "e.d.i..6che =, huiJ.vUt.ing4di.en6.t en zo meelt);
h.ij .i.6 ook VOOItu.ttelt van de. Jta.a.d van beheelt van Almo., en dan he.bben we nog
niet alle. 6wtk.tiu .in de.60cUtl.e 6ek.tolt veJUtCemd. En6-Ut, e.en 4pecUtl..i.6t telt
zake c:ILiJ..
Het ge.beWI.en6peelde. t1.ch a6 .in het ho06dkwaJLtivr. van StudentenvooltZ.ien.ingen
(BogaaJU1en6.tA.aa.t 1); eIt WeJt.dvoolUt.tVrleUjk gepitaat ovelt de 10.000 en de u.(.t-
bJtUd.i.ng van de. bocUtl.e 4ektOit naait. het NUHO•

VETO: WaaJt.omdenkt u. dat Ramaekell6
een k0lJlll.i.66.ie 60cUtl.e 4ek.tolt

he.e6t opgvUc.ht,

J.B.: Hiervoor heeft hij een aantal
verklaringen gegeven. In zijn

nota hieromtrent zegt hij dat de so·
ciale sektoren in het hoger onder-
wijs moeten streven naar een auto-
noom dagelijks ~~er met eenvormi-
ge voorstelling.p/an begrotingen
en rekeningen, h~t jaarlijks voor-
leggen van sluitende begrotingen aan
beheerraden,· aa~ez~gheid va~ rege-
ringskommissaris. enz ..
Ten eerste stelt hij voor dat naar
een soort nieuwf~heersstruktuur -
waar ook jUridi.,l.,::;Jgeziende sociale
sektor zijn autonomie zou hebben -
gC'r,erktwordt. Ten tweede zou hij
de sociale sektoren nader willen om-
SChrijven, omdat hij van mening is
dat er een aantal aktiviteiten - zo-
als sport en kultuur en in mindere
mate pSYChologische begeleiding -
van de sociale sektor uitgaan die in
tegenstrijd zijn met het opzet van
de wet van '60. Ten derde is het z'n
bedoeling te zoeken naar een formu-
le om sociale voorzieningen voor het
NUHO te realiseren. Tenslotte zit
men met het probleem van de finan~
ciering van de sociale sektor van dE
unief en van de toekomstige sociale
sektoren in het NUHO; m.a.w. hij
zoekt naar een financieringsbron.
Hiervoor zouden de 10.000 in aan-
merking komen.
Op deze vier uitgangspunten heeft
Ramaekers zich gebaseer toen hij en-
kele maanden geleden die kommissie
opgericht heeft.
Het kan goed zijn dan het onmiddel-
lijke uitgangspunt voor de oprich-
ting van de kommissies verband houdt
met de agitatie die ontstaan is rond
de inning van de inschrijvingsgelden

VETO: 06 om de agil.a.tie monddood te
maken?

1

J.B.: Men moet vooreerst rekening
houden met het feit dat die

kommissies niet nieuw zijn; in de
jaren 72-73, ten tijde van Calewaert
was er reeds een dergelijke kommis-
sie. Ten tweede, de verantwoordelij-
ken van de sociale sektoren van de
verschillende universiteiten zien
elkaar op regelmatige tijdstippen,
waarbij gegevens uitgewisseld worden
zodat we op de hoogte zijn van me-
ka s problemen;
Ir e sociale sektor zijn er finan-
ei Ie problemen, vooral wat de ande-
re universiteiten betreft en in min-
dere mate ook voor ons. Bijgevolg
- en daar hoeven we ons geen 111u-
sies over te maken - zullen de nor-
male financiële bronnen in de toe-
komst teruggeschroefd worden, door
het feit van de stagnatie van het

aantal studenten.
Mede hierdoor, maar ook vanwege de
onstane agitatie denk ik'dat de ~i-
nister die kommissie opgericht heeft
Ik heb echter de indruk dat de kon-
klusies van de kommissie niet zeer'
diepgaand zullen zijn; men zal eer-
der zoeken naar een intentieverkla-
ring i.v.m. het betrekken van het
UHO bij de sociale sektoren en de

uitbreiding van die sociale sektoren
Daarnaast is het mogelijk dat men de
10.000 fr gaat gebruiken voor akti-
viteiten~dic·~e studentenpopulati
meer aanbelangen dan deze die nu in
het KB over het verhoogde inschrij-
vingsgeld bepaald Zijn.

VETO: Wat .i.6 uw IIIen.ing ovelt het aan-
wending van het wclvti.jv.ing6-

geld?

J.B.: Wat de 10.000 betreft zijn in
de kommissie al een paar

standpunten naar voor gekomen.
Je hebt het standpunt van de rekto-
ren: dat het onderwijs in principe
een gratis aangelegenheid zou moe-
ten zijn, of in ieder geval zo wei-
nig mogelijk zou moeten kosten en
dat in die zin de 10.000 een achter-
uitgang betekent in het demokrati-
seringsproces.
De vraag is natuurlijk: is het moge-
lijk om de minister of de regering
terug te doen komen op haar stand-
punt. Ik heb de indruk dat dit, om
verschillende redenen, niet mogelijk
is.

EnerZijds is de beslissing genomen
en de beleidsmensen doen niet graag
afstand van hun'beslissingen.
Anderzijds is het zo dat de poli-
tiek, die op het ogenblik gevoerd
wordt, er één is van indirekte be-
lastingen, om op die manier meer
middelen binnen te krijgen. De in-
schrijvingsgelden. de autovignetten
en de verhoging van het tarief van
het openbaar vervoer, de verhoging
van het remgeld en de wijziging van
de plafonds in de berekening van de
bijdragen van de werknemers in en
aan de sociale zekerheid Zijn alle-
maal symptomen van een beleid dat
erop gericht is van de belastingen
te behouden zoals ze nu zijn, maar
indirekt t6ch een aantal dingen te
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HOE ZIT DAT NU

Niettegenstaande de reaktie van ve-
len, waaronder vele prominente figu-
ren, vond Ramaekers het niet nodig
zijn plannen te herzien (hadden we
dit trouwens verwacht?), laat staan
dat hij de betrokken mensen raad-
pleegde.
Acht maanden na het verschijnen van
de omzendbrieven is het dan ook mis-
schien nuttig na te gaan in hoever-
re de gevolgen reeds merkbaar zijn.
Het hele probleem is eigenlijk ge-
baseerd om de struktuur van het he-
dendaags onderwijs. Men moet eerst
en vooral een onderscheid maken tus-
sen rijks- en vrij onderwijs, tus-
sen type I en type 11. Men dient
ook de scholen apart te bekijken en
men moet tevens rekening houden met
de verschillende richtingen.
Naast het bekende feit dat in min-
der lesuren evenveel stof moet ge-
zien worden, is ook duidelijke ge-
bleken dat inderdaad een aantal le-
raars een aantal uren "verloren"
zijn en dat het systeem van inhaal-
lessen niet altijd even gesmeerd
loopt. Vooral jonge, nog niet vast-
benoemde leraars hebben op de kie-
zen te bijten.
Anderzijds ligt het aantal "slacht-
offers" niet zo hoog als verwacht,
omdat men in verschillende scholen
bepaalde klassen inderdaad heeft
kunnen splitsen.
Het grootste probleem ligt echter
in de nabije toekomst als de afge-
studeerden zullen losgelaten worden
om normalerwijze les te geven.

ENERZIJDS. ANDERZIJDS
Ten tijde van De Croo (Tindemans I)
werd het VSO gedeeltelijk terugge-
schroefd en werd strikt gehouden
aan een zekere ordening. Nadien
kwam Ramaekers die een verwoede ij-
ver aan de dag legde om hervormin-
gen door te voeren. Die kwamen er
dan ook snel.
Benevens de inkrimping van het aan-
tal lesuren werden algemene hervor-
mingen doorgevoerd - die zijn trou-
wens nog aan de gang - in het VSO.
Meer bepaald wordt er gewerkt aan
het vak sociale vorming, dat vroe-
ger onder de vorm van maatschappe-
lijke vorming bestond.

KRUISWOORD

HORIZONTAAL

1. eindpunt - kalium 2. onderzoeks-
ruimte - kokers 3. met name - naam
van eiland waar de gelijknamige·
wijn vandaan komt 4. algemene ver-
gadering - willoos 5. daad - bij-
voorbeeld -.jaar onzes Heren 6. ge-
trouwheidsformule van leenman 7.
gram - tegenslag - permanente on-
derwijskommissie 8. trip - eventu-
eel - onder andere 9. Latijnse
groet - binnenkort 10. venmomming -
magadyne

SOCIALE VORMING

De basis van het onderwijs is de
school.
Hier is het dat de mensen "gevonnd"
worden en de nodige opleiding krij-
gen om te kunnen leven in onze maat-
schappij. In die zin wil de minis-
ter dan ook een nieuw vak invoeren
dat ervoor zorgt dat de leerlingen
klaargestoomd worden om gedeponeerd
te worden in een bepaalde funktie
om zo te bouwen aan de samenleving
(sic).
Deze vorming houdt niets anders in
dat het bestuderen van een aantal
sociale problemen, gezien vanuit
een ruimer kader. Wat men noemt: pe-
dagogisch verantwoord onderwijs.
Zo zijn er de volgende onderwerpen:
het politieke systeem, het gezin,
het ekonomisch systeem, beroepsorga-
nisaties, e.d. Andere thema's houden
verband met hedendaagse problemen
zoals vrouwenemancipatie, armoede,
ekologie en vele andere.
Niettegenstaande Ramaekers de garan-
tie heeft gegeven dat al deze zaken
bekeken zullen worden in een ruimer
geschiedkundig en geografisch kader,
dienen we ons hierbij toch enkele
vragen te stellen.
Eerste en vooral is er het prangen-
de probleem van de leraars.
Wie zal die onderwerpen bespreken?
Het is duidelijk dat bv. ekologie ...
ja, door wie wordt dat nu eigenlijk
gegeven? Door de bioloog? De geo-
graaf?
Daarbij komt nog dat grote horden
sociologen, pedagogen e.d. staan te
trappelen van ongeduld om ergens
een plaatSje te bemachtigen. Dit
zal voor heel wat onderwerven gebeu-
ren ten koste van biologen, histori-
ci, enz.
Dan is er nog het probleem van de
manipulatie. Alleen in het eerste
en tweede Observatiejaar wordt nog
zuivere geSChiedenis gegeven. Als
men dan een onderwerQ gaat behande-
len i.v.m. maatsch'wa~lijke ver-
SChijnselen - bv. t~opese eenma-
king - dan is het zeer de vraag in
hoeverre de leraar Objektief kAn
blijven. Onwillekeurig zal "het
standpunt van de persoon in kwestie
êkstra naar voor gebracht worden.
Dan zullen we nog ~~ zwijgen over
hen die "met voorb, chtheid" hun
ideeën dik in de verf willen zetten.
Het is altijd al zo geweest dat men,
in het traditioneel onderwijs al-
thans, vertrekkend van een aantal
basisprincipes, uitging om zo tot
een kritische opstellen te k~en
i.v.m. bv. een hedendaags probleem.
Dat dit dikwijls aan alles te wen-
sen overliet ligt alleen aan de per"
soonlijkheid van de leraar in kwes-
tie.
Men kan dan ook de vraag stellen
waarom die zgn. "maatschappelijke
vorming" niet wordt bijgebracht in
andere lessen, i.p.v. het vak "soci-
ale vorming" door te voeren. We
kunnen dan ook best de noodroep
van o.a. de historici begrijpen,
als we weten dat de geschiedenis
niet meer aanzien wordt als een
echt vak, maar wel als achtergrond
of onderdeel van een ander vak.
1 februari 1980 zal misschien duide-
lijkheid brengen. Dan gaat een stu-
diedag door over de maatschappelij-
ke vorming op school.
Desalniettemin is het gezond om het
onderwijssysteem van vandaag eens
grondig onder de loupe te nemen.
Dat doet dan ook de werkgroep Aa-Ge-
onderwijs, die ondertussen binnen
deze unief werd opgericht.

d.v.
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gaan belasten. Heeft het dan nog wel
zin om het onderwijs zo ruim moge-
lijk open te stellen voor zoveel
mogelijk mensen als men toch een
aantal barriêres gaat oprichten?
Voor wat het onderwijs betreft, heb-
ben de studenten de vraag al nega-
tief beantwoord.
Men moet ook de politieke krachten
zien die de regering bepalen en ik
zie niet goed in hoe de regering in
korte tijd zou komen tot een andere
politiek.
We moeten ook kijken naar onze ei-
gen situatie. De begrotingen in Gent
en Brussel hebben behoefte aan een
serieuse bijkomende investering van-
uit andere bronnen dan de subsidies
van de wet van '60. Zij moeten dus
reeds op het patrimonium van de uni-
versiteit beroep doen om gewoon hun
begroting rond te kunnen maken. De
bijkomende subsidies zouden dan ko-
men vanuit de inschrijvingsgelden.

VETO: Ve. VL1~ - veJte.n.ig.ütg van de.
Vlaam6e Jle.ktoJlen - bucJwwut

he-t gebJlUik van de 10.000 VOOJl de
110 cial.e 11e.ktoJl no ckt.Juuu, me.eJt al6
een noodoplollll.ütg.

J.B.: Het 14 een noodoplossing.
De VLIR heeft zich nooit voor-

stander verklaard van de heffing
van de 10.000; ze heeft ze bijna
verplicht gekregen. In dat K.B. van
vorig jaar was het duidelijk dat de
10.000 zou moeten gebruikt worden
voor o.a. lerarenopleiding. De ver-
schillende universiteiten Zijn be-
gonnen daarvoor programma's te ma-
ken en net op het moment dat deze
programma's uitgevoerd zouden wor-
den is de minister van gedachte gaan
veranderen wat de besteding van de
10.000 betreft. Dat is natuurlijk,
qua beleid, geen al te gelukkige
manier van werken.

YAARQM HETNIET KUB IS. MAAR WEL KUL

14~ wt ftu lil "M'V' N'S611 U ...u ti U"I(tI. ~1~'ICM' Ut, .. CIll '''''' M"
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Bij ons zou het echter ook goed kun-
nen zijn dat sinds mensenheugenis
ook de sociale sektor van de KULeu-
ven een deficitbegroting in moet
dienen. Dat zit er zeker in.
Wat gaan we dan doen? In de huidige
situatie is het zo dat de mogelijk-
heid bestaat om aan de stu~ten
grotere inspannt ngen te vr~. wat
betreft maaltijdprijzen, kó~rhuur
en medische prestaties; ofwel moete
we van de akademische overheid - de
Raad van Beheer van de univerSft"eit
- een bijkomende betoelaging krij-
gen.
WaarSChijnlijk redeneert d'&inister
in die zin, nl. die 10.000~is
blijkbaar geen populaire maàtregel,
maar als ik ze overhevel naar de so-
ciale sektor dan is in elk geval de
agitaite gedaan en ben ik ook ver-
lost van bijkomende vragen naar sub-
sidiëring vanuit de sociale sekto-
ren.

VETO: In die kommK4l1ie zitten nog
andeJte ve.lLtegvwooJl.CÜgeJtll van

de. andeJte. lIocia.le 4e.ktoJlen. Veze.
mVt6en zijn me.utal wU VOM de.
10.000.

J.8.: Ik zou niet zeggen dat de ver-
tegenwoordigers van de socia-

le sektor daar vÓór zijn, maar dat
het wel in de geest leeft van die
mensen - voor hen is dat geen pro-
bleem - omdat we in '72 reeds aan-
kondigden dat bepaalde sociale sek-
toren moeilijkheden zouden krijgen.
In Gent is het trouwens al jaren-
lang de gewoonte dat een bepaald be-
drag van de inSChrijvingsgelden naar
de sociale sektor gaat. Hen heeft
zich al veel langer verzoend met de
idee van een heffing aan de poorten
van de universiteit ten voordele van
de sociale sektor.
Wat de andere verenigingen en de
vakbonden betreft, die hebben zich
al onomwonden uitgesproken voor de
heffing van hogere inschrijvingsgel-
den. Dat zou dan integraal naar de
sociale voorzieningen moeten gaan.

VERTIKAAL

1. studentenrestaurant - gewicht-
eenheid 2. het toeslaan - eerste
vrouw 3. nota bene - uniformpetten
4. gelegenheidsgroepen - elfde let-
ter 5. oosten - meisjesnaam - na
Christus - weekend 6. vorm van me-
debeslissing 7. overlijde - Vlaams
8. spitstoelopende zak - De Post -
De Morgen 9. ingenieur - jaar -
plaats 10. katholieke leerlingenbe-
weging - chef van de fakulteit
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uit dB stzoip:
"Brussel 1000
jaar ~j~
geschiBd6nis"
J-L Vernal. ..
Frans

VETO: Ve. VL1~ iII pJLincip.i.ee.l VOOJt
gll.ll.Ü6 ondVUAJij1.. Maalt. denkt

u da.t ze, al6 hd e.Mp aan komt.
ha4II. I.tandpunt zal behouden?

J.B.: Ik heb de indruk dat het buro
van de VLIR niet van plan was

de inschrijvingsgelden af te stemmen
op de sociale sektor. Dat betekent
het volgende: in Gent krijgt de so-
ciale sektor al 32 miljoen van de
inSChrijvingsgelden, in Brussel i
dat 16·miljoe-n. Als wfFfn Leuven
dan een negatieve begroting zouden
voorleggen, denk ik dat er wel te
praten valt met de Raad van Beheer
om bijkomende subsidies te krijgen.
tIaar dat is precies nog niet gebeurd

VETO: Wat, denkt u van de inhoud van
de. nakende bezuinigingen.

Venkt u da.t cUe. doollge.voeJtd wollden
v.ûl die. kommK4l.iu f

J.B.: Ik weet niet of daar veel
kans toe is. Wat de inhoud

van de sociale sektor betreft vind
ik dat inderdaad een aantal dingen
moeten gesubsidieerd worden die in
de wet van '60 niet staan. De eer-
ste kategorie betreft een aantal
studentenaktiviteiten; die zijn van·
af de eerste dagen dat de wet van
'60 in toepassing kwam, gesubsidi-
eerd geworden. Als men natuurlijk
de wet naar de letter bekijkt, dan
zou dat niet mogen.
Langs de andere kant konstateer ik
een aantal behoeften op dat vlak
bij de studenten. Tot hiertoe zijn
we er altijd in geslaagd om die be-
hoeften financieel op te vangen.
Als men dan die aktiviteiten niet
meer subsidiëren wil, dan moet men
alternatieven voor de financiering
ervan vinden. Ik ben het niet eens
met de stelling dat de kultuur een
elite-kultuur zou zijn. Er komen
immers 20.000 mensen van bepaalde
leeftijdskategorieën naar Leuven
die zich naar het kulturele leven
van de stad richten. Het is echter
niet waar dat deze kulturele vere-
nigingen zich beperken tot de stu-
denten. Ze zijn over het algemeen
ook werkzaam in het weekend en dit
voor een kategorie mensen die niet
direkt aangesproken wordt door de
studentenaktiviteiten. Dat is een
feitelijke toestand. Ik zou niet ac;
cepteren dat men op dit ogenblik
geen zekerheid heeft van wat er met
de subsidiëring van die aktivitei-
ten gebeuren moet; en ik zou ook
niet aanvaarden dat die niet meer
betaald zouden worden met de subsi-
dies van de wet van '60.
De tweede kategorie heeft te maken
met de vrijgestelden. Bepaalde men-
sen vinden dat het niet opgaat dat
men die gelden studenten-vrijgestel-
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den worden betaald. Men kan inder-
daad wel diskussiëren over het aan-
tal. Wil men echter aan de aanwezig·
heid van studenten in een aantal
beleidsorganen betekenis geven, dan
moet je die mensen de mogelijkheid
geven om zich te informeren, om dos·
siers te kennen en om kontakten te
leggen met andere geledingen die in
beleidsorganen zitten. Daarom is het
belangrijk dat er een aantal vrijge·
stelden zijn voor de werking van
studentenorganisaties. De vraag is
natuurlijk: hoe gaan we dat finan-
cieren. Dit mag echter geen argument
zijn om de vrijgestelden de laan uit
te sturen.

VETO: Hoe u.e.t u de uilbJtei.di..ng van
de 1I0cia1.e 1Ie.k-tiJ1Lna.aII. he.t

NUHO?

J.B.: Ik denk dat iedereen in de
. kommissie en ook anderen er-
mee eens zijn dat de NUHO-studenten
evenveel recht hebben op een socia-
le infrastruktuur als de universi-
teitsstudenten. Dat is een element
van sociale rechtvaardigheid. De
vraag is ten eerste - weer eens -
hoe men dat gaat financieren; ten
tweede: gaat men alle takken van het
NUHO erbij betrekken of gaat men het
beperken tot het NUHO van het lange
type, zoals het nu op de kommissie
wordt voorgesteld - dat zijn de in-
dustriële ingenieurs en de architek-
ten. De financiering daarvan is op
dit ogenblik reeds bij K.B. gere- .
geld, nl. een verhoogd inschrij-.
vingsgeld innen; dat is 5000 fr. Wat
de praktijk van de aanwending van
die 5000 fr inschrijvingsgeld be-
treft, daar is nog zeer weinig over
geweten; het ministerie is niet op
de hoogte van wat in de verschillen-
de instellingen met dat geld ge-
beurt.

Vraag blijft ook: hoe gaat men de
uitbreiding van de sociale voorzie-
ningen naar het NUHO organiseren.
Men heeft dan gezegd dat, aangezien
de universiteit een sociale infra-
struktuur heeft, het waarschijnlijk
niet zo duur zou zijn om die meteen
open te stellen voor de NUHO-instel-
lingen. Als men dan naar Leuven ziet
en meer bepaald naar het NUHO-1ange-
type, dan is het hier geen probleem,
omdat er weinig NUHO-studenten van
het lange type zijn.
Men kan zich afvragen in welke mate
die studenten van het NUHO aan de
aktiviteiten in de sociale sektor
wensen deel te nemen. Oe instellin-
gen zijn al tamelijk ver van de res-
taurants verwijderd; die studenten
gaan waarschijnlijk ook huisvesting
zoeken in de onmiddellijke nabijheid
van de plaats waar ze les hebben. Er
zijn hier geen direkte aanwijzingen
om die studenten gebruik te laten
maken van de universitaire sociale
infrastruktuur.
De NUHO-scho1en van het korte type
daarentegen zitten natuurlijk veel
dichter bij de bestaande infrastruk-
tuur; zij zullen waarschijnlijk meer
behoefte hebben om daar gebruik van
te maken. I~aar over die groep wordt
op het ogenblik niet gepraat. Ik
vind het een beetje bedroevend dat
de kommissie zegt: o.k. voor het
lange type, de rest zullen we later
wel zien.
In feite zou men moeten nagaan waar
al die scholen liggen. In de kommis-
sie beschikken we niet over de be-
volkingsdichtheid van die NUHO-scho-
len. Ook zou men een onderzoek moe-
ten doen naar de behoeften; nemen
we bijvoorbeeld een instelling ho-
ger onderwijs in Izegem met 85 stu-
denten. De behoeften daar zullen an-
ders zijn dan de behoeften in een
centrum als Oostende, waar er meer-
dere duizenden studenten zijn. Ook
moet men aan de beheersformule den-
ken: hoe gaat men de universiteit
en het NUHO samen besturen - moeten
de universiteiten de Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen gaan uitbreiden
naar het NUHO; moeten de studenten
nog betrokken worden in het beleid
van elke school?
Er is dan verder het verschil in de
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APPËL '80 (1)
Appèl '80 - de da9 van dê student -
is voorbij. De ballon is gesprongen.
Wat rest is een kater.
Voor VVS-SVB is dit geen reden tot
leedvermaak! Dat de massale afwezig-
heid op voornoemde dag ook iets te
maken heeft met een ruimere desinte~
esse weten wij ook wel.
Evenmin willen wij het werk dat door
de organisatoren is verricht volle-
dig minimaliseren. Een aantal van de
voorgestelde mappen vormen inderdaad
degelijk materiaal.
Wat wij echter ook willen, is dat
het komitee Appèl '80 zijn lessen
trekt uit het gebeurde! Het is zin-
loos om dê eenheid van dê student
na te streven door een aantal organi·
saties bij elkaar in êên grote zak
te steken en te denken dat daar dan
wel het wondermiddel zal uitkomen.
\lat er in werkel ijkheid overbl ijft
hebben we gezien: lucht.
Het is even onjuist om te stellen
dat de studentenbeweging enkel voor-
uit zal komen "als ze vanuit brede
solidariteit macht delegeert naar
aanvaardbare leiders" (editoriaal
Veto 4). tloet naast Vlaanderen nu
ook de studentenbewe9ing zijn sterke
leider krijgen?
Daarom roepen wij de initiatiefne-
mers van Appèl '80 op om uit hun iv~
ren toren te komen en te erkennen
dat zij slechts êên initiatief naast
vele a~rl~re vormen. Betekent dat dat
zij hu~~reven naar eenheid binnen
de stud\~r,tenbeweging laten opgaven?
Driewerf neen! Zij moeten echter wel
inzien dat die eenheid enkel bestaat
binnen de konkrete en massale strijd
van de studentenbeweging en dat wij
daar (goddank) geen Mini-parlement
voor n~ hebben. In dit opzicht
roepen'~ ~ iedereen op om zich êên-
drachtig in te zetten in de strijd
tegen de repressie en op iets lange-
re termijn in de voorbereiding van
een gefundeerde en massale reaktie
op de studiefinancieringshervorrnin-
gen en de nivellerin9 van de sociale
sektoren, waar de kommissies van on-
ze vriend Ramaekers. Op dit ogenblik
is dat DE uitdaging voor de studen-
tenbeweging.
Eenheid voor en door strijd!

Ivan Broekmeyer

APPËL '80 (2)

Dat in Veto, het blad van de ASR, wel
eens standpunten worden verkondigd
die op zijn minst sterk gekleurd zijn,
zal voor iedere min of meer kritische

lezer wel geen nieuws zijn. Tot nu
toe gebeurde dat alles echter min of
meer onder persoonlijke verantwoorde-
lijkheid. Daarom wordt het nu pas tê
gortig als de redaktie zich achter
een redaktioneel artikel schaart, dat
niets anders is dan een soort lofzang
op Appèl '80, een politiek projekt
dat blijkbaar door niet al te veel
studenten wordt gedeeld. Dat dit
standpunt door een groot deel van de
Veto-redakteuren.wordt aangekleefd,
is goed mogelijk. Dit wil echter niet
ze9gen dat Veto een partijblad moet
worden.
Laten we nu echter tot de grond van
de zaak komen. De redakteur is blijk-
baar een eindeloos kultuurpessimist.
Wij zitten in het slop, we hebben
geen zel fver-trousen, ~Iemissen solida·
riteit. Zijn oplossing? Vertrouwen
schenken aan de raden, en vooral heb-
ben we aanvaardbare leiders nodig.
Vertrouwen in de raden: waarom? Ze
zchijnen onze enige "machtspolen" te
zijn. Arme redakteur, die nog gelooft
dat de macht van de studentenbeweging
uit enkele vergaderingen komt, uit
een logge struktuur ... Waarschijnlijk
komt de macht van de arbeidersbewe-
9in9 ook uit allerhande partij- en
vakbondsburo's ...
Wie zijn ogen opentrekt weet beter:
overwinningen van de studentenbewe-
ging worden niet afgedwongen door al-
lerhande gekonkelfoes, maar door ef-
fektieve strijd. waardoor een machts-
positie kan WO~1 opgebouwd, waarna
kan onderhande~~~«orden door afgevaa~
digden van de strijdende studenten.
En niet door een of ander onderonsje
van pa1aberaars. '
Tenslotte mag de redakteur het nog zo
spijtig vinden~t Kringraad en Soci~
le Raad in dis"'~4iet zijn geraakt
bij de doorsneè~;tudent, met deze jam-
merklacht zal hij niets bereiken, zo-
lang hij niet enkele oorzaken van dit
wantrouwen durft onder ogen nemen:
hoeveel studenten zouden zich nog
herkennen in de praktijk van deze Ra-
den??? Verder heeft de redakteur be-
hoefte aan "aanvaardbare leiders": de
wanorde, de anarchie onder de studen-
ten ~lOrdt echt te groot, Ordnung muss
sein: het is schanddalig dat ieder
het recht op spreken krijgt (~Iaar
hebben we dat nog gehoord?) ... Er
zullen momenten en instituties komen
die dergelijke leiders kre~ren en de
kans geven te groeien ... Wie zich g~
roepen voelt, dat hij rechtstaat,
maar laat het asjeblieft niet êên
van die schertsfiguren zijn die zich
de pretentie aanmeten een "studen-
tenleider" te zijn. Wie denkt dat de

studenten zich hierin herkennen, ge-
looft blijkbaar ook in Sinterklaas!
Het is al ver gekomen als studenten
hun macht moeten delegeren naar enk~
le leiders, die het dan allemaal
moeten regelen, waarna het voetvolk
maar moet Marsjeren. Demokratischer
kan het wellicht niet. We MOeten ons
maar in de handen geven van enkele
mythische "Leiders", die het in deze
donkere tijden van krisis wel voor
ons zullen klaren. Stond het niet in
Veto, het zou ideale CVP-propaganda
zijn ...
Gelukkig zijn de soorsnee-studenten
vooralsnog niet bereid zich voor de~
gelijke kar te laten spannen. De
schrijver zal dat wel gemerkt hebben
aan de opkomst van 14 november ("na-
tionale dag van de student"), en dit
niettegenstaande een monsterkampagne
van Veto en op de Leuvense muren.
De nieuwe studentenburokraten in spe
zullen nog wat moeten wachten. De
studenten hebben nog iets teveel
zelfvertrou~~n om zich in hun handen
over te leveren ...

Arbeid-Vlaamse Socialis-
tische Beweging

Vesaliusstraat 4
Leuven

1.v. m. de bovenU.aande bJr..ieven l.a.a.t
de lLed.ak;ti.e 0p!lWlen d.a.t he.t begILip
"l.UdelLll" Me.t .<.de.n.tiek .u. me.t de
"lIt~ke ludeJL'l van 1.8. en nog
mUtd~ me.t he.t "OIt.dnw1gnwll lIUn"
06 me.t he.t "maIL/,jeJLe.nd vowoLk"
van AlLbUd-VS8.
MiAll c.hien had de lLed.ak;ti.e hu woolLd
"ludelLll" in he.t edUo!WuI.l. van Ve-
to 4 be.t~ v~vangen doon: bv ."
"woolLdvoeJr.d eJLlI" I 0 6 "veJr.teg VIIOOOIL-
cü.g eJLlI" •

VObKSU~I~JONGEREN K,U,LEUV~N
Uij, VUJO-KUL, zijn jonge mensen
voor wie het Italiaans fascisme, het
Duits Nationaal-Socialisme, enz, en~
geschiedenis zijn, vuile drama's zo-
als de geschiedenis er ons vele
heeft 'geleverd. Zij die er het huid~
ge tijdsgebeuren op willen oriënte-
ren zijn primaire nostalgiekers of
onwetenden. \lat 01\6 betreft, VUJO
ziet uit naar de toekomst van en
voor onze generatie.
Ilij hebben niets te maken noch met
degenen die, zoals de huidige V~~,
zich vermeien in gekoppelriemde her-
inneringen die niet de hunne zijn,
noch met hen die door het oproepen
van spookbeelden van het "fascisme"
van een 100-tal naTvelingen, aan hun
bedoelingen belang en populariteit
willen verschaffen. "Belangrijker
zaken" (zoals de wereldomvattende e-
konomische krisis) als voorwendsel
gebruiken om het Belgisch nationa1i-
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onderwijsnetten. Er zijn rijks-,
stedelijke -, parochiale -, vrije
scholen: mogen die samen boterham-
men eten? Dan zit men ook met het
probleem van de finanCiering. Het
is niet mogt1ijk om met de 5000 fr
inSChrijvingsgelden de sociale sek-
tor serieurs te financieren.

VETO: Zullen de wc.JvUjv.(.ngllgelden
weeJL Me.t veJLhoogd wolLden oh.

de NUHO-.ótlIteU.ótgen van he.t kolLte
.type ook aan de 1I0cia1.e lIektolL wU-
.ten deelnemen?

J.B.: Ja, ik vrees dat er een ge-
vaar in zit. De wet van '60

bestaat volgend jaar 20 jaar, maar
het zou ook het laatste jaar kunnen
zijn. Men kan de vraag blijven stel·
len: als de universiteit overheids-
gelden krijgt, waarom dan ook niet
de NUHO-'inste 11ingen? Aan de andere
kant mogen de begrotingen alleen
hun normale groei behouden, zijnde
een zekere indeksatie en een aanpas·
sing.
Hen kan dan eventueel voorstellen
om de bedragen die nu naar de uni-
versiteiten gaan voor een deel aan
te wenden in het NUHO. Dat is een
maatregel van sociale rechtvaardig- 21
heid, maar we hebben nog niet ge-

zegd dat, op Leuven na, de meeste
universiteiten financiële moeilijk-
heden hebben. De middelen uit de
wet van '60 verminderen zou een bij-
komend probleem scheppen.

Kortom, wij gaan financiële moei-
lijkheden krijgen waardoor onze wer·
king gaat verslechten. De NUHO-in-
stellingen krijgen hoogstens een
minimaal bedrag waarmee ze niet veel
kunnen doen. De sociale moeilijkhe-
den van de NUHO-studenten worden
dan ook niet opgelost.
Het afleggen van een intentieverkla-
ring, het innen van hoger inschrij-
vingsgelden, dat alles is een soort
gemakkelijkheidspolitiek. Het pro-
bleem i.V.m. sociale voorzieningen
voor het NUHO is een probleem dat al
jaren aansleept. Men zou deze situa·
tie ook grondig moeten onderzoeken.

VETO: Zijn el!. volgeJtll u nog bezui..M·
gingen mogelijk in de a.ko.de-

m.iAc.he1Ie.k-tiJ1L'lIk denk bv. aan de
peJtll.w enen van de pILO 6UilolLen.
J.B.: Er is inderdaad een voorstel

om in het algemeen de hoogste
pensioenen terug te schroeven tot
een redelijk bedrag. Ik heb er geen
enkel bezwaar tegen.dat men naar bo·
ven toe een plafond zou stellen.
Verder denk ik dat we vandaag, qua
onderwijSbeleid, gekonfronteerd wor·
den met een soort ekspansiewoede
van het hoger onderwijs en van de
universiteiten in het bijzonder die
in de laatste tien jaar te merken
is. We hebben in Belgi~ 17 univer-
siteiten of gelijkgestelde inrich-
tingen. Als er een fakulteit genees·
kunde is, moet die dringen een aka-
demisch ziekenhuis hebben. Oe akade·
mische ziekenhuizen zijn veel duur-
der dan de gewone. Men krijgt voort·
durende uitbouw van infrastruktuur,
personeel en allerlei werkinqskos-
ten. Hen had dat tien jaar geleden
niet moeten doen. Nu probeert de
VLIR overeenkomsten te treffen en
zich te beraden over de mogelijk-
heid om op bepaalde vlakker. samen
te werken. wat het onderzoek en de
specialisatiejaren betreft.

b.b., b.s., d.v ,
oktober 1979



AKADEMISCHE
RAAD

De akademische raad (A.R.) van 12
november zal waarschijnlijk bij nie-
mand eeuwige sporen in zijn ziel na-
laten.
Bij de ere-doctores voor 2 februari
werd op voorstel van de fakulteit
Geneeskunde Gabriel Richet bijge-
voegd, om den brode nefroloog te
Parijs. Hij ziet er een braaf man
uit, zodat protestakties zullen uit-
blijven.

De hoofdbrok was ditmaal het biblio-
theekdossier. Er werd een geweldig
plan opgedist, met zorg vervaardigd
door de Centrale Bibliotheekraad.
Voor een deel is het een pakkende
apologie voor de Centrale Biblio-
theek. Voorzeker, waarde lezer, kent
u dit prestigieuse monument op het
Ladeuzeplein. Wordt nog al eens be-
zocht door vrouwenbonden en pendel-
studenten die de winter te bar vin-
den. Dekaan De r-loorvan Geneeskunde,
grootste in leven zijnde tegenstan-
der van voornoemde bibliotheek, had
blijkbaar het hele dossier gelezen
en vergastte de aanwezigen op soms
studentikoze kritiek. Vervolgens
wilde dekaan Dillemans (rechten,
kerkelijk recht) een snelle beslis-
sing over de vestiging en installa-
tie van de rechtsbibliotheek afdwin-
gen. Spreker sprak goed maar blijk-
baar niet goed genoeg. Hij moet
wachten. Opvallend is hoe weinigen
nog echt diep geloven in de reanima-
tie van de Centrale Bibliotheek in
haar huidige funktie. W&L-patron

nnoy-was-êên der schaarse.uitzon-
deringen.
Oe bevordering der docenten zal ons
pas binnen enkele jaren aangaan en
werd bovendien niet meer besproken.
Dan was het de beurt aan de regle-
menten van het Instituut voor Licha-
melijke Opleiding. Over de studen-
tenvertegenwoordiging waren wij niet
dadelijk tevreden. Oe oud-studenten
maakten hun entree in de raden en
dit ten koste van de studentendele-
gatie. Oe vereniging der afgestu-
deerden heeft als opperhoofd en se-
kretaris een hoogleraar. Waarschijn-
lijk gaat het hier om liefdadige in-
dividualiteiten, maar dat risiko
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teitenprobleem in de ijskast te sto~
pen is een bourgeoistruk die telkens
en telkens tegen onze Vlaamse mensen
werd gebruikt en misbruikt.
Feiten zijn:
1. Dat de betoQing van 24 oktober jl.
te Leuven voor konkrete doelstellin-
gen (VlaaMse school in Komen nu -
Vlaanderen eist recht in de Voer -
Vlaamse centen in Vlaamse handen:
geen dotaties) werd georganiseerd s~
Men door VUJO-KUL, Arbeid-VSB, VVB-
KUL, CVP-jongeren KUL, KVHV-KUL, TA~
KUL. Zijn dat allen fascistenvrien-
den?
2. Dat de huidige VHD (Vlaamse Mili-
tanten O~OE) een totaal andere zaak
is dan de VI':>(Vlaamse r1ilitanten 0.11:-
g~atit) die 30 jaar geleden is o~
qericht, om Vlaamse vergaderingen te
beschermen tegen het "fascismelt van
zich VVlU.t noemend krapuul. Deze
VI.,werd in 1971 door Bob r\aes ont-
bonden.
3. Dat de naam vr·1Odoor de huidige
vr~ eenvoudi9 misbruikt wordt en de
VU en dus de VUJO er niets mee te m~
ken hebben.
4. Dat alle Vlamingen eens temeer'de
Belgische politiek van twee maten en
twee gewichten aanklagen, waarbij _
een Vlaamse koppelriemdrager wel de
bak invliegt en een Haalse aspirant-
moordenaar Met bloemen en chaMpagne
wordt gehuldigd nadat "koning" Boude-
wijn aan zijn FUhrer een gehoor toe-
stond.

VUJO-KUL

konden wij toch moeilijk lopen, nie~
waar? Tenzij het ILO luidkeels pro-
testeert, zullen de verhoudingen
terug genormaliseerd worden en zul-
len de heren alumni worden uitgeno-
digd om als waarnemers te zetelen.
Overigens was het hele ILO-dokument
niet zo'n lekker lezend werkstuk,
maar ja, dat moeten ze daar zelf
maar weten.
Nog enkele andere punten werden er
vlug doorgemaald, onder andere de
invoering van de 38-urenweek. Bijko-
mende arbeidsplaatsen komen er al-
vast niet, daarvoor voorziet het
Koninkrijk België geen speciën en
gratis werken doen (bijna) alleen
studenten.
Zeer vroeg reeds, nog had de klok
van achten niet geslagen, begaven de
leden van de A.R. zich aan tafel. Na
het maal was er geen reprise meer
doch trok eenieder zichtbaar welge-
zond huiswaarts.

r.t.

OVER BEGROTINGEN ...
Zoals je kan zien is er een stij-
ging van de energiekosten met 30%,
van de personeelskosten met 10J en
van de grondstofprijzen met 6% (het
aantal grondstoffen in kolo's, li-
ters, eieren ... stijgt ook als ge-
volg van gepronostikeerde stijging
van het verbruik zodat het globale
cijfer voor grondstoffen met meer
dan 6% stijgt, natuurlijk).
Nu een beetje uitleg over al die
stijgingen.
Oe energieprijs, zoals iedereen wel
weet, is sterk gestegen zodat daar
niet veel aan te verhelpen valt,
tenzij er handige klusjesjongens/
meisjes en/of weledelgeleerde inge-
nieursstudent(inn)en bereid gevon-
den worden om windmolens of zonne-
kollektoren uit te,',enen en te bou-
wen op, in, voor ~~'lma's. Over
kernreaktoortjes zw rjgen we dus,
daar valt niet over te diskussiëren:
gêên radio-aktief eten in de Alma.
De personeelskosten stijgen met lOS
ofwel 9 miljoen. E~orden indeks-
aanpassingen voort~ voor '80 (kos-
ten circa 4,5 mi1j~cn), de 38-uren-
week wordt ingevoerd, kosten ca. 2,5
miljoen, tenminste als men de tijde-
lijke werkloosheid (tijdens kerst-
en grote vakantie, e.d.) omzet in
verlofdagen, d.w.z. men blijft 40
uren werken, die 2 uren per week
worden opgespaard voor de vakanties,
en in plaats van dat men dan gaat
stempelen - zoals nu gebeurt -
krijgt men dan verlofdagen. Dit jaar
zijn er ook nogal wat promoties voor
10 en 16 jaar dienst, en dat kost
ca. l,S miljoen.

.. . EN AHA-ERLEBNIS
Het totale tekort in Alma bedraagt
59,331 miljoen, zijnde ca. 9,5 mil-
joen meer dan vorig jaar. Bij dit
tekort komt er nog een bij te finan-
cieren bedrag van ongeveer 3,27 mil-
joen, nl. de noodzakelijke investe-
ringen om versleten materiaal te
vervangen.
Het tekort van Alma wordt opgevuld
met subsidies. Deze subsidies komen
uit de globale pot van gelden die
bestemd zijn voor de sociale sektor.
Die pot dient om het universitair
onderwijs zo goedkoop mogelijk te
maken, zodat er voor niemand, welke
ook zijn/haar sociale herkomst moge
zijn, een financiële barrière zou
bestaan om universitair onderwijs
te volgen.
De realiteit ziet er heel wat anders
uit natuurlijk. Die pot is namelijk
gêên hoorn des overvloeds, integen-
deel. Anders gezegd, een sterke
stijging van de subsidies aan Alma
- en dat is noodzakelijk gezien het
tekort ook sterk gestegen is - een
sterke stijging dus heeft tot gevolg
dat er voor '80 geen reserves zouden
zijn voor de sociale sektor. Als er
gedurende 1980 onverwachte kosten
komen - en die zijn er meestal wel -
dan is daar geen geld meer voor. En
dat is minder, natuurlijk.
Er zijn ook andere oplossingen (7)
mogelijk.
Een prijsverhoging in Alma bijvoor-
beeld. Aha, zegt u, waarde lezer?
Terecht. Want deze vlieger hangt
dreigend boven onze hoofden te wap- 41

DE PRIJS VAN DE PATATTEN

KiVl btzollgt VUa (.L dan .in eJu..l.u.6ivUu.t dt beglLO.t.(.ng , B0 van dt u.n.i.v eII.h.(.-
tUUltu.tawI.aJ1.t,6 A.1.mo. vzw. Vü,u, ov~~ vtMt van 6cJLUtVlend, ten .o\tden
tt mttlt om u tt public.t1ten.

UITGAVEN begroting 1980 begroting 1979

personeelskosten 99.200.000 90.050.000
grondstoffen 88.884.000 81.567.000
diverse produkten 1.500.000 1.100.000
onderhoud & herstelling 5.500.000 6.000.000
energie 9.380.000 7.200.000
algemene onkosten 2.700.000 2.700.000

207.164.000 188.117.000

INKOMSTEN
restaurants 57.627.000 54.360.000
snackbars 46.513.000 44.981.000
bar (1) 2.110.000 2.080.000
buitendienst (2) 39.808.000 35.466.000
rekupera ties 750.000 517.000
diensten 200.000 108.000

147.008.000
.
137.512.000

eksploitatietekort 60.156.000 50.605.000
div. & fin. lasten (3) 275.000 98.000
div. & fin. baten (3) 1.100.000 825.000 740.000
algemeen resultaat tekort 59.331.000 49.963.000
(1) bc:vt van IIU ln6.tUuu.t VOOItUc..hamtUjlze Oplüd.i.ng
(2) 6c.hoobna.aUi..jdvt (4,6 mil.joen .in ' lB I, l.evvWtgen aan AIuulemi6c.he Zieken-

hu.izen (11,6 mil.joen .in ' lB), aan wUVell.hUa..iAt int..te.Uingen en pell.houtet
(10,4 mil.joen.in '1BI, au.toma.ten (J mil.joen.in 'lBI, 1z066.(.ebtde.Wtgen,
JtUeptiu en banketten (2, 6 mil.jo en .in '18 I en ct(vell.hen

(3) d.i.vell.hen , 6.uwlCÁ.ëte la.6ten en baten: banlWWtu.ten - zowel ltegatie6
a.U poûti.e6, 1z.oJt.t.i ..ngen .toegu.ta.an doolt leveJUVtCÁ.eII.h, tA.a.tt..i.jcU.g ontvan-
gen ltekVl.i.ngen van voltoige boekjlVlen, en d.i.~ ",eVt.

NB: ",Vlk op d4t .in de Ahtto. n.iet ",et akademi6c.he, JIWIJI. wel ",et bcJIIgtItUjke ja.-
.ItVl gVlek end wolLd.t!

peren. Het idee leeft, zoals dat
heet, om een prijsverhoging van 3,6
fr door te voeren, m.a.w. 3 fr meer
per 1 januari 1980 en 1 fr meer per
1 juli '80.
We houden onze harten vast. Want
zo'n prijsverhoging levert geen kwa·
liteitsverbetering op van.~ eten.
Zo'n prijsverhoging garan. t niet
dat men dan de prijs stabiel' kan
houden voor bijvoorbeeld 2, 3 jaar.
Zo'n prijsverhoging is het zovee1-_
ste lapmiddel om het geldtekort, de
krisis in de sociale sektor "onder
kontrole" te houden. En dat ....is nog
maar een begin. ~~
Het aantal studenten aan de KULeu-
ven stabiliseert zich. Oe toelagen
aan de sociale sektor, die door de
minister toegekend worden op basis
van het aantal ingeschreven studen-
ten, zullen niet zo sterk meer stij-
gen als de laatste jaren nog het ge·
val was. Ze zullen enkel stijgen
met de indeks, op voorwaarde dat de
minister met het grote gat in de
staatskas voor ogen, niet gaat klun·
gelen aan het huidige systeem (zie
hiervoor het interview met J. Bau-
wens) .

~
Het gevaar bestaat dat de sociale
sektor in Leuven, net zoals ,in Gent
en Brussel, het failliet induikt,
en dat men, om de krisis te beheren:
zal overgaan tot jaarlijkse prijs-
verhogingen in Alma, in de universi·
taire residenties (Torres, ~Ieisjes-
centrum e.d.), dat men het remgeld
zal invoeren voor geneeskundige
hulp, dat men de dienstverlening
zal terugschroeven (cfr. de restau-
rants in Gent) en zo verder.

En als er dan tenminste niet ge-
raakt werd aan de studiebeurzen, zo·
dat we deze prijsstijging nog kon-
den volgen. Maar ook daar is armoe
troef.
Er is geen geld, zegt Ramaekers. Er
is geen geld, zegt ook de regering.
En ten bewijze hiervan zijn ze nog
maar eens met een programmawet uit-
gekomen, of hoe dat ding ook moge
heten, waarin er weer maar eens be-
zuinigingen worden voorgesteld, een
verhoging van de·benzineprijs, de
invoering van een autowegenvignet,
de verhoging van het remgeld, en
wat allemaal meer.

TEGEN
Als wij ons dan ook verzetten tegen
een prijsverhoging in Alma, dan is
het daarom.
Omdat de studiebeurzen nltt stijgen
omdat het inkomen van de kleine man
nog maar eens wordt a.angeWt, om-
dat een prijsstijging in de Alma
het deze kleine man nog moeilijker
maakt om zijn zonen en dochters te
laten studeren aan de universiteit.
Daarom roepen wij alle studenten op

om mee te strijden tegen deze prijs-
verhoging, tegen elke prijsverho-
ging die de demokratisering van het
onderwijs in gevaar brengt.
(~'eer info op Sociale Raad, of bij
je sociaal afgevaardigde; rond dit
probleem is er een werkgroep Alma
opgericht in Sociale Raad - mede-
werkers zijn van harte welkom.)

b.b.



DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI ORGANI-
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STUDIEDAG CANONICA: SPANNING EN ONTSPANNING IN DE VERHOUDING

KERK - STAAT

Er is de laatste jaren heel wat
met de Kerk gebeurd. Haar invloed
op de maatschappijstrukturen blijft
groot. Het leven van elke dag e-
venwel wordt meer en meer gedesa-
kraliseerd. De Kerk heeft sinds
het Tweede Vatikaans Koncilie ook
een andere kijk op zichzelf verwor·
ven. Ze is niet meer de perfekte
maatschappij van eertijds. Ideeën
over godsdienstvrijheid braken
door. Haar houding tegenover de
Staat en de internationale instel-
lingen onderging grondige wijzigin·
gen. De Kerk werpt zich bovendien
op als verdedigster van de mensen-
rechten en poogt wat te doen aan
de verwezenlijking van die ideeën
binnen haar eigen struktuur. Voor
de Staat wordt de Kerk van een ern·
stige rivale tot een dynamische
groep binnenin. Het plichten. Ook
met rechten, wat toch nog altijd
problemen kan scheppen in een

Staat met steeds alomvattender pre·
tenties.
Over enkele hete hangijzers in ver·
band met de Kerk-Staatverhouding
werden referaten voorbereid door
studenten Kerkelijk Recht. In de
voormiddag, na de inleidingen en
een algemene situatieschets, grij-
pen 3 deel vergaderingen plaats met
als voorzitter een bekend specia-
list van het daar behandelde onder·
werp. 's Namiddags wordt hierop in
plenair debat gereageerd, waaraan
ook andere deskundigen hun medewer-
king verlenen.
Dit alles op woensdag 19 december
vanaf 9.30u in ~ V~l~! Oe qeeln~-
me aan de dag is gratis.
Oe referaten worden gepubliceerd
in het winternummer van de 16de
jaargang van "Jura Fa1conis".
Verdere inlichtingen en inschrij-
ving:

sekretariaat Canonica
Ladeuzep1ein 4 bus 9
3000 Leuven
016/22.18.71

."

UNIVERSITEITSKONCERTEN

Elk jaar richt de Universiteit (via
de Dienst Pers en Voor1ichtjng)
regelmatig koncerten in (in Grote
Aula of Stadsschouwburg) van diver~
pluimage, meestal muziek, van klas-
siek tot modern.
Die koncerten hebben nogal wat
weerklank en het is dan voor gefn-
teresseerde studenten dan ook een
gouden raad om tijdig kaarten te
reserveren, die voor hen trouwens
de helft (50 fr) van de normale
prijs (100 dus) bedragen.
Voor het koncert van 6 december
kan gereserveerd worden vanaf 29
november, tijdens de kantooruren.
Voor het Jessye Normankoncert op
4 februari vanaf 23 januari; voor
het koncert van het L.U.K. op 13
maart vanaf 6 maart en voor het op-
treden van het Leuvens Universi-
teitsorkest op 18 maart vanaf 11
maart.
Deze reservatie kan rechtstreeks
op het gelijkvloers in de hallen
of telefonisch:

Onthaal centrum Dienst
Pers & Voorlichting
Naamsestraat 22
016/22.04.31 toestel 276

WIE IS DE ECHTE SINT?

Aan deze hele unief zal er nietêên
persoon meer zijn die nog gelooft
in Sinterklaas. En toch is die hei-
lige, sinds hij voor enkele jaren
officiëe1 van de katholieke kalen-
der is gegooid, nog steeds popu-
lair in Nederland en Vlaanderen.
Ook aan de KULeuven mag deze fik-
tieve persoon zich in een grote
bekendheid verheugen. Elke kring
of zelfs elk ~ pakt op 6 decem-
ber wel uit mte'ijn Heilige ~Ian,
al dan niet ink1usief Piet en Ezel.
Zo kon er bv. vorig jaar gemakke-
lijk een voetbalploeg worden samen-
gesteld uit sinterklazen en ander-
zijds met ZwarJ;&.Pieten (waarbij
die ene ezel I~Rscheidsrechter).
Hoe kadogevoe l'f~die sinten a11e-
maal zijn hangt· wel 's af van de
vindingrijkheid (en soms kapitaal-
krachtigheid) van kring en/of jaar.
En liever dan iedereen naar de bu-
sinesssinten (in grootwarenhuizen
en winkel) te lokken, raden wij
Klaasfreaks aan die dag wêl eens
naar de les of de A1ma's te gaan
of op zondag 2 december in de na-
middag naar 't Kersouwke waar het
poppentheater ook in funktie van
het kinderfeest staat .

HET JONG

Charles Chap1in mag zeker tot de
grootste filmmakers (en mimekunst~
naars) gerekend worden. Dat zelfs
zo'n grote namen niet zonder gebre·
ken zijn in hun werk, mag men hen
niet kwalijk nemen. In "The Kid"
(1921) slaat dat vooral op het me-
lodramatische einde van de film.
De "Kid" is een vondeling over wie
Chap1in - een man zonder inkomen -
zich ontfermd. In de achterbuurten
beleven zij heel wat avonturen (de
administratie wil het kind afnemen,
de Kid zorgt voor gebroken ruiten
die Chap1in daarna aanbiedt op te
lappen tegen betaling) en dromen
(de achterbuurt omgetoverd in een
hemel). Chaplin komt erachter dat
de Kid het zoontje is van een nu

R,V,T, PRESENTEERT STUKJE A-
MERIKAANSE GESCHIEDENIS
Op dinsdag 11 december brengt Luc
Phi1ips in een anfscheidsmonoloog
het stuk "Clarence Darrow" van Da-
vid W. Rintels.
Vooraf dit stukje Amerikaanse ge~
schiedenis: in het onmetelijke Ame-
rika is er ruimte voor enerzijds
herofsche kreativiteit ("wie talent
heeft kan zich doorzetten") en an-
derZijds mensonterende onderdruk-
king ("de zwakken ~Iorden onherroe-
pelijk uitgerangeerd"). De groei
naar het Amerika als wereldmacht
heeft Clarence Darrow goed kunnen
meemaken vermits hij in 1857 in het
Wilde Westen het licht zag.
Veel onderwijs heeft Clarence niet
genoten, wat hem toch niet belette
de meest beroemde en omstreden ad-
vokaat van zijn gen@ratl@ t@ wor-
den. Stel je voor: hij liet een lu-
kratieve job staan om de underdogs
tè verdedigen: uitgezoger mijnwer-
kers, verdrukte spoorwegorbeiders,
anarchisten, negers. Dat hij daar-
mee al wie invloed en macht bezat
tegen zich in het harnas joeg,
raakte z'n koude kleren niet. Hij
was een zonderling, een rebel, een
briljante geest met een absolute
minachting voor winstbejag, een hu-
manist, een humorist in de letter-
lijke betekenis van het woord.
Of laat hem.even zelf aan het.~rd
NIk ken mijn leven. Ik weet wat ik
heb gedaan. Hijn leven is niet vol-
maakt geweest. Het is menselijk ge-
weest, tê menselijk".
Met het Reizend Volksteater komt
de afscheidnemende Luc Phi1ips met
deze produktie naar 't Stuc, 20.3Ou
Kaarten (100 in voorverkoop, 120 o~
de avond) kunnen in het kringhuis
van W & L bekomen worden.

Germania
Blijde Inkomststr.11
3000 Leuven

beroemd geworden zangeres, die de
verloren zoon ên de voedstervader
met open armen in haar 1ukse ont-
vangt.
Het gebeurt vaker dat Chaplin zich
in zo'n kruciale eindsekwensen
door traanklieren laat leiden (bv.
de eindscênes van "City Lights" ,
"The Great Dictator", "Limelights")
Maar afgezien van de nodige zakdo~
ken, zorg je er best voor je lach-
spieren wat te oefenen en je op-
merkzaamheid te scherpen voor de
vaak meesterlijke sekwensen die
Chaplin in "The Kid" op het doek
tovert.
Oe film gaat door op dinsdag 4 de-
cember in Auditorium K in Heverlee.

Filmforum Heverlee



ZON. 2. DEC. DOND. 6 DEC. WOt.
AUDITORIUM VESALIUS, 14u

kollokwium: "homoseksualiteit in
de pers" IIIIlV sociologen en redak-
teurs van de de pers
inkom: grati s
(org. LSWH ism CeCoWe KULeuven -
zie oomekant)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

ELCKER- IK, 20u
reeks "Zelfhulpgroepen": AA en
ALANON
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad
& Elcker-Ik)

NIEUWE BRUG, 20u
lessenreeks marxisme: "Het his-
torisch materialisme" door W.
Ceuppens
deelname: gratis
(org. Nieuwe Brug)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Euskadi : de strijd van
een veroordeeld volk"
inkom;?
(org. Arbeid-VSB)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering van het Anarchis-
tisch Kollektief La Cecilia

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Sleutel op de deur"van
W.H. Famee door KVS Brussel
inkom: 225 a 60 fr
(org. Stadsschouwburg)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
eigen talent: Milkshake Banana
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov. )

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
Arabische film: "De mUll1l1ie"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St nov.)

GROTE AULA, 21u
TK-Sjantant met Maggie MacNeal
en Rik Heylen
inkom: 100/80 (vvk)
(org. VTK)

POLITlKAHUIS, 21u
cafêe chantant met blues & folk
inkom:?
(org. Politika)

CINE LOVANIUM, 23.15u
film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 11u
zondagmiddagkoncert met Jean
Spanoghe (piano)
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

O.L.VROUWKERK, 11u
viering
(org. UP)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Waar is Zwarte
Piet? Waar is de ezel?" door
Ratjetoe uit Houthalen
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven - zie ommekant)

DINS 11 DEC 12 DEL,

ALMA'S, Hu
de restaurants zullen overspoeld
worden door Sinterklazen - zie
oornekant

HUIS VAN CHIEVRES (Gróot Begijnhof)
14.15u 1

"Aspekten van bureel arbeid" in
het kader van de 15de seminaries
Arbeidsgeneeskunde .
inkom: gratis
(org. Fak. Geneeskunde)

ASSELBERGZAAL (IAW, Redingenstr.16)
17u

lezing: "Volcanisme dans le Car-
bonifêre Infêrieur et le Palêo-
gêne en Belgique" door J. Tho-
rez (univ. Luik)
inkom: gratis
(org. Seminarie Aardrijkskundige
Wetenschappen)

GROTE AULA, 2Or:~ ,3'~
univers ite,t~oncert met" ""'ano-
duo Heidsieck
inkom: 100/50 (studenten) .
(org. Dienst Pers ~ Voorlichting
KULeuven - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
toneel: "Zus of zo" door Werkte-
ater Amsterdam
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad &'LSWH - zie
St-v-St dec.)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "De luiaards van het
vruchtbare woud"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

PSYCHOLOGISCH INSTITUUT, 20.30u
algemene vergadering Kultuur-
raad

'T STUC, ANIMATIEZAAL,' 20.30u
toneel: "Zus of zo" door Werkte
ater Amsterdalll .f
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad &!LSWH - zie
St-v-St dec.)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "De luiaards van het
vruchtbare woud"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

MRRN. 3 DEC.
SPORTKOT, BIBLIOTHEEK NIEUWBOUW,20u

algemene vergadering Sportraad
A.Z. SINT-RAFAEL, KAPEL, 20u

optreden van Miel Cools
inkom: ?
(org. A.Z. Sint-Rafa~l)

'T STUC, VERGADERZAAl, 20u
vergadering GIST

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering SJW

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "De luiaards van het
vruchtbare woud"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

VRIJ.

DINS. Lt DEL.

DOND. 29 NOV

het aktiekomitee voor de demokrati-
sering van het onderwijs roept de-
ze dag tot stakingsdag uit. Dit
uit protest tegen de studentenpro-
cessen, waarvan het volgende mor-
gen, 5 december, doorgaat.

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Evolutie"
inkom: gratis
(org. Rozekruisergenootschap,
Lindelèi 9, Gent)

ZAAL DER HALLEN, 20u
TO
inkom: ?
(org. Merkator - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
tonee 1: "Clarence Darrow" van
David W. Rintels door Luc Phi-
lips
inkom: 120/100 (vvk en leden)
(org. Genmania - zie ommekant)

SPORTKOT, LOKAAL G.O.I., 12u
voorlichtingsvoordracht voor
eerste kan kinê
(org. Medisch Centrum voor Stu-
denten - zie Veto 1)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

KUITHOEK, 19.15u en SINT-MICHIELS-
KERK, 19.30u

opstappen voor ijsschaatsen
deelname 120
(org. Sporta-Studentenwerking,
Standonckstr. 11 Leuven)

POLITIKAHUIS, 20u
evaluatie kringwerking Politika

ELKCER-IK, 20u
reeks "Zelfhulpgroepen": Astma-
stichting
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad
& Elcker-Ik - zie ommekant)

KlEINE AULA, 20u
debat: ?
inkom: grati s
(org. VUJO)

'T STUC, ANIMATIEZAAl, 20.30u
eigen talent: funkgroep Der Po.-
1izei
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

t DEC.

door' open d ...
TENTOONSTELLINGEN
tot 30 november
EXPOZAAL NIEUWBOUW W & L, 11u:
schilderijen van de Russische dis-
sidente kunstenaar Igor Ross - zie
ommekant
tot 2 december
STEDELIJK MUSEUM, 10u:
het laatgotisch beeldsnijcentrum
van Leuven
tot 3 december
STEDELIJKE AKADEMIE, 10u:
werk van Herman Nackaerts
tot 30 november
FACULTY CLUB (Groot Begijnhof) 10u:
Nicky Prinsen met "Impuls 320"

I· van 29 november tot en met 11 de-
cember
LEUVEN KOM, 10u:
tentoonstellingschip "Energie An-
ders" - zie ommekant
GALERIJ EMBRYO (J. Lipsiusstr) 14u:
SChilderijen en etsen van Fons Ver-
streken



ZRTER. 8 DEC.
UNIVERSITAIRE PAROCHIE, 10u

onthaalcyklus; "dialektisch den
ken" (voormiddag) en bevrijden-
de bijbellezing (namiddag)
deelname: gratis
(org. Kristenen voor Socialism~

O,L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

NIEUWBOUW W & L, 8ste VERD., llu
lezing: "Literarischer Jugend-
still. Dichtung und Halerei urn
1900" door E. Hajek
inkom: gratis
(org. Werkgroep Literatuur en
Beeldende Kunst W & L)

VLAAMSE LEERGANGEN, 20u
voordracht in reeks: Armoede en
Vierde Wereld: "Oe Kerk: partij-
genoot van de arme?" door Jef
Felix (direkteur Welzijnszorg
Brussel)
inkom: 50/25 (studenten)
(org. ATD Vierde Wereld & UP)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
open kringvergadering Histori-
sche Kring
(zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIB

LEMMENSINSTITUUT,20u
orgelmuziekrecital van Spaanse
barok door Stanislas Deriemaeker
inkom: 100/70 (CJP)
(org. Koncertvrienden Lemmens-
insti tuut)

ZAAL OER HALLEN, 20u
fuif
(org. LSWH in kader van 10-jarig
bestaan)

GROTE AULA, 20.30u
voordracht: "Oe ontwikkelingen
in de Nederlandse politiek" door
ex-CDA-fraktieleider W. Aantjes
inkom: gratis
(org. CVP-Jongeren KULeuven)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
Arabische film: "Leyla en de an-
deren"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St nov.)

'T STUC, ANIHATIEZAAl, 20.30u
special: mimeteater Herman Ver-
beeck en Vlaams Mobiel Kameren-
semble: "Pierrot Lunaire", "Ode
to Napoleon"
inkom: 120/80 (steunkaarten)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov. )

CINE lOVANIU",
film: "Wor!!
inkom: 80
(org. LSWH)

chame
(org.
denten - zie Veto 1)

NIEUWBOUW W & L, 8ste VERD., 17u
voordracht met dia' s: "Die Tem-
pe1 von Phi lae und ihre Rettung"
door E. Winter (univ. Trier)
inkom: gratis
(org. fak. W & L)

SOCIALE RAAD, 20u
algemene vergadering Sociale
Raad

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
pop met Chester Avenue en Hum-
drum
inkom: 120/80 (steunkaart)
(or9. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Oe luiaards van het
vruchtbare woud"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

AUDITORIUM K (campus Arenberg 111,
Heverlee) 21u

filmforurn Heverlee: "The Kid"
inkom: 40
(org. VTK - zie ommekant)

0:
tD

WOE. 5 DEC. ZOND.
O.L.VROUWKERK, 11u

viering
(org. UP)

lRTER. 1 DEC.

GERECHTSGEBOUW, 9u
korrektioneel proces tegen stu-
denten in de aktie 10.000

NIEUWBOUW W & L, 8ste VERD., 11u
lezing met dia's: "Augustus und
die Wiederverwendeten Blëcke von
Kalabscha" door E. Winter (untv.
Trier)
inkom: gratis
(org. fak. W & L)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.l5u
viering
(org. UP)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: ?
(org. Landbouwkring - zie omme-
kant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
debat: steun aan de demokrati-
sche oppositie in de USSR, met
Y. Fainberg (Russisch dissident)
inkom: gratis
(org. Komitee Moskou '80 - zie
ommekant)

THIER8RAU, 20u
TD
inkom: ?
(org. Bios - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u30
film: "Oe luiaards van het
vruchtbare woud"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

C
1 '"

9 DEC.

".rtl>
I ~

MFlAN. 10 DEC.
NIEUWBOUW W & L, 8ste VERD., 11u

lezing: "Beeldende kunst en li-
teratuur in Oe Stijl" door C.
Blotkamp (Rijksuniv. Utrecht)
inkom: gratis
(org. WG Literatuur en Beelden-
de Kunst fak. W & L)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
informatie-avond over de onder-
wijsveranderingen in Aardrijks-
kunde en Geschiedenis
(org. Merkator - zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vonningsvergadering SJW

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
filmklub: "DrOle de',drame"Carnê
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec.)

'T STUC, ANIHATIEZAAl, 14u
jeugdteater: "Oe moeder va
ma" door Soepgroep
inkom: 100/70 (steunkaart), 40
(kinderen)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov. en dec.)

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)



ENERGIE ANDERS

Gezien het enorme sukses van de vo-
rige rondvaart - 15.000 bezoekers
in 60 dagen - heeft de vzw "Ener-
gie anders" besloten een nieuwe en
meer uitgebreide rondvaart te orga-
niseren doorheen het Vlaamse land,
die tussen 29 november en 11 decem-
ber in de Leuvense Kom zal aanlig-
gen.
De tentoonstelling is volledig ver-
nieuwd en er is nieuw dokumentatie-
materiaal voorhanden. De eksposi-
tieruimte is ingericht aan de hand
van tekstborden, waar wordt inge-
gaan op op1oss ingen van het energie·
probleem zonder gebruik te hoeven
maken van omstreden en riskante e-
nergiebronnen als kernenergie. Er
wordt aandacht besteed aan energie-
besparende systemen. Zonder vrij
vergaande energiebesparing is een
zinvol energiebeleid immers niet
goed mogelijk.
Vanzelfsprekend wordt er uitgebreid
aandacht besteed aan "alternatieve"
energiebronnen, windt, zon en me-
thaangastwinning. Op het dek staan
o.a. het prototype van de zg. Dar-
rieuxrotor. Van dit type draait er
op Schiphol reeds een groter test-
model. Het doel van het onderzoek
is de ontwikkeling van grote molens
die in de jaren '80 in produktie
zullen komen en langs de kust of op
de Noordzee zullen worden opgesteld
voor elektriciteitsproduktie. Be-
halve 2 andere windmolens staan er
zonnepanelen opgesteld die reeds in
de handel verkrijgbaar zijn. Gere-
kend met de te verwachten stijdin-
gen van energieprijzen én de voort-
gaande ontwikkeling van zonnever-
warmingssystemen kan men stellen
dat de aanschaf van wa~atersyste-
men reeds een verantwoorde investe-
ring is, terwijl op een termijn
van 10 tot 15 jaar ruimteverwarming
door middel van zonne-energie eko-
nomisch rendabel zal zijn.

Energie Anders
Consciencestraat 46
2000 Antwerpen
031/39/3B/68

HOMOSEKSUALITEIT IN DE PERS

Op woensdag 28 november richt de
LSWH om 14u in Auditorium Vesa1ius
een ko110kwium in over de plaats
die homoseksualiteit in de pers toe-
bedeeld wordt, en over het bee1 over
homoseksualiteit dat daarmee aan de
lezers wordt voorgeschoteld.
De pers, geschreven of gesproken,
kan drie verschillende houdingen
aannemen: of ze zwijgt erover als
vermoord (Gazet van Antwerpen), of
ze schrijft vooral over de "negatie-
ve" aspekten (Het Volk: "homo ver-
moordt vriend" - maar waar lees je
"hetero vermoordt vriendin"?), of
ze neemt homoseksualiteit ernstig
en rapporteert er onbevooroordeeld
over (De Morgen?).Ze kan natuurlijk
ook gewoon wat schri~bben voor
het thema (De Standa.~,. BRT).
Het beeld dat uiteindelijk aan het
publiek verkocht wordt bepaalt ook
hoe homoseksualiteit in de rest van
de samenleving wordt ervaren. Daar
hangt voor een f1ink~e1 de emanci-
pati..van de homo-inde '-straat van-
af. tn de toekomst van de homosek-
suele jongere. Belangrijk genoeg
dus!
Georganiseerd in samenwerking met
het Centrum voor Communikatieweten-
schappen KULeuven; in het paneel de
redakteurs (van o.a. Humo, De Morgen
BRT) en sociologen (prof. L. Boone,
B. Car1ier)

LSWH
Maria-Theresiastr.20
3000 Leuven

WEGWIJZER

PIEP", EN", ZUCHT

In de 1aaste sessie van de reeks
"Zelfhulpgroepen" in E1cker-Ik op
woensdag 12 december komt de ast-
mastichting aan bod.
Op 't kot hebben wij ook zo iemand
die het af en toe wat te kwaad
krijgt en dan moeilijk een brok.
lucht door de keel kan krijgen; z~
dat het er soms wel op lijkt dat
er een oud stoomtreintje door 't
huis piept. Nou, normaal moet die
jongen zich wat rustig houden, uit
mijn buurt blijven - want ik ben
een overtuigd roker - en 't één en
't ander slikken. Gek is dat, als
er een krisis is, dat die meestal
's avonds of - erger nog - 's
nachts plaatsgrijpt. Zoals die on-
fortuinlijke nacht om 3uur dat 't
lief van die gast mij in paniek
uit 't bed kwam halen om bij haar
kreunende gezel te waken totdat
ze de studentendokter had kunnen
verwittigen ... Maar wacht 's, hij
piepte toen niet ...? Och ja, ik

. vergis me met die nierkrisis' van
die gast. Nu ja, met al die zenuw-
zieken, kafé10pers, astmalijders
en epileptiekers zou ons kot best
tot de zelfhulpgroepen kunnen ge-
rekend worden.

Leuvense Gezondheidsraad
& E1cker-Ik
Blijde Inkomststraat 115
3000 Leuven
016/23.96.92

VISIER OP DE U,S,S,R,

De Westerse belangstelling voor
het doen en laten in het Oostblok
is er steeds geweest, nog versterkt
door de Akkoorden van Helsinki en
de dissidentenprocessen in Tsjecho-
slovakije.
Nu de USSR een mastodonten Olym-
pisch dorp hebben neergepoot in
~~skou in afwachting van de Olym-
pische Spelen '80, krijgt dit land,
net zoals Argentini~ in 1978 met
de Wereldcup, de speciale aandacht
i.V.m. de demokratische behande-
ling van zijn onderdanen.
In de ekspozaa1 van W & L loopt mo-
menteel een tentoonstelling van de
dissidente Russische schilder Igor
Ross.
Maar de 01ypische Spelen zelf zijn
het voorwerp van heel wat onder-
zoek en komitees. In Leuven orga-
niseert het "Moskou '8O"-komitee
op 5 december een avond over de de-
mokratische oppositie waar V. Fain-
berg (aktief lid in de vrije vak-
bonden "Smot") het woord zal voe-
ren. Dit debat wordt georganiseerd
door IKoVe, VUJO, KVHV, MLB, AIB.

Moskou '8O-komitee
p/a De Merodestr.175

1060 Brussel
02/537.73.71

HET RIJKE LEUVENSE LEVEN",
MAAR NIET IEDEREEN IS DAARVAN
OP DE HOOGTE",
Veto beschikt over heel wat infor-
matiebronnen om de agenda van de
"Aktivitips" vol te krijgen. Haar
als je die nauwkeurig overloopt,
merk je al gauw dat er eigenlijk
niet zoveel kringaktiviteiten zijn
opgenomen. Dat ligt niet aan ons,
maar wel aan de kringen zelf die
ofwel helemaal niet, ofwel met
mondjesmaat hun aktiviteiten 10sla·
ten. En toch zouden de kringaktivi·
teiten in Veto - tenslotte een stu·
dentenb1ad - ruim aan bod moeten
komen.
De algemene vergadering van Ku1~
tuurraad heeft een begin gemaakt
om hieraan te verhelpen; niet al-
leen in funktie van Veto, maar ook
om van elkaar te weten wat er op
kultuurgebied in de kringen gebeurt
wordt er een "logboek" aangelegd
dat op elke a.v. wordt aangevuld.
Om de kultuurafgevaardigden, maar
ook u, hierbij te helpen, stelt de
Veto-redaktie (nogmaals) formulier-
tjes ter beschikking waarop je sys-
tematisch je kringaktiviteiten kan
noteren én tijdig inleveren (data
van kring-a.v., werkgroepenverga-
dering, sportaktiviteiten, ontspan-
ning, TD, optredens, fuif ...).
Doe zoals Germania, Bios, Politika,
Merkator en zorg tijdig voor het
inleveren van je aktiviteiten.

Uw bereidwillige, Veto
Van Evenstraat 2d
3000 Leuven
016/22.44.38 en

KREATIVITEIT IN DE KERSTTIJD

De Stichting L. De Raet richt tij-
dens de decembermaand een reeks
kursussen in over het Vlaamse land.
Zonder in detail te gaan geven we
hieronder de titel, datum en plaats
van de betreffende kursussen. Voor
verdere inliChtingen en insc~-
vingen kan je op onderstaanó res
terecht.
Mime en bewegingsspel (26-30 decem-
ber, Oostmalle)·

Dansekspressie (26-30 december,
Oostmalle)
Kinderen helpen kreatief zij ·26-
30 december, Kortrijk)
Kruidenweekend in de Ardennen (14-
16 december, Beri s-~'eni1)

Attitudevorming op school. Wens-
droom of realiteit? (27-28 decem-
ber, Antwerpen)

Gemeentelijke jeugdraden en jeugd-
beleid '26-29 december, 00stma11e)
Film en gesprek (26-30 december,
Kessel-Lo)

Transaktionele analyse (26-30 de-
cember, Kessel-Lo)

Kennismaken en werken met video
(26-30 december, Kessel-Lo)

Werken in en met groepen (26-30 de-
cember, Kortijk)

Op zoek naar mijzelf (27-29 decem-
ber, Schoten)

Stichting L. De Raet
Liedtsstraat 27-29
1030 Brussel
02/241.88 .33



BLUE HOlE BIJ
MGR.SEHCIE

Het auditorium is een vagevuur, wij
zitten op de blaren, als kippen in
de dwergbankjes & wanneer de kweker
verschijnt verstomt het gekakel, i~
dereen zet zich schrap voor de gees-
telijke inspuiting.
Van energiekrisis is hier geen spra·
ke, van versobering nog minder dus,
en het auditorium ontpopt zich als
een walmende broei kast waar het
pluimvee opgeleid wordt tot de nie~
we generatie belastingsbetalers.
Maar vooraleer het zover komt moet
er nog heel wat warmte door het o-
pen raam verdwijnen; zo heb je voo~
eerst de alheersende gewoonte van
die kiekens om laat, zéér laat on-
der de wol te kruipen. Het de kip-
pen op stok gaan betekent hier dus:
'niet voor één uur vragen hoe laat
het is. Bijgevolg zijn er wel wat
die the next day van dat stokje val-
len, met een lam vleugeltje strij-
ken ze door de oogjes, knipperen e-
ven, mompelen iets over "warm" en
geven de geest. Iedereen in paniek
natuurlijk, een raam wordt openge-
zet, de flauwgevallen kip komt bij,
slaakt een kakel & prevelt zachtjes
tegen de kweker: "Ik zit met een
ei, professor". Die vat het letter-
lijk op en hij verwijst haar naar
de veearts. Zij knikt vertwijfeld
"neen" maar het kollege is nu al
lang genoeg gestoord, men kan na af-
spraak de kweker spreken, niet nu.
Dat voorts vetmesten niet de hoofd-
bedoeling is hier, blijkt duidelijk
uit de statistieken: het gros van
de ondervoede Vlaamse bevolking
(144) vind je bij het pluimvee van
Leuven; indien de A1ma-prijzen nu
nog over de kiekendraad gaan sprin-
gen zal er dat niet op vooruitgaan.
Haar zo erg is het nu ook weer nie~
niet overdrijven, kuikens; de prof
had gezegd: "De afwezi gen hebben on-
gelijk", en ja, het zijn telkens de
brossers die ongelijk krijgen, in
de broeikassen wordt het draaglijk;
in het begin moest je er als de ki~
pen bij zijn of een plaats op de
trappen werd je toegewezen. Nu kan
je gerust je vakje uitzoeken en ge-
nieten van de monunenta1e bankspr~
ken. Vreemd hoe frustratie. haat &
liefde daarin uitgedrukt staan,
zelfs ingenieurs vinden er uitweg
voor hun overlopende inspiratie:
"Push on the button, Prof might
blow up!". Hahaha, wij Iechen na",
tuurlijk. ERwin, Magda, A1ex & ik,
er stond een bolletje langs gete-
kend, ik duw er op en een geweldige

eksp10sie doet ons gelach verstom-
men ... Iedereen kijkt op en het sty-
logescharrel over papier deint uit.
De prof ziet er erg slecht uit, o-
veral hangen of liggen er stukjes
van hem. zijn assistent raapt ze
bijeen en past de legpuzzel aan el-
kaar met tranen in de ogen, want
hij is ontroerd. Kursussen worden
haastig dichtgeklapt en jassen &
truien worden bovengegraaid, het
zou toch onmenselijk zijn om na zo'
n ongeluk nog dit uur uit te doen ..
Kursisten muizen eruit, meer dan de
helft van de populatie is al verdw~
nen ... er vertrekken er nog meer ...
De assistent zoekt ijverig verder,
op handen & voeten kruipt hij snik-
kend tussen de banken, die nu zo
goed als leeg staan, iedereen is nu
weg, behalve wij vier, de vier van
de button, bovenaan het auditorium,
wat moeten we doen? Tot Erwin in
zijn eerlijk Oostvlaams vraagt:
"Moeten we helpen, meneer?" De aan-
gesprokene schrikt zich letterlijk
& figuurlijk een bul want hij richt
zijn hoofd op onder een bank. Hagda
krijgt het te kwaad en ze schiet in
een zenuwachtig ingehouden lach, A-
lex blijft stoTcijns kalm, ik krijg
blosjes van de warmte, m'n nekharen
gaan rechtop staan van angst, per
slot van rekening heb ~k die knop
toch ingedrukt. Wie weet wat een

ADV.: Ook i.V.m. de manier waarop
dat dossier is oo~este1d. kunnen we
in feite spreken van een Qolitiek
proces, in die zin dat het dossier
samengesteld is door, bij wijze van
soreken, één beoaaide' anent, en dat
die man -dat kan niet anders als men
dat dossier leest-werkelijk uitge-
gaan is van de overtui~inq dat die
studenten schuldig moêten zijn. Ter-
wijl het een algemeen beginsel is in
ons recht dat iemand moet neacht
worden als zijnde onschuldig tot
zijn schuld bewezen is, heeft die
aqent in alle nrocessen-verbalen
(pv's), die hij opgenaakt heeft,
niets anders proberen te doen dan,
uitgaande van de ste11in9 dat'die
studenten schuldig zijn, zoveel mo-
~e1ijk stukken te fabriceren tegen
die studenten. Bewijzen daarvan zijn
er genoeg, want er zijn dingen genoeo
die in dat pv staan en waarvan we -
duidelijk kunnen bewijzen dat ze
fout zijn.
Het meest flagrante en het meest
dUidelijke voorbeeld misschien'is
dat die agent beweert 00 één en het-
zelfde uur, twee verschillende men-
sen te ondervragen, iets wat totaal
onmogelijk is, maar toch slaagt die
man erin om te zeggen dat hij op een
bepaald uur, 13h45, een zekere Peter
ondervraagt, en on hetzelfde moment
ondervraagt hij een zekere Geert.
Dat kan dus oewoon niet ! Dat is een
dUidelijk bewijs dat dat proces ge-
woon in mekaar is gezet, dat de stuk-
ken in mekaar zijn geschoven door de
politie.
Er zijn er nog duidelijk andere.
Dat is vandaag ook gebleken op het
proces. De RTT-mensen, die opgeroe-
pen waren als getuigen! charge,
kunnen niemand jerkennen; er is er
zelfs ene bij die erin slaagt om
toch iemand te herkennen, en dan nog
iemand die helemaal niet beschuldigd
wordt van het toebrengen van schade
aan de RTT-wagens waar het om QinQ.
Het was dus vandaag voor alledrie
van die RTT-mensen onmogelijk om men-
sen te herkennen; ze neven toe dat
ze öestijds ook niemand hebben aan-
geduid. Haar hoe is het dan wel ge-
beurd? Wel, die bewuste agent heeft
een aantal mensen laten oppakken;
men is daarmee naar de rijkswacht
gegaan en dan heeft men die studen-
ten tussen twee agenten in binnen-
gebr~cht waar die RTT-mensen ook za-
ten. De konfrontatie met de RTT-ers
is als volgt verlopen. Hen laat één
van die studenten binnen, en men
vraagt dan aan die RTT-mensen of ze
die herkennen. Zitten ze daar een
halve minuut, knikt er één, kijken
die agenten nog eens kwaad, nog een
halve minuut, knikt de vo1~ende. Nog
een halve minuut kijken die agenten
en dan knikt de derde. ~aar dat is
geen manier waarop normaal gesproken
een konfrontatie moet Qebeuren. Nor-
maal moet een konfrontätie zo gebeu-
ren dat men één beoaalde verdachte
tussen vier, vijf ander mensen in
burger plaatst en dat dan de getuige
daaruit de zooenaamde verdachte
haalt. .

STUDENTEN ZIJN GEEN GANGSTERS
Op 2 novembeJI. (AUelLU.elen!) WVt.d e.en beg.ût gemaakt mu de. p!l.OcU6en VOOJL
de kOJLMküonele JLech.t.bank.te Leuven tegen een dt.ILÛ.g:ta1. 6.tudVt.ten die vo-
JLig jaall akti.e6 «tUlen .ût de akti.e tegen de 10.000 en VOOJLde demolvta.tU.e.-
JLing van het Ondwui.j6.
H.i.eJt.Om.tJt.Vt.t.i.6 een bJLoc.lw.ll.eopguteld IAtlMvan oveJt.(.gVt6 de eeJl.6u oplage
geheel veJLkoch.t.i.6, de .tweede oplage b.i.jna en IAtlMvan een dwe h~e
veJl.6.ie.ût de maak .i.6 (en op het ogenbUk cûtt je dil leut hopelijk Jteed6
te koop).
In deze bJLochwte woJtd.t dLli.delijk hoe JLijk6wa.cht, 808 en het geJI.echt een de-
molvta.tU.che ak.U.e,gedlt.agen doolt. een bJLedegJt.OI!.p6.tude.nte.n, p!l.Obel!.lt.t te nek-
ken doo« enkele akti.eve 6.tudenten uil de gJt.Ote gJt.OI!.pakti.evoweJ1.6 uil te
p.(.kken, doo« hen vOOJt de Jtec.h.tbank.te 6lWJLen op ba.6.i.6' van do66.i.eJ1.6 d.i.e
dLli.deUjk .ût elkaaIl gezet ujn, en doo« hen VeJI.volgVt6 "vooJLbeeld.ig" te
6t1La66en (1).
OVeJI. deze bJLochwte en OVeJI.de p!l.OcU6en hadden we. een gUpIlek met Un van
de advolutten van de vwed.ig.i.ng, a6ge.nomen op de eeJl.6te p!l.Ocudag, 2 novem-
beJI..

VET0 : 1n de bJLochwte woJtd.t het p!l.O-
cu een "pol.i..t.iek p!l.Ocu" ge-

no emd• Ho11. 6.taa.t u daaIlteg e.noveJI.?

ADV.: Ik denk dat we dat proces dui-
lijk een politiek Droces kunnen noe-
men. Vandaan, 002 nov., moesten er
dus 5 studenten' voorkomen, op 5 dec.
moeten er 14 voorkomen, op 26 dec.
nog eens twee (tweede kerstdag!
~vdr.), en dan noo eens 11 studenten
op een nog niet bepaalde datum. Op
een paar maanden tijd gaan er dus
een dertiQta1 studenten voor de kor-
rektione1è rechtbank verschenen zijn,
en de bedoe1in9 van het Darket kan
daarbij enkel en alleen maar zijn de
studenten schrik aan te jagen door
voorbeelden te stellen.
Voorbeelden stellen in de zin van,
het is nu het beoin van het acade-
misch jaar, en studenten die nu ge-
neigd zouden zijn om aktie te gaan
voeren, die moeten afgeschrikt wor-
den. Wanneer je dus gaat aktie voe-
ren tegen de 10.000 en derqe1ijke
meer, dan gaat het Darket je ~f-
schrikken door te dreigen dat je
door hen gaat gedagvaard worden voor
de korrektione1e rechtbank, en ris-
keer je dus met een strafregister
te zitten, riskeer je korrektione1e
straffen op je dak te krijgen, en
de be1~1ing van het parket is, op
die ma~~r, repressie uit te oefenen,
00 die manier te verhinderen dat
studenten op straat komen om te
strijden voor demokratische rechten.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is
dat men een aantal studenten voor
de ko~~tione1e rechtbank daagt,
waarvo.~men van tevoren weet dat ze
aaan moeten vrijgesnroken worden.
Een ander voorbeeld is een brief
die indertijd door het parket ge-
schreven is.
In maart '79 hadden nl. enkele tien-
tallen studenten het rektoraatsQe-
bouw in Leuven bezet. Ze zijn däar-
uit gesleurd door de rijkswacht, hun
identiteit is uiteraard opnenomen
door de rijkswacht, en al die studen~
ten hebben dan achteraf een brief
van het parket oekregen.
In die brief stond dat de student in
kwestie zich had schu1dio Qemaakt
aan huisvredebreuk. Huisvredebreuk
nu is een vrij zwaar en vrij ernstig

(1) Op 16 november werden vier ge-
dagvaarden veroordeeld tot een

boete van BOO tot 2000 fr, plus de
proceskosten en werd één persoon
vrij gesproken. Cfr. ook de persmo-
tie van het aktiekomitee van 16 no-
vember in de kranten.

proces erop zal volgen, daar valt
nog over te SChrijven: "Student
blaast prof op!"
De assistent komt bij onze bank uit,
hij ziet de knop met de tekst en
valt haast in zwijm. Wij ondersteu-
nen hem en hij kreunt me toe: "Jij
monster, ik sleep je voor het ge-
recht." Ik protesteer: "Haar we
zijn al bijna te laat voor Filoso-
fie." Om kort te zijn, niet hij,
maar wij sleepten hêm naar buiten
waar hij op adem kwam ...
De volgende dag komen twee mannen
op m'n kot. Ik sta onder arrest.
Waarom? Door wie? Wie bent u? Wie
geeft u het recht? ... De twee sul-
len weten van niets, ze hebben en-
kel bevel gekregen me te arresteren,
bovendien eten ze mijn ontbijt op
waar ik in hemdsmouwen bij sta. Le-
zer, hier is een boek over te
SChrijven, ik bedoel, over wat er
dan gebeurt. Leest u "Het Proces"
van Kafka nog eens, dan weet u het.

j.a. 11

misdrijf, dat normaal vervolgd moet
worden voor de korrektionele recht-
bank. Het parket doet dan in die
brief alsof zij zeer qedu1dig zijn,
alsof zij medelijden hebben met de
studenten, en ze ze~gen, kijk, wij
gaan u daarvoor niet vervolgen; ge .
moogt dus bij wijze van spreken blij
zijn; maar pas op, als ge nog een.

nieuw misdrij~urft plegen, maar
niet alleen ~~als ne een onsocia-
1e 1evenshoud,hff zoudt hebben, als
oe u slecht zoudt aedraaen 'en dat
kan dus van alles betekenen, bv. mee-
doen aan een betoginn, dat is ook
slecht gedra9,~lgens die mannen -
als ge dus M.,~. durft on straat
komen voor bepaalde eisen, dan gaan
~e u vervolaen voor huisvredebreuk.
Dat is dus ëen enorme dreiaing die
00 die mensen rust, want als ze dur-
ven meedoen aan akties, en ze worden
in het oog gehouden , dan gaan ze
vervolgd worden voor huisvredebreuk,
gepleegd in maart '79.
Dat is echter louter een intimidatie-
maatregel van het parket OMdat ze
heel goed weten dat zij die studen-
ten nooit gaan kunnen vervolgen voor
huisvredebreuk, omdat ze heel goed
weten dat dat helemaal geen huisvre-
·debreuk is. Om van huisvredebreuk te
kunnen spreken, moet het zijn dat
men binnendrinat in een woning, waar
dus mensen in wonen! Nu kan niemand
staande houden dat in het rektoraats-
gebouw in Leuven mensen wonen, daar
wordt administratief ~erk verricht,
maar daar woont niemand.
Juridisch is dat dus helemaal geen
huisvredebreuk, het parket weet dat
ze Juridisch geen enkel been hebben
om op te kunnen staan en dat wanneer
men zou willen vervolQen Men auto-
matisch tot vrijsorakên zal komen.
Haar ze geven de indruk aan de stu-
denten, die dat uiteraard allemaal
niet weten, dat ze ~el degelijk over
argumenten beschikken. Want, als ze
argumenten zouden hebben, waarom
zouden ze huisvredebreuk - wat een
zwaar misdrijf is - niet vervolgen,
maar brengen ze daarentegen wel ~-
sen voor de korrektione1e rechtbank
voor kleine onnozele feiten, waar
de studenten maksimum een boete kun-
nen krijgen van 800 fr?
Ik denk dat die brief heel duidelijk
de bedoeling van het oark~t weer-
Qeeft, nl. hou u van straat, kom
niet op voor uw eisen, en dat is uit-
eindelijk ook de bedoelino van die
orocessen. Het is dus daarom dat
wij dat een Do1itiek oroces noemen,
omdat de bedoelin~ van die processen
juist is de studenten af te houden
van het opkomen voor beoaaIde eisen,
van het op een demokratische manier
vechten voor deze eisen.

VETO: Kunt u wa.t meeJI..ûtga.an op het
do66i.eJI. zel6 cûtt vandaag be-

handeld .i.6?

Maar hier is dat dus'op een totaal
andere manier gebeurd, en die RTT-
mensen konden bij wijze van spreken
niet anders dan ja knikken en zeggen
dat die studenten het geweest waren.
Frappant voorbeeld daarvan is dat
wanneer meneer Berckmans zijn pv op-
maakt, hij de verschillende mensen
die hij later laat opoakken be-
schrijft. Hij zeat dus van de ene,
dat die drager is van een blauwe
jekker, blauwe broek, zwarte haren
en een megafoon. Een tweede, drager
van een groene anorak, blauwe jeans-
broek, lange zwarte haren. Een derde,
drager van een wollen studentenjas
in beige kleur met kao, drager van
een bril en welke een bruine boeken-
tas in de hand hield. 00 die manier
beschrijft dus deze meneer Berckmans,
bijzondere agent bij de politie, die
verdachten.Hanneer men dan later die
~TT-mensen ondervraagt, dan gaan die

veJI.votg: p.6
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RTT-mensen op identiek dezelfde ma-
nier deze verdachten ~aan typeren.
Ook dan gaan ze bv. spreken van een
wollen studentenjas in beige kleur

t kap. Dat is iets wat normaal ge-
soroken, psycholoqisch gezien, to-
taal onmogelijk is. Als ik de kledij
van iemand beschrijf, en iemand doet
dat onafhankelijk van Mij, dan gaan
daar toch beoaalde verschillen in
zijn. Als men dan bv. spreekt van
wollen studentenjas, ja, dan zal de
ene spreken van een wollen studen-
tenjas, de andere misschien van een
duffelcoat, maar dat Men allebei
spreekt van een wollen studentenjas,
dat men allebei ze~t in beige kleur,
en de clou van de affaire, dat men
dan allebei erbij zegt met kap, dat
is normaal gesproken niet mogelijk.
Hetzelfde is onge~aan voor de manier
waarop de anderen oetyoeerd zijn,
ook daar spreekt men in identiek de-
zelfde bewoordingen bij het typeren
van de kledij, en van de haren van
de personen. Dat kan enkele en al-
leen maar verklaard worden vanuit
suggestie, vanuit meneer Berckmans,
die het proces heeft opgesteld.Die
meneer Berckmans zou dan ~evraagd
hebben aan die getuigen of die per-
soon daar, met zijn wollen jas, in
beige kleur en met kap, endrager van
een boekentas, of dle erbij was?
Dan hebben die mensen ~ewoon geknikt.
En dan schrijft meneer Berckmans na-
tuurlijk plots dat de getuige ver-
klaart dat hij de man in wollen jas,
enzoverder herkent, maar dat zijn in
feite geen herkennin~stekens.

VETO: In de Gto~e ~taat ook d4t
de B08 vooJLtdwr.end p!I.Obeelt.t

de do~~.i.~ naaJI. zi..c.h .toete .tJr.ek-~
kw. Kan u d4aJt0VeJl lint zeggw?
ADV.: In het oroces dat we vandaag
gehad hebben, is dat dus niet zo,
maar er zijn andere voorbeelden van
processen, waar dat wel het geval
is, o.a. in het proces waar twee
studenten ervan beticht worden met
stenen de ruiten van het justitiepa-
leis ingegooid te hebben, terwijl
ze op dat uur OP een andere plaats
waren. Daar zijn die mensen na de
feiten door de politie, wel degelijk
doorde-pol itie ,-oogeoakt, maar een-
maal dat die mensen dus in handen
waren van de oolitie, is de BOB
daarbij gekomen, en heeft die BOB-er
die mensen bij wijze van spreken uit
de handen van de politie gehaald,
meegepakt naar de Da~obertstraat,
naar de rijkswacht dus, en heeft de
BOB Qans het verder onderzoek in
handèn genomen. Dat is daar een dui-
delijk voorbeeld van.

VETO: Kan u ook u..UwUdw OVeJl de
andeJle p!I.OCU~w?

ADV.: Wel ,ik zal eerst enige beden-
kingen maken bij het oroces i.V.m.
de ingegooide ruiten van het justi-
tiepaleis. Het bewijsmiddel dat men
hier tegen de aangeklaagde studenten
heeft, is een zogenaaMd deskundig
onderzoek, oo~emaakt door een prof
in leuven. ~at heeft men nl. gedaan?
!lenheeft àie stuàenten voor het
justitiepaleis opgepakt, dat was als
ik mij niet vergis, even na twaalven
('s nachts nvdr.), terwijl om 10
voor twaalf die ruiten zijn inge-
gooid. Even na twaalven komen die
studenten daar langs, op het ogen-
blik dat de oolitie al daar is, en
ze worden opgepakt. De B0B is er dan
bij gekomen, die heeft het onderzoek
verder gedaan, en de BOB heeft dan
de zakken van die studenten onder-
zocht, en men heeft in die zakken
wa t steengrui s qevonden. 'ienheeft
dat steengruis samen met stenen die
men in het justitiepaleis nevonden
had, afgegeven aan een professor,
professor Daenens, als ik Mij niet
vergis, en die man moet een apoteker
zijn of een ~eneesheer. Die is pro-
fessor in de bromotoloqie, dat heeft
iets te maken met slijmvliezen en
zo. ~ar dus, aan zo iemand en niet
aan een geoloog laat men dan stenen
onderzoeken. En het enige wat die
~rofessor gedaan heeft, dat is,

eens naar de kleur gekeken van die
stenen, hij heeft die onder de mi-
kroskoop gele~d en hij heeft dan ge-
zien dat die stenen allemaal rood
waren. Dus die bakstenen in het jus-
titiepaleis waren natuurlijk rood,
en ook dat steenqruis in de zakken
van die studenten was rood. En hij
zegt dat daar een grote schakering
is van rood, ge hebt oranjerood,
naar bruinrood, qe hebt helrood, en
hetzelfde hebt ne natuurlijk bij die

bakstenen. En vanuit zoiets komt men
dan tot de konklusie dat de stenen
in het justitiepaleis volkomen over-
eenstemmen met dat oruis van die
studenten, en dat dus dat gruis in
die jaszakken afkomstig is van de
stenen in het justitiepaleis. Bon,
men zegt m.a.w. dat die stenen die
daar gevonden zijn, eerst in de jas-
zakken hebben ~~zeten, want dat ze
de rest ervan teruggevonden hebben.
Maar dat is totaal onjuist; als ~n
daarover met geolgen praat, dan zeg-
gen die, ja, êlke baksteen is rood.
Een baksteen 1s rood, en als ge een
rode baksteen neemt, dan Qa je die
verschillende schakerinoen yan rood
naar helrood, naar bruinrood, naar
oranjerood, enzoverder, dat ga je
voor elke baksteen vinden. Dus dat
is geen manier om te bepalen of er
daar een overeenstemMing is, het
enigste wat die orof heeft kunnen
besluiten, is dat dat gruis afkom-
stiQ is van bakstenen, maar niet
meer. Op die manier kan je wel zeg-
gen dat al de stenen waarmee de hui-
zen hier in leuven Qemaakt zijn, de-
zelfde zijn als diegene die in het
justitiepaleis gevonden zijn.
Wat betreft andere feiten in andere
processen; in een van de processen
worden een aantal mensen vervolgd
voor het bezet hebben van de trein-
sooren in leuven. Er zijn daar men-
sen opgepakt die daar helemaal niet
waren, de rijkswacht heeft die opge-
pakt enkele honderden meters van het
station verwijderd. Die zijn nooit
of nooit door iemand herkend ge-
weest, niemand heeft die 00 de spo-
ren zien zitten, maar toch worden
ze van die bezetting beschuldigd.
Dat betekent dus qewoon dat, als er
ergens een aktie is van studenten
en jij als student binnen een straal
van, laat ons zeggen, een halve ki-
lometer opgepakt wordt, dat men u
datgene wat er gebeurd is, maar in
de schoenen schuift, ook al heeft
niemand dat oezien. Dat is bij dat
proces zeer duidelijk.
In dat proces is nog wat anders ge-
beurd, wat zeer ern6Pfq is. De sta-
tionschef van leuv~J~'die dus de
studenten gezien heeft of vermoedt
die te hebben zien zitten op de spo-
ren, die man dus is achteraf bij de
rijkswacht moeten k~n, en de rijks-
wacht heeft hem danf~fto's laten
zien. Dat waren fotu-:s Qenomen door
de BOB. Waar en wanneer'die foto's
genomen zijn, weten wij niet. Maar
de BOB geeft dus foto's van twee

de lactls
hominlbusqu.·

Wil je je .!i0ÜÓJJJti.,te.i..t met de VeJl-
volgde t.tuden.tw be.tu.ige.tl, de
~.tJr..i.jd om de deJrlOlvuLti.J.Vti.ng van
het otlde/UlJ.i.j~ ond~.teunen fit met
eigw ogw uw hoe het gvr.ech.teen
loopje neemt ",et de JtechûpiUU1k,
dan pltent je but deze d4.ta In je
gelleugw w noteeJl je ze .ür je age.tt·
da.:
~e~dag S decembvr.: ~chewu:l~p!I.O-

cu
lOO~dag 26 decembvr.: ~tewglU.l.U.-

pltOCU
vllÁ.jdag 28 decembeJl: ~pooJUl.'egp'Wcu
te.t.k~ om 9u VOOIt de IwMek.t.i.ol1ele
kameJt van het Leuv~ guechûho6.

In een koornunikee<lat v.ic.e-Itek.tolt
Suvo.t.te in Germaanse rondstrooide,
zou hij niet in aanmerking komen
voor de opvolgbIg van Iuvuüna.al Sue-
n~ •• Servotte neemt het namelijk
graag op voor de veJtZuch.t.ürgw van
vooruitstrevende v/tOuwel.i.jkeItel.(.g.i.-
euzw. _ En daar de ~ onlangs de
I10MekU terug verwezen heeft naar
de lange /tOkkw en de vliegende kap-
pw, zal Servotte zeker naar de on-
d~te lade verwezen Zijn wat zijn
kandidatuur betreft.

•
Het is bekend dat akadem.ic..i. niet al-
tijd even akad~ch tewerk gaan zo-
dra ze zich builw fwn. eigw teJl"Jte.ur wagen. _ Vekaan CaJtliu (Weten-
schappen) zet echter in een voorstel
tot gedup~eeJtde e~te kan
in zijn fakulteit alle ~luizw opw.
_ Op een bijna ama.t~~che ma-
nier worden een aantal goed .in de
maJtk.t tiggp~e argumenten bijeenge-
bracht om het voorstel toch maar de
nodige (?) steun te bezorgen. Dit
geeft uiteraard aanleiding tot een
aantal flagrante teg~.tIIÁ.jd.i.ghedw.
_ In vernoemde eerste kan zou hij
er o.a.(!) willen in slagen om de
vakkennis voor elk vak apart uit te
breiden en te verdiepen, de studie-
druk niet te verzwaren, een algeme-
nere wetenschappelijke vorming te
verstrekken, de mensen de mogelijk-
heid te geven om zichzelf een aange-
past studiegedrag aan te kweken en
de abituri~nten de kans te geven om
eventuele tekorten in hun voorken-
nis bij te werken.

•
Over hoeveel jaJttn denkt prof. Car-
lier deze eerste kandidatuur te
spreiden, wordt in het voorstel he-
laas niet vermeld .• Het gwte van
de hele kwestie is dat de akadem.i.-
~che Jtaad het voorstel nog ~.t.i.g
blijkt te nemen, zodat men in Weten-
schappen momenteel reeds aan de kon-
sultatie van de POK~_toe_is. - We
blijven dan ook op onze hoede, want
wie uiteindelijk betaalt voor de
dItomellÁ.jwvan de proffen is ook al
lang bekend (voor eerstekanners: de
~tud ent) •

verschillende oersonen, en die sta-
tionschef verklaart dan dat hij de
oersonen die op de foto's staan in-
derdaad op de sporen heeft zien zit-
ten.
Dat betekent dat de BOB een aantal
fiches aanlegt van beoaalde studen-
ten waarvan zij weten dat die zich
met aktie bezighouden, en dat zij
die fiches ook effektief gebruiken
om processen in mekaar te"steken.
Dat betekent dat het volstaat dat,
als er dan een aktie is, zo een foto
te laten "identificeren" door een
getuige, en je hebt een proces aan
uw been. Ook al word je nooit her-
kend door de stationschef, want in
dit geval is het dan zo straf ge-
weest dat men nooit is overgegaan
tot een konfrontatie tussen de sta-
tionschef en de oersonen die daar
00 de foto's waren. Het is zelfs
veel erger, normaal ges~roken is het
in Belgi~ zo dat de verdediging het
recht heeft om over hetzelfde ma-
teriaal te beschikken als datgene
wat de openbare aanklager gebruikt.
Maar dat gebeurt dus niet; die foto'
s van de BOB zijn geheim, en in dit
geval steken ze dan ook helemaal
niet in het dossier.
Dat betekent dan ook dat de openba-
re aanklager gebruik maakt van be-
wijsmateriaal waarover de ~~edi-
ging geen inzicht heeft. D'.hrle ver-
dediging dat niet kan inzièn, is een
flagrante aanfluiting van de rech-
ten van de verdediging" en dat duid
dan ook weer aan, dat men op die ma-
nier, gewoon 00 basis van fiches die
door de BOB oDgemaakt wordf}K:,dat
men op basis daarvan mensefiT'oces-
sen aandoet.

b.b. •
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KOMMUNAUTAIR
I.EKONOMISCH FEDERALISME: EINDE VAN, .
SOLIDARITEIT?
Ons typisch Belgisch politiek le-
ven - daarmee bedoel ik de gemeen-
.schapsverhouding - wordt vandaag in
de ban gehouden van êên groot pro-
bleem: het ekonomisch federalisme.
Waarover het gaat is genoeglijk ge-
kend: Vlaanderen zowel als Wa11oni~
willen hun eigen ekonomisch leven
zelf organiseren en vooral Vlaande-
ren wil daartoe de eigen fiskali-
teit als werktuig gebruiken.

Deze maand herkenden wij in enkele
/z.1l.ingbla.den een aantal W,w,tlrtLti.u
die ons bijzonder bekend voorkwamen.
• Na enig speurwerk bleken ze uit
cU..t. e..(gVlh.t.e.b.ta.d te komen .• Da' s
nog niet allu .• Het tijdschrift
Linkh wijdde - ook deze maand - een
uitvoerige bijdrage aan de KULeuven
... ook breed gu.t.o66e.eJtddoor Ve..t.o.
• Wordt dit blad dan al niet van a
tot z gde.zen, alleszins wordt het
9e.bJt.u.i.k.t.

•
Ge.he.elonthoudeJL/J zu11en niet meer
weten waar ze aan toe zijn .• Wordt
als inds "'Vlhenheuge.n.u de alkohol
als de gud deA "'Vlhhe.id afgedaan,
de Am~en hebben dit fabeltje
nu uit de wereld geholpen .• Een
htvt.tige~lok slok per dag is ze.eA
gezond •• Dit geldt echter niet
voo r 6aJllLti.e.k e.dIWtk eJL/J.• Als de
Te.hVlJ1aJt.6e ~.tude.nten dit Ameri kaans
nieuws-eventueel nog zouden lezen,
zullen ze het zich wel dik be.klagen
dat ze in 't begin van de Iraanse
revolutie zoveel kratten sterke
drank in de Iliolen hebben gegoten.

•
Nu pas bereikte ons het nieuws dat
het .in.tMviC?J.II ",et de.~tu.de.ntendok-
.teJL/J(Veto 1) wel wat .t.e.aktiu deed
loskomen .• Me.i4ju~tu.de.nten waren
in hun emancipatie-eM geraakt bij
de opmerking dat slecht anti-kon-
ceptiegedrag een uiting van onvol-
lOO.4t.enhe.id is .• Ook de v.i.c.e.-Jtek.tolt
vond dat er af en toe ~.teJLke. uit-
spraken in het interview zaten .•
Zitten wij hier in het midd~
Ond~j6 of aan de unie6?

•Je mag je deze weken aan enkele
voolltAe.66e.Ujke.6~ in de Rex:
"Oie. Ble.c.h.tltO"",d", "Oay6 06 He.ave.n"
en "Lil LWUl" •• Waar is de tijd ge-
bleven dat iedere student de lof
zong over de studio, die het nu bij
JI1IIIU Bond en "B.<.U.ti.6" houdt.

•
De wetenschap voJtde.Jt.t •• Niet ~leen
pakt de unie6 uit met een zonne.ënM-
gie.-auto en is er een Leuvense kap-
peA die het wa ter op haalt.te.mpe>ta.-
.tuuA brengt via zonnepanelen .• Er
zouden nu ook ul.tIuuonolte. gel.u..üie.n
bestaan waarmee men bv. be..t.ogeJL/J
tot op zekere hoogte in bedwang kan
houden. , Makke. betogingen moeten
dus niet meer noodzake.lijk~jze
op rekeni ng van ge.b1lekI1I1n e.n.thou.t.i-
l14",egeschreven worden .• Maar daar-
entegen heeft de .t1luuk geen impakt
op oVeAe.n.tho~iI14.te. manifestanten .•
't Is dus allu of nie..t6.

•In dezelfde lIIdte.1lie.• Brigadier
Van Orsh~ven, BOB-M om de.n bJtOde.
en bekend bij LeuvVlhe. ~tu.de.n.te.nak-
tiu, wordt de laatste tijd veel ge·
signa1eerd in en rond het Pedago-
git.ch 1~.tUuu.t •• Ook in lu~e.n al-
daar laat hij zich opmeAke.n •• Wij
vermoeden dat hij geen 10.000 kan
betalen en daarom ~luik (be.JtOep6-
mi6v01lllling?) de lessen volgt om
daarna pedagogit.ch v~oJtd te-
gen de studenten op te treden.• • •

Tegen dit streven is er heel wat
wantrouwen ontstaan (zodat het wel
moeilijk wordt zomaar over "Vlaan-
deren" of "Wallonië" te schrijven).
Bepaalde CVP-politici vrezen hun
macht over het ganse lande te ver-
liezen, anderen zijn dan weer bang
voor een te uitgesproken hegemonie
van diezelfde CVP. Maar êên punt
van kritiek zou ik hier meer speci-
aal willen behandelen: ekonomisch
federalisme zou de solidariteit
tussen Vlamingen en Walen ongedaan
maken. Merk wel op dat ik niet
schrijf "Vlaanderen" en "Wallonië"
maar dat ik hier het direkte soli-
daire optreden van Vlamingen en Wa-
len bedoel en dus niet de solidari-
teit tussen twee (al of niet) auto-
nome staatsapparaten (zoals dat nu
tot uiting zou moeten komen in de
dotaties) .
De opmerking ligt natuurlijk voor
de hand. Als het Vlaanderen van nu
autonoom wordt, zouden de Walen wel
eens vlug kunnen ontnuchterd wor-
den en zien dat de autonomie voor
hen niet de kip met gouden eieren
is waarvoor het wel eens wordt ge-
houden in het Zuiden. Al gauw krij-
gen we dan nog meer dan nu de
schuld van de Waalse problemen en
meteen is het hek van de dam: Vla-
mingen staan lijnrecht tegenover
Wa1en~~~aamse arbeiders lijnrecht
tegen~ Waalse arbeiders. Is dat
echt het scenario waaraan wij ons
mogen verwachten?

Het antwoord op deze vraag zou ik
willen laten voorafgaan door de
volgende opmerking: is het werke-
lijk nodig dat er eerst ekonomisch
federalisme komt om Vlaamse en Waal
se arbeiders met getrOkken messen
tegenover elkaar te doen staan?
Ook in de unitaire staat zijn er
voorbeelden van syndikale akties
die tegen de arbeiders van de ande·
re gemeenschap gericht waren. Ik
vernoem ALZ-Genk (gekontro1eerd
door Cockeri11 dat zelf een toon-
beeld is van een typisch unitair
bedrijf), de aktie in Raet1-Dodeke·
fer (Ternat) tegen Balamunck en
zelfs de ASLK waar de Vlaamse be-
dienden de splitsing van de spaar-
kas vroegen.
Dit is natuurlijk geen antwoord op
de eigenlijk gestelde vraag. Haar
het is wel het begin van mijn ant-
woord op die vraag: het ekonomisch
federalisme is een middel om die
solidariteit te verbeteren!!
Iedereen zal wel met mij akkoord
gaan dat diê solidariteit nu ver
te zoeken is (cfr. hoger). Beiden
voelen zich door de andere bedro-
gen, beiden geven de andere de
schuld van zijn problemen. Dit is
de situatie in de unitaire staat!
Nemen we nu ook aan dat deze staat
66k op eigen ekonomisch vlak gefe-
deraliseerd wordt. Vlaanderen wordt
autonoom en zal met de eigen midde-
len een aangepaste ekonomische poli-
tiek kunnen voeren - laten we hopen
dat dit een andere politiek wordt
dan in het hUidige B1egië ..Deze po-
litiek moêt de Vlaamse arbeider ge-
ven wat hem toekomt en dan zal deze
inzien dat niet zozeer de Waalse a~
beider, maar wel het frankofoon

Brussels patronaat de boeman is en
blijft. Omgekeerd geldt dit ook
voor Wallonië: niet de Vlaamse ha-
venarbeider of de Vlaamse tekstiel-
arbeider is de oorzaak van de te-
leurgang van de Waalse ekonomie.
Ook hij zal zijn aanvallen nu op de
ware vijand richten, een Vijand die
voor Vlamingen en Walen dezelfde is

de bonzen van de Sociêtê Génêra1e
en co.
Vlamingen en Walen zullen dus door
het ekonomisch federalisme dichter
bij elkaar komen dan nu het geval
is of, om het ruimer te zeggen: pas
wanneer een volk zichzelf kan zijn
verstaat het een ander volk.

Hans Br~cquenê
Leuven

11.WANDELEN IN DE VOER
Graag wil ik argumenteren waarom ik
in de Voer tien gaan wandelen en ik
wil de gebeurtenissen in een juist
daglicht stellen. Meestal stuit ik
bij de student hieromtrent op meer
on~egrip dan bij de man van de
straat. Deze heeft nog respekt voor
mensen die, zoals De Nieuwe schrijft
de fysieke moed hebben om Vlamingen
die dag in dag uit op de barrikaden
staan, te steunen.
Met welk recht mag men deze mensen
uit de Voer VtJlVltUmdUl van hun kul-

tuur? Voor deze Vlaamse dorpjes (in
de encyk10pedie van '58 gekata10-
geerd als: Vl. gem. in provo Luik)
zijn de problemen pas begonnen wan-
neer ze in '63 terug aansluiting
kregen bij hun volk. Dit was niet
naar de zin van enkele Waalse kapi-
talisten (hereboeren en grootgrond-
bezitters): de Voerstreek moest
voor deze kapitaalkrachtigen terug
Waals worden. Het beste argument
daarvoor is dat de Voer totaal

VeAvotg: p.'
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De "culture1en" van BIOS lieten via
hun kringblad weten dat 't eten op
hun kerstfeest je "free goet" zal
zijn, waarop Joos F1roquin zaliger
zich spontaan in z'n graf omdraaide
Fundamentele vernieuwing in het
LANDBOUWpresidium: blijkens het edi·
toriaal van "Floreat" wordt dit
blad voortaan door kabouters en to-
venaars klaargestoomd. De Veto-re-
daktie wacht met spanning op het a-
dres van die kabouterkes: we willen
ook wel 's een Veto op tijd klaar
hebben. Uiteraard blijven alle gew~
ne mesen die wat werk willen verzet
ten van harte welkom.
In het NFK (Nieuw Filosofische
Kring) heeft men in alle (geestes-)
rust de 10.000-aktie overschouwd,
gewogen en ge~va1ueerd. Hun - inte~
essante - konklusie was dat de so-
cio-kulture1e"~):mpe1s in de opvoe-
ding weleens It~arder zouden kun-
nen doorwegen dan de financiële -
hoewel die uiteraard niet weg te
cijferen zijn. Ze konkluderen dat
dingen als ag~~~aatsop1eiding en
een maatschapiGi';,jke visie op het
geleverde onderwijs dringend aan
een degelijke behandeling toe zijn.
In POLITIKA wil de werkgroep "ab-
surd gedrag" de evidentie van ste-
reotiepe gedragspatronen in de maat
schappij te lijf gaan. In "Polstok"
stelt de werkgroep zichzelf in een
(absurd) interview voor.
Of er gelachen gaat worden weet ze
nog niet zeker, maar er zijn reeds
enkele veelbelovende konkrete (?)
projekten waarrond gewerkt wordt:
een betoging "Kongo Vlaams, Kinsja-
sa faciliteitengemeente" (in een
poging om het Vlaamse probleem te
internationaliseren?), een "ieder-
een zegt goeiedag"-dag, een lijst
van de kortste afstanden in het Le~
vense (nog niet zo absurd). Allen
daarheen.
De PSYCHOLOGISCHE KRING heeft, zon-
der al te veel reklame naar buiten
uit, de 100ste verjaardag van de
richting gevierd. Vanaf 10 uur was
het een drukte van belang. Deftige
pakken, hoge hoeden liepen rond,
speeches werden afgestoken, stands
georganiseerd, psychologische proe-
ven werden op gevulgariseerde wijze
ter kennis van het publiek gebrach~
films vertoond. Dat alles in de a-
kwariumha1 van het Psychologisch I~
stituut. In de hal van de ke1derve~
dieping was een foto- en kartoonte~
toonstelling ingericht: Freudiaanse
seksuele frustraties hadden er de
boventoon; dit werd verklaard door
het feit dat psychologie niets an-
ders is dan seks en drugs (en rock
'n roll?).
Na een tweede pgoging is de PEDAGO-
GISCHE KRING erin geslaagd een pre-
sidium te installeren. Met toeters
en bellen, liedjes en speeches had-
den de opkomende ploegen ervoor ge-
zorgd dat er een 130 man op de ver-
kiezing aanwezig waren (tegen 30 de
eerste keer) op 6 ! 700 studenten.
De twee opkomende ploegen hadden
gelijklopende visie op de kringwer-
king vanaf de basis tot aan de POK
en de fakulteitsraad. Over de wer-
king in deze twee laatste organen
liepen de meningen uiteen. De ene
ploeg zag de voortdurende onderhan-

IN DE FAKULTEIT
delingstaktiek niet meer zitten,
terwijl de andere - de winnende .-
deze nog steeds wil toepassen, na
ruime konsultatie en diskussie in
de jaren. 's Kijken of deze laatste
taktiek de uitbreiding van de op-
leiding met een jaar - een onder-
werp dat dit jaar opnieuw op de a-
genda zal staan - kan tegenhouden.
Een merkwaardig initiatief van de
onthaalwerking van LANDBOUW: de
doop - die geen uitstaans heeft met
"braspartijen die zich in het Gent-
se (nvdr: alleen daar?) afspelen"
en waar Amnesty International best
een kijkje zou gaan nemen - de doop
dus, gaat dit jaar maar liefst in
drie zalen .t.tgtlijk door. Alleszins
een blijk dat er degelijk aan het
onthaal wordt gewerkt in deze kring
In haar'eerste nUlllllervan "Monumen-
ta" geeft de HISTORISCHE KRING een
overzicht van de eksamenresultaten
in de richting Moderne Geschiedenis
op basis van het verslag van de om-
budsman. In eerste kan slaagden in
het afgelopen jaar 54,47% in de 2
zittijden, wat een kentering bete-
kent in de dalende trend die zich
de vorige jaren voordeed. In tweede
kan slaagden ongeveer evenveel stu-
denten als vorig jaar. De auteur
maakt de nodige reserve bij konklu-
sies uit de gegevens omdat er niet
voldoende materiaal beschikbaar is
verdere konklusies te trekken.
Overigens wordt het - qua diversi-
teit en degelijkheid verzorgde -
blad door de redaktie met de nodige
voorzichtheid behandeld. Alle on-
dertekende artikels vallen onder de
verantwoordelijkheid van de schrij-
ver(s), zegt het editoriaal. Haar
bij het artikel "Kort politiek -
De Somer en Moboeto" distancieert
de redaktieraad zich uitdrukkelijk
van het artikel.

De graffitimensen van POLITIKA (cf.
Veto 4) zouden best 's de campus
van de VUB gaan bekijken. Kwestie
van inspiratie opdoen. De plaatse-
lijke anarchisten hebben nogal wat
kreativiteit en verf op het beton
gespoten, wan "leer denken" over
"rêve-olution" tot het sublieme
"tralala tsjingboem". Een knap ini-
tiatief om de ruwe betonnen blokken
op die campus wat te verfraaien.
De anarchisten komen trouwens ook
uitvoeri g aan bod in "rlonumenta",
waarin in 7,5 bladzijde een inlei-
ding op het anarchisme wordt gege-
ven, waarvan meer dan 3,5 gevuld
wordt met bibliografische voetnota'
S. Aan historische degelijkheid
ontbreekt het niet in de HISTORI-
SCHE KRING. .

EKONOMIKA heeft de afgelopen week
haar SOs te verjaardag gevierd met
informatieve en ontspannende akti-
viteiten. Ook dit jaar viert een
even oude kring haar verjaardag:
GERMANIA. Voor elke generatie stu-
denten is het soms wel moeilijk om
uit te vissen hoelang de kring al
bestaat. Wie weet, mits wat histo-
risch onderzoek komen er dit jaar
misschien nog wel jarige kringen
aan de oppervlakte ...
Bestond de kring dan al geen 100
jaar, toch pakte de PSYCHOLOGISCHE
KRING op die verjaardag uit met ee~
"historisch" kringblad. Waarop dit
"historische" sloeg is niet meteen
duidelijk. WaarSChijnlijk sloeg het
op het aantal bladzijden (74!) die
het nummer omvatte.



Franssprekend zou zijn: dus verfra~
sen naar. Dit bereikt men het best

t de inplanting van (illegale)
Franstalige scholen waarrond dan
en kampagne wordt gevoerd: men

duidt de ouders erop hoe onontbeer-
lijk het Frans is voor de toekomst
van de kinderen: de Voerstreek is
industrieel sterk afgestemd op luik
(daarom ijveren de Vlaamse inwoners
voor een beter grensverkeer met Ne-
derland, Maastricht). En daarenbo-
ven werden Vlarrringendie hun kinde-
ren naar een Vlaamse school stuur-
den getergd (vernielen van auto's,
bedreigen van de kinderen ••.) of
door de grootgrondbezitters van wie
ze afhankelijk zijn onder morele
druk gezet. Het resultaat hiervan
is natuurlijk dat een deel van de
huidige jeugd Franstalig is.
Dit onrecht en de moeilijke situa-
tie waarin de Vlamingen in de Voer
moeten l~ven zijn mijn voornaamste
argumenten om te gaan wandelen in
de Voer. Des te meer omdat deze
Voerenaars door hun eigen Vlaamse
Politiekers in de kou worden gezet:
de weigering om zich in te spannen
voor meer werkgelegenheid in de
Voer. de toelating van illegale
Franstalige scholen en daarenboven
de aanstelling van een franSkiljon-
se arrondissementskommissaris (pee-
ters) die het Vlaamse verenigings-
leven kapot maakt d.m.V. het samen-
scholingsverbod.
aast deze plaatselijke problemen

is de Voerstreek ook het symbool
van de Vlamingen tegen de arrogan-
tie van de Franstaligen die hun
territorium steeds willen uitbrei-
den. Symbool tegen het gerecht dat
nog steeds in handen is van de
franskiljonse bourgeoisie. dat
Franstalige moordenaars vrijlaat.
honderden klachten tegen Happarts
bende naast zich neerlegt maar wel
brutale huiszoekingen verricht bij
Vlamingen. Symbool tegen ons Ko-
ningshuis dat de Vlamingen weet te
gebruiken om oorlogje te spelen of

zich zelf in het zadel te houden
ar nu onder ~én hoedje speelt met

Frans tal1ge fasci sten. Symbool te-
gen de ordehandhavers die mogen
schieten op Vlaamse betogers (wat
we nog enkel voor mogelijk achtten
in diktatoriale staatjes").
Wat lezen we echter in sommige bla-
den of vertelt men ons op de BRT na
zulk een wandeling? Dat 1500 VHO-
ers en TAK-leden binnen vallen in
de Voer om daar wat amok te maken,
blijkbaar tot ergernis van de plaat:-
selijke inwoners.
Welnu: onder de 1500 wandelaars heb
ik niemand gezien die kan doorgaan
voor VHO-militant. Wat zeer logisch
is: de VHO zal al veel moeite ge-
had hebben om een 60-tal leden bij-
en te krijgen om het gemeentehuis
in Voeren te bezetten. Deze bezet-
ting was trouwens geen -afleidings-
maneuver" om de wandelaars in Voe-
ren te krijgen: niemand van TAK
wist hier iets van, hoe kon er dan
en afspraak zijn? Haar blijkbaar
adert zulke berichtgeving in een
ampange van neo-(leo-?)unitaristen

om al de Vlaamse akties te margina-
liseren door ze te doen uitgaan van
ekstreem-rechtse herrieschoppers:
wat zal de 100-koppige VMO glunde-
ren. Wie er we 1 waren onder de 1500
wandelaars: ~nsen van TAK, VU, VU-
JO, VRJ, Arbeid, Vlaams-Blok ... Al-
lemaal mensen die met vreedzaree be-
doelingen gekomen waren, maar onder
druk van ongemeen harde charges van
rijkswachters te paard, waterkanon-
nen en tientallen traangasgranaten,
assaal een guerillagevecht gele-
verd hebben met appels en hardere
projektielen.
En dan het fabeltje als zouden we
ongevraagd en tegen de wil van de
plaatselijke bevolking gegaan zijn:

- OPLOSSING KRUISWOORD-
2 3 4 5 6 7 B 9 10

1 A A N K 0 HST • K
2 lAB 0 • E T U I S
3 M N • M A 0 E I R A
4 A V , I N E RT' ,

5 , A KT' B V • A 0
6 , LEE NEE 0 • E
7 G , PEe H • POK
8 R E I S , EV' 0 A
9 A V E • WEL DRA
10 H A S KER't·IDN

van maakt een verwoestende Sovjet-
kernaanval in geval van konflikt
vrijwel onvermijdelijk. Immers, de
Nato heeft - in tegenstelling tot
het Warschauwpakt - nooit willen
afzien van het first use van nukle-
aire wapens (omwille van haar kon-
ventionele inferioriteit. zo luidde
het; al heeft ze die aan zichzelf
te danken)." (6)
Als we ons dit mogelijk apokalyp-
tisch gebeuren inbeelden, is er één
ding zeker. Vlaanderen (én geheel
Europa) wordt het slagveld. Het wa-
re dan misschien beter naar veili-
ger oorden te verhuizen!
Daarenboven is het duidelijk -dat
de bevolking moet weten wat ze wil.
Vindt zij het plezierig dat atoom-
raketten (Pershi ng-IIl-raket ten) wor-
den opgesteld in de buurt van de
vroegere forten van Antwerpen, op
de Britse basis nabij Herentals en
tussen Gent en Zelzate?" (7)

INSPRAAK
En zo komen we bij het probleem "in·
spraak" .
Welk zicht heeft de Vlaamse burger
op de bewapening van Vlaanderen?
Zijn mening wordt niet gevraagd. Hij
wordt niet gelnformeerd en hij laat
ook niets van zich horen (cfr. het
aantal handtekeningen tegen de neu-
tronenbom in Vlaanderen: + 50.000.
tegen meer dan 1 miljoen Tn Neder-
land). Ik heb zo de indruk dat hij
pas zal (re-)ageren als je hem ver-
plicht een "Pershing-III-raket" of
zoiets in zijn kelder te verstoppen
om de vijand af te schrikken. Dit
komt mede doordat de bewapenings-
wedloop lang op voorhand in voorbe-
reiding is. ·Zij wordt gecultiveerd
in de kringen van de militaire on-
derzoekscentra en in het 'volstrekt
geheim' gepland over vij en vijf-
tien jaar·. (8)
Een beklemmende vraag is dan wel:
en wat denken onze politici (de
volksvertegenwoordiging) daarvan?
"In eigen land blijken de kristen-
demokraten nogal wat lieden te tel-
len die er prat op gaan ·dat voor
het eerst andere Nato-landen naast
de Verenigde Staten aan de kernkon-
ferentie met de Sovjetunie zullen
deelnemen (Vanden Boeynants-op"2 01<-
tober in de Koninklijke Militaire
School, ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van het Verbond
van de Belgische Officierenvereni-
gingen) .•. Alsof de toelating om
mee op het nukleaire knopje te mo-
gen drukken de afhankelijkheid van
de superieure Amerikaanse technolo-
gie zou verminderen •.." (6)
En de houding van de BSP hangt hele-
maal in het mystieke, dus daar moet
je ook niet veel van verwachten. l.
Tobback, fraktieleider, laat zich
uitermate dubbelzinnig uit over de-
ze zaak.
Paul Goossens heeft dan ook groot
gelijk als hij de stilte van de
vol ksvertegenwoordi ging "immoreel"
noemt ("Alleen de Volksunie en enke·
le BSP-parlementsleden vrezen
klaarblijkelijk een apocalyps in
Vlaanderen").(10)

WAANZIN ZONDER GRENZEN
He.tbeunpen.U!g6vlUUl94-t.uk 6ta.a.t WWt volop .ut dl!. bel.ang6te.W.ng. VI!. men6heid
.iI. op weg neg meeA IWIJ14k1pen6op .te. 6taan. MU.jaJr.den en m.UjaJr.den weJLden neg
6te.ed6 gWtvû.teeltd .ut I4tlpe.n6, t.vwJi.jl het: gltOo.tl.te. gedeeLte. van de bevol-
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tionele taktische nucleaire wapens
die dienen ingezet bij een eventue-
le massale aanval met conventionele
wapens, te zwaar zijn, een te grote
vernietingskracht hebben. zodat ze
voor verdediging minder geschikt
worden geacht". (3) De neutronenbom
brengt echter de oplossing. Het is
een ideaal anti-tankwapen "omdat het
tankkolonnes of tankconcentraties
tot staan kan brengen zonder al te
veel 'bijkomende' schade aan te
richten". (4) Dit wapen krijgt dus
een "gevechtsfunktie" en dient niet
enkel meer als "afschrikkingswapen".
Vandaar dat Hark Heirman de neutro-
nenbom "een kernwapen van de tweede
generatie" noemt.» 0 uq

KINDERSPEllETJE
Het is nLL een kinderspelletje;
twee kwajongens, die elkaar achter-
na zitten. De éne probeert zich te
verschuilen omdat hij de ander niet
vertrouwt. En toch voelen geen van
beiden zich veilig in hun schuil-
hoekje. Dan springt de êên vanach-
ter z'n struik en roept "boe!". De
ander schrikt vreselijk. Toch pro-
beert hij zijn zelfvertrouwen niet
te verliezen. En als hij de kans
krijgt, zal hij ook wel eens uit-
dagend om het hoekje schieten.
De VS en de SU spelen ook dit spel-
letje, maar dan met een peperduur
wapenarsenaal. ·Oe militaire uit-
gaven bedragen over de gehele we-
reld 410 miljard dollar per jaar.
Het aandeel van de derde wereld in
dit totaal is de laatste twintig
jaar van 4 tot 14% gestegen." (1)
Hoewel die hun centen wel zinniger
kunnen besteden, zou je niet denkenr
Sinds de produktie van de neutro-
nenbom zijn we in een bewapenings-
stadium gesukkeld, waarin de "af-
schrikkingspolitiek" (ja. zo heet
dat spelletje) wel rare vormen aan-
neemt.
De neutronenbom, een gesofistikeer-
de atoombom, is immers bJt.u.üzbaaltdeA
dan de ordinaire nukleaire kernkop-
pen. Om dit goed te begrijpen moe-
ten we de zaak wel even technisch
uitdiepen.
Hoe zit zo'n neutronenbom eigenlijk
in elkaar? Of liever: wat zou het
effekt zijn van een neutronenbom-
eksplosie? Bij de eksplosie van een
gewone atoombom uit "de totale ener-
gie zich voor zowat 50% in mechani-
sche energie (een enorme luchtdruk
of schokgolf), voor wat 35% in ther-
mische energie (een~rme hitte,
die mens en materiaû:/~erbrand),
voor zowat 5% in direkte neutronen-
straling en voor 10% in reststralen
(bèta- en ganwnastraling uit sp1ij-
tingsprodukten die ~ in de fáll-
out of de radioaktir:,,·wolk zitten)'
(2) .
Alle nukleaire bommen zijn dus neu-
tronenbommen.

NEUTRONENBOM
Wat is er nu specifiek voor een zgn.
neutronenbom?
"De neutronenbom heeft een 'gekon-
troleerde' of in toom gehouden uit-
werking met een verhoogd stralings-
effekt (SOS in plaats van 5S van de
totale energie). maar met een zwak-
kere schokgolf (30% in plaats van
50% van de totale energie), een
zwakkere hitte-ontwikkeling (15% in
plaats van 35S van de totale ener-
gie) en minder radioaktieve neer-
slag (5S in plaats van 10% van de
totale energie)". (2)
Bij de neutronenbom is de "zware
klap· ingedrukt. terwijl het stra-
lingsvermogen aangescherpt werd. De
neutronenbom heet dan een'defensief'
wapen te zijn. "Secretaris-generaal
luns van de NAVO meent dat de tradi-

(1) voetnoten en bibliografische no-
ta's verSChijnen in volgend num-
mer

tientallen mensen stonden in hun
deur en maakten een overwinnings-
vuist, boeren stelden hun erf ter
beschikking van vluchtende betogers,
gaven water om traangas-tranen weg
te spoelen en appeltjes voor de
dorst.
Ik hoop met dit relaas de werkelij~
heid dichter te benaderen dan die-
genen die blijkbaar maar 1 doel he~
ben: de Vlaamse strijd breken.

Patriek Vankrunkelsven
leuven
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KERNKOPPEN
En sinds enige maanden zijn we aan
het "derde" hoofdstuk van het atoom-
tijdperk toe. Het Pentagon en de NA-
VO-vertegenwoordigers eisen immers .
de installatie van nog eens~O ra-
ketten op in het Europees r ~dge-
bied. De vestiging van .atou;::.oppen
in Europa is ec-ter niet nieuw. "In
1957 besluit de Navo ertoe kernwa-
pens op te nemen in haar strategie,
als tegengewicht van een echt of
vermeend Sovjet-conventionea.!. over-
wicht aan manschappen en t~. in
Europa, waardoor aan Westersê Zijde
taktische wapens beschikbaar ge-
steld door de Verenigde Staten, on·
der Amerikaanse supervisie welis-
waar. Oe Navo-kernwapens worden on-
dermeer in West-Duitsland, Groot-
Brittanië, Turkije, Itali~, Neder-
land, Griekenland en België opge-
slagen in een honderdtal opslag-
plaatsen met gemiddel 700 tot 800
kernkoppen, van waaruit ze direkt
op raketten gemonteerd worden of
met vliegtuigen rondgevlogen worden'
(5) In dit verband spreekt men ook
wel eens over de Amerikaanse "a-
toomparaplu" over Europa. Welnu,
men staat er blijkbaar op dat deze
Europese nukleaire voorraad aange-
dikt wordt.
In zijn hoofdartikel maakt Hark
Grammen (De Nieuwe, 812) een paar
kritische opmerkingen.
"We zien niet goed ~/elke substanti-
ele verhoging van de Westerse vei-
ligheid de opstelling van zo'n 55
atoomwapens (volgens de BBC als
volgt te verdelen: België 50. Neder-
land 50, de Duitse Bondsrepubliek
220, Groot-Brittanië 150 en Italië
80) kan inhouden. De installatie er-

VETO
VETO 6
verschijnt op 11 december
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 13 december en
9 januari moeten uiterlijk op de
redaktie (in 't Stuc) ingeleverd
zijn op 14·december om 18.30u

a

d.m.
(slot volgt)

VETO 7
verschijnt op 7 januari
redaktie: maandag 3 december om 16u
in 't Stuc
kontroleredaktie: maandag 10 decem-
ber om 16u in 't Stuc
artikels, reakties e.d. moeten ui-
terlijk op 7 december om 18.30u bin-
nengeleverd zijn op de redaktie.

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 9 en 30 januari
(uitzonderlijk 3 weken!) moeten ui-
terlijk op 14 december ingeleverd
worden op de redaktie.


