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EXAMS ARE TO PASS,
NOT TO KNOW...

Za. 8 maaJt.t - All; de btiJu,em beeee6 .ik me van lII'n bed, wekkeJt, ktu.t .••• aloveJt
.óu:tppen en btJta,ten dOOll.heen dWJL 1, J1, 1J1, enz •.. 1UUUl een zaaUj e .in het 1n-
4.ti..tuu:t VOOItVla.am6e LeVtgangen. PJt066en uwten meeJt dan paM,t.tWr. veJtteeen-
wooJtJi43d. IJU.j b.tudVtten Ivtopen op de achteJt.ltte. bank, het ltec.hUJwog VOOit-
aan, het tinkeJt op Onb blad en met Onb ltec.hteJtpootje .óu:tc.hUen we ijvVL4J
bij .te benen.
Na dtUe lez.i.neen oveJt en JtOnd examenb volgden 'b namidda.gb de panw : de
hwnane bleven z.uten en de 1llee.Jt pobilieve tJtOkken een veJtd..iep hogeJt om zich -
a.l.dLu. van e.lJuuvt guc.he.i..den - oveJt een aantal themo.'4 te bu(gen en uile..inde-
Ujk ook uleeJt onze hoo6den te veJtvUgen en lUUUl de peJt6oJtmcVt.t.iu .te tu..i4te.Jten.

EXAMEN AL ELEMENT
VAN DE UNIVERSITAI R

VORMING
De bedoeling van prof. Verhaegen
was vnl. het examen te situeren
binnen het gehele studieproces.
Hed~ ten dage is het zo dat zowel
van de kant van de proffen als
van de kant van de studenten het
examen benaderd wordt als een eind-
doel. Examens moeten veel meer ge-
zien worden als zijnde klankbor-
den die een beeld geven van de ver-
worven kennis en van het inzicht
in de stof, tevens van de vaardig-
heid, de creativiteit VIlO de stu-

nt. I'r'ûffen'kunnen uit eên ex
en heel wat info halen betref-

fende hun manier van les geven.
Examens moeten eigenlijk een bege-
leidingsfunctie hebben. Bij de
begeleiding moet van in het begin
een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen:
de beginpool en de eindpool van
het onderwijsleerproces. Om haar
begeleiding goed te doen moet de
unie~ via een stukje aanvangstes-
ting uitmaken hoever de student
staat. Diezelfde .student moet ook
weer betrokken worden bij de ana-
lyse van de eindpoo 1; er moet over-
leg zijn rond de vraag : waar wil-
len wij met deze cursus naartoe?
(doelstellingenanalyse).
Het examen is een middel om de
student in de goeie richting te
stuwen. Het heeft aldus een bij-
sturingsfunctie. De functie van
het examen in het leerproces wordt
gekombineerd met het stimuleren,
het oriënteren en het informeren
van de studenten en van de docent.

"rUe ga4ten op Onb kot doen n.i.k4 andeJt.lt dan blekken; en al4 je ze .teeen-
komt .in de luwken 0 6 0p de gang p.'t4ten ze 0VM n.i.k4 and eJt.lt dan e.k4amen4
en vJti..jbte.U.ingen. 't 14 om eJt dood van te vallen, zo'n JtO.tb6eeJt."
~Iet deze IWlchten ~ een V/uend-eeJt.ltte.jOAll.6 een dezeJt da.gen op mijn
Iwt b.ütnenvallen. Ik 4chonk hem een buunjeneveJttje .in om de. gemoedeJten
«XLt te be.daJten, .nam eJt zeló ook ~~n VOM de guetUghe.i..d en vJtOee dan:
"AUee jong, i..4 't zo eAB1'''
"Maait ja, cia{ u.jn geen men4'?1 ",eM,
Qe.cVt.even doolt 4:ûmu.t.eJtende mtddelen "

daa.IL n.lk6 Ve veJt-
lUeungenl' .•• f"
"Het veJtband tu44en cUe .twee i..b dat op onze ltutt.6.te TV eJt doolt 4 veJt-
u.hiUende kancUda.ten JtUpeUieveUjk .tweemaal ~~n, eenmaal .twee en een-
maal dM.e g~ vaten geee.ven zijn, met alle gevolgen vancUen."
"Ja, cap.t.agon en 4tella, dat komb.ineeJtt .indeJtdaa.d 4le.c.h.t. /.laait jij zel6,
hoe IUjk jij eJt .teeena.anf"
"ïja, .(Jz. zou volgend [aan: wel willen meeweJtlwt, Ue6l>t.in de ondWlJij6-
:eJtlzg JtOep 06 zo, lUlJ1.t cUe p!tO 66en veJt.teUen 4 0l!I4 d.ing en UXtaIt van .ik plat.
achte.JtoveJt zou 4la.an al4 .ik .niet op een bank zat. #.1aaJt.ik weet ltiet goed
hoe je dat meet a.rutpakken, en alb .ik ooU in de POK 06 zo teeen een p!t06
zou moeten a.JtgW!1enteJten, dan ben .ik ZeR:e.Jt ve.Jtloll.en, zo' n man p.'tlULt jou
9,etIXlon ondeJt .ta6el ••• "
'uu,6~1, maaMe ••• eJt zullen dan toch oudeJtejOAll.6 zijn, men4en met eJt-
vaJt.ÓIg, om de 'n..iewIen' op te vangen dOM in60JU7k'l.Ü.e doo« te l>peleil, hel-
pen een p!tOgltalmJ4 op te 4.teUen; CÛLall.bij, p.'t066en kunnen dan wel gJtO.te
vakfuutd.igen en .technolvta.ten zijn, maalt van peda.gogi..e, hoe je lu gee6t et
een z:.Uutlge .inhoud .in een 1.!wt.6U4 ve.lUCe..ltk.t,daa.IL hebben ze cLi.ktuijU geen
ka46 van meeeegeten. Op 1'OK4 en FoJw.U.eUM.aden bUjkt «-'el een4 dat de
4tudenten van ondelU!lijhpll.DbleJra.Ü.ek me.M a6weten dan de. plto66en; ook al
omdat deze .laLt.Uten niet .in 1IIe.ka.aJt.6 koUeeu z.Uten, df.u, niet zo goed Iwn
koUega '4 kwtnen beooJtdeleil .•• "
"Bij 0114 denken cUe van 't Ivt.ótgbutuM, 06 toch velen ondeJt heit, dat je
na ~~n jaalt. Ivr..ingweltlWtg al op pen.6i..oen mag gaan, en M zijn M die de
4tukkl!t1 1!Jta6 bJt04ben, df.u, cUe «-'eten ook niet unt VOOII.nol14ei14 p.'t064 40mb
komen veJtteUen."
"Va'4 dom; zo'n heb je nooU kon.ti..nuUe.i.:t.in de IvLingweItlWtg, moet je i..e-
deJt jaa.Jt hehDwtl opn.i.e.uw bee,innen, al4 el!t1 klein k.ind leJten lopen met
veel vallen en op6.taan."
"Zeg et'.n4, alb e.Jt nu maalt ~~n Iuuuü.do.a.t VOM een po4t zou zijn, woJtdt cU
dan ZOJIICUVLoruMdde.lUjk aangenomen?"
"All; dat gebw!tt, c4tn bwij4t het dat de mt'.n4eil uit de R-'Ling eJt niet In
gulaagd zijn om ml!l14en «.Wtm te maJwl VOM, de LI!e/lk.ing, dat de a6zondeJt-
Ujke jaJten eJt niet goed bi.j betJtokken lIWten ..• Tja, .in zo'n geval kun j~

p':··jk andl!.lt4 dan cUe peJt.ltoon aanvaaJtden, maalt dan zou je toc.h een lI.e-
deUJ, uUeuchJteVetl plI.Dg.'UUr.I!1amoeten wen, IlWtt andeJt.lt vvr.hózdt cU
luwfü at z.Wl to.t n.i.k4, en hoe kun je dan ac.hteJta6 veJtanWoo.'UÜng vJtttgw
al4 h.o.) CA n.i.kb van teJtec.htb.'tengt, zondeJt J)-'tOgJtaJmlll1All; je i..emand op z "
vat JUut, en 't vat i..4 leee, drut Ut e.Jt meutel ook niet veel meeJt in
z'n ho06d."
"Ik zou ook glUUlg aan e.eJt.lttej~g wUien doen, lUlJ1.t van 't jalZ-'
Uep .ik hi..e.Jt tot decembeJt veJtlolten, le.tte.JtUjk en 6.i.gUWLUjk, eil de. ee.Jt-
4te heM dat .ik .in 't Stuc ~ IA.W VOOItde JLevue midden jafWilJLL Ve
4poJttveJtan..twooJtdeUjken hebben het loet heel goed gedaan; die hadden in
i..edeJt [aa»: een gJtOepje van vij 6 mt'.n4en die optJtOlmlelden om lUUUl HeveJtlee
te. gaan, niet alleen VOOItkompe.tUi..e, maalt gewoon om 0114 te ClIIIlL6eJten, taU
.teeen een bal 4choppen 06 unt dOM de bOb4eil CJt044en dat cUe van 't SpoJtt
kot do.c.h.ten dat we zot gewoJtden lmlten. 't lh alleen JtOt dat de 1COt'.n4da.g-
nami..dda.g niet meeJt vJtÁ.j i..4 vooll. 4pOJtt- 06 andeJte lvt.ótgakilvUei.ten, «Wt.t
et een UlJIttje tu.64en .twee lUben doe je n.i.k4 en hivL in 't 4tad heb je

alhen unt pingpong.ta6w .in 40rmlige 6akbalLtl •.. Zouden ze aan ~!, t , UttaJl
ze '.(. hangaaJt:tje a6ge6JtOken he.bbetl, geen pla..a...t6 vinden VOM - al. IA.W het
mtUL't - ~~n 4pee.t.pl.e.in.tje met een voUelJbalnet, een voetbalgoal. en .twee
btu.ke;tpal.vtf Van i..4 eJt toch nbg genoee pla..a...t6 oVe.Jt VOOII.paJtlUng4 f .•. "
"JamaaJt, de KUL he.e6t geen geld, ze hebben 1109, mtU1It pa6 voo!t 2 miljoen
4chUdeJti..jeil en beeldhoLWllJI!Itken aangekocltt ..• '

De vraag is of dit nu zo gebeurt ..•
De begeleidingstaak van de student
kan in drie punten worden gevat:
ten eerste, het prikkelen van de
student om zelf iets te doen; ten
tweede, de student oriënteren en
ten derde de student evalueren.
Het examen echter heeft geen toet-
singsfunctie tegenwoordig. Een
student gokt op het feit dat memo-
riseren gemakkelijker is dan in-
zicht in de stof verwerven. Een
student gaat geen informatie meer
halen uit een examen. - Jammer.
Student en docent manipuleren ei-
genlijk het examen. Een student
klaagt als hij net 1 of 2 ~agen te-
kort heeft. Ö'at'001(-docenten .foe-
felen blijkt bv. wanReer dOor een
verandering iA·het examenreglement
de'vrijstelling op 10 wordt ihge-
voerd. De' ~~enten ge~en dan plots
minder gauw eef! ,Co De kriteria waar-
op zij Zich baseren zijn dus. fout.
Gezien de ~eletieve waard~ van een
kwotering opteert prof. Verhaegen
voor,een. be9Qrdeling' op- een sè'haal
van~eên tot vijf .. Dat vermindert
de subjecti viteit. ' •

•• f'.

nt~'(" ,..1 1 Studenten moeten ook op meer ,prak-

tisch vlak worden getoetst. Nu
leert X Zijn kursus en kan hij die
kursus reproduceren, de gegevens
voor de prof spuien en bovendien
op een intellektuele manier--dan
is ie door.
Bovendien vindt prof. Verhaegen
dat het misschien beter zou zijn
vaker proeven af te nemen om aldus
de student beter te controleren ...
De student heeft er behoefte aan
niet alles te concentreren naar het
jaareinde toe •..
atuurlijk is het voor een prof

moeil ijk om zijn massa kindertjes
te controleren. Vandaar ook de
lichtzinnige houding van ,de stu-
denten., .7.e-:kennElWliet..altf
doelstellingen van hun cursus en
worden domme geheugenblokkers.

Prof. Verhaegen besluit ~~t op de
noodzaak te wijzen van een grondige
en kritische overweging van de hui-
dige situatie wat studenten, prof-
fen en verdere begeleiding betreft.
Examens mogen geen doel zijn, but •..
it's easier to put a man on the
moon than to change publfc schools

Einde l!.eJt.ltte betoog - 2 mûw.ten
om op adem te homen met dtuvt.na.'
PJt06. Jan46en aan het wooJtd :

Prof. Janssen schetst de voor-
. waarden waaraan een examen als
examen moet voldoen.
Een examen is geslaagd wanneer de
volgende punten adekwaat gereali-
seerd zijn : a, b & c.

(a) de vraag naar de validiteit.
Toetst het examen wel degelijk
wat het wil toetsen , de re~le
kennis? Allerlei toevallige
invloeden moeten worden uitgeslo-
ten. Om de Objektiviteit te ver-
hogen moet de examensituatie zo-
veel mogelijk worden gestandaar-
diseerd.

(b) Men moet beoordelen op basis
van normen die vooraf vastliggen
en constant blijven. Bepaalt men
zijn normen pas achteraf, dan
worden de studenten gebuisd, resp.
doorgelaten op statistische gron-
den: omdat ze de zoveelste waren
in een volgens impliciete cri te-

veJtvolg: p.2

•



Vtll.volg van p.'
ria geordende reeks.

(c) Examens moeten voldoende
doorzichtig zijn naar de studenten
toe. De studenten moeten precies
weten wat men van hen verwacht.
Tweede deel van de uiteenzetting
exaMens worden verondersteld de
geschiktheid van de studenten voor
hun studies te meten. (Kijk een
geschikt student ...)
Oe laatste jaren schijnen rela-
tief gezien steeds minder 'ge-
schikte' studenten naar de unief
te komen. In psych. en pedo ver-
drievoudigt het aantal studenten
in de periode '62-'79. Het per-
centage 'geschikte' studenten
daalt echter overeenkomstig. Dat
geeft een grafiek die er, bekeken
vanop de achterste bank in de
zaal, ongeveer zo uit ziet:

--"'_,
.we .0

........-~,
~

In 1950 al voorspelde Nuttin sr.
dat de expansie van de studenten-
aantallen, de groeiende omvang van
de wetenschap en de groeiende maat-
schappelijke eisen aan de weten-
schapper ertoe zouden leiden dat
ondanks de toename van het aantal
studenten steeds minder geschikte
studenten zouden worden gevonden
en dat de kloof tussen het middel-
baar en het universitair onderwijs
steeds verder zou vergroten (!).
Om over na te pruimen. .

Prof. Janssen zoekt verder naar
verantwoorde modellen omdat beleids-
mensen verantwoorde keuzen willen
maken.

Kwam toen de pauze. Oef.

EN DE OUDERS?
Ons A1ma-voer naar binnen gewerkt,

koffie geslurpt. Op het slaperig-
ste uur van de dag weer naar de
achterste rij om voorzitter H. Oe
Smet van de Nationale Confederatie
der Ouderverenigingen te aanhoren.
Spreker weidde uitvoerig uit over
de ellendige toestand waarin ouders
tijdens de examens verkeren. On-
voorbereid, machteloos, vervreemd
van hun studenten, in het ongewisse
over het lot van hun zoon/dochter
en de naam van de familie doorstaan
zij zinloze ja dysfunctione1e
angsten wekenlang, heel juni en
september. In hoever speelt de
unief hier op de re~le noden en
verwachtingen in 1 In hoever wordt
hier preventief opgetreden 1

rus clausus, maar daarover werd
niet gepraat. Ingangsexamens wer-
den afgewezen. In feite steunen zij
op een idee van de persoonlijkheid
als iets definitief, af, onveran-
derlijk. Nogal wat mensen bena-
drukten dat ook studenten met een
zwakke vooropleiding zich tijdig
kunnen bijwerken in de loop van het
jaar, en NIET via vakantiekursussen.
Rector Verhaegen stelde voor om
met een creditsysteem het eventu-
ele verlies van een kompleet jaar
te voorkomen.

E. Oepreeuw (Studieadvies) stelde
een achteruitgang van de proefexa-
mens vast. Studenten en proffen
hechten er van langs om minder be-
lang aan. Hoewel deze examens de
studenten over hun vorderingen moe-
ten inlichten, maken de proffen o-
ver het algemeen geen tijd voor be-
spreking vrij. Luk Thie1emans
(VTK) verwierp de idee van permanen-
te evaluaties omdat aan de studen-
ten de keuze moet worden gelaten :
regelmatig werken of de spurt naar
juni toe. Hetzelfde voorstel in
het panel hum. wet. : studenten
laten kiezen tussen de korte-b10k-
met-gespreide-examens en de 1ange-
b10k-met-opeenvo1gende-examens.
Studies op maat van de student.
Permanente evaluatie, hoe goed be-
doeld ook, leidt naar een systeem
van gespreide examens. Zoiets
drijft de kwantiteit en de beoor-
delingsnormen omhoog.

Op de schaamteloze opmerking dat

PANNELS
In hst paneZ positieve wetenschap-
pen werd als aperitief het probleem
van de geschiktheid gesavoureerd,
o.m. na de vraag van 'een ouder'
of je dan toch niet sneller kon
selecteren dan met een selectie-
jaar. Zo'n vraag riekt naar nume-

er te veel studenten zijn om iede-
reen serieus te examineren antwoord-
de Pol Van He11aert (A.R.-studenten-
vertegenwoordiger) dat zo'n toe-
stand onduldbaar is en dat een en
ander maar eens moest worden her-
dacht.

DE PROF EN ZI"N
STATUUT

Logisch dat we van die vraag bij
het statuut van de prof kwamen. Oe
promotiekansen van die jongens en
het geld dat hun afdelingen krijgen
zijn afhankelijk van hun wetenschap-
pelijk werk ofte dito pub1ikaties.
Daarom dat ze zo weinig Zijn gemo-
tiveerd om iets aan hun onderwijs
te doen. Sed ecce, de A.R. voelt
nattigheid en' Zaat t~e dat referen-
ties voor didaktische kwaliteiten
in het benoemingsdossier worden op-
genomen. In het VTK worden trou-
wens al fakuZtatieve kursus sen in
de doceerkunde gegeven. Alleen
worden ze weinig gevolgd.

Oe proffen vragen trouwens niet

o/c".,.!, ... ,.of. (t/il,~;....J
"All:. li' n Lvtotll. da.t MOILt ••• cUt. zU .te doppen VOOJL'3.000 6JLptll. maand,
en dan buc.Jw..l.cü.gen ze '111 tll.van da.t-,ie een paJt46.i.e..t i.I. en de gemeeMchap
bu.tee,U."
"Jo. jong, zo ga.a..t da.t, '.t i.I. a..Ueen 4p.i.j.ti.g da.t de meu.te 4.tuden.ten da.t
Met weten 06 til. u.c.h Met VOOJL-Ut.ttAu4t11.en." •
En zo piUULtte..n we nog een tijdje voo1Lt .tot. de jenevtll.6w leeg l4tl4 en
m'n vlLiend '.ttll. Iw.t.te I .toog.
"Velen ujn gtltOe.pvt, IIWZA wWUgen u,UvtJt.lw)l(l.ll" 4t.a.a..t ellgeM .in '.t Evan-
gelie, IIWZA VOOJLeen lvWtgwvt.ll..(ng i.I. da.t geen eJUlfu.u.u. ~ da.aA Mep je
jezel6 en fUu je jezel6 uil, IAkl4IIb.i.j la..te Mep.(.ngen hdemaa.l Met uUge-
4tot.en ujn. f)l vaLt .um(l.)l4 genoeg .te doen, en om mu .te weJtReni.I. het
ze.k.tII. Met nod.ig een gekozen 6wtkti.e .te be.k.l.eden ••.
Ooe jij volgend ja.aJr. ooll. IIIU .in de 1vWtg, al l4tl4 het ma.aJl tüs IvWtgIwJL-
JLupondent. voO)!.dit. UgeMU blad da.t vVlWe..tenwoMt veel ze vtll. van de
gewone 4.tudellt.en 0.6 .te 4.ta.an1 FJLee-lance medewell.k(l.)l4ujn til. Met a..Ueen
nod.ig bij de 8J~T.•.

VERTIKAAl
1. lange stok - Hollandse kaasstad
2. strooibiljet - dubbel 3. oerstad -
verzinsel (Eng.) 4. Romeinse tijd -
in opdracht - schoenmakerspriem 5.
ton - numerus c1ausus - Nederlandse
omroepzuil - onzijdig (Lat.) 6. Jood-
se meisjesnaam - muzieknoot 7. nummer
- raadsels 8. electriciteit - Egyp-
tische goddelijke vogel - tenor 9.
fakultair studentenperiodiek 10. per-
manente onderwijskommissie - plechti-
ge formule - Rekreatiecentrum

2

GRAP lEK
Die grafiek zou er lang zo akelig
niet uitzien indien niet-geschikte
studenten vooraf konden worden
geweerd. Dus: kan men geschikt-
heid voorspellen 1 Twee methodes.
- Geschiktheid kan men enigzins
voorspellen aan de hand van indi-
cators die niets met de eigenlijke
studies te maken hebben. De bes-
te voorspellers in dit genre zijn
nog altijd de resultaten in het
middelbaar onderwijS. \lat nog
niet wil zeggen dat deze methode
goed is.
- Een andere methode is het onder-
zoeken van het·subjectief ge-
schikthsidsbeZevsn bij eerste-
jaars. We citeren:
Geschikt is wie zich vereenzelvi-
gen kan met het intrinsiek opzet
van een welbepaald curriculum,
zoals dat in de opleidingsreali-
teit functioneert, wie terzelf-
dertijd het gevoelen heeft de
verwerking daarvan aan te kunnen
en wie eveneens bereid blijkt zich
daartoe 'metterdaad' en 'metter-
tijd' in te zetten.

Prof. Janssen voegt hier onnoeme-
lijk terecht aan toe dat beide
reeksen uitkomsten naar het actueZe
"diZ611f1Iavan as geschikthsid" voe-
ren : als misZukkingen ao maeeaal:
aijn, is het opZeidingssysteem aeZf
dan (nog) weZ geschikt voor hsdsn-
daagse eerstejaars ?

HORIZONTAAL
1. snel eindlopen - kommunistische
partij 2. maakt boos - Sociale Raad -
rijksonderwijs 3. 's morgens - Nieuw
Testament - loofboom 4. aanplakbiljet
- noorden 5. kring der Klassieke Fi-
lologen - enkele 6. uitvoerend komi-
tee (Eng.) - voederbak 7. zweervocht
- broederschap 8. Romeins vijfhon-
derd - Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding - Mechelse studentenafde-
ling 9. Algemeen Bestuur voor Ontwik-
kelingssamenwerking - naam van Heyer-
dahls vlot - dokter 10. middeleeuws
lief - dierenwoonst - Celsius

1 Ia I'2 r;.:-Ir-=..-lr._-'II!!_ ~F""S.I

3
4
5 11'"'1 - I' 1'_1,;1;

6

7
8

beter dan hun statuut te verande-
ren, naar het schijnt. tIaar ze
kunnen niet. Dat is nl. een in-
teruniversitaire kwestie. (En op
interuniversitair vlak schijnen
alleen de rektor en de minister
wat te vertellen te hebben. Nvdr.)

In hst paneZ humane wetenschappen
kwamen gelijkaardige vragen aan
bod. Een nieuwigheid : het examen
voor een jury over een deel van de
stof, of een soort "globaal examen",
ook voor een jury. Centrale pro-
bleem : de unief wil aan geestes-
vorming doen (de geesten helder,
open, vormingSbelust maken weet je-
wel), maar intussen is er een con-
tinu~ taakverzwaring en overbelas-
ting en kunnen er vragen worden
gesteld naar de relevantie van de
stof. Een infantiliserende ten-
dens. Of zoals E. Oepreeuw zei:
studenten hebben niet direkt iets
tegen zware studies, zolang de
doelstellingen maar verantwoord
zijn.

Leuke diskussie tenslotte rond de
studentenvertegenwoordiging : de
proffen vinden dat de studenten
inspraak hebben, de studenten vin-
den van niet. ~Iaar of de studenten
daar inspraak in hebben is wat
anders.

bs & bn1

INONZEFAKULTEIT
... gebeurde er weinig. Wat wil je.
Maar vanaf 21 april zal dat weer
veranderen. N!-paaseksamen-TD, nog
enkele informatievergaderingen, een
laatste eksemplaar van 't kringblad,
de verkiezingen uiteraard en de
'laatste fuif' van dit jaar. Christ,
je hebt het gevoel dat we nog maar
pas goed aan 't bollen zijn en de
eindstreep is al in zicht.
Haar we denken ook al vooruit.
Eerstejaars- zijn-n1et-a 1tfJif'ëërste-"
kanners ... We beschikken niet over
eksakte cijfergegevens, maar we we-
ten wel dat er elk jaar een pak men-
sen zijn die na kandidaturen in Ant-
werpen, Brussel of Kortijk naar Leu-
ven komen voor de licenties. We
vroegen ons af in hoeverre de kring-
kandidaten iets in hun programma
voorzien hebben voor deze kleine,
maar toch belangrijke groep nieuw-
komers, die misschien niet ... be-
langrijk is, maar toch evengoed
recht heeft op onthaal en verwelko-
ming als de eerste-kanners-eerste-
jaars.
Misschien kan je best nog 's bij je
kring informeren of die tijdens
blok en/of eksamens een studenten-
permanentie organiseert. En als je
thesisdopper, werkloze of op een
andere manier afgestudeerd bent en
tijd hebt in mei en/of juni, kan je
misschien je diensten en ervaring
aanbieden aan je vroegere kring om
de blok voor de huidige studenten
wat draaglijker te maken. De kringer.
die zo'n permanentie organiseren
kunnen plaats, openingsuren en ande-
re modaliteiten meedelen aan dit
blad en misschien ook aan ... Radio
Scorpio; als dat geen interessant,
a-politiek, lokaal nieuws is ...



OVER AV/NN/538/80STUDENTEN
KONTRA RAMAEKERS

stude.n.ten (maalt. ook allbUdelL6, bedienden, bOeJlen en ~choU.eJlen) plegen al.
e~ ze betogen. Betogen iA VOOIt gltO.te delen van de weJtkende 06 ~tu.deJlende
bevol.JU.ng cLi.kw.i.jl..6 de enige IIIOgelijke weg 0111 ftL4~a.al pItO.tu.t .te laten holten
06 wen Ivt.a.ch.t bij .te zetten.
Betogen iA da.alt.bij een gltOndwe:ttelijk Itecht. Vi.kAJ.i..jl..6 iA cLU Itecht al. het
rn.i.kpunt geJOOJtdenVOOIt gezag~dJtage1L6 en oJtdehandho.VelL6. Te.lk~ IIIOU.t VOOIt
cLU Itecht gevochten woJtden.

In a6®chüng dttt eJl .ût de kJt.ûtgen een de6.ût..i..ü.e6.6t.andpunt wolULt. .utge.ttomen
oveJt het we..twooJt6.te.l van Ramr.eke1L6Lv.lI. de aggltegCLÜ.e-oplUdUtg, dJt.ukken
we. h..i.vt ltee.d6 enkele opmVt1U.ngen a6 va.nuU de OndVUAJij~we.JtkgltOep van KIWtg-
Jtaad. Wat alluuit.6 al. kan gu.te.ld woltden .iA dat men Met ge1.uk1Ug .iA ",et
di...t VOOJt6.te1. en dat het een uutk. .iA cüe Met alleen de KULw.ven, maalt. alle
Vla.am6e wUvelL6.ue.äcs~tu.de.n.ten (",eeJl dan 40.000) (be-).tJte6.t.

Minister van Nationale Opvoeding J.
Ramaekers heeft een wetsontwerp inge-
diend dat de hervorming van de lera-
renopleiding (aggregatie) beoogt.
Hieraan zijn negatieve aspekten ver-
bonden.
Heer bepaald wordt de minister verwe-
ten dat hij geen wet heeft uitgewerkt
die de lerarenopleiding aan de uni-
versiteit ("pre-service") en de bij-
scholing achteraf ("in-service") els
een geheel beschouwt. Het ontwerp re-
gelt de pre-service-training afzon-
derlijk en verdubbelt de omvang van
het theoretisch gedeelte ervan. Oe
studenten zijn dergelijke programma-
verzwari ngen beu. Ze vinden Ramaekers'
aanpak kortzichtig. De minister ne-
geert de noodzaak van een voortduren-
de bijscholing en van een intense be-
geleiding voor beginnende leerkrach-
ten. In een dergelijke begeleiding
kan een theoretisch gedeelte worden
voorzien, zodat de basisopleiding aan
de universiteit niet overbelast ge-
raakt, zoals nu het geval is.
Overigens wordt vermoed dat het ont-
werp aan Ramaekers een ekskuus zal
verschaffen om het invoeren van een
kostbare recyklage op de lange baan
te schuiven.
Ten tweede wordt erop gewezen dat het
ontwerp alweer geen onderscheid maakt
tussen de aggregatie in onderwijsge-
richte en de aggregatie in de niet-
onderwijsgerichte disciplines. We
vinden, wat de onderwijsgerichte dis-
ciplines betreft, dat de aggregatie
in de "wetenschappelijke" opleiding
moet worden gefntegreerd, ten koste
van de vakken die voor het leraarambt
onbruikbaar zijn. f10menteel is de op-
leiding in deze disciplines op het
wetenschappelijk onderzoek gericht,
oewel .slechts SS van de afgestudeer-
den daarin wordt tewerk gesteld. De
meer dan 80S latere leraren krijgen

daardoor een onaagepaste vorming. Het
wetsontwerp bevestigt de lamentabele
toestand en gaat een fundamentele
hervorming uit de weg.
Alleszins wordt vastgesteld dat de
wet in geen geval in '80-'81 kan wor-
den ongevoerd. De studenten vragen
dan ook aan de parlementsleden de be-
spreking van het ontwerp uit te stel-
len tot een regeling is uitgewerkt
die de pre-service en de in-service
training in haal geheel regelt en die
het eigen karakter van de onderwijs-
gerichte disciplines erkent.

2/4/80

DE BRIEF VAN DE
BURGEMEESTER•••

ten aanzien van grondwettelijke vrij
heden. Regelende maatregelen zijn
altijd mogelijk, indien ze de rech-
ten en vrijheden zelf niet aantas-
ten.
Preventieve maatregelen houden im-
mers altijd de mogelijkheid van cen-
suur in: een voorgaande, diskretio-
naire toelating van de overheid laat
de overheid toe om zonder de minste
rechtvaardiging, eender welke aan-
vraag te weigeren, op eender welke
politieke grond (vb. politieke opi-
nie van de aanvragers, eisenbundel ,)
En des te meer mag de uitoefening
van grondwettelijke rechten niet af-
hankelijk gemaakt worden van één per
soon, met name de burgemeester, die
volledig arbitrair een betoging kan
verbieden, grondwettelijke rechten
dus kan ontkennen.
Een absoluut verbod tot betogen, zon
der voorafgaande aanvraag en machti-
ging door één persoon is ongrondwet-
tig, houdt de negatie in van de ar-
tikelen 14 en 19 van de Grondwet.
Tevens is Van Sina ·1n"overtreding
met de artikelen 10, 11 en 14 van de
Europese Konventie ter bescherming
van de rechten van de mens (goedge-
keurd door de wet van 13 mei 1955),
die voorzien in de vrijheid van me-
ningsuiting, van vereniging en in de
ningsuiting, van vereniging en in de
uitoefening van die vrijheden. De-
zelfde artikelen stellen echter dat
eventuele beperkingen, "in een demo-
kratische samenleving noodzakelijk",
moeten voorzien worden bij wet, dui-
delijk om de regeling van zulke be-
langrijke vrijheden te onttrekken
aan de lagere overheden.
Een konkreet voorbeeld: alle beto-
g.ûtgen zondeJl vooJta6gaande aanvJtaag
z..i.jn VeJlboden of betog.ûtgen ",oeten
a.a.ngevJtaagd, cLU.iA een voo~e,
is ongrondwettig.
Anders is het gesteld met een regle-
ment dat zou vermelden dat het par-
koer op voorhand aan de gemeentepo-

veJtvol9: p. -4

De laatste jaren werden betogingen
voorafgaandelijk Met aangevraagd.
Blijkbaar heeft de burgervader be-
sloten daar paal en perk aan te stel
len. Vanaf nu "moet men toch begrij-
pen dat niet-aangevraagde betogingen
onvoorziene verkeershinder kunnen
veroorzaken".
Tientallen 10.0OQ-betogingen trokken
vorig ja~r door de straten van Leu-
ven. Met Van Sina nooit geen last.
De betogingen werden voorbereid, het
parkoer werd doorgegeven aan de be-
geleidende agenten die het verkeer
regelden. Geen enkele was "aange-
vraagd".
Plots, is dit verkeersregel en vol-
doende reden om een betoging te on-
derwerpen aan een voorafgaande aan-
vraag, als "wettelijke verplichting,
dus als voorwaarde". En deze voor-
waarde schijnt zwaar te wegen ...
Inderdaad, met blanke matrak, met
waterkanon, traan- en rookgasbom
stuurt Van Sina de rijkswacht af op
de betogers van 27 februari en 5
maart -we kwamen op straat voor de
vrijheid van de ether en voor vrije
meningsuiting!-. Tot op de kampus
worden mensen opgepakt.

EN TOCH IS BETOGEN
EEN GRONWETTELI"K

RECHT

Yan Sina breekt inderdaad niet al-
leen de gewoonte, hij overtreedt de
grondwet.
Art. 14 (vrije meningsuiting) en art
19 (vreedzaam en ongewapend vergade-
ren) van de Grondwet garanderen sa-
men het betogingsrecht.
Daarnaast heeft de Gemeente het
recht het betogingsrecht te ~e.len
(art.19.2 van de Grondwet). Regelend
optreden ten aanzien van het beto-
gingsrecht is echter wat anders dan
het nemen van preventieve maatregel-
en en het stellen van voorwaarden

(+) De val van de regering doet
geen afbreuk aan het belang van

deze tekst; noch mag de regerings-
krisis een reden voor de kringen
zijn om een standpunt over het ag-
gregatievoorstel - of de aggregatie
tout court - op de lange baan te
schuiven.

h.tvH•••nd.ch ••r...

Onderdlz•. Nbri.k Mlrden ..... kt1.5 van lezers .f'gIdt"ulr.t; na_ en adres
~ten un de red.kU. bekend gIIII.ltt I«Irdtll. DI redaktie heeft het
recht t"9lZOIIdtn stukken in te korten. zoncler • .,....1 aln de inhcud er
nn te riten. 00Ir, 'houdt de redalttt. zich Mt recht voor te anbloorden
, briever..

OOK HIER WORDEN VROUWEN VER-
KRACHT!

Op woensdag 19 maart werd om 14u in
Alma 1 een vrouw verkracht. Terwijl
zij op het toilet zit, klimt een man
over het scheidingsmuurtje tussen de
twee WC's en verkracht haar. Ze roept
tevergeefs om hulp.
Het is niet de eerste dat dat gebeurt
in Alma I. Voorzover bekend aan het
personeel is het reeds de vierde keer
dat dergelijk vergrijp in dit gebouw
plaatsvindt.
Het is duidelijk dat deze vrouw zich
niet bevond in een situatie waarvan
gezegd kan worden dat ze daartoe aan-
leiding gaf.
We vinden het verschrikkelijk dat
vrouwen, en zelfs in openbare gebOU-
wen, niet veilig zijn. Wie durft de
verantwoordelijkheid van zo'n daad
nog op de rug van de vrouw schuiven?
Verkrachting is één van de pijnlijk-
ste manifestaties van de onderdruk-
king van de vrouw in onze samenleving
Verkrachting is nog altijd een reële
bedreiging voor elke vrouw.
Wij, vrouwen, eisen beschikking over
ons eigen lijf, en dat we ons vrij
en veilig kunnen bewegen in deze
maatschappij.
Hoelang moeten wij, vrouwen, nog
bang zijn om
alleen 's nachts op straat te lopen
alleen te liften
alleen naar de film te gaan
alleen op kaffee te gaan

alleen ...
alleen IUUVL het .toilet .te gaan .ût Al.-
111(111

Vrouwenhuis vzw
J. Lipsiusstraat 57
3000 Leuven

•
is O.i. uitgesloten dat jongeren ei-
gen ervaringen, vragen en problemen
rond anti-konceptie kunnen bespreken
onder het waakzame oog van de poli-
tie. De man der wet begreep dit won-
derwel, het was geen punt, enkel een
lastige 'formaliteit'. Hij is dan
vertrokken. .
We zagen er dan ook geen graten in
om de agent keurig te informeren o-
ver opzet en doel van de avond, wie
er aan meewerkte, enz. Dit in de o-
vertuiging dat hij een mooi verslag-
je kon opmaken en de zaak geklas-
seerd kon worden ... Mis echter, de
wakkere agent vond het ook nodig en-
kele dagen later een paar vrijwilli-
ge medewerkers te ondervragen (lees:
lastig vallen), onaangekondigd ver-
scheen hij zelfs op het werk. Hoop-
te hij ons op leugens te betrappen?
Verder vond hij het ook nodig kon-
takt op te nemen met het Ministerie
van Volksgezondheid waar hij gaat
vertellen dat de bewuste vergadering
op het JAC niet publiek was hoewel
de wet dit voorschrijft. Dit alles
heet men dan 'formaliteiten' of
'feitelijke gegevens' verzamelen.
Strikt gezien heeft de agent natuur-
lijk gelijk, ook de anti-terreurbri-
gade van de rijkswacht mag komen

meeluisteren ...
We stellen hier echter tegenover dat
anti-konceptieproblemen bij jongeren
au sérieux dienen genomen te worden
en dat vragen hierrond in een rusti-
ge en vertrouwde sfeer dienen behan-
deld te worden, waar voldoende vei-
ligheid en vertrouwen is om uit ei-
gen ervaringen te spreken. Onder po-
litietoezicht is dit waanzin.
Ons standpunt is dan ook duidelijk:
- anti-konceptie heeft niéts met

strafrecht te maken, de jeugdpoli-
tie zou zich beter met andere za-
ken bezig houden;

- als de politie er op staat toch
aanwezig te zijn op een dergelijke
vormingsavond, dan gaat hij gewoon
niet door;

- wij aanvaarden kontrole op de in-
houd van ons werk maar dan wél van
het Ministerie van Volksgezondheid
die ons subsidiëert;

- als de jeugdpolitie zich nog eens
op het JAC aanbiedt voor gelijk
wat, dan kan ze een kop koffie
krijgen maar ook niets méér, ze
is onbetrouwbaar.

het JAC-team
Amerikalaan 3
3000 Leuven

ERGE FEITEN OP JAC-LEUVEN?
Op 6 februari '80 organiseerde het
JAC-Leuven een vormingsavond voor
scholieren en werkende jongeren met
als thema "veilig vrijen". Dit in
het kader van de kampanje van het
Ministerie van Volksgezondheid en
het Gezin om voorbehoedsmiddelen eer
ruimere bekendheid te geven.
Zowel technische als relationele as-
pekten van het anti-konceptiegebruik
worden dan behandeld. De avond in
kwestie werd begeleid door drie JAC-
medewerkers (een arts, een seksuo-
loog en een maatschappelijk werker).
Dit was zowat de tiende aktiviteit
van die aard door het JAC verzorgd,
telkens met de goedkeuring en subsi-
diëring van het Ministerie van Volks
gezondheid.
Tot ... een eerbaar bruger meende
klacht neer te leggen; de prokureur
liet zich dat geen twee keer zeggen
en stuurde de jeugdpolitie op onder-
zoek uit (ze vormt een onderdeel va
de gerechtelijke politie). Een agent
meldde zich aan enkele minuten voor
de avond begon met als vraag te ob-
serveren. Dit kon voor ons niet. Het 3
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Ofwel begint de ~j~~~-
kampanj~ vruchten af te werpen, of-
wel vraag je je af waarom er nog al-
tijd zoveel geld aan de rekrutering
wordt gespendeerd .• Uit een enkête
in lftid.de1.balt~ 6cJwlvt blijkt dat ont-
zettend veel kinderen - het cijfer
zijn we kwijt - het als avo~j~
en a6wi66elend afgeschilderd rijks-
wachtleven willen kiezen .• Ook m~·
ju dromen ervan .• Oe JEP (Jury
voor Eerlijke Publiciteit) zou zich
eens met de rijkswachtpropaganda mo~
ten b~ouen .• Het kan best lw~
zijn studenten op een campus uit t~
.ItOkenen na.t t~ 6puiten, maar 'er
wordt dan g~en Il~en.ing gehouden met
de wen6en van de t~enpaJtt.(.j.

•Oe mensen die geplaagd zitten met
het 6poo~b~eld van een thu.u. die
nog bijeengeschreven moet worden, g~
ven we hier een beetje moed •• In I-
talië is er een man die zijn vij6d~
doctolt.6titel op zak heeft gestoken.
• Oe man is om en bij de pen6ioeng~-
Ilechtigd~ leeftijd .• Zal Sintepi~-
t~ ook even opkijken als die ijve-
raar z'n vi6itekaalltj~ laat zien.

•Lwven6~ pilO6U60llen halen de 1aa t-
ste tijd de na.tional~ p~. Is het
niet met kommunautaire studies, dan
pakken ze uit met de ~eJt.nVleAg~ ••
Een groepje pIt.06U60llen TO~epa6t~
We..ten6c.happen o. 1 .v. dekaan V~ M~u-
~ heeft ziçh ingespannen om de vu·
ligh~ van atoomeneAgi~ te verkopen.
• Eig VItUlJI..CÜg is we 1 dat de kolllllUl14U-
taiA~ leuvense dossiers ni~ zo'n
grote 44IId4c.k.t kregen in AJwttMi6ckt
Tijdingtft als dat van de k~
• In nunmer 11 werd de energi e over
een voUed4J~ pagi na uUgu",~~ met
eronder de kIlanten-obj~vit~ uit·
stra 1ende kop: "GIt.o~pLwven6 e 6p~ci-
al.u.ten b~vuti.gt: ~eJt.neneAgi~ni~
g~vaaJt.tij~~ dan and~~ entlt.gi~vooll-
zien.ingen" •• Er zijn toch ook al
and~~ specialisten geweest die het
t~tnd~el hebben b~vuti.gd .• Oie
~opi.j moet echter v~llen zijn ge-
gaan op de redaktie van Akad~ch~
Tijdingen.

•
Aan een universiteit wordt wel eens
l~vend mateJt.iaal als dida~ti6ch mid-
del gebruikt •• Je denkt aan ~VOIt.-
6en, zi~en, Jt.à.tten.•.• Aan de ULB
heeft men onlangs een g~ond en VOOIt.-
6po~dig eksemplaar in de leslokalen
gehaald voor een kursus pilOdukti~b~-
h~~: Pla6.ti.cB~ •• Er werd
zeer weinig g~bJt06t.

•
Het mag dan wel waar zijn dat dit
blad, dtz~ It.U.bIt.i.~kzich in een gro-
te populallit~ mag verheugen .• Dat

neemt niet weg dat ~g~edak-
tW1t.6 hun ~en hersenen mogen ge-
brui ken om een titel voor de .ItOddel-
1t.U.b~~ uit te vinden .• Wij hebben
deze titel ook gepikt, maar hebben
onze La.tij n6~ kJtOnkel6 1aten werken
om er een n.i.tuw kl~edj~ aan te meten.

•Oe 1l~1l van de Wutb~jn6~ FIl~
Univ~.uät heeft z ' n 6t.o6ja6 en ba-
Il~ moeten inruilen tegen een ge-
streept bo~venpakj~ •• Hij wordt ver-
dacht van 6pionag~ voor 006t-Vuitt.-
land .• Wat maar weer bewijst dat
ook ~Ilen geen On6cJud.cLi.g~zielen
moeten zijn .• Kijk maar naar de on-
u.• Die gaat zo maar op eigen hout-
j~ de nLUIItJUL6 clau.6U4 verdedi gen naar
Big B.ItOth~ Ramaekers.

•
Het ligt niet aan On6 dat 't Stuc
~pand~~ •• Binnenkort leunt de
ene helft van 't Stuc aan tegen de
IESPO-biblioth~~~ en de andere tegen
Au.dU:oIli.u.m VualiU4. • Blij kt irrmers
- en het is niet de ~eI'..6.t~ ~~~ - dat
de vlo~el6 in de gangen op de
verdiepingen uit e.lkaaIl .tIt.dken ••
Het mag er dan al ~ aan toegaan
in 't Stuc, de tegels uit d~ vlo~
lbpen wordt nog ~ gedaan.

•

BOEKENREK
Over de studentenaktie "10.000" vo-
rig jaar, zijn menigvuldige foto's
gemaakt, vooral in Gent waar ook de
meest "fotogenieke" situatie vdt
te leggen viel. Elcker-Ik bracht vo-
rig akademiejáar reeds een reeks van
deze foto's, genomen door enkele
studenten van de Gentse akademie in
het kader van hun eindwerk, naar
leuven en werden in Elcker-Ik en in
't Stuc tentoongesteld.
Een zestigtal van deze 10.000-foto's
werden gebundeld in een fotoboek:
"ludiek tot keihard" en voorzien van
(studenten-) kommentaar. Het is niet
alleen de bedoeling om de 10.000-ak-
tie toe te lichten, maar de samen-
stellers hopen ermee bestaande voor-
oordelen t.o.v. de studentenstrijd
uit de weg te ruimen bij een ruim
publiek. Wat de aktie zelf betreft
wil het fotoboek erop wijzen dat de
akties allereerst de demokratisering
van het onderwijs tot doel hadden.
Tevens wil het boek, waarin de Toto'
s kronologisch werden opgenomen,
aantonen dat de 10.000-aktie ludiek
begonnen is, maar door repressief
optreden van de overheid kan uitmon-
den op geweld; in die zin kan het
boek ook gelden als bewijS ten ont-
laste voor de ongeveer 30 studenten
die in Gent voor de korrektionele
rechtbank moeten.verschijnen. Oe op-
brengst van het boek gaat trouwens
integraal naar het bekostigen van
die processen.
Het boek, uitgegeven door EPO, is
aan 170 fr verkrijgbaar in elke goe-
de boekhandel.

afschrikkingspolitiek te verwerpen.
Haar goed, laten we aannemen dat onze
generaals onfeilbaar zijn.
Daarnaast "vereist afschrikking het
onbewuste venmogen de tegenpartij te
vernietigen". Daarvoor moet je over
een uitgebouwd wapensysteem beschik-
ken. Anders kan er van dat vermogen
geen sprake zijn. En dan moet je over
financiële bezwaren durven heenstap-
pen. Wat wij niet doen.
Oe afschrikkingspolitiek veronder-
stelt ook de gelijkheid van de vijan-

VAN
NAAR

ccAFSCHRIKKING~~
ccOORLOGSZUCHTIG ~.

Op 11 6~bJw.aJt.i.jl. v~ch~en ~ ~en kollt b~cht in V~ MOllgen, ~ ~en Vek
l21.a.Jt..ing van Bj oeJt.nutedt, diJt~WIt. van SI PRI (I nteJt.na.ti.onaa.t I n6.titu.ut VOOIt.
Vlleduond~o~k in stockholm) w~ opgenomen. BjoeJt.nutedt 6.telt Va6t dat d~
~ "pt'.It.6~Ond~ ~en be.dllag van lS.ooo doUalt. (- bijna ~en ha.t.6 rM1.joen
6Jt.ank) aan bM1pen.ing uUg~~6t". Vit be.dllagwij6t op ~en ~eAgez.wel in onz~
6amenUving (luzpitali6ruch 06 kolll!Wti6.t.<J.ch). En h~ o~end g~zwel glt.O~
6t~ed6 lIWlIt. aan. V~ ~g van d~ 6amenl~ving gaat MOnd~ lijden. V~ bMO~
d~ pol~oloog zu m~ wel. ~en6: "d~ eigenlij~~ oOllzaak van d~z~ ~ .u. h~
dat 'd~ ~~ v~e.diging' de laat6te jallen op d~ nukl~~ t.o~ .u. g~-
gaan!". Vit vMOnd~telt ~ wel C4tLt 60ciologen op lwI1 be.uJt.t ~en 'idwlo-
g.i.~' no~en. H~ gaat ~ om d~ 'idwlogit van d~ a66~king'. V~z~ h~~6t
~en olllhulltnd~ 6unk.û.~. z~ veJtbeJIgt d~ ~ zodan.i.g dat d~ '«tlIt.~' politici
h~ do~mu ni~ dwtvVt ~en om ~ koma6 mU ze maken. Laten Wt ~en6
b~kij~en ho~ dit a66c~king6PO~ zou luwten ~en.
"De afschrikkingspolitiek gaat er van
uit dat in een eventueel konflikt
beide partijen voortdurend en onder
alle omstandigheden, rationeel zullen
blijven denken en handelen, precies
zoals schakers bij een toernooi: in
feite nog rationeler want schakers
maken wel eens fouten en ook dat mag
in de afschrikkingspolitiek nooit".
Als de twee schakers elkaar bevechten
aan het schaakbord worden ze bijge-
staan en geTnformeerd door helpers.
Zij geven eksakte informatie over de
ligging van de stukken. Dit is nood-

Ju _ __

... - ...__ ..v_
zakelijk om een goeie strategie uit
te bouwen.
Iets gelijkaardigs gebeurt bij een
degelijke afschrikkingspolitiek
(moest die ooit bestaan!). Wat dat is
een hêêl moeilijke zaak. "Nog steeds
woedt onder historici de strijdvraag
over de schuld aan de eerste wereld-
oorlog; opnieuw omdat onduidelijk is
in hoeverre die oorlog niet vooral
het gevolg geweest is van snelle en
achteraf onjuiste besluiten op grond
van onvolledige of onjuiste informa-
ties i.p.v. een bewuste oorlogspoli-
tiek". Dit is een eerste reden om de
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litie moet worden meegedeeld. De
mededeling laat immers toe regelende
maatregelen te nemen, doch houdt
geen mogelijkheid in een betoging te
verbieden of voorwaardelijk te stel-
len. En hieraan heeft de gewoonte in
Leuven altijd voldaan.

HET .ETGGINO.RECHT
.EKNOTTEN

Ondanks de mooie woorden van de bur-
gervader, is dit niet de eerste keer
dat hij betogers aan banden wil leg-
gen. Enige tijd is immers een ge-
schrijf aan de gang tussen Van Sina
en de ASR-fKK over het beruchte
borgstellingspapiertje. Nu ontkent
de burgemeester het bestaan of het
gebruik ervan; het was echter een
eerste poging tot kortwieken. Have
en goed moest immers als borg ge-
steld worden door de aanvrager van
een betoging. Dan nog zou de aan-
vrager aansprakelijk zijn voor alle
schade rechtstreeks of onrecht-
streeks voortvloeiend uit de mani-
festatie.

NIET TOEVALLIO NU
Verschillende demokratische rechten
en vrijheden worden aangevallen. In
krisistijd verscherpen de tegenstel-
lingen tussen burgerij en werkenden.
Niet alleen aan betogingsrecht wordt
geknaagd; de vrije radio's moeten
hoogdringend door de ministeries ge-

patroneerd, vrije meningsuiting is
een zwak broertje wanneer "de rege-
ring weinig populaire maatregelèn
moet nemen" (cfr.Geens - BRT). Hen-
sen die het opnemen voor verdrukten
of gedupeerden in deze maatschappij

worden vastgezet en monddood gemaakt
(Graindorge: voorhechtenis en zwijg-
plicht). Strijdbare delegees worden
ondanks 8'UchVUllend~maa.tIt.~ûen
afgedankt (Ruysevelt). Aktievoerders
onder de studenten (uit de 10.000)
worden systematisch voor de rechter
gedaagd ên veroordeeld. En zo kunnen
we nog uren doorgaan ...
Blijkt dus dat met demokratische
rechten en vrijheden een loopje
wordt genomen wanneer het gevaarlijk
wordt.

EN TOCH
Voor vrije meningsuiting, betogings-
recht moet gevochten worden. Princi-
pieel bepalen betogers zelf waar en
wanneer er betoogd wordt ...
Op deze wijze kunnen wij in onze
universiteitsstad de belangen van
heel de bevolking behartigen, het-
geen onze wens is en waarin we ook
konsekwent willen blijven.

mr
, (op basis van een gedeeltelijke

diskussie op het aktiekomitee.)
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dige partijen. Zoniet zal de êne par-
tij de andere onverrompelen en dan
komt er van "afschrikking" niet veel
meer in huis. En hier komen we bij
een essenti ële vraag: "Hoe staat het
nu met dat evenwicht?"
laten we dit even historisch schetsen
De twee spelers zitten immers al ge-
ruime tijd aan het schaakbord. We zu~
len een paar stukken uit het schaak-
bord pikken om ze te vergelijken.
Zo zien we dat de eerste atoombom het
eerst in de USA (1945) op punt stond.
Rusland was er pas in 1949 mee klaar-
gekomen. De NAVO werd op 4 april '49
gesticht. Het Warschaupakt op 14 mei
'SS. De eerste korte-afstands-ballis-
tische raket was in datzelfde jaar
gebruiksklaar lans Amerikaanse zijde:
'Honest John'. De Russen hadden een-
zelfde type ontworpen tegen '57: SS
1b SCUD A. En zo kunnen we nog een
eindje doorgaan. Toch nog dit. Het
eerste meerkoppige rakettensysteem
"de Minuteman III (HIRV-ICBM) valt
hooguit 350 meter naast het doel en
de SS20 zou iets nauwkeuriger zijn
(niemand weet hoeveel); het verschil
is dat de SS20 nu wordt opgesteld en
de Minuteman er als is vanaf 1970"
(Oe Volksmacht 21/12/79). Dit bete-
kent dat er een beduidende technolo-
gische kloof ligt tussen de verschil-
lende partijen. In gesprek met Mark
Heirman in diezelfde Volksmacht stelt
Hyl ke Tromp: "Vijf Poseidon-onderzee-
boten kunnen binnen een kwartier 37
miljoen Russen doden en 60t van de
Russische industrie vernietigen. Er
zijn 31 Poseidon-onderzeeboten, en
het gekke is dat ze nu ook nog gemo-
derniseerd worden: er komt een nieuwe
raket op - de Trident - en er komen
zelfs nog weer nieuwe onderzeeboten,
voor Trident lIl-raketten; ze zijn
al in aanbouw". En dan hebben we niet
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eens gesproken over de Amerikaanse
kruisraketten (Tomahawk), de Per-
shing 11, het MX-systeem, de neutro-
nenbom, AWACS, ... Besluit: de NAVO
heeft een technologische voorsprong
van 8,9 jaar (Hylke Tromp). Of van
een evenwicht is er geen sprake meer.
Men vergete ook niet dat het de Ame-
rikanen zijn die de Salt II-bespre-
kingen naar de bom hebben geholpen.
Dat geeft zelfs Simonet toe; hij zegt
ook dat Salt 111 er wel zal komen,
ook zonder Salt 11. Wat uiteraard
pure onzin is. Nochtans was Rusland
bereid te onderhandelen. Lees de
8rezjnev-voorstellen van 6 oktober
'79 er maar eens op na. Rusland ziet
hier onder andere af van de "first
strike" (de eerste druk op de knop).
een verklaring die we langs Ameri-
kaanse zijde nog niet hebben opgevan-
gen.
Velen zullen me bijgevolg verwijten
een "kOl1lllunistNte zijn. Dat is niet
erg. Want ik stel vast dat er ook
"kOllllKJnisten"rondlopen (liepen) in
de NAVO. "Een generaal van de Bundes-
wehr Gert Bastian heeft openlijk te
kennen gegeven dat hij het zeer on-
eens is met het Nato-besluit om over
te gaan tot de stationering in Euro-
pa van de Pershing en de Tomahawk-
atoomraketten. Hij schreef een memo-
randum "Waarom ik de 'inhaalbewape-
ning' afwijs." (De Frankfurter Rund-
schau, Achtergrond, Oe Nieuwe). "Ten-
slotte wordt Europa niet vandaag voor
het eerst door Russische middellange
afstandsraketten met kernkoppen be-
dreigd. Al 20 jaar lang is het voor
de Russische SS 5-raketten mogelijk
doelen tot aan de Pyrene~n te vernie-
tigen."
De vraag kan gesteld worden of Europa
hiermee gediend is? Immers die raket-
ten blijven Amerikaanse eigendom,
die 'alleen met toestemming van de
Amerikaanse president kunnen ingezet
worden'. Belgi~ bijvoorbeeld kan
zich allêên over de transportmidde-
len (overbrengingsmiddelen of ver-
voerssystemen)o ontfermen. Oe NAVO-
landen zijn dus vazallen van het Pen-
tagon. Zo "zijn er technische syste-
men ontwikkeld, die het onmogelijk
moeten maken dat 'schietklare' kern-
wapens ontijdig, d.w.z. zonder toe-
stemming. exploderen. Eên daarvan is
het "permi ssion-action-link-system"
(afgekort PAL). Slechts door een ge-
lijktijdig intikken van de cijferkom-
binatie kan het wapen op scherp wor-
den gesteld. Oe president van de Ver-
enigde STaten neemt of besluit of
kernwapens feitelijk ingezet worden."
(Kommentaar. nov. '79. p. 62) Het
Gert Bastian zeggen we "de inval van
de Sovjetunie in Afghanistan veran-
dert hier niets aan".

,....--.--HET HOEKJE, VAN DE AFSTUDERENDE
DE RECHTEN VAN DE

(AFGESTUDEERDE) WERKLOZE
men met de Soc.Utte V.i.tn6t KULeuven
een reeks voorlichtingsvergaderingen
over de praktische en theoretische
problematiek van de werkloosheid.
Via Kringraad zal getracht worden ge-
durende de laatste week van april in
de meeste fakulteiten een halfuur les
vrij te maken. zodat het merendeel
van de studenten gemakkelijk aanwezig
kan zijn.
Heer inlichtingen hierover kan met
krijgen bij

Ve gemddel.de I.tu.den.t zal VI. zel6 nog lÛet teveel mu. ze maken hebben gehad,
maalt IAk1tlIL6c1U.jnUjl1.l1.an h.i.j 06 uj .toch moutijl1. bUnd gebteven ujn VOOJl. de
lange IUjen wVLklozen cLi.eheden .ten dage een ve/l..tlLo~ 1..tad6- 06 doltpl>beel.d
ujn gwo.ll.den.
Studenten mogen dan wel - eenmaal ze
afgestudeerd zijn- procentueel het
minst kans maken om die rijen te ver-
voegen. voor velen onder hen zal het
toch gedurende korte of lange termijn
een realiteit zijn.
De hele zgn. demokratisering van het
onderwijs heeft er echter nog niet
voor gezorgd dat er ergens een vak
als 'sociale realiteit' op het uni-
versiteitsprogramma is terecht geko-
men.
Het trieste gevolg daarvan is dat ve-
le afgestudeerden bijna wereldvreemd
uit het unief-bolwerk komen en pas
dan merken hoe kompleks en onderdruk-
kend het maatschappelijk systeem in-
een steekt: de willekeurige selektie
bij aanwervingen. een enorme adminis-
tratieve rompslomp. de minachtende
houding van de RVA tegenover werklo-
zen. de slaafse onderdanigheid waar-
mee men zich overal dient aan te bie-
den ...

(stempelkontrole. schorsingen •... )
en door met de vakbonden samen te
werken naar de beleidsinstanties toe
(stadsbestuur).
Al die dingen zijn noodzakelijk door-
dat de overheid en de RVA hier volle-
dig in gebreke blijven en zich aan
de problemen van de werklozen weinig
gelegen laten. Sociale Dienst

Bogaardenstr.l
016/22.10.32

Wetswinkel
Tiensestr. 224
016/23.95.18

Speciaal nu voor de laatstejaarsstu-
denten organiseert het Oopkomitee sa-

Verantwoordelijken voor Plaatsingshulp K.U.Leuven
H.(.VlOMVL dJtu.llken WC!. de Ujl.t a6 van de pC!.JtI.onencLi.e VOM de vVll.c.hill.e.nde
I.tu.dü.lLi.c.h.ti.ngen van de KULwven hulp Iuotnen veJLtenen b.i.j het aanbWen van
en het zoel1.en naa.II. .teJ'JVLIu.telUngl.mogeli.jl1.heden. Ve vVll.c.hill.e.nde pC!.JtI.onen
kunnen .&tU.c.h-ti..ngen vVll.cha66en omt.ll.en.t de l1.onJvr.etewijze ~o .in~oJtma.ti.e
OVC!..ll. val1.an.te bet.ll.ekl1..ótgen l1.an waMen VVll.p.'IUd 06 .ótgwoMen.
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SOCIAlE WETEN1CHAPPEN
PSYCHOlOGIE
PEDAGOGISCHE WETE"SCHAPPEN
OnoerwijskuncleOn _ _'"

1011'23 1321
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"'OTORISCHE REVALIDATIE EN I(

J Knapen !ncletbfoeoer .. " ••• 11. 3000 L~ .. "
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Het Leu.vC!.nl.Vopl1.omitee probeert aan
een aantal van die zaken iets te ver-
helpen. Deze organisatie werd een
vijftal jaren geleden door Leuvense
werklozen opgericht (in samenwerking
met Wetswinkel) en stelt zich voorna-
melijk tot doel de belangen van de
werklozen als groep te verdedigen
naar de RVA toe; dit gebeurt door het
uitdelen van een driewekelijkse (gra-
tis) "Oopkrant" met nieuws over de
dopreglementering. door het verstrek-
ken van juridisch advies of hulp.
door het voeren van akties tegen re-
pressieve maatregelen van de RVA

TOEGEPASTE wrTEN~APPEN
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.... ' uncIo
&cn.",,"'ndI
W.r'tu:iQ'\IftdIe
E.tr011Cn..~

R,o. \lot A,._O"""', 3030Ho_o .. Cn>mbruggne ... C...... an 2.3030 _
F ......._ns,.,. e'o."an 1. 3030 Ho_'"
A Otf~"". do e,o."" 2, 3030 _ ...
A. .... on. ca tojno n 200G 30.10 _, ...
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LANOBOUWWETO,SChAPPEN

KOMMERCIEK.K.: KULTURELE
TlI.adU.i.oneel o"9an.t.6V1.en vVll.c.hill.e.nde HeveJLteue I1..II..ótgen.in 11.0-pItOcJ.u.kti..eeen
jOJlJllijl1.t. Len.te6eu.t. VUl. ook cUt [aan: VaMVOOJl.we.II.d gC!.Zocht naa.II. en gevonden
een 1IILLi.kal.e a.ttIr.a.k.t.i. cLi.ehet avond6eut zou. op.tu...U.tVLe.n. Tot VI. een I1..ótI1. .in
de l1.abel k®m; cLi.ehad n.ik.6 .te maken met de HeveJLteue I1..II..ótgen,maa.II. aUu met
het 6eU dJLt. vele ku..Uwtete lIIIVt.i6u.ta.ü.u nog (te) vaak een I1.omm~e atVtge-
tege.nhud .i6. _

Besloten werd om een passieve boycot
toe te passen. nl. in geen enkele
kring. of fakbar. noch in 't Stuc
affiches of voorverkoop van die ak-
tiviteit te aanvaarden.

Je kan er de laatste jaren moeilijk
over klagen dat er gebrek zou zijn
aan kulturele aktiviteiten in het
Leuvense. Niet in het minst in stu-
dentenmiddens. Het prettige ên posi-
tieve daaraan is dat die voor het
overgrote deel door de studenten
zêlf op het getouw gezet worden.
'leesta1 met in het achterhoofd de
hoop dat men de broek niet scheurt
aan een toneel-. muziek-. film- •...
aktiviteit. Is dat toch het geval,
dan blijft toch nog het genoegen dat
men aan een breed publiek de moge-
lijkheid heeft gegeven iets aan erg
lage toegangsprijs aangeboden te
hebben.
En het Leuvense (studenten)volkje
maakt al bij al goed gebruik van de
aangeboden kansen.
Dat weten nog anderen. d.w.Z. lieden
die het in de eerste plaats gezien
hebben in de kassa en bijgevolg in
Leuven kommerci~le kulturele mani-
festaties plaatsen. met toegangs-
prijzen die 50 tot 100% hoger liggen
dat wat studentenorganisaties vragen
Dat is wat de Heverleese kringen 0-

verkomen is. Terwijl het kontrakt
met de gastvedette onderweg was ter
ondertekening door hem. vernamen de
Heverleese organisatoren dat een
Brusselse typ de attraktie voor hun
neus had weggekaapt om die in de-
zelfde week als het Lentefeest in
Leuven-stad te programmeren. Onder-
handelen met de Brusselse kommersant
hielp niet: de Heverleese kringen
konden fluiten naar hun oorspronke-
lijke topakt. Bleek ook dat de in-
kom die de Brusselaar vraagt 100%
en hoger te Zijn dan wat de Hever-
leese kringen zouden vragen.
In Heverlee was men uiteraar~ boos
om dergelijke praktijken. Het geval
werd op de algemene vergadering van
Kultuurraad gebracht. wat tot een
solidaire verontwaardiging aldaar
leidde. En meteen tot de vraag: wat
kan je daartegen doen.
Voorgesteld werd om de affiches van
die manifestatie te gaan overplakken.
ware het niet dat in diezelfde ver-
gadering. even tevoren, nogmaals een
banvloek was uitgesproken tegen ove~
plakkers (zie ook Veto jg.6 nr.ll).

Interventies zijn trouwens dagelijkse
kost in de wereldpolitiek: de Ameri-
kaanse interventie in Vietnam. in het
Iran van de sjah. de Britse interven-
tie in Rhodesi~. de Belgische tussen-
komst in Zafre •... Ik weet wel: daar-
mee is de praktijk niet goed te pra-
ten. maar wel te relativeren. Een
artikel van Konrad Edge (Counterspy
Washington, vertaald door 'Achter-
grond' en overgenomen door 'Oe Nieu-
we') onthult ook het volgende: "Twee
van de Afghaanse rebellenleiders. Zi-
ya Nezri en Zia Nassery. zijn in wer-
kelijkheid Amerikaanse staatsburgers
en dat tenminste êén van hen betrek-
kingen onderhoudt met het Amerikaan-
se 11inisterie van Buitenlandse Zaken .
.. Nezri had een lang onderhoud met
de deskundige voor Afghaanse aangele-
genheden. Ronald Lorton. en andere
ambtenaren van het ministerie (maart
'79)".We zouden hier verder kunnen
op ingaan. maar dat is de bedoeling
niet van dit schrijven.
Tegenover Afghanistan kunnen we ge-
makkelijk de Amerikaanse interventie
in Europa plaatsen. Namelijk: de in-
stallatie van de raketten op Europees
grondgebied. Hiermee is ook de Euro-

Het was wel moeilijk om een algemene
maatregel tegen dergelijke kommerci-
ele diefjespraktijken te stellen.
Met dit konkreet geval wil de alge-
mene vergadering van Kultuurraad ec~
ter aantonen dat men de studenten zo·
maar niet als melkkoeien voor profit·
kulturele aktiviteiten moet aanzien.

a.v. Kultuurraad

pese veiligheid niet gediend. Anton
Constandse redeneert als volgt (De
Nieuwe nr. 830): "Hoe kan men de Sov-
jetunie dwingen meer te besteden aan
wapens voor Europa en minder aan ra-
ketten die Amerika bedreigen? Door in
West-Europa raketten te stationeren.
die de grote industri~le en bevol-
kingscentra van de Sovjetunie bedrei-
gen. Daartegenover zou Moskou zich
moeten koncentreren op de verwoesting
van West-Europa. Kissinger heeft sma- !5

lend opgemerkt dat de Europeanen zou-
den wensen dat in geval van oorlog
de Russen en de Amerikanen elkaar
uitroeien. zodat ze zelf de massa-
moord zouden overleven. Dat zal dus
niet opgaan. En de dwang. uitgeoefend
op West-Europa om zwaardere raketten
te stationeren. bedoelt de Europeanen
onderling zelfmoord te laten plegen.
al~ het tot een oorlog zou komen. Al-
dus de groeiende achterdocht."
En opdat die oorlog van start kan

gaan is er allêên een "oorlogszuchti-
ge politiek" nodig. En die is er ook
al. Kijk maar uit!

Anton Constandse wijst op een opinie-
peiling die ons het volgende leert:
"meer dan 70% van de Amerikanen wil-
len dat de CIA (die vijf miljard dol-
lAr per jaar krijgt) nog meer geld
ontvangt om de toekomstige vijanden
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te verzwakken". (ON nr. 831, p.14)
In datzelfde nummer treffen we een
uitspraak aan van gewezen minister
Ramsey Clark: -De mensen zijn merk-
baar opgelucht dat ze de Russen weer
mogen haten: die vreugde is bijna
voelbaar·.
In Carter's "State of the Union"
staat alles nog eens bij elkaar: "Een
verhoging van het defensiebudget met
15 miljard dollar; een interventiele-
ger van 100.000 man, speciale vlieg-
tuigen (CX-transporttoestellen) om ze
te vervoeren, twee interventieschepen
die overal rond zullen varen met
tanks en ander materiaal aan boord.
De negende "hunter-killer" atoomonder
zee~r voor het vernietigen van vijan-
delijke onderzeeërs. Modernisering
van de B52 (strategische bommenwer-
pers), 1,6 Miljard is bestemd voor
geheime doeleinden; en in totaal 30
miljard dollar naar "research and de-
velopmentH van nieuwe wapens." (Hylke
Tromp in ON nr. 832, P.8)
Tot slot kunnen we dit stellen.
Amerika heeft blijkbaar minder last
van haar kankergezwel dan de Sovjet-
unie. "Thans best~~n de Amerikanen
6 of 71 van het bruto-nationaal pro-
dukt voor de defensie, de Russen van
11 tot 13S." (A. Constandse in DN 830
Deze cijfers tekenen de algemene
stand van zaken. Dat doet ook de uit-
spraak Mom onszelf te bewapenen moe-
ten we de wereld wapenen" (Tom Gerva-
si) .

d.m.
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gi~ is de sleutel"
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Erik GEUKENS: "AWACS - een illusie
van veiligheid" in De Nieuwe Maand,
nov. '79

Paul WILLEHS: HEen Westeuropese kern-
macht?" in Politica, sept. '79

OE FRCTIS HONIHI&U!.o.UE. ]I
] ap.'Iil. zorgde voor de nodige op-
cJuufding. _ ~ecLiJu% organiseerde een

epld~ onder een groep jongeren diE
op weekend waren in Heiberg. _ Symp-
toom van de geheimzinnige ziekte was
dat je gewoon niet rneJtkU dat je ziek
was •• En de A.S.R.-h~, be-
kend als v.u. van menig pam6tet ver·
nam dat ze een pIlOc.u wegens laU.eIl
aangesmeerd kreeg vanwege b~eIlva-
dellVaM.tna. _ Die zou het beu ge-

est zijn nog langer praatjes over
ujn pe/l.hOOl1uit htlwo-ibiljUten te
moeten vernemen .

•Ondertussen ~Ieten we niet of het
ook een ~~ is .• De Leuvense
geme.en.teJuzad zou zo bUj zijn dat
de hteige/l.hrond hun vesting - Zijn-
de het htadhuih - eindelijk weegeno-
men kunnen worden, dat ze dat op een
hPe.ci.ale. mani er wil heJtde.nken •• Ze
laat een ~tuk van 25 Lov~
- zijnde 25 Be..t.s~c.he.~en waard·
slaan .• Dat stuk geldt niet alleen
als ltelldenlWtghpe.nn.btg,maar kan bo-
vendien als geldlg betaalmiddel ge-
bruikt worden. - De 75.000 stukken
zouden verkrijgbaar zijn in alle
Leuvense 6.ütanc..i.Ue. w.telti.nBen van
af mei.

•
De Parijse universiteit van V.inc.en-
nu, symbool van '6' en van de demo-
lvuLti4 e/I..ing van het hog eIl ondeJWJ.i.j h
(men moet er geen diploma hebben of
ingangseksamen afleggen om in te
kunnen SChrijven) is aan 't v~e.-
dellen. - 2S ~c.ent van de ingeschre
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ven studenten zijn iopootutudenu.n:
mensen die zich alleen hebben laten
inschrijven en zich voor de rest
~ aantrekken van het U~VeA4itai-
/tegedoe. - Daarnaast amuseel't een
respektabele mindellltUd zich met
vanda.U.6me en geweld. • De FlU1n6e
JteB~, die deze unief liever ni
ge.'li.enhad, heeft in de nu heersend~
toestand een ioto~ gevonden om te
slaan: er worden geen ioub6idle4 meer
toegekend.

Vandaag gehoord, • Als je vanbuiten
én vanb{nnen de hibbeA neb, is dat
ofwel het gevolg van ve/I.Ue.6dlteid
ofwel van een katell van de vorige a-

REDAKTIE EN HEDEWERKERS
bart bongaerts, louis de meuter,

an de wit, jan jorissen,
bruno leijnse, marcel meeus, jos

rgeay, dirk mosselmans, mark roo-
n. benedikte sokal, bruno van gas-

se, pruus van goethem

"'1\I'1r ONU"''''' r 'f'JG S 'DG IN Gt. t-J
Ltrr-JGs. fk:T I/6IJST'-- "'~lV,,"f~

vond. _ Het ve/l.hchil tussen de twee
is dat in het ene geval het pteUeIl
nog moet komen. - In het andeAe heb
je het plezieJt al gehad.

•
Het zou een Ize.nlllw van g-wtc!'Ateden
zijn dat er gewd.d en vancla.U4me ge-
pleegd wordt. _ Zoals je elders ge-
lezen hebt begint veJtkAaehting ook
in leuven .Ut te zijn .• Elke ver-
nielde paJtkec~/tllle.tCJlkost de stad
IS.OOO 61Z. aan IteA4.te.tUng.• Nemen
die fenomenen nu uU~ of is
leuven een glt00t6.tad aan 't worden?

Voor sommige studenten die geduren-

VETO

VETO 14
verschijnt 29 april
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 2 en 14 mei
worden uiterlijk op vrijdag 18 april
op de redaktie ('t Stuc) verwacht

""'" tI-) 64 N &€TOQ./N G sUtl'tGi
~ \J EIU'" T~jf..CJ~ ~'" TE- P/t/:fN

de de Paab~e. bleven blokken in
Leuven, had de ko.ono.dJlm0f di.to - ba.tu.
een minder leuke v~6.ing in petto
dan paaioe.itje.h •• Bleek opeens de
v~ a6ge.hlo.ten. - Want ergens
in 't kontrakt had die huisjesmelk-
(st)er bijgeSChreven dat er voor bij
Iwmende. verwarmi ng in l<e/I.4t- of Paa.60
v~6 ook b~jlwmende betaling ver-
eist was .•. _ En die klausule was
niet door .iedelle.engoed gelezen .•
let het gevols dat een paar mensen
dan maar in één of andere bib gingen
blokken en 's nachts volledig a4nge-
~eed onder de lakens doken ... _ Men
moet de ~e.ine kant ju van ons hoog-
gepltezen vrije-marktsysteem niet al-
tijd veA gaan zoeken.

•

VETO 15
verschijnt 14 mei
redaktie: maandag 21 april om 16u
in 't Stuc
artikels, reakties e.d. worden op
de redaktie ('t Stuc) verwacht te-
gen 25 april
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 14 en 28 mei
worden uiterlijk op vrijdag 2 mei
om 18.30u op de redaktie verwacht
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