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Martin Van Kerrebroeck : 4 maanden. effectief

Totaalweigeren een wanbedrijf?
Het lijkt zo onwaarschijnlijk, iemand doen opsluiten 'omdat hij
consequent handelt in zijn streven naar geweldloosheid. En toch.
Vrijdag 14mei jl. honoreerde een onafhankelijk oordelend rechter
totaalweigeren met 4 maanden gevangenisstraf. Een naoorlogs
precedent.

Even recapituleren wat hieraan is voor-
afgegaan.
In '77 krijgt Martip het statuut van
gewetensbezwaarde toegekend. Hij be-
sluit voor zichzelf ook burgerdienst te
weigeren. Op 16oktober 1980weigert hij
gevolg te geven aan de oproeping voor
een geneeskundig onderzoek - het
misdrijf waarvoor men hem uiteindelijk
vervolgt. (1)

In november 'SO wordt Martiri's totaal-
weigeren publiek bekend. Onkruit België
is dan zowat een jaar actief, het anti-
militarisme krijgt vleugels en poten.
Totaalweigeren wordt gevaarlijk.
De overheid echter wacht af - blijkbaar
niet lang genoeg - en we schrijven 19
maart wanneer Martin voor de boet-
straffelijke rechtbank wordt gedaagd.

Tijdens die eerste zitting (zie Veto nr. 24)
wordt Martin vrij langdurig door rechter
De Cooman ondervraagd. Ook getuige

~.~

rechten maar ook plichten met het oog
op het algemeen welzijn. (Gazet van
Antwerpen).
Het leger wordt in stand gehouden voor
de bescherming van die gemeenschap.
Het radicaal verwerpen van zowel leger-
ais burgerdienst is strafbaar en zwaar-
wichtig omdat hierdoor de rechten van
anderen in het gedrang komen. (Het
Volk).
De fundamentele rechten van Martin
worden voldoende gewaarborgd door
het statuut van gewetensbezwaarden. (De
Morgen).
Bij het bepalen van de straïmaat liet de
rechter zich beïnvloeden door de moti-
vering van Martin en de ganse beweging.
(De Morgen).

Verzachtende
omstandigheid

Rechter De Cooman aanvaardde slechts
~-o~~,
aten op sleeptouw nemen

onrealistische fantasieën en
frustraties "van oudere personen" (Het
Volk).
Verzachtende omstandigheid (... ): dat
jongeren dikwijls worden misleid door
ouderen, die hun onwezenlijke droom-
beelden opdringen. Hij (= De Cooman)
doelde hier op de ordeverstoring, die
vorige zittingen ontsierde. (HLN).
O.i. verwijst De Cooman hier naar de
niet gehoorde getuigen Leo Apostel,
Jean Fabre e.a.

"Het leger wordt in stand
gehouden voor de bescher-
ming van de gemeenschap.
Het radikaal verwerpen van
zowel leger- als burgerdienst
is strafbaar en zwaarwichtig
omdat hierdoor de rechten
van anderen in het gedrang
komen."

gesteld, "grotendeels verantwoordelijk is
voor de bewapeningswedloop en het
militarisme in onze maatschappij."

Tot zover ons binnenlands persoverzicht
van zaterdag 15 mei.

NOOT:
(1) elke dienstplichtige gewetensbezwaarde
wordt bij zijn indiensttreding medisch gekeurd
(op grond van dezelfde keuringscriteria toe-
passelijk voor militaire dienstplichtigen). Art.
25 van de Wet van 25juni 1964(gewijzigd in '69
en in '75) houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden sanctioneert o.a, deze
verplichting met gevangenisstraf van 3 maan-
den tot 3 jaar. Eventueel kan ook de tijdelijke
ontzetting uit bepaalde rechten worden
uitgesproken.

En verder ...
Verkiezingen in
Katechetika p. 2
Ook verkiezingen,
in Sociale Raad . . . . . .. p. 3
De Aceo-lieten en
hun problemen " p. 4
Palasthyen
economische crisis p.6
Handige weetjes in deze
woelige tijden. . . . . . . .. p. 6
Open brief aan
advokatenorde . . . . . . .. p. 7
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Mensen die willen meewerken
aan de volgende jaargang kun-
nen nu reeds hun naam opgeven
op het bovenstaand adres.____ '0 __

F.S.

l;i1L.
Kinderen, zon, een fanfare, vliegende taartjes (foto), een kinder-
theater en om het meest rauwe mosselen zwelgen tot je blauw uit-
slaat.
De bezetting door de Mussenbuurt van de verwilderde tuin
Dewalque (15 mei jl.) is echter méér dan een speels protest tegen
grondspeculatie en stedelijke profijtpolitiek. Er zijn immers
gemeenteraadsverkiezingen op komst ...

CDS-avond met kabinetsattaché Coens

Besparingen aan
Op dinsdag 4 mei kwam de heer F. Opsomer, cabinetsattaché bij de
minister van onderwijs, een uiteenzetting geven over besparingen
aan de universiteit, op uitnodiging van de Christen-Democratische
Studcnton·(CU.S.). In het eerste deel van zijá6etöögbaiidelde de
heer Opsomer over de wijze van financiering van de universiteiten,
aangezien een zeker inzicht hierin nodig is om de besparingen te
begrijpen, en aangezien de meeste studenten hier niets van weten. In
een tweede deel behandelde de heer Opsomer dan de eigenlijke
geplande besparingen, en gaf daarbij uitgebreid zijn eigen inzichten
weer. Wij geven een beknopte samenvatting.

pen, C de 2° en de 3°cyclus geneeskunde.

De prijsbepaling per richting gaat uit van
een forfaitaire kostprijs per student. Men

Drie grote delen kunnen hierin onder-
scheiden worden: de financiering van ae
werkingskosten, het eigen vermogen en

Om dit verslag te beëindigen in de stijl ~~ inves~erings~elden. Ve~it ~e belang-
. ht GVA Bel rijkste hiervan ISde financiering van de

~:~ ~::n1~r~v;::;n :met ge~~ wo~~~ werki~gs~oste? V~r. 1971 was de
over de Onkruit-bezetting van het Leu- finan~~eTl.ngm~t objectief genormeerd.

CVP tari t i d idd De rijksinstellingen kregen een vaste
vense -secre anaa In e narm ag. dotatie. De firtanciering van de vrije
Het Volk: Na afloop van het proces instellingen werd dan politiek bepaald als
bleven de politiediensten in verhoogde een % van de dotatie van de rijksin-
staat van paraatheid (nvdr: met BDX, stellingen. Vanaf 1971 (wet van 27'juli
waterkanonnen en overvalwagens, o.a. 1971)bestaat er voor alle instellingen een
in de Tiensestraat). Dit belette niet dat na éénvormig en objectief mechanisme. De

Over de uits raak van 14mei kunnen we een afleiding~man<Zuver in de Diest~- bepaling van ~et. gefinancierd bem:ag
. . p 11 d '. d straat een ttental leden van Onkruit steunt op het pnncipe van de financienng

;elmg meer ve~~;~ an wa: er.1n e gedurende korte tijd het CVP-secre- per student. Onder financierbare studen-
b~nte~ staat:. was a ~zlg ~n tariaat in de Justus Lipsiusstraat be- ten worden beschouwd de ingeschreven
17ne~ ort zijn erk ~~,,?ens. Ir ~ar h

ln zetten als protest tegen "de houding van Belgen, Luxemburgers, bepaalde cate-
~o ge I num,,?er TIJgJ~ w~dIC t et Martens en Gol i.v.m. het plaatsen van goriën buitenlanders en nog een aantal'

DelntegGorae vonrns vodorgdesco~ '.. kernraketten in ons land." buitenlanders tot 2% van het aantal
omahnIdzOUh emoor adrU?Nlnodge-DS: om te protesteren tegen het plaatsen Belgische studenten. Boven dat aantal

roepen sc u op e mgsgron 0 - k k . I db' I dl' hd' . h bbe d van ernra etten In ons an mogen uiten an ers we ingesc reven
toestan met e n aanvaar . HLN: pamfletten (...) waarin de plaat- worden, mits zij zelf bijdragen tot de
Wat er allemaal werd gezegd rondom dit sing van kruisraketten in België werd kostprijs van hun studie. De universiteit
proces nopens de keuze, tussen algemene aangeklaagd dient van hen de helft van de kostprijs te
ontwapening of collectieve volkeren- DM: Tijdens een korte bezetting werden innen, om deze studenten in de omka-
moord, noemde de rechter buiten recht- eveneens pamfletten uitgedeeld, als pro- dering te mogen verrekenen.
streeks ve~band der tenla:'..eleggi~g (Het tes~ tegen de veroordeling van ~e:~ta~l- Maar de kost is voor iedere studierichting
LAatste NIeuws). Door ZIJnstudies van weigeraar. Maar ook de bezuinigingen . liik D d d'r"

. I . dl d Ma . be da d kl d - d "I met ge IJ. aarom wer een t teren-sociaa assistent ren e run ter n wer en aange aag , waar oor vee .. d k .. t d d
gelijk welke burger te weten welke de jongeren gedwongen worden om thuis te ua~e va~.~ os.tPhTl~sper~ u ent ~a~ e
verhouding is tussen individu en gemeen- blijven wonen." De CVP werd uitgepikt ondersche~de~.TlCt:!1genInge~~~ . en
schap. Ieder individu heeft niet enkel als doelwit omdat die partij, zo werd don ersc el tenlld.

ler gemaa eliwd?r-
en tussen vo e ige en onvo e rge

... -------------------------------" instellingen. Het voornaamste onder-
scheid is dat de volledige instellingen alle
studierichtingen vrij mogen organiseren
(de volledige instellingen zijn de KUL,
RUG, VUB, UCL, ULB, ULg). De
onvolledige instellingen mogen slechts
deze studies organiseren waarvoor zij
wettelijk de toelating kregen. Dit heeft
gevolgen voor de financiering. Voor de
onvolledige instellingen wordt de finan-
ciering bepaald per onderverdeling van
de studierichtingen. Voor volledige uni-
versiteiten worden de studiemogelijkhe-
den onderverdeeld in 4 richtingen, ge-
noemd A, B, C, D. Zo ondermeer bevat
A de menswetenschappen, Bde 1°cyclus.. -' van de geneeskunde en de wetenschap-

april (zie Veto nr. 26) beslist de rechter bij
tussenvonnis dat de andere getuigen niet
worden verhoord. Het OM eist 6 maan-
den gevangenisstraf, verdediger Jos De
Man bepleit de vrijspraak.

Fundamentele Rechten

Raketten ...

De Lanoo wist nog méér ...
"Een typisch Belgische oplos- 150000 fr. kost. Het bedrag van
sing ... Iedereen tevreden stellen .. de beurs moet veel dichter bij de
Studiebeurzen zo'n vijf jaar ge- totale kostprijs liggen."
leden bijvoorbeeld, van 15000fr. Deze en andere vernietigende
wanneer de studiekost voor een kritiek van een wetenschapper
academiejaar 80000 fr. bedroeg, op het Belgisch universitaire
is toch volstrekt onzinnig. Ook beleid. Het tweede deel, van een
nu nog bestaan er beurzen van gesprek met dr. J. De Lanoo ; lees
15000 fr. terwijl studeren al zo'n meer op pagina 5.

Financiering van de
universiteiten

de unief
houdt hierbij rekening met de studie-
begeleidingsnorm, die bepaalt per hoe-
veel studenten de unief beroep mag doen
op één lid.van het academisch personeel
(onderwijzend en wetenschappelijk per-
soneel. Voor A is deze norm 1114,voorB
119,voor C 1/6. De gemiddelde kostprijs
wordt ingedeeld in 3 dwingende elemen-
ten. Deze zijn «(kleine) a» : financiering
van het onderwijzend en het weten-
schappelijk personeel. Hierbij geldt de
norm 40% OP tegen 60% WP... b- is de
financiering van het ATP. Voor het ATP
zijn geen kadernormen voorgeschreven.
~c.. houdt de overige werkingskosten in,
m.a.w. alle niet-personeelskosten.

Vervolg op pagina 3

Financieringswet: ,kwestie van de schrijnende achterstand van jonge
instellingen met weinig patrimonium efficiënt weg te kunnen werken: ..
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Visje kon komen, Visje kon gaan, maar Katechetika bleef bestaan

Verkiezingen in Katechetika:
Sinds woensdag 12mei weet Koen Devisscher met zekerheid dat hij,
samen met zijn ploeg, een belangrijk aandeel zal hebben in het wel
en wee van de fakulteit Godsdienstwetenschappen. Het werd een
klinkende overwinning op de tegenkandidaten, daar waar insiders
wel een overwinningernaar dan toch minder uitgesproken verwacht
hadden. Wat er voorafging aan deze machtswisseling, en met welk
programma de opvolger van Luc Devisscher (ze zijn geen familie
hoor) aan de macht komt vertellen we graag in deze bijdrage.
Aangezien de animatie die voorafging aan het verkiezingsdebat
kwazie onbestaande was, beperken we ons hier tot het debat zelf.

Dinsdagnamiddag 11 mei, l6.00u in de
. Kleine Aula. 3 ploegen. Eén moderator
en een handvol (± 40) geïntresseerden.
Een geluk dus dat er drie ploegen waren.
Vis De Visscher, de afscheidnemende
koördinator had de taak het debat in
rechte lijnen te leiden. Hij begon zijn
korte inleiding met een verwelkoming op
de belangrijkste aktiviteit van de kring-
werking. Een verspreking?
Ploeg PUIST mocht de l~f afsteken.
Onder de slogans: aan ons de macht, aan
jullie de verantwoordelijkheid en ook
Kristus hangt aan uwkruis verdedigden ze
een. verrechtsing van de fakulteit. Dirk,
de woordvoerder (of lawaaimaker?)van
de ploeg betoogde dat ze zich kandidaat
stelden vanuit een verantwoordelijk-
heidsbesef t.o.v. de fakulteit. Ze vonden
immers dat de linkse rallen bij ploeg
Koen (één van de tegenstanders, en
volgens hen de te verwachten over-
winnaar) onmogelijk de fakulteit konden
vertegenwoordigen. Dit kadert binnen
hun visie om van de fakulteit een elite-
fakulteit te maken. Daarom ook: geen
TD's meer maar een Gala-bal. Daar
komt immers fatsoenlijker volk op af, en
het brengt nog meer op ook.

Verder kondigden ze aan: een af-
schaffing van de werkingsas Kerk om de
kerk in het midden te kunnen houden;
meer rechtse kursussen omdat tenslotte
Rome onze werkgever is; meer toe-
nadering tot het KVHV omdat de ASR
rood is enz ...

Veel aandacht werd besteed aan de sport.
Immers reeds Kristus deed in zijn tijd al
veel aan lichaamsbeweging. Maakte hij

geen lange wandelingen, zelfs over het
meer? Ook nog meer sport om een
algemene verloedering (hier dus op
lichamelijk gebied) tegen te gaan. Initia-
tieven in dit verband: een kajakweekend;
een militair trainingskamp en het vak:
dogmatische ontwikkeling van het li-
chaam.
Al bij al vonden ze zichzelf verdedigers
van de traditionele waarden en wilden ze
het zout der aarde zijn door de liberale
theorie te verkondigen.

Van een heel ander niveau was ploeg DE
NIEUWE (WAN)ORDE. Ook zij had-
den een slogan: geef God nog een kans,
hef de fakulteit op. Hun uiteenzetting
verliep in twee fazen; een Kritik der
Reinen Vernunft en een Kritik der
Praktischen Vernunft. Meteen werd dui-
delijk dat de drie ploegvormers uit
tweede licentie kwamen. Pol stelde dat de
waarheid die in de vorige jaren ontdekt
werd, opgeheven dient te worden om tot
een hogere waarheid te komen. Om dit te
verduidelijken maakte hij gebruik van
Kant, Hegel en weet ik veel wie nog
allemaal. Globaal gezien betrof het dus
een analyse van de huidige (kulturele)
situatie om van daaruit de reële situatie te
benaderen. Om dat allemaal te realiseren
is uiteraard een verzwaring van het
programma nodig. Immers wanneer je
gaat lesgeven moet je in de eerste plaats
de samenleving kunnen analyseren, aldus
Pol. Daarom is het nodig Van Den Berk,
Nietzsche, Laing en nog zovele anderen
te bestuderen.

De andere Pol begon het tweede deel met
de oude wijsheid dat een nieuwe samen-

leving opgebouwd wordt vanuit de
mesthoop van de oude. Iets dergelijks
zou zich ook voordoen in de kring-
werking. Samen met Peter verdedigde hij
dan de theorie van het verantwoord/ver-
plicht brossen, dit niet met de bedoeling
de lessen af te schaffen maar om ze
uiteindelijk op een hoger niveau te
brengen. I.v.m. de programmaherver-
ming dus geen meegelul maar mede-
beheer.
Gevolg van dat verplicht brossen is dat er
tegelijkertijd een alternatief programma
moet uitgewerkt worden. Aangezien dat
echter in samenwerking met de bros-
sende studenten dient te gebeuren kon-
den ze nog niet konkreet zijn. Eén van de
richtlijnen die ze gaven wil ik je toch niet
onthouden. Het betrof namelijk de
opheffing van de eksamens, Weerom niet
om ze af te schaffen, maar om ze op een
hoger niveau te brengen. Op een eksamen
dient een student niet een antwoord te
formuleren, volgens Pol, maar hij hoort
daar de vraag te kunnen stellen die de
kursus oproept. Dit ene voorbeeldje geeft
kernachtig hun uiteindelijke visie om-
trent onderwijs weer: Om het even welke
opleiding dient opdat de student zou
leren vragen te stellen, fundamentele

•

vragen, om van daaruit posmeve ant-
woorden te kunnen formuleren.
Ook dienen volgens de ploeg de tekenen
des tijds meer aan bod te komen. Een
debat over burgerdienst-totaalweigeren,
bv. Of de praeses van Ekonomika die ze
wilden verplichten zijn affiches op te
eten, terwijl hij moet nadenken over
verspillingen en besparingen. I.v.m. het
periodieke fakultaire tijdschrift Iteka
suggereerden ze een periodieke ont-
'tJouding en het bloemetje naar de
'profetische' kursusdienstverantwoorde-
lijke diende ook maar alleen om diens
stem vast te krijgen.

Na deze, bij tijd en wijle, zwaar filo-
sofische beschouwingen was het tot slot
de beurt aan ploeg KOEN EN KO.
'Globaal genomen willen we met onze
ploeg de huidige struktuur van Kate-
chetika, d.W.Z. de coördinatiefunktie
belichaamd in de verschillende assen met
hun respektievelijke eindverantwoorde-
lijken, bestendigen'. Zo stond het in hun
verkiezingspropaganda. Wie als gevolg.
hiervan verwacht had nu eindelijk eens
een serieuze inhoudelijke ploeg te horen,
kwam echter bedrogen uit.
Vooraan verscheen immers Koen, de

arabier; Coleue, de non; Annemie, het
schoolmeisje: Lieve, de sandwich vrouw ;
Pascal, de Jlentleman en Johan de
drinkebroer. Althans, zo waren ze ver-
kleed. Alleen Jan voor de financiën zag er
normaal uit. Omwille van de materie?
Ook hun voorstelling, in de vorm van
lagere-school-rijmpjes gaf niet de indruk
dat het om een serieuze ploeg ging.
Gelukkig dat Koen tussendoor zijn
programmablad aflas, anders was het
kiezen geworden tussen drie lolploegen.

Erg veel nieuwe dingen bracht hun
programma niet. Er komt een geïnstitu-
tionaliseerde kalendervrouw ; subsidie-
kriteria voor werkgroepen; een koördi-
natie tussen jaarverantwoordelijken ; er
zal gewerkt worden rond proefeksamens
en aggregaat wat betreft onderwijs; as
Kerk zal een heleboel kontakten onder-
houden ;de ASR krijgt weerom een
belangrijke plaats toegemeten, alhoewel
niet duidelijk is wie daarvoor gaat
zorgen. Een verfraaiing van de fakbar
hoort er ook bij. En tot slot wil men
komen tot een betere communikatie
tussen werkgroepen en kring. Heel deze
opsomming zegt wel iets, maar in-
houdelijk toch heel erg weinig.

Vervolg op pagina 7

acco-kopledlenst

een slappe bedoening
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de konkurrentie schrijft
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GOEDKOOPST ...

LEZERSBRIEVEN
Wederwoord

op de tuberculinetest
In de vorige Veto (n° 27) reageert P.
Vankrunkelsven op m'n artikel over de
tuberculinetest of ons blind vertrouwen in
de Westerse geneeskunde. De auteur
blijkt eveneens geen verdediger te zijn
van de Westerse geneeskunde en be-
stempelt het artikel als paniekzaaierij.
Dit was zeker niet m'n bedoeling. Ik heb
willen wijzen op het gevaarlijke en
overbodige van het systematisch toe-
passen van deze praktijk. Gelukkig is
deze nu afgeschaft, althans in Vlaan-
deren. Inderdaad is de tuberculinetest
geen vaccinatie. Ik ben blij dat P.V. me
op deze onduidelijkheid gewezen heeft.
Of het al dan niet in het bloed terecht
komt, wil ik buiten beschouwing laten.
P.V. schijnt te suggereren dat, doordat de
TBC-bacil niet in het bloed komt, de test
ongevaarlijk is. Maar dan vraag ik me af
waarom bijna al de doktoren weigeren
een schriftelijke verantwoording te te-
kenen voor een persoon die deze test wil
ondergaan. En waarom astma-patiënten
een vrijstelling voor deze test krijgen?
Indien deze TBC-bacil al of niet in het
bloed komt, ze schijnt zich toch vlot te
kunnen verplaatsen in het lichaam.

M'n fundamentele kritiek op de Westerse
geneeskunde is dat ze zich uitsluitend
richt op de uitzonderlijke verschijnselen
of symptomen der ziekte en niet op de
diepere oorzaken. Reeds eeuwen lang
wordt het inzicht in de ware aard der
ziekten verduisterd door onze materia-
listische levensbeschouwing en onze dua-
listische visie. Onze medische weten-
schap is uitgegroeid tot uitsluitend
oplappen van de getroffenen en de pijn
weg te nemen, zonder zelfs maar een
moment stil te staan bij de localisatie van
de ware oorzaak.

Volgens de huidige visie van onze
wetenschap is de ziekte enkel een
fysiologische uiting van het fysieke,
waarneembare lichaam. Door ziekte
alleen als een materieel verschijnsel te
verklaren, heeft ze veel zieken de hoop op
herstel ontnomen. Neem nu iemand die
zeer ongezonde voeding neemt (bv. een
liter cocacola per dag) en daardoor een
leveraandoening krijgt. Wat gebeurt er

dan! Wanneer de patient herstellende is
kan hijlzij weer cocacola drinken van de
automaten in hetzelfde ziekenhuis. En
zou de dokter naar zijn voedings-
gewoonten gevraagd hebben? .

Toch is er verbetering in zicht. De
psychologische faktoren worden meer en
meer aandachtig bestudeerd. Maar voor
deze problemen zijn de doktoren onvol-
doende opgeleid wals ze zelf op een
congres enkele jaren geleden toegegeven
hebben.

Hiermee wil ik geen polemiek openen
over de Westerse geneeskunde maar
enkel m'n standpunt verduidelijken.

P.C.

Veto gekraakt?
De reaktie van de Veto-redaktie op het
overnemen door Rep en Roer- het blad
van Onkruit - van het artikel over de
'geleende dossiers' lijkt enigszins over-
trokken. De beslissing om het artikel
over te nemen is in overleg gebeurd met
enkele Veto-redakteurs, en dat 'men' het
artikel achteraf heeft gesigneerd met
Commando Hem Day ; is enkel te ver-
klaren doordat men het artikel zeer goed
vond, en 'men' er als het ware kompleet
kon achterstaan, in dezelfde zin als men
petities ondertekent.
Artikels in Rep en Roer worden in de
praktijk van werken enkel op hun inhoud
beoordeeld, en worden steeds losge-
maakt van de auteur of andere oor-
sprong, b.v. publikatie in een ander
tijdschrift - artikels worden nooit
gesigneerd.

Het artikel werd overgenomen, vöör de
huiszoekingen door het parket, 'voor de
inval in VETO, vóór het onderzoek dus
wie het bewuste artikel geschreven had in
VETO. Als men de zaken nu terug-
koppelt lijkt het erop alsof VETO
klakkeloos een artikel van het Com-
mando Hem Day heeft overgenomen,
wat zeker niet het geval is geweest. Dat
Onkruit hierbij enigszins de geloof-
waardigheid, inzake de onafhankelijk-
heid van VETO heeft in het gedrang
gebracht, is ten laste te brengen van de
onvoorzichtigheid van de Rep en Roer-
redaktie, waarvoor excuses.

Rep en Roer-redactie

de acco -kopiedienst garandeert U

-
SNELHEID
én KWALITEIT
én een EERLIJKE PRIJS!!!

en voor TESISSEN
doen.wij nog IETS EXTRA

Luciien
1/

S comer
de Rote Armee Fraktion denken. In
de zestiger jaren werden Berlijnse
studenten uit de kleinburgerij ge-
boeid, niet door de arbeiders of de
guerillero's in de Derde Wereld,
maar door "het marxisme". Binnen
de SDS van Rudi Dutsche gaan ze
fel tekeer tegen "het systeem" en
wanneer op 2 juni 1967 mede-
student Benno Ohnesorg door de
politie wordt doodgeschoten tij-
dens een protestbetoging n.a.v. het
bezoek van de sjah, stichtten ze de
"Beweging van de 2de juni". Eerst
proberen ze de buitenparlemen-
taire oppositie: de confrontatie in
plaats van politiek of syndicaal
werk. Dan schakelen ze over op
bomaanslagen, o.m. in 1972 in het
Amerikaanse militaire computer-
centrum in Heidelberg, waar de
bombardementsvluchten op Noord-
Viëtnam werden geprogrammeerd.
Tot dan genieten ze de steun van
de linkse intelligentsia. Maar wan-
neer ze zich gaan verliezen in
kidknappingen en terechtstellin-
gen van prominente (maar ver-
vangbare) personen en in onder-
linge vetes met gematigde dissi-

denten (o.a. advocaat Horst Mahler
en Joachim Klein) haakt het pro-
gressieve gedeelte van de publieke
opinie af en staan ze alleen. De
herfst van 1977 wordt hun einde:
onder de gevallen bladeren van het
bos van Stammheim worden de
drie laatste kopstukken van de
Baader-Meinhof-groep begraven.
De uiterste consequentie van de
logica dat men niet moet rekenen
op de massa, het volk is inge-
kapseld, een radicale voorhoede
moet zodanig het systeem provo-
ceren dat het zijn democratische
masker afwerpt en grootscheepse
repressie organiseert. Dit zou dan
het volk tot opstand moeten aan-
zetten. Macchiavelli toegepast ten
bate van de communistische heil-
staat. En in naam van waarden
i.p.v. mensen. Een politiek schaak-
spel gespeeld door overgelovige
intellectuelen.

Martin Van Kerrebroeck: een
nieuwe Benno Ohnesorg? De an-
archisten mogen zich door het
establishment niet in de krimina-
liteit laten provoceren.

Enkele weken geleden ontmoette
ik in de refter van het Klein
Kasteeltje een anarchist van La
Cecilia. In oktober 'SO was hij één
van de krakers van het huis in de
Parkstraat. ,Hij was toen weg van
thuis en woonde op een boven-
kamertje met eenwalmende kachel
en een versleten matras. De unief,
. eigenaar van het huis, greep niet in.
Wel is hij eens moeten vluchten op
de campus toen de flikken naarshit
zochten in het kraakpand. Hij
kwam aan de kost met oude
boeken te verzamelen en te ver-
kopen. Hij geloofde dat het vol-
stond alles en iedereen achter te
laten, je niet te bekommeren om
publieke bijval voor je politieke
activiteit en aan autonome en
direkte aktie te doen. Als we maar
hard genoeg tegen het systeem
aanschoppen, valt het wel in elkaar.
Maar nu heeft hij enkele maanden
moeten doppen en hij ziet het niet
meer zitten. "Middle class morality
reclaims his victim." (G.B. Shaw,
"Pygmalion")

Onkruit en La Cecilia doen mij aan
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Coens en besparingen aan de unief
Het principe van de financiering per
student wordt echter niet volledig door-
getrokken. Er wordt namelijk vastgesteld
dat een minimum aantal studenten dient
gefinancierd te worden, om de kost van
een studieinrichting te kunnen dragen.
Daarom werden financieringsdrempels
ingevoerd. De eerste drempel is het
I}linimum basiscijfer (mbc). Onder deze
grens worden de kosten als niet meer
inkrimpbaar geacht (zelfs voor zeer
weinig studenten is een minimum aantal
proffen vereist). Studierichtingen waar-
aan het aantal ingeschreven studenten
het mbe niet bereikt, worden volledig
gefinancierd voor een aantal studenten
gelijk aan het mbe. Hierdoor ontstaan de
zgn. «fictieve studenten», die in feite het
verschil zijn tussen het mbc en de
werkelijk ingeschreven studenten.

Vanaf een zeker aantal bijkomende
studenten stijgen de kosten niet meer
proportioneel. Daarom werd een tweede
drempel voorzien: het maximum basis-
cijfer (Mbc). De financiering is dan
volledig voor het aantal studen ten tot het
Mbc. Dit noemt men tranche I. Het
aantal studenten boven het Mbe vormt
dan tranche 11. Elke student uit tranche
11 wordt dan gefinancierd tegen een
forfaitaire kostprijs bepaald door
a+bl2+c/2 (waarbij a.b,c, de kostprijs-
elementen van tranche 1 zijn, zie supra).

De drempels worden bepaald per studie-
richting (A, B of C) voor volledige
instellingen, en per wettelijke onderver-
deling in onvolledige instellingen. Ter
illustratie is, voor volledige universitei-
ten, het mbe voor A 2247; voor B 1620;
voor C 883; en het Mbe het dubbele van
deze aantallen.

Het Patrimonium
Onder patrimoniuminkomsten be-
schouwt men de inkomsten uit het eigen
vermogen van de unief. De financierings-
wet wilde hiermee rekening houden, om
het nadeel van de jonge instellingen met
weinig patrimonium weg te werken
tegenover andere instellingen die in de
Joop der jaren heel wat meer patri-
monium hadden bijeengeraapt. Daartoe
is als regel gesteld dat het overschot van
de inkomsten op de uitgaven, vermin-
derd met een bij KB bepaalde aftrek (4 %
van de werkingstoelage), afgetrokken
wordt van de werkingstoelage. De «4%»
echter zijn volkomen vrij te spenderen
door de universiteit. In de praktijk stelt
men wel vast dat de universiteiten erin
slagen geen netto-inkomsten op hun
patrimonium te hebben. Het betreft hier
dus een uiterst ongezond financierings-
mechanisme.

De inschrijvingsgelden gaan zowel naar
het geaffecteerd als naar het niet-
geaffecteerd patrimonium (onder ge-
affecteerd patrimonium verstaat men
gelden waaraan reeds welbepaalde be-
stemming werd gegeven door de overheid
zoals bvb. onderzoeksfondsen). Zo krijgt
de helft ervan als bestemming pro-
gramma's te financieren ter verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs.

Investeringen
Voor investeringen (vnl. in gebouwen)
bestaat er een onderscheid tussen rijks-
instellingen en vrije instellingen. Inves-
teringen van R.l.'n worden gefinancierd
door dotaties. In de periode 77-79
bedroegen die dotaties 605 miljoen per
jaar voor de Vlaamse instellingen (RUG,
RUCA, UIA). In 1980 werd slechts
ongeveer 300 miljoen meer vrijgegeven.
Vrije instellingen moeten hun investe-
ringen met langlopende leningen aan een
gewaarborgde intrestvoet van 1,25:%

financieren, maar in feite worden de
kapitaals- en intrestlasten toch gedragen
door de overheid. De maximumbedragen
waarvoor de vrije instellingen kunnen
lenen zijn ongeveer gelijk aan de dotaties
voor de rijksinstellingen.

Besparingen
Na het uiteenzetten van de financie-
ringswijze van de universiteiten heeft de
heer Opsomer dan de geplande bespa-
ringen uit de doeken gewikkeld. Hierbij
dient wel verwittigd dat deze maatregelen
nog niet allemaal uitgevaardigd werden.

Het totaal van de begroting onderwijs
bedraagt voor het nederlandstalig onder-
wijs 130.680 miljoen. Hierop moet de
regering dit jaar 3.948 miljoen besparen.
Deze besparingen moeten dit jaar nog
uitgevoerd worden. De staat heeft niet
zoveel wegen om netto centen in de
schatkist te recupereren, gezien de wijze
waarop ze de universiteiten financiert. Er
worden in feite 3 belangrijke maatregelen
genomen als rechtstreekse. besparing.
De eerste is een vermindering van de
financiering per stud en t : de forfaitai re
kostprijs die zal toegepast worden is met
2,5 % verminderd tegen de normaal
voorziene kostprijs voor 1982. Deze
maatregel zal zowat 274 miljoen op-
brengen, waarvan voor de KUL ongeveer
109 miljoen (dit voor een totale werkings-
toelage van 4,351 miljard). De tweede
maatregel bestaat hierin dat de opbrengst
van de indexatiemaatregel. die 3% van de
loon massa zal moeten bedragen, door de
universiteiten terug aan de schatkist
dient overgemaakt te worden. Deze
maatregel zou ongeveer 250 miljoen
opleveren (voor de KUL wordt de
inlevering geraamd op 105 miljoen). De
derde grote maatregel treft alleen de
franstalige uniefs. Deze instellingen had-
den de gewoonte de geneesheer specia-
listen als studenten in te schrijven en er
financiering voor te ontvangen. Aange-
zien aan de Vlaamse uniefs de genees-
heer-specialisten niet betoelaagd werden,
dienen de Walen hetzelfde te doen! De
opbrengst voor de staatskas is ongeveer
400 l1!iljoen.

Naast deze besparingen neemt de rege-
ring nog een reeks begeleidende maat-
regelen om de besparingen mogelijk te
maken. Hieruit legde de heer Opsomer er

Oudgediende Noël Herteleer (benoe-
ming op zak) en Acco-specialist
Frank Uyttendaele (NFK)

~--.Wanneer besparingen op ceremonialia, zoals scepters en pndere ?
ons enkele voor:
- Aan het RUCA worden wedden
uitbetaald aan proffen die geen les geven.
Dit is het gevolg van overgangsmaat-
regelen genomen in 1965 . Deze uit-
betalingen zullen worden afgeschaft.
- Tijdelijk benoemde WP'ers die vanaf
nu worden aangeworven zullen nog
slechts een wedde krijgen die gelijk is aan
die van een leraar uit het secundair
onderwijs.
- De emeritaars- of pensioenleeftijd
voor proffen wordt verplicht ingesteld op
65 jaar, in plaats van 70. De versnelde
afvloeingen die hier uit volgen brengen
wel meeruitgaven met zich mee op korte
termijn, maar het structureel en psycho-
logisch effect ervan mag niet verwaar-
loosd worden. Toch stelt deze maatregel
wel problemen in verband met de brutale
vervanging van professoren, waar de
studenten de eerste slachtoffers van
zouden kunnen worden. Daarom wor-
den hier overgangstermijnen en supple-
antieregelingen voorzien.
- De 40-60 verhouding tussen OP en
P dient voortaan absoluut gerespec-

teerd te worden (maximum 40% OP) en
het aantal gewoon hoogleraren wordt op
20% van het AP (OP+WP) gelimiteerd.
- Het ATP-kader is heel zwaar: er

wordt door de universiteiten geen vol-
doende functioneel kader opgebouwd
(vaak een omgekeerde pyramide). Het
gevolg is dat de kosten voor ATP ver de
zgn. «b-enveloppe .. overtreffen. De ge-
volgen hiervan zijn overduidelijk; de
eigenlijke werking ging eronder lijden.
Daarom denkt men nu aan contingen-
tering van de verschillende niveau's,

- De «fictieve studenten .. zullen worden
afgebouwd, over een termijn van 7 jaar.
De KUL wordt door deze maatregel
weinig geraakt. In Vlaanderen zou
vooral de UIA als licentiaatsinstelling er
enorm onder lijden. Er zijn er tegen-
woordig bijna evenveel fictieve als reële
studenten (1213 fictieve tegen 1257 reële).
Vanzelfsprekend kan het hier niet om een
geïsoleerde maatregel gaan. Zij dient
bekeken te worden in het kader van een
evaluatie van de universitaire expansie;
een meer fundamentele herziening van de
financieringswet en vooral de te nemen
maatregelen inzake coördinatie en sa-
menwerking tussen de universitaire in-
stellingen.

- De suppleantievergoedingen zullen
afgeschaft worden (vergoedingen voor
WP leden die tijdelijk lessen in plaatsver-
vanging geven).

Een interessante vaststelling is het natuurlijk wel: zeven mensen die
zich kandidaat stellen voor die drie vakante funkties van
vrijgestelde op Sociale Raad. Je kan er verschillende verklaringen
voor geven. Sociale Raad is afgelopen.jaar, door de Alrna-acties,
erg in 'het nieuws geweest. Het ziet er voor de toekomst ook niet
naar uit dat de sociale sektor aan de KUL, waarvoor Sociale Raad
traditioneel op de barrikades staat, gedurende het komende
. akademiejaar ongemoeid zal gelaten worden. Mensen met
reddingsfantasieën mikken dus terecht op SoRa. Tenslotte biedt
een vrijgestelde-funktie ook een vorm van werkzekerheid. Toch
voor een jaar. Ook niet oninteressant in tijden waarin voorstellen de
ronde doen om solidariteitsbijdragen aan te wenden om
werkloosheidsuitkeringen uit te betalen

Er moesten er vrijdagavond vier afvallen.
Om tot een zo optimaal mogelijke keuze
te komen, kwam elke kandidaat zijn
vakature toelichten. De koherentie waar-
mee dat door de verschillende kandida-
ten gebeurde, was erg wisselend.
Enkele 'zwaargewichten' kwamen on-
middellijk bovendrijven. Het zelfde sce-

cabay

Studentinnen - Studenten
_,-__,;,;;. ........._----

UW THESIS IS BIJNA KLAAR!
VERTROUW ONS HAAR SAMENSTELLING TOE!
U vindt hij ons:

kwaliteitsdactylografie :
* snelle bediening: 8 dagen
* zo nodig: een EXPRESS dienst 1-2-3 dagen
* twee gratis verbeteringen

een uitgeversdrukkerij :
* professionele offset machines
* verkleinen van bladzijden
* reprodukties van foto's
* een héél spoedige dienst!

Boekhandel Cabay - Tiensestraat 82 - Fochplein 6 _- Leuven

Verkiezingen in Sociale Raad

nario bij de reakties van de kandidaten
op een standaardbatterij van vragen, die
door de Algemene Vergadering op de
kandidaten werd afgevuurd.
Nu ja. 'Als je bij Sociale Raad - en
eigenlijk gaat dat op voor gans de ASR-
soliciteert. ga je best niet over ijs van een
nacht', dat is de konklusie die je uit die
'konfrontatie' kan trekken. Enkele voor-
beelden.
Hoe evalueer je, zonder grondige kennis
van de werking van SoRa het belang van
de kopie- en offsetdienst binnen die
raad?
Welke rol is er voor vrijgestelde weg-
gelegd in medebeheersorganen zoals RvS
(Raad voor Studentenvoorzieningen)?
Hoe zouje als vrijgestelde reageren als er,
onder druk van de nationale overheid,
afvloeiingen bij het akademisch-tech-
nisch of wetenschappelijk personeel drei-
gen?
Door op dergelijke vragen te 'selekteren'
wil de Algemene Vergadering vermijden
dat de aangenomen kandidaten een
lange tijd zouden nodig hebben om zich
in de werking van Sociale Raad te
ingreren.
De derde kandidaat in rij, Jan Sempels,
kwam enkel zeggen dat hij zijn kandida-
tuur terugtrok. Zo ging het nog eens snel
vooruit. Rond middernacht waren allen
kandidaten de revue gepasseerd. De
diskussie over de kandidaten binnen de
raden kon beginnen.

- Extra-triennaIes (een soort weddever-
hogingen bij de eerste benoeming en
tussentijds bij bevorderingen van pro-
fessoren) zullen afgeschaft worden.
- De autonomie van de universiteiten
zal worden uitgebreid, met betrekking
tot de interne aanwending van kredieten
binnen het kader van de totale begro-
tingsen veleppe.
- Een budgettair opslorpingsplan zal
worden opgesteld voor het overtollig
personeel. Dit betekent dat het personeel
behouden wordt, maar dat het supple-
mentair geld hiervoor uitgetrokken (zo-
als bepaald in Art. 35 van de finan-
cieringswet) op 7 jaar zal worden
afgebouwd.
- De regering plant maatregelen om de
cumul te regelen. Het valt echter af te
wachten of hier meer dan een regeling
«op zijn belgisch» zal getroffen worden.
En of eventuele maatregelen algemeen
zullen zijn (bvb. ook voor magistratuur
enz ... )

Tot slot stelde de heer Opsomer dat de
vragen zich nu tot de uniefs richten. Zij
zullen hun autonomie moeten gebruiken
om ondanks de besparingen hun onder-
wijs-, onderzoeks- en maatschappelijke
taken grondig te evalueren en waar nodig
is bij te sturen. Zij zullen moeten
beslissen hoe hun kostenstructuur te
dempen en hoe gerationaliseerd kan
worden. Hopelijk zullen ze blijk geven
van zin voor verantwoordelijkheid. Dit is
in het verleden niet steeds het geval
geweest, dikwijls werd in het verleden
systematisch geopteerd voor de gemak-
kelijkste «golden-sixtie .. oplossing (onge-
breidelde wervingspolitiek, overbebou-
wing enz.). Vooral blijft de opgave
actueel om met minder middelen van de
gemeenschap de universiteit toch breed
voor alle lagen van de bevolking open te
stellen. Het is betreurenswaardig hoe de
jongste jaren de democratisering zich aan
de universiteiten niet heeft kunnen
doorzetten.

Nota: De heer Opsomer heeft niet
gehandeld over de Sociale Sector. In deze
sector werden geen bezuinigingsmaat-
regelen door de regering getroffen. Bij
een andere gelegenheid (begin academie-
jaar '82-'83) zal exclusief aan dit onder-
werp aandacht worden besteed.

Pol Malou

Siska Vansevenants: sporen verdiend
bij Wetswinkel en eerst vandaag
ontdekt voor d... ASR
Opnieuw één bekommernis die de dis-
kussie in haar greep houdt. Zal de te
kiezen kandidaat zich wel voldoende aan
Sociale Raad kunnen wijden? Zullen
zijn/haar nevenaktiviteiten ofhet feit dat
de eindverhandeling nog niet volledig a f
is, geen belemmering vormen voor een
honderd procent engagement in de
organisatie. Men vraagt veel van de
vrijgestelden, zeker als je er rekening mee
houdt dat het hier officieel om halftijds
funkties gaat. .
Volgde rond 1.45 u de stemming. Elk van
de 14 aanwezige kringen kan drie
voorkeurstemmen uitbrengen. Reeds ge-
durende de eerste ronde werd de keuze
vastgelegd. Een grote konsensus dus.
Frank Uytendaele en Siska Vanseve-
nanst als nieuwkomers en Noël Herre-
leer, als oudgediende, zullen vanaf sep-
tember de beslissingen van de Algemene
Vergadering van Sociale Raad mee in de
praktijk moeten helpen omzetten.

Leo Paesen
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Academisch Coöperatief en de economische realiteit

Dit staat niet in uw kursus, maar' heeft er alles mee te maken
de verwachtingen van die studenten.
t.O.V. de plaatselijke kursusdienst in het
bijzonder. ekstrapoleren naar wat zij
verwachten van ACCO en de kursussen
die zij daar halen 7 Daarom zou men
vanuit SR voorstellen om samen met
ACCO volgend akademiejaar een en-
keite te houden naar de studenten toe
over hun verwachtingen m.b.t. de kur-
sussen. Enkele vragen zouden zijn:
ingebonden of niet 7 recyklagepapier 7
een dikke kursus in meerdere of in één
de(e)l(en) 7...
Ziezo. u merkt het: een nieuwe beroering
heeft de studenten aangegrepen. een
koortsachtige interesse voor kursussen.
een eksamenkoorts ! De tijd van vragen-
lijstjes is aangebroken! Haleluja!

Frank U.

Na de verhoging' van inschrijvingsgeld, almaprijs, huurgeld, nu
ook: kursusprijs omhoog! Acht jaar lang de krisis botweg negeren
heeft immers ook ACCO niets gebaat: de devaluatie gaf de
genadeslag en vanaf volgend akademiejaar gaat de bladprijs met
3,45 % omhoog van 1,45 fr. (Din A4) naar 1,50 fr. voor niet-leden
(leden: -15 %). Sociale raad ziet, oordeelt en ... handelt.

men overgaan tot het nemen van enkele
ernstige maatregelen (vanaf volgend
akademiejaar) :

I. Binnen de twee jaar een algemene
omschakeling van kwarto- op Din A4-
formaat. Voor de student is dit een nul-
operatie: de bladprijs stijgt doch er Zijn
minder bladzijden want er staat 10%
meer op één blad. Voor ACCO betekent
dit een groter rendement: er moeten
minder verschillende bladzijden gedruIlt
worden en de grondstofprijs per blad is
dezelfde.

2. De toerekening voor een ingebonden
kursus brengen van +15.- op +25.- fr.
(7).

3. Verhoging van de paginaprijs Din A4
van 1.45 naar 1.50 fr. (= +3.45%) (8).

Door deze maatregelen zal men het
voorziene verlies voor dit jaar volgend

jaar kunnen opvangen. Tevens hoopt
men deze prijs gedurende meerdere jaren
te kunnen handhaven. IJdele hoop
opperen sommigen: de ekonomische
wetmatigheid krijgt meer en meer het
uitzicht van regelmatig terugkerende
onaangename verrassingen. Een rege-
ringsbeleid met devaluaties en andere
treinen is daar niet volledig vreemd aan.

De wortels van ACCO gaan terug tot het
begin van de vijftiger jaren. In de
studentenbeweging komt de diskussie op
gang i.v.m. de demokratisering van de
toegang tot het hoger onderwijs. Enkele
Leuvense studenten willen in deze rich-
ting ook konkreet iets gaan doen en
nemen in 1951 - gesteund door enkele
professoren - het initiatief tot het zelf
uitgeven van kursussen om zo de studie-
kosten te drukken. Alles (typen. stenci-
leren. verkopen) wordt gedaan door
vrijwilligers.

Deze kursusdienst groeit zo verder uit en
wordt in 1953 aangevuld met een
'huisvestingsdienst' die volledige huizen
huurt en inricht om dan de kamers verder
te verhuren tegen lage prijzen aan
minderbegoede studenten.
-In ·1954 wordt ook een 'studiedienst':
opgericht die o.m. de eerste stratifikatie
van de Leuvense studentenpopulatie
naar sociale herkomst uitvoert.
In 19~ vormen deze diensten een
feitelijke vereniging onder de naam
'Sociale Diensten' en in 1956 wordt deze
vereniging omgevormd tot de v.z.w.
'Universitaire Werkgemeenschap'. die
dan naast kursussen ook ander drukwerk
voor studentenverenigingen en thesissen
drukt.
In 1958 wordt het eerste personeel in vast
dienstverband aangeworven en wordt de
l.titrusting aangevuld door het drukken in
offset.
In 1960 Wordt besloten de komrnerciële
aktiviteiten uit de v.z. w. te trekken en
onder te brengen in een samenwerkende
vennootschap onder de naam Aca-
demisch Coöperatief (in 't kort: ACCO).
Deze koöperatieve vennootschapsvorm
biedt de mogelijkheid dilt nu iedere
individuele student kan toetreden. nl.
door het kopen van een aandeel (I).
Meteen kan die student dan genieten van
een belangrijke korting (van -10% tot -
30%) op diverse studiebenodigdheden.

De romantiek
Zijn ontstaan en zijn statuten getrouw is
ACCO nog steeds bekommerd om de
demokratisering van het onderwijs. Van-
uit zijn specifieke positie betekent dit het
zo voordelig mogelijk leveren Van kur-
sussen (en andere studiebenodigdheden)
vanuit een aantal belangrijke opties :

I. Het goedkoop leveren van kursussen
mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.
Elke kursus wordt volledig verbeterd en
geredigeerd. De kursussen worden op
een uniforme manier uitgegeven en
centraal verspreid. De uitgave is zodanig
dat zij het karakter van de kursus als
werk- en studeerinstrument respekteert.

2. De prijsberekening gebeurt voor elke
kursus op dezelfde manier. onafgezien de
oplage. Hier wordt gerekend op de
solidariteit tussen de studenten: het
studeren in een minder-bevolkte richting
mag niet gesanktioneerd worden (3).

3. Solidariteit met de andere bevolkings-
groepen: geen studentenkorporatisme!
nl. het zo vlug mogelijk aanwerven van
vast personeel (enkel in de piekperiodes :
jobstudenten) en geen ontduiking van
sociale lasten en andere belastingen:
NIETS wordt 'in 't zwart' betaald of
geregeld (4).

4. Het beleid dat gevoerd wordt moet
gericht zijn op het voortbestaan van
ACCO en niet op het behalen van een
maksimum rendement (winst). In dit
opzicht bestaat er een interne solidariteit
tussen de verschillende afdelingen van
ACCO. Dit voortbestaan van ACCO
mag echter niet ten kosten van alles:
ACCO blijft primair van en voor de
huidige en toekomstige studenten.

Noten

(1) De prijs per aandeel bedraagt momenteel
nog 500.- fr. Deze som is rekupereerbaar na 5
jaar. In '60-'61 WIlS het aantal aandeelhouders
1099. in '70-'71: 16212.n in '79-'80: 44599.
(2) In feite worden de studenten-zaakvoerders
vanuit de alg. men. vergadering van sociale
raad afgevaardigd. Dit akademiejaar waren
dit: Rudy Aerts (informatika. vrijgestelde SR).
Jan Erreygers (VTK). Geert Stubbe (Muziek-
historische kring). Frank Uyuendaele (NFK).
(3) De nu nog geldende prijsberekening is :
_ voor niet-leden: kwarto (= 33 lijnen X 70
aanslagen): 1.30 fr. X het aantal bladzijden,
afronden naar het bovenliggend vijftal.
- Din A4 (= 38 lijnen X 70aanslagen) : 1.45X
het aantal blz.• en afronden naar het boven-
liggend vijftal.
- voor elke niet-ingebonden kursus: + 5 fr.
- voor elke ingebonden kursus: + 15 fr.
- voor de leden: de niet-ledenprijs -15%. en
afronden naar het bovenliggend vijftal.
(4) In '80-'81 werkten in ACCO 65 personeels-
leden in vast dienstverband.
(S) Mits één aanpassing: vanaf het akademie-
jaar '79-'80 werd de toerekening per in-
gebonden kursus van 10 op 15 fr. gebracht.
(6) Het aantal personeelsleden in deze jaren
was respektievelijk 52. SO en 65.
(7) De gemiddelde gewogen kostprijs per kaft is
15.83 fr. (zetten. drukken van de kaft. lijmen.
snijden, afwerken .... ) + 5% (marge van de
drukkerij) = 16.62îr, Als men daarbij nog 10%
auteursrechten + ongeveer 5% BTW + de
verkooponkosten (personeel edm.) rekent,
blijkt 25.- fr. slechts de uiteindelijke kostprijs te
zijn.
(8) De kwarto-bladprijs zal eveneens 3,45%
opslaan.
(9) De auteursvergoeding mag men niet
verwarren met de vergoeding die sommige
auteurs krijgen wanneer zij een volledig
afgewerkte. drukkerisklare kopij binnenbren-
gen. Het is de 10% die elke prof van ACCO
krijgt op de verkoopprijs van elk verkocht
eksemplaar.

Sociale raad ziet:
5000000 fr.

voor auteursrechten

Geen akkefietje. deze zaak te
runnen in tijden van economische
crisis en aanverwante studenten
eenvoudiger. ,De studentenvertegen-
woordigers stellen dat het uitgeven van
een kursustekst integraal behoort tot de
specifieke onderwijsopdracht van 'de
prof. waarvoor die reeds vergoed wordt.
Voor ons is het immers niet alleen terecht
maar zelfs gemakkelijk te beweren dat de
proffen dat geld niet verdienen al krijgen
zij het wel.

Maar de professor is een lieve en geleerde
mens: hij weet wat solidariteit wil
zeggen. Daarom zal vanuit SR een briefje
gestuurd worden om hem te verzoeken
uit liefdadigheid af te zien van zijn
auteursvergoeding (9). Dit kan tot gevolg
hebben dat de kursusprijzen de eerste
jaren alleszins niet meer zullen stijgen en
misschien zelfs verlaagd kunnen worden.
Zo zie je maar: professoren - studenten:
één strijd - één front! En de arbeider ...

Tot slot restte nog de vraag wat' een
student zoal van zijn kursussen verwacht.
Uit een enkeite van godsdienstweten-
schappen zou gebleken zijn dat die
studenten liever studeren uit niet-inge-
bonden kursusteksten. Mag men echter

Natuurlijk werd dit alles eens druk
besproken op de algemene vergadering
van sociale raad (SR) d.d. ~1982.
Iedereen moest wel erkennen hoe ACCO
met zijn rug tegen de muur staat en dat
deze maatregelen onafwendbaar zijn.
Een uitstellen van de prijsverhoging zou
immers op lange termijn wel eens
drastischer gevolgen kunnen hebben.
Om ons daarenboven tegen voornoemde
onaangename verrassingen te bescher-
men zou SR eens uit zijn oogjes kijken ...
en ziet: Betaalt ACCO niet jaarlijks zo'n
slordige 5000000 fr. aan de professoren
voor auteursrechten 7 En moeten al die
kursussen wel ingebonden worden 7

De harde realiteit Sociale Raad oordeelt
en... handeltHelaas. ACCO wikt maar de vrije

marktekonomie (of zoiets) beschikt.
Dank zij de demokratisering van de
ekonomie kan ik hier kort zijn: nu moet
je niks meer van ekonomie weten om aan
den lijve te ondervinden dat er iets loos is.
Verwonderlijk daarentegen is hoe men
sinds 1974 de kursusprijzen niet heeft
moeten opslaan (5). Een blik op de
omzetcijfers verklaart praktisch alles: in
'74 - '75 was de omzet van ACCO
40000000 fr .• in·'76 - '77 82000000 fr. en
in '80 - '81 130000000 fr. (6). Nu echter
blijkt dat de stijging van de omzet niet
langer de stijging van de totale on kost
(Ionen. grondstoffen .... ) kan opvangen.
Overeenkomstig de vier opties moest

Het leuke van ACCO En zo vond SR het nodig het eeuwige
probleem van auteursvergoedingen voor
kursussen ter hand te nemen. ACCO
staat op dit gebied overigens nogal
machteloos: Men kan daar bezwaarlijk
eisen gaan stellen tegenover proffen die
hun kursus bij ACCO willen uitgeven
(hoe meer proffen dit doen. hoe goed-
koper de kursussen worden). Anderzijds
beseffen de proffen ook wel dat zij elders
in Leuven meer kunnen verdienen op hun
kursus: ACCO qbetaalt slechts 10% én
in 't wit. d.w.Z. voor een proffeninkomen
gaat daar sowieso 50 % af voor vadertje
fiskus. Voor SR ligt de zaak wel wat

En dat is dan het leuke van ACCO: de
studenten hebben er nog heel wat te
zeggen: het kollege van zaakvoerders.
dat het algemeen beleid bepaald. is nl.
samengesteld uit 4 studenten en 4 oud-
studenten (2). Inderdaad: geen aka-
demische of andere overheden. geen
subsidies. geen prestigepolitiek .... ACCO
is het laatste restje van de sociale sektor
dat zelfbedruipend en - in principe - in
de handen van de studenten is. Edoch.
ook dit brokje romantiek is niet volledig
opgewassen tegen de harde realiteit.

Biologen in de Industrie
Na de scheikundigen, de ingenieurs, economen el! w.eet-ik-veel,
hebben nu ook de biologen hun contactdag gehad met de Industrie:
op woensdag 12 mei Il. Hoezo, biologen? «Zestig à vijfenzestig%
vindt werk in het onderwijs, dan nog eens dertig à vijfen-
dertig% komt terecht bij universitaire onderzoesinstellingen en
openbare diensten. en wat de overblijvende 5% betreft die werk vinden
in de privé-industrie .... wel 5% is wat statistici doorgaans verwerpen
als niet-significant)" aldus Dr. Donaid Wellens, vertegenwoordiger
van N.V. Jansserr'Pharrnaceutica. Hoe dan ook - in afwachting
van beter cijfermateriaal dan wat hierboven staat - hebben de
Leuvense biologen. de plaatsingsdienst voorop. de vinger gelegd in
een pijnlijke wonde: de Alomtegenwoordige Werkloosheid,
jazeker, ook bij universitair geschoolden.snelste service

de mooiste kaft
de allerbeste' kwaliteit~~___;;,__;___:.-=- I

op Xerox 9500
alleen bij peneaprint

Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat er zo'n- cynisme te vinden was bij de
talrijk opgekomen studenten. Niet dat
het aan onvolkomenheden lag van de
organisatie - «drank genoeg. maar geen
jobs», luidde het. - het was zelfs geen
jobbeurs, wat zoiets tegenwoordig ook
zou mogen zijn.oe bedoeling van de oorspronkelijke
initiatiefnemers was: wederzijdse infor-
matie uit te wisselen, over wat biologen
van de industrie te verwachten hebben.
'enerzijds, en wat de industrie mag
verwachten van de biologen-opleiding
anderzijds. Ofschoon dit tweede aspekt
door de initiatiefnemers niet onbelang-
rijk werd geacht. juist om een doorbraak
te forceren inzake de tewerkstelling van
biologen in de industrie. is mij daarvan
op de dag zelf niet veel opgevallen. Vraag
me niet waarom.

Goed, onze verwachtingen nu. De op-
merkingen van Dr. J.F. De Jonckheere.
afgevaardigde van het Instituut voor

, Hygiëne en Epidemiologie (Min. v.
Volksgezondheid en v.h. gezin), waren'
niet bepaald bemoedigend. «BTK-projec-
ten kun je tegenwoordig wel vergeten.

tenzij je serieuze relaties hebt. Nu krijgen
we hiernogjuist Limburgers, met D'Hoore
was Oost-Vlaanderen aan de beurt. En
voor andere funkties nemen ze al geen
gewone licentiaten meer aan."
In de privé luidt het anders: wat telt is
ervaring. een doctoraat is bijna als een
overbodige luxe, voor de firma niet te
betalen; schrap het dus uit je curriculum
vitae.
E. Gysen is als bioloog werkzaam in één
van die twintig of dertig Studiebureau's
die we in Vlaanderen aantreffen, Mis-
schien een toekomst. maar niet voor
velen. Een bioloog, of een positieve
wetenschapper in het algemeen. is nog te
zeer een theoreticus. wat voor kleine
bedrijven een (te) zware investering
betekent.

En de positieve geluiden 7 Sinds de
devaluatie van de Belgische frank. en met
een tweede devaluatie in het vooruitzicht
(7). wordt het voor buitenlandse specia-
listen minder interessant om in Belgische
munt uitbetaald te worden. Men zegt dat
de Hollanders weer naar het noorden
trekken.
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5
De Lanoo wist nog méér...

De universiteit nog-steeds sociale woestijn••
'heeft hier, vind ik, de grootste openheid
voor de lagere beroepsgroepen, al was
het maar om het gedifferentieerde stelsel
van kotprijzen.
Ik zou nochtans vel liever zien dat men
niet zou moeten differentiëren. Op het
ogenblik dat eenzelfde studieloon voor
iedereen beschikbaar zou zijn, zou dat
ook overbodig zijn. Wat op het sociale
vlak ook belangrijk is, is dat de universi-
teit zijn verantwoordelijkheid opneemt
in het bieden van een tegengewicht tegen
de privé, bvb. waar het huisvesting,
voeding, en andere voorzieningen van de
studenten betreft.

Veto: Democratizering van de universiteit
vanuit zijn twee uitgangspunten, enerzijds
een hogere deelname van de lagere
beroepsgroepen, anderzijds optimale on-
derwijskansen voor alle begaafdejongeren
ongeacht hun sociale herkomst, dreigt
erop achteruit Ie gaan in de nabije
toekomst. Ligt de oorzaak dan bij het feit
dat de (economische) randvoorwaarden
voor een relance van de demokratiserings-
politiek niet aanwezig blijken te zijn?

De Lanoo: Als u mij vraagt naar de
objectieven voor het beleid op korte
termijn, heb ik er geen. Maar als u mij
vraagt naar een prognose, dan voorspel
ik een blijvende stabilizering van het
sociale toekomstpatroon totdat de ex-
pansie van de groep meisjesstudenten
uitgewerkt is. Momenteel maken zij hun
achterstand op de jongens goed.

Wanneer ook deze evolutie stilvalt, zal
het aantal studenten herkomstig uit
hogere en midden-lagere sociale milieus
afnemen. Dit veronderstelt dat op dat
ogenblik de band tussen genoten onder-
wijs en beroepsuitoefening nog bestaat.
Dat voor dezelfde beroepsuitoefening
lagere diploma 's niet vervangen zijn door
hogere ('underemployment', n.v.d.r.).
Het voorbeeld van de Verenigde Staten is
tekenend: nagenoeg alle directiesecreta-
ressen(issen) hebben een universitaire
opleiding. Dit wordt nochtans niet als
'underemployment' ervaren.

Veto: De afname van de studenten uit die
groepen zaldus snelter verlopen dan de
voorspelde demografische terugloop van
het studentenaantal vanaf 1974.

De Lanoo: Naar alle waarschijnlij kheid.
Het gevaar voor tewerkstelling van
universitairen in een niet-overeenkomst-
ig beroep wordt scherp ervaren door
allerhande N.V.H.O.-opleidingen.

Industriëel en technisch ingenieurs, so-
ciaal assistenten, assistent-psychologen,
enz., trachten nu reeds via wettelijke
maatregelen een aantal terreinen voor te

Deel 1: univel'5ltalre expusie, flnancie- bekijken we dän Antwerpen met zijn drie
ringswet, demokratisering van de unlvem- instellingen en drie afzonderlijke univer-
telt, met vooruitblik. sitaire administraties. Wat een verspilling

Veto: We hadden het in het begin van ons is dat niet! Er is bovendien oo.k met t",:~
. .. maten gewogen. Antwerpen ZIet het Rijk

gesprek over de uitbreiding van het ld' . 11' Kortrijk
J_ I - . a s rre mste mgen en ortrijstuaentenaantat. De gecoordmeerde wet- (KULAK) be ffici I .

ten op de universitaire expansie waren staat 0 iciee met.
daar de aanloop toe. Heeft de veelbespro- Veto: Dus nog maar 's. de universitaire
ken universitaire expansie het verhoopte expansie: een dure en overbodige opera-
democratiserende effect opgeleverd in de tie?
zin van een verhoogde participatie \lan de De Laaoo EU' Id
lagere beroepsgroepen? . : r zou a .~SZlns meer ge

beschikbaar geweest ZIJn (o.m.voor de-
De Lanoo: Zoals reeds gezegd heeft de mokratisering van het onderwijs) zonder
universitaire expansie het aantal gediplo- de universitaire expansie.
meerden sterk opgedreven - meer dan .
h t al t .. . di Veto: Wat ware dan een betere oplossing
e gev zou gewees zIJn in en er geen t?
nieuwe universitaire instellingen opge- gewees
richt waren. Deze uitbreiding is verlopen De Laaoo: Voor de lagere sociale
in het voordeel van nagenoeg alle groepen had men, vanuit het standpunt
groepen die in absolute cijfers een van de democratisering van het onder-
aanwinst kenden. In relatieve cijfers was wijs, het geld van de universitaire
de universitaire expansie echter vooral expansie beter geïnvesteerd in studie-
voordelig voor de middengroepen. De . loon. De bestaande instellingen van hun
studentenexplosie in het universitair kant, hadden de uitbreiding van het
onderwijs is echter het "minst best- studentenaantal gerust kunnen opvan-
verlopen precies voor die groepen waar- gen. Uiteraard is dit nu slechts een
voor door de politici gemotiveerd werd hypothese.
dat die nieuwe universiteiten er moesten V t' 't . d R dk e 0: In uw UI eenzetttng voor e aa
omen. voor Studentenvoorzieningen schoof u het
Veto: Het lagere socio-professionele toe- , invoeren van een vorm van studieloon ook
komstniveau. at naar voor als de enige maatregel die

kinderen uit de laagste socio-professionele
categorieën naar het voortgezet universi-
tair onderwijs zou kunnen halen. Studie-
loon dus ...

De Lanoo: Zowel vanuit wetenschappe-
lijk oogpunt als vanuit het oogpunt van
de democratizering van het onderwijs,
dient er aandacht besteed re worden aan
inspanningen om meer arbeiderskinder-
en naar de universiteit te halen. De
eenvoudige vraag dringt zich evenwel
op : bewijs je ze een dienst ... ?

Je moet de mensen niet alleen naar de
universiteit halen, je moet ze ook de kans
bieden het behaalde diploma te valori-
zeren. En hiertoe is één van de voor-
waarden: een expansieve economie. En
dat kan nog wel lOof 20 jaar duren . Toch
zijn er een aantal ideale democratiserende
maatregelen.

Een eerste en tevens ideaal uitgangspunt
is het Vernieuwd Secundair Onderwijs
(VSO), indien geconcipieerd en uitge-
voerd op de mogelijkheden die het biedt.
De kinderen worden grondig uitgetest op
hun interesses en mogelijkheden en
kiezen na het derde jaar van het
secundair onderwijs een richting volgens
hun intellectuele capaciteiten. Maar ook
hier vooral een typisch Belgische toe-
stand: geen enkele V.S.O.school - en'
het zal spoedig in alle scholen van de
diverse netten ingevoerd zijn - biedt de
optimale kansen van het V.S.O.
Grote, traditionele secundaire scholen
met klassieke inrichtingen behouden
deze richtingen en vertalen ze naar het
V.S.O. Leerlingen van kleine beroeps-
scholen, technische scholen, met minder
intellectuele richtingen in hun keuze-
pakket, zien hun keuzemogelijkheden
evenmin uitgebreid met het V.S.O.
Alhoewel het een grote belofte was, is het
traditionele schoolsysteem eenvoudig-
weg vertaald in het V.S.O. Zolang er
bovendien in het vrije onderwijsnet
'evenveel inrichtingen, machten als scho-
len zijn', zal elk daadwerkelijk samen-
gaan van scholen, met hun uiteenlopende
mogelijkheden, in de lucht blijven han-
gen - alle coördinatiecommissies en
andere overlegstructuren ten spijt. Enkel
een volledige administratieve hervor-
ming van de structuur van het secundair
onderwijs (Iet op: ik doel daarmee niet
op de afbouw van het vrije net), waarbij
de identiteit van de individuele scholen
opgaat in de grote scholengemeenschap-
pen, biedt uitkomst aan het V.S.O., en
dus ook een democratizeren van het
secundair onderwijs, te realizeren.
Een tweede maatregel, en nogmaals, de
enige oplossing om de kinderen uit de
lagere socio-professionele categorieën
naar de universiteit te halen, is de
invoering van een studieloon. Dit studie-
loon beschouw ik dan met en dubbele
functie. Het is een combinatie van
studiebeurs en studielening. Elke stu-
dent, ongeacht zijn sociale afkomst, zou
een bepaald bedrag, zeg lSO.OOOfr per
jaar kunnen opnemen en dit als een
renteloze lening die echter slechts onder
bepaalde voorwaarden terugvorderbaar
is. Gesteld dat de begunstigde (d.w.z. de
student in kwestie) een bepaald, en
bovendien hoog minimum inkomen reali-
zeert in zijn latere beroepsleven, is zijn
uitgekeerd studieloon via een extra
belasting terugvorderbaar. De filosofie
die hierachter zit is dat enkel zij die later
financieel geslaagd zijn hun studieloon
(d.w.z. de studiekosten) zullen terug-
betalen. (Het studieloon wordt dan studie-

lening, n. v.d.r.).Zij die financieel niet
geslaagd zijn, of slechts tot de midden-
moot behoren, betalen niets terug. Op
deze manier is dan volgens mij aan de
essentiële voorwaarden van een studie-
financiëringsstelsel voldaan, vind ik: de
begunstigde zelf is maatstaf (nI. zijn te
verwerven inkomen), de beoordeling
gebeurt op basis van het beroepsinkomen
(het is dus bvb. geen diplomabelasting),
en vooraleer men het uitgekeerde studie-
loon kan terugvorderen, moet een rede-
lijk hoog gesteld minimum inkomen
overschreden zijn.
De grote moeilijkheid hierbij is
natuurlijk dat het verzamelen van het
initiële bedrag, benodigd om het stelsel
op te starten, een 'miljardendans zal
worden.

Veto: Het door u voorgestelde studieloon
zou dus gekoppeld worden aan een extra
belasting boven een bepaald plafond op het
inkomen van de afgestudeerde, dus geen
fiscale bestraffing van het diplo_ma?

De Lanoo: Ik zou zeker niet graag zien
dat er één of andere vorm van diploma-
belasting zou ingevoerd worden. Een
degelijke maatregel zou de lagere her-
komstcategorieën immers nog meer af-
schrikken dan nu al het geval is.

behouden. Precies omdat ze de druk van
hogere gediplomeerde afgestudeerden
beginnen te voelen.

Het niet expansieve karakter van de
intellectuele arbeidsmarkt is zeker en
vast nadelig voor de onderwijsparticipa-
tie van lagere beroepsgroepen in de
samenleving.

Zij durven het risico van de stap (vooral)
naar het universitair onderwijs, met de
onzekerheid van tewerkstelling, nauwe-
lijks aan. Deze angst komt ook nog 's
zeer duidelijk tot uiting in het sociale
herkomstpatroon van sommige richting-
en. In de rechtsfaculteit en de geneeskun-
de kan een sprekende'oververtegenwoor-
diging vastgesteld worden van hogere
socio-economische groepen. Het zijn
richtingen die uitweg bieden op vrije
beroepen: studies in de rechten of in de
geneeskunde aanvatten houdt dus een
zeker risico in. Het carrière-verloop is
weinig voorspelbaar. Omgekeerd zie je
dat mensen uit lagere socio-professionele
milieus aangetrokken worden door twee
typische faculteiten, nl.deze van wijsbe-
geerte en letteren, en deze van de
wetenschappen. Het zijn richtingen die
uitwegen bieden naar het onderwijs,
d.w.z dat de beroepsloopbaan zeer
voorspelbaar is.

Een directe stap in de goede richting zou
alleszins zijn : meer aanàacht voor de
PMS-centra en absoluut het beperken
van definanciële risico's voor de gezinnen
van de studenten.

Idem dito voor alle vormen van numerus
fixus, numerus clausus, vestigingswetten
enz. Alle studierichtingen waar een
dergelijke wettelijke regeling van kracht
is geworden, hebben een ommekeer
meegemaakt van het sociale herkomst-
patroon.

Veto: Maar als een hele reeks maatregelen
van zo'n budgettaire omvang, zo weinig
resultaten op lange termijn opleveren, kan
men zich toch de vraag stellen naar een
betere allocatie van de voorhanden zijnde
middelen. En dan heeft men het wet :s over
differentiëring.

De Lanoo: Inderdaad. Ik meen dat de
staat te veel geïnvesteerd heeft in gebou-
wen, teveel geïnvesteerd heeft in perso-
neel, de lesgevers, maar veel te weinig in
het sociaal aanvaardbaar maken van de
universiteit. -Indien -bvb:- enkele-extra
tientallen miljoenen naar de uitbouw van
de PMS<entra waren gegaan in plaats
van naar de universitaire expansie, deze
zouden de democratizering van de
universiteit meer ten goede zijn gekomen.
De scholieren in het secundair onderwijs
zouden beter geïnformeerd zijn over en
meer vertrou wd met de mogelijkheden en
toekomstmogelijkheden van een univer-
sitair diploma.
Leuven is op dit ogenblik de meest
gedemocratizeerde universiteit. Men

De Lanoo: Het resultaat voor de lagere
sociale groepen was nul, of praktisch nul.

Veto: Hoe is de situatie aan de andere
Vlaamse instellingen? .

De Lanoo: Uit partiële gegevens waar-
over ik beschik blijkt geen enkele nieuwe
instelling meer gedemocratiseerd qua
sociale samenstelling aan de K.U.Leu-
ven. Deze verwachting werd nochtans
gekoesterd door de politici.De universi-
teiten gingen immers naar de studenten
zelf gebracht worden.

Veto: Aan welke voorwaarden moet
precies voldaan zijn opdat arbeiderskin-
deren de stap naar de universiteit zouden
wagen?

De Lanoo : De twee noodzakelijke vereis-
ten daartoe zijn onderwijsgezindheid en
financiële mogelijkheid (gezindheid). Elk
arbeidersgezin (en ik bedoel hier eigenlijk
geoefende arbeiders, ongeschoolde
arbeiders, ui tvoeringsbedienden,
kortom, de laagste beroepen) heeft de
grootste moeilijkheden om een kind te
laten studeren, zelf wanneer ze een grote
beurs krijgen. De moeder zal
bevoorbeeld in het zwart gaan kuisen.
Twee kinderen naal de universiteit sturen
is voor zo'n gezin al nagenoeg volstrekt
onmogelijk!

Voor de studiebeurzen ook weer, is een
typisch Belgische oplossing gekozen.
Men heeft een bepaald budget beschik-
baar gesteld, en dat dan in verhouding
over té veel wensen verdeeld. Iedereen
tevreden stellen. De grenzen van de
toekenning liggen bovendien veel te laag.
Studiebeurzeq zo'n vijf jaar geleden bvb.
15000 fr wanneer de studiekost voor een
academiejaar 80.000 fr bedroeg, is toch
volstrekt onzinnig. Ook nu nog bestaan
er beurzen van 15.000 fr, terwijl studeren
al zo 'n 150.000 fr kost. Het bedrag van de
beurs moet veel dichter bij de totale
kostprijs liggen.
Bekijken we de algemene politiek in het
kader van de wet op de betoelaging van
de universiteiten (I) (1971). Vanaf dat
ogenblik verliep de betoelaging van de
vrije universiteiten en officiële instellin-
gen volgens dezelfde, objektleve normen.
Eigenlijk voorzag die wet in een ideaal
stelsel ... op een ogenblik van hoogcon-
junctuur. De wetgever heeft de mogelijk-
heid van verminderde inkomsten niet
voorzien. En dan is men gaan sleutelen,
gaan afknagen aan de wetgeving van '71.
In 1976 bracht men de betoelagingsnorm
van 5000 studenten voor een als
"volledige univer si te it » erkende
instelling erkende instelling tot 4750
studenten. De studierichting lichamelijke
opvoeding viel in een lagere
betoelagingscategorie. Het inschrijvings-
geld werd opgetrokken om de sociale
gelden enigsins op peil te houden. Er is
een constante politiek gevoerd om de
staatsuitgaven voor het universitair
onderwijs te verminderen. En de
universitaire expansie heeft de toestand
nog gedrarnatizeerd. De wet van '71 hield
immers nog geen rekening met de
meerexpansie veroorzaakt door de
nieuwe instellingen (2). De wet was
opgebouwd rond de «traditionele uni-
versiteiten-.

Een normale expansie zonder de 'boom'
van de nieuwe instellingen had de
financiëring nog kunnen tegenhouden.
Nu is de pot voor de expansie van de
bestaande instellingen overgedragen
naar de gespreide, kleine instellingen. En

Hans Van den Broeck

Noten:

(I) Wet van 19 juli 1971. (2) UIA, Ruca,
UFSIA, UFSAL, LUC.

ERRATUM

Het zal de aandachtige lezer zeker
opgevallen zijn dat de zetduivel ons
parten gespeeld heeft in het vorige week
gepubliceerde eerste deel van ons gesprek
met Ivan De Lanoo. De groep arbeiders-
kinderen aan de universiteit is van een
nulpunt in de dertiger jaren allicht niet
gestegen tot en participatie van 88% in
het midden van de zestiger jaren ... Hoe
positief dat dan misschien moge zijn; het
betreft een participatie van 18%, met een
maximum van ruim 20170 in het prille
begin van de zeventiger jaren. Met onze
excuses voor deze wel erg demoera tische
fout!

Van vrijdag 21
tot donderdag 27 mei.
Alle dagen:
Vert. 14.00 en 19.50 u.
Film 14.15 en 20.05 u.
Sylvia Kristel in
'Love in first c/ass'
minder dan 16 j. niet toegelaten PoIyGra1l Pictures stelt \OQOI'"" Lycantl)lOpe Rlms Linited production

All American Werewotf in L.ondon
II d . met David Naughton, Jemy Agutter. Gritfin Dume & John 'IoOOdvine

A e agen. Original musicby Eimer Bernstein. Exec:utiYe producers Peter Guber & Jon Peters
Vert. 16.00 en 21.50 u. ProducedbyGeorge~Jr..WrittenandditactedbyJohnlMldis
Film 16.20 en 22.10 u. ~~........., ;nA
John Landis' • _. i
American werewolf
in London
derde week
minder dan 16 j. niet toeg

na erues Brothers. Kentucky Fried Movie en Flying High
weer een cnçewone topper van JOHN LANDIS

AN AMERICAN WEREWOLFAlle dagen:
Vert. 18.00 u.
Film. 18.15 u.
"Cannibals'
minder dan 16 j. nt. toeg. IN LONDON
Alle dagen:
Vert. 23.50 u.
'Pyjama Game'
'liefdeweelde en
wellust'
minder dan 18:''j. nt. toeg.

Een griezelkomedie
die U zal doen huiveren van hei lachen,

BeSTE SPECIALE EFFEKTENOSCAR 1982
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Palasthy in Leuven
Steeds talrijker zijn diegenen, die in het licht van de huidige
economische crisis, elke beknotting van onze levensstandaard als
een noodzakelijk kwaad ervaren. Een van de hachelijkste aspecten
van de huidige recessie is dan ook dat men ten koste van elke
vergaande vernieuwing, slechts oog heeft voor het instandhouden
van een bepaald type van samenleving terwijl men tevens de
overtuiging is toegedaan dat een graduele verarming onontkoom-
baar is. In dit perspectief .krijgt het 'plan palasthy' haar volle
draagwijdte aangezien ze op basis van een kritische analyse van de
huidige situatie concrete alternatieven voor de toekomst biedt.

Tot uitgangspunt van zijn economische
constructie neemt Palasthy alleen con-
crete verschijnselen in overweging. Daar
waar de traditionele stellingen van Key-
nes vandaag geen oplossingen meer
bieden acht Palasthy een terugkeer naar
het liberalisme van de 19de eeuw even-
min opportuun. Voorstanders van laatst-
geneede hypothese vergeten dat het
succes van het liberalisme in voorgaande
eeuw slechts mogelijk was mits oorlogen
en massale emigratie. Dergelijke midde-
len ter resorptie van de werkloosheid
hebben vandaag weinig realiteitsgrond
en kunnen bezwaarlijk een politieke
motivatie schragen.

Prioritair:
de werkloosheid

,

Als belangrijkste oorzaak van de werk-
loosheid noemt Palasthy de kapitaal-
vlucht naar streken met lagere productie-
kosten, waar de hoge winstverwach-
tingen, het nemen van risico's, zelf op het
vlak van politieke stabiliteit, geoorloofd
maken, Dit vormt vandaag een algemeen
verschijnsel bij de multinationals. Gra-
fisch heeft dit de volgende implica ties
voor ons :(fig I)

Aangezien wij niet willen raken aan onze
levensstandaard, dient deze kapitaal-
vlucht bij middel van staatsinterventies
(subsidies aan bedrijven in moeilijkhe-
den, werkloosheidsuitkeringen, ...) op-

geenzins de behoeftes ten goede komt
doch veeleer nieuwe behoeftes schept.
Hiervoor is nog steeds geen sluitende
economische verklaring gevonden. Op
kleinere schaal is daarenboven een
tweede krisis merkbaar, eigen aan de
westerse, geïndustrialiseerde, landen
waar de vraag naar materiële goederen
afgenomen is ten bate van bepaalde
industriële goederen als sport, cultuur en
vrije tijd. Dit heeft in verschillende
sectoren reeds tot overproductie geleid.
Wederom zijn werkloosheid en staats-
interventies (stocks) hier gevolgen van.
Op dit vlak verwerpt Palasthy de oplos-
sing van Keynes, die een stimulering van
het verbruik voorschreef bij middel van
een 'verhoging van de inkomsten. Hij stelt
als alternatief een volledige afbouw van
onze productiecapaciteit voor, terwijl de
staat de eigenaars van deze kapitaal-
goederen rou vergoeden. Persoonlijk
raamt Palasthy deze kosten op 50miljard
per jaar. De productie moet zich aldus
aanpassen aan de vraag. Dit levert echter
geen oplossing voor de werkloosheid.
Vandaar dat Palasthy gelijktijdig een
intersicver gebruik, van het inmiddels
schaarser geworden kapitaal voor-
schrijft.

De zes uren werkdag
Centraal stelt Palasthy de reorganisatie
van onze economie volgens een ploegen-
systeem van 2 maal 6 uren, wat een

Westerse-industriële
landen

(1)

-

Figuur 1.

ontwikkelingslanden

behoeftes
I

toename
behoeftes

•,
staatsinterventie I

(1) en (2) geven het huidig niveau aan van de levensstandaard, respektievelijk in
de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden.

kapitaalvlucht

gevangen te worden. Opmerkelijk is intensiever gebruik van de productie-
verder dat deze overheveling van kapi- eenheden en tevens een grotere tewerk-
taal naar ontwikkelingslanden, daar stelling tot gevolg heeft.

De kapitaalvlucht wordt aldus opgevan-
gen door middel van een hogere rotatie-
snelheid, terwijl men de werktijdverkor-
ting compenseert dooreen verhoging van
de tewerkstelling.
Het plan-palasthy traclit hierbij zowel de
belangen van de arbeiders als deze van de
bedrijfleiders te behartigen.
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Geen mirakel oplossingen
Al vertoont het plan-palasthy meerdere
interessante aspecten, biedt het echter
geen globale oplossing. (bv voor bedrij-
ven die nu reeds 24op 24uren werken) en
vergt haar omzetting in de realiteit een
radicale aanpassing aan ons huidige het
stelsel (ondermeer een sociaal pact op het
vlak van de Ionen).
De Christen Democratische Studenten
willen er evenwel de aandacht op vestigen
dat het plan palasthy, als originele
creatie, het bewijs levert van een doel-
treffende beschrijving van de crisis,
slechts mogelijk is wanneer men tevens
aandacht schenkt aan zinvolle en ambi-
tieuze alternatieven.
Tevens wensen ze de democratische
dimensie van het plan-palasthy te bena-
drukken, in de mate dat meer vrije tijd
een grotere inspraak mogelijk maakt ...

Jean de Béthune

BRABANT TOERISME
Naamsestraat, 6

Tel. 223111 - 227658
(vergunning A J/55)

HET REISAGENTSCHAP
MET

DE GROOTSTE KEUS
DE LAAGSTE PRIJZEN

*
AGENT JOKER

*
Uitschrijven Bige Tickets

*Verhuur minibus (9 pI.)
zonder chauffeur

*Prijsopgave
voor eigen organisaties

*Busreizen

*
Steeds gratis koffie!

Palasthy : door reorganisatie volgens een ploegensysteem zowel de
belangen van de arbeiders als deze van de bedrijfsleiders behartigen... _

Klachten en rechten hand in hand:

De rechten van de arrestant!
Er zijn verschillende manieren om ongevraagd met de overheid of
de politie in kontakt te komen. Je kan opgeroepen worden als
verdachte. Bij een betoging loop je kans om opgepikt te worden en
ook als je pamfletten uitdeelt zonder de verantwoordelijke uitgever
te vermelden. De laatste tijd worden de politiekorpsen, en in het
bijzonder de Belgische rijkswacht, steeds grover in het oppakken
van burgers. Denk maar eens aan het politieoptreden bij het
voorlaatste proces van Martin Van Kerrebroeck waar nodeloos
geweld werd gebruikt. Een aantal omstaand(st)ers konden hun
ogen niet geloven, een oud vrouwtje vertelde ontdaan aan haar
klein-kind :"Zie sé manneke, zie hoe de flikken kloppen op die
mensen omdat zij geen andere mensen willen doodschieten ...»

Afain we gaan er niet te sentimenteel over
doen. Je kan dus op elke plaats en op elk
tijdstip meegenomen worden naar het
bureau. Zij hanteren hier de preventieve
veiJigheidstheorie: iemand die er, volgens
hen, abnormaal uitziet (te lang ofte kort
haar, gekke kleren, niet-roze huids-
kleur ...) zal wel iets op zijn kerfstok
hebben en moet dus grondig gekontro-
leerd worden! Zij zwaaien hierbij met
'resultaten', maar vergeten dat deze
praktijken thuishoren in een politiestaat
en geenszins in een demokratisch regime.

Je hebt evenwel een aantal rechten
waarop je aanspraak kan maken bij een
konfrontatie met rijkswacht of politie.
Welke die rechten precies zijn kan je o.a.
te weten komen in de rechtgen van de
arrestant.
Belangrijk is het dat je, wanneer je meent
en weet dat je rechten niet gerespekteerd
werden, klacht neerlegt. Hoe doe je dat?

enorm moeilijke zaak zal worden: men
zal immers alle mogelijke pogingen
ondernemen om de betrokken agenten of
rijkswachters in het gelijk te stellen (een
getuigenis van een agent, rijkswachter of
BOB-er is meer waard dan die van
iemand in de straat). Met andere woor-
den je moet al degelijke bewijsstukken,
getuigenissen hebben om een kans te
maken ten overstaan van de ordehand-
havers. Een misdrijf aangeven kan je,
zonder er rechtstreeks bij betrokken
geweest te zijn. De wet legt aan ieder die
getuige is geweest van een aanslag, (hetzij
tegen de openbare veiligheid, hetzij op

Leuven, de .... 19..

Aan de heer Prokureur des Konings te ....
Gerechtshof te ....

Ik, ondergetekende (naam, voornaam), beroep, (nationaliteit), geboren te .... ,
(straat, nummer), heeft de eer en het genoegen u volgende feiten bekend te
maken.
(Datum, plaats, uur) .
.................................................................. (je vertelt wat er gebeurt is)
Volgende personen waren getuige van het gebeuren:

Bijgevolg leg ik formeel klacht neer tegen (ken je de naam niet van de
persoon, duid dan alle gegevens aan dieje kenten vermeld datje hem zeker zou
kunnen herkennen) voor (bv. toebrengen van slagen) en wens dat er
vervolging zou ingesteld worden tegen voornoemd persoon. Hierbij verzoek ik
u mij op de hoogte te willen houden van het verloop der zaak aangaande mijn
ingediende klacht. ~ .

Gelieve hierbij, geachte Heer Prokureur, mijn vertrouwen in u ....
(welwillendheid, bekwaamheid, ...) te willen aanvaarden.

handtekening

papier te zetten (doktersattest). Ook voor
materiële schade is het qbelangrijk dat ze
vastgesteld en op papier gezet wordt. Dit
kan nuttig zijn om de werkelijkheid en
ernst van de feiten aan te tonen, maar het
zijn ook belangrijke gegevens om de
schade te helpen vaststellen. Je kan
namelijk naast de klacht ook een aan-
vraag tot schadeloosstelling indienen.
Dit noemt men de burgerlijke partij-
stelling (zie verder).

AI de klachten komen dus terecht bij de
Prokureur des Konings, die de zaak
verder kan onderzoeken. Als je een
zekere tijd na de klachtneerlegging nog
niets gehoord hebt, kan je een brief aan
deze magistraat schrijven en informeren
hoe het met het onderzoek vanje klacht is
gesteld. Ofwel is hij/zij de zaak nog aan
het onderroeken en krijg je later bericht
dat de zaak behandeld wordt voor de
strafrechtbank. ofwel vervolgt de Proku-
reur niet en wordt de zaak geklasseerd
zonder gevolg (geseponeerd). Weigert de
magistraat, naar jouw mening ten on-
rechte, te vervolgen, dan kan je recht-
streeks bij de onderzoeksrechter klacht
neerleggen en je burgerlijke partij stellen.
Deze IS namelijk verplicht de zaak te
onderzoeken (zie verder).
Als je klacht wil indienen tegen rijks-
wachters of agenten, weet dan dat heteen

Hoe leg je klacht neer?
Je kan een klacht neerleggen wanneer je
denkt dat je het slachtoffer bent van een
misdrijf, als je bv. bestolen qbent, slaag
gekregen hebt, onrechtvaardig behan-
deld qbent geweest tijdens een betoging ...
Je moet wel 18 jaar oud zijn om een
klacht te kunnen indienen, anders moe-
ten je ouders of voogd het in jouw plaats
doen.
Bij wie kan je klacht neerleggen? Je kan
naar het politiekommissariaat of naar
het rijkswachtbureau gaan enq vragen of
ze je klacht schriftelijk vastleggen. Die
wordt dan naar de Prokureur des
Konings gestuurd. Ben je tijdens een
betoging afgetroefd door de rijkswacht,
dan ga je best bij de politie klacht
neerleggen en omgekeerd. Het gevaar
bestaat dat zeje anders met een kluitje in
het riet sturen. Je kan ook rechtstreeks
klacht neerleggen bqij de Prokureur des
Konings per aangetekende brief. Deze
magistraat heeft zijn ambten In het
justitiepaleis (voorbeeld van een schrifte-
lijke klacht: zie kader).

Klacht kan neergelegd worden tegen
onbekenden (meestal haalt die weinig
uit) of tegen bepaalde personen. Wil je
klacht neerleggen, doe dit dan steeds zo
rap mogelijk. Ben Je gqewond geraakt,
laat dit dan zo vlug mogelijk vaststellen
door een dokter en vraag hem dit op

iemands leven of eigendom) deze ver-
plichting op. Wie dit niet doet, kan hier
echter niet voor gestraft worden. Men
hoeft zich dus niet verplicht te voelen
iemand aan de politie en het gerecht over
te leveren. Het aangeven van een misdrijf
gebeurt op dezelfde manier als het
indienen van een klacht.

Veel sukses ermee dus. Aarzel niet, neem
niet de gemakkelijkste weg van het
nietsdoen. groeten,

het klachten buro

verk.fijgbaar bij Kritak, 30,- fr.
-> UW
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En nog meer beroering in de rechterlijke wereld:

Open brief aan de Raad van de Orde der Advokaten .Leuve
Hierbij willen de onderstaande
organisaties/personen reageren
tegen een brief van de stafhouder
van de Leuvense Balie (22-02-
'82). Deze brief herinnert de
advokaten aan het verbod om
advies te verstrekken buiten hun
kantoren. Uitzondering wordt
gemaakt voor de O.C.M.W-
rechtshulp, de gevangenissen, de
gerechtshoven zelf en voor zieke,
invalide of bejaarde kliënten
mits toelating van de stafhouder.

De plichtenleer van advokaten schrijft
hen de waardigheid van het beroep voor.
Dit houdt o.m. in dat advokaten t.O.V.
elkaar de konkurrentie niet mogen
vervalsen door bijvoorbeeld kliënten te
ronselen. Dit mag dan al een mooi
principe zijn, de houding van de Raad is
op zijn minst hypokriet. Het blijkt dat
nogal wat advokaten wél aan klient-
ronseling doen en soms op een minder
eerbare wijze dan van hen mag verwacht
worden. Hoeveel advokaten zijn er niet
aktief in sportklubs, ontspanningsvere-
nigingen, serviceklubs, niet te vergeten
politieke verenigingen. Er is daarnaast
nog het abonnementensysteem dat vele

advokaten opzetten met bedrijven, mu-
tualiteiten, verzekeringsmaatschappijen,
vakbonden ...waardoor ze systematisch
alle rechtszaken krijgen doorgespeeld.

Het is dus niet verboden om kliënten aan
te trekken in de biljartklubq of via de
politiek, zolang de advokaat maar ont-
vangt op zijn kantoor.
Advokaten die zich daarentegen aktief
willen inzetten in een organisatie (bv.
hulpverlening) door er juridisch advies te

Vervolg van pagina 2

Een slappe
Enfin, na deze voorstelling was het hoog
tijd om vragen te stellen. Maar, enerzijds
was de 'voorziene tijd al bijna om, en
anderzijds was het publiek, na drie keer
loltappen niet meer in staat serieus in te
gaan op het aanbod. Erger n0iltdegelijke
vragen werden op gemonkel en gebrek
aan interesse onthaald.
Het verkiezingsdebat dat de bedoeling
had de ploegen aan de tand te voelen
werd een gezellig lachertje. Het was

geven worden door dit rondschrijven
geviseerd. Hiermee wordt elke poging tot
opbouw van een sociale advokatuur de
pas afgesneden. Volgens de Balie moet
iedere advokaat achter zijn bureau
blijven zitten wachten tot de kliënt naar
hem/haar toekomt. Aan zo'n manier van
werken zijn een aantal nadelen inherent,
we noemen ze de drempels. Men maakt
een onderscheid tussen de financiële
drempel (wat zal de advokaat uiteindelijk
kosten 7), de psychologische drempel
(de moed om naar een advokaat toe te
stappen), de sociale drempel (kliënt en
advokaat staan niet op dezelfde trede van
de maatschappelijke ladder), de geo-
grafische drempel (advokaat woont in de
stad meestal dicht bij het justitiepaleis).

Het verbod om buiten het kantoor nog
aan rechtshulp te doen betekent dat de
Balie niet duldt dat advokaten proberen
i1icht~r bij hun kliënten te staan, zich in te
werken in een organisatie (bv. binnen de
alternatieve hulpverlening) en de kans
benutten om een probleem niet eng-
juridisch te benaderen. Allemaal voor-
delen die bovengenoemde drempels een
beetje vervlakken.
Er loopt bijgevolg iets mank in de
argumentatie van de Balie. Het vrijwillig
(en meestal anoniem) meewerken van
advokaten in eerstelijnsdiensten is alleen
maar toe te juichen omdat het beter de
belangen van de kliënt dient dan de vage
korporatistische deontologie van de Or-
de.

Maar kunnen we achter dit verbod van de
Balie geen andere motieven raden? Is de
Balie misschien bevresd voor konkurren-
tie van deze adviesorganisaties ? De
advokatuur ziet zich inderdaad een
belangrijk marktaandeel ontglippen, de

Café DE· GULP
Muntstraat 18 te Leuven
open van 12 tot 05.00 u.
een tott« kroeg

met goede muziek

bedoening
plezant, we konden af en toe eens goed
lachen, hier en daar zat een goeie kritiek,
maar wijzer zijn we er niet geworden.

Aan ploeg Koen om ervoor te zorgen dat
er tegen eind volgend jaar wat meer
studenten warmlopen voor dergelijke
kringperikelen én dat er op het ver-
kiezingsdeba t ook plaa ts is voor ernstige
dingen.

Jos Vandikkelen

kreten agefluister ...
Veto bewonderd en verafgood,
beschimpt en verguisd 0 Zoveel
eer verdienen wij niet. In een aantal
recente publicaties valt de naam
van dit krantje, wat genieten wij
een belangstelling! 0 In De Mor-
gen van 18 mei ~982 ("Nieuwe
Protea met Wim Jorissen junior")
wordt Veto het epitheton kwali-
tief hoogstaand studentenblad van
de Algmene Studentenraad toe-
gekend 0 In het Inforomaantje 4
(Romaanse filologie) daarentegen
lezen wij met droefenis in het hart
dat wij een zogenaamd studenten-
blad met een zogeheten objectieve
berichtgeving zijn 0 Verder be-
weert de "eerste kanner Kris" in
zijn artikel "Schuif eens wat op
naar links .," dat linkse sympa-

tnteën-impttctet aanwezig zijn op
onze bladzijden en dat Lucien in
zijn Corner expliciet onze bin-
dingen met de PvdA toont 0 Foei,
Kris, Lucien moest het weten I 0
Oh ja, Kris, jij vraagt je ook af wat
"cut oft their goolies" (Veto 15,foto
pag. 2) betekent in vrije termen
vertaald zou je kunnen zeggen
"snij hun ballen af", zonder dank,
maar ik zou j'er graag wel nog op
wijzen dat dit géén verheffende
slogan van de ASR is, zoals jij
vermoedt, maar wel een foto (ja,
zo noemen ze van die zwart-wit
rechthoekige dingen die links én
,rechts in Veto staan afgedrukt) van
een meegedragen pancarte op één
van de Alma-betogingen 0 Zo is
dat, you're welcome • WiV

zogenaamde eerstelijksrechtshulp. Om
dat marktaandeel terug te winnen heeft
de Balie een rechtshulpdienst opgezet in
het O.C.M.W. Voor de eigen winkel
wordt er in de brief een expliciete
uitzondering gemaakt. dit ruikt naar
protectionisme. Nochtans valt èr over de
O.C.M.W. rechtshulp wel een en ander te
zeggen: de advokaten werken er volgens
een beurtrolsysteem wat niet ten goede
komt aan de kontinuïteit, de dienst is

slechts beperkt toegankelijk (2 maal per
maand), van een echte eerstelijnsdienst-
verlening komt weinig in huis omdat de
advokaten meestal doorverwijzen naar
het pro deo bureau of zelfs naar elkaar.
Een bijkomend nadeel van een eerste-
lijrisrechtshulp door advokaten alleen is
dat ze nogal geneigd zijn het probleem te
vertalen in procestermen. Dat is logisch
vermits de beloning voor de prestaties

van een advokaat voornamelijk op
prOCflJbijstand berust.

Wetmnkels pleiten al een tiental jaar
voor een hervorming van de rechtshulp.
Ze stellen dat het recht op rechtshulp
voor iedereen zonder discriminatie op
een dernokratische wijze gerealiseerd
moet worden. Er dient niet alleen een
onderscheid gemaakt te worden tussen
de eerstelijn (adviesverlening) en de
tweede lijnsrechtshulp (procesbijstand)
maar eveneens een vlotte overgang van
de eerste naar de tweede lijn verzekerd
worden. Als individuele advokaten daar-
toe pogingen doen door zich b.v .•in te
zetten in een hulpverleningsorganisatie
zoals b.V. het JAC, het vrouwenhuis, enz.
en zo drempelverlagend te werken dan
verdienen deze alle steun.

Sommige balies hebben dit ingezien en

voelen zich blijk
ten via de deont
sociale advokan
Hetgeen in andaillalies
getolereerd wordt,a.fII. in Antwe
Hasselt, wordt in Lesven echter verboilllA

ONDERTEKEND DOOR: Elker-ltlc
Leuven, Blijde Inkomststr.115,BuurtWs
't Lampeke, Riddentr. 210, Vrouwe
J. Lipsiusstr. 57, Vrouwen tegen
handeling, Blijde Inkomststr. 115, JAC
Leuven, Amerikalei 3, Sokelo [Samen-
levingsopbouw Kessel-Lor=projekt l~-
zaam verkeer, Diestsestraat 303, Krisis-
centrum De Stut, Minckelerstr. 104,
CMW, Vital Decosterstr. 92, Heso.
samenlevingsopbouw Heverlee, Naamse-
stwg. 164, Oikonde Leuven, Tiensevest
17, Kessel-Lo, Buurtwerk De Straatmus.
Mussenstraat 96, Wetswinkel Leuven,
Tiensestraat 224.

lets voor u?o
twee nachten doorblokken. Zelfs
waard.

profs.
de "interessantste" stof is dat niet

- gaan eten in een luxe-restaurant : met een overvolle maag kan je niet
blokken

tijd nemen om eens rus-
tig "gevarieërd" te
eten: kies uit de menu's
van de Alma

- blijf in vorm : kijk
niet naar de matchen
op TV, maar stamp zelf
tegen de bal

- je bed moet je warm houden : liefst
acht uren per nacht

- aantal uren arbeid per dag beper-
ken : overwerk vraagt bijkomende
rus t f

- in deze tijd van milieubescherming,
hou je eigen milieu rein : geen
nutteloze p i l l e n r,

met je kursussen een
vuurtje maken : in me~
en juni is het ~arm ge-
noeg.

WAT JE WEL KU~T OVERWEGEN

DE MENU'S DIE U HIERONDER VINDT ZIJN EEN SELEcnE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN IN
DE VERSCHILLENDE ALMA-RESTAURANTS. BIJ DEZE SELEcnE WERD REKENING GEHOUDEN MET EEN
PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGSWAARDE EN
RELATIEF LAGE PRIJS. UIT(;AVE: ALMA v.z.w. VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTINGEN EN
SUGGESTIES: E. VAN EVENSTR. 2c 2' VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 229911

RESTAURANT ALMA (1), ~ en J. (SNACK ALMAll, PAUSCOllEGE, CAST-
HUISBERG , MEISJESCENl RUM.

I Hamburger Tip : ~elknagerecht Kippenschnitzel Tip : fruitnagcrl'cht
ei + rauwkost Saus
Gek. aardappelen Gek. aardappelen

Braadworst Tip : Melknagerecht Gehakte sleak Tip : melknagerl'cht
Ratjetoe

ENKEL "s MIDDAGS Rauwkost
Volle rijst Kroketten

1 Varkenssteak Tip : Melknagerecht Bami-Goring Tip : fruitnagerecht
Tomatensla Ei
Gek. aardappelen .
Gehakte steak Tip : Melknagere::ht Worsten Tip : fruitnagerecht
Jardinière ENKEL 's MIDDAGS Bloemkool
Volle rij st Puree

Varkenssteak Tip : nagerecht naar Rundergebraad Tip : melknagerecht
Spinazie in room keuze Rauwkost

.
Gek. aardappelen Aard.kroketten

SNACK ALMA 2 ALTERNATIEF . SEDES.

Rijst met Hoofdbestanddelen: linzen, Milaanse Tip : fruitnagerecht
Basilicum & tomaten,look,kaas,rijst, varkenslapjes 's MIDDA(;SLaurier rauwkost,kruiden . Gek. aardappelen ENKEL

Gebakken rijst met Hoofdbestanddelen:wortel, Kalfsbrood Tip : nagerecht naar
groenten en zee- kikkererwten,mosselen,gar Romige bloemkool keuze
vruchten nalen,kabeljauw,rijst Gek. aardappelen ENKEL 's AVONDS., Spaghetti Hoofdbestanddelen:selder, Varkensgebraad Tip : fruitnagerecht
op z'n ui,wortelen,kaas,look, Poulettesaus ENKEL 's MIDDAGSNapolitaans tarwekoekjes Gek. aardappelen

Platte kaas Hoofdbestanddelen:roomsau Gehakte steak Tip : melknagc r ech t
taart spinazie,platte kaas,ei, Princesbonen ENKEL 's ~11DDAGSboekweit Gek. aardappelen

Soyakoek Hoofdbestanddelen:ei,ui, Oostendse blanket Tip : fruitnagerecht
met soyabonen,worteL,gierst, Gek. aardappelen 's MIDDAGSgierst kampernoelies ENKEL

- - -- ---

MA

24

DI
25/

WO

26/

DO

27/

VR

28/

MA
24/

DI
25/

WO

26/

DO

27/

Medewerll.ers aan dit nummer: Dirk streepje-hier, streepje-daar De Naegel, Pieter VR
short story 'T Jonck, Jan sécrétaire sansfrontière Verbanck, Wimfotoflash Verhelst, 28/
Polleke Fotozet Bijnens, Leo doka Paesen, Frans sans barbe Smeets, May RVA Van
Boxel, Ingeborg data-data-data Verplancke. Nog vele anderen !-maar wegens
plaatsgeb~e.k vergeten wij die hier ... en volgende week lààtste Veto van dit jaar ... De aangeduide tips zijn een nutritionele aanvulling om het menu volledig te maken.
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AGENDA
Anti-apartheidsavond 4 mei 1982

Apartheid
Vrijdag 21 mei

Zaterdag 22 mei

Zondag 23 mei

Maandag 24 mei

Dinsdag 25 mei

• •• •moe DIe .ZIJDDIe
Slechts een kleine honderd geïnteresseerden bleken er te zijn
opgedaagd voor de Anti-apartheidsavond van de Anti-Imperialis-
tische Bond in Isol, toen ik er aankwam rond 22 uur. De film De
onteigenden was reeds vertoond en de verschillende sprekers
van het debat hadden reeds plaatsgenomen vóór hun gemengd
publiek: een interraciale gespreksavond tegen de apartheid.

Als eerste spreker had B. Van Doninck
(AIB) het over de interventies van Zuid-
Afrika in de Zuidafrikaanse landen.

Meest duidelijk zijn de militaire inter-
venties van Zuid-Afrika; het frappantste
voorbeeld hiervan zijn wel de invallen die
Zuid-Afrika vanuit het bezette Namibië
doet in Angola. Wat minder in hef oog
valt - maar daarom niet minder reëel is
- is het inzetten van 5000 door Zuid-
Afrika getrainde aanhangers van Muzo-
rewa (die in Zimbabwe politiek zo goed
als uitgeschakeld is) in bijvoorbeeld
Mozambique. De interventie van ZA in
Zimbabwe dateert trouwens van voor de
onafhankelijkheid, toen de Zuidafrika-
nen het Srnith-regime aktief steunden.

Er zijn nog meerdere illustraties te geven
van de Zuidafrikaanse militaire inter-

ZOEKERTJES

DEBA T 20.00 u. Confrontatie Leuvense partijen over 'de Derde Wereld'
(ontwikkelingssamenwerking). In college De Valk, Tiensestraat.

OPTREDEN 20.00 u. 2 Belgen Eyeless Gaza. In zaal der Hallen, Zeelstraat,
200/250 Ir, (org. J.J. Records)

Te koop: antieke kleerkast ong. 2 m br.
70cm diep, in beuk en den. Goede staat,
wegens vertrek Leuven prijs: ong. 9000 fr
Zw Brusselse stro 226, 3000 Leuven.

FOLK 19.00 u. Leuvense folkavond M(ET) DE (BLAUW)PUTTERfolkgroep
memel en stoof in stadspark, gratis.

GAMBRINUS 19.00 u. Hollandse Bands in stadspark, 30/60 fr.

FIETSELING EN WANDELING 14.00 vertrek station Leuven, 15.00 u aankomst
grote markt (org. Langzaam Verkeer)

BENEFIETFUIF 21.00 u. Peloeze, audio-visueel teater, In Lido:

FEEST 15.00 u. Gambrinusfust met Stella; Ruth McKenny en Paul Severs.
In stadspark. 30/60 fr.

COLLOQUIUM tot wo 26 mei XI! Internationaal Colloquium over Hel theater in
de middeleeuwen. In fakulteit Letteren & Wijsbegeerte, Blijde inkomststraat 21,
(info: 238851)

FILM 20.30 Kuhle Wamp« (Duitsland 1932). Regie van Slatan H. Budow.
Scenario: Bertold Brecht en Ernest Ottwald. In Aud. Vesalius, 60)50 fr.
(org. D.A.F.)

Donderdag 27 mei
De verklaring voor deze "Drang nar

Te Koop: voor degene die nog in ons Norden" van ZA moet volgens de
landje gelooft: een reuze belgische vlag spreker worden gezocht in het feit dat ZA
(3 X 2m). Prijs: 1500,-. Zw naar Titof te klein is geworden: het vermogen van
Schapenstr. 66 AlOI. . de multinationals in ZA is zo groot

geworden dat de situatie de bedrijven én
• ., • de staat tot een uitbreiding van hun

Internationale Solidariteit macht dwingt. Dit verklaart ook waarom
ZA zo "Chinageil" is; China is een
potentieel, maar zeer onontgonnen afzet-
gebied.

Te koop: 2 boxen 80 watt, 3-weg systeem
MB2E in het weekend: tel 015/412318.
In de week: Parkstr. 130, Iris Cloetens.

CONCERT 20.00 U. Orkest Lemmensinstituut o.l.v. E. Saveniers. met werk van
Beethoven, Dvorak, Hadermann en Kersters. In Concertzaal vh. Lemrnens-
instituut, Herestraat 53, 120/80 fr.

CONCERT 20.30 u. Gitaarduoconcert door G. Gulickx en W Joris. In Sint-
Larnbrechtuskapel, bij het Arenbergkasteel, Kard. Mercierlaan.

Vrijdag 28 mei

Zondag 30 mei

PINKSTEREN

Gesprek met totaalweigeraar.

Vier maanden effectief,
bij gebrek aan beschuldigde
Ook Martin zelf heeft De Cooman's vonnis niet gehoord. Hij werd
op de zitting vertegenwoordigd door zijn advokaat - daags
voordien immers werd hij opgenomen in het AZ omwille van een
longletsel.
Enkele bedenkingen vanuit het AZ St.-Pieters, elf hoog.

-
"Uit wat ik. over het vonnis heb gehoord
en gelezen in de kranten lijkt het me dat
blijkbaar slechts de rechter aan politiek
mag doen... Zijn argumenten in het
vonnis zijn bijna uitsluitend politieke
argumenten."
Zulks verwondert Martin, vooral daar
De Cooman tijdens de tweede zitting zich
a.h.w. onbevoegd verklaarde wat het
politiek-maatschappelijke betreft. "En
heeft hij niet elk politiek motief zorg-
vuldig naast zich neergelegd tijdens de
verdediging? Sterker nog, hij weigerde de
getuigen te horen."

Hypocriete uitspraak
Om meerdere redenen vindt Martin 4
maanden effektief een hypocriete uit-
spraak.
Het is immers mogelijk dat na het
uitzitten van de straf Martin opnieuw
wordt opgeroepen, eventueel opnieuw
wordt gestraft... Hierover wenst De
Cooman zich blijkbaar duidelijk niet uit
te spreken. Bovendien had het OM zes
maanden gevorderd, maar milde De
Cooman redt zijn gezicht en geeft er
'slechts' vier.

Enerzijds wordt door zo'n uitspraak de

AIB bracht een nieuwe uitgave uit van dit
blad. Het is in Leuven te koop in 'f Stuc,
Kritak, Aktief, Wereldwinkel, Info-dok,
Cabay en de Standaard-boekhandel.
Onderwerp deze keer is Zaïre, een natie in
de marge van Mobutu en Co. Deze
problematiek wordt belicht vanuit his-
torische, filosofische en ekonomische
hoek, met daarnaast een uiteenzetting
over het verzet tegen Mobutu.

Prijs: (40 blz.) 70 fr.
Ook nog te verkrijgen door storting op
rek. OOI - 0384807 - 84 (AIB)

Vrede wiskunde.
In

ganse beweging rond totaalweigeren
geparaliseerd, door niet te strenge maar
uitgesponnen straffen, door aldus de

. zaak op de lange baan te schuiven.
:"Eigenlijk is het toch een heel harde straf.
Vooral als je vergelijkt met wat er wordt
uitgesproken voor diefstal, moord, of in
de zaak François .....

Martin verblijft nog steeds in het AZ. Het
is volgens de artsen helemaal niet
uitgesloten dat zijn letsel veroorzaakt
werd door harde slagen of een brutale
rijkswachtaanpak ...

De WINA-werkgroep "leraar-zijn"
houdt een werk vakantie week in Dworp,
waarin zij volgende problemen onder de
loep nemen:

I) hoe zijn wiskunde en opvoeding te
kombineren?
2) Gordon-training (beter leren omgaan
met kinderen)
3) Vredesopvoeding in wiskunde
(m.m.v. prof. De Keyser)

Vooral dit laatste is een belangrijk
onderwerp.

Wanneer? 17 tot 22 juli
Waar? Dworp
Kostprijs: 1500 fr.
Kontaktadres : Ria Buys

Goµdbloemstr.41
Leuven
tel. 223240

'VLOT OE sruoie 'NIET?
Omdat jouw buurman een kotfuif geeft.
Omdat de verwarming niet meer werkt.
Omdat de studiesfeer er niet is op kot.
Dan staat er voor de geïnteresseerde studen-
ten een studeerlokaal klaar onder Restaurant
Sedes (10k. 91.·24).
Je kan er terecht alle dagen van 8 tot 23 uur.
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venties, maar één ding staat in elk geval
vast: ZA is militair zeer sterk. De
hamvraag blijft echter waarom ZA zo tuk
is op soldaatje spelen. Zijn de heren van
de Zuidafrikaanse overheid oerslechte
lieden met verdorven inborst, of wordt
Z~· als laatste bastiUon bedreigd door
barbaarse regimes? Of is Zuid-Afrika
misschien gedwongen zich zo sterk te
bewapenen omwille van de om zich heen
woekerende bevrijdingsstrijd in zuidelijk
Afrika?

Op elk van die vragen meende Van
Doninck negatief te moeten antwoor-
den: er is immers geen enkel land dat een
reële militaire bedreiging kan vormen
voor ZA, bovendien wordt een eventuele
contra-guerilla niet opgebouwd met het
militaire apparaat. Het goede antwoqjd
moet worden gezocht bij het bestaan van
plannen tot een zgn. constellatie van
staten in Zuidelijk Afrika, een oude
droom van mensen als Vorster of Botha.
Uiteindelijke bedoeling is het oprichten
van een soort "gemene markt" in de
zuidelijke hoorn van Afrika, waarvan
ZA dan de spil zou zijn. Delen varr dit
plan zijn trouwens reeds uitgevoerd: cfr.
het feit dat Zimbabwe voor zijn cornmu-
catie volledig afhankelijk is van Zuid-
Afrika.

Sancties
Als tweede spreker kwam Van Heukelom
van bet AKZA (Aktiekomitee Zuid-
Afrika) praten over de sancties die door
de Verenigde Naties werden uitgevaar-
digd tegen het apartheidsregime in ZA.
Na een korte historische schets over het
ontstaan en verloop van het Zuidafri-
kaanse apartheidsregime, stelde spreker
dat het feit dat de VN 1982 heeft
uitgeroepen tot het jaar van ·de mobili-

B. Van Doninck: Zuid-Afrika wordt
in feite gedwongen tot interventie ...

Volgens Van Heukelom worden deze
beweringen echter ondersteund met du-
bieus cijfermateriaal, waarbij de bronnen
"onderling refereren". Als voorbeeld gaf
hij hier mangaan. Dit produkt is vooral
aantrekkelijk (om aan te kopen bij ZA)
door zijn prijs: de kostprijs ligt er laag
door de uitbuiting van de arbeiders. Nu
zijn er naast ZA en de USSR wél nog
andere mangaanproducenten, zoals de
EEG en bovendien staat mangaan op de
UNCT AD-lijst; er werd een fonds ge-
sticht om het mangaan te herwaarderen.
Men moet ook voor ogen houden dat van
de 23% produktie voor mangaan, waar-
voor ZA instaat, ongeveer 10% uit
Namibië komt. België zal er dan ook
rekening moeten mee houden dat, als
Namibië onafhankelijk wordt, het waar-
schijnlijk wordf geschrapt van de klan-
tenlijst, gezien de goede actuele samen-
werking met ZA.

Als besluit van zijn uiteenzetting deelde
Van Heukelom mee dat "er heel wat
ideologisch weerwerk te doen valt".
Studenten die hun thesis zouden willen
maken over ZA, of bereid zijn animatie-
werk te doen rond de apartheidsprob-
lematiek, kunnen altijd terecht bij het
AKZA. Daar kan je ook een kaart
kopen, die dient om te verzenden naar
ons aller minister van buitenlandse
betrekkingen; dit als protest tegen de
levering van België aan ZA van een der
meest verfijnde granatenwerpers, die
wordt geleverd door een Brusselse firma.

The Winning' Horse
Na deze twee sprekers werden een aantal
vragen uit het publiek beantwoord door
twee (zwarte) Zuidafrikanen, Mckay en
Tshepo. Uit hun antwoorden bleef vooral
~et volgende bij:

De verschillende bewegingen in de be-

Hetpanel: v.l.n.r. Mckay, Tshepo, modergtorï"), VanHeukelom(op
de achtergrond); géén "kultureel vriendenklubje" van Zuid-Afrika.

satie en de sancties tegen ZA niet op zich
staat: men is tot het inzicht gekomen dat
"investeren in Zuid-Afrika wel eens heel
gevaarlijk kon zijn, dat de a partheids-
staat een conflict aan het opbouwen is
dat in de hele wereld zijns gelijke niet
vindt."

Verschillende domeinen waarop men
sancties kan treffen (en poogt te ver-
wezenlijken) zijn: een wapenembargo,
dat door vele landen wordt geschonden,
de economische sancties, wals een olie-
embargo, taksering van de goudverkoop,
het stoppen van leveringen met stra-
tegisch belang (zoals uranium en steen-
kool), aanpassen van de tarieven (zo
geniet ZA op dit moment een voorkeurs-
behandeling bij de EEG) en last but not
least het doorknippen van de culturele
banden; dit laatste is officieel wel
gebeurd, maar wat moeten we denken
van het bezoek van K. Hemmerechts
(BRT) aan de nationale Zuidafrikaanse
TV-omroep?

Een argument dat veel wordt gebruikt
tégen de sancties is het feit dat ze "aan het
Westen veel zullen kosten". Nu is dat een
argument dat typisch is voor de propa-
ganda; zo wordt als voorbeeld aange-
haald dat ZA de enige producent is voor
bepaalde produkten, en als men niet
meer op ZA kan terugvallen, zal het
Westen gedwongen zijn om hulp te gaan
zoeken bij De Grote Boeman Rusland.

vrijdingsstrijd van zwart ZA mogen niet
als onderling zeer versnipperd worden
gezien: het gaat om verschillende orga-
nisaties die verschillende uitbuitings-
methoden aanvallen.
Het gevolg van deze stelling voor de anti-
apartheidsbewegingen hier is dat ze enkel
nuttig zijn als ze alle bevrijdingsbewe-
gingen in ZA steunen; kiezen ze voor een
bepaalde beweging, dan dreigen ze te
vervallen in een immobiliserend secta-
risme.
Het gaat inderdaad om de Zuidafri-
kaanse bevrijding, en geen enkele bevrij-
dingsbeweging kan zich hierin represen-
tatief noemen. Wat ook zinloos is zijn de
"westerse regeringen" die de revolutie
steunen. Zoals Mckay het uitdrukte:
"Western world always support the
winning horse", de westerse wereld
poogt voortdurend zijn belangen, ook
die nà een eventuele revolutie, veilig te
stellen.
Apartheid kun je niet beschrijven als een
systeem: het is enkel een ergere vorm van
het kapitalisme, die mogelijk is door de
aanwezigheid van een andere huidskleur.
Vandaar dat de zwarte sprekers de
blanke arbeiders niet kunnen aanvaar-
den als een onderdeel van de "working
class" : in ZA zijn zij een onderdeel van
het systeem, en worden zij niet - zoals de
zwarte arbeiders - op een dubbele
manier onderdrukt.

WiV


