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I ALGEMENE STU,DENTENRAAD
VTK: een kei
van een rel
Dejaarlijkse algemene ver-

gadering van de Vlaamse
Technische Kring (VTK)

waarop het nieuwe kringbestuur
verkozen wordt, is dinsdag in
een Babylonische verwarring ge-
eindigd. Nadat in de tweede
stemronde de winnende ploeg
slechts een 'meerderheid' van 7
stemmen haalde, speelden er
zich scènes af die niet zouden
misstaan in Eurosong. Korte tijd
zag het er naar uit dat er een
derde stemronde zou volgen.
Voorzitter Bart De Moor schors-
te echter de vergadering: woens-
dag 27 april zou het huidige
bestuur in krisisvergadering bij-
een komen om een oplossing te
zoeken voor de ontstane pat-
stelling.

Dat de kringverkiezingen in de VTK
dit jaar een beperkte belangstelling
zouden krijgen was te verwachten,
want er diende zich maaréén ploeg aan
die ernstig genomen moest worden:
ploeg 'KEr.
De rest van het kandidatenspek-

trum werd uitgemaakt door 'loiploe-
gen ': 'Ossenblok', 'Wit Produkt', en
·Zak'.
Blijkbaar komt een aantal van deze

ploegen alleen nog op om zich eens één
maal per jaar op een podium te kunnen
uitfreaken.
Dat dit de belangstelling niet ten

goede komt, werd dinsdag op schrij-
nende wijze bewezen: ongeveer 200
aanwezigen op 1500 studenten is een
meer dan zwakke opkomst te noemen.

Voorstelling
De avond zelf begon met het statutair
velp\idlte flllalll;ied v,,,,,\al; vau },,:ot
lopende boekjaar, wat voorlopig werd
afgesloten met een verlies van ca.
160000 fr. (er zijn echter nog te
verwachten inkomsten en uitgaven).
In een diamontage werd dan een
overzicht gegeven van de belangrijkste
kringaktiviteiten die het huidige be-
stuur op zijn .aktief mag schrijven.

Waarna werd overgegaan tot het
voorstellen van de ploegen à rato van
JO minuten per ploeg. Ploeg KEI was
blijkbaar de enige die dit een beetje
had voorbereid (een samenvatting van
hun programma op 'gregoriaanse' n
gezangen), maar hun voorstelling was :::;:
blijkbaar iets te 'lief" voor de hard-
roepers onder het publiek. De andere
ploegen waren zwak tot grof: ploeg
'Wit Produkt' was in de leer gegaan bij
Ekonomika en smeet voetballen, bal-
pennen, portemonnaies en snoep in de
zaal. Jammer, maar ik had nu net
behoefte aan een video-recorder: vol-
gendjaar beter jongens. Een trap in de
zak verdient ook ploeg 'Zak' die zich
meende verdienstelijk te maken met
een mop over 'Makakken' waar ge-
lukkig niemand mee kon lachen.
Ossenblok was zat, maar af en toe
grappig en dat is toch al iets.

Rompslomp
Luik twee dan. Hierbij kunnen de
ploegen en het huidig bestuur aan
elkaar vragen stellen en krijgt ook de
'kiezer' de kans om de ploegen op de
rooster te leggen. Dit leverde welgeteld
één relevante vraag op. Waarna kon
overgegaan worden tot de stemming.
In de eerste ronde haalden 'Ossen-

blok' 34,7% en KEI 42,2% wat
betekende dat deze ploegen naar de
tweede ronde overgingen. Daar be-
gonnen echter de problemen. KEI
haalde 103 stemmen, Ossenblok 96 en
10 stemmen waren ongeldig. Vermits
een ploeg de helft + Istem moet halen
om te winnen moest men de statuten
erop naslaan wat er met de 10
ongelukkige stemmen diende te gebeu-
ren. Helaas bleek dit er niet duidelijk
in te staan en de beheerraad besliste
dan om met die stemmen geen. reke-
ning te houden: KEI gewonnen dus
met 7 stemmen voorsprong. .
KEI-voorzitter Ward Maertens ech-

terwou Sl"~Q.SQ4.nl"uirn.l". n'\ ... rd4UnQ\d
en vroeg een derde stemronde. Na
samenspraak met ploeg Ossenblok
werd hiertoe Overgegaan. Toen begon
de verwarring pas goed: een aantal
mensen hadden hun stembiljet voor
ronde 3 al weggeworpen en er moesten

Idus nieuwe gevonden worden.
(vervolg op p. 8)

Cuuunu, pattenttam nostram
slingerde Bart De Moor, VTK-praeses, het akademische korps in het gezicht
bij de opening van dit akademiejaar. Kennen de VTK-studenten dan toch
geen Chinees? (foto WiV)
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2. Copy Print Shop - Parijsstraat :
Het zetwerk van de kaft kost altijd 650
fr. De kaft zelf per eks.: 20 fr. En-het
inbinden 60 fr. per eks. Bij tien eks.
betaal je 1,8 per blad; bij 15 eks. 1,6 en
bij 7 eks. 1,9.
3. Copy Service - Vaartstraat : De
eerste vijf eks. kosten altijd 2 fr. per
blad. Per bijkomend eks. betaal je dan
nog I fr. B.V. bij zeven eks, betaal je er
eerst 5 aan 2 fr. per blad en de twee
volgende aan I fr. per blad. De prijzeri"
voor de kaft en het inbinden waren van
zoveel faktoren afhankelijk (o.a. de
grote van de titel) dat we ons beperken
tot een richtprijs: 5 eks. tussen 600 à
700 fr. 10 eks. tussen 800 à 900 fr., 15
eks. tussen 1100 à 1200 fr.
4. Acco - Tiensestraat - Brusselse-
straat; Per blad, onafhankelijk van de
oplage betaal je 1.75. Bijkomend
betaal je voor de kaft en het inbinden
700 fr. + 20 fr. per eks. Bij deze laatste
twee prijzen komt telkens 6% BTW.
Minder makkelijk is dat je voor de
kaften op de Brusselse moet zijn, en
voor de koples op dc Tiense.
5. Standaard (Universitas) - Naamse-
straat : Twee fr. per blad, 500 fr. voor
de kaft en 40 fr. per eks. voor het
inbinden.
6. Alkam - Van Evenstraat: Minder
dan 7 eks.: 2 fr. per kopie; 7 of8 eks.:
1,75; 9 eks.: 1,6; en tussen 10 en 20
eks.: l,S. Het inbinden kost 40 fr. per
eks. en de kaft: 600 fr. tot 10 eks. Per
bijkomende kaft: 15 fr. ekstra.
A:IO de lezer om de konklusjes te

trekken. Wel willen we nog even een
alternatief meegeven: hoor eens op het
sekretariaat van je fakulteit of je kaft
wel moet gedrukt worden. Meestal
volstaat een gekopieerde kaft. Dat
kost je al heel wat minder (in Sociale
Raad: 3 fr. per kopie). Als je daaren-
boven ook nog zelf de kopies gaat
nemen, b.v. op Sociale Raad à l,S per
blad en je laat je tesis inbinden in de
centrale gevangenis (à 19 fr. 't stuk)
dan kost je tesis per stuk: 247 fr. In
vergelijking met het schema dus duide-
lijk de goedkoopste manier. Het duurt
dan wel even langer (een week voor het
inbinden'; waar je tesis elders meestal
op 2 dagen klaar is, uitgenomen de
kaft) en je hebt er zelf wat werk aan.
M!:a~r n~t h ..h j,.,.r w.. t vn,.u' ",,,,:ar ..._\',..r
Een andere mogelijkheid is hel

systeem toegepast bij Mister Copy. Je
brengt er je origineel binnen, en 48 uur
later heb je alles gekopieerd aan l,S per
blad en 90 fr. per eks. voor de kaft
(gekopieerd!) en het inbinden. Iets
duurder dan Sara, maar je hebt er
weinig werk aan. .' J.V.

Je tesis: zware investering

Hetscenario is gekend: na
1 à 2 jaar werk komt de
tesis meestal maar net

op het nippertje klaar. Geen tijd
dus om prijsbewust een kopie-
centrum uit te kiezen. Voor dit
jaar is dat echter niet erg: wij
deden het voor jou. En de
resultaten bewijzen dat het drin-
gend nodig was.

We bezochten een zestal gekende
kopiecentra in Leuven-stad.De bedoe-
ling was enkel en alleen te weten te
komen hoeveel het nu precies kost om
een tesis te laten vermenigvuldigen.
Hieronder geven we ter vergelijking
een schema waar wij zelf de prijs
uitgeteld hebben voor een fiktieve tesis
van 150 bladzijden, ingebonden en met
bedrukte kaft. Telkens voor zeven,
tien en vijftien eksemplaren.
Wil je nog meer weten, dan kan je

uitleg verderop ook nog lezen. Je zal
dan te weten komen hoe wij aan die
cijfers geraakten. Vermelden we nog
dat we geen enkele garantie naar
kwaliteit en juistheid van de prijzen
~~nnen bieden. Ook wij waren volle-

dig afhankelijk van wat men ons
vertelde. Wel hebben we onszelf
aangeboden als student en niet als
journalist. Hopelijk biedt dat enige
garantie.

1. Penco Print - Tiensestraat : Tot JO
eks, betaal je bij P.P. 1,75 per blad.
Dan zakt dat met 5 centiemen per
bijkomend eks. Tot l,S bij 15 eks.
"'''VUI UUI:; !;IV\ ....'''' VIJ\Q.5'-'1I ûj.."jA.. .....a\",

prijzen te bekomen. Het inbinden kali
op twee manieren: met een band (zoals
in al onze prijzen hierboven) of met
een doorlopende kaft. Het eerste kost
je 650 fr. voor de eerste tien eks. De
tweede manier 900 voor eenzelfde
hoeveelheid. Per eks. ekstra komt er 30
fr. bij.

aantal eksempl. plaats plaats plaats plaats plaats plaats
150 p. ingeb. kaft nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

7 eks. 355 473 ca.364 390 411 388

10 eks. 327 415 ca.310 358 390 325

15 eks. 278 363 ca. 343 333 373 317

Prijzer:voor J eks. vaneen'tesis van J50p.. ingebondenenmetgedrukte kajt._

Kartoons: bekijk ze maar

Dinsdag jl. (25 april) gingen wij
voor jou een kijkje nemen in
Alma I, ter gelegenheid van de

tentoonstelling en prijsuitreiking van
de kartoonwedstrijd ingericht door de
Werkgroep Eksamens van de K.U.
Leuven. Een groot sukses voorwaar, te
meten aan kwantiteit en kwaliteit van
de inzendingen.
De gebruikelijke speeches van aan-

wezige akademici bleven dit keer
achterwege maar - niet te vroeg
juichen - zij werden ruim gekompen-
seerd door de uiteenzetting over de
aktiviteiten van Kringraad op gebied
van studiedruk (zie Veto 25 speciale.
kate.r!1)' Daarna speelde rektor De

Somer mooi weer door de prijzen uit
te reiken. Maar weer het ons eigenlijk
om ging was de analyse van de
ingezonden kartoons door G. AI-
steens, lid van de jury. Deze konsta-
teerde dat in de - overigens vaak zeer
professionele - kartoons nooit een
steen wordt geworpen naar de verant-
woordelijken van de eksamenlast ; de
bestaande situatie wordt blijkbaar
aanvaard als een gegeven. Wat· GAL
bijvoorbeeld verbaast is dat ons aller
rektor nooit als boeman wordt afge-
beeld. De Somer bleef in ieder geval
steeds onbewogen bij de uitspraken
van GAL, die wat heimwee naar de
kontestatie van '68 leek te hebben.

Erik Depreeuw, één van de initia-
tiefnemers van deze wedstrijd en
werkzaam bij Studie-~dvies gaf ons
een toelichting over de bestemming die
de tentoonstellingsruimte in de nabije
toekomst krijgen zal. Het 'splinter-
nieuwe' lokaal op de tweede verdie-
ping van Alma I wordt over enkele
weken een studieruimte voor studen-
ten die op hun kot moeilijk kunnen
blokken wegens teveel lawaai (werken
op straat bijvoorbeeld) of wegens
teveel afleiding, maar vooral ook voor
pendelstudenten met een vrij uurtje.
Bijkomend voordeel is dat studen-

ten die alleen op kot zitten, hier hun
isolement kunnen doorbreken door
bijvoorbeeld met enkele vrienden af
te spreken. Een lovenswaardig initia-
tief dus, dat een precedent vindt in het
Sedes-lokaal dat vorig jaar in de

(vervolg op p. 3)
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Sociale verdediging laat van zich horen:
Brusselse polemologen aan het woord
Onder de volktrekkende

titel: 'Naar een alterna-
tieve defensie', organi-

seerde het Overlegcentrum voor
de Vrede op zaterdag 12 maart
een studiedag in Antwerpen.
Gezien het inleidende artikel
over sociale verdediging in Veto
nr. 21 voelde wij ons meer dan
verplicht daarop aanwezig te
zijn. Tevens werd daar in avant-
première het nieuwe boek: 'Vei-
ligheid en alternatieve defensie:
de ideé van sociale verdediging',
onder redaktie van G. Geeraerts
en P. Stouthuysen aan het pu-
bliëk aangeboden. Vijf dagen
. later had in Brussel een perskon-
ferentie plaats waarop het do-
kument officieel werd voorge-
steld. Hieronder een poging om
de interessante dingen uit beide
gebeurtenissen aan U aan te
bieden.

Wat meteen opvalt als je als nieuwe-
ling in het milieu terecht komt. is, dat
het aantal gespecialiseerden. en men-
sen die de zaak wetenschappelijk
benaderen zeer beperkt is. Niet toeval-
lig zijn het de polemologen van de
V.U.B. En verder. juist ja. er is geen
verder. AI de vredesbewegingen die
pogingen doen om iets rond sociale
verdediging te organiseren (Pax Chris-
ti. Internationale voor Oorlogstegen-
standers. Overlegcentrum voor de
Vrede •...). vallen steeds terug op
dezelde personen. Prof. Niezing is de
hoofdster ; ook voor Staf Geeraerts
wordt belangstelling betoond. Het
spijtige van heel deze zaak is. dat je al
zeer snel weet wat ze te vertellen
hebben. Dat gevoel van: hé. deze
boterham is a! l'en keer g-rkauwd. ,.1
Niet dat ze daar zelf iets aan kunnen

doen. Maar,h~~ is wel ~ekt;I1~d. voor ~e
stand van zaken van het huidige
onderzoek. Veel goede wil. een brede
groep van mensen die geïnteresseerd
is; doch slechts beperkte middelen
(intellektuele, dus financiële).

De C.V.P. en een
vredesinstituut

Uit bovenstaande blijkt al dat er een
nauwe band is tussen het zoeken van
alternatieven inzake verdediging en
politiek. Uitbouwen' van een onder-
zoekscentrum is immers ten lange leste
een politieke beslissing. En het is daar
waar volgens Niezing de kat gebonden
zit. En hij kan het weten. Zes jaar
geleden werd in Nederland een onder-
zoekskommissie door de toenmalige
Den Uyl - regering in het leven
geroepen die een onderzoek moest
doen naar: 'Geweldloze konfliktop-
lossing'. Een aantal eksperten werden
aangetrokken. Niezing werd voorzit-
ter. In '81 kwam een rapport klaar. dat
dan aan de regering aangeboden werd.
Daarin werd heel konkreet uit de
doeken gedaan wat er nu juist aan
onderzoek diende te gebeuren. om op
lange of korte termijn het defensie-
beleid om te schakelen. Ondanks
herhaaldelijk, en langs vele wegen
aandringen werd slechts één tiende van
het onderzoeksgeld en twee tiende van
de projekten (de meest theoretische)
door het intussen gewijzigde kabinet
goedgekeurd. In Nederland is daarmee
de kous af.
En België? Niet zo lang geleden

werd een wetsvoorstel ingediend ter
oprichting van een Belgisch vredes-
instituut door de nationale regering.
Daarrond blijft het ongehoord rustig.
volgens Niezing. Hij denkt dat er een
indringend politiek geurtje aan zit.
Dat het vredesinstituut namelijk als
wisselgeld voor de installatie van de
kruisrakellen op Belgisch grondgebied
gaat gebruikt worden. Eénmaal de
Pershing II er is. zal het vredesinstituut
er wel komen. 'Op die manier houdt
men de godsvrede binnen de C.V.P.'
zegt Niezing letterlijk. Moet er nog
zand zijn? (')
Aansluitend bij het financiële aspekt

stelde Staf Geeraerts op de pers-
konferentie ter voorstelling van zijn
boek dat een ministeriële beslissing die
een omschakeling naar een alterna-
tieve defensie beoogt. enkel en alleen te
verwachten is vanuit besparingsover-
wegingen. De stijgende lijn van de

militaire uitgaven is immers niet vol te'
houden. De geringe kost is dan ook
één van de argumenten die sociale
verdediging achter de hand heeft.

We weten meer dan we
denken

Sociale verdedinging is volgens Nie-
zing een veld waarin alle soorten van
wetenschappelijke kennis elkaar kun-
nen ontmoeten. Sociale verdediging
heeft immers geen formeel objekt. wel
een materieel. Daarom dat er moet
gestreefd worden naar een betere
integratie van de bestaande kennis. En
dit binnen een bepaald kader. een
bepaalde struktuur: met name een
effektiviteitsmodel.
Welke faktoren bepalen de effektivi-

teit van sociale verdediging? e) Nie-

uitbouw van een defensie zonder
kernwapens. We geven U er enkele
mee. Kwestie van een beetje in de sfeer
te komen. weet je wel. Er moet
vermeden worden dat de tegenstander
doelen heeft voor zijn' kernwapens.
Een sterke decentralisatie van de eigen
verdediging dus. Tevens moet de
defensie demonstreerbaar zijn. Dit
betekent dat er moet afgezien worden
van offensieve bedoelingen. dat de
kosten beperkt worden, dat het om een
ethisch verantwoorde keuze gaat (zelf-
verdediging binnenshuis). en dat het
een basis biedt voor onderhandelin-
gen. Bij het te gebruiken soort wapens
noemde hij: geen tanks, wel antitank-
geschut; onbemande vliegtuigen en
bemande met een beperkte aktieradius
(b.v. 80 krn.), ...

effekten onafhankelijk van
bereidheid

efTekten afhankelijk van
bereidheid

onafhankelijke
variabelen

processen

zing vertrekt van de definitie dat de Kenmerkend was wel dat Boeker in
effektiviteit gelijk is aan het produkt zijn inleiding sociale verdediging hele-
van de instrumentele voorwaarden maal niet uitsloot, en dat Niezing in
(organisatorisch) en de bereidheid zijn repliek defensieve militaire verde-
(psyc)Mogi9llbkls:itntanb.c.ide gelijk ...',pigi"g. .als v :een ,:moge_ljjkht<ig :iq, ,de
aan nul. dan is de~effc;ktiviteit dat ook. overgang, naar socia,le verdedigingzag,
In de m11\tä!W··vh'à'èdiging is de "Otik' groëp.éi-ingen "als ' l'ax'-Çlîfisti
bereidtieid bijna nihil: maa'r zijn er staan ~o'or' 'e~n 'stuk' 'a~hter i;1i'ngen
zoveel instrumentele mogelijkheden zoals genoemde voorstel waar ze
aanwezig (wapens .... ), dat er toch nog eenzijdige stappen voorstellen naar het
voldoende afschrikking van uitgaat. uiteindelijke doel van geweldloze ver-
In bijgaand kadertje maken we dediging. In theorie kunnen we daar

schematisch duidelijk hoe de midde- nog wel achter staan, maar we plaatsen
len (de hardweare) en de intenties met toch heel wat vraagtekens bij de
mekaar interferen. We geven enkele praktische uitwerking zoals Boeker die
voorbeelden om het schema te verdui- voorstelde. Daarbij komt nog dat je
delijken. Een voorbeeld van de onaf- geen enkele garantie kan bieden datje
hankelijke variabelen bij de intenties is verdedigende wapens nooit offensief
het type van mens. Je hebt mensen die zullen gebruikt worden. Waar ligt ten
in een moeilijke situatie lang kunnen andere de grens. Op voorhand uitre-
volhouden. of je hebt er die van nature kenen waar je juist je kanon moet
uit geneigd zijn geweld te gebruiken. plaatsen om de kogel net niet over de
de geloofsovertuiging daartegenover is grens te laten vallen, lijkt toch een
een afhankelijke variabele. Bij de beetje met het haar erbij gesleurd.
intrumentele voorwaarden is de graad
van urbanisatie, of de gegolfdheid van
'het terrein een effekt onafhankelijk
van de bereidheid. Terwijl bijvoor- , . ..
beeld de mogelijkheid tot vernietiging Ik. wens het. niemand toe .dat hiJ
van gekomputeriseerde gegevens wel SOCiale verdediging In praktijk moet
een effekt is afhankelijk van de
bereidheid. De kwestie is ÎlU dat deze
vier onderverdelingen door hun relatie
met elkaar de geloofwaardigheid. het
effekt van de sociale verdediging
beïnvloeden, of zelfs bepalen. Als je
met andere woorden deze vier fakto-
ren in de hand hebt, en je weet hoe
ermee om te gaan, dan kanje daarmee
de effektiviteit van je sociale verdedi-
ging bepalen. Het komt er dus op aan
te zoeken hoe je mensen kan opvoeden
tot niet-agressieve .reakties, hoe je best
een gedecentraliseerd bestuur opzet •...
Is het intussen duidelijk wat de inbreng
van de wetenschappen - los van de
polemologie - kan zijn in de theorie-
vorming rond sociale verdediging?

Defensie zonder provokatie
Een heel ander geluid kwam op de
studiedag van het O.c. V. van profes-
sor Boeker van de Vrije Universiteit
van Amsterdam.' Het grote verschil
in zijn pleidooi voor defensieve mili-
taire verdediging met de huidige defen-
sie is dat er geen gebruik mag gemaakt
worden van niet-konventionele wa-
pens, en dat de verdediging in geen
geval het eigen gebied mag verlaten.
Een verdedigende aanval in de rangen
van de agressor is dus uit den boze.
Prof. Boeker zette dan op nogal
futuristische en simplistische wijze
uiteen hoe zo'n verdediging er kan
uitzien. De smalende blikken bij de
toehoorders getuigden hiervan. 'Ook
noemde hij enkele kriteria v~ot de.

Sociale verdediging is een
hel
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brengen, want het is een hel' stelt prof.
Niezing. En met enkele blijvende
fragmenten uit de Ghandi-filrn in het
achterhoofd kunnen we deze uitspraak
alleen maar bijtreden. Maar toch, het
alternatief is nog zoveel erger. Met een
militaire kont1iktoplossing scheppen
we niet alleen een hel voor onszelf.
maar ook voor zovele miljoenen

anderen, hier en nu. en in do: toekomst.
Jos Vandikkelen

(') In een lalere bijdrage komen we Uitvoerig
terug op het genoemde Nederlandse onder-
zoek. en op de situatie van hel Belgische
vredesinstituut. Evenals op hel boek van G.
Geeraerts en P. Stouthuyscn.

(') Hel is ons nietergduidelijkofproL Niezing
etlcktiviteu alleen doelt op afschrikking of
ook op mogelijkheid tot slagen bij een
konflikt.

Rendez-vous.
mijn bril is weg
maar mijn broek is toe.

IIIIHlllleteliiii\'fGft newton
Veto: Het is wel vroeg om de
festivalkandidaat van 1985 nu aàn
te duiden.
OM: Men heeft ons nu al uit-
gekozen omdat wij dan twee jaar
tijd hebben 0(11 aan onze groep te
werken zodat we aan vijf voorop-
gestelde voorwaarden kunnen vol-
doen.
Veto: Vijf voorwaarden?
OM: Inderdaad. Een, het smartlap-
publiek moet ons tolereren. Twee,
de alternatieven moeten ons lus-
ten. Drie, de BRT moet ons prui-
men. Vier, de jury moet ons ver-
teren. Vijf, Spanje moet ons acht
punten geven.
Veto: Dat wordt geen makkie.
OM: Dat klopt. Maar ja, daarom
hebben we ook twee jaar tijd. Dat
geeft ons vrouwelijk lid onder-
tussen de gelegenheid om een
Nederlandstalige hit te skoren, om
wat andere groepen op te richten
en om de mannelijke leden te
ontdekken.
Rendez~vous
het vlees is taal
maar de friet is goe.

Veto: Wat doen jullie nu als speci-
fieke voorbereiding?
OM: Momenteel zijn we drie ding-
en op punt aan het zetten. We
zoeken een geschikte pyama, we
oefenen druk op het onderdeel
roltrap bestijgen' en we trachten
onze mond in die glimlachplooi te
krijgen, die nodig is voor de
Joepie-cover.
Veto: Verwachten jullie reakties op
jullie Franse groepsn~am ?
OM: Dat kan ons geen moer scne-
Ien. Ten andere, wat was er zo
Vlaams aan Emly Starr' en Sam-
son en Delilah'?
Veto: Wanneer komen jullie op
televisie?
OM: De juiste datum is nog niet
bekend maar het zou in Wally re
Wally mi' zijn.
Veto: Bedankt voor dit verhel-
derend vraaggesprek.

Rendez-vous,
het bed is zacht
maar mijn lief is moe.

Dit wordt eksklusief, dit is een
primeur. Inderdaad, wij hadden
een gesprek met de groep Quatre
mains' ofte twee jongens en een
meisje. En dan? Ongelofelijk maar
waar, dit trio zal ons land vertegen-
woordigen in 198;, op het Euro-
songfestival, dat dan in Portugal
zal doorgaan. Hoe wij dat weten?
Wel, van Jacky Huys via Sofie
langs Luc Appermont over Freddy
Sunder kwamen wij bij Bob Boon
terecht. Na één filterkoffie en vele
cognacs gaf die, tussen konstant
knipogen door, een adres op een
geparfumeerde zakdoek. En zo
zaten wij dinsdagmorgen tee te
drinken met 'Quatre rnains'. Onze
Sony slikte een bandje, ons inter-
viewgeweer werd geladen, onze
fotograaf worstelde door de tradi-
tionele poses en om nog een klisjee
door de vleesmolen te draaien, het
vraaggesprek is hieronder lees-
baar.
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Einde ekonomische krisis?
Nieuwe zelfstandigheid voor de jeugd

bedrijven die gespecialiseerd zijn in de
distributie van voedingsprodukten, op
de binnenlandse markt, o.a. Fromage-
rie Brasserie de Maredsous, die kaas en
bier onder de naam van Maredsous op
de markt brengt. Verder een Food-
Broker-bedrijf, Pietercil Hobeico, dat
voor rekening van producenten, de
verkoop, de markering, de distributie
van een aantal voedingsprodükten op
de Belgische markt verzorgt. Daar
hebben we als hoofdprodukten, Teis-
seire uit Frankrijk met siropen en
ijsdesserts, de sappen onder de mei ken

De verantwoordelijkheden
voor de talloze
bedrijfsfalingen

de laatste tien jaar
Op onze vraag ofhij geen breuk voelde
tussen de golden sixties en de magere
80-er jaren, antwoordde de heer Van
Waeycnberge dat er inderdaad in de
meeste sektoren breuken zijn. De
oorzaak ligt voor hem op een drie-
dubbel vlak. Vooreerst zit men in
voortdurende herstruktureringen : 50%

Van Waeyenberge : "ik ben optimist van natuur." ~ '. J ~ '.', •

Het is niet gemakkelijk om
de tak, waar we op zitten,

te gaan afzagen
"De geleidelijke albouw is een betere
remedie. We moeten er toe komen om
voor bepaalde bedrijven of bedrijfs-
takken te zeggen: Wij hebben onze
objektieven bereikt, we hebben geen
toekomstperspektieven meer, geen
nieuwe produkten in petto. We zien
het niet goed meer zitten, we zouden
tot afbouw willen komen, de aandeel-
houders terugbetalen, bij een georga-
niseerde likwidatie, en die aandeel-
houders de keuze laten, om in nieuwe
bedrijven te investeren. Het is geen
gemakkelijke beslissing om aan de
raad van beheer en het management te
gaan zeggen dat we de lak waar we
opzitten gaan afzagen".
Van Waeyenberge is dan ook voor-

stander van georganiseerde afbouw,
waarbij de aandeelhouders hun ver-
mogen investeren in nieuwe en snel-
groeiende bedrijven, veeleer dan de
onderneming en de tewerkstelling
helemaal verloren te laten gaan.
Antwoordend op de vraag hoe men

konkreet ziek wordende en vegeteren-
de bedrijven kan voorkomen, legde de
heer Van Waeyenberge vooral de
nadruk op de verantwoordelijkheid
die elke geleding in het bedrijf moet
opnemen. De vergadering van aan-
deelhouders moet kritische vragen
stellen i.V.m. de objektieven en de
rentabiliteit van een onderneming. De
raad van beheer en het management,
dat door de raad van beheer is
gedelegeerd, moet beslissingen-durven
nemen, soms ook pijnlijke, ;z-ci men Jn
het vlees m~t ,snijqen. , " .. ,'.

Geen krisis, wel
een overgangsstadium

Veto: U spreekt liever van een over-
gangsstadium dan van krisis. Bent U
dan optimist voor de toekomst?

Fcrnand Nédéc
Alain de Crombrugghe

Depreeuw - waarschijnlijk groot is.
Tot slot de winnende deelne mers van

de wedstrijd: I. Van Heuckc Ludwig,
2. Hens Bert, 3. Van Heuckc Ludwig,
4. Vleminckx Erik, 5. (ex aequo)
Bergmans Luc, Miehielsen Domini-
que, Dierickx Wouter, Ramakers
Bart, Thijs Erik.
De tentoonstelling van de ingezonden

kartoons - die meestal tussen goed en
uitmuntend schommelen - loopt van 27
april tot 11 mei, iedere dag van 8 tot 21
uur in Alma I, tweede verdieping.

B.RAM.

Veto: Hoe moet dit georganiseerd
worden? Is dil aal/ de verbeelding van dl'
werknemer overgelaten. of moel er l'en
grolere sociale konsensus Ie vinden
zijn?
Van Wayenberge: De belangen liggen
volledig parallel om naar oplossingen
te zoeken die ons door de krisis
loodsen. I k zie geen grotere tegen-
strijdigheden tussen werkgever en
werknemer. Hoe beter de bedrijven
draaien, hoe groter de tewerkstelling,
hoe meer création de richesse voor een
land, hoe beter voor de bevolking, hoe
meer belastbare massa de overheid
heeft om haar transfertpolitiek en haar
sociale politiek te voeren. Komt er
.echcer+geen. .konseusus, dan ,zal> het
>!iek.torieel·ot' per, bedrijf moeren geor-
ganiseerd wordén. . . .: r r > :

Gezellige kroeg,
met goede
muziek
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bedrijven (Snauwaert, Etap, Bekaert
en HMZ) en de drie voornaamste
universtaire centra (Leuven, Gent en
Brussel) schijnt vooralsnog echter niet
'Ol U·.J~t..l) J'(..))1)nl \)UV1Ul-;jll\>1; LLll\\..l lll:(..\

van de grond te komen. Bedoeling was
een bedrijf op te richten dat aktief
wilde zijn op het gebied van door
vezels versterkte kunststoffen. Die

spelen een belangrijke rol ~n de
vliegtuigindustrie.

Een ander voorbeeld van weten-
schappelijk onderzoek in diens van de
militaire industrie wordt geleverd door
Prof. Paul ScHONKEN (radioprotektie)
en Hubert RAEDSCH[LDERS (buiten-
gewoon docent). Hubert Raedschel-
ders is voorzitter van het Genootschap
Civiele Techniek van Technologisch
Instituut - Koninklijke Vlaamse 111-
geniearsvereniging. Op 12 mei 1981
hield dit genootschap een studiedag
over 'Schuilruimten voor de bevolking
- dl' Belgische kontekst (Dossier
Atoomschuilkelders)'. De studiedag
werd voorgezeten door de heer Raed-
scheiders, terwijl Prof. Paul Schonken
er een voordracht hield over 'indivi-
duele bescherming'.

Kortom, dekaan Snoeys moet niet
doen alsof zijn neus bloedt. Deze
enkele summiere en sporadische ge-
gevens wijzen erop dat er in tegen-
stelling tot zijn bewering wel degelijk
militair wetenschappelijk onderzoek
plaatsvindt aan de KUL.

4. Maar er is 1I0g iets anders. Vee!
intrigerende: - want met vee! meer
vraagtekens - is he/ wetenschappelijk
onderzoek 1I'((aIWII/ de militaire bin-
dingen niet zo evident duidelijk zijn.
maar II'(({//WII/ je loch kali vertnoeden
dal ze er we! degelijk zijn.

Militair onderzoek aan de KUL
Hiermee wil ik reageren
. op de brief van de heer

Snoeys, dekaan toe ge-
tp~\\~'~;lJè\~~\\;~~tpWe~,~\\ '2CO'U Eè~
aan de KUL geen militair weten-
schappelijk onderzoek worden
verricht, Misschien eerst even
verduidelijken wat we onder
militair wetenschappelijk onder-
zoek verstaan,
I. Is het wetenschappelijk onderzoek

naar nieuwe wapens?

Ik beschik inderdaad over geen aan-
wijzingen dat dit soort militair weten-

'- \. ....\. .. .. .. .._.._ ..... ,
schappelijk onderzoek aan de KUL
zou plaatsvinden. Wat voor mij nog
niet betekent dat het niet gebeurt. De
moeilijkheid is dat de meeste kontrak-
ten, en zeker deze, geheim gehouden
worden, zodat ze gewoonlijk slechts
aan het licht komen als een van de
direkt betrokkenen uit de biecht gaat
klappen.

\...'Hallo, praat ik
met de betrokkenen?'

In het drieëntwintigste nummer van deze jaargang publiceerden wij
een 'special' over de vredesweek aan onze universiteit (K. U.

. Leuven praat veel over vrede, Veto 23, pp. 6-7). Wat niet
onmiddellijk binnen onze verwachtingen lag, gebeurde: een polemiek
ontstond. Hiernaast staan met name twee schrijfsels afgedrukt,
respektievelijk een brief van Lea Hendrikx (Vlaamse Vredes-
universiteit, Gent), als reaktie op de uitspraak van dekaan Snoeys

, (Toegepaste Wetenschappen, KUL) als zou er "geen militair onder-
zoek gebeuren aan de KUL" ; en anderzijds een antwoord op die reactie
van de VVU, door Dirk Roekaerts van Wetenschap en Samenleving.
Om de lezer een minimum aan duidelijkheid te verschaffen, vroegen wij
alle beirokkenen telefonisch om een verdere aanvulling op wat er hier
gedrukt staat.

Lea Hendrikx vond de brief van Wetenschap en Samenleving "lauw"
en was "verwonderd" dat iemand van deze groep een uitspraak als "een
goede wetenschapper komt automatisch bij de NATO terecht" durft te
wagen. "Overigens", zo vertelde deze VVU-medewerkster ons, "is het
wellicht onvermijdelijk dat de wetenschappelijke research uiteindelijk
wordt aangewend voor militaire doeleinden. Vooral met de ontwik-
kelingen vat/nieuwe technologie zou het interessant zijn om na te gaan
naar I;'aar het NATO-geld wordt versluisd". Onze vraag naar
mogelijke alternatieven bleef onbeantwoord, maarï' de kritiek op zich
is erg belangrijk".
Ignace Verpoest (departement Metaalkunde, lid van· Wetenschap en
Samenleving, en moderator van het debat waar Snoeys de bewuste
uitspraak deed) keurde deze laatste uitspraak impliciet goed: ..mensen
zoals de medewerkers van de Vlaamse Vredesuniversiteit. die de zaken
heel scherp stellen, zijn er absoluut nodig". Anderzijds vond hij het
gevaar van dergelijke stellingnames, dat er "utopieën' worden
gekreëerd, zoals de illusie dat je zou kunnen kontroleren waar je
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt". Verpoest schetste het
dilemma van de wetenschapper: "ik betreur dat er op kongressen. waar
ik de resultaten van mijn onderzoek kom voorstellen, militairen
aanwezig zijn. Ook vind ik het een vervelende gedachte te weten dat
mijn research ter beschikking staat van militaire onderzoeks-
instellingen. Maar je kan als wetenschapper onmogelijk de resultaten
van je onderzoek 'in' de koelkast' houden: uiteindelijk werk je met
gelden van de gemeenschap, en de gemeenschap moet ook de vruchten
van je onderzoek dragen". Toch is het voor hem duidelijk dat je lijnen
kan trekken tussen passief (zonder medeweten van de onderzoeker
militair aangewende research) en aktieve (onderzoek in opdracht van
het militaire apparaat) medewerking. "Toch is het soms moeilijk om
die lijn duidelijk te trekken. Zo denk ik persoonlijk dat meewerken aan
het NATO science commitee (de organisatie van de NATO voor civiel
wetenschappelijk onderzoek - AGARD is de militaire organisatie,
red.) eigenlijk toegeven is aan de bewuste verleidingstechnieken van.
de militairen". Verpoest is de mening toegedaan dat je door het loutere
feit van meewerken aan wetenschappelijk onderzoek een stuk van je
..objektiviteit en vrijheid verliest", maar: ..het is vanzelfsprekend erg
belangrijk dat het gesprek en de diskussie rond deze materie blijven
bestaan".
Een mening die door dekaan Snoeys wordt gedeeld: "ik ben altijd
bereid om te praten met de mensen die kritiek uiten. Als zij hun bronnen
kunnen aanduiden waaruit zou blijken dat hier inderdaad militair
onderzoek zou gebeuren, ben ik altijd bereid om daarover te
diskussiéren", Hij vond - nadat we hem de inhoud van de VVU-brief
hadden uitgelegd - de redenering wel" kleinzielig" : ..dat zijn dan de
mensen die omschakeling vragen van de wapenindustrie. Welnu, het
onderzoek in samenwerking met Snauwaert en FN is géén militair
onderzoek".
Rest er nog de telefonische reaktie van Roekaerts : "Mijn reaktie was
in feite vooral een reaktie op hoe de uitspraak van Snoeys is gekozen;
ik wou die uitspraak aanvul/en met andere uitspraken". Hij maakte
duidelijk dat de wetenschappers "met handen en voeten zijn.
gebonden", en dat het dus begrijpelijk is dat zij een ander standpunt dan
de VVU innemen, want de "Vredesunief werkt buiten het systeem".
Waar Roekaerts sterk de nadruk op legde: "Je moet een aanvaardbare
gesprekspartner blijven binnen het wetenschappelijke milieu. De
Vredesuniversiteit wordt nu minder aanvaard als gesprekspartner,
denk ik".
De tegenstellingen terzake lijken nog geen eindpunt te hebben
gevonden. Verpoest wijt dit voor een deel aan het feit dat verschil/ende
wetenschappers (hij gaf als voorbeeld researchmen van robotten en
arbeidssociologen over werkgelegenheid) "een andere taal" spreken.
Uiteindelijk. zo schijnt het ons toe, moet deze diskussie inderdaad
gevoerd worden; het is een unieke gelegenheid voor wetenschappers én
hun kritici om buiten het ivoren-toren-slagveld te treden, op een terrein
dat gemeenschappelijk is: de menselijke samenleving, Overigens zijn.
wij bereid om onze kolommen hiertoè vet-der'ter Qes.c;liik'!<ingj'e.s.te/len.

.}.;. X' :.~ :'~:. ~ :i

Het had in Leuven kunnen gebeuren: uit de NATO-kazerne' De Tarweschoof komt een milicien buiten met geheime
dokumenten over het militair-wetenschappelijk onderzoek aan de KUL onder zijn arm. Hij verdwijnt ermee, richting
Heverlee, terwijl op de achtergrond een medewerker van de Vlaamse Vredesuniversiteit graffiti spuit. Maar Veto lag
op de loer. (foto WiV)

2. Is het wetenschappelijk onderzoek in
dienst van he/ militair apparaat?

Hier kunnen we de stelling van de heer

~-;;;~yas"r"e"e~"sp"e"rti~"e~\ ·;'e"e-;')"egg"e~.
Ik wees reeds op het onderzoek van

Prof. Luc Reychler (internationale
betrekkingen), die in opdracht van het
Ministerili van Landsverdediging o.m.
de vredesbeweging bestudeert.

Het Knrrx x -boekje over het "Mi/i-
tair wetenschappeüjk onderzoek in
België' citeert een- twintigtal namen
van hoogleraren en wetenschappelijke
medewerkers die wetenschappelijk
onderzoek verrichten voor de NAVO
of AGARD, of van wie het weten-
schappelijk onderzoek door deze in-
stanties betaald wordt. Het boekje
dateert reeds van 1977, maar wie in
Academische Tijdingen de rubriek Lo-
vaniensa doorneemt, kan vaststellen
dat deze zaken nog steeds voorkomen.
We citeren. Prof. Gaston BEUNEN
(instituut voor lichamelijke opleiding)
nam op 24-25 augustus deel aan de
NATO advanced workshop "Genetical
and environmental factors during the
groll'lh period' (AT 15/10/82, p.9). Dr.
Jan HERTOGEN (docent fysico-chemi-
sche geologie) verbleef van 5 tot 8 april
aan de Cambridge University, Enge-
land. Hij nam er op uitnodiging deel
aan een NATO advaneed research
institute over' Hydrothermal processes
at seafloor spreading centers' (AT
6/5/82, p. 6). Dr. Christiane LAER-
MANS (lector-werkleider in het depar-
tement natuurkunde) nam van 12 tot
19 september 1982 deel aan een NATO
advanced research workshop 011 "Cohe-
rence and energ)' trans/er in glasses' te
Cambridge. Engeland (AT 29/10/82,

p. 12). Prof. Marcel RlJCKAERT (insti-
tuut voor chcmie-ingenieurstechniek)
werd benoemd tot lid van het SPOSS,
d.i.: het Special Panel on Systems
Science van het Wetenschappelijk Co-
mité van dl' NA VO(AT 12/1l/81,p. 7).
Dr. Ir. Luk -VAN WASSENHOVE (afde-
ling industrieel beleid) nam van 6 tot
17 juli 1981 deel aan het NATO
advanced study and research institute
on Deterministic Scheduling and Sto-
chastic Systems te Durham, U.K. (AT
12/10/81, p. 12). Er moeten er zonder
twijfel nog meer zijn, want lovaniensia
neemt slechts die zaken op die spon-
taan door de betrokkenen zelf worden
ingestuurd. Ik weet dat velen, en
vooral dan de betrokken onderzoe-
ders, de kritiek op dit soort onderzoek
zullen wegwuiven. De NAVO en de
militaire overheid zouden gemakkelij-
ke geldschieters zijn, die dit soort
onderzoek vaak subsidiëren om hun
image op te poetsen. Anderen vinden
dat de NAVO beter geld kan spende-
ren aan dit soort onderzoek dan aan
direkt militaire doeleinden. Studies
over dit soort onderzoekingen in
andere landen (Frankrijk, Engeland,
Verenigde Staten) wijzen echter uit dat
de militaire overheden wel degelijk
iI~el goed weten waarom en waarin zij
tnvesteren. Ik heb geen reden om aan
te nemen dat dit in ons land anders zou

zijn. Het is gewoon een illusie om te
denken dat de banden alleen financieel
zouden zijn. Ik zou in dit verband
willen verwijzen naar de bijdrage 'La
••• "' ~.i)~C>l .• 'lUUl 00 0i)o,u1;co ~

leune fille el Ie rigre' van de Brain
Research Group, Open University ;
Groot Britanië in (Autojcritique de la
science, uitgegeven door I.M. Lévy-

Leblond en A. Jaubert, gditions du
Seuil, 1975.
3. Een derde ~orm van mi/i/air weren-
schappelijk onderzoek is het weten-
schappelijk onderzoek in dienst van de
militaire industrie.
Ook wat deze vorm van militair
wetenschappelijk onderzoek betreft,
gaat de KUL geenszins vrijuit.

ZQ stelt Prof. Lodu GELDERS, die als
jong ingenieur een aantal jaren heeft
doorgebracht bij het departement
vliegtuigmotoren van FN, en die in
zijn positie als hoogleraar industrieel
beleid de kans heeft gehad een vrij
ruim inzicht te verwerven in de
struktuur en de aard van onze Vlaamse
industrie, zijn kennis thans ter be-
schikking stelt van de opkomende
Vlaamse Juchtvaarrlobby FLAG:
Flemish Aerospace Group VZW, de
promotiegroep die hengelt naar kom-
pensa ties voor de F-16. Gelders is ook
FLAG-kontaktpersoon voor Techno-
logisch instituut - Koninklijke Vlaam-
se Ingenieurs vereniging - Aeronauti-
cal ingineers. Gelders is een voor-
stander van kompensaties in de vorm
van co-development-opdrachten. -

In diezelfde sektor beweegt zich ook
marketing-professor en Bekaert-advi-
seur L. K y:vtPERS. Kyrnpcrs is voor-
zitter van de FLAI: de NV. Flemish
Acrespace industries, een dochter van

de FLAG. FLAI is een konsortium
van ondernemingen die azen op onder-
aannemingen of kompensaties voor de
grote overheidsbcstellingen in de
luchtvaartsektor : de F-16 en de heli-
kopters voor de landmacht.

Ik vermoed echter dat Gelders en
Kyrnpers aan de KUL niet de enige
FLAG-promotoren izjn. Toen Gaston
Geens, de voorzitter van de Vlaamse
Eksekutieve, eind november - begin
december 1982 zijn prospektiereis
naar Texas en Californië maakte, was
hij o.m. vergezeld van de professoren
Paul DE MEESTERen Roger VAN OVER-
STRAETENvan de Leuvense universiteit.
Een van de hoogtepunten van die reis
was het bezoek dat Geens bracht aan
General Dynamics om er te onder-
handelen over 'Vlaamse. kom pensa-
ties voor de F-16. Tussen KUL en
FLAG bestaan hier en daar ook
gestruktureerde kontakten. INCIR
NV, een ontwerper van geïntegreerde
schakelingen (chips) is lid van de
FLAG en kan bogen op een nauwe
samenwerking met het labo van Prof.
VAN OVERSTRAETEN. Ook Leuven Mea-
surement and systems PVBA is lid van
de FLAG. Een ander samenwerkings-
verband: NV FACE, Flemish advan-
eed Composite Enterprises, dat de
oprichting beoogde van een gezarne-
lijke onderneming van vier privé-

Neem bijvoorbeeld het onderzoek
rond nieuwe materialen. dat vele
toepassingsgebieden heeft, o.m. ook n
de luchtvaartindustrie, en meer spe-
ciaal dan in de motorbouw. Over dat
laatste gebied wil ik het hier nl.
hebben.

Ook prof. Snoeys is met deze nieuwe
materialen-studie bezig. Eén van de
projekten waar Prof. Snoeys aan
werkt, is de studie van het dynamisch
gedrag van tennisraketten een samen-
werkingsverband met Snuuwaert en
Depla met FN-Herstal. Tennisraket-
ten: op het eerste gezicht geen vuiltje
aan de lucht dus, want wat hebben
tennisraketten te maken met militaire
technologie, in casu met luchtvaart-
technologie zult u zich afvragen. Wel,
ik denk heel veel. Het onderzoek heeft
nl. betrekking op het meten van de
vermoeiingsweerstand van de gebruik-
te materialen, en die verrnoeiings-
weerstand speelt bij vliegtuigmotoren
een bijzondere rol. Een tweede element
waar .ik de aandacht op wil vestigen, is
het gemak waarmee van het ene op het
andere overgeschakeld wordt. Dat
geldt voor het bedrijfsleven. FN maakt
zijn know how inzake materialen-
kennis zowel te gelde in de vliegtuig-
motorenbouw (de F-lOO rnotor van de
F-16) als in tennisraketten, terwijl aan

(vervolg op p, 5)



Veto, jaargang 9 nr. 26, dd. 29 april 1983 5

Een instituut voor de vrede
Opeen volgende Akade-

mische Raad, dd. 2 mei
1983, zal een nota ter

tafel liggen met de imposante
titel: 'Voorstel tot oprichting
van een Interfacultaire Raad
voor Vredesonderzoek, ter voor-
bereiding van een Interfacultair
Vredesinstituut aan de K.U.Leu-
ven.' Naar aanleiding daarvan
hadden we een gesprek met Luc
De Munck, werkzaam bij het
Centrum voor Vredesonderzoek
van het Departement Politieke
Wetenschappen, en voorzitter
van de Interfacultaire Coördina-
tiegroep Vredesonderzoek.

Luc De Munck schelste eerst de
historiek van het vredesonderzoek aan
de K.U.Leuven. En daarvoor moeten
we even teruggaan in de tijd.

Betreffende het universitaire initia-
tief kwa vredesonderzoek is Nederland
een lichtend voorbeeld geweest. Daar
werd nl. in 1965 in Groningen het
Polemologisch Instituut opgericht, met
prof. Röling als direkteur. Hel insti-
tuut is uitgegroeid tOLeen volwaardig
researchcentrum met 16 interdiscipli-
naire medewerkers. Er is ook het
Studiecentrum Vredesvraagstukken
van de K.U.Nijmegen, met 6 mede-

werkers. In Leiden en Amsterdam
(aan de Vrije Universiteit) werden -
ongeveer parallel met de oprichting
van het internationaal vredesonder-
zoekinstituut in Stockholm - ook in
de zestiger jaren Vredescentra gestart.

Aan de K.U.L. kwamen eind zesti-
ger, begin zeventiger jaren een paar
schuchtere initiatieven, o.a. enkele
lezingen van prof. Röling, een werk-
groep P.S.!. (Werkgroep ter bevorde-
ring van Polemologische Studie en
Informatie), en als belangrijkste mis-
schien, de oprichting van een keuzevak
'Vredesonderzoek' in het departement
Politieke Wetenschappen, met als
docent Prof. Werck. Aan de kersverse
U.C.L. werd intussen het 'Centre de
Recherche sur la Paix' opgericht, en in
het volgende jaar gingen de vrijzinni-
gen in België ook aan de slag. In een
heus "Centrum voor Polemologie' aan
de V.U.B. kreeg de eminente Prof.
Niezing een leerstoel.

Vanaf 1976 werden er naar de
Akademische Overheid van de K.U.L.
toe, door mensen van builen de
universiteit meer gerichte stappen
gezet op een Vredesinstituut op te
richten. In 1976 ondernam het Inter.
diocesaan Pastoraal Beraad een po-
ging, gesteund door de bischoppen. In
het daaropvolgende jaar was het de
beurt aan Ignaas Lindemans. hoofd
van de studiedienst van het A.C.V. en
nu voorzitter van Pax Christi Vlaan-

Militair onderzoek
aan de KUL
(vervolg van p. 4)
de andere kant de tennisraketten-
fabrikant Snauweert als FLAG-lid
meedingt naar kompensaties In de
luchtvaartscktor. Het geldt echter ook
voor het onderzoek. Prof. Snocys
bijvoorbeeld, werkt aun een tennis-
rakcucnvrudic én hij i, ook betrokken
bij Protrus, Proteus • een zeer prcsu-
gicus projekt. dat tut doel heeft de
eigenschappen (t runsforrnatictcmpc-
ratuur. demping, vcrouderingsgcvoc-
ligbeid. korrosicgcd rag) van koper-
Link-aluminium - en andere vorm-
geheugenlegeringen te bestuderen, is
een samenwerkingsverband met do:
NV Bckacrt (de Métullurgic Hoboken-
Overpelt. die er lange tijd bij betrok-
ken is geweest, heeft zich uit het
onderzoek teruggetrokken: zo: Lal
echter nog wel do: grondstoffen leve-
ren). Ook hier zijn er naar mijn mening
duidelijk banden met de luchtvaart-
industrie, en dus met do: nulitaire
industrie. Opdat een reaktiemotor een
aanvaardbaar rendement zou hebben,
is het essentieel dat do: temper u tuur
van de inlaatgassen in de turbine hoog

is. In het bijzonder do: schoepen van de
turbine moeten aan hoge temperatuur
kunnen weerstaan. Bovendien zijn ze
sterk belasts door de hoge centrifu-
gaalkruchten en draaien ze in een sterk
oxyderende en korroderende atrnos-
Iccr. Om aan deze eisen te voldoen
werden de zgn superlegeringen out-
wikkcld. Tweede clement is de hoofd-
kontraktant van Protcus : zoals gezegd
is dat do: firma Bekacrt. Nu heeft
Bck acrt ook een belangrijk aandeel in
het nationaal R&D-programm a voor-
lucht- en ruimtevaart. Bekacrt heeft
daarin nl. het programma m.b.t. de
speciale mcta u lvczcls op zich geno-
mcn : slijt bare dichtingen voor turbo-
machines. vezellilters voor tiltratic van
hydraulische vloeistoffen en br und-
stoffen. en gcsinteerde roestvaste ve-
ld- of stualwolnuutcn voor gelaids-
demping. In deze drie projekten die
betrekking hebben op de vliegtuig-
motoren. worden de uitwerking. de
ontwikkeling en de industri a lisutie
overgelaten aan FN Herstul. En zo zijn
wc dus opnieuw bij het militaire, want
FN levert bij mijn weten alleen
vliegtuigmotoren voor militaire vlieg-
tuigen.

Lea Hendrik x
Vredesuniversiteit

Reaktie W &S

Omdat ik samen met nog enkele
andere mensen van de inter-
fakultaire koördinatiegroep

vredesinstituut verantwoordelijk was
voor de organisatie van het debat waar
dekaan Snoeys de bewuste uitspraak
(volgens mij enkel wat betreft het
onderzoek aan de fakulteit toegepaste
wetenschappen) deed dat er geen
militair wetenschappelijk onderzoek
gebeurt, voel ik mij geroepen kort te
reageren op uw schrijven.

Ten eerste. De NA TO-steu n aan het
fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek is op het debat ekspliciet aan
de orde geweest. Professor Cerulus,
enkele jaren terug nog Belgisch ver-
tegenwoordiger in het NATO science
Comitee, heeft het systeem van beur-
zen, zomerscholen, toelagen enz ...
uitgelegd. De meeste wetenschappers
zien dit inderdaad niet als "weten-
schappelijk onderzoek in dienst van
het militair apparaat" en dus niet als
een weerlegging van de uitspraak van
professor Snoeys.

Ten tweede. Professor Snoeys heeft
op het debat nog wel wat meer gezegd.
Hij stelde dat elke vinding militair
gebruikt kan worden (bijv. computer-
taal, nieuw materiaal. .. ). Hij vroeg
zich ook af, "als militair onderzoek
mag, wie moet het dan doen?"
(impliciet antwoord: degenen die dat
onderzoek op de beste manier zullen
verrichten, dus eerder de Belgische
universiteiten dan het Belgische leger) -,
Het belangrijkste wat hij volgens mij

echter gezegd heeft, is dat als er
militair onderzoek moet gebeuren aan
onze universiteit dit geen beslissing
mag zijn van individuele onderzoekers
maar dat de ganse universitaire ge-
meenschap. Dat daardus een diskussie
moet over gevoerd worden.

Ten derde. Aansluiten bij het voor-
gaande vind ik dat opsommingen van
onderzoekers die aan NA TO-zomer-
scholen hebben deelgenomen, profes-
soren die kontakten hebben met
FLAG enz. ten onrechte de indruk zou
wekken dat het een lijst van "schuldi-
gen" betreft, personen die hun krach-
ten ten dienste stellen van het "militair
apparaat", "de militaire industrie". In
feite is het militaire en het burgerlijke
zo verweven in onze samenleving dat
de diskussie om vruchtbaar te zijn niet
in zo eenvoudige termen mag gevoerd
worden. (Om het cru te zeggen: een
goede wetenschapper komt automa-
tisch bij de NATO terecht).

Ten vierde. Aansluitend bij de twee
voorgaande opmerkingen is het wel
duidelijk dat de diskussie over de
verhouding universiteit - militaire
sektor nu moet gevoerd worden en dat
het zeer moeilijk zal zijn deze te
scheiden van een algemene maat-
schappijanalyse. Het is zeker de be-
doeling van de werkgroep Wetenschap
en Samenleving deze diskussie te
stimuleren.

Tot daar enkele korte bedenkingen.
In feite sluit ik mij dus bij uw
probleemstelling aan, maar vraag ik
mij af in welke richting u oplossingen
zoekt.

Dirk Roekaerts

deren, hierbij gesteund door een aantal
professoren. In 1978 ondernam Pax
Christi zelf een aantal pogingen. Maar
al deze initiatieven bleven vooralsnog
vruch te loos . .

Dit verhaal zou vervelend worden
als ondertussen niet de idee van de
Universitaire Vredesdagen ingang had
gevonden. Aan de U.C.L. ging zo'n
eerste dag door in 1978. Aan de K.U.L.
werd pas vorig jaar - .rnet het zich
samenzetten van een aantal mensen
(zowel AP, WP en studenten) in de
Interfacultaire Coördinatiegroep - de
internationaal overeengekomen da-
tum I maart - tot universitair
vredesdag gedoopt.

Vanuit het departement Politieke
Wetenschappen, afdeling Internatio-
nale Betrekkingen, werd eerst een
Centrum voor Vredesonderzoek opge-
richt in 1982, n.a.v. een aantal vakken
die verband houden met Vredespro-
blematiek en Polemologie, gegeven
door de professoren Van de Meers-
sche, Reychler en Werck.

Nu gaat het er de vredeswerkers van
de K.U.L. om, deze kleine, interne en
grotendeels informele initiatieven uit
het embryonale stadium te helpen.
Daartoe probeert men formalisering
van deze initiatieven te bereiken,
integratie in de akademische.struktu-
ren van de universiteit, en erkenning
van de vredesproblematiek als vol-
waardig wetenschappelijk onder-
zoeksobjekt. Binnen de muren van de
universiteit zelf kan men immers niet
op dezelfde wijze te werk gaan als een
uktiekomitee ...

In een eerste fase wil men komen tot
de oprichting van een Interfakultaire
Raad voor Vredesonderzoek. een geëi-
gend overkoepelend orgaan dat ver-
tegenwoordigers uit alle fakulteiten én
gekoöptcerde leden-specialisten van
buiten de universiteit zou omvatten. In
een verdere fase zou men de stichting
van een Interfakultair Vredesinstituut
nastreven. r .

Ondanks het feit dat de vredes-
problematiek gezien kan worden als
een essentieel tema in de wereldprobie-
rnutiek , ook in het kader van de
mensenrechten, beseffen de rnedewer-
kers dat er in deze krisistijd niet kan
gerekend worden op grote financiële
en ll1ateriëi'e tegemoetkomingen.

Daarom wordt, op dit ogenblik.nog
niet gedoeld op grote nieuwe struktu-
ren, maar op een meer interdisciplinai-
re aanpak van de zaken, een samen-
leggen van wat reeds bestaat aan
gegevens, onderzoek enz. - iets wat
aan deze universiteit een wel zwakke
achillespees blijkt te zijn. K wa perso-
neel rekent men vooral op vrijgestelde
AP'ers, en WP'ers, B'I'K'ers, gewe-
tensbezwaarden, stagiairs en vrijwil-
ligers. Een goedkope formule, dus.

Vredeskoncept
De opvatting over vrede liggend aan
de basis van de op te richten organen.
wordt gezien in een ruim perspektief.

Een spook waart door Leuven: Luc De Munck, voorzilter van de inter-
fakultaire Coördinatiegroep Vredesonderzoek, praat begeesterd over het op te
richten Vredesinstituut. (foto Louis De Meuter)
Men tracht de negatieve visie' op tiek immers (nog) geen vanzelfspre-
vrede, nl.die van afwezigheid van kendheid blijkt te zijn voor de Akade-
oorlog en geweld, te overstijgen. Noch- mische Overheid.
tans moet dit aanzien worden als een
noodzakelijke, maar onvoldoende ver-
eiste. Een duurzame vrede kan echter
enkelonstaan als eer sociale recht-
vaardigheid bekomen wordt. Daartoe
ligt de klemtoon op een vijftal univer-
sele waarden, nl. veiligheid, ekono-
misch en maatschappelijk welzijn,
politieke participatie, menselijke
waardigheid, en ekologisch evenwicht,
dit met de voornaamste fokus op
veiligheid gericht.

Dit alles zou moeten leiden tot de
zgn. 'voorkeur-wereldorde', die een
neerslag vindt o.a. in een aantal
Verdragen en Verklaringen over Men-
sen- en Volkerenrechten. in Europese
Verdragen en.ook in de EncykJieken
Paccm in Terris en Populorum Proges-
sio.

Zolang deze streefdoelen nog niet
verwezenlijkt zijn, wil men toch niet
stil blijven zitten. Er dr ...aien in een
zevental Iakulteiten al een aantal
werkgroepen. Het Centrum van Poli-
tieke Wetenschappen en de koördina-
ticgroepen werken al een tijdje aan
dokurnentering. koördinatie van ini-
tiatieven en informatie, lezingen, kol-
lokwia, de Vredesweek 1984, enz.
Roeien met de riemen die je hebt -
maar ook werken om een aantal
dingen te realiseren om met de
verdienste hiervan naar de Akaderni-
sche Overheid toe te gaan en dàn
tegemoetkomingen vragen. Een werk
van lange adem, een bespelen van een
geweten van deze christelijke universi-
teit misschien, efn poging om mensen
aan de top-funkties van deze univer-
siteit warm te maken voor de idee van
vredesonderzoek. En dit allemaal toch
omdat het belang van deze problerna-

Nogmaals de Vredesweek
In het kader van dit alles werd ook de
voorbije Vredesweek, globaal geno-
men, positief geëvalueerd door Luc De
Munck. In alle fakulteiten gingen één
of meerdere initiatieven door, en een
4000-lal studenten namen eraan deel.
Ook de centrale aktiviteiten, Benson
en de Gandhi-film, kenden een groot
sukses. Zoals reeds opgemerkt enkele
weken terug in Veto, werd wél de
afwezigheid van de 'top' van deze
universiteit bij dit alles betreurd. De
bijdrage van de Akademische Over-
heid bleef immers grotendeels tot
passieve instemmingen en bemoedi-
gend 'ja'-knikken beperkt. De ge-
vraagde schorsing van kol leges werd
niet overal even korrekt opgevolgd.

Anderzijds waren er dan loch ook
een aantal AP'ers en WP'ers die zich in
het kader van deze week ernstig met de
problematiek hebben bezig gehouden,
en hun bevindingen in lezingen hebben
weergegeven. Zoals reeds gezegd, zijn
er in een zevental fukulteiten, werk-
groepen ontstaan rond deze problerna-
tick , en er werden een heleboel
kontak ten gelegd, ook met personen en
organisaties buiten do: universiteit.

Het vredeswerk heeft zichzelf m.a.
w. respektabel gemaakt. Maar het
blijft timmeren aan de weg; een lange
mars doorheen de instellingen van
onze Alrna Mater. Maar er is hoop, en
vertrouwen in de toekomst. Of, om het
met Broederlijk Delen te zeggen, 'Er is
geen weg naar Vrede, Vrede is de

, '1weg ....
Mieke Cantinaux
Louis De Meuter

bart ramakersILSE of de absurde ondergang van een strip
W~I \oorafging: Kuilj{' en kapitein Haddoek "erden door 1"lcrgé naar nsc gestuurd uil ilng"ll dat de hele stripwereld in handen van de onbekende n.aniputator lal ~loIl1cn.

(wordt vervolgd)
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Politie tegen wildgroei

'Plakken' repressief
!l

aangep akt
gemeenteraadszitting, hadden de di-
verse ploegen die zich kandidaat
stellen voor het praesidium van Eko-
nomika, een 'coup d'état' gepleegd
inzake de 'affichage' in Leuven, door
liefst meer dan 2000 affiches in de
voornaamste straten van Leuven aan
te plakken. Tijdens de gemeenteraads-
zitting werd dit 'gebeuren' als voor-
beeld door burgemeester Vansina
aangehaald, met de melding dat in dit
geval 'met het nieuw reglement' het
praesidium van Ekonomika zou wor-
den aangepakt. Tijdens de zitting werd
heelwat kritiek geuit op dit nieuw
politiereglement, door o.m. de VU-er
Vandezande die aankondigde een
bezwaarschrift in te zullen dienen bij'
de Raad van State.

De letter van de wet
Juridisch doet het nieuw reglement
even denken aan artikel 18 dat inzake
drukpersmisdrijven bepaalt dat 'wan-
neer de schrijver bekend is en zijn
woonplaats in België heeft, de uit-
gever, de drukker of de verspreider
niet vervolgd kan worden. Er is een
trapsgewijs, dalende' verantwoorde-
lijkheid, die bedoeld is de drukpers-
vrijheid steviger te onderbouwen.

Door deze uitzondering op de
'. normale toepassing van de art. 66 en
67 van het Strafwetboek inzake mede-
daderschap en medeplichtigheid, valt
de privé-censuur weg,' die anders de

uitgevers, drukkers en verspreiders
geneigd zouden uit te oefenen op de
inhoud van de geschriften ter vrij-
waring van hun eventuele eigen ver-
antwoordelijkheid, wegens de door
hun aan de schrijver verleende mate-
riële medewerking. (l)

Het is slechts in laatste instantie dat
de verspreider van een drukwerk in
aanmerking komt voor vervolging,
indien én schrijver, én uitgever onbe-
kend zijn of niet in België woonachtig
zijn.

OP de jongste gemeente-
raadszitting te Leuven
werd meerderheid tegen

oppositie, een nieuw politie-
reglement inzake het wild plak-
ken van affiches goedgekeurd,
dat nog diezelfde avond zelfs het
BRT-radionieuws haalde. Het
betreft hier, een wellicht on-
grondwettelijke beslissing, die de
verantwoordelijke uitgever van
de affiche of de inrichter van de
aangekondigde aktiviteit wil ver-
volgen, als de 'verspreiders' van
de affiche, deze verkeerd hebben
aangeplakt. ..Overwegende dat
het wild aanplakken in de stad
Leuven steeds meer uitbreiding
neemt; overwegende dat bij het
wild aanplakken zowel private
eigendommen als openbare eigen-
dommen worden beschadigd;
overwegende dat het derhalve
vereist is dringendmaatregelen te
nemen tegen het wild aanplakken
en het aanplakken te reglemen-
teren", aldus de aanhef van het
nieuw politiereglement.

Wild plakken van affiches is geen
drukpersmisdrijf, omdat dit laatste
enkel betrekking heeft op 'het uiten
van een misdadige gedachte'. We
moeten even verder bladeren in het
Strafwetboek om te komen tot datgene
wat de gemeenteraad van Leuven wil
beteugelen. Art. '526 bepaalt dat "met
een gevangenisstraf van 8 dagen tot één
jaar en met geldboete van 26 Bf tot
vijfhonder frank (te vermenigvuldigen
met 40) wordt gestraft hij. die vernielt.
neerhaalt. verminkt of beschadigt:
monumenten. standbeelden of ander
voorwerpen die tot algemeen nut of tot
openbare versiering bestemd zijn en
door de bevoegde overheid of met haar
machtiging zijn opgericht". Doorheen
de stroeve tekststruktuur staat hier
duidelijk dat hij die vernielt, vervolgd
dient te worden.

Er bestaat geen enkele wettelijke

grap, waarbij 20 Bf per affiche dient te
worden betaald en het maksimale
aantal circa 60 affiches bedraagt. Voor
wie vertrouwd is met het voeren van
publiciteit voor een of andere aktiviteit
komt zo'n artikel wereldvreemd over.

De stad heeft een paar jaren terug,
even haar goodwill getoond en op een
paar plaatsen in Leuven zuilen neer-
gepoot. Het weinige gebruik dat er
gemaakt wordt, van een aan lal van

• deze zuilen - bv. deze aan het begin
Het geestige van de wet van 't Stadspark aan de Tiensestraat

Dat deze nieuwe reglementering als :- wijst erop dat een en ander grondig
het ware staat te roepen voor mis- IS fout gelopen.
bruiken is duidelijk. Wat gaat Vansina OP. de jongste gemeenteraad heeft
doen, als hij morgen door iemand als Vansina aangekondigd dat het politie-
verantwoordelijke uitgever op een reglement voorlopig niet in voege zal
affiche geplaatst wordt, en deze affiche treden, en dat er eerst overleg zal
geplakt wordt waar net niet mag bv. op gepleegd ~orden met d,e universiteit
het Uitstalraam van een winkel. ,Wat om een nieuw aantal legale' plak-
als die winkel bij het gerecht tegen hem borden te plaatsen. Voorlopig blijft
klacht indient, op basis van' dit het plakken van affiches, het 'wette-
politiereglemenr? Het voorbeeld van lijke' dan, Aa-gÇRoeg een-voorrecht van

.• ' V,a.J!sl~is welt;:ht e~~!Ieem,g~ en diegenen d~ <I~ .~te plat;WI'CJen. ,
4:~.~'~~I' . na.ar .~(, ~~11k .. toe.• , I het • kunne~ ~11.~. tbeiblJ lan dan sam<:ftr .

"':'~. ,'~''!iÁP:i\i~('ejR ~.Jf!I;' ers., ~t -!a~ p,e~ ~~1Artk.e.
:" .~.t.e~dnOt.~t'n8tbfes e ia I~Jke).ó~ vl'àa,~<.".''«1idctd

, ,'" Banden gekregën kt>bc~, op 'a to's grote affiches valflc-nfet è~ het
plakken. Of politieke opposanten die stadsbeeld ontsieren, cfr . .,qát'V~osina
's nachts mekaar achtervolgen. om verwijt aan de 'stadsplakkers',
elkaars pas geplakte, natte affiches te

• . gaan hangen op plaatsen waar het niet
mag. , •

Volgens diverse waarnemers is het
ondenkbaar dat de politierechtbanken
d~rgelijk reglement gaan toepassen, en
?It omwille van de ongrondwettelijke
inhoud van het nieuwe politieregle-
ment en de vele mogelijke misbruiken.

grond om iemand als mededader te
beschuldigen op grond van het feit dat
ook zijn naam op de affiche voorkomt,
waarmede de 'private of de openbare
eigendommen werd beschadigd', zoals
in het geval van de drukpersmisdrijven
de verspreider tegen de schrijver
beschermd wordt, mogen we aan-
nemen dat hier de schrijver tegen de
'destruktieve' verspreider beschermd
is,

Tijdens de nacht van zondag 17 op
maandag 18 april, net voor de bewuste

Leuven leeft ...
Brepoels vindt het plakken van af-
fiches een symptoom van het feit dat
een stad 'leeft', en trekt vergelijkingen
tussen Leuven en steden als Diest,
Hasselt, Lier, waar het plakken veel
minder voorkomt. Vaak fleuren af ..
fiches bet stadsbeeld op, zoals bv. de
Oedipus-affiche, en hij weerlegt het
argument van Vansina alszou er vaak
geplakt worden historische gebouwen.
Waarom stelt hij dan geen politie-
reglement op dat er niet mag geplakt
worden op bepaalde historische ge-
bouwen, die met naam genoemd
worden.

Er zullen vanaf nu meer affiches
komen, met geen of een valse ver-
antwoordelijke uitgever, aldus Bre-
poeis. Ook heeft hij twijfels bij de
afdwingbaarbeid van dergelijke regle-
menten. Brepoels verwijst hierbij naar
nationale organisaties zoals de PVDA,
die steevast één naam en adres ver-
meiden op al hun affiches. In deze
middens is het bekend, dat alhoewel er
veel proces-verbalen toekomen op het
adres van de V.U., er tot dusver
nauwelijks een enkele rechtsvervol-
ging gevolgd is. Brepoels wijst in dit
verband op het rechtser wordende
politieke klimaat, waarin dit soort
dingen plots mogelijk worden. In deze
algemene tendens is dit politieregle-
ment, een voorbode van het afwen-
telen van de kosten van een betoging
op de organisatoren. In West-Duits-
land bv. zijn wetten in voorbereiding

(vervolg op p, 7)
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De geest van de wet
Er is op juridisch gebied nog meer
stront aan de knikker. Door op deze
manier de naam van de verantwoorde-
lijke uitgever te misbruiken, gaat het
nieuwe politiereglement volledig in
tegen de bedoeling van de wetgever.
Marthijs stelt dat met art. 299 van het
Strafwetboek dat vermelden van de
V.U. op een drukwerk verplicht, het de
bedoeling is van deze vermelding de
personen te doen kennen die verant-
woordelijk zijn voor eventuele in die
drukwerken begane buitensporighe-
den. e)

Met andere woorden is de verant-
woordelijke uitgever enkel 'verant-
woordelijk' voor de inhoud van wat er
'uitgegeven' wordt, en geenszins voor
de verspreiding van het drukwerk.

Los van deze juridische wirwar zijn
er belangrijke politieke konsekwen-
ties, die rechtstreeks voortvloeien uit
het beleid van de stad Leuven terzake.
Art. 4 van het bewuste politieregle-
ment stelt bv. dat het aanplakken van
affiches op de openbare aanplak-
plaatsen van de stad Leuven, uitslui-
tend gedaan word t door de stads-
diensten. Het betreft een nogal dure
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YrIJd8g,~ april
TEATER 20.00 u.IfoMw eou,.,. M ,_, ÖICIW*I van B.
Brecht door Internationale Nieuwe Set".. Jn de tent op den
BRUUL. Inkom 1601120. ...

ZOEKERTJES
• Te koop: microcomputer TRS80,
Model 1,48K RAM, 2 disk drives. Tel.
22.28.76. Alle dagen avn 10 tot 19 uur.
• Sabine verzorgt al uw typwerk.
Nederlands, Frans, Duits, Engels.
Foutloze afwerking. (Olympia Super-
type). Sabine Van Der Weyden, Oud
Broek 8, 2090 Stabroek. Tel. 03/
5q8.75.57.
• Savate / aktie / zweten / lol /
sporthal Heverlee / Pakenstraat /
Kazerne I zaterdag 10-12 u.
• Te huur: (wegens stopzetting stu-
dies) Kamer in gemeenschapshuis,
2800 fr.lmaand, alles inbegrepen:
gemeubeld 'en gemeensch. keuken en
grote leefplaats. Wieringstraat 9, (Ca-
baret). Onmiddellijk beschikbaar.
• Niet agressieve zelfverdediging aan-
leren op vrolijke manier. Apache club
/ U wordt er wild van / Inl. tel.
22.28.76.

• Oas o~ gemeenschapshuis gaat
.Iteen. Wit!"ee~ Ie~sv1)C!rYola~ J~~r:
te huur, overname enz. Luc Vah-
respaiJle, Ridderstraat 204, Leuven.
• Chris doet al uw typwerk vooral
snel, verzorgd en met veel ervaring
(lBM-c) met #- lettertypes) Tel. tot
12.00 en na 19.00 uur. 016/56.39.98
(plus WE). Kom halen en brengen
indien nodig.
• Moeilijkheden met uw astrologische
berekeningen 7Tiensestraat 218 / 3000
Leuven / 10 - 18 u.
•. Te koop: telelens "Petri" . Prijs:
overeen te komen. Zich Wenden:
Myriam Claes, Amerikalaan 11, 3000
Leuven.
• Elke zaterdagmorgen ruilen wij 250
gr. lichaamsgewicht in voor punch en
goed humeur (Yeah, Apache).
• Gezocht: dringend. Tweedehands
dissektiemateriaal (ca. 400 fr.). Zich
wenden tot A. Vermeulen, Naarne-
steenweg 132, Heverlee.

Meimaand:
feestdagenmaand
Om die reden zijn de afdelingen en
diensten (kantoren, vergaderzalen en
ateliers) gesloten op maandag 2 mei,
donderdag en vrijdag 12 en 13 mei en
maandag 23 mei. Jij mag raden wat er
dan te vieren valt ...

Nog meer kerncentrales?
Da's geen werk!

In het kader van de kampagne van
VAKS, als voorbereiding op de grote
betoging van 14 mei te Antwerpen,
organiseert Dialoog Werkgroep
Technologie in samenwerking met
Energie Anders op donderdag 5 mei
een avond onder het tema: "Nog meer
kerncentrales? Da's geen werk! - Een
alternatief energiescenario. " Herman
Dhollander van Dialoog Werkgroep
Technologie schetst de mogelijkheden
voor een alternatief energiebeleid.
Hierbij Iigt de kfemtoon vooraf op de
energiebesparing en op hernieuwbare
energiebronnen zoals zon, wind, bio-
massa en waterkracht. Een beleid in
die richting levert nationaal een bespa-
ring van 400 miljard frank per jaar en
kreëert minstens 100000 vaste arbeids-
plaatsen.
Deze avond gaat door te 20.00 u. in

de Blijde Inkomststraat 109, te Leu-
ven. Kostprijs: 60 fr. Informatie op
016/23.26.49.

:;:::~:'"

21.00 UbtcIooi· ,."" .... in Lido. mei.S/mon ~ .
Toegang 70 f!:~gevolgd door, tuil. •

Woensdag. 4 ...
'«' LEZING 14.00 u. Jan Decorte. r8giaaeur bi} HTP van o.a.
:~:-,, • TPrquato TU80á en ~Klng Leall> spreekt G~r IMf .......

met YldecM"usttatle8 en gevolgd dooreen~. In Stuc,
grati8 toegang •.::~.'

zaterdag 7mei
JAZZ 22.30 u.sr... Hot.It»n. J.L. ~ ..,. •.,.,..;
Oi«Ierlk Wluela. In Stuè~. GÏ8ti$ toêOano. . . '. •
MaandagS mei

::~FlUi JO.3O u. AD. z..,.. ....... ",.".,.JI'.
fr. rNihe(,"rzog (W. Ouitlllnd '1970)~ In ~' ....

(OIV. OAF), In Aud. VesaJIuI. Inkom·8MiO.
Tl'ATEA.20.00u.O.-...,. ....... (~2).1fl
regie van P. PeysIi.,.. In lab. de ManfpulfltioM de Chimle
Générale. (Naameestraat 96). Toegang 1S01100.

;:,::', :;;:... ..:~'. '~:~" .:.... '

"",toonetel,IJngen :'<

V. 1 tot 30 IMI: LafIIw. ..." t.u.wt: HClé lIumstenaarB
gebouwen en monumenten zien. :<,'
Efnltc". Ju"""
In nieuwe lokalen van de fumstgalerlj:Emb1yO;·~traat
49, W.· "W' .

DOfl(IetdaIS mei J... w;,.• ~. '-'t
KOHCERT 20.00 ... ~ ...... m.m.v. de
'lOCale ensembles van' het LêmmensiOstituot o,l.v. Paul
SChoflaert. In de konc:ertzaal van het ,lemmenslnstituut,
Herestraat 5$. Inkom 120180 (pJaatsbeapreldl19 016/23.39.67)
(Org, Natlooále KOO"..,..tl. H$t tAJdrigaal). .. ,. ..

. VORMINGSCYCLUS 2O~ÖOu. .,..".".".,.,.,."..,.,...
~? door O'HoIJande(van Oi.toog Werltgroep Technologie, die
dieper ingaàt openergla-bespanng en hernleowbareenargle-
bronnen (zon, wind. biomassa, waterkrao!tt) als mogelijk-
heden om met een beIoid van rationeel .".rglegebrulk de
huidige krl8ls aan te pald<en, In Blijdé 1nkomststraat 109.

Sociaal Zakboekje
Zakboekjes zijn van die handige
dingetjes waar je essentiële informatie
in kan noteren en die je gewoonlijk in
je broek- of binnenzak bewaart. Uit-
geverij Kluwer besloot vorig jaar ( of
was het ·twee jaar geleden 7) echter het
ons een beetje gemakkelijker te maken
en gooide een serie reeds ingevulde
zakboekjes op de markt, genre all you
wanted to know about (hier invullen
wat je wenst) and never dared to ask.
Je hebt zo onder andere het Politiek

Zakboekje, het Beleggingszakboekje,
het Ekonomisch Zakbc ekje, zelfs het
Transport Zakboekje. Elk eksemplaar
bevat de what's waht in het betreffende
gebied, regelmatig up to date gebracht
(het merendeel van de zakboekjes
verschijnt halfjaarlijks, je kan er op
intekenen).
Niet ander gaat het eraan toe bij het

Sociaal Zakboekje, volgestouwd met
tegenwoordig levensnoodzakelijke
weetjes aangaande arbeidsrecht en
sociale zekerheid. HOèll1l1g je nog
kinderbijslag kan lospeuteren, hoe je
groot je uitkering zal zijn wanneer je
afgestudeerd bent, wanneer je baas je
mag ontslaan, je vindt het allemaal in
het Sociaal Zakboekje.

Sociaal Zakboekje,
Uitgeverij Kluwer

Happening
Wie hier lange tijd verblijft zal het met
mij eens zijn: de ziel van Leuven is in
vijftien-twintig jaar tijd grondig ver-
anderd.
In de hoopvolle jaren zestig spie-

gelde onze studentenstad de rest van
het land voor hoe het anders en vrijer
kon; nu is ze slechts een afspiegeling
van de alomheersende malaise. De
polsslag van het studentenvolk is niet
meer veel baar. Het levensritme is
veeleer in een lethargie vervallen.
Dit lijkt allicht een kontrole van de

modale student in krisistijd : het ideële
denken heeft plaats gemaakt voor een
funktioneel denken.
Velen studeren nu in funktie van

werkzekerheid, terwijl de vorige gene-
ratie haar student-zijn eerder zag als
eèn bepaalde levensvorm, of een
leeftijdsstadium. Blijkbaar kan men
zich niet meer permitteren van ten
volle en in alle vrijheid student te zijn.
Men wil zijn eigen hachje redden, en-
streeft bijgevolg liever naar eigen
zekerheid dan naar een wereld van
solidariteit.
De student van nu is pragmatisch

ingesteld, en bijgevolg meer geïso-
leerd. Ook dromen doet men liever
alleen. Vroeger werden toekomst-
dromen gedeeld en samen beleefd
(Martin Luther King, Gary Snyder,
John Lennon).
Toch is elke wereldbeschouwingdie

individuen als geïsoleerde partikels
ziet in strijd met duizend en één
bevindingen van de modérne wëten-
schap. Als het waar is dat wij allen
ltew'(Jtfet"~ zijn V"3ndezelfde ssräe, 31§
wij allen deel uitmaken van hetzelfde
ekosysteem, dan kunnen wij niet
anders dan een samenhorigheidsge-
voel gewaarworden.
Om dit eenheidsgevoel uit te druk-

ken, en die kriebels door te geven,
daarom hebben we met een aantal
vrienden en bekenden het plan opge-
vat een happening te organiseren.
De initiatiefnemers willen hierin

ekspliciet enige ruimte laten voor
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Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

spontaneïteit en organische groei.
Iedere aanwezige moet de kans krijgen
om te participeren. Vanuit dezelfde
optiek willen we het eerste deel (in het
park) voor iedereen vrij toegankelijk
houden. Wel rekenen we op een
ethisch gevoel bij de aanwezigen,
zodat ze niet alleen in de gedachte
participeren, maar ook in de onkosten.
In alle nuchterheid ii'loeten we stellen
dat die onkosten betaald moeten
worden, en hiertoe rekenen we op een
redelijke vrije bijdrage.

Outdoor-happening
Om 13.00 u gaan we van start in het
stadspark. Afwisselend zullen sprekers
en popgroepen de mikro opeisen.

Voor de muziek gaan met name the
Nice Nurses, Gabriella a Capella en
Big Bill instaan. In het begin zal
ondergetekende het woord nemen om
de achtergrond van het gebeuren toe
te lichten. Daarna zal Simon Vinken-
oog, hoofdredakteur van het tijd-
schrift Bres (over de randgebieden van
de w~t~Qsçhap), spreken over zijn
I~atsie 'ervaringen. - ( • ,! ',' ,

Steven de Batselier, een tweede
spreker, is schrijver van een aantal
boeken over samenleving en psycho-
logie (Impasse, De Zachte Moorde-
naars, De extatische Mens). Op de
Passage 144 probeert hij zijn ideeën
over psychoterapie op mensenmaat in
de praktijk te brengen. Hij is docent
aan de fakulteit Kriminologie en voor
het moment erg geïnteresseerd in het
prenatale leven en bewustzijn van de
mens. Verder is er Remie Schiffeleers.
Deze nam enkele jaren geleden het
initiatief voor het oprichter} van de
koöperatieve boerderij in Alken. Hij
zal ons uit de doeken doen hoe de mens
in moeilijke tijden de schup zelf ter
hand kan nemen. M.a.W. de strijd van
de koöperatieven tegen de werkloos-
heid.
Doorlopend zal er gezorgd worden

voor de bedeling van broodjes, natuur-
bieren en dergelijke. Hiervoor zullen
een aantal mensen van de plaatselijke
reformwinkels een standje. plaatsen
"aan de invalswegen in het park.

Even vóór zessen komen Christph
de Bièvre en Bernard Delville zorgen
voor wat visueel spektakel met hun
technische of chemische voorstellin-
gen, gevolgd door een korte optocht
door enkele straten van Leuverr. Het is
de bedoeling dat deze ommegang zo
weinig mogelijk blijk geeft van agres-
sie, maar eerder een ludiek gezicht laat
-zien.

Elisabeth Bellhouse
Het was Einstein die zei dat de eerste
stap tot onze taak eruit bestaat onze
waarneming te verruimen. Nu leven
wij met ons beperkend bewustzijn in
de gevangenis van egocentrische waar-
neming. Evenwel, zo zegt de para-
normale genezeres Elisabeth Bell-

house, als is ons bewustzijn gevangen
in konceptuele beperkingen en leven
wij als gevolg hiervan met waarden die
vreemd zijn aan ons dieper wezen, toch
leeft er diepin onze cellen een hevig
verlangen naar de glorie.
Het feitelijk ontwaken van ons

spiritueel bewustzijn zal dan ook
veeleer beginnen in de fysiologische
systemen van ons lichaam dan in ons
beperkt verstand. Hiertoe moeten
onze cellen gestimuleerd worden,
doorstroomd worden door wat-ze de
"River of Water. of Life" noemt (vgl.
Chinees ..Ch'i», of Indisch ..prana»),
Dit wordt bewerkstelligd door bv.
handoplegging en uitstraling en ook
door gemagnetiseerd water (zijzelf
verwaardigt het zgn. "Vita Florurn").
Deze 'heling' behelst geen individuele
genezing of individuele redding .. Zij
helpt de tirannie van de 'subjekt-heid'
afwerpen, en doet ons realiseren dat
we in de 'matrix-dimensie' één geheel
zijn.
Deze beschouwingen zullen rond

19.00 u op de achtste verdieping van
W & L aan bod komen in de voor-
dracht Van Elisabeth Bellhouse(Taun-
ton). Inkom 65 Bf. Nederlandse ver-
taling voorzien.

Indoor-happening
Hiermee is het vuur nog niet gedoofd.
De happening gaat verder in zaal Lido
vanaf 22.00 uur. Eerst zal o.a. Simon
Vinkenoog de zaal in vlam zetten, in
een hopelijk erg losse sfeer. Naarmate
de avond later wordt gaat deze indoor-
happening over in een fuif.
Jammer dat we geld moeten vragen

voor deze belevenis. Maar de onkosten
moeten betaald worden. Toch be-
draagt het toegangsgeld maar 70 Bf.
Hopelijk blijft er na afloop van het
geheel nog een beetje vuur nasmeulen,
om in een andere tljd op een andere
plaats weer aan te wakkeren. Het vuur
mag nooit uitgaan.

In naam van het gezelschap:
Felix Bergers

Medewerkers aan VETo-26: Wilfried
Allaerts, Felix Bergers, Filiep Canfijn,
Mieke Cantineaux, Alain de Crorn-
brugge, Francis De Groot, Peter De
Jonge, Louis De Meuter, Polleke
Frotozet, Lea Hendrickx, Guido Jans-
sens, Koevoet, Ineke Leemans, Marcel
'Meeus, Fernand Nédée, Bart Ra-
makers, Dirk Roekaerts, Rik Umans,
Pieter T'Jonck, VAKS. Leo Vander
Aa, Jos Vandikkelen, Er1k Vanhaeren.
Luc Vanheerentals, J.n. Verbanck.
Wim Verhelst, Ingeborg Verplancke.
VTK, Ronny Willekens.

ZOEKERTJE: 20fr.

VTK: een kei
van een rel
(vervolg van de voorpagina)

8esloten werd dan dat iedereen
individueel het formulier moest in-
leveren waarna er een kruis op de
rechterhand zou worden gezet, dit om
dubbelstemmen te voorkomen (een
beetje als in El Salvador dus).
Dit liep duidelijk in het honderd,

waarna Bart De Moor de vergadering
opschortte. Tot zover de feiten.

Tekens aan de wand
Wie de VTK-verkiezingen de laatste
jaren van nabij heeft gevolgd, weet het
al: er loopt iets mis met de relatie
tussen de ingenieursstudenten en de
VTK. Vooral dinsdag kwam deze
mistoestand op schrijnende wijze tot
uiting op de verkiezingsavond. Er
waren slechts 200 van de 1500 VTK-
leden present.
Het feit dat de uitslag voorspelbaar

was (slechts één "serieuze" ploeg) is
voor ons geen geldige verklaring voor
de geringe opkomst. Immers, ook de
andere aktiviteiten van de VTK lijden
onder toenemende desinteresse.
Zijn de ingenieursstudenten ver-

wend 7 Het is anders wel gemakkelijk
om gebruik te maken van een kursus-
dienst, een kopiedienst, ... als je er zelf
niet de minste inspanning voor moet
doen. .
Helpen op TD';, kwistaks, 24-uren

of gewoon al komen kijken is echt
teveel gevraagd. Zijn de meeste inge-
nieursstudenten dan toch die saaie
vakidioten 7
. Tweehonderd mensen dus op de
verkiezingsavond. Bravo. Tweede
stemronde: Ossenblok, de "lolploeg"
96; KEI, de "serieuze ploeg" 103. In
een beslissende faze van de verkie-
zingsstrijd stemt deze uitslag tot
nadenken. Hoewel wij er kunnen
inkomen dat een deel van de stemmers
de filosofie van Ossenblok bijtreedt,
toch zijn wij er persoonlijk an over-
tuigd dat velen op Ossenblok stemden
zonder de werkelijke draagkracht
hiervan tenvolle te beseffen.
Ben je het niet eens met de serieuze

ploeg of vind je ze zwak, dan zijn er
andere manieren om je ongenoegen te
uiten dan voor een lolploeg te stem-
men in de beslissende faze. Stel vragen
tijdens het vragenkwartiertje, stem
eventueel "blanco".
Maar de grote schuldige ben jij,

afwezige ingenieursstudent.
Bart De Moor

Voorzitter '82-'83
Frans Lembregts,

Vice-voorzitter VTK
Jo Janssen, Maior Domus

Robert Nuyts-1
.1
J
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Zaterdag ~. april ....
TEATER 20.00 ~ ft _ tOllfMl,."".. ...... tINtop'"
... ,.,.. ".,..., door KollelfflM',,"ma~./e ~
Scène. In Ku4t.centrum, AJbertsq. 1,- '1'

FILM 10.30 U. """ ~ van DeWd ...." (EngeJand
1945). In .Stuc. tOegang 60140.

"'Maandag. 2 m.1
TËATER 2D.8D u. ..,., CounIJiit. zie vri~ 29:~I ..

DIftsdag 3 mei, ...
TEATER ao.oo...,~, zie VriJdag 29 $ptlr. t:
""""';NG 1UOu. OtItdoot'He'_.,.",.1n Stadspark(vrije
bijdrage) met sprekers :S. VinktnOOQ,S. De SatH/klr, L. Van
HHl'entaJ.en R. Schl".,..rs (Over coóperatlewn) 8tl F.
Serger&.r.tuz1ekvan; Fabrlq{Jf Nationale, Gsbr/ella. Ca,.n ..
Big Sill. .....
11.00 u. wau.t Pei1o~ rondom het ladeuzeplefn door
C. Oe Blèvre en B -.OelYitle; met optá<:ht. ..
.1'.00 ... ", ......... ,..."". (met vertaling): voordrach~ van ..' 'i
pal1U1Órmale genezeres E. B$lhou&8 (Eng.). Op 8ste 'ver-""
dieping v;rr Fak. tetteren en Wijsbegeerte. Blijde 'nkom8t-
straat 21. Toegang 65 ft. ,.. ... ";':" :~~ ., •


