
Grauwe agressie
tegen jongerenmars .
De weergoden begrepen

waar het op 13 mei jl. in
Brussel om ging. Ze zon-

den grauwe kleuren met wolken
waarin vele wee(r)klachten lagen
opgekropt. Het Rogierplein leek
aanvankelijk nauwelijks gevuld,
maar eenmaal je een stoet hebt
gevormd is de numerieke aan-
wezigheid impressionanter. Een
bonte neiging van kleuren open-
baarde zich die in een mozaïsch
spektrum de verlammende ver-
deeldheid van de beweging liet
blijken.

Veel minder dan op een vredes-
betoging was hier het ludiek element

Klaar voor
volgend jaar?

De meimaand staat alom
bekend als de maand
waarin de inspanningen

ten top worden gedreven. Niet
alleen moet den volke kond
gedaan worden van moederkes-
dagen en andere festiviteiten,
voor de student beginnen de
eerste oefeningen in eksamen-
koorts en voor de kringen is er de
koortsachtige verkiezingsstrijd.
Als je het onze blokkende repor-
ters vraagt wel wat laat op het
jaar, en bovendien. nog allemaal
op hetzelfde tijdstip. Zo hielden
deze week VTK, Romania, Klio,
Katechetika, Chemika, Geolo-
gie, Psychologie, Landbouw en
Wina hun veldslagen. Van som-
mige vind je deze week al een
kort relaas, de anderen volgen
weL.

Eén zaak viel onze 'reporters ter
plaatse' toch op. Blijkbaar hield de
eksamen koorts het kiezerspubliek
grotendeels binnenshuis, want overal
werd een relatief beperkte opkomst
geboekt. Het meest opvallend was dit
in het VfK, waar voor het eerst in de
ons bekende geschiedenis het debat
losgekoppeld werd van de sternver-
richtingen. Misschien toch eens dit
systeem herdenken ...
Voor het merendeel der kringen zou

dit gegeven stof tot reflektie mogen
geven. N iet alleen kan een iets vroegere
verkiezing een ruimere interessê van de
kiezers (en dus een bredere achterban)
waarborgen. Bovendien zou het moge-
lijk maken dat de nieuwe afgevaar-
digden nog kunnen ingewerkt worden
in de kring- of radenwerking. Zodat
een belangrijk probleem van infor-
matiedoorstroming van de baan wordt
geholpen.

het wel over een 'speelse sfeer'. Op een
podium op het Rogierplein speelt een
Waalse band over ziekmakende fak-
toren bij het werk, en wurmt een
Albaniër zich voor de mikro om Ie
protesteren tegen iets wat Joegoslaven
fout gedaan hebben t.o.v. zijn land-
genoten.

Wandelen

Twee dienstvoertuigen van de poli-
tie vliegen in brand. Midden in de
chaos overschouwt een ooggetuige het
gebeuren vanuit zijn rolstoel. Als de
Brusselse politie aanbiedt om hem te
ontzeilen, weigert hij dit pertinent.

Traangas

TBC

Ondertussen is de rijkswacht al een
tijdje bezig met het afschieten van
verstikkende traangasgranaten. Uit
een wetenschappelijk onderzoek ge-
daan in Washington (1975) blijkt dat
dit gas niet zo onschuldig is als
algemeen wordt aangenomen.
Zowel bij agenten als bij demon-
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Het 'grauwe' in dejongerenmars domineerde gelukkig alleen maar het einde ervan. De manifestanten zelfzorgden voor
menige ludieke noot - daarom niet minder resoluut. zoals deze foto aantoont. (foto Veto)

stranten die waren blootgesteld aan dit
ex-traangas werden een alarmerend
aantal gevallen van huidkanker vast-
gesteld.
Reeds in 1970 bepaalde de Britse

regering dat eN 'vanwege zijn giftige
karkter' een chemisch oorlogsgas is.
Ontsteking aan de ogen, gevallen van
maagkramp, longoedeem zijn ook al
gesignaleerd (I).
Met de inzet van een indrukwek-

kend waterkanon slagen de orde-
strijdkrachten er uiteindelijk toch in
het plein te 'heroveren'. De gemoede-
ren bedaren, maar het 'feest' dat de
organizatoren van de Jongerenmars
gepland hadden is intussen volledig in
duigen gevallen.
Charges van de rijkswacht hebben al

het volk voor het podium weggeramd,
en de groepen weigeren met al dat
traangas in de lucht nog te spelen.
Er zit dus niets anders op dan

huiswaarts te keren en zelfs dan
krijgen de gendarmes er nog niet
genoeg van. Volgens ooggetuigen wer-
d in de buurt van het Zuidstation nog
minstens één arrestatie verricht.
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Heel langzaam, per provincie, trekt de
stoet zich op gang, en wurmt het 10 à
15000-koppig monster zich door de
hoofdstraten van Brussel om een en
ander diets te maken.
Onderweg smukt een verfpot de

gevel van de BBL-bank wat op, en vindt
een rokende cocktail zijn weg door-
heen de venster van een Société-filiaal.
Eenmaal aangekomen bij het Zuid-

~nwsz.tf7 i4 Wi'i.,U-IY-PÎü!Wf. 1",sta,tipn waar de, organisatorep het
Soopunt van de betoging gepland
hadden, zetten de Scabs in met een
bulldozerdreun.
Een deel van de betoging vindt dat

het nog zo vroeg is om al naar huis te
gaan, en wil verder betogen. Onmid-
dellijk wordt dit belet door de inder-
haast bijgeroepen ordestrijdkrachten.
Er worden door de betogers barri-
kades .opgericht en kasseien uit de
straatbedekking losgevezen. Er volgen
een aantal charges van de rijkswacht,
als plots de gemoederen terug bedaren
wanneer die strijdkrachten zich buiten
het gezichtsveld terugtrekken.
Even later vindt een charge van de

betogers plaats op gewone dienst-
voertuigen van de Brusselse stads-
politie. De rijkswacht chargeert op-
nieuw maar moet steeds onder een
stenenregen terugkeren. Nadat een
charge van de rijkswacht wordt af-
geslagen ziet het plein in een oogwenk
zwart van het volk, dat bijzonder
grimmig tekeer gaat.
Waar het BRT-nieuws de onlusten

toeschreef aan een kleine groep bij-
zonder jonge knapen, luidt de waar-
heid dat minstens een 2000 betogers
hebben deelgenomen aan de 'veldslag'.
In kommentaren laat de inmiddels
optredende groep Arbeid Adelt, haar
sympatie blijken voor het verzet.
De organizatoren pogen met hun

ordedienst wanhopig het tij te doen
keren, maar uit gesprekken blijkt
duidelijk dat het hier om vrijgestelden
gaat uit organizaties zoals KAJ, ABVV,
ACV die de vernederingen die de
werklozen de jongste jaren hebben
moeten ondergaan, niet aan de lijve
ondervonden hebben.

Gewelddadig?

Op het BRT-TV-nieuws stelt men zich
de angstige vraag hoe de levensloop
van deze 'gewelddadige jeugd' verder
zal evolueren. Ware het niet beter zich
de vraag te stellen hoe het 'geweld-
dadig beleid' van deze regering verder
zal evolueren en hoe net komt dat
iedereen - en niet in het minst de
vakbonden - die maatregelen van de
laatste jaren zomaar gepikt heeft? Hoe
zou de levensloop van die jongeren
evolueren als er geen verzet zou
worden aangetekend? .De organiza-
toren van de mars distanciëren zich
van de rellen. Zouden de werklozen in
de toekomst niet zelf dit soort manifes-
taties organiseren, in plaats van de
toon te laten aangeven door mensen
die binnen een grote organisatie op een
veilig postje zitten ... ?

DON & LV

- B. Corus e.a., Eenmaal de colonne
in beweging; 1983, p.86.
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Europese verkiezingen op 17juni 1984

Wat denkt men
over onderwijs?
Voor wie er op zat te

wachten, zijn er dus op 17
juni e.k. verkiezingen

voor het Europees Parlement.
De propaganda-mallemolen
komt vooralsnog traag op gang,
en er zullen nog veel Tv-spots
moeten uitgezonden worden wil
er wat entoesiasme aanwezig
zijn. De kruistocht die het afge-
lopen jaar op gemeentelijk nivo
door de CVP-tandem Van Sina-
Devlies gehouden werd tegen
wildplakl.en enz ... werd de jong-
ste dagen definitief belachelijk
gemaakt door partijgenoot Van
Rompay die met zijn affiches en
stroken geen enkele Leuvense
muur, boom of paal met rust
laat. Het zal de KUL en andere
bisschoppen weer veel duiten
gekost hebben om grote bek
'Eric' te laten uitfreaken tegen
elk natuurelement dat enigszins
beplakbaar is. Het valt moeilijk
te begrijpen, maar het is pas
sinds deze week dat wij op Veto
antwoord ontvingen van de
meeste politieke partijen op onze
vraag om de verkiezingspro-
gramma's op te sturen. In twee
afleveringen brengen we een
overzicht van de ideeën, respek-
tievelijk m.b.t. onderwijs en
werkloosheid. Wat hierbij voor-
eerst opvalt is dat het slechts de

traditionele partijen zijn die in
hun Europees verkiezingspro-
gramma oog hebben voor onder-
wijs.

De cvr wil dat in het onderwijs en
vorming de Europese dimensie tot z'n
recht komt, opdat het Europees be-
wustzijn van de jeugd versterkt worde.
Men wil in Europees verband de
beroepsopleidingen beter op mekaar
afstemmen, en een wederzijdse erken-
ning van diploma's tot stand brengen.
In elk EG-land zouden jongeren een
aanvullende beroepsopleiding moeten
kunnen volgen, en een geschoold
beroep uitoefenen overeenkomstig de
beroepsopleiding die zij in het eigen
land genoten hebben. Programma's
voor jeugduitwisseling dienen te wor-
den uitgebouwd, en de mobiliteit van
de leerkrachten bevorderd. Het onder-
wijs in de gemeenschapstalen dient te
worden gestimuleerd, alsmede de Eu-
ropese geogralïe, geschiedenis en kul-
tuur. Ook op universitair vlak dient
uitwisseling van studenten en weten-
schappers te worden bevorderd. Hier-
voor is echter noodzakelijk dat de
ekstreme verschillen in kollegelden
worden weggewerkt. De cve stelt hier
volgend uitgangspunt voor: geen stu-
dent van de EEG moet hogere kollege-
gelden betalen dan de studenten-
burgers van de lidstaat waar hij
studeert. De volgens art. 57 van het
EEG-verdrag geëiste wederzijdse er-
kenning van de diploma 's en akademi-

(vervolg op p. 3)
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LEZERSBRIEVEN
noch ikzelfnoch andere leden van mijn
ploeg hierover door de verslaggever
zijn gekontakteerd. Is dit een veto
tegen de mening van andersdenken-
den? Is dit Veto's pluralisme?

Tot nader order kan voor dit artikel
de redaktie van Veto verantwoordelijk
gesteld worden. Ik zie hierin een
bevestiging te meer van de eenzijdige
werking van dit blad dat gelijk welke
gelegenheid aanvat om groeperingen
of liefst nog individuele personen te
brandmerken die het niet onmiddelijk
eens zijn met de huidige werking van
de ASR of niet in de traditionele Veto-
lijn denken, en dat gekenmerkt wordt
door negativistische anti-mentaliteit
(getuige hiervan de naam Veto alleen
ai). Door deze onpluralistische wer-
king is het duidelijk dat Veto progres-
sief zijn eigen graf aan het delven is.

Peter Mombaerts
10 doktoraat geneeskunde

P'OSTERS GADGErS -1&1

i
§
T

-
Filmaffièhes (o.a. American Gigolo. Psycho 2)

hoofdpunt uitmaakte van beide pro-
gramma's.
3. Het is waar dat mijn programma
afwijzend stond tegenover ASR, doch
deze houding werd voldoende geargu-
menteerd en genuanceerd. De verslag-
gever maakt zich hier al te gemakkelijk
van af door enkel twee losstaande
zinssneden te citeren .
4. Voor alle duidelijkheid wil ik even
vermelden dat de volledige verkie-
zingsuitslag bekend is. Ploeg Thom
won met 584 stemmen, ploeg Peter
behaalde 212 stemmen en er waren 6
onthoudingen. Er kwamen 33,3% van
de geneeskundestudenten stemmen
(velen waren wel op stage).

Naast deze kleine details die de
verslaggever vergat te vermelden, zou
ik, vervolgens even willen reageren op
enkele meer persoonlijk gerichte be-
denkingen; ik hoop dat dit niet verder
bestempeld zal worden als "egotrippe-
rij". De (anoniem gebleven) auteur
vermengt op een onduidelijke wijze
mijn programma, vragen uit het
publiek tijdens het verkiezingsdebat en
geruchten die leden van de tegenploeg
hem blijkbaar in het oor hebben
gefluisterd. Het weze terloops vermeld
dat de "vragen" tijdens het bewuste
debat mij in hoofdzaak gesteld werden
door personen die manifest bij de
tegenploeg hoorden en/of een eerder
randstatige positie binnen de genees-
kundestudenten innemen. Men kan
verder van een objektief verslaggever
moeilijk aannemen dat hij de "scheld-
partij" tot dewelke het debat inder-
daad ontaarde, zonder enige kritische
zin voortzet. De auteur kan, zoals hij
zeer schrander opmerkt, de kritiek
moeilijk terecht beoordelen. Daarom
verwondert het mij ten zeerste dat

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de eerste verdieping van
't Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend

. zijn met naam, studiejaar en adres.
IWie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort. •

POSTERS ,
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nvdr : verliezen is moeilijk, zeker?

Medika-
verkiezingen Bart Germeys, NSV -slachtoffer,

eindelijk uit het ziekenhuis !!Enige toelichtingen bij het verslag van
de verkiezingen in Medika (Veto 3/5).
Eerst een aa ntal rechtzettingen:
I. Het hele verslag kan de indruk
wekken dat ik een éénmansploeg
vormde. Het weze vermeld dat mijn
ploeg uit 15 personen bestond, naast
een tiental "onafhankelijken" die op
beide lijsten opkwamen.
2. Het verslag vergeet volledig de 2de
hoofdlijn van mijn programma te
vermelden, nl. vermindering van st u-
diedruk en verbetering van medische
opleiding. Van de titel "Voor een
betere huisartsenopleiding" vindt men
trouwens nagenoeg niet terug, terwijl
de medische opleiding (en niet alleen
de huisartsenopleiding !) toch een

OP donderdag 8 maart
1984 bezette een aantal
NSv-aanhangers de lo-

kalen van de ASR boven 'tStuc.
Na afloop van deze bezetting
hadden zich aan 't Stuc heelwat
tegendemonstranten verzameld.
Toen de NSV-bende 't Stuc ver-
liet, stormde deze in op de
wachtende meute. Eén van de
slachtoffers van deze NSV-agres-
sie was Bart Germeys, die met
meerdere breuken aan het lin-
kerbeen naar het ziekenhuis
werd overgebracht. De NSV-
preses werd door meerdere ge-
tuigen aangewezen als de per-
soon die Germeys met een

• karatesprong velde. Het politio-
neel onderzoek in deze zaak
heeft trouwens meerdere getui-
genisseu ten laste van Ceder
verzameld, en de zaak over-
gemaakt aan het parket. Ger-
meys is na een verblijf van zeven
weken in de Gasthuisberg einde-
lijk terug thuis, maar is nog niet
aan het einde van zijn (fysieke)
zorgen. Prof. Vandermeerssche
heeft ondertussen in Politieke
Wetenschappen een merkwaar-
dig initiatief op gang gebracht
tegen het geweld op de kamp us
en voor een uitsluiting van NSV-
preses Jürgen Ceder van de
kampus.

Deze motie werd op de departementsraad Politieke Wetenschappen
gestemd. De vragen I, 2 en 4 werden rechtstreeks aan de Akademische
Raad voorgelegd.

Op 8 maart jl. werd ik tijdens mijn kollege Internationale Betrekkingen
1945-heden herhaaldelijk gestoord door het lawaai van een groep
studenten, die aan de overzijde van het kursusgebouw de lokalen van de
Studentenkultuurraad met geweld bezetten. Na mijn kollege was ik op
afstand getuige van een vechtpartij. Achteraf hoorde ik dat het ging om
een groep Nsv-studenten, die gewapend met stokken afstormden op
enkele toekijkende studenten. Eén van deze studenten, nl. Bart Germeys,
die even tevoren nog mijn uiteenzetting volgde, werd aangevallen en
ernstig verwond toen hij een studente wou beschermen tegen een groep
sv-studenten. Bart Germeys, student tweede licentie politieke en

sociale wetenschappen,. werd aangevallen door Jürgen Ceder (2de
kandidatuur Rechten?) en diende met een ernstige beenbreuk in de
kliniek te worden opgenomen. (Een viertal dagen geleden heeft hij een
tweede operatie en huidoverplanting moeten ondergaan.)

Naar aanleiding van deze erge feiten, waarvan proces verbaal is
opgemaakt door de politie en klacht werd neergelegd bij de Procureur
des Konings te Leuven, zou ik aan het Departement Politieke
Wetenschappen willen vragen om bij de Fakulteit en bij de Akademische
Overheid aan te dringen op:
I) een veroordeling van alle geweldpleging op onze universtitaire
kampus;
2) een doeltreffende sanktie en uitsluiting van hen, die de lichamelijke
integriteit van de overige leden van de universitaire gemeenschap bewust
schenden;
3) maatregelen om in de toekomst de veiligheid van studenten en
personeelsleden op doeltreffende wijze te beschermen;
4) maatregelen tegen groepen, die voorstander blijken te zijn van
georganiseerde geweidrnetodes.

Ik was echt geen slecht stu::lent. Maandenlang
had ik opzoekingswerk verricht, notities verzameld, kladjes
geschreven, geschrapt en herschreven en nu was het zover:
mijn eindverhandeling was eindelijk klaar. Nog vlug uit-
tikken en reproduceren op 7 exemplaren, "Dat kan geen
probleem vormen", dacht ik, want het nichtje van mijn lief
werkte op de boekhou::ling van Artois en kon goed I)let een
schrijfmachine overweg. Haar oom, die in 1959 was afge-
stu::leerd, kende iemand in een bedrijf je waar 'n tweedehands
drukpers stoncl. Hij beloofde me 'n zacht prijsje. Ik
sliep op mijn twee oren.

Iets ging fout. Het nichtje was onklopbaar in
het tikken van prijsafferees, Mijn thesis was een bladzij-
denlange prijsafferte. De tabellen, waaraan ik twee maan-
den zwoegde, leken net 'n jaarbalans. De bibliograf ie _
eerlijk gezegd het meesterstuk van mijn verhandeling - had
het boeiende van een prijslijst van een groothandel in ijzer-
waren.

sanktie en uitsluiting van hen, die de
lichamelijke integriteit van de overige
leden van de universitaire gemeen-
schap bewust schenden".

In de inleiding tot de motie wordt
met name Jürgen Ceder bedoeld, die
tijdens de rellen van 8 maart "Germeys
heeft aangevallen". De motie, waar-
van kopie in bijlage, werd over-
gemaakt aan de Akademische Over-
heid. Aan het komitee voor Hygiène
en Veiligheid worden maatregelen
gevraagd om "in de toekomst de
veiligheid van studenten en perso-

neelsleden op doeltreffende wijze te
beschermen".

Oorspronkelijk stond in de motie
van Vandermeerssche een verwijzing
naar eksamens vermeld, naar zijn
zeggen omdat hij zich zelf ook niet
meer veilig voelde ten aanzien van
NSv-militanten. Ook vice-rektor Sub-
be is bezig met zijnonderzoek, en heeft
persoonlijk Bart hiervoor een bezoek
gebracht in het ziekenhuis. Tot dusver
heeft dit onderzoek nog geen aanwijs-
bare gevolgen gehad.

Toen Germeys in het ziekenhuis
aankwam, werd in eerste instantie
aandacht besteed aan de breuken in
zijn linkerbeen. Onder meer werd een

. ijzeren pin in zijn been gestoken, die
loopt van zijn knie tot zijn enkel. Na
enkele dagen moest men echter vast-
stellen dat het vel en de spierweefsels
op de plaats waar de stamp het been
geraakt had, tot op de bot was
afgestorven. Om dit te helen heeft met
een spiertransplantatie moeten uit-
voeren en een huidtransplantatie;
respektievelijk een spierflap en een
huidgrif.

Dat waren de kleinere mankeménten. De tweede-
handsdrukker leverde mijn zeven exemplaren laat op een avond.
Hij rekende me slechts de helft van de prijs aan. Toen was
ik zeker. Ik had mijn thesis verknoeid. De meest geslaagde
bladzijden waren diepgrijs. De kaft beduimeld. Alle tabel-
len zaten door nekaar , wat niet zo erg was : ze waren toch
onleesbaar. De voetnoten had de drukker met grote zorg van
de pagina' s qesneden , Ik vluchtte naar de Domus...

In extremis

LV

Ook.dlt is BelgischDaar liep ik Lede B., thans alom geacht pedagoog
te G., op het lijf. Het was een eersteklas wildebras. Het
ergste stuk ongeregeld van de campus. Nog in maart had hij
zijn fiets roodgeverfd. Ik stortte mijn hart uit.
- Ik heb vrijdag mijn thesis met glans verdedigd, zei hij
onaangedaan. Prima stukje vakmanschap. Zelf getikt en alles.
Met die "Tijpwijzer" van Pencoprint, weet je wel. Als ik jou
was, haalde ik me er morgenvroeg ook eentje. a: 'k liet mijn
tekst meteen door hun dactylopool verzorgen. Hij nam zijn
sjaal en stond op. Bij de deur keek hij nog eens om en zei :
- Laat die lui van Pencoprint je thesis zeker afdrukken. Ze
doen dat niet onaardig. Snel en goedkoop ook. En met ge-
plastif iceerde kaf t. Ik was gered.

H-

resultaat? Hartklachten, stress,
kanker ... Weg welvaartsziekten! In-
leveren!

Eerst leren ze ons leven zonder
werk. Dan leren ze ons leven
zonder eten, en vanaf volgend jaar
leven wij zonder leven.

Niet alleen geldelijke steun zal
de kerk verlenen aan deze rege-
ringen die ons terug de nederig-
heid leren. Vanaf de preekstoel
worden de regeringsverklaringen
over de schapen gestort:
"Gedenk, 0 mens, dat gij van stof
en as zijt. Het eeuwig leven is er
voor de mageren, het tijdelijke is er
voor de vetten. Wil niet studeren,
want dan moeten de vetten 2
diploma's halen. Wil niet naar
Spanje reizen, want dan moeten de
vetten op safari gaan. Onze ge-
meenschap kan dit niet langer
betalen! Herstel dit tranendal en
weet: in het land van de vetten,
zullen de mageren overleven."

Het Eiland Amoras

In het land van de vetten zullen de
mageren overleven. Tot zover de
affichekesaktie die reeds enkele
weken gaande is in Alma 2. En
inderdaad, nu reeds eten zeer vele
studenten hun bord niet langer
leeg. Indien deze trend zich verder-
zet, zal tegen 1986 1/3 van de
studenten geleerd hebben om zon-
der eten te leven. Mits een kleine
besparing op de kwaliteit zou
dergelijk resultaat reeds geboekt
kunnen worden tegen 1985. In-
siders vragen zich evenwel af of dit
wel mogelijk is.

De Almakeuken is slechts de
mikrokosmos waarin weerspiegeld
wordt wat zich in de makrokosmos
van de Grote Belgische Keuken
afspeelt. Steeds meer mensen
moeten met steeds minder rond-
komen. TE/lang hebben onze bur-
gers boven hun stand geleefd! Het

Het is hier dat het schoentje voorals-
nog knelt, want deze wonden genezen
uitermate traag, en de medische staf
kan nog niet met zekerheid zeggen of
er geen nieuwe operatie (met trans-
plantatie) nodig zal zijn. Voor Bart is
het op dit ogenblik nog wekelijks naar
de kinesiterapeut lopen om een en
ander terug vlot te krijgen. De medici
hebben hem al gewaarschuwd dat de
ongemakken nog minstens 6 maanden
zullen duren ...: Twintig jaar ervaring met thesiswerk

Motie
In het ziekenhuis heeft Bart bezoek
gekregen van Prof. Vandermeersche
van Politieke Wetenschappen, waar
hij les volgt, en van de vice-rektor
Sabbe. Tijdens de departementsraad
Politieke Wetenschappen van 2 april
jl. werd een motie gestemd ingediend
door Vandermeerssche, waarbij ge-
pleit wordt voor een "doeltreffende

r een "doeltreffende oers Doven nun stano oéreerc: Het zuuen ae rriaceren ovenevenz .:l -
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zich ons inziens toch tussen de twee
kandidaten voor het Vul kaantje, het
kringblad van Geologie. Beide kandi-
daten lieten iets vallen over het
opnemen van verslagen en ernstige
artikels in dit hoofdzakelijk humoris-
tisch ontspanningsprodukt. Waar de
eerste kandidaat zich beperkte tot het
aanhalen van een gebrekkige info-
doorstroming. De tweede kandidaat
sprak zelfs van het verplichten van
radenvertegenwoordigers om te schrij-
ven. Daarnaast wou hij het aktieter-
rein van het Vulkaantje uitbreiden. In
navolging van de 'omroep Het Volk'
voor wielrenners dacht hij aan een
'elfkroegentocht Het Vulkaantje' voor
studenten. Wat uiteraard reakties
losweekte bij het publiek. Waarbij de
belangrijkste vragen draaiden rond
"gaat het Vulkaantje met die ernstige
artikels nog gelezen worden?", "nie-
mand wil toch ernstige informatie?",
"hoe zit dat met mogelijke censuur?"
en aanverwante ontboezemingen. De
huidige sociaal afgevaardigde stelde
zelfs dat ernstige informatie niet in het
kringblad mag. Want volgens hem
moet iedereen maar naar de kringver-
gadering komen.
Tussendoor zorgde de nodige lollige

kommentaar voor een ontspannen
sfeer, die er borg voor kan staan dat de
kringwerking volgend jaar op peil
blijft. De Leuvense aardbewandelaars
wachten gespannen af.

Veto, jaargang 10 nr. 29, dd. 17 mei 1984 3

Hebben boerekotters
te veel geld?
LANDBOUWKRlNG - De inzitten-
den van de landbouwkring noemen
zichzelf'boerekotters', een naar ons in-
zicht toch wat barbaarse naam. Maar
dat wil niet zeggen dat er op deze fakul-
teit niet nagedacht wordt Dat bewezen de'
kringverkiezingen vorige donderdag.
Alhoewel er toch meer had gedacht
'kunnen worden. Maar een beletsel
daartoe vormde het geringe aantal
belangstellenden voor de vakante
funkties. Zodat eigenlijk niemand zich
serieus moest verdedigen.

aangepast worden. Daartoe zou Frans
zijn oor te luisteren leggen bij het YTK
en Wina, die volgens hem ook een
aanpassing verlangen. Tegelijk zou hij
eens kontakt opnemen met Ekonomi-
ka. Maar dit hield niet de konsekwen-
tie in van ook vertegenwoordigers
naar aso te sturen.

Geld
Door een overvloed aan inkomsten

uit de bar, zat de landbouwkring er
vorige week nog zeer warmpjes in.

zouden gebannen worden. De vice-
ekstern moet zich vooral bezighouden
met ekskursies. Ook hier weinig pro-
blemen. Evenals voor de sekretaris.
Op dat ogenblik ontspon zich een
interessant debat over de vernieuwing
van de fakbar. Tegelijk werd ter
plaatse een mini-enquete ingericht.
Daarbij sprak de meerderheid der
aanwezigen zich uit voor het aantrek-
ken van een Waalse brouwerij. Gezon-
de jongens, die boerekotters.

Kursusdienst en ASR
Inzake de kursusdienst beloofde de
nieuwe kandidaat zoveel mogelijk
kursussen van alle vakken. Tegelijk
vond hij het nodig de dikte te
v.erminderen. Of dit zou gebeuren
door zaken weg te laten, werd niet
duidelijk gemaakt. In elk geval zou
getracht worden de fouten in de

Bodemstruktuur van een jaarwerking

Géén ernst
in het Vulkaantje ?
GEOLOGIE - Sommigen onder ons
herinneren zich uit de middelbare-
schooltijd nog wel het woordje geolo-
gie. Doorgaans worden de krachtpat-
serijen van dit terrrein gedoceerd in het
vak aardrijkskunde. In Leuven bevin-
den zich een aantal jolige mensen die
bereid zijn gevonden hun hele leven in
het teken van aardlagen, -korsten en -
strukturen te plaatsen. Daarvoor heb-
ben zij zich een afgescheiden terreintje
voorbehouden in de Redingstraat.
Alwaar een heus aardkundig instituut
in de rustige omgeving floreert.
Vorige woendsdagavond hadden

daar de verkiezingen van het nieuwe
opperhoofd plaats. Een opperhoofd
dat er zich toe verbindt iets minder
werk te maken van een studie over"de
kalkrotsen van Dover", het mioceen
en het oligoceen. Maar daarentegen in
het hier en nu een werking op
verschillende terreinen moet koördi-
neren.
Dit jaar stelden zich daaromtrent

geen problemen, aangezien de kandi-
daat de rechter- of linkerhand vormde
van de vorige preses. Duidelijk was wel
dat voor een aantal funkties de nieuw-
gekozenen nog heel wat studiewerk
zullen moeten verrichten. Zo onder-
meer voor duo Kringraders, en voor de
Sociale-raad-afgevaardigde. Die toon-
de zich wel t1uks in het kopiëren van
vooroordelen, want hij waagde zich
aan een nummertje met een Russische
vlag.
De boeiendste diskussie ontspon

De toekomstige preses van de landbouwkring : een week na zijn verkiezing nog steeds aan het vieren. De man is
duidelijk niet bang om tegen iemand zijn kar te rijden. (foto Veto)

Onder de belangstelling van een
80-tal "boerekotters" en "-kotsters"
opende kandidaat-preses Frans de
vertoning. Als oudgediende - vorig
jaar deed hij nog de kursusdienst -
wist hij wel wat te vertellen. Nu het in
de mode is de ASR te verlaten, kwam
Frans vertellen dat hij waarschijnlijk
wel in de ASRzou blijven. Maar(steeds
maar die maar) "het verwijt dat de
huidige ASR te burokratisch is en
zodoende slecht funktioneert is te-
recht. We gaan proberen dit te
veranderen. Niet door er direkt uit te
gaan. Wel door meer invloed uit te
oefenen op Veto, de spreekbuis van
ASR... ". Een eigenaardige gedachten-
kronkel, maar wie weet (wint). Ook de
struktuur van de ASR zou moeten

Frans' vroeg zich af wat hiermee zou
kunnen gedaan worden. Allereerst zou
het geld kunnen geherinvesteerd wor-
den in de bar. Op de vraag vanuit het
publiek om de kursusprijzen te verla-
gen kon hij niet direkt positief ant-
woorden.

Vice-personen
Voor de posten van vice-intern en
vice-ekstern stelde zich ook telkens één
kandidaat voor. De vice-intern houdt
zich vooral bezig met het tijdschriftje
van Landbouw, de Floreat. Verkozen
werd de huidige preses, Walter Van
Hofstraeten. Interessant was wel dat
hij aankondigde dat, zoals in het
verleden, door partijpolitiek geïnspi-
reerde artikels radikaal uit Floreat

uw
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kursussen te verbeteren.
Toen kwamen de ASR-vertegen-

woordigers aan bod. Voorafgaand
stelde men zich de vraag of ASR
volgend jaar nog wel zou bestaan.
Voor de gemakkelijkheid werd de ja-
hypotese aanvaard. Voor sociale raad
kwam een oude rat zijn vierde man-
daat opeisen. Hij wees op de sterke
doorstromingsfunktie, op het belang
van het principe 'demokratisering van
het onderwijs' en op de nood om in de
ASR te blijven. Dit laatste impliceerde
niet dat men niets mocht veranderen.
Voor Sportraad en Kultuurraad even-
min enige problemen. Interesse was er
vooral voor de kultuurkandidate. Zij
beloofde ondermeer een artikelen-
reeks over geneeskrachtige kruiden,
naast een heleboel andere initiatieven.
Voor Kringraad was er niet dadelijk
iemand bereid te vinden zich op te
offeren. Uiteindelijk viel er toch nog
een slachtoffer uit de hemel, en ook
hier geen moeilijkheden. Tenslotte
moest alleen gestemd worden rond
POK en Fakulteitsraad.

TBC

Wat denkt men over onderwijs?
uropese vèrkiezingen

Op 17 juni 1984
(vervolg van p. 1)

sche getuigschriften moet voor alle
disciplines worden verwezenlijkt.

Belangrijk aspekt
De rvv vindt dat er een aanhoudende
poging moet plaatsgrijpen van de EG-
autoriteiten ten aanzien van weder-
zijdse erkenning van diploma's van
getuigschriften of andere bewijzen van
goede kwalifikatie door de lidstaten,
ten einde de vrije beweging en vesti-
ging van de EG-burgers in de gehele
Gemeenschap te bevorderen. 'On-
danks een duidelijk ontbreken van
verwijzingen naar het onderwijs in de
EG-verdragen, heeft de Gemeenschap
in de afgelopen decade erkend dat 'er
een Europese dimensie in het onder-
wijs bestaat die op EG-nivo gestimu-
leerd zou moeten worden. Sinds het
begin van de jaren '80 is hét onderwijs
van een bijkomstigheid tot een belang-
rijk aspekt geworden van het EG-
beleid, als gevolg van de nu officiële
band met de opleiding tot beroeps-
personeel in het kader van de strijd
tegen de werkloosheid,' aldus de
blauwe rakkers. Een ander aspekt dat
van essentieel belang is voor het vrije
verkeer van de burgers in de EEG is de
verbetering van het onderwijs in
vreemde talen, evenals het begrip van
andere kulturen in Europa. Volgens de
PVV moet het onderwijs in vreemde
talen op ruimere schaal gedoceerd
worden door leraren die deze taal als
moedertaal gebruiken. In het verplich-
te schoolprogramma in alle lidstaten
zou tenminste één vreemde taal moe-
ten worden opgenomen. Vooral op
universitair nivo zou de Gemeenschap
meer mogelijkheden moeten kreëren
om studieperioden in een andere
lidstaat door te brengen.

TBC

Solidariteitsgevoel
Als bijzondere doelstellingen in het
kader van een Europees onderwijsbe-
leid bepleit de SP o.m. een beter
gestoffeerde Europese en mundiale
vorming, met inbegrip van vredes- en

milieuopvoeding. De studie van ande-
re Europese talen en kulturen dient te
worden bevorderd. De wederzijdse
erkenning van de gelijkwaardigheid
van diploma's en beroepskwalifikaties
dient te gebeuren. Ook de middelen ter
financiering van vormings- én her-
scholingsprojekten dient te worden
opgevoerd. Volgens de SP is het
onaanvaardbaar dat nog steeds 10à 15
miljoen mensen ongeletterd zijn in de
Gemeenschap. Het analfabetisme
hangt nauw samen met het armoede-
probleem. In het kader van het Sociaal
en Regionaal Fonds dient een groter
aksent te worden gelegd op een
kommunautair programma van mo-
delprojekten en vormingsprogram-
ma 's voor onvoldoend geschoolden.
Ook via dit Sociaal Fonds dient de
Gemeenschap akties te voeren om de
vormingsmogelijkheden te verruimen
en aldus de kansen op werk voor de
jeugd te maksimaliseren. Zo denkt
men o.m. aan her- en bijscholing voor
ongeschoolden, het vergemakkelijken
van de overgang van de school naar
het beroepsleven, en het vertrouwd
maken met nieuwe technologieën.
Door een op vorming georiënteerde

uitwisseling tussen jongeren van de
Gemeenschap, dient beoogd worden
dat er een internationaal solidariteits-
gevoel bij de jongeren ontwikkeld
wordt. Deze programma's mogen niet
op een elite gericht zijn; ze moeten
openstaan voor elkeen en aansluiten
bij de dagelijkse leefwereld van de
jongeren. Ze dienen open te staan voor
kansarmen ·en jongeren wonend in de
randgebieden van de Gemeenschap en
kunnen zowel van ekonomische, so-
ciale, kulturele als sportieve aard zijn.

Totdaar de visie van de politieke
partijen die zich in hun Europees
verkiezingsprogramma ekspliciet heb-
ben uitgelaten over het tema onder-
wijs. Volgende week komen in Veto
alle partijen aan bod rond het tema
werkloosheid.

PS
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POK
Voor de POK boden zich 4 kandidaten
voor 3 posten aan. Veel aandacht ging
hier naar een evaluatie van het
maior-minor systeem. In de laatste
jaren landbouw zijn er immers ver-
schillende deelrichtingen. Daarvan
moeten de studenten een maior pak-

. ken (dit is hun hoofdrichting). Die
> moeten ze dan aanvullen met een
I::' minor (een richting waarvan ze minder
~ uren volgen). Tenslotte hebben ze ook
" nog enkele keuze-uren. Ook een
~ evaluatie van de studiedruk voor
:z sommige jaren stond op het program-
=! ma. De drie meest ervaren kandidaten
rt1 op het vlak van krmgwerking werden

hier verkozen. Bijna hetzelfde kan
gezegd worden voor de Fakulteits-
raad, waar 5 kandidaten zich hadden
aangeboden voor 3 vakante betrek-
kingen. En daarmee kon men eindelijk
de ietwat saaie bedoening afsluiten.
Wat niet wil zeggen dat de verkozenen
niet valabel zullen zijn, maar aan hun
de taak om dit te bewijzen.
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Is het er nu uit of in ?"Er gebeurt nog één en ander"
ling. Daarom zou dit euvel, vooral
toegeschreven aan de ASR, in de aso
aangepakt worden. Romania zou in
die koepel een belangrijke rol 'blijven'
spelen. Terwijl die rol nu op het vlak
van de dialoog ligt, wordt vanaf
oktober ook met een werking gestart.
Maar dan nijpt weer heel even het
schoentje, want "bovendien is de ASR
nog steeds een bron van informatie
waar een nieuw overkoepelend orgaan
heel wat kan van Ieren". In elk geval
werden nog kandidaten verwacht voor
de afgevaardigden-funkties. Zij zou-
den onder de leiding staan van ouwe
getrouwe Yves D'Hulst.

nemen. Wat niet meer dan logisch
lijkt. Hoewel men toch wel de vraag
zou kunnen stellen of dat het ontbre-
ken van een ruimere voorstelling
goedpraat. Zo ontdekte men deze keer
slechts door een toevalligheid dat één
der kandidaten behoorde tot een
politieke vereniging, die in het Leu-
vense vaak in opspraak komt. Volgen-
de keer zou het misschien toch
raadzaam zijn naast het "ik zou dat
graag doen" van de kandidaten een
"persoonlijke visie" te vragen. Dit
betekent uiteraard geen programma,
en is uiteraard niet nodig voor andere
kringfunkties, maar kan zowel voorde
kring als de ASR heel wat problemen
vermijden.
De laatste slachtoffers voor volgend

jaar waren tenslotte de beheerders van
het kringkaffee. Jamaar, zeggen daar
al sommigen, wij hebben nog niet over
een preses horen praten. Inderdaad, in
psychologie werkt men vanuit een
filosofie van gelijkheid. Daarbij rekent
men op een spontane goede werking,
waarbij geen primus, al is het maar
inter pares nodig is. Laat ons hopen
dat dit volgend jaar (Juk zo mag zijn.

TBC

ROMANIA - In en rond het "Krem-
lin" (het gebouw van L&W) vertoeft
ook de kring der Romanisten. Ijverige
jongens, die er dit jaar dan evenzeer
snel bij waren om de ASR te verlaten.
Hoe zou de verkiezingskampanje er-
uitzien, nu de aso (de nieuwe struk-
tuur) volgens geruchten definitief op
poten staat? Of toch niet, want af en
toe lopen de Romanisten toch nog op
twee benen.
Ploeg Kontinu, onder leiding van

Kris Poté, stelde zijn voorstelling in
het teken van 'doorstroming' en
'vernieuwing'. Hoe vernieuwend bleek
daar uit het sportprogramma. In
plaats van Sportraad-24 uren of -
marathon, heet het nu KUL-marathon
en 24 uren van het VTK.Wat uiteraard
niet betekent dat er geen massa andere
aktiviteiten in het programma staan.
In elk geval zou volgend jaar ook veel
aandacht aan de Galliër worden
besteed (het nieuwe kringblad). Even-
als voor de Galliër zocht men ook nog
belangstellenden om de kursusdienst
verder uit te bouwen.
Aggregatie en fakulteitsraad waren

twee onderwerpen waarrond intensief
zal gewerkt worden. Vice-preses zou
de huidige vice-preses blijven. Hierbij
werd vooral aandacht besteed aan de
koördinerende taak. Bovendien zou er
van hem een ekstra-inspanning ver-
wacht worden om eindelijk eens de
statuten voor Romania op te stellen.
Kultuur en ontspanning werden als

een vrij geïntegreerd geheel voorge-
steld, alhoewel voor beiden toch
onafhankelijke aktiviteiten waren ge-
vonden. Ploeg Kontinu dacht eraan
om ook een degelijk sekretariaat uit te
bouwen. Men rekende hiervoor op een
terbeschikkingstelling van een lokaal
in het Kremlin. De ontspanningsver-
antwoordelijke dacht naast TD's, een
revue, doop en kerstfeest ook aan de
uitbouw van een fakbar. Probleem
hierbij was wel waar!
Bij de rubriek "overkoepeling"

citeerde men de afstand die automa-
tisch geschapen wordt tussen de 'ge-
middelde' student en die overkoepe-

moeten we oppassen) lag het zeker
niet.
Typisch voor psychologie is in elk

geval dat geen ploeg verkozen wordt.
Dit motiveert men doordat minder
valabele kandidaten uitgesloten wor-
den. Er wordt zo enkel gestemd over
het opvullen van de funkties. De
kandidaten moeten zich daarbij voor-
stellen en wachten dan gespannen de
vertrouwensstemming af. Vooral om-
trent de mandaten in de Permanente
Onderwijskommissie (POK) en de fa-
kulteitsraad was die spanning te
snijden. Niet minder dan drie stem-
rondes waren nodig voor de POK's. Bij
de kringfunkties zelf (kursusdienst,
financiële beheerder) waren het aantal
kandidaturen minder in aantal. Toch
mochten de verkozenen als valabel
beschouwd worden, ook omdat enige
oude rotten (hoe is de vrouwelijke
term daarvan?) zich verkiesbaar stel-
den.

PSYCHOLOGIE - De kring der psy-
chologen moet als dusdanig wel niet
meer voorgesteld worden. Zo besparen
wij de inzittenden heel wat frustraties
en zelfmoordneigingen. Het tema,
aangekondigd in een ekstra-editie van
de "psychologische kringberichten",
droeg er de terminologie: "Inderdaad,
er gebeurt nog één en ander, als er
tenminste genoeg vrijwilligers zijn om
de funkties op te vullen ...". Was dit
een noodkreet van een noodlijdende
kring? De psychologische kring wor-
stelt immers al een tijdje met financiële
problemen. Gelukkig bleek dit geen
rem voor een aantal dynamische
krachten, die de kring verder de
ingezette goede richting zullen moeten
instuwen.

Keptsjegoelak
De tweede kandidaat-ploeg diende
zich aan onder de bovenstaande
benaming (die we liefst niet te veel
herhalen). Veel nadruk werd gelegd op
een breder doorspelen van informatie.
Hoofddoel van de Galliër was hier:
kwaliteit en regelmaat. Op het vlak van
ontspanning en kultuur waren er wel
geen konkrete initiatieven merkbaar
op papier. Op sportvlak zou veel meer
samengewerkt worden met Ger-
maanse.
Hoewel deze ploeg de nieuwe stu-

dentenstruktuur krediet geeft, zou zij
toch waarnemers blijven sturen naar
de ASR. Na één jaar zou men de situatie
dan opnieuw evalueren. In elk geval
werd ook gedacht aan een sterke
onderwijswerking en stond 'dernokra-
tisering van het onderwijs' centraal.

Doorgaans dus toch genoeg kandi-
daten, maar de Veto-reporter kwam in
een sfeer van wantrouwen terecht.
Was hier iets niet pluis? Ook dit bleek
niet het geval. De verkiezingen verlie-
pen volledig in goede orde (zij het
tergend langzaam). Blijkbaar is wan-
trouwen dus een aangeboren psycho-
logisch trekje. Want aan kognitieve
processen (wij doen iets slechts en dus

Tenslotte waren ook nog vakante
mandaten in de studentenoverkoepe-
ling op te vullen. Hierbij werd uitdruk-
kelijk aangehaald dat deze mensen
enkel kringstandpunten mochten in-

Service en ontspanning
VTK - De burgerlijke ingenieurs
stonden jaren geleden bekend voor
hun rumoerige verkiezingen. Niet
zozeer rumoerig wegens grootscheepse
aktiviteiten, maar wel omwille van de
debatten met erop volgende stemmin-
gen. Enkele jaren geleden trok men
met man en macht naar de happening
om er toch maar zeker van te zijn dat
ploeg Gist, een sterk innoverende
ploeg, niet verkozen werd. Die tijden
lijken nu wel voorgoed voorbij, en
onder matige belangstelling ging vori-
ge maandag het debat door.

ding. Aan dit tempo zou het snel
gedaan zijn, want ook ploeg Kriek
werkte zich in snel-tempo door de
voorstellingsronde. Ploeg Kriek was
dan ook eerder een lolploeg die de
belangen van alle Kriekbrouwers
trachtte te verdedigen. Vermeldens-
waard waren wel de standpunten ten
overstaan van ASR (VTK mag erin
blijven als ASR verandert) en de VTK-
struktuur: het ging er om zogenaamd
demokratische strukturen waarin de
jaren te weinig aan bod kwamen.

naliteit uitging. Of de ingenieurs zelf er
zo opgezet mee waren, leek een andere
kwestie. Hoofdstandpunt vormde de
logheid van het huidige VTK. Het VTK
wordt door de ingenieursstudent enkel
gezien als een reusachtig service-
instituut, waarvan nauwelijks enige
participatievraag uitgaat. Om de stu-
denten weer meer bij de werking te
betrekken zou men dan ook meer
kleinschalig (lees: departementsge-
richt) gaan werken. Inzake kursussen
zou het VTK nog enkel voor de
kandidaturen zorgen (die zijn nog niet
zo thuis in de universiteitsjungle). In
de technische jaren zou een meer
fleksibel systeem kunnen uitgedacht
worden, waarbij studenten uit het jaar
(met een beurtsysteem) telkens voor
een kursus zorgen. De jaarwerking zal
dan ook gekoncentreerd worden op
eerste kan, terwijl vanaf tweede kan
verwacht wordt dat in de jaren zelf
initiatieven groeien. Het VTKzou daar
alleen nog koördineren. Voor die
eerste kan bleef men trouwens achter
het peter/meter-systeem staan.
De hele onderwijswerking werd

gunstig bevonden tot nu toe, maar zou
in het vervolg beter bekend moeten
gemaakt worden. Ook rond ASR en
sport had Triplex een uitgebreide visie.
Het kwam dan ook als een donderslag
bij heldere hemel toen zij helemaal op
het einde aankondigden zich toch niet
verkiesbaar te stellen. Zou er nog wel
iemand overblijven?

Stemming
Waar de eerste ploeg verschillende
oudgedienden uit het vorige presidium
bevatte, bestond de tweede uit nieuw-
lichters uit de kandidaturen. Zij waren
gekoncentreerd rond de jaarverant-
woordelijke van 2de kan. Een beetje
tegen de verwachtingen in opteerde het
Romania-publiek toch voor deze jon-
ge krachten. Maar hopelijk slaagt men
er in ook wat meer ervaren mensen te
koöpteren.

TBCTriplex
Eerste serieuze ploeg leek dan ploeg
Triplex te zullen worden. In elk geval
werd hier een overdacht programma
voorgesteld, waarvan ook enige origi-

De eerste ronde bestond uit een
voorstelling der ploegen. De start werd
echter in mineur genomen. Ploeg
Arthur, die op papier vrij behoorlijk
naar voor kwam, meldde zijn ontbin-

lijke komponent. Tot nu toe gaat de
diskussie altijd maar over strukturen,
terwijl volgens Geest ASR en aso wat
dat betreft verwisselbare begrippen
zijn. Waar het om te doen is, is de
effektieve werking. Triplex vond dat
over het algemeen met veel emotiona-
liteit aan ASR gedacht wordt. De zaken
moeten nuchterder bekeken worden
en zo kan men van binnen uit
eventuele feiltjes opsporen. Ploeg Rol
was in elk geval voor een studenten-
werking, ook buiten de kring. Daarom
zouden zij wel in de ASR blijven, maar
dan moest de struktuur veranderen
zodat de studenten zich meer in de ASR
terugvinden. Eigenlijk opteerden zij
voor een overkoepeling ad hoc. Enkel
wanneer er problemen Zouden zijn,
was het nodig met de kringen de
hoofden bij elkaar te steken. In elk
geval moest er meer informatie door-
gespeeld worden over de overkoepe-
lende strukturen. Vanuit de zaal stelde
men toen de vraag wat er zou gebeuren
als ASR niet meer door de akademische
overheid zou erkend worden. Door-
gaans zou men dan proberen aan een
nieuwe overkoepeling mee te werken.
Een toeschouwer vroeg ook wat

men vond van de "politieke" werking
van de ASR. Ploeg Geest vond dat er
enkel kompromisstandpunten mogen
ingenomen worden waarbij ook de
tegenstemmers zich kunnen neerleg-
gen.Ploeg Rol achtte het zelfs helemaal
niet nodig standpunten in te nemen.
Die gaan toch altijd tegen de minder-
heid in. Het was beter geen standpunt
in te nemen en de aandacht enkel te
richten op het studentikoze. Tot onze
verbazing hoorden wij daar ook dat de
ASR enkel maar standpunten inneemt
over EI Salvador enzovoorts. Tenvijl
dit nog nooit ter sprake is gekomen.
want men werkt 'politiek' gezien enkel
rond studentenproblemen op onderwijs-,
voedingsvlak en dergelijke. Als laatste
onderwerp werd ook nog nagekaart
over de VTK-reizen.

aandacht zouden hebben voor jaar-
werking. Dit betekende echter niet
het afbreken van centrale aktiviteiten
of het volledig aan jaarinitiatief over-
laten van dergelijke projekten. Even
centraal stond een betere infodoor-
stroming tussen de kring en zijn
"konsurnenten". Hier hoopte men
sterk op terugstroming van informatie
zodat de kring eindelijk zou weten wat
de basis wilde.
Na een diavoorstelling over de

werking van het huidige presidium
volgde dan het eigenlijke debat. On-
dertussen was al menig flesje Kriek
soldaat gemaakt.

Debat
De eerste vraag die door het huidige
presidium gelanceerd werd betrof de
serviceverlening. Geest wees hier nog
eens op het verkopen van kursussen iri
de les. Rol stelde zich op het standpunt
dat elke service zou verleend worden
waar belangstelling voor bestond.
Probleem was dan wel de detektie van
de interesse. Konform aan zijn basis-
programma oordeelde Triplex een
zekere afbouw van de service oppor-
tuun. Een volgende, minder interes-
sant tema, betrof de bar van de
Arenbergwoonwijk en het VTK. Rond
de vraag van de infodoorstroming
bleek bij ploegen Rol en Geest een
zekere overeenkomst: er moest cffek-
tief meer doorstromen. Triplex vond
niet dat VTKvoor alles reklame moest
maken. Wie iets organiseert vanuit de
basis, kan ook wel voor de reklame
zorgen. Ploeg Kriek dacht dat de
studenten hoegenaamd niet geïnteres-
seerd waren in het VTK,als zij maar op
tijd en stond hun kursussen kregen.

Ploeggeest
Ploeggeest had dan de eer zich voor te
stellen. Bij de presentatie bleek in elk
geval een ruime dosis zeIfbewierroking
aanwezig te zijn. En waar mogelijk
werden de andere ploegen in hun hemd
gezet. Kwa programma zou het VTK
nog meer de service- en ontspannings-
toer opgaan. Zo wordt er ondermeer
aan gedacht elke woensdagavond een
kafTee in Leuven-stad te reserveren.
Eindelijk gaan de kaffees daar terug
floreren! Andere studenten wezen nu
al gewaarschuwd.
Een andere innovatie bestond uit

het in de jaren verkopen van de
kursussen. Eén van de volgende jaren
ook nog op kot? Hoewel de ASR
gesteund zou worden, werd toch
vooral gedacht aan interfakultaire
samenwerking als zodanig: krans-
avondjes met Germanisten en Roma-
nisten... Bovendien achtte men het
hoog tijd om de Interfakultaire Kring,
de Europakring en soortgelijke initia-
tieven dichter bij de ingenieur te
brengen.

Overkoepeling
Volgens een telling van de rijkswacht
was het publiek op dat ogenblik
teruggelopen tot ongeveer 60 harden.
Onder die ruime belangstelling werd
het onderwerp ASR aangegrepen.
Ploeg Kriek beperkte er zich toe erop
te wijzen dat een overkoepeling nodig
was voor sport en kultuur. De rest van
het debat zou zij er vooral op wijzen
dat er nu toch al genoeg gezeverd was.
Ploeg Geest maakte een onderscheid
tussen een strukturele en een inhoude-

De rtx-verkiezingen gaven dit jaar aanleiding tot heel wat vragen. Zo werd
voor het eerst het verkiezingsdebat losgekoppeld van de stemming - wat de
motivering van de studenten om het debat te volgen niet ten goede kwam.
Verder was het jammer dat er een ploeg als Triplex aan zelf censuur meende te
moeten doen. Ondanks hun toch wel degelijk uitgewerkt programma, trok
Triplex zich voor de stemming uit de strijd terug. Naar verluidt" omdat ze geen
kans zouden maken". Ploeg Rol won de verkiezing ruimschoots met 541
stemmen, Ploeggeest haalde 186 stemmen en er waren zelfs 6 ongeldige
stemmers. De kersverse preses van ploeg Rol, Jan Laga, zal het als
toekomstige paus daarbij niet aan zijn hart laten komen. (foto Veto)

Rol
Ploeg Rol kwam iets sympatieker over
bij de voorstelling. Zij mikten vooral
op de kontinuïteit in de werking. Via
een visuele voorstelling werden hun
opties inzake sport, kursusdienst, kul-
tuur, jaarwerking en onderwijs duide-
lijk gemaakt. In hun geschreven pro-
gramma stond bovendien dat zij meer

Stemming
De volgende dag mochten de inge-
ueurs naar de stembus trekken. Ploeg
Rol won het van Ploeggeest met 541
stemmen tegen 186.

TBC



Veto, jaargang 10 nr. 29, dd. 17 mei 1984 5

Veto sprak met kardinaal Danneels (deel 3)

Belgische bisschoppen over kernbewapening
De tijd dat legers aange-

voerd door de kerk ten
strijdde trokken, lijkt

voorbij te zijn. De tijd dat de
kerk wapens zegent, of beter de
soldaat die de wapens draagt, is
nog niet voorbij, want er bestaat
immers zoiets als wettige zelfver-
dediging. Momenteel lijkt de
vraag niet te zijn of er legers
moeten zijn, maar wel welke
wapens zij mogen hebben en hoe
het aantal wapens verminderd
kan worden zonder de officiële
bestaansredenen van wapens,
vrede, te verstoren. Dit probleem
legden wij voor aan Kardinaal
Danneeis.

Veto: Wal is de essentic van de briefvan
de Belgische bischoppen over kernbe-
wapening?
Danneeis: .. In onze brief hebben we
gekeken naar wat we kunnen verklaren
in naam van het geloof. In naam van
het geloof kan je verklaren dal er geen
oorlog meer mag zijn, nu minder dan
ooit omdat men wapens gaat inzetten
die het einde van de mensheid mee-
brengen. In zekere mate is "gij zult niet
doden" en "gij zult geen oorlog voe-
ren" veel dwingender dan tien jaar
geleden. Op gebied van metodes om
deze waarde te bereiken, zijn er twee
grote mogelijkheden; en ik denk datje
het recht hebt als kristen om één van
deze twee opties te nemen. Inzake deze
keuze kunnen de bischoppen niet
dwingend als bischoppen spreken.
Men kan bijvoorbeeld zeggen: "In het
huidige bestel zou het beter zijn dat we
eenzijdige stappen doen en ons kwets-
baar opstellen ten opzichte van de
anderen, Zo zien ze onze goede wil en
worden ze uitgenodigd hetzelfde te
doen. Zo komen tot een vermindering
van het wapenarsenaal." Dit is één
mogelijkheid. Het is echter geen
zekerheid .»

.. Er is echter ook een andere weg
namelijk in deze wereld, waar er geen
alomvattend gezag bestaat dat in staat
blijkt oorlogen te doen ophouden, is
een evenwicht van krachten tussen de
partijen moreel aanvaardbaar op voor-
waarde dat dit een vertrek basis is tot
besprekingen om te ontwapenen langs
weerszijden. Het gaat hier om het
prudentiële probleem van inschatting
van een situatie. Beide metodes zijn
verenigbaar met het evangelie en met
wat de kerk zegt. Op het eerste gezicht
lijkt de metode: 'biedt geen weerstand
aan het kwaad' eigenlijk meer evange-
lisch: 'Biedt de andere wang aan als
men je op de ene slaat'. Ik denk datje
dat moogt doen voor jezelf; je mag er
ook je medegelovige toe uitnodigen.
Maar mag je je broeders en zusters
verplichten van ook de andere wang
aan te bieden'! Dat vraagje toch alsje
een politiek voert van je kwetsbaar op
te stellen. Je kan wel voor zoiets
opkomen; en Pax Christi doet dat. Ik
ben daar helemaal mee akkoord ...
Veto: Pax Christi zegt loch niet dal lI'e
011.1 totaal weerloos tnoeten opstellen.
Ze ::egl dal 11'1' kleine stapjes 1II0('/ell
zetten dil' onze veilighcu! niet in gevaar
brengen. I let ene hoort hij hel andere.
Danneeis: ..Ja, maar het is één optie.
De vraag is: zul de andere partij
daarop ingaan? Anderen zeggen: "La-
ten we door dialoog de vrede bewaren
en in een sfeer van evenwicht komen
tot een afbouw." Zij vinden dit de
meest realistische oplossing ...

Veto: Dl' Katoliek c Jeugdraad (A·.fR)
II'{/.I' over jul/ie brief ontgoocheld. Ze
hebben erover gezegd dal hij niet
duidelijk is en dat dl' houding 1'011 de
regering erdoor kali goedgepraat
worden.

DanneeIs: "Het is zeer duidelijk wat de
bischoppen willen. Maar het is inder-
daad niet het doordrukken van één
standpunt. »

Veto: Moet hel doel dl' middelen niet
beïnvloeden. lk denk dal je hel doel
- vrede - toch niet met alle middelen
kan realiseren.

Danneeis: «Neen, maar toch wellicht
met méér dan één middel, in dit geval.
Want ik denk dat niemand oorlog wil.

Maar hoe bekom je het effektief? »

De Amerikaanse
Bischoppen

Veto: Zijn de Amerikaanse bischoppen
verder gegaan in hun standpunt?

Danneeis: .. Het enige verschil tussen
de Amerikaanse brief en de onze is dat
zij op het terrein zich duidelijk hebben
uitgesproken over de vrije opties die je
kan nemen en dat wij ons gehouden
hebben bij de principes. De Franse
bischoppen spreken over dezelfde
principes maar geven radikaal de
tegengestelde strategie. Ik vind dat je
kunt sympatie hebben voor een of
andere opvatting, maar je moet onder-
scheid maken tussen de niveaus waar-
op je spreekt. De kerk moet de
autonomie van de politiekers, strate-
gen respekteren. Zij kan de gewetens
van mensen vormen en oproepen om
een bewuste keuze te doen. Trouwens
onze brief is niet het enige geluid wat
hierover in de kerk gehoord wordt. Er
wordt in de kerk heel duidelijk gezegd
dat je naar vrede moet streven en op
mikro-niveau is dat zeker door eerst
kleine stappen te zetten. De brief is een
soort momentopname. De Ameri-
kaanse bischoppen zijn niet veel verder
gegaan. In een lang gesprek met
Kardinaal Bernadin heeft hij me
gezegd dat de Amerikaanse bischop-
pen niet wensen pacifist te zijn in de zin
dat pacifisme werkelijk alle gebruik
van wapens uitsluit. »

Veto: Wat vindt u van de opmerking van
de Katolieke Jeugdraad dat jullie brie/
noch vis noch vlees is?

Danneels: "Iedereen is vrij in de
beoordeling van de brief. Ik denk dat
het standpunt van Pax Christi hierin
veel juister is geweest. Zij hebben
gezegd: "De bischoppen hebben ge-
sproken tot zover als zij moesten
spreken, nu is het aan de kristenen, ,
teologen, politiekers om hun verant-
woordelijkheid op te nemen." »

Een boodschap
Veto: Zou u nog iets willen zeggen aan
de Leuvense studenten?
DanneeIs: «Het eerste dat ik zou willen
zeggen is dat men moet optornen tegen
de sfeer van ontmoediging. Wat mij
opvalt bij vele jonge mensen is hun
gebrek aan hoop. Misschien niet
helemaal ten onrechte, hun toekomst
is niet verzekerd. Gaan zij werk
vinden? Deze stemmingis begrijpbaar,
maar ik vind dat men moet blijven
geloven dat er toekomst is voor
mensen die hard werken. Reageren
tegen de sfeer: 'Wat gaat dat worden"
dat lijkt mij fundamenteel. Men moet
dat kultiveren."
.. Een tweede zaak die ik zou willen

opmerken is dat men aan de unief niet
alleen het verstand moet ontwikkelen,
maar ook aan het moreel besef
- karaktervorming - moet werken.
De vrees is een beetje: krijgt men geen
specialisten op wetenschappelijk ge-
bied bij wie het morele en religieuse
besef niet mee geëvolueerd is. Het
grootste probleem van de toekomst
gaat zijn: 'Waarom doen we wat we
doen?' en niet 'Wat of hoe we het
doen', De grote problemen zijn niet
deze van technologie maar wel van
etika. Het probleem is niet zozeer dat

we atoombommen hebben, maar wel
'waarom?'. En wie zal voldoende
moreel gevormd zijn om in die zaak
verantwoordelijk te handelen. We
lopen het gevaar te worden zoals de
leerling tovenaar die de bezem in
werking zet, maar die hem niet meer

kan stilleggen en beheersen. Dit wer-
ken aan het morele besef zou mis-
schien kunnen gebeuren door het

inschuiven van een kursus in het
lespakket. Maar veel meer nog door
algemene en spirituele vorming van de
student als integrale mens. De strijd
tegen de sfeer van ontmoediging is
toch de belangrijkste boodschap die ik
zou willen meegeven aan de Leuvense
studenten."
Veto: Dat was een mooi slot. ik dank u.

Koen Verboven

Degelijke werking nog verbeteren
WINA - Ook de wis- en natuurkundi-
gen, en om niet te vergeten de
informatici, willen hun stemmetje wel
eens uitbrengen. AI was het maar om
nog betere kandidaten de dienst te
doen uitmaken. Vorige donderdag was
het weer zover in het Re.Ongeveer 100
aanwezigen woonden de esbattemen-
ten bij, waaronder uiteraard ook Veto.
Want hier was tenminste een fuif
achteraf voorzien.

De eerste diskussies ontsponnen
zich rond de onderwijswerking. Die is
in Wina traditioneel vrij sterk. Het
eigenlijke basisprogramma voor de
kandidaten Fakulteitsraad en po werd
naar voor gebracht door Liliane
Philippe. Zij wees terecht op de nood-
zaak om kandidaten te kiezen die een
duidelijk programma hebben met
goed gemotiveerde doelstellingen.
Volgens haar waren de doelstellingen
in twee richtingen onder te verdelen.
Naar binnen toe moest de onder-

wijswerkgroep nog verder uitgebouwd
worden (o.a. de informatici moesten er
meer in betrokken worden), de
infodoorstroming naar de studenten
moest nog sterker verzorgd worden.
Dit veronderstelt natuurlijk dat de
studenten het Newtonneke (het blad
van Wina) en de Winagenda lezen (wat
veronderstelt dat ook niet-wisk undige
tekens kunnen gelezen worden).
Bo ve n d ie n moet men luisteren
wanneer aan de mikro iets voorgesteld
wordt. Verder zou er sterk gewerk t
worden rond de taak en verantwocr-
delijkheid van de ombudsman en een
bijwerking van de tesisbrosjure. De
'hete' onderwerpen zouden ook sterk
op de voet gevolgd worden, maar hier
had men natuurlijk nog geen zicht op.

Een tweede aspekt betreft dan de
werking naar buitenuit. Belangrijk
was het verdedigen van de studenten-
standpunten op de Iakulteitsraden en
de POK 's. Maar ook naar de Kringraad
van de ASR moet een sterke werking
opgebouwd worden rond aggregatie,
tesis, doceergedrag, eksamensys-
teem ... Uiteindelijk zou dan ook een
driekoppige delegatie gekozen worden
voor deze raad. Voor Kultuurraad en
Sportraad stelden er zich nauwelijks
problemen. Hetgeen niet kan gezegd
worden voor. ..

Sociale raad
De eerste kandidaat was Urbain
Bocykcns, lid van het KVHV. Hij zou

graag naar Sociale Raad gaan om
ervaringen op te doen met betrekking
tot het vertegenwoordigen en om
mensen uit andere kringen te leren
kennen. Het publiek legde hem vrij
degelijk op de rooster, onder meer
over lidmaatschap. Die vond hij niet
ter zake doend. Zijn oordeel over de
dingen die ASR gedaan heeft, kon hij
niet formuleren. Daarvoor zou hijjuist
naar Sora gaan. Maar er waren in elk
geval problemen met de struktuur der
ASR, en -dus moest die ook aangepast
worden.
De tweede kandidaat heette Jan

Wijnants, lid van MLB. Door zenuwen
miste hij zijn intro. Uiteindelijk
slaagde hij er toch in erop te wijzen dat
de radenwerking er niet is om er te
zitten, maar juist om te werken. Hij
pleitte verder voor een werking rond
demokratisering door alle Winamen-
sen. In elk geval zou het eksperiment
met de "nieuwsbrief sociaal" verder
moeten lopen. In elk geval maakte hij
een onderscheid tussen het 'vertegen-
woordigen' dat 'demokratisch' moet
zijn en de 'werking' die je niet zomaar
op de modale student mag afstem-
men.

De derde kandidaat heette Danny
Wouters. Hij presenteerde zich als een
buffer tussen beide voorgaande
partijen. Later op de avond zou blijken
dat alleen de buffer door het
aanwezige publiek verkozen werd. Jan
werd definitief weggestemd en Urbain
werd weggestemd. Maar omdat hij niet
over een bepaald percentage tegen-
stemmen ging, kan hij in oktober nog
gekoöpteerd worden.

Kring
En dan de Wina-eigenaardigheid.
Waar in de meeste kringen ofwel een
totale ploeg wordt verkozen, ofwel
voor elke funktie apart wordt gekozen,
is dit in Wina niet het geval. Daar kiest
men de eksterne funkties (hierboven)
apart, terwijl het interne werk
opgedragen wordt aan een ploeg in
zijn geheel. Bijna een Belgisch
kompromis dus.

De ploeg droeg de kryptische naam
Purenaaik en draaide rond Peter Van
Leemput. Een eerste essentiële
werkingspunt bestond erin de wissel-
werking tussen het presidium en de
studenten te verbeteren. Daartoe
werden een aanu-l aktiviteiten naar de
studenten toe opgesomd. Tegelijker-

tijd zou via de jaarverantwoordelijken
geprobeerd worden om de aktiviteiten
vanuit de jaren op te vangen en te
stimuleren. Alsof dit nog niet genoeg
is, staat ekspliciet in het programma
dat de manier van werken van een
- fakulteitskring moet overgebracht
worden bij de studenten. Daartoe
dienen onder andere de Wina-dag en
het betrekken van zoveel mogelijk
mensen bij de werking. Tegelijk zal er
gezorgd worden voor een gezonde
infodoorstroming via alle mogelijke
geschreven en gesproken kanalen.

gekombineerd met een doorstroming
van alle gegevens. In elk geval stond
Wina als ploeg achter een aktieve
medewerking in de ASR. Er zal ook
naar gestreefd worden de studierich-
ting meer naar buiten te brengen,
onder meer naar de industrie.
Daarvoor zal men info verspreiden
over de onderzoeken die aan de
fakulteit plaatsvinden, wat gebeurd is
en wat nog zal plaatsvinden.

Dat de ploeg er in alle funkties goed
bezet en kant-en-klaar uitzag, vonden
ook de kiezers. Slechts 5 tegenstem-
men en 2 onthoudingen, te'rwijl. alle
andere Winezen (zo noemen lij zich)
voorstemden,

Aktief
Een tweede essentiële punt behelst de
aktieve werking binnen de raden van
de ASR en de universiteit. Uiteraard

TBC
Marc Conings
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Géén kringverkiezingssysteem in de ASR is meer uitgedokterd als dat van WINA.
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voorhand een hoopje vragen opge-
steld, zodat beide kandidaten konden
geëvalueerd worden. Zo moesten bei-
den ekspliciet hun standpunt tegeno-
ver de ASRuiten: ze zouden in de ASR
blijven werken. Kwa onderwijswer-
king bleek er ook al weinig verschil.
Een derde item betrof de mogelijk-

heid de financiële problemen te verhel-
pen. Pas bij het vierde punt was er enig
verschil: toen moest men het huidige
Chemika-beleid evalueren. Pol sprak
over een beter funktioneren van de
presidiumwerkvergaderingen. Mark
was minder konkreet, maar bracht wel
een punt van kritiek aan. Volgens hem
kwam er veel te weinig vanuit het
presidium bij de doorsnee-scheikun-
stenaar terecht. De volgende vragen
begonnen wel steeds meer weg te
hebben van een kwis. Waarbij de
minder ervaren kandidaat Mark, die

alzo nagestreefd voor een optimale
verhouding tussen algemene basisop-
leiding enerzijds en specialisatie ander-
zijds. Dit moet een ingenieur de
mogelijkheid geven zich efficiënt te
kunnen aanpassen aan de evoluerende
technische eisen binnen het kader van
een onderneming waarvan het sociaal
profiel zich steeds duidelijker aftekent
in een milieu-bewuste omgeving.',
aldus de honorable director. Het beeld
dat hij ophangt van de ingenieur in de
toekomst, betreft een persoon die een
bredere basisopleiding heeft, waarin
een goede technische kennis gekombi-
neerd wordt met een goede sociaal-
ekonomische vorming. De vorming
van een ingenieur moet ook' na zijn
studies een permanent karakter aan-
nemen, zodat hij zich soepel kan
aanpassen aan de wisselende eisen aan
zijn onderneming en omgeving.
In een volgend artikeltje doet Joske

Snellius een oproep om binnen het
VTK te komen tot een werkgroep die
zich zou bezighouden met het militair-
wetenschappelijk onderzoek aan de
KUL. Hij is zich bewust van het feit dat
het hier een komplekse materie betreft
en zijn voorstel tot werking strekt zich
ook over meerdere jaren uit. Vragen
waarmee de werkgroep zich zou
bezighouden zijn o.m. 'hoe zit het
militair-industrieel kompleks in elkaar
in België en Europa? Wat gebeurt er
met de resultaten van de onderzoekin-
gen aan de Belgische universiteiten?
Welke onderzoekingen zijn voor mili-
tair gebruik vatbaar? Welke toepas-
singen? Welke nieuwe materialen?'
'We maken praktisch het enige beroep
uit dat kwa tewerkstelling gediend is
met de wapenindustrie', aldus Joske.
Mensen die met hem kontakt willen
opnemen voor de werkgroep wenden
zich naar 'ciré, blok negen, eerste
verdiep'.
Een laatste artikeltje - veeleer een

aankondiging - handelt over het
voorstel van de werkgroep didaktiek
om een speciaal seminarie te organise-
ren over ekspressievaardigheden, daar
'er voor dergelijke ekstra-curriculaire
aktiviteiten geen geld beschikbaar is
aan onze fakulteit'.

Frustratietraining
Ook Palfijn (nr. 3) is aan zijn laatste
nummer toe van deze jaargang en ook
deze keer wordt de kwaliteit gestadig
hoog gehouden. Een eerste artikel
beschrijft een ontwenningsmetode
voor alkoholici die toegepast wordt in
de psychiatrische kliniek St. Hierony-
mus. -In een periode van 10 tot 14
dagen wordt de patiënt tijdens de
'ontgiftingsfase' ontwend. Tijdens de-
ze periode kan een ontwenningsterapie
aanvatten, die het tema 'zelfkontrole'
centraal stelt. Hierin zijn relaksatieme-
toden voorzien, evenals groepsverga-
deringen. In de frustratietraining
wordt gepoogd de frustratiedrempel te
verhogen. Men gaat ervan uit dat een
reeks vervelende situaties en ervarin-
gen in het leven van de patiënt
aanleiding zijn, om tot het gebruik van
drugs te komen. Men leert alkoholis-

Het beste uit de kringbladen
ten allerlei vervelende toestanden te
doorstaan zonder dat ze hierbij terug
naar het glas grijpen. In een tweede
artikel worden heelwat tips aange-
reikt m.b.t. de wijze waarop men aan
patiëntenbegeleiding kan doen en dit
in twee specifieke situaties. Namelijk
hoe moet men patiënten of familiele-
den 'slecht nieuws' melden? Hoe moet
er worden omgegaan in krisissitua-
ties?
In een volgend artikel wordt vrij

uitgebreid ingegaan op de specifieke
problematiek van de rxu-patiénten,
een vrij zeldzame ziekte. Volgens de
voorzitter van de zelfhulpgroep die
bestaat uit ouders van deze patiënten,
is de behandeling en de voeding van
deze patiënten zeer duur, en is het
schandalig dat recent een aantal
medikamenten die deze patiënten die-
nen te gebruiken niet meer terugbe-
taald worden door de ziekenkas. De
tekst van de voorzitter wordt ter
kommentaar voorgelegd aan een aan-
tal proffen en verantwoordelijke. in-
stanties, waarbij de lezer - alhoewel
een medische deskundigheid vaak
nodig is om een en ander te begrijpen
- aan het einde van dit 'dossier' een
vrij goed overzicht krijgt van de
problematiek.
In deze Palfijn ook nog artikels over

Free Clinic en numerus ....clausus (een
pleidooi pro !). Last but 'lot least krijgt
de vzw Geneeskunde voor het Volk de
kans om een aantal werkingsprincipes
naar voren te brengen. Dit artikel
kwam er naar aanleiding van het feit
dat de Fakulteit zich verzette tegen de
aanduiding van een groepspraktijk
van de genoemde vzw. als stageplaats
in de opleiding geneeskunde.. De
ondertekenaars van het artikel Freddy
Merckx en Michel Vanduffel zijn van
oordeel dat er binnen de groepsprak-
tijk aan prima geneeskunde gedaan
wordt, en dat de weigering van de
fakulteit enkel op een politieke selektie
stoelt. De acht werkingsprincipes
waarop de vzw steunt zijn: streven
naar een integrale benadering van de
patiënt (een zieke is ook een sociaal
wezen); een multidisciplinaire bena-
dering, werken aan terugbetalingsta-
rieven; aandacht voor de preventie;
stimuleren dat patiënten hun gezond-
heid in eigen handen nemen via
zelfhulpgroepen; medische bijscho-
ling verzorgen, aandacht voor alterna-
tieve vormen van geneeskunde; vol-
doende tijd maken voor de patiënt.
De vzw Geneeskunde voor het volk

is van oordeel dat men de mensen niet
effektief kan helpen zonder ook probe-
ren te sleutelen aan de oorzaken van de
vele menselijke miserie, wat een kon-
kreet politiek engagement veronder-
stelt. Men ontkent dat men de patiën-
ten politiek misbruikt. Argumenten
hiervoor zijn het feit dat de groeps-
praktijken van de vzw sinds jaren een
groot sukses blijven kennen, en dat de
artsen die voor de Orde van Genees-
heren worden gedaagd kunnen reke-
nen op een maksimale steun van
patiënten.

Vanzwam

"--------------ADVERTENTIE:

Dekringbladen zijn aan'
het uitwuiven toe. De
gewaardeerde lezer wordt

bedankt voor de aandacht die hij
het afgelopen akademiejaar aan
het blad heeft geschonken, en
grote beloften voor de toekomst
worden aan het geduldige papier
toevertrouwd, al situeert zich
een en ander in de verkiezings-
sfeer. Floreat nr.5 (landbouw-
kring) is wat genoemd wordt een
'verkiezingstloreat'. Iedereen die
één of andere funktie gedragen
heeft binnen de kring mag zijn
evaluatie maken, en in een
tweede deel wordt per funktie
voor de mogelijke kandidaten
uiteengezet wat de betreffende
taak zoal inhoudt. Een en ander
moet dienen om de 'program-
ma's van de verschillende kandi-
daten tijdens de kringverkiezin-
gen met een kritisch oog te
bekijken.' In zijn 'nawoordje'
zegt preses Walter dat zijn
prioriteit, nl. het 'verplicht uit-
geven van een kursustekst door
de proffen' een sukses is geweest.
De pogingen in dit verband via
de POK en de fakulteitsraad
hebben evenwel ter zake niet veel
aarde aan de dijk gebracht, en
daarom is men snel overgestapt
naar het opstellen van studen-
tenkursussen.

Tussen de lijst van reissouvenirs
opgesteld door Bros vinden we op
14/12 met betrekking tot het bezoek
aan de kerncentrale van Doel dat 'de
radioaktieve stoffen ons niet deren, wij
zijn immuun !'. De vijf arbeiders in de
kerncentrale van Tihange die afgelo-
pen weken werden bestraald, zullen
daar waarschijnlijk een andere mening
over hebben. Met betrekking tot het
uiteenvallen van de ASR, doordat een
aantal kringen zich afscheiden, is Jef
de Brabandere niet zo gelukkig met het
gevoerde ASR-beleid. Jef stelt dat velen
binnen en buiten de ASRdachten e%f
hoopten dat het protest tegen de ASR
ook dit jaar wel weer zou doven, zoals
reeds een aantal keren voordien was
gebeu rd. 'Juist door deze nonchalante
aanpak is gebeurd, wat niemand had
verwacht. Ekonomika was het beu en
stapte op.' 'Voor het moment zijn het er
reeds zeven. Ook na deze breuk had
men op ASR nog niet door wat er aan
het gebeuren was. De volledige studen-
tenorganisatie viel uiteen, en daar
deden ze niets aan.' Alle verantwoor-
delijken binnen de kring maken alzo
hun bilan, en per funktie wordt ten
tweede male nog eens inhoudelijk
teruggekomen met een uitgebreide
taakomschrijving. Zoals steeds een
zeer goede Iloreat dus ...

Opleiding & karrière
In Ir. Reëel wordt in het april nummer
veel aandacht besteed aan de program-
ma's van de ploegen die zich kandidaat
hebben gesteld om het presidium
volgend jaar waar te nemen. TBe zal u
in zijn rubriek meer vertellen over de
programma's en verkiezingsuitslag
binnen VTK. Wat de andere artikels in
dit kringblad betreft is er vooreerst het
probleem rond IMEe, dat aangesneden
wordt door Ivar Hermans. Hij verzet
zich in dit artikel tegen de geplande
vestigingsplaats van dit Interuniversi-
tair Micro Electronisch Centrum (1-
MEe). 'De laatste groene navelstreng
waardoor Leuven nog met zijn omge-
ving verbonden is, zal dan ook
definitief doorgesneden worden.', al-
dus Hermans. Ook zal er als de huidige
plannen worden doorgevoerd, een
ekstra belasting ontstaan wat de
verkeerssituatie betreft op de Celestij-
nenlaan.
Frans Van Horenbeeck, Honora-

bele Director of Fabrimetal (patroons-
organisatie die de bedrijven groepeert
uit de metaalverwerkende industrie),
krijgt de kans om op een drietal
bladzijden zijn ideeën uiteen te zetten
met betrekking tot 'Ingenieur, oplei-
ding en karrière'. De Belgische indus-
trie heeft volgens hem vooral behoefte
aan een ingenieur met een brede
basisopleiding. 'Een kompromis dient

Verkiezingen in Chemika
De struktuur
van een preseskandidaat
CHEMIKA- In de kringderChemika-
liërs loopt het vól lolbroeken. Dat
bewees het kringblaadje het Chemistje
reeds meer dan eens. Maar wanneer
nodig kan toch de nodige ernst
opgebracht worden. Zoals bij de
kringverkiezingen dit jaar, waar twee
kandidaten grondig op de rooster
werden gelegd.
Omdat de Chemistenbevolking ta-

melijk dun loopt in het Leuvense
verkiest men in deze kring elk jaar
eerst een preses apart. Pas later wordt
dan de ploeg aangevuld. Een eigenaar-
dige procedure, maar het voorkomt
het opkomen van 2 halfslachtige
ploegen.

Mark
Mark was de nieuwkomer op het
toneel. Zijn enige ervaring bestond uit
het jaarverantwoordelijkheidsschap

Mark van Chemika: nog even rustig in de zetel zitten. Als preses in de (studie-)
drukste richting van deze unief kan hij dat volgend jaar wel vergeten.

dit jaar. In zijn geschreven programma
had hij aandacht voor ontspanning,
sport, kultuur en een organisatorische
opbouw binnen Chemika. Kwa sport
zou eraan gedacht worden de interfa-
kultaire aktiviteiten stevig aan te
vullen met binnenfakultaire aktivitei-
ten.
Op kultureel vlak was er bijzonder

veel aandacht voor filmwerking. Or-
ganisatorisch werd gepleit voor een
gezonder geldbeheer van de kring en
het uitbouwen van de kursusdienst.
Tenslotte vermelden we nog het orga-
niseren van allerhande bedijfsbezoe-
ken (helaas met die bekende brouwerij
ook). Veel aandacht zou ook gaan
naar eerste kan, vooral na de doop.

Pol
Pol was de man met meer ervaring. Dit
bleek ook duidelijk.uit zijn geschreven
programma. Daarin was sprake van
het meer betrekken van alle chemici bij
het beleid. Tegelijk moet een betere
infodoorstroming naar de hele kring
toe gerealiseerd worden. Ook de ASR
werd impliciet gesteund, want hierover
moest ook meer info verspreid wor-
den. Zoals bij Mark kwam ook een
beter financieel beleid op het program-
ma. Kwa ontspanning, kultuur en
sport viel ook een zekere gelijkenis te
bespeuren, hoewel alles iets meer
uitgewerkt werd. Opvallend was wel
het opnemen van een onderwijsluikje,
met o.a. het organiseren van DUO-
enquetes.

Debat
Papier is geduldig en een kandidaat
kan zich wel eens wegstoppen. Dus
organiseerde men ook een konfronta-
tie. Het huidig presidium had op

zich tot dan toe goed uit de slag kon
trekken, nauwelijks nog enige vat op
de vragen kreeg. Boze tongen beweer-
den zelfs dat de vragen juist met die
bedoeling geformuleerd werden, want
de huidige ploeg zou liever Pol
verkozen gekregen hebben. Zo moes-
ten de kandidaten een antwoord
vinden op: noem alle aktiviteiten van
Chemika op, wie is de huidige minister
van onderwijs, wat moet een preses
zelf doen bij een TD of bij het
kerstfeest?
lieten beide kandidaten duidelijk uit-
schijnen dat kultuur niet weggelegd
was voor Chemika. Pol voegde daar-
aan toe dat het Stuc voor hem ook te
elitair was. Tenslotte werd de kwis
gekompleteerd met vragen als: geef
alle raden waar Chemika inzit en wie
vertegenwoordigt er ons daar, wie is de
departementsvoorzitter, geef de bete-
kenis van volgende 12 afkortingen en
wat doen die organisaties. In de echte
diskussie werd nog wat gebakkeleid
over het al dan niet zingen van de
Vlaamse Leeuw op de Chemika-
kantussen (tussen haakjes: 9 op een
jaar - welke studentenklub doet
beter?) en over de vrijheid van de
Chemika-vertegenwoordigers.

En verder
Op de konfrontatie bleek ook niet
zoveel volk aanwezig. Geen nood, de
techniek staat heden ten dage voor
niets. De hele affaire werd opgenomen
en daarna uitgetikt verspreid onder
den volke. Die dan, wijs en verstandig
als ze is, plechtig haar oordeel liet
kennen. Hopelijk kan de winnaar de
andere kandidaat vruchtbaar inscha-
kelen.

TBC
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Heirbaut maakt kabaal

Een heuse schelmenroman ...
Karel Heirbaut, één der

boegbeelden van de kom-
battieve arbeidersstrijd in

Vlaanderen, heeft bij EPO een
boek uitgebracht 'Onkruid op
een scheepswerf. Karel verhaalt
de voornaamste gebeurtenissen
op de scheepswerf van Boel-
Temse in de jaren zeventig. De
ironische schrijfstijl waarmee de
autentieke gebeurtenissen wor-
den naar voren gebracht, plaatst
dit boek in de galerij der zoge-
naamde schelmenromans. Bij
momenten haalt het zelfs het
nivo van de recente klassieker in
dit soort, namelijk het boek van
Peter Paul Zahl 'De gelukkigen'.

Het boek van Heirbaut is een aaneen-
rijging van konflikten en spanningen
op de scheepswerf van Boel, met hierin
drie hoofdrolspelers, namelijk de ar-
beiders op de werf, de direktie en ... de
vakbondstoppers.
In het konflikt tussen de eerste twee

legt die vakbondstop voortdurend een
rem op de arbeidersstrijd door kom-
battieve syndikale delegees te kort-
wieken. De recente gebeurtenissen van
de afgelopen jaren op Boel, meer
bepaald de staking in 1982 die 29
weken duurde en door de vakbonds-
top abrupt werd afgebroken, en het
feit dat Jan Cap bij de jongste sociale
verkiezingen door het ACV geweerd
werd als kandidaat, bevestigen het-
geen hierover in het boek wordt
geschreven.
Die gebeurtenissen zijn wellicht stof

voor een volgend boek van Heirbaut,
want de memoires in 'Onkruid op een
scheepswerf' lopen maar tot het najaar
van 1980.

Waarover gaat het. ..
Wat wel aan bod komt zijn onder meer

stakingen om hogere lonen, meer
veiligheid en gezondheid te bekomen
op het werk en dergelijke. Diverse
pogingen vanwege het ACV worden
geschetst om figuren als Heirbaut, Jan
Cap, Diseré ... als vakbondsmilitanten
te ontslaan.
Er wordt ook een poging beschreven

om binnen de katolieke arbeiders-
beweging een brug te slaan tussen het
kristendom en marxisme.
Er is de oprichting van een regionaal

arbeidskomitee en solidariteitsakties
worden op touw gezet met de Lee-
staking. Akties worden gevoerd tegen
de uitbuiting van vreemdelingen door
onderaannemers die op Boel werk-
zaam zijn. Verder ook veel aandacht
voor de akties van de Boel-arbeiders
tegen de aanwerving van Intergarde-
politiemensen op de werf.
Om de eisen tijdens de CAO-onder-

handelingen van 1977 kracht bij te
zetten wordt er gestaakt, waarna de
direktie reageert met een loek-out, dit
is de sluiting van het bedrijf gedurende
onbepaalde tijd, enz... '

Onderdrukking
Het boek laat kennis maken met
heelwat facetten van het arbeiders-
leven. Er is het failliet van het
medebeheer, de verschrikkelijke om-
standigheden waarin arbeiders vaak
verplicht zijn om te werken, de
neerbuigende manier dat de direktie de
arbeiders bejegent en tracht te disci-
plineren, de relatie met de vakbonds-
organisaties.
Het boek besteedt vooraf aandacht

aan de manier dat men op de werf het
verzet voert tegen de bestaande onder-
drukking.
"Vrienden, onze baas, niet de mijne,

spreekt altijd over de Japanese
scheepsbouwers die 's morgens turnen
voor hun werktaak. Dit allemaal voor
hun gezondheid. Ik zou hem willen
zeggen dat ik twee oren, twee ogen,
twee longen heb. Gij wilt die kapot-

Jan Stasstraat 14-16
Naamsestraat 166
Fonteinstraat 73
Tiensestraat 216
Naamsesteenweg 142, Heverlee
Naamsesteenweg 163, Heverlee
Tervuursesteenweg 190-196, Heverlee
Tiensesteenweg 94, Heverlee

maken. Dan krijgt gij van mij twee
vuisten. ik weet dat uit de hemel of uit
die glazen kast (LV kantoor waar de
bazen verblijven) niets komt. Van
bazen valt niets anders te verwachten
dan verminking. Ik zou geheel mijn
leven de bloemetjes willen zien! Ik
wens frisse, zuivere lucht in te ademen
zodat mijn longen springen van de
deugd. Wanneer ik de werf verlaat zou
ik alle dagen de vogeltjes graag horen
fluiten" (blz 44) aldus Diseré tijdens
een stakersmeeting ten tijde dat akties
gevoerd werden tegen het overdreven
lawaai en de hoeveelheid stof op de
werf, waardoor elke Boelwerker met
een stoflong komt te zitten na een tijd.
Eén van de akties tegen het feit dat

er op de Boel zes kuisvrouwen in
onderaanneming werken en dit tegen
lage lonen, bestaat erin dat de 2000
Boel-arbeiders in een detilee voor het
kantoor van baas Savijs passeren:
"Wanneer Mijnheer Flup (LV Savijs)
recht tracht te lopen, zwalpt hij als een
zat paard op een groen tapijt, totaal
ontredderd en uit zijn evenwicht
geslagen. Hij voelt nu een klein deel
van de ellende en miserie die indus-
triële gangsters bij de mensen over heel
de wereld brengen. Als onze Boelbaas
zijn gat verdraait pakken ...enkele
knappe kerels 's werelds duurste
sigaren. Ze paffen deze lekker op in
draaiende direktiezetels. Plotseling be-
gint Flup te bleiten. 'Ik ben mijn
rekeningmachine kwijt, mijn caran
d'ache is verdwenen! Wie heeft er
blinken aan de klinken van alle
direktiedeuren gesmeerd?' Mijnheer
Flup moet dringend zijn handen
wassen. De staart van het defilee van
de scheepsbouwers komt in zicht."
(blz 176)

De vakbonden
De vakbonden worden sterk gehekeld
omwille van hun betrachtingen de
'sociale vrede' tussen arbeiders en
patroons ten alle prijze te bewaren.
Een oVerleg in 1975 tuSSen vakbonden
en patroons om de militante delegees
bij de volgende sociale verkiezingen te
weren wordt als volgt beschreven: "De
portier ziet in de verte een kleine
autokaravaan aankomen met gedemp-
te lichten. Een groene auto rijdt
vooraan. Binnenin zit een vakbonds-
zitter, weggestoken in een groen
karnavalskostuum en totaal gemas-
kerd. De tweede auto is zoals de eerste,
maar nu is alles rood geverfd. Daar
achter komt een zwarte auto, achter
het stuur zit Von Himler, niet gemas-
kerd, in een grijs kostuum zonder

hakenkruis. De karavaan wordt ge-
sloten door een blauwe wagen, de
autobestuurder verkleed in een zwarte
monnik. Het is niemand minder dan
de vertegenwoordiger voor beide
scheepswerven Boel en Cockerill
Yard, mijnheer Boelcocke."

De eerste twee auto's zijn respektie-
velijk de groene en rode vakbond, dan
volgt de sociale bemiddelaar, dan
volgt de direktie ... Vakbonden houden
volgens Heirbaut heuse politiedossiers
bij over hun militanten, en de vak-
bondstoppers hebben bij het nemen
van hun besluiten lak aan hetgeen de
basis hierover denkt. Evenzeer treden
zij bij hun tribunalen de rechten van de
verdediging met de voeten. Deze
houding wordt bij elke sociale verkie-
zing door de Boelarbeiders overduide-
lijk afgestraft. Bij de jongste sociale

verkiezingen werd het ACV, dat Jan
Cap geweerd had, volledig wegge-
stemd op Boel...
Er is ongetwijfeld kritiek te leveren

op dit boek. Zo worden de direktie en
de vakbondstoppers uitspraken in de
mond gelegd, die zij wellicht nooit op
die manier uitgesproken hebben, maar
die de schrijver aldus geformuleerd
heeft om hun inherente bedoelingen
duidelijker te doen overkomen. Wie
echter in deze tijd van ekonomische
krisis, en het dagelijks liberaal geweld
in de media voor voortdurende inleve-
ringen, de arbeidersstrijd een warm
hart toedraagt, zal dit boek begroeten
als een warme douche en een wel-
gekomen verademing.

LV
K. Heirbaut, Onkruid op een scheeps-
werf, EPO, 180 blz.

Superman
van het leuke soort
Er is reeds een tijdje een ..

nieuw album over Blue-
berry op de markt. Deze

olijke jongen, luitenant in het
amerikaans leger, gedegradeerd,
in eer hersteld, opnieuw gedegra-
deerd, beschouwd als deserteur
door zowel noordelijken als
zuidelijken, als verrader door de
indianen en als gevaarlijke ban-
diet door de Mexikanen, houdt
dus blijkbaar van een opwin-
dend leventje en heeft zich nog
altijd niet teruggetrokken ergens
in de prairie om met rust gelaten
te worden.

Het stramien van het verhaal is
hetzelfde als van alle voorgaande
verhaaltjes uit de serie. Met de nodige
avonturen is onze held weer op pad
voor een nobel doel, dit keer zijn eigen
eerherstel in het Amerikaanse leger.
Hiervoor zoekt ie de hoofdrolspeler
van een paar andere verhalen terug op.
Deze blijkt immers, god uit het
masjientje, het onomstootbaar bewijs
voor Blueberries onschuld te bezitten.
Om het verhaal toch wat lijf te

geven, is die ouwe bekende natuurlijk
niet van plan dat bewijs zomaar te
geven. Voeg daar nog een staatsgreep
in Mexico en een bende bandieten
onder leiding van een franse vogelvrij-
verklaarde bij, en je hebt 48 pagina's
wild-west entertainment.
Uit het voorgaande zou men kunnen

besluiten dat 'De Laatste Kaart' geen
goede strip is. Niets is echter minder

waar. Daarvoor is het vakmanschap
van de auteurs te groot. Deze strip
biedt een portie goede ontspanning.
Bovendien is Blueberry een super-

man van het leuke soort. Als ie een
klap op z'n neus krijgt, bloedt die, van
een overmaat aan sterke drank wordt
ie dronken, en hij trapt èók in de
valstrikken van de knappe maar
verraderlijke jonge dame.
Natuurlijk wint hij op het einde wel,

maar dat neemt niet weg dat je het
gevoel hebt dat wat Blueberry over-
komt, in werkelijkheid misschien ook
wel zou gekund hebben. Onwaar-
schijnlijkheden komen er wel in voor,
maar ze nemen niet het overtreffende
karakter aan dat men zo vaak terug-
vindt in dergelijke verhaaltjes.
Een ding vind ik bijzonder storend

bij het lezen van deze strip. Door de
herhaaldelijke verwijzingen naar voor-
gaande verhalen, is het soms moeilijk
alle evoluties te volgen. Je kunt
weliswaar met het hele verhaal mee,
maar indien je de vorige afleveringen
niet gelezen hebt, is het soms moeilijk
alle verwijzingen te vatten.
Dit is een euvel waaraan veel strips

lijden. In een serie is het trouwens
kwasi-onmogelijk elke aflevering als
een autonoom, volledig losstaand
gegeven te presenteren. Maar dit
.verhaal, en meer algemeen de meeste
verhalen van Blueberry, maken het op
dit punt toch wat te bont.
Evengoed blijft deze strip voor de

Blueberry fans de moeite waard. Voor
wie een eerste kennismaking wil metde
held, is dit boekje ook vrij 'representa-
tief.

Mos

~~ ::""""""p _DINGU...taurant Sno,k Almo I Snack Alma 11 SedesC)fj.~\ AI 11 111 Gasthuisberg, Pauscoll. Alternatiefma en Meisjescentrum

ma 21/5 franchettesoep franchettesoep soep van de dag
gepaneerde visplak varkensrib rijst met varkenslapje
spinazie in room printa nière wakame en florentine
aardappelen aardappelen paddestoelen aardappelen
fruit yoghurt & fruit fruit fruit

d/22/5 preisoep preisoep soep van de dag
biefstuk pladijs loempia's gentse waterzooi
bloemkoolsla gebakken boontjes met rijst
volle rijst volle rijst
yoghurt yoghurt fruit fruit & yoghurt

wo 23/5 tomatensoep tomatensoep soep van de dag
rosbief kalkoenrol kikkererwten varkensgebraad
jonge worteltjes schorseneren in room op zijn Catalaans zonnige bloemkool
aardappelen aardappelen aardappelen
yoghurt & fruit fruit fruit dessert naar keus

do 24/5 ajuinsoep ajUinsoep soep van de dag
visfilet forel groentenpizza pilaw
andijvie in room rauwkost lucullus
volle rijst volle rijst
fruit yoghurt fruit

vr 25/5 andalouse soep andalouse soep soep van de dag
varkensgebraad' cordon bleu gierstkroketten roemeense
selder in room kampernoelies in room met soyasla viskroketten
aardappelen aardappelen , aardappelen
fruit fruit yoghurt & fruit

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911
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Pleidooi voor het ware kollektleve bedrijf
solidaire

on-
verdraagzaamheid

teitszorg is hier een voorbeeld van. De volgende
stap hierbij is integrale ekonomische betrokken-
heid. Het ekonomisch proces dient geen konfron-
tatie van sociale klassen te zijn, maar een
harmonieuze samenwerking van de betrokken
deelnemers.

Wanneer men vandaag over de rol van het
ekonomisch proces in zijn maatschappelijk
kader nadenkt, botst men nog steeds op de
ingeburgerde begrippen van arbeidsklasse
en kapitaalbezitters. Naargelang men
"links" - of "rechtst'-denkend is, betekent
dit dat men één van beide groepen als meest
essentieel voor het ekonomisch proces
ervaart. Strookt dit echter wel met de
werkelijkheid?

Forum Internationaal is een studentenbewe-
ging, met internationale vertakkingen, (o.a.
Schotland, Catalonië, Duitsland) in Leuven
opgericht in februari '82. Doel van de
beweging is een diskussieforum zijn waar de
maatschappelijke problemen en berde komen,
met de herbronning van het liberalisme in het
achterhoofd.
Kontaktadres: Bondgenotenlaan 38, 3000
Leuven.

We schrijven Brussel 13 mei, 16.30
uur. Terwijl de kop van de jongeren-
mars op de muziek van de Scabs en
Arbeid Adelt, slaags is geraakt met
de in blauwe sportoverall uitgedoste
oproerpolitie - die zich nota bene
opvallend dicht bij het podium heeft
geïnstalleerd - lijkt er eveneens iets
loos aan de staart. De 15000
manifestanten van zeer uiteenlo-
pend pluimage, kunnen het blijk-
baar ook al niet te best met elkaar
vinden. Terwijl het gemeenschappe-
lijk front van ABVV- en ACV-
jongeren al een tijdje staat te
wankelen, de cVP- en pvv-jongens
weigeren mee op te stappen, komt
VUJO af met een eigen eisenpakket
en dito slogans. Enkele onverdraag-
zame linkse militanten, onder lei-
ding van o.a. Leuvense bekenden
zoals een Karel Meganck, pikken
het blijkbaar niet dat linkse flamin-
ganten samen met hen optrekken,
en onder het skanderen van "Vla-
mingen-Walen Solidariteit" ram-
men deze heethoofden de linker-'
vleugel van VUJO én Willy Kuypers
in elkaar. Onder het brengen van de
Hitlergroet besluiten ze-!Tun zuive-
ringsaktie met vuurkestook te spe-
len met enkele leeuwevlaggen en
spandoeken. Een jonge vreemde
arbeider, getooid met een VU-
stikker, snapt er niets meer van. Wij
nog minder. Diezelfde flaminganten
liepen nochtans een uurtje voordien
samen op met een forse delegatie
van het MSRW (Mouvement Socia-
liste Révolutionnaire Wallon), een
waalse groepering, ontstaan uit
'Pour Ie Socialisme' en sinds einde
maart terug aktief met hun nieuw
tijdschrift 'Agir' onder de program-
maslogan : "pour Ie socialisme,
pour l'indépendance de la Wallo-
nie". Toen liepen Haan en Leeuw
solidair naast elkaar. Vlamingen en
Walen met gelijkaardige slogans,
beiden opkomend voor zelfbestuur.
Maar dat zullen de linkse neo-
unitaristen weer eens niet gesnapt
hebben. Blijkbaar blijft de Leeuw
voor hen nog steeds even zwart en
mogen de rode Haantjes nog steeds,
met hen meelopen.

Koen De Visscher

De overheid
In onze gemengde ekonomie treedt nog een vierde,
eksterne faktor op, namelijk de overheid. Aktueel
echter laat de overheid zich misbruiken om de korte
termijn belangen van de verschillende deelnemers
aan het ekonomisch proces te realiseren. Dit heeft
een zich steeds uitbreidende overheidssektor en een
ermee gepaard gaande financieringsstroom op
gang gebracht. Aldus leiden subsidies, ten
voordele van het kapitaal en de meestal korte
termijn tewerkstelling, tot het gebrek aan kapitaal
voor investeringen en nieuwe bedrijven in nog
groeiende sektoren. De parafiskale en liskale druk
roomt de helft van de werknemersproduktie af.
M.a.w. de overheid wordt in feite betaald voor niet
gepresteerde arbeid. De overheid h7:eft hier
duidelijk een negatieve invloed op het normale
verloop van het ekonomisch proces.

Men zou dit nog verder kunnen analyseren. De
konklusie is evenwel duidelijk: enkel een ekonomie
waar de drie betrokken faktoren, arbeid, manage-
ment en kapitaal op een optimale wijze geallokeerd
kunnen worden en op een produktieve wijze
samenwerken kan de toekomst veilig stellen. Dit is
het ware gelaat van een kollektieve ekonomie.

Marc Sampermans
Vz. Forum Internationaal

Erik Verhuist
Vz. Libertarisch Studiecentrum

Wanneer men het ekonomisch proces objektief en
wars van enige ideologie analyseert, dan vindt men
drie essentiële faktoren: arbeid, kapitaal en
management. Primaire vaststelling: deze drie
faktoren zijn niet eksklusief verbonden met een
bepaalde groep van personen. Inderdaad: arbeid is
elke aktiviteit geproduceerd ten behoeve van het
bedrijf. Arbeiders, bedienden, kaders en beheerders
produceren elk hun specifieke vorm van arbeid om
het ekonomisch proces te ondersteunen. Kapitaal
wordt gevormd door de nodige financiële middelen
om het ekonomisch proces te starten en gaande te
houden. Dit wordt verschaft door banken, geld-
schieters en aandeelhouders (al dan niet zelf
werknemers). Tenslotte is de faktor management
inherent aan beide voorgaande faktoren. Manage-
ment is als het ware de "software" welke arbeid en
kapitaal tot een produktief ekonomisch proces
verbindt. Deze faktor is volledig verspreid over alle
deelnemers: beheerders beslissen over de financiële
en de lange termijn politiek, kaders houden zich
meer bezig met het vlotte verloop van het
produktie- en distributieproces. Arbeiders tenslotte
staan rechtstreeks in voor de kwaliteit van het
produktieproces.

Hun gezamenlijke inzet en betrokkenheid be-
paalt de uiteindelijkekwaliteit van het geprodu-
ceerde goed of dienst. M.a.w. dit bepaalt de

marktwaarde en dient op lange termijn zelfs de
overlevingskansen van het bedrijf. Het ekonomisch
proces van produceren is dus meer dan een
uitwisseling tussen werkgevers en werknemers. Het
is in feite een symbiose van de drie faktoren: arbeid,
kapitaal en management.

Soepelheid
Inherent aan dit proces is het zich voortdurend
kunnen aanpassen aan de zich wijzigende omstan-
digheden. Dit behelst een soepelheid en lange
termijn visie bij de betrokken deelnemers. Het
volstaat enkele flagrante voorbeelden, zoals de
staalindustrie, nader te bekijken om de negatieve
gevolgen van het in gebreke blijven op het geheel
van de ekonomie in te zien.

Het kapitaal heeft hier nagelaten de nodige
investeringen, diversifikatie en specialisatie door te
voeren. Arbeiders hebben via de vakbond het
herstruktureringsproces grotendeels geblokkeerd
om op korte termijn hun hoge lonen en tewerk-
stelling veilig te stellen. Het management tenslotte
is er niet in geslaagd het nodige inzicht op te
brengen en de nodige moed om op lange termijn het
ekonomisch proces gaande te houden.

Vandaag wordt men zich hiervan bewust en
verwerft men het nodige inzicht. Integrale kwali-

Noot: Artikel naar aanleiding van de studiedag
"Trefpunt" op zaterdag 19 mei om 14.00 u in de
.. Kleine Aula", over de problematiek van de relatie
Overheid en Burger.

• Ann Bogaerts zoekt een lieve man
om haar een paar kinderen te schen-
ken. Liefst tussen 30-40 jaar. Schrijven
naar Nern 72, 3320 Hoegaarden. Zo
nodig wil ik betalen.
• Chris doet alle typwerk (werkjes,
tesissen ...) op IBM, in 7 lettertypes en
talen, en met ervaring. Tel. na 17.00 u.
of weekend 016/56.39.98.
• Typ tesissen en allerhande typwerk.
Ravenstraat 7D, 3000 Leuven. Tel.
23.99.00 na 17 uur.
• Chris doet al uw typwerk (tesissen
e.d.) op een elektronische machine.
Verschillende talen (Nederlands,
Frans, Spaans). Inlichtingen: Paul
Lebrunstraat 33, Leuven.

• Te koop: kampeerwagen volks-
wagen 1975. Ingericht voor twee
personen en twee kinderen. Chem.
toilet, gas, lavabo en veel bergruimte.
Kmstand 108000. Zien en voorwaar-
den tel. 02/767.74.87 's avonds.
• Te koop: vanaf 15 mei elke dag vers
geplukte aardbeien van eigen kweek
bij R. Duerinckx, Steenweg Leuven-
Diest 119 te Sint-Joris-Winge.
• Gezocht: kamers in gemeenschaps-
huis in 't stad. Vanaf 10-84. Z.w.
Dekort Daniel, Naamsesteenweg 492,
tel. 22.60.87.
• FAV-wenk nr. 3: Wij beseffen de
waarde van het water pas als de bron is
opgedroogd.

ZOEKERTJESEinddag
't Stuc • Dallas-fans, volgen alles vanuit het

verre Heverlee. Partij doet meedelen:
hij die trouw zweert aan het kommu-
nisme kan op onze onvoorwaarde-
lijke steun rekenen. De Rooie Muis.Traditiegetrouw sluit het 't Stuc zijn

seizoen af tegen het einde van het
akademiejaar. De register worden
echter nog eenmaal ver opengetrok-
ken, met een grote verscheidenheid
aan aktiviteiten.

• Alle typwerk, snel - verzorgd -
foutloos. Tel.: 447952 na 18 uur.

• Laatste week september gaan we
met vrienden en kennissen naar Praag.
Wie gaat er ook nog mee. Kontakt:
Jan Spilliaert, Verkortingsstraat IA,
3000 Leuven. Bel 18.
• Cite Blok 1I/1. Vier meisjes ge-
vraagd voor groepsaanvraag. Vragen
naar Johan Decorte. Kamer 110,
telefoon -.-

Wat er precies allemaal te gebeuren
staat, kan je lezen in de agenda. Het
belooft denderend te worden, van
rond 13.00 u tot aan 't ochtendgloren.

Alles wordt geprezenteerd in die
unieke stijl van de Stuc-bar zoals je ze
alleen maar op de einddag meemaken
kan. Allerhande uitgelezen snacks,
bruisende cocktails, in een sfeervol
kader tot het uitmondt in een goeie,
leuke fuif.

Speciale
eksamenaanbieding

kopies 1 fr.
op Sociale Raad

's meiersstraat 5
(nabij Hogeschoolplein)

21.00 u. TEATER: Verwanten (Stuc-produktie 3) in regie van P. Peyskens in
Vlamingenstraat 83. Org. Stuc. 120/180 fr.Onhandelbare

komputer
Dus, noteer al in je agenda: woens-

dag 23 mei: vrijhouden; donderdag 24
mei: ook vrijhouden (kater?). Vrijdag 18 mei

21.00 u. TEATER Verwanten zie donderdag 17 mei.

Zaterdag 18 mei
14.00 u. TREFPUNT Studienamiddag met als tema "de relatie overheid-

burger" hl de kleine Aula. org. Forum International inkom 60/120.
15.00 u. TUINFEEST in "De Straatmus" Jozef 11straat 24; met Poppenkast

Winnepoe, goochelaar, fanfare, optredens. Animatie door vzw Over-
spanning. Ook snacks, tap en andère animatie in de straat.

21.00 u. TEATER Verwanten zie donderdag 17 mei.

Psychologie/Pedagogie - De worm zit
al diep in de hersenpan. Nadat vorige
woensdag (9 mei) dan uiteindelijk de
eksamenregeling uithing werd die de
dag nadien opnieuw verwijderd. De
eksamen regeling dd. 9/5 dient als
on bestaande te worden beschouwd,
heet het. En verder vermeldt het
ludieke bericht dat er een nieuwe in de
maak is. Wat was er loos? Voor het
eerst in de geschiedenis van de fakul-
teit zou de eksamenregeling per kom-
pu ter worden samengesteld (ter onder-
steuning van de Dirvers waarschijn-
lijk). Dat alles niet van een leien dakje
liep bleek toen een aantal mensen een
'onmogelijke' regeling voorgeschoteld
kregen (sommige mensen hadden ver-
scheidene eksamens op één dag).

De komputer blijft blijkbaar een
moeilijk hanteerbaar voorwerp binnen
de fakulteit. Na eerst de diskussie over
geprogrammeerde instruktie (vooral
bij de pedagogen dan) en later over
komputerdeliberatie, kan nu een derde
luik toegevoegd worden: de (on)moge-
lijkheid om een goede eksamenrege-
ling samen te stellen.

Wanneer de nieuwe eksamenrege-
ling er zal zijn blijft natuurlijk de
vraag. De automatisering heeft in
eerste instantie de gekende faam van
de fakulteit nog niet kunnen wegwer-
ken. Eens te meer zullen de studenten
lang op hun honger blijven. Misschien
kan men volgend jaar eens een post-
factum regeling uithangen. 0

OPEN BRIEF
aan de Heer Prof. De Somer, Rektor van de K.U.Leuven

Geachte Heer Rektor,
Vanwege de pers konden wij vernemen dat de Katholieke Universiteit

Leuven in de jaren tussen 1971 en 1978 een bedrag ter waarde van 7
miljoen frank gestort zou hebben voor de nationale verkiezings-
kampagnes van de Christelijke Volkspartij.

Wij zouden nu graag van u vernemen of deze feiten overeenstemmen
met de werkelijkheid en zo ja, uit welke fondsen van de KULeuven dit
bedrag zou afkomstig zijn.

Voor zover wij een zicht hebben op de begrotingsmechanismen aan de
KUL, kunnen wij immers vermoeden dat dit bedrag afkomstig zou zijn
uit het niet-geaffekteerd patrimonium van de KUL, en het is nujuist in dit
patrimonium dat ook de inschrijvingsgelden van de studenten worden
gestort.

Wij vinden het onrecthvaardig dat in een tijd van zware inleveringen
op de sociale sektor van deze universiteit, van regelmatige stijgingen van
de almaprijzen en huurprijzen zonder verhoging van de beurzen en
lonen, dat nu net een bedrag van zulke omvang in de kas van een
politieke partij zou gestort worden.

Het is vanzelfsprekend-dat zulk een binding met een politieke partij
niet in de lijn ligt van de taak van de universiteit.

Wij menen dan ook dat op .deze manier het vertrouwen in de
akademische instellingen van de mensen die werkzaam zijn of studeren
aan de KULeuven zwaar beschaamd wordt.

Wij durven derhalve te hopen, Mijnheer de Rektor, dat u uw
verantwoordelijkheid zult aanwenden om duidelijkheid te scheppen in
deze onfrisse zaak,

Met vriendelijke groeten en hopend op een duidelijk antwoord,
Namens Agalev-studenten-Leuven ,
Peter Breugelmans

Dinsdag 22 mei
20.00 u. LEZING "Zalig Zijn de vervolgden om der gerechtigheid wil" in

Stedelijke Voordrachtzaal, L. Vanderkelenstraat 30. Org. Rozekruisers
Genootschap. Inkom gratis. '

Woensdag 23 mei
13.OOu. tot zeer laat EINDDAG van 'tStuc. De Einddag is de traditionele

afsluitings-happening van 'tStuc-seizoen. Vanaf de middag tot in de erg
late uurtjes zijn er diverse aktiviteiten en animaties:
- FOTOTENTOONSTELLING (2de verd., 13.00-22.00 u.). Een selektie

uit het werk van de Stuc-fotografie-kursisten '83-'84. .
- ROMMELMARKT (terras 'tStuc, 13.00-17.00 u.).
- VIDEOCLIPS (bar, 13.00-17.00 u.)
- JAZZ-optreden door Mi/ksake Banana (animatiezaal, 17.00u.).
- MODESHOW van een enige tweedehandskollektie (animatiezaal,

20.00u. ).
- FLAMENCO-MUZIEK en -DANS door Raices Flamencas (animatie-

zaai, 22.00 u.). Een boeiend evenement, reeds te zien tijdens de
nachtanimatie van Klapstuk 83.

- FUIF (bar, vanaf 23.00 u.)
Deze evenementen zijn gratis.

Donderdag 24 mei
21.00 u. KAFFEE. Laatste kans een Groen Kaffee mee te maken van Agalev-

studenten St.-Antoniusberg 6 (zijstraat Naamsestraat).

TENTOONSTELLINGEN
GALERIJ EMBRYO Dany Tu/ken. van 4 tot 30 mei, open van dinsdag tot
zaterdag van 11.00-18.00u.


