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in bredere kringen bespreekbaar, en er is
hoop dat de vooroordelen gaan verdwijnen.
Voorlichting wordt steeds belangrijker,
eerst en vooral voor de risikogroepen zelf,
maar ook voor u en ik (?). Het Pieter
Coutereelcentrum bestaat dit jaar 10 jaar, en
in dat kader was er ook een lezing over Aids
en Safe-sex. Voor iedereen die liever niet
naar de lezing zelf ging, een verslag in Veto,
p.7.

Staking
Eindelijk nog eens een goede ouderwetse
staking, hoor ik u al tevreden mompelen. En
waarom staken we nu weer? Foei, dat
spreekt toch vanzelf. Om te protesteren
tegen de regeringsmaatregelen, om de
akademische overheid en de regering onder
druk te zetten. En ook, omdat er na ons nog
mensen naar deze unief zouden kunnen
komen studeren, want het is niet de
bedoeling dat de unief het oord van de elite
wordt, p. 3. Wie vindt

Heeft slecht gezocht. Na het overweldigend
sukses van onze ekstra uitgebreide reeks
zoekertjes van de vorige week, gaanwedeze
week verder op het goede pad. Alle verlopen
tikkers, verloren handtassen en andere
marginale. figuren vinden een onderdak in
Veto's grote tempel. Dit alles op de oude
getrouwe pagina 7.

Aids

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Nu de eerste hetze rond AIDS (Acquired
Immunity Defeciency Syndrome, je gaat
dood) wat bekoeld lijkt, is het tijd voor
bezinning. Het onderwerp wordt zo stilaan

de jobdienst vroegf./ (rechts, Rob De Pooter). "De jobstudenten
(foto Peter Vermeiren)

De Jobdienst van de KU Leuven

"Studenten voelen
.A

zich snel uitgebuit"
Ineen minireeks over stu-

deren en werken aan de
KV Leuven kan een gesprek

met de jobdienst zeker niet
ontbreken. Immers, het gros van
de studentenjobs wordt via deze
dienst geregeld, die, zoals je wel
weet, gehuisvest is in het ge-
restaureerde Van Dalekollege,
op de Naamsestraat.

Bob De Poorter is al sinds mensen-
heugenis het hoofd van de jobdienst.
Hij was er al mee bezig toen Leuven
nog niet verdeeld was in een Vlaamse en
een Waalse afdeling. Sinds het begin
van dit akademiejaar is zijn plaats
ingenomen door Lut Crijns, die na
haar studies Sociale School in Hever-
lee, een jaar werkte op de personeels-
dienst van de KU Leuven (selektie,
aanwerving en loonverwerking).
Veto: Ik veronderstel dat er heel wat
veranderd is in die 15 jaar?
Bob: ..Ja, in de tijd van Leuven
"unitair" werd er gewoon gewacht op
de aanbiedingen van werkgevers. Toen
ik in 1973 begon, ben ik onmiddellijk
op prospektie vertrokken, de baan op.
Alle industrieparken en steden die
vanuit Leuven met het openbaar
vervoer bereikbaar zijn, neb ik be-
zocht. Zo kan je dan een echt pakket
van werkaanbiedingen samenstellen .»

«Dat eerste jaar hadden we een
kleine 200 kandidaten voor jobs, nu
zij n dat er zeker 2000 à 3OOD... De
vraag is dan ook groter dan het
aanbod nu."
Lut: ..De arbeidsmarkt is ook hele-
maal veranderd. Daar moet je als
jobdienst op inspelen. Bedrijven zoe-
ken in mindere mate vaste werk-
krachten, maar zetten als er veel werk
is tijdelijken in, Op die vraag kunnen

wij heel soepel inspelen ..»

Bob: «In vergelijking met vroeger zijn
jobstudenten wel kieskeuriger gewor-
den. Als ik vroeger bijvoorbeeld een
job had voor iemand in Tessenderlo,
dan stond die daar de volgende
ochtend om 6 uur, nu ligt zo'n job al
een stuk moeilijker. »
Veto: Zijn er jobs die je zelfs aan de
straatstenen niet kwijt kan?
Bob: ..Niet echt. Het populairst zijn de
privee-lessen: weinig doen en heel veel
betaald worden. Het minst populair is
babysit: nog minder doen, maar
hoegenaamd niet betaald."
Lut: «Soms heb je een job waarvan je
denkt dat je ze nooit kwijt zal raken, en
blijken er 1.0 of 15 kandidaten voor te
bestaan. Je kan zoiets nooit van
tevoren zeggen."

Veto: Tomen jullie kandidaat-werk-
nemers in. als ze te veel werk willen
aannemen?
Lut: «De meeste weten wel wat ze
willen, en daar hebben we ook respekt
voor. Als je ziet hoe sommigen een
zwaar lessenrooster kombineren met
nog zoveel uren werk, chapeau. Maar
soms moet je de student inderdaad wat
intomen. Sommigen vragen dan ook
"Zou dat te doen zijn?". Dat weten wij
niet, maar het zijn niet alleen de uren
waarop je werkt die je verliest. Je bent
daarna ook moe - fysisch en mentaal
- en ook die tijd is verloren voor de
studie ...

Veto: De jobdienst geeft prioriteit aan
die studenten die het minste geld
hebben. en dus de ji.b het hardst nodig
hebben?
Bob: «Zo eenvoudig ligt het niet. Bij
mij kwam de werkgever op de eerste
plaats. Het is al heel moeilijk om
werkgevers ertoe te bewegen studenten
aan te nemen, en als je ze dan nog een

paar keer mensen stuurt die helemaal
niet geschikt zijn voor het aangeboden
werk, dan ben je die arbeidsplaats
gewoon kwijt. En dan mag je nog zo
vol goede wil de "behoeftigste" stu-
dent aan een job geholpen hebben,
niemand is er uiteindelijk mee gebaat. ..
Lut: «In de toekomst vertrek ik vanuit
de financiële positie van de student,
zonder natuurlijk de werkgever te
vergeten. Arbeid is altijd een kwestie
van vraag en aanbod, dat staat vast.
De financiële positie van de student
kan natuurlijk bepaald worden aan de
hand van zijn socio-professionele ach-
tergrond - het beroep van zijn vader
- en ook door een eventuele lening of
beurs ..»

«Het kan echter heel goed gebeuren
dat de zoon of dochter van een bankier
van thuis geen geld meer krijgt,
bijvoorbeeld voor een bisjaar of een
aanvullende studie. Zo iemand kan bij
ons wel degelijk terecht als hij of zij
beslist om zelf zijn studies te gaan
betalen .»
Veto: Hoe ziet het statuut van de
jobstudent er juridisch uit?
Lut: ..Dat is heel kompleks, maar je
kan gerust stellen dat alles voorzien is
in de wet. Voor kleine karweitjes
(ergens een paar uur gaan schoon-
maken) wordt meestal geen arbeids-
kontrakt opgesteld, maar we eisen wel
(konform de wettelijke bepalingen)
dat de student verzekerd is tegen
arbeidsongevallen ...
Bob: «Zoals Lut het zegt, klinkt het
alsof we bemiddelen bij zwartwerk.
Dat doen we dus niet. ..
Veto: Hoe staat de jobdienst tegenover
het (vele) studenten-zwartwerk in Leu-
ven?
Bob: «Zelf weigeren we pertinent in te
gaan op aanbiedingen voor zwart
werk, dat doen we nooit. Het gebeurt
wel dat studenten bij ons komen
informeren of een job die ze zelf
gezocht hebben - als kelner in een
kafee of zo - wel "veilig" is...
Lut: «Veel studenten weten inderdaad
nog niet dat je bij je jobdienst ook
terecht kan voor advies, en zelfs voor
bijstand bij arbeidskonflikten. Ik sta er
telkens van versteld hoe ongelooflijk
naïef sommige studenten nog zijn: ze
gaan aan de slag zonder arbeids-

Loko: het ei
van Columbus
L OKO, Leuvense Overkoe-

pelende Kringorganisatie,
is de naam van de nieuwe

officie Ie overkoepelende stu-
dentenorganisatie van de KUL.
Dat kon je vorige week reeds in
Veto lezen. Nuy volgt meer over
de achtergronden van de nieuwe
koepel: historiek, status presens
en vooruitzichten.

Begin (vorig) akademiejaar '85-'86
was de situatie als volgt: de klassieke
ASR (Algemene StudentenRaad) was
niet langer de enige officiële studenten-
overkoepeling aan de KUL. Langs de
ene kant had je een mini-ASR (Sociale
Raad, Kringraad, Isol en Veto) die
door 19 van de 28 kringen erkend
werd, langs de andere kant KrUL
(Kring Unie Leuven, met als blad het
driewekelijkse Faze) dat volgende
kringen groepeerde: Ekonomika,
VRG, Romania, Eoos, Farma, Apolio-
nia, MHK, Canonica en Apolloon.
De meeste kringen waren niet erg in

hun schik met de verdeeldheid onder

je studenten. De scheiding van men-
.en en middelen maakte dat minder
efficiënt gewerkt werd op vlak van
sociaal en onderwijs. terwijl de ver-
deeldheid negatief werkte naar boven
toe: de Akademische Overheid lachte
in haar vuistje, "di vide et irnpera " was
troef. Maar ook naar de nationale
overheid was een klare stem van de
Leuvense studenten meer dan wense-
lijk.
Reeds bij aanvang van het aka-

demiejaar '84-'85 nam Medica het
initiatief tot een reeks verzoenings-
vergaderingen met als doel zo snel
mogelijk de kringen te herenigen. Dat
jaar liep de verzoening echter op niets
uit om allerlei redenen, zoals de
aanwezigheid van een aantal tenoren
van de splitsing die nog te zeer uit
persoonlijke betrokkenheid de split-
sing in stand wilden houden. Vorig
akademiejaar werden de verzoenings-
vergaderingen hernomen, ditmaal met
meer sukses. De noodzaak tot hereni-
ging werd opnieuw algemeen erkend
en bovendien waren nu andere, meer

vervolg op p. 3

kontrakt; weten niets over de duur, het
loon, afhoudingen ... ; kennen de be-
tekenis niet van het maandelijks
loonstrookje, enzovoort.. .»

Bob: «Het zou beter zijn dat al die
onrechtvaardige toestanden gewoon
verdwenen. Als student heb je - echt
waar - beter geen job dan zo'n baan
waarbij je naar willekeur kan ont-
slagen worden, te weinig betaald en
voortdurend gepest wordt. Doe het
gewoon niet. ..
Veto: Zijn er nooit problemen met
werkgevers waarvan je dacht dat alles in
orde was?
Lut: «Dat gebeurt inderdaad wel eens.
Het gaat meestal om "vergissingen",
het nettoloon blijkt plots het bruto-
loon geworden te zijn en van die
dingen. Ideaal is dan dat de student het
eerst zelf probeert te regelen met zijn
baas, en als dat niet lukt, dan bel ik die
werkgever wel eens op. Je moet dan
gewoon informeren over het hoe en
waarom - met fluwelen handschoe-
nen - en dan komt het wel in orde .»
. Bob: «Niet alle klachten zijn gegrond;
ik heb de ervaring dat studenten zich
snel uitgebuit voelen. Ze hebben ook
totaal geen ervaring op de arbeids-
markt: als student geneeskunde ver-
dien je in een fabriek evenveel of
misschien nog minder dan de andere
arbeiders. Dat wordt wel eens ver-
geten .»
Lut: «Daarom is het voor iedereen
aangeraden om tenminste voor een tijd
eens een studentenjob te nemen,
gewoon voor de ervaring. Je wordt
heel wat minder wereldvreemd ...
Veto: Met de nieuwe behuizing en 'Je
nieuwe leiding verandert ook de werking
van de jobdienst. Hoe ongeveer?
Bob: «Bij mij - zoals ik al zei - werd
de werkgever meer dan de student in
de watten gelegd; ik werkte met de
studenten in groep, om de wachttijd in

te korten; en ik deed aan prospektie,.en nu...·)
Lut: «... nu ben ik bezig met een
nieuwe prospektie: de werkgevers
weten niet altijd wat de voordelen en
de verplichtingen bij tewerkstelling
van jobstudenten zijn. In de vakantie
zijn de voordelen groot, maar ook
tijdens het werkjaar zijn ze goed af met
studenten: die krijgen nl. steeds de
aanvangswedde (het loon van werk-
gevers met gelijke leeftijd en funktie),
en de jobdienst van de KU Leuven
bemiddelt heel snel en gratis (bij een
interimburo moeten ze betalen) .»
«Verder ga ik ook de komputer

inschakelen, niet omdat iedereen het
doet, maar omdat ik zo de selektie op
objektieve kriteria korrekter kan ma-
ken. De kandidaat-werknemers gaan
de komputer in met een aantal
gegevens - ook hun "prioriteit" - en
zo kan de komputer op basis van de
vereisten van een bepaalde job mij
enkele of misschien zelfs één kandi-
daat aanwijzen. Deze studenten wor-
den dan schriftelijk of telefonisch op
de hoogte gebracht. ..
«Het is een optie van me om via

aanvullende individuele gesprekken de
beste kandidaat voor elke job te
vinden. Die metode past natuurlijk
alleen bij jobs die een paar dagen
kunnen wachten, de dringende vind je
nog steeds op het goeie ouwe uithang-
bord ...

Geert Coene
Koen yan Muylem

Wie meer informatie wil over hoe
studentenjobs wettelijk gezien lig-
gen (het kontrakt, loonbepalingen,
arbeidsongeschiktheid en meer van
die minder leuke dingen), kan
steeds op de jobdienst de brochure
Infofo/der voor Jobstudent en Werk-
gever kopen. Prijs: 3Ofr.
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sitair Onderwijs (DUO).
Ten slotte moet via universitaire

instellingen waar declaspekten van de
te verwachten wet al in meerdere of
mindere mate gerealiseerd zijn (UIA,
Amsterdam), zowel de positieve als de
negatieve ervaringen worden gebun-
deld.

Als alles goed gaat, moet uit de
aldus ingewonnen informatie een wel-
omlijnde visie op heel de problematiek
kunnen worden gedistilleerd. Die zal
dan samen met de geaktualiseerde en
bijgeschaafde ontwerpbrochure in een
definitieve informatiebrochure gego-
ten worden. De verwachtingen binnen
de werkgroep zijn dat die definitieve
brochure tegen het komende voorjaar
klaar zal zijn. Dat ze middels een
uitgebreide karnpagne aan het grote
publiek zal worden voorgesteld,
spreekt haast vanzelf. Dat wij u over
de verdere ontwikkelingen op de
hoogte houden eveneens.

Rudy Lanssens

--

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (st u-
denten)alctualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie 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.

Journalistiek?
Het artikel van Jan Huyse over De
Morgen-benefiet te Leuven (Veto
13/11/86) kan de Veto-geschiedenis
ingaan als een modelvoorbeeld van
hoe goede journalistiek NIET wordt
bedreven! Niet alleen neemt hij de
woorden van P. Goossens in verband
met de PVDA inkorrekt over (er is
immers een verschil tussen een DM als
'anti-SP-krant' en een DM als 'PVDA-
spreekbuis') maar dikt ze nog verder
aan, zonder ook maar enige verificatie!
Reeds vanaf het faillissement van DM
hebben wij zeer duidelijk gesteld dat
wij ijveren voor het voorroestaan van
DM. met dezelfde lijn. En dit omdat
DM als "enig dagblad inging tegen de
rechtse stroom met zijn standpunten
over vrede, dernokratische rechten •...'
(pamflet PVDA) en zelfs omdat "wij als
revolutionairen behoefte hebben aan
informatie ... ook van de rechter-
vleugel van de SP" (Solidair, weekblad
van de PVDA, 12/11/86). Wij stellen
duidelijk dat wij met alle progres-
sieven. binnen en buiten de SP, in alle
eerlijk heid en wederzijds respekt hier-
toe willen samenwerken. Met de PVDA
hebben wij trouwens op de bewuste
benefietavond 50.000 fr voor de DM
opgehaald. Dat wij in deze zaak wijzen
op de verantwoordelijkheid van de SP-
top en de gazetten-kapitulatie voor de
verrechtsing verklaren vanuit het ka-
rakter en de geschiedenis van deze
partij is daarbij ons volste recht.
Uaarvoor zijn we Immers revolutio-
nairen. Net zoals de SP-top en ook de
redaktie van DM hun standpunt
geven. en daar uiteraard ook het volste
recht toe hebben.

Het is nochtans hier dat het schoen-
tje wringt voor J. Huyse. Vooreerst
schrijft hij dat 'het van weinig respekt
getuigt. .. te wijzen op hetgeen er met
DM is gebeurd'. Toch wel eigenaardig
als je beseft dat het juist draait om
'hetgeen er met DM is gebeurd' en
zowat gans progressief Vlaanderen dit
allerminst respektabel vond. Ten twee-
de verzwijgt Huyse vo lIedig het gedeel-
te van de toespraak van Goossens
waarin hij het heeft over het feit dat de
SP De Morgen om politieke redenen
heeft laten vallen ('kameraden van de
SP. zoiets doe je niet'). De 'god-
verdom mes' sloegen trouwens hier op.

Bart Capéau
namens MLB

N.v.d.r.: U haalt aan: "liet van weinig
respekt g('(uigt ... te wijzen op hetgeen
er met DM is gebeurd". In her artikel
stond: "Deze partij ('alle zes de leden

zeker'. riep een olijkerd in het publiek)
heeft zo weinig respekt enfeeling dat zij
het aandurven om aan de ingang van de
Manhotton pamfletten uit te delen
waarin zij het vel van de SP willen. en
waarin zij wijzen op hetgeen er met De
Morgen is gebeurd". Verdere uitleg
overbodig.

Benefitis
Jan Huyse verwijt de Pvda (Veto nr. 7)
"de woorden van Paul Goossens in een
interview verdraaid te hebben". Slik.
Het bewuste interview naast mij
liggende, wou ik graag dat nogal
simpele verwijt ontkrachten. Maar
helaas, dat is niet mogelijk: Jan Huyse
preciseert of argumenteert nergens.
Met modder gooien is plezant en
gemakkelijk. Maar niet erg over-
tuigend.

Wanneer Jan Huyse de speech van
Paul Goossens op die 'matte avond'
reduceert tot een anti-Pvda-speech,
verdraait hijzelf wel eventjes de woor-
den van de redakteur. De pot ver-
wijt.. .• juist. De weergave door Jan
Huyse van wat Paul Goossens die
avond zei, bevat welgeteld 1.(2 zin die
niet over de Pvda handelt ("Na een
uitgebreid dankwoord aan de lezers en
de aanwezigen ..."). Paul Goossens
heeft die avond welgeteld 4 zinnen aan
de Pvda gewijd. En Paul Goossens
heeft die avond. me dunkt, méér dan
4 zinnen gezegd. Plaatsgebrek. Jan
Huyse? Nee. verdraaien. Wanneer
Jan Huyse schrijft dat "deze partij ...
zo weinig respekt en feeling heeft dat
zij het aandurven om aan de ingang
van de Manhattan pamfletten uit te
delen ... ". dan schrijft hij daar niet bij
dat de Pvda terzelfdertijd aandelen
aan het verkopen was voor De
Morgen. Dit terwijl Jan Huyse, bin-
nen. zijn artikel aan het uitbroeden
was. Plaatsgebrek, Jan Huyse?

Jan Huyse heeft gier gespeeld, maar
dan wel een mislukte.

Pieter Audenaert

N. v.d.r.: Sta ons toe de woorden van De
Morgen van 8/11 aan te halen. De krant
die U zo hoog in het vaandel draagt,
haalt ook enkel de woorden van
Goossens in verband met de werkwijze
van de PVDA aan, als zij het heeft over
Goossens' speech op de benefiet: "En
dan het dankwoord van Paul Goossens.
Maar in Leuven was het meer dan dat.
Verwijzend naar een uit zijn verband
gerukt interview in Solidair en doelend
op de militanten van de pVDA die buiten
voor de deur op een hoogst vervelende
manier in bekende drammerige stijl
iedereen aanklampen om een aandeel te
kopen in de aktie 1000 keer 100.000.
!I'ees hi] deze extreem linksen krachtig
en kordaat terecht". Zoals U ziet. wij
Slaan niet alleen.

Brems (2)
De mening van Hans Devroe over
mijn poëzie-opvattingen is zijn zaak.
maar feitelijke vergissingen zijn er om
rechtgezet te worden. Ik ben geen
professor. wel docent; ik ben wel
redaktielid van OW & B, maar niet ex
officio; ik ben geen lektor van een
uitgeverij. noch van een belangrijke,
noch van een onbelangrijke.

Hugo Brems
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De wet op de
Akademische graden
We veronderstellen niet

dat u er elke dag van
wakker ligt, maar het is

u wellicht wel al eens opgevallen
dat heel wat opleidingen, noem
het studierichtingen, kwa vak-
kenpakket weinig verschillen per
universiteit. Misschien heeft u
zich bovendien ook afgevraagd
waarom men 'verouderde, voor-
bijgestreefde en nutteloze vak-
ken zo moeilijk van pro-
programma's afgevoerd krijgt.
Wel, dat komt omdat er een wet
is die bepaalt welke vakken
gramma's afgevoerd krijgt.
sok kers gevolgd moeten hebben
om zichzelf filoloog, medikus,
socioloog te kunnen noemen.
Die wet wordt de wet op de
akademische graden genoemd.
Behalve het daarnet genoemde,
regelt ze ondermeer ook het
evaluatiesysteem en de toela-
tingsvoorwaarden.

Nu gaan er sinds- een tiental jaren
geregeld stemmen op om die wet te
herzien, om ze meerbepaald aan te
passen aan de veranderende behoeften
die de maatschappij aan het univer-
sitair onderwijs stelt. Hoe dat dan
precies zou moeten, is niet altijd even
duidelijk. Maar in-wetsontwerpen uit
1978 (Raemaekers-Houyaux) en 1982
(Coens-Tromont) kwamen telkens
drie belangrijke elementen naar voren.

Kreditpuntensysteem
Eerst en vooral de genoemde wets-
ontwerpen in de mogelijke invoering
van een kreditpuntensysteem (KPS).
Dat is een systeem waarbij studenten
niet langer hoeven te slagen voor een
vakkenpakket als geheel, maar ook
voor vakken afzonderlijk, en die
kunnen opsparen tot ze er genoeg
hebben om te slagen voor een jaar. Een
wettelijk geregeld vrijstellingen-
systeem als het ware.

Een tweede element is de installatie
van een Hoge Raad, een orgaan van
rektoren dat advies zou verstrekken
betreffende de onderwijsprogramma's.

Op basis van dat advies zou de
minister dan uiteindelijk de beslis-
singen nemen. Tenslotte voorzien de
wetsontwerpen in de uitgebreide in-
stallatie van een derde cyklus, oplei-
dingen dus na de gewone licenties
(doktoraten, postgraduaten). Nu valt
over elk van deze gesprekken apart een
Veto vol te schrijven, en we zullen dat
ter gelegener tijd ook wel doen. Maar

we volstaan hier met een summiere
schets van het probleem. Het moge u
in ieder geval duidelijk zijn dat het hier
gaat om een belangrijke en komplekse
materie. Reden genoeg voor Kring-
raad om de wet op de akadernische
graden te promoveren tot werkingsas,
wat ondermeer inhoudt dat errond een
werkgroep werd opgericht. Die werk-
groep kwam vorige week woensdag
voor het eerst bijeen.

De werkgroep stelde vast dat er in
het verleden weliswaar al veel studie-
werk rond de akademische graden is
verricht, maar dat er nog geen vastom-
lijnde visie van Kringraad werd uit-
gewerkt. Om dat te realiseren zijn er
drie dingen nodig. Ten eerste moet alle
relevante informatie rond KPS, Hoge
Raad en Derde Cyklus gebundeld
worden in een overzichtsdokument.
Voor een deel is dat al gebeurd in een
ontwerpbrochure die in juni van dit
jaar door de vrijgestelde van Kring-
raad bij elkaar werd geschreven. Maar,
en dat is een tweede punt, die info dient
te worden geaktualiseerd. Daartoe
moet er kontakt worden opgenomen
met het ministerie, de Vlaamse inter-
universitaire Raad (VLIR) en univer-
sitaire diensten als de Dienst Univer-

1\

ACCO's REKENMACHINES
spitstechnologie die je onthoudt
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Wordt Vervolgd?

Gezonde Voeding
Het vierde vak van de maaltijdschijf

Een mespunt vetstof, het enige dat het
4de vak van de maaltijdschijf siert.
Enorm kontrast met de overvolle
andere vakken. Vak I loopt haast
over van het brood, granen. peul-
vruchten en aardappelen. Vak 2 kan
alle soorten groenten en fruit haast
niet meer bolwerken. Vak 3 is maar
half zo groot als de vorige twee, maar
staat toch ook boordevol met vlees en
aanverwanten.

Als we maar onthouden dat een
mespuntje boter of margarine bij elke
maaltijd voldoende vitamine A en D
levert aan ons organisme! Matigheid
staat hier voorop. Niet alle margarine-
soorten zijn geschikt, de verpakking
moet de vermelding dragen: "gevita-
mineerd", oliën bevatten deze vita-
mines ook niet. Vandaar dat mes-
puntje. Geef de voorkeur aan dieet-
margarines boven boter, gewone mar-
garines, bak- en braadvet. Dieet-
margarines bevatten veel linolzuur.
een bestanddeel van de vetten dat hart-
en vaatziekten helpt voorkomen.

Wist je dat boter net zoveel kalo-

Ja. bekijkt u dit maar eens goed. Dit is
zowaar een mespuntje ... ja ... Ja ... Vet
dodedjus.

rieën levert als margarine of dieet-
margarine (= margarines met een
goede verhouding van verzadigde en
onverzadigde vetzuren). Alleen mina-
rine is met water vermengd, zodat
minarine minder kalorieën levert.

Gezonde voeding
De werkgroep gezonde voeding
werkt samen met Alma teneinde de
student onder andere een eetkultuur
bij te brengen. Veto staat achter
deze doelstelling, en ruimt dan ook
plaats voor een rubriek.

Deze week is het de beurt aan Vak
vier van de maa Itijdsch ijf.

Kamermuziek
Leden van de Universitaire gemeen-
schap (studenten, personeel) die graag
aktief kamermuziek zouden willen
beoefenen. worden vriendelijk uit-
genodigd op een informele vergade-
ring in het Mgr. Sencie-Instituut
lokaal 91.40 (kelder), Ravenstraat 46
te Leuven op maandag 24 november
om 20.30u. Inlichtingen bij Mark
Delaere (Muziekwetenschappcn,
L&W 04.40. Blijde Inkomsstraat 21,
Leuven, tel. 23.88.51. of Dr. ir. Arthur
Spaepen (ILO. Tervuursevest lOl. n.
gebouw, 2de verdieping. Heverlee,
tel. 22.23.10)
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Voorgeschiedenis van loko

Verdeeldheid in Leuven
Rond 1982 was de ASR, de

Algemene Studentenraad,
de enige officiële over-

koepelende studentenorganisa-
tie van de KUL. Ze omvatte als
dusdanig vij aparte organisaties
of 'raden': Sociale Raad, Kring-
raad, Sportraad, Kultuurraad en
Isol, dat als raad van buiten-
landse studenten een beetje apart
stond. Daarnaast was er Veto,
het blad van de ASR.
Elke raad ontplooide een eigen wer-
king over een bepaald domein, waarbij
uitgegaan werd van een gemeen-
schappelijke basisfilosofie, demokra-
tisering van het onderwijs in. alle
aspekten, en waarbij een aantal ge-
meenschappelijke werkingsprincipes
gehanteerd werden. Op Isol na, dat
werkte op basis van de nationale
groepen, werd het beleid van de raden
bepaald op een Algemene Vergadering
(Av) waarin elke kring één stem-
gerechtigde vertegenwoordiger had.
Ook het werken met vrijgestelden -
geen vrijgestelde van sternpelkonfrole, .
maar door de raden betaald, vast"
personeel waarmee een beleid kon
gevoerd worden met meer diepgang en
kontinuïteit - was een optie van de

C.ASRals geheel.
Om praktische redenen werden de

vier eerstgenoemde raden gekoördi-
neerd, door de ASR-stuurgroep. In deze
stuurgroep, die voorgezeten werd door
de ASR-sekretaris, zaten van elke-raad
drie vertegenwoordigers. De stuur-
groep stelde een gemeenschappelijke
begroting op voor subsidiëring door
(de RvS, koördineerde zonodig de
aktiviteiten van de verschillende raden
en zag er op toe dat de gemeen-
schappelijke werkingsprincipes geres-
pekteerd werden. Bovendien was de
struurgroep verantwoorde lijk voor het
beheer van een aantal centrale initia-
tieven: de diensten van het sekre-
tariaat, de Financiële Kontrolekorn-.
missie (FKK) voor de subsidiëring van

de vrije verenigingen (KVHV,MlB,CDS,
enz.) en tenslotte Veto. De stand-
punten die op de stuurgroep door de
vertegenwoordigers werden ingeno-
men, waren standpunten bepaald op
hun respektieve raden, niet op de
kringen.
De struktuur van de ASR zoais

hierboven geschetst, was het resultaat
van een proces van rijping en bij-
sturing, en had haar efficiëntie, on-
danks periodieke strubbelingen, her-
haaldelijk bewezen. Nochtans stelden
in het akademiejaar 1981-'82 een
aantal kringen voor om de stuurgroep
te vervangen door c<_envergadering van
kringvertegenwoordigers, lees: presi-
des. Dit voorstel zou wat later als het
6de-raadsvoorstel opnieuwopduiken.
De stuurgroep van 14 oktober '83
besliste dat de ASRzou oproepen vaor
de anti-rakettenbetoging van 23 ok-
tober. Die beslissing lokte heel wat
·reakties uit, voornamelijk vanuit de
hoek van Kringraad, waar traditio-
neel vooral presides bijeenzaten. De
kritiek betrof vooral het verschil in
stemming tussen Kringraad (onthou-
ding) en Sociale Raad (pro), en het feit
dat sommige afgevaardigden op Socia-
le Raad door de "manipulatie" van de
vrijgestelden van deze raad, niet aan
bod kwamen. Een aantal kringen,
vooral VRG en Ekonomika, wensten
dat de stuurgroepbeslissing teniet
werd gedaan, en dat tevens ingegrepen
zou worden in de werking van Sociale
Raad. Bovendien stelden zij opnieuw
de stuurgroep in vraag. Op een super-
AV, met vertegenwoordigers van alle
kringen en alle geledingen van de ASR,
werd vastgesteld dat de struktuur van
de ASR weliswaar niet altijd even
perfekt bleek te werken, maar toch de
beste oplossing bood voor een demo-
kratische besluitvorming. Ekonomi-
ka, VRG en Romania konden hiermee
geen vrede nemen en bleven op
Kringraad aandringen op hervorming
van ASR, desnoods opgelegd van
buitenaf, door een vergadering van
kringen, los van elke raad. Daar was

een meerderheid van kringen tegen.
Er leefde sterk het vermoeden dat

de hele hervormingskwestie voort-
vloeide uit een verregaande ontevre-
denheid van individuen en kringen
over Sociale Raad, meer bepaald over
haar vrijgestelden die nogal sterk hun
stempel zouden drukken op de wer-
king, en over de vaak erg politiek
getinte akties van die raad, waarbij
openlijk regeringsleden geviseerd wer-
den (cfr. het rakettenstandpunt).
Op 7 februari besliste de bestuurs-

vergadering van Ekonomika om uit
Kringraad en Sociale Raad te stappen.
Die beslissing werd twee dagen later
door een referendum bevestigd en
middels een perskonferentie annex
stunt aan 't Stuc ten uitvoer gebracht.
De reakties van de andere kringen

waren verdeeld, maar de tendens was
toch om binnen ASR te blijven werken
en eventueel binnen de bestaande
struktuur bij te sturen. Er werd een
aanzet gedaan om het konflikt bij te
leggen. Hierbij kwam het 6de raads-
voorstel nogmaals ter sprake, maar
opnieuw werd het afgewezen. Kort
daarop organiseërden VRG en Ro-
mania een referendum, in navolging
van Ekonomika, waarop eveneens
werd beslist om uit ASR te treden. Het
hek was van de dam! Onrnigdellijk
verschenen er reakties in Veto. Pam-
netten werden uitgedeeld aan de
Alma's en de verschillende kringen
deelden hun standpunten mee aan 'de
pers, eerst in afzonderlijke mede-
delingen, later in een gemeenschappe-
lijke perskonferentie. Medika schreef
een brief aan alle kringen om voor
solidariteit te pleiten. -In geen tijd
hadden Medika, Pedagogie, Krimino-
logie, lBK, VTK, Wina, Germania,
Politika, Merkator, Bios, Chemika en
Psychologie 'alle hun vertrouwen in
ASR bevestigd en het belang van de
werking binnen ASR benadrukt, Uit
talrijke lezers brieven voor Veto bleek
dat de splitsing vele studenten in de
ban hield. Leuven stond in het teken
van de scheuring.

Ook de Akademische Overheid,
vooral dan in de persoon van prof.
Sabbe, toenmalig voorzitter van Stu-
dentenaangelegenheden, bemoeide
zich ermee. Sabbe spiegelde Ekono-
mika voor dat zij samen met andere
kringen een nieuwe koepel zouden
oprichten, ze zeker aanspraak zouden
kunnen maken op een deel van de
subsidies van de RvS. Kort nadat
Kultuurraad en Sportraad in een
persmededeling in Veto zich als raad
uitspraken pro de toenmalige ASR,
beslisten Eoos, de Muziekhistorische
Kring, Canonica en Apollonia de
dissidente kringen te gaan vervoegen
in een kringunie die voorlopig aso
(Overkoepelende Studentenorganisa-
tie) werd genoemd.
Hoewel de nieuwe koepel nog geen

duidelijk profiel, noch struktuur, laat
staan een inhoudelijke werking had,
begonnen de voorvechters ervan sys-
tematisch mandaten op te eisen op alle
posten waar de ASR studenten kon
afvaardigen om het medebeheer waar
te nemen. Dit resulteerde het volgend
akademiejaar '84-'85 in de vertegen-
woordiging van de inmiddels tot KrUL
(Kring Unie Leuven) omgedoopte
aso, in de Akademische Raad, de RvS,
Alma en Acco. In de loop van
datzelfde jaar verkreeg KrUL een deel
van de normaal aan Sociale Raad
en Kringraad toegekende subsidies.
Dit werd door Sabbe uitgelegd als een
betoelaging van het driewekelijks tijd-
schrift Faze, dat door KrUL vanaf de
opening van het akademiejaar '84-'85
werd verspreid. De KrUL had zich
tevens voorzien van uitgebreide sta-
tuten en had een werking in het
vooruitzicht gesteld rond volgende
punten: sociaal, onderwijs, sport en
ontspanning. Met politieke stelling-
names zou KrUL zich in geen geval
inlaten.
• Een en ander deed vermoeden dat
KrUL, waarbij zich inmiddels ook
Farma en Apolloon hadden aange-
sloten, weldra ook een groter deel van
de subsidies in de wacht zou gaan
slepen. Zo vormde de scheiding van de
kringen in ASR en KrULde aanleiding
om de verdeeldheid tussen de raden
van ASR in alle hevigheid te doen
oplaaien. Reeds bij de begrotings-
diskussie eind '83 was er een onenig-
heid naar boven gekomen binnen ASR

inzake de reikwijdte van de autonomie
van een raad: vooral Kultuurraad had
een aparte visie op personeelsbeleid en
op de manier van werken met een
Algemene Vergadering. Als verant-
woording hiervoor beriep deze raad
zich op de professionaliteit van haar
aanpak, die geen konkrete inbreng van
de kringen in programmatie en uit-
werking zou toelaten. Deze kwestie
zou verder als het probleem Kultuur-
raad opnieuw de aandacht eisen.

De onmiddellijke aanleiding voor
het konflikt tussen de vier traditionele
raden van ASR lag echter bij Sport-
raad. Sportraad zag eind '83 haar
enige vrijgestelde (met drie jaar er-
varirig in het organiseren van de
massasportaktiviteiten) vertrekken en
was van mening dat de lakune alleen
door twee nieuwe vrijgestelden kon
worden opgevuld. Alle frakties van de
ASR-stuurgroep waren het daarmee
eens, alleen kon er bij RvS geen geld
meer aangevraagd worden voor een
ekstra-vrijgestelde, terwijl geen van de
andere raden een deel van haar
subsidies wilde afstaan. Daarop richt-
te Sportraad zich onafhankelijk van
ASRtot de Akademische Overheid met
de vraag om voortaan autonoom een
begroting te mogen indienen en door
het ingrijpen van bovenaf een tweede
vrijgestelde toegewezen te krijgen. Op
dat moment was de feitelijke eenheid
van ASRdefinitief verbroken. Kultuur-
raad liet een dergelijke gelegenheid
niet voorbijgaan om haar financiële en
beleidsmatige autonomie veilig te stel-
len en ging eveneens bij de Akade-
mische Overheid aankloppen, net
zoals Sportraad gesterkt door het feit
dat ze als raad nog door alle kringen,
ook die van KrUL, e~kend werd. De
stuurgroep van ASRbesloot zichzelf te
ontbinden, niet na eerst het perso-
neelskontrakt van de overbodig ge-
worden ASR-sekretaris overgeheveld te
hebben naar Sportraad. Bovendien
werd een procentuele verdeelsleutel
voor het verdelen van de subsidies
onder de verschillende raden vast-
gelegd. Kringraad, Sociale Raad en
Veto verenigden zich in een mini-ASR
die als één orgaan een subsidie-
aanvraag zou indienen.

Peter Persyn
Rudy Lanssens

Loko: het ei
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verzoeningsgezinde personen aan de
diskussietafel gaan zitten.
De verzoening kreeg volop wind in

de zeilen bij het bekend raken van de
regeringsmaatregelen inzake hoger
onderwijs en legerdienst. Een aantal
kringen van KrUL (Romania en VRG)
gingen toen bij de door hen gewraakte
Sociale Raad aankloppen omdat ze
binnen de "apolitieke" KrULniet veel
konden ondernemen. Stilaan werd
binnen KrULde mislukking kwa inhou-
delijke werking ingezien, hoewel de
Faze-redaktie op volle toeren bleef
draaien.
Na een aantal maratonzittingen

konden de verzoeners eind januari '86
aan de kringen een ontwerp voorleggen
voor een nieuwe overkoepeling, dat
verdacht veel gelijkenis vertoonde met
de klassieke ASR. Opnieuw werd
geopteerd om te werken in raden,
vanuit dezelfde basisfilosofie: demo-
kratisering van het onderwijs in al zijn

aspekten. De uniformiteit van de
raden kwa werkingsprincipes stond
prioritair, terwijl het belang van de
inbreng van de kringen en de rol van de
kringvertegenwoordigers ekstra werd
beklemtoond. Tevens werd een kon-
krete taakomschrijving voor de vrij-
. gestelden opgesteld en een aantal
maatregelen vastgelegd om de
invloed van de vrijgestelde (die door
zijn ervaring en positie binnen de raad
inderdaad wel zijn stempel kon druk-
ken op de werking ervan) binnen de
perken van het wenselijke te houden.
Wat het studentenblad betreft, de
formule van Veto werd behouden,
waarbij de mogelijkheden van verhaal
voor individuen of kringen die zich
door het blad tekort gedaan voelen,
werden geëkspliciteerd. De enige
nieuwigheid was de Open Algmene
Vergadering (OAV), een super-A V met
beslissingsbevoegdheid op basis van
ringstandpunten.
Op . twaalf februari werd een

zogenaamde "toetredingsvergadering"
gehouden, waarop een grote meerder-
heid van kringen zich achter het
voorstel schaarden. VRG en Romania
konden hun toetreding zelfs met een
referendum officieel bekrachtigen. E-
konomika, de motor achter de split-
sing en de spil van de KrUL weigerde
echter toe te treden. Twee kleine
kringen, de Muziekhistorische Kring
en Farma, of liever hun presides,
hielden eveneens het been stijf. Deze
drie kringen wensten we! uitdrukkelijk
in Sportraad en Kultuurraad te blijven
zetelen, zoals dat tot dantoe trouwens
het geval was.

Hoewel het licht dus op groen stond
voor de nieuwe koepel, zou de hereni-
ging van de kringen, zoals die momen-
teel op uitzondering van nog steeds
zonder Ekonomika onder LOKO een
feit geworden is, nog heel wat voeten in
de aarde hebben. Allereerst was er de
namenkwestie : hoe zouden de koepel
en het studentenblad, dat onder de
naam Veto voor niet weinigen toch een
doorn in het oog bleek, voortaan
heten? Over het feit dat er een nieuwe
naam voor de koepel zou komen, be-
stond redelijke konsensus vanaf het be-
gin, hoewel er in wezen niet veel verschil

Loko met motief Met de buurtspoorweg werker hebben we er een goede stakingspanner bij. (foto Geert Coene)

bestond met de ASR van weleer. De
naam ASR werd door velen echter
geassocieerd met het recente verleden
en een nieuwe start leek een nieuw logo
te rechtvaardigen. Niettemin heeft het
toch nog tot 6 november jl. geduurd
vooraleer de knoop werd doorgehakt.
Op een eerste OAV van de nieuwe
koepel werd toen voor LOKOgekozen.

De naam Veto bleek heel wat
gevoeliger te liggen. Zo stond het vorig
presidium van VRGer uitdrukkelijk op
dat het studentenblad van naam en
toon zou veranderen, terwijl de Veto-
redaktie zich geen moeite bespaarde
om voor naamsbehoud te pleiten. Er
verscheen zelfs een ekstra-nummer,
eksklusief gewijd aan deze naams-
kwestie. VRGbleef bij zijn eis, zodat de
verzoening eind vorig akademiejaar
plots weer op de helling kwam. Het
nieuwe VRG-presidium stapte over het
punt heen en Veto is Veto gebleven.
Een heel ander paar mouwen ten-

slotte was de verdeeldheid tussen de
raden, die sinds de splitsing in '84 niet
meer onder één noemer opereerden. In
de nieuwe koepel nu zouden de vier
traditionele raden toch min of meer
volgens dezelfde principes werken,
'TIet nadruk' op de inbreng van de
kringvertegenwoordigers. Lichte af-
wijkingen hiervan, naargelang de wer-
king van een raad zulks vereiste,
zouden worden getolereerd. Kultuur-
raad echter was reeds voor de splitsing
een erg aparte koers gaan varen en
wenste daar voorlopig ook geen ver-
andering in te brengen. Het was vooral
Klio, de kring van Klassieke Filologie
en Oude Geschiedenis, dat het pro-
bleem Kultuurraad halverwege vorig
jaar aan de grote klok hing, onder
meer door uit Kultuurraad te treden.
De meeste andere kringen konden de
kritiek van Klio aan het adres van
Kultuurraad min of meer bijtreden.
Een probleemvergadering werd in
allerijl bijeengeroepen, maar die liep
uit op een sisser, vooral door een
gebrek aan voorbereiding. Van alle
diskussies dat jaar nog gehouden, is'
enkel het gezamenlijk voorstel van VRG
en Gerrnania ter "hervorming" van
Kultuurraad het vermelden waard.
Hiermee werd door de leiding van
Kultuurraad enigzins rekening gehou-
den, hoewel de meeste ontevreden

kringen op hun honger werden ge-
laten. Op 6 november jl. werd dan ook
voorgesteld om een OAV rond Kul-
tuurraad te houden, ditmaal degelijk
voorbereid.
Sportraad dat zich destijds ge-

dwongen zag om te breken met de
andere raden omwille van eerder
praktische redenen, zag nu dan ook
weinig graten in een hernieuwde
samenwerking, Sportraad toonde zich
wel bezorgd over wat er verder met
Ekonomika zou gebeuren, dat gezien
zijn weigering om toe te treden tot de
nieuwe koepel, van Sportraad dreigde
uitgesloten te worden. Op de OAVvan
6 november ontzegden 15 van de 20
vertegenwoordigde kringen, hetzij de
helft plus één van het totaal aantal
kringen, aan Ekonomika een officiële
afvaardiging op om het even welke
raad van de nieuwe koepel. Wel bleef
men openstaan voor elke toenadering.
De bal ligt dus in het Ekonomika-
kamp.
Tot slot restte er het probleem van

de begroting van de nieuwe koepel en
van een centrale koördinatie, die daar
ten dele mee samenhangt. Een terug-
keer naar de vroeger.e situatie met een
stuurgroep werd weinig wenselijk ge-
acht. Omdat toch geopteerd was voor
een begroting en bloc - zeker met het
oog op de nakende besparingen -
werd besloten om voortaan verder een
vaste verdeelsleutel te hanteren, die
enkel via een speciale OAVzou kunnen
worden aangepast. Wat de koör-
dinatie en centrale diensten betreft,
hiervoor werd voorlopig een halftijds
personeelslid aangesteld, dat door
Sociale Raad, Kringraad en Veto
wordt betaald. Hoe dit in de toekomst
verder moet, zal in eerste instantie
afhangen van de ernst van de be-
sparingen die voor begin 1987 zijn
aangekondigd. Deze besparingen wer-
pen samen met het probleem Kultuur-
raad . hun schaduw over de nieuwe
koepel en zullen in grote mate de
levensvatbaarheid van LOKObepalen.
Het is aan de vertegenwoordigers en
studenten uit alle kringen om ervoor te
zorgen dat LOKOniet ter plaatse blijft,
maar voortrekker wordt voor de
Leuvense Studentenbeweging.

Peter Persyn
(m.m.v. Rudy Lanssens)
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Undesired visitors in
ISOL - A rejoinder
O ur attention is drawn to

the plight or rather the
predicament of The In-

ternational Student Organisa-
tion of Leuven (ISOL). The
ISOL problematic has been ex-
hibited in Veto ofThursday last,
the l3th of November, 1986,
page 3, columns 4 and 5. We the
"United Students for the Sal-
vation of ISOL (USSI) as an
independent group, have to add
our voice so as to bring this
polluted atmosphere eclipsing
the whole ISOL establishment for
the correct appreciation of all
well-wishers of ISOL.

We have perused and screened
through the article, namely, Undesired
Visttors in ISO/. (hereafter referred to
as th is artiele), and the following
comments are worth making. All our
citations are extracted from this ar-
tiele. We undertake this cornrnentary
for the purpose of correcting any false
impressions or conceptions generated
by this artiele, thereby e1ucidating
hopefully, the ISOL problematic.

Lack of articulation
In the first instance, we are made to
believe that, that aspect orrsoi, probie-
malie concerning and "due mainly to
the intlux of external forees that
disrort thc Image the institution wants

to have to itself" may be blamed on the
presence of ISOL bar having become
the "Black Ghéuo of Leuven". Whom
should we blame here, the "Black" or
the alleged "Ghetto"? A lot of
reflection is required on this question,
This is a proverbial foocr for thought.
Secondly, our concern must be

expressed for the caption: "The Gha-
naian problem". Let us get this point
straight. We neither tolerate the riff-
raff nor condone ragamuffins entering
and leaving ISOL bar at will and at
random. For that matter anyone
causing havoc in ISOL bar should be
excommunicated. This said, however,
the problem of the group of refugees
who frequent ISOL bar and who at the
same time are professed to have come
from Ghana, does not make their
problem with ISOL "The Ghanaian
problern" seen in the right perspective.
The thematization, the bold emphasis
"The Ghanaian problem" therefore, is
misleading and unwise. This is an
inadequate articulation ofthe problem
on the part ofthe writers of thls article,
because the logos, or rat her the line of
reasoning here is a e1ear cut one: the
problem ofthis group of refugees with
ISOL neither constitutes "The Gha-
naian problem" nor has it anything 10
do with 'Ghanaians' or their 'pro-
blems'. Ask the Ghanaian student and
he will teil you that he has no such
problems in this regard; the Ghanaian
student surely does not have problems
in the ISOL bar.

27 november ': staken

Vanuit het nationaal aktie-
komitee tegen de rege-
ringsmaatregelen werd e-

nige tijd geleden het voorstel
geopperd, een nationale studen-
tenstaking te organiseren. U
heeft wellicht al een stakings-
aanzegging in handen gehad (en
hopelijk ondertekend). Waarom
willen we echter blijven aktie
voeren? En waarom een sta-
king?

De volmachtenbesluiten van de over-
heid inzake het universitair onderwijs
zijn voor de Leuvense studenten
onaanvaardbaar. Dat bleek al duide-
lijk toen verleden jaar het platform van
het nationaal aktiekomitee tegen de
regeringsmaatregelen door de Leuven-
se fakulteitskringen werd goedge-
keurd. Na die goedkeuring werd er al
gestaakt in Leuven op 6 mei. als
reaktie tegen het pas bekend geworden
Sint Anna-plan. En ondertussen heeft
het NAK. alsook het Leuvense RAK niet
stilgezeten: inschrijvingen werden ge-
boykot. er werd nationaal betoogd.
Maar feitelijke resultaten werden er in
Leuven nog niet bereikt.

Resultaten
Wat is echter het feitelijk resultaat?
Als je de term al te eng interpreteert.
dan bemerk je natuurlijk dat het
inschrijvingsgeld verhoogd blijft. de
sociale toelagen effektief gehalveerd
worden ... Anderzijds is het studenten-
protest niet betekenisloos geweest
zonder meer. Aan de VUB bijvoorbeek'
werd het inschrijvingsgeld massaa
geboykot : resultaat is dat daar he
inschrijvingsgeld nog steeds 10.000 BF
bedraagt. En dit niet alleen omdat de
VUB daar financieel meer mogelijk-
heden toe heeft. maar ook. naar rektor
Steenhauts eigen zeggen. onder druk
van het studentenprotest.

Of maak een vergelijking tussen
Vlaanderen en Wallonië. In Vlaande-
ren is er een grotere traditie van
studentenakties voor de demokratise-
ring van het onderwijs. In Wallonië
daarentegen pleit men traditioneel
voor een "gezond realisme". Wellicht
daarom betaalt men in Wallonië nu
18.000 BF inschrijvingsgeld. en kosten

de maaltijden aan de ULB 177 BF. Een
permanente werking die blijft op-
komen voor de demokratisering van
het onderwijs heeft dus duidelijk wel
zin, en krijgt nog meer zin als
duizenden studenten zich er expliciet
achter scharen om tegen de huidige
afbraak politiek te reageren.

Staken
Een massale studentenstaking is nu
juist het meest efficiënte middel om
naar de overheid toe duidelijk te
maken dat we hun politiek inzake het
onderwijs niet goegkeuren. Ook de
akademische overheid wordt via een
staking aan het denken gezet: ook zij
zijn geducht voor een verstoring of
verlamming van het akademisch leven,
en bovendien geef je aan de akademici
expliciet de kans om woorden in daden
om te zetten en hun solidariteit te
betuigen.
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Na onderhoud Masschelein overigens niet begrepen worden als een
inhoudelijke aanval op het demokrati-
seringsprincipe, maar zijn louter van
budgettaire aard, Coens heeft van
Martens niet de opdracht gekregen een
beleid te voeren of een visie te
ontwikkelen: zijn enige taak bestaat
erin (erg veel) te besparen.

Vooral echter binnen de studenten-
wereld is staken zinvol. Elke student
krijgt de mogelijkheid zich te infor-
meren over het waarom van de akties,
het voor en - vooral - tegen van de
regeringsmaatregelen, om uiteindelijk
een gefundeerd standpunt in te nemen.
Niemand wordt verplicht. Maar wel
wordt er een beroep gedaan op uw
solidariteitsgevoelen. Want wij zijn de
studenten die aan de universiteit zijn
geraakt. en wij vergeten dan nogal eens
vlug die grote groep naamlozen die
hier niet geraakt zijn omdat de
financiële drempels te hoog waren. En
in de toekomst zullen er nog meer
naamlozen zijn, als er niet dringend
werk wordt gemaakt van de demo-
)<ratisering van het onderwijs!

Geert Van Eekert

De vee/besproken Iso/-bar. Links een barman en een pingpongspeler. rechts nog een pingpongspeler.
(Joto Peter Vermeiren)

Licht .op groen voor
hardere akties

USSI Maandag 10 november.
Een gezamenlijke dele-
gatie van Kringraad,

Sociale Raad en het RAK had een
onderhoud met prof. Massche-
lein, de voorzitter studenten-
aangelegenheden, over de in-
middels beruchte regeringsmaat-
regelen en de universitaire hou-
ding hiertegen. Uit dit gesprek
zou moeten blijken of ernstig
rekening gehouden wordt met
het studentenprotest en of de
overheden (nationale en akade-
mische) bijgevolg hun handelen
willen aanpassen. Zon iet, zien de
studenten zich gedwongen in de
zeer nabije toekomst enkele niet
mis te verstane signalen te geven
dat het menens is: een zebra-
padenaktie en een staking.

jaren '60 pakten we het grondiger,
intenser aan" zullen we maar inter-
preteren als aansporing, niet als ver-
wijt.

Vervolgens maakte hij duidelijk hoe
handig en sluw de regering haar
verantwoordelijkheid heeft doorge-
schoven naar anderen. Inschrijvings-
gelden, die normaal bij wet vastgesteld
worden, vallen nu plots onder de
bevoegdheid van de universiteiten.
Resultaat is dat op dit nivo - terwijl
de bevoegde minister lekker buiten
schot blijft - een ware chaos van
tegenstellingen en doorkruisende be-
langen opgewekt wordt: studenten
richten vanaf nu hun woede op de
uniefs (en worden in zekere zin doorde
regering ook opgejut dit te doen),
iedere instelling knokt voor een zo
gunstig mogelijke eigen positie, poli-
tiek gernaneuvreer en lobbying vieren
hoogtij. "Gelijklopende belangen en
onderlinge solidariteit zijn fiktie ge-
worden" orakelde Masschelein, waar-
van hij onmiddellijk een staaltje ten
beste gaf door zwaar uit te halen naar
de kleinere universiteiten.

Ideaal

Demokratisering is voor Masschelein
een ideaal, iets waar we voortdurend
naar op weg zijn, maar nooit bereiken.
Hij gaf toe dat de huidige bewinds-
lieden daar zelfs niet meer naar
streven, maar serieuze stappen terug-
zetten. Deze trend tekent zich echter
reeds van een tijd voor deze regering
af. De recente klappen die de sociale
sektor te inkasseren krijgt, moeten

Er werd ook een hele boom opgezet
rond numerus clausus en het afstellen
van diploma's op de arbeidsmarkt.
Veel konkreets kregen we niet los.
Over de forfaitaire betoelaging bij-
voorbeeld "was nog helemaal niets
besloten", en verder geen kommen-
taar. Vermeldenswaard is wel dat
Masschelein numerus clausus in één
enkele richting onaanvaardbaar vindt
("dan krijg je drainage naar andere
fakulteiten"), maar zeker niet princi-
pieel een numerus cJausus voor alle
richtingen uitsluit. Een algemeen in-
gangseksamen is hem duidelijk het
bestuderen waard. De studenten zijn
gewaarsch uwd ...

Roeien

En wat de KUL nu in feite gaat doen
u.et de regeringsmaatregelen? Eén
ding is zeker, men is niet van plan nog
langer te protesteren. "Je moet
roeien", kregen we te horen, en "Je
moet hopen op göeie tijden, ja". De
besparingen zijn dus gelaten aa nvaard.
Masschelein benadrukte dat de sociale
sektor gestoeld blijft op de oude
principes, maar dat iedere dienst
afzonderlijk zou beschouwd worden
om te zien waar men het gemakke-
lijkst kan snoeien zonder dat de
demokratisering van het onderwijs
echt in het gedrang komt. De stu-
jenten kregen het onaangename ge-
voel dat dit vooral op hun werking
sloeg: een in vraag stellen van de
vrijgestelden, geen gratis Veto meer ...
kortom, een meer dan ernstige be-
lemmering van een degelijke studen-
tenwerking ...

Steun

De universitaire top, indien de
voorzitter studentenaangelegen heden
tenminste als min of meer represen-
tatief mag beschouwd worden, heeft
op z'n zachts gezegd wel twijfels bij de
huidige onderwijstoestanden ("een be-
leid terzake is wishful thinking, dat
weet ik ook"), maar blijft anderzijds
de eigen houding en eigen politiek
door dik en dun verdedigen. Het hele
gesprek was uiteindelijk één pleidooi
pro domo, in casu de KUL. Van deze
hoek moeten de studenten nu geen
steun meer verwachten (trouwens, er is
nooit daadwerkelijke steun geweest):
de besparingen gaan zonder meer door
en de studenten worden het voor-
naamste slachtoffer. De enige uitweg is
te laten.zien dat het echt menens is: een
"harder" protest zoals een zebra-
padenaktie en een nationale staking
zijn nu meer dan ooit nodig. Dat is
immers zowat het enige wat ons uit dit
onderhoud écht duidelijk geworden is.

Walter Pauli

Masschelein begon met het grondig
relativeren van het protest tegen de
maatregelen. De verschillende stappen
die de Raad voor Studentenvoor-
zieningen, de akademische overheid
en studenten afzonderlijk genomen
hebben, verliepen totaal ongekoördi-
neerd. In tegenstelling tot het "duide-
lijke protest" van de eerste twee
noemde hij de studentenakties vri.;
lauw. In mei, juni en juli hadden W(,

niets meer van ons laten horen (tiens,
hoe zou dat komen?) en aangaande de
inschrijvingsboykot van september
werden we zo ongeveer gedegradeerd
tot epigonen van de VUB omdat we het
aandurfden ook hier de oude 10000
frank te vragen. Zijn opmerking "in de

Zebrapadenaktie : en gaan de CDS-medell'erkers nu in razendsnelle
pasjes de straten van Leuven afschuimen? (/'oTO Peter Vermeiren)



langer wie wat gedaan heeft, wel wat
krantenkoppen en foto's vertellen.
Instinktief vraagt men zich af: est-il
sympa?
Even weinig verheffend is het beeld

van de psychologen en de advokaten in
de film. Psychologen praten de ge-
vestigde orde naar de mond. Echt
mooi werd het pas toen de gerechts-
psychologen ontdekt hadden dat va-
der en moeder Ranucci gescheiden
waren toen zoonlief slechts drie was.
Een ongewoon sterke moederbinding
resulteert enz. enz. Voelt u hem
komen? Advokaten daarentegen ko-
pen kunstwinkels leeg en etaleren dat
in hun werkruimtes, zo lijkt het wel.
Echt ontroerd raken ze slechts als er
..luillotines aan te pas komen.
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Le Pull-Over Rouge

Kriminaliteit en Krapuul
makende zaak Ranucci. Christian
Ranucci, 22 jaar en een bankbediende,
werd in 1976 met de guillotine terecht-
gesteld, beschuldigd van kidnapping
van en moord op een 8-jarig meisje. De
zaak wekte heftige emoties op en een
ekstreme oplossing: doodstraf.'
Het is Drach te doen om het ultieme

vergrijp van het gerecht, de doodstraf,
ter diskussie te stellen en het funda-
.ment ervan te ontkrachten: is de
terechtgestelde wel de moordenaar in
kwestie? Drach heeft het weinig sub-
tiel aangepakt. De film is een melo-
drama waarin de hoofdrol door de
politiek en het gerecht vertolkt wordt
en niet zo netjes. Van bij het begin
toont Drach in zijn film dat de
beschuldigde en de kinderverlokker
- de vermoedelijke moordenaar -
twee onderscheiden personen zijn.
Later blijkt dat hét bewijsstuk, de rode
trui, Ranucci vreemd is: het kleding-
stuk is hem drie maten te groot. En
naarmate de lijst van bezwarend
materiaal toeneemt, blijkt, dat de
politie niet zozeer naar een kinder-
moordenaar op zoek is, als wel naar
eerherstel: een tijd geleden stond de
politie voor joker in een andere zaak.
De zaak werd breed uitgesmeerd in de
plaatselijke pers en dat euvel' dient
weggewerkt. Hoe? Door een spekta-
kulaire zaak op een spektakulaire
manier op te lossen. Het oeroude

zondebokmechanisme, suggereert
Draeh. Getuigen à décharge worden
achteloos verhoord, getuigen à charge
worden meermaals ontboden; een
skoebidoe wordt het zweepje van een
pedofiel; Ranucci wordt de kleren van
het lijf gevraagd en daar blijft het niet
bij: fysieke en mentale geweldpleging
volgen. De regisseur stelt op geen
enkel moment ekspliciet dat de be-
schuldigde de moordenaar niet is,
maar ontkracht de mogelijkheid wel
stelselmatig door voortdurend het
bezwarend materiaal in de 'schoenen
van de politie te schuiven. De politie
wordt dief.

Stof tot nadenken en diskussie levert
ook het beeld van de Franse pers op.
De pers is - eigenaardig,. als je
bedenkt dat de film op een boek van
een joernalist gebaseerd is - de
moderne hoer van Babylon. De pers-
jongens - allemaal jongens, met een
vlotte spijkerbroek, een tweedjasje,
open hemd, en veel grappen - pappen
met iedereen aan in de betrachting
informatie los te krijgen. De joernalist
is kind aan huis bij zowel de politie als
de advokaten van de verdediging.
Frappant groot is de invloed van de
joernalisten wanneer getuigen hun
getuigenissen baseren op krantearti-
kels, wanneer getuigen zich, onder
invloed van de massamedia, vedetten-

Vorige week, maandag en
woensdag, presenteerde
De Andere Film vier films

over het gevangeniswezen onder
de titel Po/ice and Thieves. Geen
gewone cinema over het gerecht
dat recht maakt wat krom is,
veeleer een kritische doorlich-
ting van wat misdaadbestrijding
is en hoe politie en dief soms
leentjebuur spelen. Veto keek
naar Le Pull-Over Rouge, de
bekendste van de vier, en zag dat
vooral het gerecht en de pers het
moesten ontgelden.

Met een klein hartje ben ik naar de
filmvoorstelling gestapt. Films die de
toeschouwer maatschappelijke wan-
toestanden tonen, zijn meestal goed
bedoeld en slecht gemaakt. De inhoud
drukt vaak loodzwaar op de vorm en
keldert elke filmische illusie. Maar
belet zoiets dat dergelijke films ge-
maakt en gedraaid mogen worden?
Waarschijnlijk niet. Zeker niet als de
films goed gemaakt zijn. Een pamflet
kan, als het goed geschreven is,
boeiende lektuur en zelfs literatuur
worden. Een dergelijke film is Le Pull-
Over Rouge net niet,

Doodernstig
Eerst het gegeven. Michel Draehs film
is een bewerking van het gelijknamige
boek van Gilles Perrault. Het boek en
de film vertellen over de ophef-.

lezingencykJus

Fin de Siècle en Dekadentie
Er is momenteel een her-

nieuwde belangstelling
voor het Fin de sièc/e. Is

het omdat wij nu ook weer naar
een nieuwe kanteling van de tijd
.gaan? Het is voorlopig nog niet
helemaal duidelijk. Alsje wil kan
je je de volgende weken wat
uitgebreider informeren over het
fenomeen Fin de siècle, in een
lezingencyklus die vanaf donder-
dag 20 november in Leuven
wordt georganiseerd. Dit artikel
wil een poging zijn om het begrip
te omschrijven.

Samen met de term 'Fin de siècle'
worden dikwijls ook enkele andere
namen genoemd: Art nouveau, Ju-
gendstil, estheticisme, symbolisme en
décadence. Deze termen houden wel
verband met elkaar, maar het om-
vattend begrip is toch best Fin de
siècle. Hiermee wordt tegelijkertijd
verwezen naar een periode en naar een
welbepaald levensaanvoelen.
De periode van het Fin de siècle

moet gesitueerd worden tussen 1870 en
1914, in brede zin. Er zijn namelijk vrij
aanzienlijke verschillen tussen de
hoogtepunten van dit kultuurver-
schijnsel in de verschillende Europese
landen.
Het levensaanvoelen laat zich alge-

meen omschrijven als een onvrede met
de bestaande maatschappij, een gevoel

van onzekerheid en onmacht, dat
gestild wordt door een vlucht in een
nieuw mensbeeld van aristokratische
verfijning.
Het is erg belangrijk dit kultuur-

verschijnsel te situeren in de socio-
ekonomische kontekst van het einde
van de 1ge eeuw. In de tweede helft van
die eeuw ontstaat er door de vooruit-
gang van wetenschap en techniek een'
ongeremd vertrouwen in de vooruit-
gangsgedachte, een sterk burgerlijk
optimisme. Naarmate de eeuwwisse-
ling nadert, ontstaat er in brede lagen
van de bevolking een gevoel van
onbehagen, twijfel en onmacht. De-
kunstenaars zorgen voor een breuk
door een afstand te nemen van dit
onbeperkt vooruitgangsgeloof. Ze
zonderen zich af van de maatschappij,
in een ivoren-toren-mentaliteit, die op
zich een terugkeer naar de romantiek
is,

Grootstad
Hoe ziet nu meer konkreet de maat-
schappij er uit naar het eind van de 1ge
eeuw? Centraal staat natuurlijk de
tweede industriële revolutie, met on-
der andere een sterke opbloei van de
wapenindustrie. Sociaal gezien leidt de
techniek tot een vervreemding. Er zijn
ook demografische veranderingen,
meer bepaald het ontstaan van de
grootstad, met haar eigen kultuur.
Dit alles heeft verschillende gevol-

gen. Er ontstaat een nieuwe groep
binnen de maatschappij: het arbei-
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dersproletariaat. Internationaal is er
een sterk optimisme, wat zich bijvoor-
beeld uit in de wereldtentoonstellin-
gen. Er ontstaai ook een grotere
sociale bewustwording op marxis-
tisch-socialistische basis. Deze ver-.
schijnselen lokken ook tegenreakties
uit, Er ontstaat een angst voor het
vervreemdende en ontmenselijkende
van de arbeid door de techniek. Naast
de massa-industrie ontstaan klein-
schalige produktievormen, waar men
door artisanale verfijning en estheti-
cisme terug wil keren naar het 'zuivere'
tegen de vervlakking van de dernokra-
tische kultuur. Politiek gezien komt er
ook een reaktie tegen het soms te
naïeve en utopische marxisme.

Dekadenten
In heel deze kontekst moeten we de
décadence-artiest situeren. Kenmer-
kend is een grote afkeer van de
burgerij, die bij uitstek het vooruit-
gangsideaal belichaamt. De burgerij
wordt in de 1ge eeuw de nieuwe
machtsgroep, op basis van haar gelde-
lijke macht. Ze weet aan deze macht
echter geen prestige te koppelen. Bij de
rijke burgerij is er een gespletenheid en
onzekerheid omdat ze hun geldelijke
macht niet kunnen omzetten in maat-
schappelijke status. Hierin ligt de
afkeer van de dekadenten. Ze ver-
wijten de burger een niet-stijl en willen
terugkeren naar het aristokratische
van de adel. De adel speelt maatschap-
pelijk niet meer zo'n grote rol, maar
heeft nog wel een grote uitstraling,
Deze afkeer van de burgerij leidt
geenszins tot een solidariteit met de
arbeiders. De dekadenten zien in de
arbeiders teveel de veruitwendiging
van het verval van de grote kultuur. Ze
zijn gefascineerd door de grandeur van
het koningschap en door alle vormen
van verfijning, kultivering en estheti-
cisme. Politiek gezien verheerlijken ze
het libertair individualisme en interes-
seren ze zich voor het anarchisme, als
een middel tegen de toenemende
staatsinvloed.
De dekadente kunstenaars bouwen

in hun werk een nieuw mens type op,
dat dikwijls wordt omschreven als de
'dandy'. Deze anti-held leeft afgezon-
derd van de maatschappij, inweerzin
voor de domme burger en de grote
massa. In zijn ivoren toren leeft hij een
leven van individualisme en verfijning.
Hij gaat op zoek naar de meest
ekstra vagante zinnelijke en geestelijke
ervaringen. Hij is getekend door
neurose en verveling en kultiveert het
artificiële tot in het uiterste.

Jan Mertens
(met dank aan J. Vlasselaers)

allures aanmeten en, vooral, wanneer
massahysterie het resultaat wordt van
vlotte verslaggeving. Op het proces
van Ranucci zijn de gemoederen dan
ook zo verhit dat mensen niet meer
met elkaar spreken maar naar elkaar
roepen.
Hallucinant wordt het pas wanneer

Ranucci een paar dagen voor zijn
eksekutie langs de radio om verneemt
dat president Giscard zijn verzoek om
gratie inwilligt en achteraf blijkt dat
het voorbarige informatie betreft, of,
beter, foutieve informatie. Je zou er
voor minder je hoofd bij verliezen.

Imago
"Mijn grootste vijand", zegt de ver-

Verdikt
Le Pull-Over Rouge is een film met de
nodige duiding en dwaling. Film-
technisch zit hij eenvoudig in elkaar en
dat is ook de bedoeling. Ontroerend is

Instinktief vraagt u zich af: est-ellc sympa? (foto Geert Cocne)

dedigende advokaat in zijn slotrede.
"is Christian Ranucci en zijn uiterlijk.
In zijn opwinding gaat hij zich makke-
lijk te buiten aan scheldpartijen en zijn
visseogen boezemen sympatie noch
medelilden in", Indirekt beklemtoont
de advokaat het belang van een
mediageniek uiterlijk voor een be-
schuldigde in een assisenzaak. De
overdadige desinformatie door de
media levert een retleks van ver-
eenvoudiging op bij het publiek.
Belangrijk in de publieke opinie is niet

de film op de ogenblikken dat hij meer
vertelt dan beleert. Wanneer de moe-
der na het verdikt, in een dagdroom,
het vermoorde kind de gerechtszaal
ziet binnenhuppelen terwijl de kleine
Christian zijn brilleglazen schoon-
wrijft, spreekt de film duidelijker taal
dan op enig ander ogenblik. Een
proces brengt geen vermoord kind
terug, zo blijkt. Daarom alleen al had
de zaal afgeladen vol toekomstige
kriminologen moeten zitten.

Jan Antenissen

Werk •In
KULTUURRAAD - De diskussie
rond het Stuc is bekend. De argumen-
ten zijn steeds - jaar na jaar -
dezelfde: "avant-garde". Het is een
vliegenmeppers-argument geworden,
En iedereen heeft het in de mond zodra
de naam valt. Ook zonder ooit een
voorstelling gezien te hebben. Immers,
men weet wat avant-garde betekent-
men heeft ook gehoord van abstrakte
kunst enzovoort - de definitie is
gesteld, en veel verandering kan daar
toch niet in gebeuren? Of toch? Kan
.eater toch 'plaisant' zijn? De laatste
/oorstellingen hebben hierop, voor
wat mij betreft, een duidelijk ant-
woord gegeven: het kan.

Vorig jaar werd op de Algemene
Vergadering van Kultuurraad/'t Stuc
besloten op voorstel van Germania en
VRG de werking van' 't Stuc in ant-
woord op de diskussie enigszins aan te
passen. Rechtstreekse participatie van
publiek en kringen zou mogelijk
gemaakt worden via open program-
matie-werkgroepen met een beperkt
eigen programmatie-budget, in sa-
menspraak met Stuc-programma toren
terzake. Evenwel, geld was er niet, of
alleszins niet te' veel.r zodat ervoor
geopteerd werd allereerst de eigen
Stuc-programma tie goed uit te bou-
wen, en - zoals in de Stuurgroep 1986
besloten werd - wat te gaan doen aan
promotie, beeldvorming(het boeiende
van kunst duidelijk maken) en lichte

het Stuc
diversifiëring van het aanbod (Iezin-
genreeksen, architektuur-studie). Zo-
dat ook het voorstel moest herdacht
worden: niet meer werkgroepen per
programma tie-onderdeel, maar over
de programmatie in zijn geheel; verder
over "struktuur". "promotie", "AV-
projekt" en "Lezingencykli" (deze
laatste twee houden ook konkrete
organisatie in). Ook geen echt pro-
grammatie-budget, maar wel een wer-
kingsbudget, en invloed via diskussie
en AV .
Werken in een werkgroep betekent

diskussie, eigen veldwerk (waarvoor
dus een werkingsbudget), en uiteinde-
lijk: formulering van konklusies naar
de A v toe, konklusles die de A V dan
kan verwerpen of omzetten in beleids-
lijnen voor het volgende werkjaar. Net
zo als de beleidsvorming in een
Stuurgroep gebeurt, maar dan op
permanente basis.
De werkgroepen staan open voor

alle belangstellenden (in de eerste
plaats uiteraard kultuur-afgevaardig-
den van kringen), ten allen tijde.
Vergaderingen worden in onderlinge
samenspraak belegd, en worden aan-
gekondigd in de Veto-kalender en op
affiche in het Stuc zelf.
Wanneer dit bericht verschijnt heeft

de eerste reeks bijeenkomsten al
plaatsgevonden. De volgende zal luid
worden aangekondigd. Zij het in de
kalender. Graag welkom.

Geert Herbots
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zich permitteren maar zeventien (ze-
ventien!) woorden op een volledig A4-
blad te zetten.

Alleen de spelling lijkt wat onzeker.
Of wat moeten we denken van "het
navelstrengkarkater van de lidkaar-
ten". Verder echter: een bizjoeke
jongens, doe zo voort.

De inhoud dan. Steven Adriaens
lijdt ettelijke bladzijden aan de geluk-
zaligheid van het student- en vooral
het godsdienstwetenschapper zijn:
"Een tweede reden waarom wij ons,
specifiek aan onze fakulteit zouden
mogen rekenen tot een "elite in
potentiae" dient gesitueerd binnen het
eigene van het onderzoeksvoorwerp
dat wij behandelen als godsdienst-
vorser of reologie-gevoelige. Wat is de
grond van deze stelling? Waarschijn-
lijk mijn vaag vermoeden, of beter,
relatieve zekerheid dat onze fakulteit
van Godgeleerdheid tot één van de
belangrijkste fakulteiten mag gere-
kend worden die onze universiteit rijk
is. Waar anders wordt men zo gevoelig
gemaakt voor eeuwige zoeken van de
Homo erectus die het mysterie van zijn
ontstaan en bestaan tracht te ontsluie-
ren 7" Daar wordt echter niet genoeg
van geprofiteerd: "Kom ik op filoso-
fische konferenties, politieke debatten
en andere ludieke gebeurtenissen, zie
ik zelden mensen uit de eigen fakul-
teit." Kop op jong, bij rechten is het
blijbaar niet veel beter.

Er staat ook nog een voorstelling
van de nieuwe bar in. "Een nieuwe
fakbar tover je echter niet zomaar uit
de grond... Daarom zullen steun-
kaarten van de fakbar verkocht wor-
den aan een prijs naar eigen gods-
vrucht en vermogen om de kosten voor
het inrichten te rekupereren, Boven-
dien zullen we aan een van de muren
een spaarpot aanbrengen waar ge
altijd met uw overtollig kleingeld
terecht kunt. Cheques boven de tien-
duizend frank zijn natuurlijk altijd
welkom." In Zwans zijn vroegere
stamkroeg stond ook zo'n spaarpot,
maar die diende voor iets anders.

Men kijkt ook over de grenzen van
de eigen fakulteit heen. Naar een lezing
in Tilburg bijvoorbeeld. "In concreto
vermeldde hij vooral de in Amerika
ontstane "new-age"-stroming zoals
dat geaktualiseerd wordt rond het
kernbegrip holisme ... Deze stromingen
ondernemen een poging om de werke-
lijkheid terug als een tot een eenheid
gebrachte veelheid te verstaan, waar
dat vanaf het Carteniaans-Newto-
niaans denken enkel nog maar ge-
beurde vanuit een sterk gefragmen-
teerd denken waar de deeltjes en hun
(deterministische) relaties primeerden
op het kontekstuelere eenheidsden-
ken." Joewadde. Of naar de Evange-
lische Teologische Fakulteit hier in
Leuven. die voorgesteld wordt in een
soort credo van punt I "Wij geloven
dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeil-
bare en gezaghebbende Woord van
God is", over punt 4 "Wij geloven dat
wedergeboorte door de Heilige Geest
volstrekt noodzakelijk is voor de
redding van verloren, zondige men-
sen" tot en ondanks het feit dat punt 7
"Wij geloven in de geestelijke eenheid
van hen die in Christus geloven."

Daar houden we het op. Tot de
volgende keer.

Tijdschriften bestaan in'
vele soorten. Er zijn de
louter informatieve en opi-

niërende tijdschriften; er zijn de
tijdschriften gedrukt op glan-
zend luxe-papier en andere ge-
drukt op ruigharige recyklage-
vellen; er zijn de steengoede
tijdschriften en er was Topics.
Een wijd en onoverzichtelijk
scala dus, waarin frenetiek om
enige klassifikatie geschreeuwd
wordt. Wij juristen plegen in dat
soort aktiviteiten geen mal fi-
guur te slaan, wij zijn per slot van
rekening gediplomeerde orde-
brengers (althans aspirant). dat
varkentje. zullen we hic et nunc
dan ook wel even wassen"
Aldus Balans 2. "Onidentificeerbaar.
Ondoorgrondelijk. Onvatbaar. Balans
is de koerier van het VRG, zo leren de
statuten ons." Het blaadje van de
rechtsstudenten dus, maar eerst nog de
onthaalbalans, want die van Rechten
zijn kennelij k niet te stoppen als ze dan
toch eens een keer beginnen te schrij- Nummer twee dan, met het traditio-
ven (praten?): waren ze de laatsten om nele praeseswoordje ...... Ik heb het
hun onthaalnummer te brengen, ze gevoel dat het regelrecht uit een
zijn ook de eersten met hun 'volwaar- praeseswoordje van de' voorbije jaar-
dige' boreling. gangen van Balans gejat zou kunnen
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Na veel zoeken

Het beste uit de kringbladen
elite." Kortom: "dat juristen een grote daar efkes weggesmolten zijn van eerlijke betrokkenheid bij 'de ma-
bek kunnen opzetten wordt hier ten vreugde.
voeten uit bewezen."

Blijkbaar is er toch ook nog wat
twijfel (zelfkennis î): "...vermolmde
bibliothecarissen, 'vunzige kluize-
naars, beschonken bedelmonniken,
kortom de grote en de kleine juristen"
en "komt er niet teveel bal ast over
naar tweede kan?" (sic, maar hoe zou
je zelf zijn na twintig keer het woord
'Balans' te tikken).

Die proffen hebben overigens nog
andere interessante zaken te vertellen:
"In mijn ogen is de ideale student
iemand die altijd naar de les komt, die
daar luistert en er iets inpikt." Aldus
een zekere Herbots. Hij kan gerust
zijn, dit artikel is geschreven en
gelayout rond twee uur 's nachts, dus
zeker niet tijdens de lesuren.

Zeger

Zoals dat gaat spreken onze toe-
komstige rechters in hun onthaal-
nummer een oordeel uit over zichzelf,
en we kunnen op twee oren slapen, ze
zijn vrij mild: "Er is slechts één
ekspressweg naar de roem, het geld, de
macht; rech ten." En even verder "wij
van het VRG zijn wel de beste
(dikkenekken)". Ook de uittreksels
van oudere interviews met proffen
liegen er niet om: ..... toen was het mij
ook opgevallen dat de mensen van
geschiedenis veel minder background
hadden, een engere interessesfeer. .. Je
zag dadelijk dat dat mensen waren met
een enorm brede basis" of" ...je moet
wel een minimum aan brains hebben ...
Ik vind dat een universitaire opleiding
toch gereserveerd moet blijven aan een

zijn ... " En niet alleen uit Balans, maar
de eensgezindheid van de Leuvense
praesides is natuurlijk alleen maar
verheugend. Wat Balans echter voor
heeft op andere kringbladen is een
onvervalst schrijfsel van hun dekaan,
die trots meldt dat "bovendien de
parel aan de kroon van de vernieuwing
van de Valk voltooid werd. Eindelijk
beschikken wij over een uitstekende
akkomodatie om kongressen, kollo-
kwia en dergelijke op een behoorlijke
wijze te organiseren. Het nieuwe
auditorium Zeger Van Hee zal de
nagedachtenis van deze bijzondere
hoogleraar op waardige wijze eren en
de uitstraling van onze fakulteit slechts
vergroten!" Zullen de rechtsstudenten
- die dikwijls recht moeten staan -

1000 X 100.000

De KUL doet mee
Eenieder in Vlaanderen-

land weet ondertussen wel
dat "de Morgen" op de

fles is gegaan, maar door en
met de enorme vloed van steun-
betuigingen een tweede adem
vindt. Eén van de laatste red-
middelen om na 31 december
nog een Morgen te hebben is de
aktie 1000 X 100.000, uitgedacht
door Julien Weverbergh. Na de
studenten van de VUB en de RUG
laat ook Leuven van zich horen.

Enkele studenten aan onze Leuvense
alma mater besloten ook 100.000 fr bij
elkaar te rapen teneinde hun progres-
sieve krant mee uit het slop te halen.
Daartoe bedachten zij een systeem
waarbij aan de verschillende fakulteiten
deel-aandeeltjes van respektievelijk
100, 300, 500 en 1000 frank te koop
aangeboden worden. In ruil voor je
lieve centjes krijg je dan een heus
waardepapier ter grootte van het
gekochte aandeel. De 100.000 frank
zal gestort worden nadat men ze bij
elkaar heeft gekregen.

En welke waarborgen je dan wel
krijgt? Het door studenten gestorte
bedrag zal onverwijld worden terug-
bezorgd bij gewoon vertoon van het
waardepapier indien ofwel de Leuven-
se ploeg de kaap van de 100.000 niet
haalt, ofwel de Morgen beslist er niet
mee door te gaan.

De fakulteit waar dit initiatief
groeide, Psychologie en Pedagogie,
haalde reeds 10.000 frank bij elkaar, en
als je dan weet dat er 14 fakulteiten en
27 kringen zijn dan is die 100.000 best
haalbaar. De organisatoren zijn in-
middels nog steeds op zoek (laar
bereidwillige zielen die binnen hun
kring of fakulteit de nodige aandelen
aan de man of vrouw willen brengen.
Een seintje kan men steeds geven aan
Bart Vancraeynest, Bogaerdenstraat
89. (rekeningnummer 035-0923663-70
met vermelding KUL voor 100.000)

Blijft dan nog het beheer van het
aandeel. De organisatoren stelden
voor dit aan de Leuvense Studenten-
overkoepeling over te laten. Dit zou
betekenen dat de koepel het perma-
nente beheer van dit aandeel zou
waarnemen binnen de Coöperatieve
Vennootschap de Onafhankelijke
Pers. Minder geslaagd lijkt ons dat er
op dit ogenblik ook nog andere
kringen dezelfde lOO.ooO-doelstelling
nastreven zonder dat er van enige
onderlinge koördinatie sprake kan
zijn. De Kriminologen vonden zelfs
enkele proffen bereid mee te sparen
voor hun 100.000, en ook Politika
stortte zich op de zaak. Ons inziens
zou het meer effekt sorteren indien de
handen hier in elkaar werden geslagen,
en ook de Leuvense student zou beter
weten waar hij nu eigenlijk aan toe is.

Veto blijft u op de hoogte houden
van het verdere verloop der aktie(s) in
haar volgende nummers.

Geert Coene

Balans twee bevat ook een.groot en
vooral goed hoofdartikel over "sek-
sisme in de Valk". Proffen.assistenten
en studenten werden ondervraagd en
gaven antwoord. Student Peter Kes-
sels orakelt: "Door de band genomen
ben ik liever met intelligente vrouwen
op stap dan met intelligente mannen.
Vrouwen hebben een zekere charme
die ik bij mannen niet aantref, uitzon-
deringen niet te na gesproken. Waar ik
mij wel aan erger is aan mensen die er
rechtstreeks voor uitkomen dat ze
feministisch zijn. Er zijn vrouwelijke
proffen die die houding aannemen. Ik
vind dat ze dat dan maar in hun
dagelijkse praktijk moeten omzetten."
Door seksisten te buizen.ongetwijfeld.
We vragen ons wel. af hoe hij zijn
domme gesprekspartners het liefst
heeft.

Professor Herbots over het klas-
sieke rollenpatroon: "Ik heb gewoon
de tijd niet om veel energie in mijn
gezin te steken. Gelukkig heb ik een
goede vrouw die mij dat niet kwalijk
neemt." Nog een prof: "Ik geloof toch
nog altijd in een huwelijk waarin jé
naar je mankunt opkijken. Het is nu
eenmaal nog steeds zo dat het de
vrouwen zijn die de ~deren kopen.
De rol van de moeder kan toch
moeilijk door een vader opgenomen
worden?" Let op de logische ontwik-
keling van de redenering. Overigens,
deze kwam van professor Madeleine
(!) Sergeant die eveneens wist te zeggen
dat "U it een recent Franse studie bleek
dat vrouwen vooral een gelukkig
gezin, een mooi huis en geborgenheid
ambiëren... ik vind dat toch teke-
nend."

Verder in deze Balans een hand-
leiding voor wie ekonomie wil bij-
studeren en een interview met profes-
sor Luc Huyse die stelt dat 53 % vande
licentiaten rechten een bijkomende
graad willen halen. Vandaar dus.

Professor Huyse over de Dernokra-
tisering van het Onderwijs: ..... ik heb
daarover een heel eenvoudige theorie.
De aandacht voor arbeidskinderen is
nooit totaal ingegeven door gegevens
van sociale rechtvaardigheid maar
hoofdzakelijk door ekonomische
overwegingen. Men had in de jaren '60
veel universitair geschoolden nodig ...
en dus heeft men uit ekonomische
noodzaak jongeren uit arbeidsgezin-
nen aangetrokken ... Zodra die eko-
nomische noodzaak wegviel, ziet men
dat de aandacht voor demokratisering
verslapt." Kennelijk leest hij Veto.
Huyse is socialist, na vroeger "in de
cVP gemiliteerd" te hebben, en dat
maakt hem konsekwenter dan onze
premier want "Ik heb de indruk dat ik
dan wat ideologie en waarden betreft
minder geëvolueerd ben dan Wilfried
Martens, die binpen de cVP is ge-
bleven." Hij zegt wel niets over
raketten.

Tussendoor ook een profiel van
professor Dupont. ..... zijn kritiek op
de pretentie en de verwaandheid van
de jonge advokaten ... getuigt van zijn

terie' ."

De man met het grote doorzicht van
daarnet, Peter Kessels, duikt weer op,
en hoe. Hij evalueert even de stu-
dentenbet~ging van zestien oktober.
"Laat mij niet lachen! Een drie-
duizendtal studenten in Brussel, zowel
uit Vlaanderen als Wallonië. Is dit
massaal studentenprotest? Precies ge-
teld twaalf vRG-studenten!" Alleen
die tellen mee natuurlijk. "Je kon geen
honderd meter lopen of je kwam één of
andere overtuigde militant van een
ekstreem links fascistisch groepje te-
gen die jou zijn bijbel, op kranten-
formaat gedrukt, wou aansmeren."
Stellen we dat er ongeveer een student
per meter liep - in een straat die
twintig à dertig meter breed is - dan
waren er voor heel de KUL dus vier
"linkse: fascisten". Een geluk dat hij
niet overweldigd is door de overmacht.
Maar hij heeft ze op hun plaats gezet
zulle! "Op mijn antwoord dat ik het
liever bij een stille betoging hield,
stuikte de zin van zijn hele bestaan in
elkaar. Als een geslagen hond ging hij
weg, op mensen gestoot die niet bereid
waren hem op een Pavloviaanse ma-
nier na te volgen."

Kessels vergast ons en passant even
op een snelle analyse van het Belgische
politieke milieu: "Het probleem met
het MLB is dat zij geen Marxisten-
Leninisten zijn, maar eigenlijk Maoïs-
ten (in tegenstelling met de SAP die
zichzelf Trotskisten noemen) ... Ook de
christen-dernokratische familie is ver-
deeld; je hebt het COS en anderzijds
Chripol." 0 heerlijk abstraktiever-
mogen, 0 onweerlegbare logika.

Balans eindigt met een oproep om
een steunabonnement te nemen. "OK,
jongens, laten we er geen doekjes om
winden, het is ons om het geld te doen.
De persoon achter de steunabonnee
interesseert ons eigenlijk niet écht zo
verschrikkelijk veel, m.a.w. iedereen
kan steunabonnee worden. I-E-D-E-R-
E-E-N !!! Jawel, professor Herbots,
u ook! We zullen je zelfs meer zeggen:
je hoeft niet eens iets met de rechts-
fakulteit te maken te hebben! Pak
aan! Zelfs, z-e-l-f-s pol & soccers
kunnen steunabonnee worden (nu
gaan we wel wat ver, maar kom)."

De redaktie kan tevreden zijn.
Balans is een goed produkt, proper
gelayout, welgevuld en interessant: er
staat ongewoon weinig bladvulling in.
We hebben ons zelfs een paar keren
kwaad kunnen maken en dat is altijd
meegenomen. Om terug te keren tot
Balans één: "Balans ... is een geschenkt
van de goden."

Als je Iteka, het Informatieblad van de
fakulteit Godgeleerdheid van de KUL,
Katechetika doorbladert, valt onmid-
dellijk de mooie layout op: sober.
stijlvol, konsekwent, getekstverwerkt
en voorbeeldig gedrukt op één kant
van de A4. Alla, een lust voor het oog.
Het is er duidelijk aan te zien dat
Katechetika waarschijnlijk de beste en
goedkoopste kursusdienst van Leuven
heeft. Niet alle kringen kunnen het Het Uur Zwans

KW/STAX - Drastische vernieuwingen bij de Kwistax-race, of een nieuwe wagen voor de rijkswacht? Lees VelO,
volgende week! (foto Marc Heeren)

1,1 'l'
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- lAAS-verg. met dia's over stages.
20.30 u LI 00.42.Safe-sex is een middel waarmee de

risikogroepen zich kunnen bescher-
men tegen besmetting door het aids-
virus. Dat houdt ten eerste in, dat je er
voor zorgt dat het virus niet in je
lichaam komt.

Aids en Safe-sex Psychologie
• do 20 nov. Vlaamse vedeUen-
avond, 21 u Shrink .

Eoos
. • do 27 nov. Chinees etentje,
Tiensestraat Dynasty.
• ma 1 dec en wo 3 dec, 20 u-22 u
Bowling (Naamsestr.)

Merkator
• do 20 nov. Volley 1ste kan-t ste
lic. Sportkot.
• 22-23 nov. Kringweekend.

Daartoe moet je vermijden dat er
kontakt is tussen bloed en sperma of
tussen bloed en voorvocht. Homo-
seksuele mannen kunnen dus beter
orale of anale seks vermijden of
tenminste kondomen gebruiken.
Ten tweede moet je ervoor zorgen

dat je immuniteit optimaal is. Dat
betekent: geen drugs, geen overdaad
aan alkohol of nikotine, geen zonne-
bank, goed slapen, stress vermijden en
het gebruik van 'poppers' (oppep-
middelen) vermijden.
Safe-sex zou volgens Joris Michiels

moeten uitgroeien tot een automa-
tisme bij de risikogroepen. Hij heeft
echter de indruk dat de bevordering
ervan niet zo goed vlot.
Hij wees ook op de belangrijke rol

die de regering speelt in de problema-
tiek rond aids. Wivina De Meester
bijvoorbeeld, stuurt informatie door
naar de artsen, maar de meesten van
hen zijn niet geïnteresseerd in homo-
seksualiteit en aids. Bovendien komen
homoseksuelen er meestal niet toe hun
situatie bekend te maken aan een arts.
Die informatie zou dus in de eerste
plaats naar de homocentra door-
gespeeld moeten worden, oj,Iiaarze de
betrokkenen efficiënt kan bereiken.

Carla Rosseels

Naar aanleiding van het Bovendien kan het afsluiten van een
lO-jarig bestaan van het lev.ensverzekering of een lening je
Pieter Coutereelcentrum geweigerd worden. Een tweede pro-

vond er vorige week in hun bleem zijn de tests zelf. Die zijn niet
. perfekt. Ze leveren nogal eens vals-

lokalen In de Vaartstra,at een positieven of valsnegatieven op.
opendeurweek plaats. Een van I

de aktiviteiten die in dat kader
georganiseerd werden, was een
lezing over aids en safe-sex.
Die lezing bestond uit het

vertonen van een BBC-documen-
taire over aids en een video over
een veilig-vrij en-festival in Ne-
derland.

Germania
• do 20 nov Toneelabo: "De kon-
trabas" van Süskind door Raam-
teater.
• ma 24 nov. Doop, revue en TD in
Broadway.

Politika
• do 20 nov. Student Aid avond.

Besmetting VRG
Er komt ook een belangrijke tegen-
stelling aan het licht bij het onderzoek.
Men neemt aan dat de besmetting
gebeurt via sperma of bloed.
Het ziekenhuispersoneel dat met het

aids-virus in aanraking komt, loopt
voortdurend snijwonden op. Als het
virus zwaar besmettelijk is (wat af-

. .. . geleid kan worden uit de snelheid
Joris Michiels, begeleider van. d.e waarmee de ziekte Zich onder bepaalde
problematiek rond homoseksualiteit, groepen verspreidt), dan zou het
van het Pieter Coutereelcentr~ en ziekenhuispersoneel al in grote mate
Danny Abts, een bakteriol?üg, vertel- gedecimeerd moeten zijn. Dat is
den ons meer over de hUidige, st~n.d echter niet het geval.
van het aids-onderzoek en over Veilig
Vrijen' als bescherming tegen aids-
besmetting.

ma 24 nov. Referendum over stu-
dentenstaking 9-13 u, tijdens de
pauzes in versch. lokalen .
16-17 u Voetbal presidium-proffen
t.v.v. Student Aid. Parking Valk.

LBK
• do 20 nov. Bekerkompetitie vol-
ley meisjes LBK-Medika. Sportkot
20u

De nieuwe Veto ~
Bij gebrek aan een beter soort nostalgie, laat ons nog eens
teruggrijpen naar de zoete maand van mei 1986(ofwas het nu
juni 1986?): toen maakte Veto een jubileumnummer van het
"progressieve, onafhankelijke, intellektuele, linkse, kritische,
ongelezen (?)" maandblad De Nieuwe Maand. Blijken daar
toch nog ettelijke onverkochte eksemplaren van te bestaan,
zeker (zoals van alle nummers van DNM ... ). Maar u kan ons
verlossen: koop ons maandnummer voor de prijs van 150 fr,
en wij zijn ze kwijt, bij wijze van spreken natuurlijk.

Die tegenstelling doet verdere vra-
gen rijzen over de besmettelijkheid van
het virus en over de wegen van
besmetting.
De problemen waar het onder-

zoek voor het ogenblik mee gekon-
fronteerd wordt, zijn van tweeërlei
aard. Ten eerste is er het statistisch
onderzoek bij de betrokken populatie,
wat nodig is om de wegen van
besmetting te leren kennen. Zo'n
onderzoek blijkt praktisch moeilijk
haalbaar, omdat je het over een heel
groot deel van de bevolking zou
moeten uitvoeren.
Een tweede probleem is het virus

zelf, dat men nog niet goed genoeg
kent.

Aids
Aids is de afkorting van de Engelse'
woorden: 'Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome' . Dat betekent dat na
aantasting door het aids-virus, je
afweersysteem niet goed meer werkt.
Daardoor kan je allerlei infekties erî
bepaalde vormen van kanker oplopen.
Tot nu toe wordt aangenomen dat de
besmetting gebeurt via spérma of via
bloed

Zodoende zijn er drie risiko-
groepen: de homoseksuelen, de intra-
veneuze druggebruikers en de seksuele
partners van de twee vorige risiko-
groepen.

schapshuis). Werner Joosten, V. De- 2de kan Farmacie. Monique Bur-
costerstraat 51, Leuven (dringendwö. winkel, Broekstraat 28, tel. 016/

22.49.36.
ZOEKERTJES

• Verloren op 8 nov in de omg van het
handelskot: zwarte halsketting met
goudkleurige tandjes, Ben er zeer aan
gehecht. Marleen Calewaert. Tel. 02/-
767.42.88 Tervuursestwg 403, Ber-
chem.

• AI uw typwerk <opwordprocessor:
specialiteit Spaans ~ Frans - Engels.
Studentvriendelijke prijzen. Bel 016/
23.46.26 na 18u.
• Kompas Tervuren organiseert Da-
gen in het Oosten - een bezinnings-
weekend. Thema: de top 10 van mijn
leven. Info Koen 02/767.54.74, Luc
02/767.65.49 - Ó2/767.18.42. 19-21
dec. 86.
• Te huur wegens stopzetting studies:

--------rr"utrlm"'ei>Ramer,lcouc:tw:ner;-c:v.';"tUstlge
omgeving, 4500 BF. Nabij Naamse-
poort, z.w. Sneppenberg 21, Leuven.
Tel. 22.88.24.
• Uw tesis getypt vanaf uw hand-
schrift! Vaste prijs per afgewerkt blad;
verbeteringen en aanpassingen onbe-
perkt gratis. Op tekstverwerker: vlug,
goedkoop en perfekte afwerking. Alle
lettertypes. Maura: 016/23.14.65 (na
17 uur).
• Ik wil tikwerk doen: ca. 40 BF/blz.
Cools Steven 013/55.13.97. Na tele-
fonische afspraak (na 15u) ook in
Leuven te bereiken.
• Burg. ir. met passe-vite zoekt meisje
met tomaten om samen puree te
maken (zondagavond rond 21 u aan
station).
• Stijlvolle en kreatieve ideeën en dito
figuren gezocht om geslaagde 86-87
wisseling te organiseren. Doordachte
suggesties snel doorspelen aan Jan Vd
Pas 03/314.63.03 of Hans Cockx 016/
44.57.38.
• Te huur: kamer in 's Meiersstraat 5
Z.w. sekretariaat (3000 BF/maand al-
les inbegrepen).
• De leukste studentenleesklub.
Stripklub Schanul biedt u keuze uit
2800 strips - 100 fr. lidgeld per jaar/5
fr per- meegenomen strip. Kom eens
langs. Vlamingestraat 47, Leuven.
Welkom.
• De onverlaat die do. 13/11 namidd.
aan aud. G zo vriendelijk was om met
zijn slot (ongevraagd) mijn fiets vast te
maken, kan zijn slot bekomen bij Anne
(L.B.) Vinkenlaan 19, H.
• Gezocht: ruime, rustige kamer/
studio, ongemeubeld maar met kook-
en wasgelegenheid (ook in gemeen-

• Verloren VTK-lidkaart terug aan
Geert De Mayer. Beloning 300 BF.
• Wie bezorgt mij het adres van
repetitoren buro Studax of een ander
voor Iste kan Geneeskunde. Stcf Van
Ussel. Campus Irena BC-105 IJzer-
molenstr. 26 3030 Heverlee.
• Luc Van Doorslaer zoekt dringend
onbezoedelde tweepersoonsmatras. E-
ventueel zacht prijsje. Adres: L. Mel-
sensstraat 3.

.Te koop: Texas TI 51 111, tel.
021376.87.28 na 19u.
• Gezocht: inlichtingen over Euro-
pakring, Stefaan Kempynck. Naamse-
straat 42, Leuven.
• Tofkarnerkoor zoekt tenoren-om
vierstemmig barok- en renaissance-
muziek uit te voeren. Tel. 23.55.23.
• 2 december JNM-fuif in Univer-
sum. Inschrijvingen bij Ria Bossuyt.
BI. Inkomsstraat 36.
• Je suis Ie prince des poètes. Hugo
Claus.
• Sabine De Smet! Je fiets is on-
gesloten aanbeland op Ruelensvest
153,3030 Heverlee. Ident.-kaart mee-
brengen.
• Arme bijziende heeft bril in wijn-
kleurig etui verloren op rampzalige
vrijdag in okt. in of rond AV02.17.
Welke goede ziel brengt hem terug?
Frank Eisen, Lipsiusstraat 47.
• Van paus tot Playboy? Ja, zelfs dat
is nu mogelijk dankzij de ballonische
PP-metamorfose, gebaseerd op de J.
Rousseau-rnetode. Geïnteresseerd?
Thomas Morus A88.
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• Gevraagd: personen met flair en
met minstens grote interesse voor
informatika; alle graden van ervaring.
Z.w. C. Meunierstr. 48. 016/22.84.76.
• Vrouw zoekt Bambix om voor haar
vele kinderen te zorgen. Vandervae-
ren laan I, Leuven.
• Eenzame kaartlezer zoekt reken-
machine om programmaatjes uit te
wisselen.
• U knipt het zoekerformuliertje uit.
U vult er de naam in van de' schrijver
van "Suicide, mode d'ernploi". U
stuurt dit met bekwame spoed op.
• Garfield! Waar ga je naartoe op 13
november?
• Zeg Christine, wil je echt niet
verklappen waar de roze rol WC-
papier naartoe is? Bart staat te
springen om het te weten.
• Joost mag het weten kwis. Welk
gedicht zoeken wij. "Fallinf towers/
Jerusalem Athens Alexandria/ Vienna
London/ unreal".

• Tesis uit krantenbladen: school-
strijd 1954-58. taal vlaamse bew. univ.
expansie, Leuven Vlaams, Studenten-
kontestatie, KB-weekberichten. Tel.
016/22.60.97 tss. 18u en 19u.

Oorspronkelijk was er geen medikatie
tegen aids, maar enkele weken geleden
ontdekte de Leuvense professor De.
clerck, verbonden aan het Rega-
instituut, een middel .dat de ziekte
afremt. Het is echter geen genees-
middel, zodat het nodig is die rnedi-
kat ie levenslang te nemen.
Er is trouwens geen goede hoop, om

een afdoende vaccinatie tegen aids te
vinden. Een virus bestaat namelijk uit
een kern, waarrond een eiwitband zit.
Het griepvirus en het aidsvirus veran-
deren regelmatig één eiwit uit die.
band, zodat het lichaam het virus niet
meer herkent en er besmetting op-
treedt.

Het eerste officieel rapport over aids
kwam tot stand in de USA en dateert
van 1981. In België startte men in 1983
met het onderzoek. De USA heeft tot
nu toe ongeveer 20.000 aidsgevallen
gekend, terwijl er in België 122
gevallen geregistreerd zijn. Daarvan
zijn er slechts 49 met Belgische
nationaliteit. De anderen zijn voor-
namelijk Zaïrezen. Van die 49 gevallen
is de helft al overleden.
Niet iedereen echter die door het

aids-virus besmet is, sterft ook aan de
ziekte. Er is een grote groep mensen
die sero-positiefzijn, dit wil zeggen dat
ze besmet zijn met het virus en daar
anti-lichamen tegen geproduceerd
hebben, maar de ziekte zelf voorlopig
niet krijgen.
Het betekent ook dat ze voortaan

andere mensen kunnen besmetten en
geen organen of bloed mogen afstaan.
Het aantal sero-positieven is niet

gekend, maar men vermoedt dat het
hier om een vrij grote- groep van de
totale populatie gaat.
Dat aantal is trouwens niet zo

gemakkelijk te achterhalen. Er komen
namelijk een paar problemen kijken
bij zo'n onderzoek.
Ten eerste moet je een doelgroep

samenstellen bij wie je zo'n test gaat
uitvoeren. Om zinvolle informatie te
bekomen, zouje ook de niet-marginale
groepen erbij moeten betrekken. Niet
iedereen werkt echter vrijwillig met
zo'n onderzoek mee: als je positief
bevonden wordt, krijg je namelijk al
vlug een bepaald etiket opgeplakt.

• Kot zoekt keeper voor voetbal-
ploeg (tornooi). Brusselsestr. nr. 256
3000 Leuven.
• Te koop: HP 'IIC, Sharp zak-
komputer PC 1245/1900 Bytes Ram/
Basic. Geert Ceuppens, GroenveIdin
I, blok 10/0, Heverlee. Prijzen o.t.k.
• Te koop: Sinclair Spectrum-kom-
puter 48K Ram Paral. en serieel
Interf./Mikrodrive/Prof. keybrd.
Veel prgr. o.a. Pascal. Prijs o.t.k.
Geert Ceuppens, Groenveldin. I blok
10/0, Heverlee.
• Student gezocht voor overname
kamer; 4000 F/maand, alles inbegr.
Keuken, douche, fietsenbergpl. Zich
wenden ter plaatse: Tervuursesteen-
weg 56.
• Gezocht dieren verzameling voor

• Aktief jongenskot (ca 50 man)
mekt idem meisjeskot om samen
spetterende ruif te geven. Neem kon-
takt op Parkdreef 8. Heverlee. Kamcr
70f410r4.1.

• Ben op zoek naar 'sterke verhalen'
i.V.m. doop (hartstilstand. goudvis-
drinken. e.d.) Briefje naar: Dominique
Vanpée, Blijde Inkomststraat 21, 3öOO
Leuven.

Danny Abts kan er zich voorlopig
niet over uitspreken of aids door de
pers overroepen wordt of niet. Zolang
je de ziekte niet goed genoeg kent, en
niet weet over welke periode zij nog
gevolgen kan hebben, moet je voor-
zichtig blijven. Bovendien kan je de
pers niets verwijten, zolangzij zich aan
exacte gegevens houdt, maar dikwijls
schort er wel iets aan de objektiviteit
van de berichtgeving rond aids, vindt
Danny Abts.
De sensatiezucht die rond aids is

ontstaat, heeft volgens hem onge-
twijfeld te rnaken met de manier
waarop de ziekte zich verspreidt,
namelijk langs seksuele weg. Ook het
feit dat aids vooral aangetroffen wordt
bij marginale groepen als negers,
prostituées en homoseksuelen geeft
aanleiding tot sensatie.
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Student Aid

Een vredessteentje
van de studenten
De eerstejaars weten dit

nog wel niet, maar tij-
dens het vorige akade-

miejaar werd in een aantal
fakulteitskringen het plan op-
gevat om met de hele studenten-
gemeenschap een gezamenlijke
aktie te plannen ten voordele van
het ontwikkelingswerk in de
derde wereld. De meeste fa kul-
teitskringen waren bereid om
aan dit initiatief mee te werken.
In naam van deze kringen nam
een kerngroep van studenten de
konkrete uitwerking van het
projekt in handen. Het geheel
wordt gesteund door de vzw
Vredeseilanden die voor de om-
kadering en de logistieke steun
zorgt.

Vredeseilanden kijkt tegen zijn zil-
veren jubileum aan. Sinds zijn ont-
staan heeft deze niet-goevernementele
organisatie (NGO) al vijf vredeseilan-
den gerealiseerd waarvan er drie zijn
overgedragen aan de plaatselijke be-
volking. In gezamenlijk overleg tussen
de kringen en de vzw werd besloten de
opbrengst van de binnenkort startende
aktie volledig te besteden aan hel
projekt "Integrale Ontwikkeling" ir
Dapaong (Togo). Dit is het geplande
zesde vredeseiland. Het initiatief dal
verleden jaar een stille dood is gestor-
ven, werd dit jaar opgestart. Vete
kreeg hier lucht van en uw verslag-
gever ging een kijkje nemen bij Studen.
Aid. Hij trof er twee wakkere knapen
aan: Luc Jorissen en Bart Adam.
Veto: Welaan dan. vanwaar de ver-
traging?
Luc: .. Verleden jaar is er vanuit de
rechtsfakulteit (VRG) een initiatie!
gekomen om ook iets aan entwikke-
lingshulp te doen. Een verwijzing naar
een Aid-aktie lag dan ook voor de
hand omdat dit toen geweldig populair
was. Men is toen echter niet verder
gekomen dan een aantal vergade-
ringen van de grote kringen. Na een
voorstelling van een projekt door
Vredeseilanden zijn wij van oordeel
geweest dat dit verder uitgewerkt
moest worden naar de studenten toe.
Vertrekkend van een groep van twee
personen zijn we nu met twintig
medewerkers. Ondertussen is ook de
manifestatie uitgegroeid tot een aktie-
3-daagse.»

Veto: In uw brochure vermeldt u onder
de hoofding "Integrale Ontwikkeling"
dat er zal gewerkt worden aan een 5-
delige problematiek: het, waterpro-
bleem, de bodemuitputting, de ontbos-
sing. de gezondheidszorg en het oprich-
ten van vrouwengroepen. Welke orde
van prioriteit wardt hieraan toegekend?
Bart: «Het is moeilijk om hier van
prioriteiten te spreken. Deze vijf
aspekten kaderen in één geheel. Het is
niet mogelijk om één aspekt uit te
bouwen zonder daardoor ook de
andere te benadrukken. Dit is ook het
idee dat achter Vredeseilanden steekt.
Het is een geïntegreerd projekt. Het is
niet praktisch aan de mensen een
degelijke gezondheidszorg te geven als
de voedselhulp achterwege blijft en
vermits wij ervoor zorgen dat de
voedselvoorziening door de plaatse-
lijke bevolking zelf wordt verzorgd,
wordt ook de landbouw en de techniek
belangrijk wat dan weer bewustma-
king over bodemuitputting en ontbos-
sing vereist.»

Veto: Ik lees ook dat er "overdracht"
van de projekten gebeurt. Wat houdt dit
allemaal in?
Luc: ..Vredeseilanden werkt in 3 fazen
in de realisatie van een eiland. Een
beginfase is het verkrijgen van een zo
volledig mogelijke informatie. De
voorkennis van het projekt is belang-
rijk omdat we proberen zoveel moge-
lijk respekt op te brengen voor de eigen
levens kultuur van de inlandse bevol-
king. Een tweede fase is de plannings-
fase waarbij een schema van de
aktiviteiten : wordt opgesteld waarna
dit schema wordt uitgebouwd. De
laatste fase is dan de overdracht van
het projekt aan de plaatselijke bevol-
king. Naarmate het projekt vordert,
zullen de opgeleide mensen meer en
meer in eigen handen nemen. Er zal
dan 00 k een sneeuwbaletTekt optreden
naar de omliggende dorpen en ge-
meenschappen toe.»
Veto: Dit betreft dan ook de geldelijke
steun?
Luc: .. Er bestaat een planning op
voorhand om tot zelfhulp te komen.
Na de overdracht blijft Vredeseilanden
toezicht houden op het projekt. Een
evaluatie wordt opgemaakt door der-
den zodat bij problemen nog steeds
door Vredeseilanden kan worden bij-'
gesprongen.»

Veto: Welke bedragen zijn er gemoeid
met het opstarten van het projekt in
Dapaong en verwacht Student Aid dit
integraal bijeen te krijgen?

Student Aid? Welaan dan!

Luc: .. Een bedrag is hier moeilijk op te
plakken maar het is niet mogelijk dat
de opbrengst van onze akties de
volledige kost van het projekt dekt. De
bedoeling is een samenwerking met
Vredeseilanden zodat wij een konkreet
projekt steunen via onze bijdrage.»

Gezamenlijke akties
Veto: Wanneer zullen de Leuvense
studenten merken dat er akties van
Student Aid worden gevoerd?
Luc: ..We hebben onze akties gepland
op maandag 24, dinsdag 25 en woens-
dag 26 november. We hopen op deze
drie dagen alle studenten te bereiken
van alle mogelijke kringen waarbij we
ons niet beperken tot universiteits-
studenten, maar ook' van andere
onderwijsinstellingen erin betrekken.»

Veto: Welke akties had u gepland? La-
ten we beginnen met- maandag.
Luc: «We hebben gekozen voor een
drieledigheid. Dit houdt in dat we
maandagavond het informatieve as-
pekt aan bod laten komen door middel
van een talk-show. Die gaat door om
20.00 uur in de Grote Aula onder
moderatie van Hugo van Dienderëh.
Dj! inkom is gratis. Vooreerst komen
drie grote NGO's (Broederlijk Delen,
NCOS, Vredeseilanden) spreken over
de onderlinge samenwerking en, de
relatie met het officiele ontwikkelings-
werk (ABOS). Vervolgens komen een
aantal mensen van '-net bedrijfsleven
aan bod die de rol van de industrie
zullen toelichten. 'Vertegenwoordigers
van de politieke wereld, Willy Kuypers
(VU) en Louis Van Velt hoven (SP),
zullen debateren met Marcel Dedeyne,
adviseur van minister Tindemans,
Nadien is het de beurt aan de pers bij
monde van Rosanne Germonprez (De
Morgen) en Dirk Achten (De Stan-
daard) om de politici op de rooster te
leggen. Tenslotte komt er een panel,
samengesteld met mensen van de
universitaire wereld, aan het woord.»

Run aid
Veto: Wat staat er dinsdag op het
programma?
Bart: ..Dinsdag is er samenwerking
met de 24 uren-loop. De organisatoren
waren bereid de 24-uren in het kader
van Student-Aid te laten doorgaan.
Een aantal stunts zijn op het touw
gezet. We nemen onder andere deel
met een gesponserd loperssysteem
(Run Aid), we laten een grote lucht-
ballon op en een aantal sportvedetten
zullen aanwezig zijn waaronder Wil-
liam Van Dijck, Magda Ilands en Bob
Verbeeck. Er zullen ook doelwachters
van het eerste klasse voetbal zijn om
strafschoppen te stoppen.»

Veto: Zijn die heel de nacht aanwezig?
Bart :«Ze komen op specifieke mo-
menten. Zo zal Wim De Coninck
dinsdag om 21.00 uur present zijn,
terwijl Theo Custers en Filip De Wilde
woensdag om 15.00 uur tussen de
palen zullen staan. Met al onze
aktiviteiten is een tombola verbonden.
Voor 20 frank kan iedereen een rondje
lopen of een strafschop nemen waar hij
dan een lotje bijkrijgt. De hoofdprijs is
een kornpakt-disk.»

Veto: En wat hád u tenslotte voor
woensdag gepland?
Luc: «Er is een happening gepland in
zaal Stella aan de Vaartstraat om 20.00
uur. De kaarten kosten 200 frank in
voorverkoop en hiervoor krijgt u dan
vier volwaardige optredens van zoals
daar zijn Johan Verminnen, Pop Gun,
Hans De Booy en de t.sr-Band met
Walter Grootaers. De presentatie is in
handen van Mark Uytterhoeven, miss
België Goedele Liekens, en Jan Bardi.
De optredens gaan om 1.00 u ur over in
een TD.»

Veto: Ik heb ook vernomen dat er
aktiviteiten binnen de kringen op touw
staan.
Luc: «De bedoeling is alle studen-
ten te betrekken in de akties. We
hebben dan ook gevraagd aan de
kringen onderling om kleinschalige
akties te organiseren. VTK, Wina en
Landbouw zullen aan Alma 111 een
aantal volkse spelen leiden. Ekono-
mika doet iets in de zin van een
groentenverkoop en een free-podium.
Van de andere kringen hebben we nog
geen informatie binnen. Deze akties
worden volledig zelfstandig verzorgd
en geprornoot.»

Patriek Bruynseraede

Donderdag 20 november
09.00u SYMPOSIUM Internationaal Symposium FrontIers In Mlcrob/ology

in: universiteitshal. Org. Rega, dep. Mikrobiologie KUL.
19.00u KONFERENTIE Over Godsdienst, Kerlc en samenleving: van

godsdienstige veranderingen, prof. K. Dobbelaere. in Grote Aula, Maria-
TheresiakoJlege.

20.00 u LEZING Art de fin de s/èc/e als Inspiratiebron voor hedendaagse
kunst in: Aud. Ves. 10k. 91.12. Org. Amarant vzw. 1nkom: 120/100/90.

20.oou KAMERMUZIEK door P. Dombrecht (Hobo) en J. Vermeulen
(Piano) in Lemmensinstituut.

2O.00u FILM Cutters way van Ivan Passer in Aud. Ves. Inkom: 60/80. Org.
DAF.

Vrijdag 21 november
20.00u TEATER De zeven hoofdzonden door NeviJle Tranter in Aud.

Minnepoort. Inkom: 200/250, org. CCL.
. 20.00u TEATER Jongleura vroeger en nu door Charles Cornette in

Ridderstr. 187. Org. Lage Drempel en Culturele Centrale.

Zaterdag 22 november
20.3Ou FILM Permanent Vacstlon van Jim Jarmush in 'tStuc inkom 60/80.

Zondag 23 november
11.00 u KONCERT Kempens Barok Ensem bie met werk van Bach, Teleman n

LoeiJlet en Vivaldi in Aud. Minnepoort. Inkom 50/100 org. CCL.

Maandag 24 november
20.00u DEBAT Studentn Aid Talkshow: Belgische ontwikkelingssamen-

werking, vandaag en morgen in Grote Aula. Inkom Gratis.

2O.30u FILM & DEBAT Les yeux des o/seaux van Gabriël Auer in Aud. Ves.
Inkom 60/80. Org. Amnesty International en DAF.

20.30u FILM The Rlverbed van Rachel Reichman in Aud. Ves. Inkom 60/80.

22.30u FILM & DEBAT L'Aveu van Costa-Gavras in Aud Ves. Inkom 60/80

Dinsdag 25 november
20.00u SPORT 24 uren loop en Run Aid in Sportkot. Org. Sportraad.

20.30u FILM & DEBAT Ich war, leh bin, Ich werde sein van G. Neumann/W.
Heynouski in Aud. Ves. Inkom 60/80. Org. DAF en AI.

2O.30u FILM The Rlverbed van Rachel Reichman.

20.30u TEATER Woont hier A. Hit/er? door P. Hageman en P. Zegveld in
't Stuc. Inkom 140/200, org. 't Stuc.

Woensdag 26 november
09.30 u STUDIEDAG Decentralisatie en Industrieel beleid. Gevolgenvoorde

regionale ontwikkeling in Aud. De Molen Heverlee. Org. Polekar ism.
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening KUL.

12.00u KONCERT Paul Dombrecht met hobo en Jan Ve'rmeYlen op piano:
werk van Schumann, Poulenc, Laporte en Saint-Saens in L&W 8ste verd.
Inkom gratis.

17.00u LEZING De Favorieten: Jan Van bergen over Roger Raveel in 't Stuc.
Inkom gratis, org. 't Stuc.

2O.00u INFO-AVOND Hoe solliciteren? Wat Is de Inhoud van bepaalde
bedrlJfsfunktles? in Dekenstraat 2, 10k. 00.10, org. AlESEC.

20.OOu HAPPENING Johan Verminnen, Pop Gun, LSP Band, Hans de Booy
e.a. in zaal SteJla Vaartstraat. Inkom 200. Org. Student Aid.

20.15u FILOSOFISCHE KONFERENTIE Etiek en religie door Prof. A.
Vergote in HIW. Inkom gratis, org. HIW.

20.30u TEATER Kees Van Kooten in Aud. Minnepoort, Koning Albertln. 52,
org. Behoud de Begeerte.

Donderdag 27 november
09 ..00u STAKING Studenten staken tegen de regereingsmaatregelen. RAK.

20.00 u LEZING Het fin de s/èc/eals Inspiratiebron voor hedendaagsekunst
in AV, inkom 120/100/90. Org. Amarant.

20.15u DEBAT De flnanc"/e achterstelling van het Vlaams Universitair
Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek met prof. DiJlemans, prof.
Adams, prof. Peeters in Grote Aula. inkom gratis. Org. LOVAN e.a.

20.30 u FILM Another time, another place van M. Radford in Aud. V~In1<om
60/80 org. DAF. . t'

21.00u KONCERT Trespassers W / Didi de Paris. 'tStuc.

Kollokwium Hierop worden de resultaten van 3
verschillende denkgroepen die vorig
jaar aktief waren, voorgesteld. Vanuit
Sociale Raad werd hierin door de
studenten geparticipeerd. Deze zullen
dan worden gekonfronteerd met de
visie van de vertegenwoordiger van
minister Coens die in de namiddag een
referaat zal houden.

Het kollokwium gaat door op
vrijdag 21 november in het Kollege De
Valk, lokaal 01.06, Tiensestraat 41,
3000 Leuven.

Voor de studenten bedraagt de
deelnameprijs 200 fr. Hier is een uit-
gebreide informatiernap bij inbegre-
pen.

Het stelsel van de sociale toelagen aan
de universiteit is zowat 25 jaar oud.
Sinds het begin van de jaren zestig
werden allerlei sociale voorzieningen
voor studenten met die toelagen
gefinancierd.

Over de aanwending en het etTekt
van de sociale toelagen en de moeilijk-
heden, ontstaan door recente bes pa-
ringsmaatregelen, maar ook over de
sociale (on)gelijkheid aan de universi-
teit en het sociaal en financieel statuut
van de student wordt door de Raad
voor Studentenvoorzieningen een kol-
lokwium georganiseerd.


