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Blaanderen is in bolle metamorfose (sorry,
onze letter 'b' - u begrijpt wel - weigert
dienst): borige week organiseerde KBHB
er zelfs een .heus debat ober, met een
heleboel prominenten uit het Blaamse
land. Waarheen met Blaanderen? Richting
BRT? Of toch niet, pagina 3.

Down
Naïevelingen hebben het nadeel steeds te
willen herhalen dat ze niet naïef zijn. Dat
maakt de zaak natuurlijk dubbel moeilijk,
want wat is er nu naïever dan ontkennen
dat je naïef bent, en welke kretenzer zei
ook weer dat alle kretenzers lieaen? Enfin,
naïef of niet naïef, that's the question in
ons interview met Up With People. Of
toonden wij teveel ons slecht karakter?
Moeilijke mensen, die n ... Of wij? Pagina 7.

Vale

Blaa

Fred

Geruchten doen de ronde dat Veto wel een
groot bakkes heeft, maar slechts een klein
hartje. Deze. week staat er zelfs een
Valentijn-rubriek in: de harten smelten en
Veto toont z'n ware aard. Op pagina 6, de
bestudeerde liefde.

Niet op de voorpagina, maar wel in deze
Veto: het eerste deel van ons groot
interview met monseigneur Daelemans.
Hij spreekt vertederd over 'Wilfried' en
'Jean-Luc', zegt dat "Colebunders de CVP-
jongeren smakelijk wilde opeten". U be-
grijpt er niets van? Wel, op pagina 5 vindt u
tekst en uitleg.

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verant. Uitg.: Filip Huyzentruyt
'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Eredoktor Robert Gallo

Aids, erger dan de pest ~
Hoewel het op de akade-

mische zitting de Franse
eredoktor Delors was

die als ster mocht schitteren,
besteedde de BRT-nieuwsdienst
alle aandacht aan eredoktor
Robert Gallo. Iets wat deze zelf
maar al te goed leek te beseffen
daar hij - tegen alle gewoontes
in - Veto de eerste vraag stelde:
"Have you seen the show on
TV?" Veto zag de showen sprak
met haar vedette: de ontdekker
van het human T-eel/ lympho-
tropie virus type IJl, verant-
woordelijk voor de verwekking
van het gevreesde AIDS. Dokter

kaan, laat daar vooral geen
twijfel over bestaan.

Veto: In zijn openingsrede drukte rektor
Di/lemans zijn hoop uit voor een
aktievere samenwerking tussen onze
universiteit en het National Cancer
Institute waarin U werkzaam bent. Hoe
ziet U zo'n voorstel tot samenwerking?
Gallo: «De rektor doelt daarbij in
hoofdzaak op het wetenschappelijk
onderzoek, en waarschijnlijk ook op
het doorvoeren van een koördinatie-
politiek. Daarmee bedoel ik dan het
uitwisselen van kennis en een daad-
werkelijke samenwerking met het Leu-
vense Rega-instituut op het vlak van
de anti-virale ontwikkelingen, het
ontwikkelen van zeneesmiddelen zo u

Eredoktor Jacques Delors

"La Belgique
c'est la Belgique"
Jacques Delors, onlangs bekroond als eredoktor aan de KUL,

strikken voor een interview is geen gemakkelijke opgave. Alsje
dan te horen krijgt dat hij nog 22 andere interviews moet

toestaan, zakt de moed je wel in de schoenen. Maar wij bleven
aandringen. Telefoontjes naar de EEG, een paar keer binnenwippen
bij Delors' perschef en een brief schrijven hadden als rèsultaat dat
Delors tijdens de receptie - na de uitreiking van de eredokto-
raten - even tijd vrij zou maken voor Veto.

Nadat Delors de felicitaties van de
andere receptiegangers had ontvan-
gen, trokken wij ons terug in een
hoekje van de jubileumzaal. Wij
haalden ons beste Frans boven en een
minzame Delors, omringd met pers-
chef en bodyguard, antwoordde op
onze vragen, gaande van sport tot
politiek

Club Brugge
Veto: Ah' onze informatiejuist is. bent u
een levende wieierencyclopedie. Weet u
wie in 1970 wereldkampioen wielrennen
op de weg \I'as?
Oelors: «Hrn, hmm .. ?» (gelach, maar
geen antwoord)
Veto: Het kampioenschap vond plaats
in Leicester ...
Delers: " .. »
Veto: Het 11'0.1' een Belg.
Delers: (gelukkig en voldaan)
«Monseré.»
Veto: Très bien. En wat het voetbal
betreft. naar welke ploeg gaat Uil'

voorkeur uit?
Delers: «Là, mon coeur balance. Ik
kom er niet toe een keuze te maken
tussen Club Brugge, Anderlecht en
Standard. Het is geen gemakkelijke
vraag. Laten we zeggen dat ik het voor
alle drie ploegen heb, met een lichte
voorkeur voor Club Brugge.»
Veto: Stel dat Brugge moer uitkomen
regen Paris Saint-Germain (Delors is

afkomstig uit Parijs, nvdr.) voor de
Europabeker. Voor wie zal U sup-
porteren?
Oelors: «Mon coeur serait déchiré.»
Hoewel Delors met veel plezier op
deze vragen antwoordt, wordt het tijd
voor een serieuzere aanpak. Eens als
Delors bezig is, kunnen wij hem
moeilijk onderbreken.
Veto: Welke kranten leest 11 en zijn daar
Belgische bij?
Oelors: «Le Soir, La Libre Belgique,
La Dernière Heure, Financial Times,
Le Matin, Libération, Le Monde,
Frankfurter Allgemeine. Spijtig ge-
noeg kan ik geen Vlaamse kranten
lezen. Af en toe probeer ik wel eens. Ik
lees dan De Standaard en ook wel Het
Volk, voor de sportuitslagen ... Maar
niet iedere dag ...

Onthechting
Veto: U bent nu voorzitter van de
Europese kommissie en ook meerdere
keren minister in Frankrijk geweest.
Bent u hiermee tevreden of reikt Uil'

ambitie verder?
Oelors: ..Ik ben 15 keer van beroep
veranderd in mijn leven. Hierbij
hanteer ik als kriterium een gevoel van
nuttig te zijn en ook van trouw te zijn
aan wat ik fundamenteel geloof ...
..Ik heb me nooit een karrière

opgebouwd. Men verwijt me dat soms
wel eens in Frankrijk. Nog eens, voor

vervolg op p. 4

"Eigenlijk moet de koö~eratie met
uw land bekeken worden als een
vloeiende rivier; wanneer ze nodig is,
is ze er."
Veto: De AIDS-virussen schijnen snel
muterende virussen te zijn. Is het
ontwikkelen van een vaccin een haal-
bare oplossing ondanks de moeilijke
uitdagingen? En ja, hoeveel zal de
ontwikkeling van een vaccin vergen?
Gallo: ..Op zo'n vraag kan je niet
antwoorden. Je weet niet wat zwanger
zijn is zolang je niet zelf zwanger bent.
Je hebt geen vaccin zolang je de
doeltreffendheid ervan niet kan aan-
tonen.»
..We hebben op dit ogenblik reeds

verschillende mogelijke vaccins, die op
dieren worden getest. Op de mensen
daarentegen worden enkel nog maar
de eerste toksikologische testjes uitge-
voerd. De eerste proefjes die enig
sukses zullen ressorteren mogen we ten
vroegste binnen één of twee jaren
verwachten; vermits de toksikologi-
sche studies eerst uitsluitsel moeten
geven met betrekking tot hun doel-
treffendheid en veiligheid.»
"Wat die snelle veranderingen van

het virus betreft is het niet ondenkbaar
dat er meerdere vaccins zullen nodig
zijn voor de verschillende stammen
van virussen. Hoe snel het virus
verandert, weten we nog niet. Iemand
die nu geïnfekteerd wordt, zal verschil-
lende stammen die genetisch weinig
van elkaar verschillen hebben. Of een
vaccin al dan niet werkzaam zal zijn
tegen al die varianten is nog een open
vraag.»
Veto: Het ontwikkelen van een effektief
vaccin kan misschien ten koste van
verschillende mensenlevens gaan. Hoe
ver kan men daar in gaan? Is zoiets
etisch verantwoord?
Gallo: ..Waarom zou dat etisch onver-
antwoord zijn? Wat kan er nu etisch
verkeerd zijn aan het ontwikkelen van
een vaccin? Zo'n vragen zal ik nooit
begrijpen. Wat is er onetisch aan testen
op menselijke. wezens? Van zodra er
enig gevaar aan verbonden is, is het
onetisch, maar op dieren wordt er
jaren getest vooraleer men ook maar
op mensen overgaat. ..

Veto: Maakt het onderscheid tussën
mens en dier niet één van Uil' argumen-
ten uit? Dieren kunnen de mens immers
nooit volledig als testmodel benaderen.
Gallo: «Ja, inderdaad. Dat is één van
de redenen om nog sneller testen op
mensen door te voeren (lacht). Dat is
tenminste mijn visie. Simpele logika, is
het niet? Steeds op dieren blijven
testen, dat zou onetisch zijn. Op een
bepaald moment moet er op de mens
getest worden. Wanneer die dag
aanbreekt is het geen kwestie van
etiek. Nu niet en nooit niet. Het is
etisch ver ..ntwoord wanneer je een
vaccin vond dat bij dieren geen
toksikologische nevenverschijnselen
heeft en nog effektief is ook.»
..Daarenboven zijn die testen niet

gevaarlijker daar je de proefpersonen
maar met een deel van het virus
infekteert. De rest van de gevaren en
zo vormt allemaal een kwestie van
politiek. Kranten en media maken veel

De lichte knobbel op de linkerneusvleugel is geen enkele indikatie. Deze man
heeft géén AIDS. maar het virus heeft hij wel ontdekt. (Foto Peter

Vermeiren)
heisa teneinde beginnende researchers
te ontmoedigen, door steeds maar te
hameren op die etische dimensie. Zo
ken ik bijvoorbeeld een Parijse pro-
fessor die soortgelijke tests deed op
Zaïrese prostituees en daarvoor on-
terecht een storm van protest te horen
kreeg .»
..Je kan wel zeggen dat het onwijs is,

bijvoorbeeld wanneer men tests op
grotere groepen gaat doorvoeren,
maar dat hoeft niet.»
Veto: Zou de kennis van de menselijke
retrovirologie (AIDS wordt veroorzaakt

door een retrovirus) aangewend kunnen
worden voor militaire doeleinden ofzou
ze kunnen leiden tot een meer vrede-
lievende toepassing zoals genetische'
manipulatie bij menselijke embryo's?
Gallo: «Ik geloof niet dat zoiets ooit
zal gebeuren. Of neen, ik druk me te
sterk uit. Het AIDS-virus bezit enkele
zeer interessante genen die op zich wel
geëksploiteerd zouden kunnen worden
voor biotechnologische doeleinden.
In die zin is mijn antwoord dus
positief.»

vervolg op p. 4

Rijkswacht klopt

Gorik in kliniek
Dinsdag 10 februari. Rijks-

wacht, politie en BOB
hebben het nodig gevon-

den om weer eens van zich te
laten spreken. Na voor de derde
keer hardhandig door de orde-
diensten te zijn aangepakt, werd
Gorik Ooms half naakt, zijn
leren jas aan flarden en half
bewusteloos, afgevoerd naar het
universitaire ziekenhuis Gast-
huisberg.

Gorik: ..De eerste keer was toen we de
Oude Markt opwilden. Er stond een
politie-kordon, maar we wilden toch
door, en toen ben ik 2 keer keihard
door een agent op mijn hoofd gesla-
gen. Ik kreeg op dat moment al
hoofdpijn, maar ik besloot toch verder
te gaan."
«Even later liepen we arm in arm

door de Vlamingenstraat, ik kon
eigenlijk niet weg want ze duwden mij
van achteren voort, en toen ben ik per
ongeluk op de voet van diezelfde agent
als daarnet gaan staan. Goed voor nog

een mep op mijn hoofd.»
"De derde keer bleef ik op de grond

zitten in de Naamsestraat toen de
rijkswacht kwam aangestapt. Ik heb
niets gedaan. Zeker niet gevochten.
Een rijkswachter heeft me toen ver-
plicht me helemaal uit te strekken, zijn
wapenstok op mijn keel gedrukt.
Daarna ben ik door vier rijkswachters
weggesleept, en iemand in burger heeft
me toen ook nog in mijn rug gestampt.
Mijn leren jas is helemaal aan flarden,
en op mijn rug heb ik schaafwonden.
Ik was halfnaakt toen we bij de kombi
kwarnen.»
«Daarna weet ik het niet goed meer,

behalve in flarden zo'n beetje. Ik
hoorde wel bepaalde dingen zeggen,
maar was absoluut niet bij machte, op
welke manier ook, te reageren."
Gorik Ooms werd om 21.56u precies
in Gasthuisberg binnengebracht.
Dokters beslisten om hem in observa-
tie te houden, en spraken van "waar-
schijnlijk een hersenschudding". Go-
rik heeft alvast barstende hoofdpijn en
voelt zich duizelig. Hij zal via Sociale
Raad klacht indienen. (LD)
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Een half miljoen

De kampanje van Vredeseilanden in
Leuven (van 16 tot 19 januari jl.)
bracht een half miljoen fr. op. Dit geld
kwam van giften en de verkoop van
animatiemateriaal door tientallen vrij-
willigers op zo'n 35 verkoopspunten,
zoals kerken, warenhuizen, de Alma's,
de filmzalen en het station.
Aan de aktie werkten ook weer heel

wat studenten mee. Uitschieters bij de
verkoop waren het station op zondag-
avond en Alma JI op vrijdag en
maandag. In 1986 bedroeg de verkoop
580.000 fr. Toch is het resultaat van dit
jaar een flink stuk hoger dan dat van
1985. De daling van dit jaar zal ook
wel iets te maken hebben met de
bijtende koude tijdens het kampanje-
weekend. De opbrengst komt ten
goede aan Dapaong, een stadje in het
noorden van Togo, op de rand van de
Sahel. (BB)

VlaamsAlle lezersteakties 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)aktualiteit, 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.

In de vrije tribune van het KVHV, in
Veto nr. 16, werd beweerd dat de
Waalse studenten vechten voor het
behoud van hun verworven voorrech-
ten, op het gebied van de dernokrati-
sering. De feiten zijn anders: het
inschrijvingsgeld in Vlaanderen be-
draagt 14500fr., in Wallonië 17500fr.
In Leuven betaalt men 73fr in de alma,
aan de ULB l77fr.
Dergelijke verkeerde informatie

leidt tot verkeerde oplossingen. Kvuv
stelt dat de democratisering van het
onderwijs kan gerealiseerd worden
door de federalisering van de midde-
len. Door het St. Annaplan ontvangt
de sociale sector nog slechts 680
miljoen subsidies. Daarvan gaat 351
miljoen (51,5(}';)naar Vlaanderen. Een
60/40 verdeling zou 408 miljoen
opbrengen, minder dan voor St. Anna
toen Vlaanderen 594 miljoen ontving.
Wie de huidige besparingspolitiek

van de regering ernstig bekijkt ziet dat
de gehele bevolking wordt getroffen:
het waalse en het vlaamse onderwijs,
de waalse staalarbeiders en de Vlaam-
se mijnwerkers, inlevering van 160/<
voor alle werkende mensen. Langs de
andere kant ziet men ook dat de fiskale
fraude meer dan 300 miljard bedraagt,
dat de bedrijfswinsten met 58% geste-
gen zijn tussen 81 en 84. Dit is het
gevolg van een welbewuste strategie
van het kapitalisme om geld van de
bevolking naar de bedrijven te trans-
fereren. Dit is immers hoogstnood-
zakelijk om het hoofd boven water te
kunnen houden in de internationale
konk urrentiestrijd. De eerste slacht-
offers daar van zijn de arbeiders. Het is
dan ook niet toevallig dat de arbeiders-
kinderen in heel België ondervertegen-
woordigd zijn aan de universiteiten.
Tegenover deze strategie van het

kapitalisme is slechts een middel
efficiënt: eenheid over de taalgrenzen
heen. Dat hebben vele studenten nu
beter begrepen dan in 78. Toen was het
protest tegen de 10000 hoofdzakelijk
een Vlaamse zaak. Vandaag staan we
samen op straat. Maar als men inziet
dat gans onze maatschappij, ook
onderwijs en wetenschap, beheerst
wordt door bepaalde industriële groe-
pen, dan dient men zich als student af
te vragen: schakel ik mij in in dit
systeem? Kan ik mijn kennis niet ten
dienste van de arbeiders gebruiken?
Een eerste stap daartoe is zich vandaag
solidair tonen met arbeidersstrijd.

Bart Capéau
namens MI.B

BOEKHANDEL
Plooi Medewerkers

Omdat medewerkers belangrijk zijn en
omdat er nooit teveel zijn, start Veto
dit jaar uitzonderlijk vroeg met haar
grote werfkampanje. Heb je enige
aspiraties op het vlak van joernalis-
tiek, fotografie of aaneen plakkerij van
allerlei boeiende artikels en foto's,
aarzel dan niet en kom eens langs op
vrijdagmiddag (tijdens de redaktiever-
gadering) of op ~insdagavond (tijdens
het 'maken' van Veto). Je bent ook op
elk ander ogenblik welkom in ons
redaktielokaal in de 's Meiersstraat 5.

EE~ GESPIERDE BOEKENSERVICE
Ik heb nog eens tijd gehad voor een
grondige lezing van "Veto" nr. 16, en
nu het de hete adem van Krul niet meel
in de nek voelt, lijkt alles toch in de
oude plooi te vallen.
Betreuren dat er geen niet-rechtse

Zuidafrikaan als credoktor aanvaard
werd. maar nog altijd praktisch geen
woord over de verder draaiende Hap-
part-mallemolen, of de Vlaamse ach-
terstelling hier binnenshuis. R. Mas-
schelein proberen te doen zeggen wat
men hem graag zou horen zeggen, in
plaats van zich tot informatie te
. beperken. Over de informatie die Tij I
Gheyselinck kwam geven, een zeer
tendensieuze weergave, bijna blij om-
dat er boeirnakers in de zaal waren.
Een bespreking van een volkomen
ekstravagant stuk van 't Stuc, alias
Kultuurraad. Toen Kultuurraad nog
KVHV-Kultuur was, beperkte men zich
tot aktiviteiten die de massa der
st udenten aanspra ken. Kvnv-Kultuur
kreeg toen trouwens geen frank sub-
sidie.
Hel verwondert me nog dar er in dat

nummer bijna niet geëmmerd wordt
over De Demokratizering en de So-
ciale Sektor. zoals reeds twintig jaar.
maar kinderen uit de lagere standen
weten nog best dat men b.V. om
bouwvakkers zit te roepen, en de
universiteiten overbevolkt zijn. Over
het artikel "The importance of being
earnest" zal ik me maar van kommen-
taar onthouden, tenzij dat "Universi-
tas" voor minder dan dateen definitief
\ cr-eh ijningsverbod kreeg.

M. De Cooman

Kringkafee Medika

Is er een dokter in de bar?

De verloedering duurt
voort bij Veto. Niet ge-
hinderd door enige joer-

nalistieke kompetentie doen wij
hier ons uiterste best om het
intellektuele peil van uw lieve-
lingsblaadje nog wat verder de
dieperik in te jagen. U hebt het
natuurlijk al geraden; alweer een
analyse (nou ja) van een fakbar.
Kristel Boelaert, barverant-
woordelijke van het Medika-
kafee op de Tervuurse Straat,
was ditmaal ons slachtoffer.

onrustbarend afnam naargelang het
jaar vorderde, betaalt men nu slechts
de helft van de kleine vergoeding uit.
De rest krijgen ze pas in handen als het
seizoen afgelopen is. Dat 'seizoen'
eindigt overigens officieel met Pasen,
hoewel het kafee daarna soms nog
wordt opengehouden (enkele dagen
per week door laatstejaarsstudenten).

Leuvense politie is ook hier kind aan
huis. Zelfs het beroeren van de piano
die sinds vorig jaar het lokaal opfleurt,
kan soms al tot problemen leiden.
De klusjes, zoals bijvoorbeeld de--

geplande isolatie van de keet, zijn voor
rekening van de 'Major domus', een
onderdeel van de verkozen presidium-
ploeg.

Goedkope dranks en snacks, tap-
pers, een schoonmaker, mooi interi-
eur: het kost allemaal geld. Toch
blijkt dat het kafee het kan rooien
zuiver en alleen met de winst van de
verkoop. Straffe jongens zijn dat, al
blijft het wel bij een virtuele nul-
operatie.
Een verontrustende nieuwigheid is

evenwel dat men vanaf dit jaar BTW
zou moeten betalen. Als dit verschijn-
sel algemene ingang vindt, zouden heel
wat kringkafees het wel eens moeilijk
kunnen gaan krijgen.
Wanneer is deze leuke bar open

voor de dorstige student? Het tweede
semester elke dinsdag- en donderdag-
namiddag vanaf 1400 uur, en elke
maandag en woensdag vanaf 2000
uur. Vermelden we nog even dat op het
einde van het tapjaar de overschotten
worden weggeschonken, dan kunnen
we nu eindelijk, in alle rust, onze pint
leegdrinken

Zoals de meeste fakbars doet ook
Medika zijn best om zoveel mogelijk
aktiviteiten te organiseren. In het
vooruitzicht staan onder andere een
speaker's corner, een paar Filippijnen
die muziek komen maken, een Texas-
avond opgeluisterd door niemand
minder dan Free Picking (wie?) en een
cocktailavond. Alsof dat allemaal nog
niet genoeg is kunnen de liefhebbers
van keiharde kompetitiesporten hun
hartje ophalen .aan darts-wedstrijden
en kaartavonden.

Het gebouw, waar de dokters in spe al
een tiental .~ren de beest kunnen
uithangen, is tegenwoordig eigendom
van de Kring, weet ze ons te vertellen.
Buiten het kafee kan u er ook het buro
van een verzekeringsmaatschappij,
een vergaderzaal en een kursusdienst
vinden. Geluidsoverlast

En muziek? Wel, die is er ook, al was
daar op de avond van ons bezoekje
niet veel van te merken, wegens niet
opgewassen tegen het verzamelde
stemgeluid van de aanwezige gasten.
Ze wordt bepaald door de tapper van
dienst die er tegelijk op moet toezien
dat het volume ervan de tolerantie-
drempel van de fijngevoelige buren
(met baby) niet overschrijdt. De

De band tussen de vzw Medika, die
de bar uitbaat, en de Kring blijkt zeer
hecht te zijn. Het zijn trouwens
Medika-studenten die de tapdienst
verzorgen. De vzw bestaat uit een
preses, vier afgestudeerden, de be-
heerder, de verantwoordelijke van de
kursusdienst en onze gastvrouw zelf.
Deze mensen komen samen in tappers-
vergaderingen, voorzover daar nood
aan is.

Geert Coe ne
Michael SCOIt

Positief
Superlatieven gebruiken we niet graag
bij Veto. Als we echter de prijslijst
bekijken, moeten we ons toch eventjes
inhouden. Zich bezuipen hoeft hier
blijkbaar nog geen onbetaalbare hob-
by te zijn. Ook de inrichting draagt
onze goedkeuring, weg: enkele plan-
ten, wat foto's aan de muur, een mooi
(gedeeltelijk) houten plafond ... toveren
dit kafee om tot zowat de gezelligste
fakbar die we tot nu toe met een
bezoek vereerd hebben. Het kan dan
ook bijna elke avond rekenen op een
goeie zestig klanten, die op een
gemiddelde avond hopelijk beter zin-
gen dan de bengels die wij aan het werk
zagen.
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over te schrijven op rek. nr. 00 1-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laatste maandag voor verschijnen om 14.00 u op
het redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering : iedere vrijdagnamiddag om 15.00 u.

De tappers. een vaste groep van tien
à vijftien mensen. verrichten hun werk
tegen een vergoeding. Omdat in het
verleden al wel eens gebleken was dat
hun entoesiasme voor de tappersstiel

De jakbar van Medika in volle glorie . .Je kan el' voor 25frank alflink de beest
uithangen. (Foto Peter Vermeiren)



KVHV-debat

Waarheen met
81aanderen ~
Weinig volk vorige week dinsdag op het debat dat KVHV

organiseerde. Ik neem aan dat dat lag aan de gebrekkige
promotie, want de panelleden waren allemaal prominente

figuren. Nu ja, misschien is men ondertussen al uitgekeken op de
fratsen van Louis Tobback en heeft men de andere aanwezigen ook
al te veel aan het werk gezien: Ludo Dierickx (Agalev), Annemie
Neyts (PVV), Erik Van Rompuy (CVP) en Gerolf Armemans
(Vlaams Blok). Grote afwezige: Jaak Gabiiels(VU). "Wellicht in de
mist verdwenen", zo suggereerde moderator Jos Bouveroux.

De magere opkomst - maksimaal 70
man, en dan nog niet eens de helft
studenten, maar een heel leger oude
Vlaamsgezinden - kan ook niet aan
het onderwerp van de avond worden
toegeschreven: "Waarheen met
Vlaanderen" heet een bijzonder aktu-
eel tema te zijn, getuige daarvan
bijvoorbeeld de soeplesse waarmee een
heel volk zich op korte tijd het woord
"caroussel" heeft eigen gemaakt.
Enfin, de Vlaamse Zaak dus. Ach-

teraf zou Bouveroux opmerken: "Ge-
lukkig waren de standpunten ver-
schillend", en zo was het ook. Erik
Van Rompuy vond het al een mirakel
dat "wij als volk zijn blijven bestaan",
na zoveel eeuwen onderdrukking.
Maar goed: twee wegen lagen open.
De keuze voor de Macht in de
Belgische Staat, of de keuze voor een
ruimere autonomie. Welnu: sinds de
staatshervorming van '80 heeft men
voor het tweede gekozen, maar nog
zonder duidelijke afspraken. Aan
franstalige zijde houdt men immers
vast aan een systeem van dotaties
(verdelen van de nationale pot over de
gewesten), terwijl Vlaanderen een
eigen financiële verantwoordelijkheid
voor de gewesten wil. Welnu, aldus
Van Rompuy, wij moeten die auto-
nomie afdwingen, "en dat zal niet
gebeuren in overleg, maar in konfron-
tatie". Vlaanderen heeft zo te zien
nood aan Nieuwe Helden. Zijn de
oude dan versleten?
Louis Tobbaek ("Het is plezant om
hem bezig te zien", gniffelde een
olijkerd vooraf) ziet het op korte
termijn niet zitten met die Vlaamse
Staat, en de redenen zijn simpel: "De
Boerenbond wil niet, en de NATO wil
ook niet".Maar de socialisten, zowel
zuid a Is noord, zijn voor de federal ise-
ring: alleen botsen de PS en de SP

inzake de financiële verantwoordelijk-
heid. Zowat de kern van de zaak dus.
En aan het adres van Van Rompuy
wist Tobback te zeggen dat de federali-
sering niet in de geest van konfrontatie
moest gebeuren. De kwestie is: men
moet zich houden aan de gemaakte
afspraken, niet de indruk geven dat er
"misschien ooit nog kan gesproken
worden over het statuut van dit of
dat". Een voorbeeld van Louis: Ter-
vuren ,waar een tijdlang FDF-trubbels
waren, een vlek die nu aan het
opdrogen is omdat men niet tot
toegeven geneigd was.
Dan was er Annemie Neyts ; zij is

Brusselaar, "een interessante situa-
tie", vindt ze zelf, "zo Brusselaars
onder mekaar". Wat ze daarmee
bedoelde is echter niet duidelijk.
Doorkruist haar opmerking niet de
diskussie in verband met Gewesten en
Gemeenscha ppen? Enfin: Neyts was
niet geïnteresseerd in een groot 'mas-
terplan voor Vlaanderen' ('lIk vermijd
het woord 'blauwdruk"', woeha).
Gelet op de ervaring streeft de PW
meer naar een geleidelijke weg: we
moeten de wetten van '80 om te
beginnen korrekt uitvoeren, er boven-
dien wat aan sleutelen en pas dan
denken aan verdere stappen. "Ik geef
toe: dat is niet bepaald prestigieus en
entoesiasmerend". De zaal zocht ver-
geefs naar Gabriels.
Agalev is wellicht de minst Vlaamse

van alle Vlaamse partijen. Ludo
Dierickx is daar fier op: "Samen met
Ecolo doen wij vingeroefeningen in het
behouden van stukken solidariteit".
Dat is niet eenvoudig, maar het is wel
van kruciaal belang. Dierickx reageer-
de fel tegen Van Rompuy: de kohorte-
geest (van "wij Vlamingen in, kon-
frontatie met de opponent") hebben
we helemaal niet nodig. "Het zijn de

Lisst-sporttornooi
SPORTRAAD - Nog een viertal
weken en dan is het llSST er weer.
Voor de mensen van Sportraad be-
tekent dat een maandenlange voor-
bereiding. weken van bloed. zweet en
tranen, slapeloze nachten Maar de
moeite waard Alsje d'r vorigjaar zelf
bij was. dan weet je wat we bedoelen
Vorig jaar arriveerden op dinsdag 4

maart 1986 een 400-tal buitenlandse
studenten in Leuven voor de derde
uitgave van het I ISST: Duitsers, Engel-
sen. Fransen. Polen. Zweden en Ne-
derlander, Ook verschillende Bel-
gischc universiteiten waren van de
partij Gedurende drie dagen werden
volgende sporten beoefend: basket.
volley. voetbal. rugbyen hockey
Daarnaast waren er ook vcrveltillende
ncvcnakriv iteiten voorzien. /oab ka-
yak op de Dijk. kwistaxraccs in de
buurt van het Arenbergkastcel. fietsen
op rollen en andere Donderdagavond
\\a' L'I Illlg de grote I ISSI-Il) in /uul

Stclla
En nu staat de vierde editie alweer

voor de deur. Misschien wil jij het
ganse gebeuren dit jaar ook van iets
dichterbij meernaken. Sportraad heeft
heel wat mensen nodig van dinsdag-
avond 3 maart tot vrijdagavond 6
maart Immers. al die studenten moe-
ten ergens kunnen logeren en een
beetje wegwijs gemaakt worden in
Leuven Dus als je een groot kot hebt
en een ploeg te slapen kunt leggen
(voor luchtmatras en slaapzak moeten
re zelf zorgen) of als je een ploeg wilt
begeleiden gedurende die dagen. of
allebei. gelieve dan onderstaand
strookje ;'0 vlug mogelijk ingevuld
terug te bezorgen op het Sportsok re-
tariaat , Tcrvuurscvcst 101. :1030 He-
I crlce. of af te geven aan je sport-
vcruntwoordelijke Wee, gerust. je zal
er ""t heel veel plezier aan beleven

Begeleider/Slaapplaatsen (aantal: .) ( I)

Naam:

Adres:

Voorkeu r: Jongens/Meisjes ( I)

Voetbal/Volley bal/Basket bali

Hockey/Tafeltennis

Nationaliteit of univ:

(I) Schrappen wat niet past

(I)

Walen die kompleksen moeten krij-
gen: kijk naar de Vlaamse politici die
populair zijn in Wallonië, naar onze
voetbalploegen, naar de stijging van
het BNP, ... " Voor Agalev is de leuze
dan ook: we moeten konf1ikten de-
dramatiseren en vermijden, zeker niet
kultiveren. Van Rompuy zet zich
schrap en de zaal begint te mompelen.
Over Gerolf Armemans kunnen we

kort zijn: meneer is voorstander van
een "Onafhankelijk en Etisch Vlaan-
deren". Misschien is Armemans wel de
held waar Van Rompuy naar op zoek
is: "Vlaanderen zit in een eeuwige
strijd, waarbij niet-Vlaruingen onze
ekonomische groei willen fnuiken".
Later merkte Armemie Neyts droogjes
op dat er zo'n 3 miljard niet-Vla-
mingen rondlopen, en toonde Louis
Tobback zich ook voorstander van een
'etisch Vlaanderen'. "Maar dan mijn
etiek, hé!"
Verrassend genoeg werd er op dit
debat ook echt gedebatteerd (of me-
kaar vanalles verweten). De meest
geviseerde persoon was hierbij Erik
Van Rompuy (Annemans kreeg van
iedereen een korte veeg uit de pan,
behalve van ... Van Rompuy).
Van Rompuy verweet de liberalen

dat de de CVP telkens in de steek lieten
op belangrijke momenten. Telkens er
kommunautaire twistpunten op te
lossen zijn, aldus Van Rompuy, "lo-
pen Verhofstadt en Neyts naar de TV
en roepen: 'Het land, de munt, het
buget'''. Neyts weerlegde dat met de
opmerking dat de PW haar prioritei-
ten heeft, en dat in bepaaldekwesties
(zoals Happart) ernaar gestreefd
wordt om de Waalse strategie te
breken: "De strategie van Happart
bestaat erin om het in Voeren nooit stil
te laten worden", en "die ene manda-
taris' is geen krisis waard".
Van Rompuy vindt echter dat de

dialoog geen oplossing zal bieden.
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"We moeten dat vanuit een machts-
positie doen", zegt hij, waarop Ludo
Dierickx natuurlijk heftig reageert:
"Wat is er bij u kristelijk en demokra-
tisch in machtspositie en konfronta-
tie?" En na de vraag "Waarom
moeten wij steeds het hoofd buigen
voor het nationalisme?" was de zaal
praktisch niet meer te houden. Die-
rickx in het hol van de leeuw: maar
niemand begon te klauwen.
Louis Tobback begon even later

zowaar de rvv te verdedigen tegen
Van Rompuy. Volgens hem is het de
CVP zelf die zichzelf steeds een hak zeI.
"Happart : wie heeft die nu eigenlijk
benoemd? Heeft de rvv u daar in de
kou gezet?" Waarop Van Rompuy ter
verontschuldiging aanvoerde: "Na-
tuurlijk, de cvp zit in een moeilijke
positie, de cvp is een moeilijke partij,
de cvr staat in voor de kontinuïteit in
dit land, de cvP ... "
Zeg het simpeler: de CVP zit in een

machtspositie.
Didier Wijnants

A. VESALIUSSTRAAT :IS LEUVEN
016,23282t

OPEN MA VR 7 00 19 OOlAf 700 1600

Gebruik inschrijvingsgelden

21 miljoen nodig ~
Dit stuk i~ een vervolg op

het artikel "Universitaire
begroting", verschenen

in het vorig nummer van Veto.
Daarin werd beschreven wat er
gebeurt met de 42 miljoen af-
komstig van· de verhoging van
het inschrijvingsgeld van het
akademiejaar '86-'87. Hieruit
kwamen 2 verschillende boek-
houdkundige visies op het eigen
patrimonium naar voren. De ene
behandelt het eigen patrirno-
. nium als een lopende rekening
waar geld binnenkomt en geld
weer uitgaat en waar bepaalde
vaststellingen belangrijk zijn.
Cash-flow was hier een belang-

rijk begrip. De andere visie
bekijkt het eigen patrimonium
als iets dat een jaarlijkse begro-
ting en eksploitatie heeft. Hierbij
is de opsplitsing in verschillende
jaren een belangrijk begrip.

rl

In dat artikel werd steeds uitgegaan
van een bedrag van 42 miljoen. Maar
in feite wordt de verhoging op 63
miljoen geschat. Dit heeft te maken
met het koninklijk besluit van 1978
inzake de inschrijvingsgelden. Toen
heeft men het inschrijvingsgeld ver-
hoogd van 5000fr. naar 10000 Ir. en
tegelijkertijd heeft men de bestemming
van een deel van het inschrijvingsgeld
wettelijk vastgelegd. Dit noemt men
het geaffekteerd inschrijvingsgeld.
"Ten minste 1/3 en ten hoogste 1/2

van de inschrijvings- en examengelden
moeten gaan naar personccls-, wcr-
kings- en uitrustingsuitgaven inzake
bijscholing van de leraars. inzake
onderzoek met betrekking tot het
onderwijs en inzake verrichtingen
betreffende ontwikkeling en verbe-
tering van het universitair onderwijs".
aldus KA 31 augustus 1978. Dit weeral
duidelijk om het protest te sussen
want. 70 argumenteerde men. de
verhoging van het inschrijvingsgeld
/ou nuttig besteed worden. Dat heb-
ben we later nog eens gehoord en
blijkbaar houdt men zich nooit aan de
belofte. Want nadat enkele jaren aan
de K U Leuven de helft naar het
.geaffekteerd inschrijvingsgeld ging.
werd dit verminderd tot wettelijk
minimum van een derde Bij de

beslissing tot verhoging van het in-
schrijvingsgeld halfweg vorig jaar, was
er sprake van dat de volledige verho-
ging (63 miljoen) zou bestemd worden
voor de sociale sektor. Dit kon echter
wettelijk gezien niet doorgaan. Mini-
mum 1/3 van het inschrijvingsgeld
versluisd. Waardoor deze ongevraagd
met 21 miljoen werd verhoogd.

Wetswijziging
Nu is men in de kringen van de
akadernische overheden en de mi-
nisteriële kabinetten druk bezig aan
een herziening van de financiering van
de universiteiten. De invoering van een
forfaitaire betoelaging in plaats van de
werkingstoeJage afhankelijk van het
studentenaantal en een wijziging van
de financiering van de universitaire
investeringen staan op het program-
ma. Hierbij wordt ook gedacht aan een
opheffen van de wettelijke scheiding
tussen geaffekteerd en niet-geaffek-
teerd inschrijvingsgeld. Dit in het
kader van de grotere vrijheid (met
minder centen) die aan de universitei-
ten wordt beloofd. Hierdoor heeft ze
de kans om te snoeien in voor haar
minder belangrijke sektoren (sociale
sektor, onderwijs, ... ) en het schaarsere
geld naar andere sektoren te laten
vloeien. Als men nu uitgaat van deze
opheffing van de scheiding in bestem-
ming van het inschrijvingsgeld, komt
men tot de logische konsekwentie dat
er teveel verhoogd is. Want vanuit de
sektor geaffekteerd inschrijvingsgeld
is er geen vraag naar sterke uitbreiding
van de ak t iv itciten, zodat een verho-
ging van het budget met 21 miljoen
niet te verantwoorden is. Natuurlijk
kan men altijd projekten opzetten of
vinden die de 21 miljoen zouden
opgebruiken, maar laat ons realistisch
blijven Men zit in deze sektor trou-
wens met een gekurnulccrd positief
saldo van 150 nuljocn (cijfer uit
cksploitatic 1985) Andcrvijdvgaat de
sociale sektor de volledige 63 miljoen
ook niet gebruiken. al, men de
begroting van 1987 bekijkt. Dit ge-
koppeld aan de duidelijke eis vanwege
de studenten om de verhoging van het
inschrijvingsgeld ongedaan te maken,
blijft voor de universiteit slecht, één
konsekwente mogelijkheid over Ten-
/ij er andere bedoelingen zijn. die niet
openluk gC/..:gd w.u dcn

Het tij keren
In een poging om het aanzien
van het parlement wat op te
poetsen, heeft kamervoorzitter
Defraigne enkele weken geleden
geprotesteerd tegen het invoeren
van een numerus clausus bij
volmacht. Premier Martens poog-
de zijn voortvarende kamervoor-
zitter te sussen door te verklaren
dat het parlement wel degelijk
over de numerus clausus zou
beslissen.
Een geschrokken Beckers,

geruggesteund door Gol en
Dehaene, reageerde ontstemd
over Martens' uitlatingen en deze
laatste diende terug te krabbelen.
Met als resultaat dat het
parlement wel mag beslissen over
de wet inzake de polyvalente
kandidaturen, maar niet over het
al of niet invoeren van numerus
clausus zelf. Volgens de verkla-
ring van Coens vorige week in de
Kamer zal de numerus clausus -
die wettelijk geïnstalleerd zal
worden door het sleutelen aan
het financieringsmechanisme van
de universiteiten in de richting
van een forfaitaire betoelaging -
inderdaad bij volmacht genomen
worden. Duidelijker kan het niet.
Hierover twee bedenkingen.

Primo: het voorstel om de
kandidaturen meer polyvalent te
maken - hetgeen kadert in de
wet op de akademische graden
- is niet primordiaal. Fundamen-
teel is dat er een numerus
clausus doorgevoerd wordt, door
het verbod om eerste kan te
bissen, én dat dit via volmacht
gebeurt. Het voorstel dat daaraan
gekoppeld is om de kandidaturen
polyvalenter te maken is niet
meer dan een poging om de
nefaste gevolgen van de dras-
tische numerus clausus ietwat te
milderen en de drainering van
geneeskundestudenten naar an-
dere fakulteiten te vergemakke-
lijken. Het parlement mag dus
alleen beslissen over een
sekundaire probtematiek, maar
niet over het al of niet invoeren
van numerus clausus.

Secundo: door het parlement
beslissingsbevoegdheid te geven
over deze afgeleide problematiek,
doet de regering alsof ze een
toegeving heeft gedaan naar het
parlement toe. Niets is minder
waar. Want juridisch gezien kan
de regering niet anders. Het
voorstel om de kandidaturen
polyvalenter te maken kadert in
de wet op de akademische
graden. Deze wet kan uitsluitend
veranderd worden door een
gewone wet, en dus niet door
een volmachtsbesluit. Blijkbaar
komt het er alleen op aan het
parlement voor te spiegelen dat
er aan hun eisen is tegemoet-
gekomen maar in de realiteit is
het een puur juridische nood-
zaak. Het parlement wordt hier
andermaal met een kluitje in het
riet gestuurd en de feitelijke
beslissing wordt via volmachten
genomen.
Hoe lang nog laat het

parlement op dergelijke ongeoor-
loofde wijze met zich sollen? Hoe
lang nog laten de studenten met
zich sollen? Akties lij ken de
enige manier te zijn om het tij te
doen keren.

Doorheen Tralies
Aanvullend bij het artikel van vorige
weck over Doorheen Tralu:v en vrije
rncrungvuiring in de gevangemscel.
vcrmelden we nog dat dit programma
voor gedetineerden recent van ult-
zenduur veranderd i, en thans te
bcluivtcrcn is op wocnsdaga vond IlIS-
-cn 22u en 24u via \'RI (107.1 fm).
Voor een grari-, overzicht van de
publikatie, kan je <chrijvcn naar
Povthu-, 11. JOOO Leuven
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Jacques Delors
vervolg van p. I

wachten AI is het natuurlijk voor een
politikus, een beleidsman, een vak-
bondsleider. .. zeer belangrijk om pro-
beren te begrijpen wat een deel van de
nieuwe generaties uitdrukken door
hun eisen, hun betogingen. Maar
daarvoor heb je tijd nodig.»

"Volgens mij kan je nu nog niet
zeggen of we voor een fenomeen staan
met dezelfde omvang. Joernalisten
kunnen in hun kommentaren wel
zoiets suggereren, maar een socioloog
zou, net als ik, zeggen: "We moeten
die dingen toch wat nauwkeuriger
bekijken." De vraag is wat individu-
alisme en solidariteit voor de nieuwe
generaties te betekenen hebben. Rond
deze twee waarden, fenomenen kan je
hun aspiraties wellieht begrijpen. Daar
naar toe moet je werken: je mag de
wereld van morgen niet bekijken met
de ogen van gisteren. Maar he, is niet
altijd gemakkelijk te zien wat wel en
wat niet verandert. Het insehatten van
wat onveranderlijk is en wat verander-
lijk is, is de kruciale test voor het
onderzoek in de humane wetenschap-
pen. Bovendien is het ook van es-
sentieel belang voor de man van de
aktie, de politikus.»
Veto: Was u zelf ak lief in die periode
rond mei '68?
Delors: "Zelf heb ik niet deelgenomcu
aan deakties toendertijd. Ik was er niet
tegen, maar ik ging niet naar bijeen-
komsten, wat andere politici wel
gedaan hebben. Ik had wel sympatie
voor wat er gebeurde.»
"Als ik tijd heb, zou ik wel eens een

. boek schrijven over de gebeurtenissen
in mei '68 en de gevolgen ervan op de
rranse samenleving.»

Veto: Welke waarde hecht u aan dit
eredoktoraat ?
Delors: «Ik jaag zo'n doktoraat niet
na. Maar ik beschouw België als mijn
tweede vaderland: om familiale,
vriendschappelijke en affektleve ban-
den. En daarom hecht ik er dus wel
belang aan.»

..Dernière question, laatste ... »
Vetd: Hebt u niet de indruk dat de twee
eredok toraten - in Leuven en in
Louvain-la-Neuve - u worden toe-
gereikt om andere redenen dan omwille
van 11\1' verdiensten (om geld los te
krijgen van de EEG voor wetenschap-
pelijk onderzoek, nvdr.)?
Delors: «Nee, ik zie maar één reden.
C'est que la Belgique est la Belgique. Ca
me suffit.»

En op dat moment kwam de 'man
protocolaire' Delors opzoeken. Het
was tijd om zich te begeven naar de
Faculty Club en het diner.

Marc Heercri
Rudy Lanssens

met dank aan Raf Pauwels

mij lijn er 2 beslissende elementen:
trouw aan mijn opvattingen en een
gevoel van nuuighcid.»
Veto: Wal i.1 voor 11 het belangrijkste:
een 'vedette' zijn in hel Franse politieke
leven, of er ééll zijn in de Europese
polhick ?
Delors: "Als je hiermee prestige be-
doelt, was ik beter in Frankrijk
gebleven. Frankrijk is wel mijn vader-
land, maar onze toekomst ligt in
Europa Het is nodig dat iemand zich
bezig houdt met dat Europa.»

"Als je graag in de belangstelling wi
staan en dat men over je praat, gaat el
niets boven een nationale politieke
aktiviteit Het is een soort onthechting
van nationale roem om naar Brussel te
komen»
Veto: U bent een druk bezet man. Weegt
dat zwaar op Uil' privcc-lcven ?
Dclors: .. Ja, je moet keuzes maken,
die door de buitenwereld niet altijd
begrepen worden. In Brussel bijvoor-
beeld kan ik mij niet in het cirkuit van
recepties en diners begeven. Het zou
natuurlijk wel aangenamer zijn er bij te
zijn, en je komt er veel te weten. Maar
het is onverenigbaar met mijn werk
zoals ik het opvat, en met een
minimum aan privee-Ieven onaan-
getast door indiskrete blikken. Want
ik hou er niet van om me met vrouwen
kinderen te kijk te stellen in magazines
en in tv-programma's - wat men me
wel eens verwijt Alhoewel het joer-
nulisme vandaag de dagje daartoe wel
vcrplichi.»

«Iedereen moet weten zijn privee-
sfeer trachten te bewaren. Het is niet
omdat een politikus een charmante
vrouw heeft, verrukkelijke kinderen.
een lier hondje en een mooi apparte-
ment, dat hij bekwaam is om presidem
van de republiek te worden.»
Vcto: Vreest 11 nooit aanslagen?
Dclors: ..Mijn leven ligt in de handen
van god.»

Jacques De/ors: "Het is niet omdat een politikus een lief hondje (.,.) heeft dat hij bekwaam is om president van de
republiek te worden", (Foto Peter Vermeiren)

Robert Gallo
Dat is me al eerder overkomen. Vaak
zal een eredoktoraat de deuren naar
een intensievere, spontanere samen-
werking openen, gebaseerd op ver-
trouwen en kennis onder mensen."

Veto: Welke lessen voor de toekomst
moet de mensheid trekken eens er een
doeltreffend vaccin ontwikkeld zou
zijn?
Gallo: «Wees niet zo naïef te denken
dat wanneer we een vaccin vinden voor
dit virus er geen andere, nieuwe virussen
zullen opduiken. Virussen zullen er
altijd zijn. Nieuwe soorten ontwikke-
len zich en zetten zich over van het
ene dierlijke schepsel naar het andere.
De wetenschap zal de virussen nooit
volledig overwinnen. Men moet er zich
steeds van verzekeren een grondige
kenn.is van de virologie te bewaren als
een voorbeeld van een goed beoefende
wetenschap. Het was een groot geluk
dat er zich nog mensen in de virologie
bleven verdiepen toen deze uit de,
mode geraakte,' ..
«Ik wil hier niet 'moraliseren, maar

gematigdheid lijkt mij de aangewezen
levensvisie. »

Patenten buro. Door dergelijke futili-
teiten wordt het echt wetenschappe-
lijke onderzoek belemmerd.

Veto: Wat maakt uw sukses uit als
wetenschapsman? Heeft u politieke
ambities?
Gallo: «Ik heb geluk en ik werk hard.
Mijn sukses is gebaseerd op weten-
schappelijke verdienste. Een public
relations dienst heb ik niet, maar in het
Franse Pasteur-instituut, daar hebben
ze er wel een.

..Wat de biologische oorlogsvoering
betreft betekent dit dat je enerzijds het
virus een hoge besmettingsgraad moet
kunnen meegeven en er anderzijds een
vaccin moet tegen ontwerpen om je
eigen volk te beschermen. Deze gang
van zaken lijkt mij nogal omslachtig en
weinig logisch, zeker Wat onze vrije
wereld betreft. [ndien de Russen er
graten in gezien hadden, konden ze
reeds zoiets ontwikkeld hebben, want
ik heb reeds twee jaar terug virussen
naar verschillende professoren aldaar
verzonden ...

Veto: AIDS-virologie is een "battle on
many fronts". Het dispuut over een
laboratorium te Bethesa en uw Franse
instituut en de Amerikaanse regering
heeft verdeeldheid gezaaid tussen ,uw
laboratorium te Bethedesa en uw Frans
kol/ega's onder leiding van 'Luc 'Mon-
tagnier. Lijkt het u niet gepast de
samenwerking met deze" rivaliserende"
groep te verstevigen ondanks het pres-
tige of financiële redenen?
Gallo: «Het gaat hier om een dwaze
twist tussen de Amerikaanse regering
en het Pasteur-instituut. ikzelf heb er
bitter weinig mee te maken, maar ik sta
wel in de vuurlinie. Ik ben bereid weer
met hen samen te werken. De media-
en dan heb ik het niet over die van mijn
land - dramatiseerden de feiten. In
het verleden hebben wij hen voorzien
van alles waar ze maar om vroegen."

..Wat de betwiste bloedtest betreft,
waarvan de Fransen ons de op-
brengsten betwisten, kan ik u verze-
keren dat deze eerst door ons labo
werd ontwikkeld. Het Pasteur-insti-
tuut diende voor ons een aanvraag tot
patent in, doch voor een bloedtest die
niet werkte. Hun resultaten waren
slechts voor 20 procent suksesvol, wat
bezwaarlijk veel kan genoemd wor-
den. Dit betekent niet dat ze niets
verdienen. Integendeel, ik geloof dat
ze recht hebben én op erkenning, én op
een deel van de opbrengsten.»
.. U moet wel weten dat de op-

brengsten van de bloedtest niet naar
mijn laboratorium gaan, maar recht-
streeks naar de Amerikaanse schat-
kist. Daarenboven zijn die gelden
verwaarloosbaar: 5 miljoen dollar,
peanuts! (in 1985 bedroeg het budget
van het National Cancer Institute
135 miljoen dollar, nvdr) En zelfs
indien zo'n bedrag naar het Pasteur-
instituut zou gaan en het voor hen nog
iets zou betekenen ook (het AIDS-
budget van Pasteur bedroeg in 1985
ongeveer 4 miljoen dollar, nvdr) dan
zou het niet naar het AIDS-onderzoek
gaan, maar verdeeld worden over de
verschillende Pasteur-instituten ...
..Uiteraard wens ik deze zaak af te

handelen, en ik ben er persoonlijk van
overtuigd dat ze een bijdrage geleverd
hebben en bijgevolg gun ik hen ook
iets. Ik beslis daar echter niet over Dit
is een wettelijke beslissing van het

Aktie
Veto: De studenten in Europa laten It'eer
van zich horen (Frankrijk, Spanje.
België). Kan 11Il'n volgens u spreken van
een revival van mei '68?
Delers: «Nee, nog niet. Je moet daar
voorzichtig mee zijn. Ikzelf beschouw
de gebeurtenissen van mei '68 als zeer
belangrijk, in die zin dat ze de
uitdrukking waren van één moment
van omwenteling in de Franse samen-
leving en van een ommekeer in de
waardenbeleving van de mensen, of
tenminste van een gedeelte van de
bevolking. De studentenbeweging
(ook die in de USA, in Italië, ... ) van die
P,'I j"de was zeer betekenisvol. ..
..Maar met een uitspraak overwater

v.mdaug gebeurt, zou ik liever nog wat

Veto: U kreeg reeds vijf eredoktoraten
van universiteiten verspreid over de
hele wereld. Wat betekent deze Leuven-
se titel van doctor honoris causa voor u?
Gallo: ..Om eerlijk te zijn betekent het
voor mij als mens een eer. Het betekent
affektie, geeft een, goed gevoel, en
veruitwendigt een appreciatie door
sommige mensen waardoor je die meer
genegen zal zijn. De grootste erken-
ning die een wetenschapper kan 'krij-
'gen is die van zijn kollega's. Dat is
• essentieel, niet het geld.

Veto: Betekent het ook de start van een
nieuwe samenwerking?
Gallo: ..Alles bij elkaar beschouwd,ja.

Geert Baele
Geert Coene

Sociaal-Demokraat Peanutstot voorzitter van de Kommissie
voor Ekonomische en Monetaire
Zaken. Maar vlak na de verkiezing
van Mitterand wordt hij terug-
geroepen naar Frankrijk om er inde
kabinetten van Mauroy de minister- 11

portefeuilles van Ekonomische Za-
ken, Financiën en wat later ook
Begroting te beheren. Tussendoor
laat hij zich verkiezen en benoemen
tot burgemeester van Clichy. Eind
'84 stelt Mitterand (weer hij) Delors
voor als kandidaat voor het voor-
zitterschap van de Kommissie van
de Europese Gemeenschap. Op 6
januari 1985 wordt hij op die post
verkozen.

Naast ekonoom en politikus is
Jacques Delors ook een eminent
pedagoog. Zelf was hij lektor en
hoogleraar aan de Ecole Nationale
d'Administration, en sinds oktober
'73 is hij buitengewoon boogleraar
bedrijfskunde aan de universiteit
van Parijs IX. In datzelfde jaar '73
beëindigde hij overigens zijn funktie
als sekretaris-generaal van de Inter-
ministeriële Kommissie voor Be-
roepsopleiding en Sociale Ontwik-
keling. Delors schreefdrie boeken:
Les Indicateurs Sociaux ('71), Chan-
gcs ('75) en En sortirou pas('85). Hij
is gehuwd en vader van drie kinde-
ren, en hij houdt zoveel van België
en vooral Brussel als van zijn eigen
land. Hij zal hier dan ook nog wel
een tijdje blijven rondhangen.

(RLI'VIH)

Jacques Delors wordt geboren te
Parijs in 1925. Gedurende heel zijn
leven zal hij zoeken naar manieren
om zijn sociaal-ekonomische ideeën
te verwezenlijken. Aanvankelijk (hij
werkt dan net als z'n vader bij de
Banquo de Franceï meent hij zijn heil
te moeten zoeken bij de Kristelijke
Arbeidersbeweging waar hij aktief
is als vakbonds- en KAJ-militant.
Later, als hij is opgeklommen tot
diensthoofd Sociale Zaken bij het
Kommissariaat-Generaal Planning
komt hij tot het besef dat hij zijn
ideeën langs een andere weg zal
moeten proberen door te drukken,
meerbepaald via de aktieve politiek.
Hij komt dan terecht bij het rechtse
kabinet Chaban-Delmas waar hij
zes jaar blijft. Korte tijd later, in
1974, treedt hij toe tot de Franse
socialistische partij, niet zonder
zichzelf eerst nadrukkelijk te profi-
leren als sociaal-demokraat. Het feit
dat hij ook later een geheel eigen
politieke koers blijft varen, vaak
tegen het traditionele partijbeleid
in, belet niet dat hij in 1979 wordt
verkozen tot lid van het Comité
Directeur. Zijn banden met Mit-
terand zijnergsterk.ln 1981 leidt hij
mede diens kampanje voor het
presidentschap, nadat hij twee jaar
eerder al op de door de latere
president aangevoerde socialis-
t ische lijst werd verkozen in het
Europees Parlement. In dat Par-
lement wordt hij meteen benoemd

ratoria waarbij ze elkaar geen
wederzijdse beschuldigingen ont-
hielden. Parijs beschuldigt de N(Ï-
groep van kontraktbreuk, en vraagt
een herziening van de patenttoe-
kenning. Hun onderzoeksmateriaal
zou op onregelmatige wijze gebruikt
zijn .
Gallo ontving in september 1983

inderdaad een virusmonster van het
Parijse lab. Hij kon de virus echter
niet suksesvol vermenigvuldigen,
waarna hij hem dan maar in de
koelkast stopte. '.

De hilariteit bereikt zijn hoogte-
punt na genetische analyse. Beide
virussen blijken immers zeer nauw
verwant, en tot overmaat van ramp
zijn de foto's bij het artikel van
Gallo in Scicncc per vergissing deze
van de Franse virus. Het Ameri-
kaanse Gerechtshof heeft zich in
eerste aanleg op technische gronden
uitgesproken ten gunste van het
NC!.

Wat ook de uitspraak in beroep
moge wezen, het zou verkeerd zijn
een winnaar of verliezer aan te
duiden. Beide laboratoria hebben
immers een fundamentele bijdrage
geleverd. Hocdanook. geld en pres-
tige zouden het wetenschappelijk
onderzoek nooit mogen bclernmc-

De Strijd tegen AIOS wordt heden
ten dage niet enkel in laboratoria
uitgevochten, maar ook in gerechts-
hoven. De inzet is een patent op een
bloedtest waarmee AIDS kan opge-
spoord worden. De Amerika-
kaanse regering haalde haar slag
. hierbij thuis, steunend op het werk
van dokter Gallo.

In mei 1983 publiceerden de
Parijse onderzoekers van het Pas-
teur-instituut voor het eerst een
artikel waarbij een retrovirus werd
geïsoleerd bij een parient met pre-
AIDs-symptomen. Ondanks de on-
gelovigheid van de buitenwereld
beten zij Zich onverdroten vast in
het ontwikkelen van een bloedtest.
In december van datzelfde jaar
deden zij een patent aanvraag voor
het Amerikaanse kontinent.

In mei 1984toonden dokter Gallo
en zijnmedewerkers aan dat de door
hen geïsoleerde virus, HTlV-tll, de
oorzaak van het gevreesde AIDS is.
De grote sprong voorwaarts daarbij
was de ontdekking van een cel,
verantwoordelijk voor de massa-
produktie van het virus. Op hun
beurt vroegen zij dan ook een patent
aan voor de door hen ontwikelde
bloedtest. Een maand later werd
deze aanvraag goedgekeurd.

\'anaf dat ogenblik onsrond er
een kont rovcrse- tussen beide labo-

ren
(GB/(i( )
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Veto sprak met Alfred Daelemans

De minister van het
katoliek onderwijs
De waarheid bestaat niet meer. Dat is ons volkomen duidelijk

geworden sinds we monseigneur Alfred Daelemans -
direkteur van het katoliek onderwijs en kersvers eredoktor

aan de KULeuven - in zijn kantoor hebben opgezocht.
Goedgelovig als we zijn begaven we ons naar de Guimardstraat.
Daar echter werden we doorgewezen naar de Handelstraat, om de
hoek. Het katoliek onderwijs ontmaskerd! Daelemans moet lachen
als we het hem vertellen: "Daar worden wel eens meer flauwe
grapjes over gemaakt", zegt hii. Daelemans dus. Als ie te eenover
hem zit, komt de man sympatieker over dan op televisie. Met spijt in
het hart voelen we al enkele venijnige vragen wegsmelten uit onze
nota's.

Daelemans: «Tk ben geboren in Puurs
in 1923, zoon van een kleine aan-
nemer, oudste van vier. Mijn huma-
niorastudies deed ik in het Klein
Seminarie in Mechelen, een beetje stijl
"English college". Een zeer brede
opvoeding dus - sterk sportief,
artistiek ook: piano, teater, diktie.

(Met spijt in de stem). Zo'n internaten
komen niet meer .terug, die bladzijde
mogen we omslaan. Maar daar waren
waarden in, ja, wij waren in zekere zin
een beetje verwend."

Veto: U kreeg daar uw roeping?

Daelemans: «Dat ging als vanzelf. In
1941 ging ik als priesterstudent naar
Leuven, licentie filosofie. Een zeer
brede basis kregen we daar. We
werden gelntroduceerd in alle weten-
schappen maar toch een met een
stevige metafysische onderbouw. We
kregen bijvoorbeeld ekonomie van
Gaston Eyskens, maar leerden er ook
Sartre kennen, van bij zijn eerste
werken."

Veto: Daarna ging u lesgeven?

Daelemans: «Ja~' en daarbij opnieuw
studeren Er was een tekort aan
pedagogen. Terwijl ik full-time lesgaf
aan de Normaalschool in Antwerpen
- met kollega's als Servotte en Engels
- studeerde ik verder psychologie en
pedagogie in Leuven. Vanafl955 werd
ik docent aan de fakulteit godsdienst-
wetenschappen in Leuven. Mijn dok-
toraat was in voorbereiding toen ik

teruggeroepen werd door kardinaal
Van Roey. Het was 1958, het begin van
de diskussie over het school pakt. Ik
mocht gaan helpen bij monseigneur
Daern, direkteur-generaal van het
katoliek onderwijs ..»

Veto: Vond u dat erg?
Daelemans: «Bah, het was niet alleen
mijn plicht tot gehoorzaamheid, ik
vond het belangrijk werk. AI had ik
natuurlijk graag verder gestudeerd,
maar ja, je moet soms op je tanden
bijten. (lacht) "Je ne regrette rien". En
daarbij, ik kon mijn voorliefde voor
studie toch nog verder uitleven."

Veto: Hoezo?

Daelemans: «Van bij mi-jn aankomst
naakte ik er monseigneur Daem op
attent dat het pedagogische en het
didaktische meer aan bod moest
komen. Ik wilde een meer weten-
schappelijke onderbouw. De pro-
gramma 's moesten een basis krijgen in
de humane wetenschappen. Zo kon ik
een pedagogisch bureau laten uit-
bouwen."

Veto: Zodat u nietzo sterk hebt moeten,
improviseren bij de opkomst van ïlët
VSO later?

Daelemans: «Inderdaad. Wij waren
goed gedokumenteerd. Wij hadden ook
voortdurende kontakten met de Alma
Mater, zelfs gèinstitutionaleerd. Na-
tuurlijk, alles kan niet wetenschappe-
lijk onderbouwd worden. Er is veel
empirie en irttultie in het onderwijs.

Ziekjes
Kanker en AIDS (Acquired Irnrnu-
nodeficiency Syndrome) worden
vaak in één adem vernoemd. Is AIDS
een "soort" kanker? Wanneer je
kan ker definieert als een wildgroei
van cellen, dan is AIDS geen kanker.
Maar wanneer je kanker bekijkt als
een virale ziekte (sommige kankers
zijn van virale oorsprong), zijn er
analogieën met AIDS te bespeuren.

Om te begrijpen wat AIDS is, is
een elementaire kennis van biologie
nodig. Daarvoor moet je iets weten
van de cel, en vooral de celkern. Die
kern bevat namelijk hl'( genetisch
materiaal, het DNA, dat je eigenlijk
de identiteitskaart van de cel kan
noemen.
Wanneer het AIDS-virus - als je

wel van "het" virus kan spreken, in
plaats van "één van de" - het bloed
binnendringt (na seksueel kontakt
met een besmet persoon, intrave-
neus druggebruik met een besmette
naald, een bleodtransfusie met be-
smet bloed), gaat het daar behoor-
lijk systematisch te werk, in die zin-
dat het wel recht op een doel lijkt af
te stevenen.
Dat doel is meestal een helper T-

eel, die cel die het irnmuniteits-
systeem van het menselijk lichaam
koördineert. Het immuniteitssys-
teem zorgt ervoor dat el ke vreemde
indringer in het lichaam aangeval-
len en uitgeschakeld wordt. Dat
gebeurt heel precies: een reeks van
anti-lichamen valt één bepaalde
indringer aan
Eenvoudig gezegd komt het erop

neer dat I\IOS het irnrnunitcits-
~~'tcem vernietigt door de koördi-
nutor ervan, de helper Tvccl. aan te
vallen en uit te schakelen. Zo wordt

de geringste indringing van vijandig
materiaal je fataal, want je ontwik-
kelt geen "geneesmiddel" meer. Die
AIDS-aanval is meer dan alleen een
vernietiging van die cel: het virus
dringt de cel binnen en dwingt hem
nieuwe AIDs-virussen te maken,
door zijn eigen genetisch materiaal
in het DNA van de helper T-cel in te
schuiven.
Hieruit blijkt al dat de bestrijding

van AIDS enorm moeilijk moet zijn,
maar daar komt ook nog bij dat
AIDS snel "muteert", van identiteit
verandert: zo kan het dat de
immuniteitssysteem een anti-
lichaam gebouwd heeft, maar dat
het virus intussen al veranderd is,
nog voor het anti-lichaam zijn werk
kan doen. AIDS hlijft ook makkelijk
uit de bloedsbaan. waardoor het
minder snel gedetekteerd wordt en
aangevallen.
Om andere redenen dan weer is

ook de preventie van I\IDS - een
vaccin dus - ook enorm moeilijk.
Het principe van vaccinatie - een
gezond individu in kontakt brengen
met materiaal afkomstig van een
indringer -. wat vroeger vooral
gebeurde onder de vorm van een
verzwakt virus, is hier niet toepas-
baar, gewoon omdat het te gevaar-
lijk is. Om dat probleem op te lossen
is men nu met technieken uit de
gencric engineering alternatieven
aan het uitproberen.

Voorlopig bestaat er dus nog
steeds een grote kans dat je het
besterft als je nu AIDS krijgt: alleen
informatie aan het publiek, en
veilige seks zijn preventieve genees-
middelen tegen de gevreesde ziekte.

(KVM)

Maar er kan toch ook veel worden
doorgelicht. ..

Doorbraak
Veto: In 1962 werd U zelf direkteur-
generaal?
Daelemans: «Mijn voorganger werd
bisschop van Antwerpen. Niet lang
daarna kwamen er nieuwe ideeën.
Zoals de pluralistische school, vanaf
1964. Dat was eigenlijk een nieuwe
opvatting van de maatschappij. Ook
de CVP-jongeren gingen daarin mee.
Ze wilden een "doorbraak" - niet
zoals die van vandaag - maar meer
een front van alle progressieven ...

Veto: En U It'as daar geen voorstander
van?
Daelemans: «Ik vond dat een misop-
vatting en ik ben daar dikwijls voor in
de clinch gegaan met de socialist
Gaston Colenbunders en met Jean-
Luc Dehaene, toen bij de CVP-
jongeren. De opvatting die erachter
zat was die van een opvoeding in een
sociaal-politieke kontekst, in funktie
van de maatschappelijke ontwikke-
ling. Het kwam erop neer: gewoon
volgen wat er gebeurt. ..

Veto: Waren die botsingen heftig?
Daelemans: «Colenbunders wilde de
CVP-jongeren smakelijk opeten. Hij
wilde een eenheidsschool, gebouwd op
eenvoudige redeneringen, een staats-
onderwijs dat niet meer nall{ de grond
ging. Pas op: we apprecieêrden me-
kaar, maar uitgezonderd de voetbal
waren we nooit akkoord." .

Veto: En Jean-Luc Dehaene ?
Daelemans: «Jean-Luc en Wilfried
(Martens, nvdr) wilden een gemeen-
schapsschool. Ze wilden de verzuiling
vermijden door een konfrontatie van
ideeën. Achteraf hebben re toeecueven
dat ze misleid zijn ...
«De meeste socialisten wilden Wilfried

wurgen. Dat heeft hij nooit vergeten.
(Stilletjes voor zich uit mompelend)
En onthouden kan Wilfried.»

Veto: Wat was Uit' alternatief?
Daelemans: «Kern van de zaak was:
onderwijs en opvoeding hebben een
(gen funktie-inde maatschappij, Onze
pedagogiek vertrekt vanuit een eigen
inspiratie - Don Bosco, Jezus Krisrus
- zonder gekleurd te zijn door
I partijen.» •

Veto: Sluit je je zo niet af van de
andersdenkenden?

Daelemans: «Nee, je moet de anderen
ook betrekken. Maar vanuit een
duiding Van de dingen, een zingeving,
een opvoeding tot waarden, een die-
perliggend iets dat uitstijgt boven
persoonlijke meningen, partijen en
maatschappijvisies.Opvallend was dat
we voor dat opvoedingsmodel steun
kregen vanuit de VUB. Ook zij
vreesden dat de vrijheid van onderwijs
in gedrang kon komen."

Veto: Er lI'as toch ook vrees voor een
getto-mentaliteit?
Daelemans: «Die getto-mentaliteit is
er zeker geweest, maar dat was toen al
niet meer de bedoeling. Wij wilden
openstaan voor anderen.' Maar daar-
voor moet je zelf iets te vertellen
hebben. Je kunt niet iets maken wat
niet bestaat zonder eerst te weten wat
je wil. Uiteindelijk heeft de wet van 14
juli 1975 de pluralistische school
geregeld zonder winnaars en zonder
verliezers. Het misverstand - een
etatische school - is alleszins niet
doorgegaan ...

Goossens
Veto: Ondertussen het katoliek onder-
wijs de kontestatiegolf?
Daelemans: «Dat was meer een uni-
versitair verschijnsel. De jongens en
meisjes van het sekundair onderwijs
wisten niet goed waar het om ging ...

Veto: Het is toch opvallend dat het
vooral de jongeren uit katolieke kolle-
ges waren die radikaliseerden?

Daelemans: «Dat komt omdat dat zo
sterk verbonden was met de problema-
tiek van Leuven-Vlaams ..»

Veto: Maar het werkte toch ook door in
de kollcges?
Daelemans: «Er waren onlustgevoe-
lens over hoe de maatschappij draaide
- soms terecht. Er waren en er zijn
redenen voor maatschappijkritiek. Mij
verwonderde het niet dat zoiets naar
boven kwam in een welvaartmaat-
schappij met een generatie die in slaap
gewiegd was. Wij waren niet 79

Alfred Daelemans gekleed met de laatste kreatie van J.P. Gaultier. Is hij een
voorloper van de man-vrouw of van de vrouw-man mode? (Foto Peter

Vermeiren)
leerlingen in het sekundair onderwijs
was bijna verdriedubbeld .»

Veto: Dat hadfinanciële implikaties?
Daelemans: «Wij moesten ons be-
schermen. In '73 is er dan een grotere
leefbaarheid gekomen - met Collard
viel er te praten. Door het Waarborg-
fonds voor Schoolgebouwen, dooreen
verbetering van de subsidiëring en
door het bijna gelijktrekken van de
wedden van de religieuzen ...

Veto: Waar er nu niet zoveel meer van
over zijn gebleven in het onderwijs?
Daelemans: (lacht) «Dat heeft de staat
dan ook niet veel gekost, hé."
Veto: Maar U wel? U zit met een
katoliek onderwijs dat nog amper
priesters aflevert.
Daelemans: (zucht) «Dat is een pro-
bleem, ja .»

NATIONALE BETOGING

Wo 18 februari om I5.00u

Rogierplein Brussel

verschrikkelijk verrast, de jeugd vocht
tegen een bepaalde onmacht, wilde
meer erkenning. Maar dat waren
vooral de ouderen. Paul Goossens
bijvoorbeeld, was toch al 24 jaar. De
scholieren ging dat een beetje boven
hun petje ...

Veto: Er zijn toen toch ook in het
middelbaar onderwijs dramatische din-
gen gebeurd. Leraars ontslagen en zo?
Daelemans: «Dat was later, na '78, na
de oprichting van de deontologische
kamer."

Veto: Maar toch ook eerder. In '70
bijvoorbeeld met de Limburgse mijn-
staking, Toen de direkteur van het
kollege van Hasselt werd afgezet omdat
hij de zaak niet in hand had weten te
houden?

Daelemans: (ietwat verveeld) «Ja, ja,
inderdaad. Maar dat was lokaal hé.
Ons probleem in die tijd was 'toch de
pluralistische tendens. Dat men het
kristelijk karakter van ons onderwijs
niet wilde ontnemen maar toch een
ander, breder fundament wilde geven.
Vijf jaar later zijn er dan die betwistin-
gen gekomen rond de stabiliteit van de
betrekking. Er tussenin. in '71-'72
hadden wij een beetje strijd moeten
voeren rond het tweede school pakt. ..

Veto: Wat hield dat in?
Daelemans: «Door de demokratise-
ring van het onderwijs was er een
enorme eksplosie geweest. Het aantal

Wie dacht dat de studentenakties
stilgevallen zijn, zit fout. Tijdens de
kerstvakantie en in januari is er
vanuit de verschillende universitaire
centra gewerkt aan een verbreding
van de akties. Daartoe is er een
nationale koördinatie opgericht,
waar er naast de universiteitsstu-
denten ook studenten uit het Hoger
Onderwijs Buiten de Universiteit
(HOBU) in vertegenwoordigd zijn.
Bovendien is er een informatiekam-
panje opgezet naar de scholieren
toe, waar men nu druk bezig is zich
te organiseren in scholierenkomi-
tees. Tenslotte vond er afgelopen
dinsdag een verkennende vergade-
ring plaats tussen een delegatie van
de nationale koördinatie en de
onderwijsgemeenscha p, bestaa nde
uit de drie onderwijsvakbonden en
één oudervereniging. Bedoeling van
dit alles is om tegenover Coens'
globaal afbraakplan een hecht front
te vormen die het verzet bundelt.
Maar nu de partieels en de

tchruari-zittijd voorbij zijn, is de tijd

Wordt vervolgd
Over het probleem van de sekularisatie
- de nieuwe evangelisatie - wat
missiewerk zou kunnen betekenen
voor jongeren - het katoliek onder-
wijs als machtsbastion en hoe de
monseigneur zelf daarmee omgaat -
daarover praat Veto volgende week,
met Alfred Daelemans, "de minister
van het katoliek onderwijs" die in zijn
25-jarige ambtstermijn al 30 ministers
en staatssekretarissen zag passeren.

Eddy l>anicb
Jan IIII\'~I:

aangebroken om terug akties te
voeren. Na de akties van afgelopen
dinsdag in Leuven - meeting met
een aardige appendix en een beto-
ging - wordt er vanuit de nationale
koördinatie voorgesteld om op-
nieuw een nationale betoging te
organiseren. Afspraak daarvoor op
woensdag 18 februari om 15 u op het
Rogierplein. Ook wordt er opge-
roepen om op die dag terug een
nationale studentenstaking te orga-
niseren. Ook vanuit Sociale Raad
zijn de fakulteitskringen opgeroe-
pen om het voorstel tot staken aan
de studenten voor te leggen.
Het belang van de akties op dit

moment is nauwelijks te overzien.
Met zijn besparingen danst Coens
op het scherp van een mes. Dooreen
nationale staking en een massale
betoging, zal zijn fragiel evenwicht
wel enigszins verstoord worden. Het
minste dat Coens mag verwachten is
dat hij enkele serieuze snijwonden
oploopt. En wat doen we met een
gewonde? Juist, afvoeren. (MS)
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Filmmo(nu)menten

lntolerance
Nadat vorige week enkele

filmpjes van pioniers als
Edison en de gebroeders

Lumière vertoond werden, kan
je vanavond in de reeks "Film-
mo(nu)menten" naar de eerste
langspeelfilm: Intalerance. Deze
film van de hand van O.W.
Griffith (regisseur van Birth of an
Natiom handelt over de onver-
draagzaamheid doorheen de ge-
schiedenis.

Intolerance bevat vier verhalen waar-
mee Griffith wil aantonen dat de mem
steeds een onverdraagzaam wezen i~
geweest. Twee verhalen behandelen dl:
religieuze onverdraagzaamheid. Thc
Crucifixion of" Chris/ vertelt het kon-
flikt 'lUssen Jezus - Griffith noemt
hem Man der Mensen -, de farizeeërs,
de Joodse rabbijn en de Romeinse
overheid. In The SI. Bartholome 11, 's
Dal' Massacre zien we hoe Karel IX in
1572 alle Parijse Hugenoten liet om-
brengen. In het derde verhaal, Thc Fa"
of" Babylon, gaat religieuze intolerantie
gepaard met imperialistisch-politieke
en rassenonverdraagzaamheid. Tij-
dens de regering van Nebuchadnessar
bestrijdt hogepriester Bclshazzar de
invoering van een nieuwe religie.
Wanneer hem dat niet lukt, verraadt
hij Babylon aan keizer Cyrus, de
Perzische wereldveroveraar Het vier-
de verhaal. The Mother and the Law,
speelt zich af bij het begin van deze
eeuwen behandelt de strijd tussen
arbeid en kapitaal in de USA: ckono-
mische en sociale intolerantie Tussen
deze verhalen. die door elkaar gemon-
teerd worden. komt telkens één beeld
terug: de moeder aan de wieg.
Intolerance was Griffiths reaktie op
aanvallen die hij had moeten onder-
gaan naar aanleiding van Birth of a
Nation. Deze laatste is de eerste filmhit

uit de geschiedenis maar lokte, on-
danks z'n technische kwaliteiten, he-
vige protesten uit wegens z'n racis-
tische toon. Voor Intolerance werden
kosten noch moeite gespaard. De
produktiemaatschappij vertelde dat de
film 2 miljoen dollar kostte, terwijl de
boekhouding slechts 386000 dollar
vermeldde, wat nog steeds een reus-
achtig bedrag was. Maar alsje weet dat
in sommige scenes 4000 figuranten te
zien zijn en dat 100000 meter (lien
kilometer Iï pelikule geschoten werd,
begrijp je wel waar dat geld naar toe is
gegaan Ni, zou dat niet 1.0 erg geweest
lijn als de film het sukses van Birth ofa
Nation gehaald had Inroleranee werd
echter 'een reusachtige flop. Hier
" zowel een inhoudelijke als een
vormelijke reden voor te vinden De
film ging eind 1916 (in volle oorlcgs-
tijd) in premiere. De oproep tot
verdraagzaamheid verzonk dan ook in
een moeras van oorlogsgeweld. De
hoofdreden voor het wegblijven van
het publiek was echter de nieuwe
vormgeving. Deze wordt gekenmerkt
door indringende close-ups van ge-
zichten, maar ook van handen en
objekten. Het is echter vooral de
montage die revolutionair te noemen
is. De vier verhalen zijn parallel
gemonteerd, met de moeder aan de
wieg als overgangsbeeld. Naarmate de
film vordert wordt de montage sneller
en vloeien de vier verhalen recht-
streeks in elkaar over via gelijkaardige
beelden uit de verschillende episodes.
Met z'n eksperimentele monteerwijze
oefende Griffith een enorme invloed
uit op latere regisseurs waaronder
Eisenstein (kineast van Bronenosets
Potyomkinï en Pudovkin.
Da vid Wa rk Griffith start zijn karriere
in 1908 als regisseur bij Biograph
Pictures. Op vijf jaar tijd regisseert hij
485 'one reel' en 'two reel' films-deze
duren 6 à 15 minuten, de standaard-
\engte van een film in diejaren. In 1914

Abituriëntendagenrealiseerde hij Birth of a Nation, de
eerste blockbuster uit de filmgeschie-
denis (in 1948 reeds 150 miljoen
toeschouwers). Griffiths invloed op de
kinema is enorm. Tot voor Griffith
gebruikte men sleehts enkele opname-
standpunten (half totaal- en halfnabij-
opname). Hij introduceerde de nabij-
opname, ook wel medium knee shot
genoemd, en close-up, plus een aantal
tussenliggende varianten (semi close-
up, near shot, ... ). Ook wisselde hij
regelmatig de normale gezichtshoek af
met andere opnamehoeken (vogel- en
·kikvorsperspektiet) en voerde de flash-
back en parallelmontage in. Iets totaal
anders - maar zeker niet minder
belangrijk - is de oprichting (in (920)
van de filmmaatschappij United Ar-
tists - de eerste studie opgericht door
artiesten en niet door zakenlui -,
samen met onder meer Douglas Fair-
banks en Charles Chaplin.

De reeks "Filmmo(nu)menten" be-
vat dertien afleveringen. Meestal gaat
het om een toonaangevende richting of
belangrijke periode uit de filmgeschie-
denis. Drie regisseurs komen, door
hun grote invloed, afzonderlijk aan
bod: Sergei Eisenstein, Orson Welles
en O.W. Griffith.

In tijden van besparingen en de boven het hoofd hangende
forfaitaire betoelaging, is het voor de universiteiten van belang
om zoveel mogelijk studenten te ronselen. Dat kan op velerlei

manieren: lobbyen bij mensen van de PMS-centra, eredoktoraten
verlenen aan vooraanstaande middelbaar onderwijs-personalitei-
ten, uitbreiding van het kurrikulumaanbod. In elk van deze gevallen
kan men spreken van onrechtstreekse beïnvloeding van middelbare
scholieren, meestal met een onvoorspelbaar resultaat. Er bestaat
nochtans een middel om zich rechtstreeks tot potentiële studenten te
richten. Dat heet dan abituriënten- of oriëntatiedagen, een uiterst
lovenswaardig en bij goed gebruik tevens uiterst effektief initiatief
vanwege de universitaire overheden.

dagochtendwandelingetje doorheen
de universitaire gebouwen gekonfron-
teerd wordt met enerzijds opgewekten
en afgeborstelde professoren die van-
achter een speciaal gemonteerd tafeltje
met vuur de relevantie van hun kursus
voor de persoonlijkheidsvorming van
de student dekreteren, en anderzijds
onaantrekkelijke en nonchalant flui-
tende akademici die hun omstaanders
ervan trachten te overtuigen dat
diepzeeduiken méér iets voor hen zou
zijn dan een kursus privaat recht. Ieder
zijn stijl natuurlijk, welke bedenkingen'
men hierbij ook mag hebben.

Tijdens abituriëntendagen wordt aan
alle belanghebbenden uitgelegd wat
studeren in die of die studierichting
zoal inhoudt. Dat laatste gebeurt via
een soort van (meestal saai) inleidings-
kollege door een representatieve prof,
aangevuld door interessante en/of
ludieke toelichtingen vanwege moni-
toren en studenten. Vaak hoort daar
nog een rondleiding bij langs fakul-
taire leslokalen, en verkenningstoch-
ten doorheen syllabi, van deskundig en
met smakelijke anekdotes gekruid
kommentaar voorzien door bissers,
presidiumleden en eenieder die op
zaterdagen in Leuven blijft plakken.

Er zit iets pittigs aan die abi-dagen,
een soort reklame-aspekt. "Kom bij
ons studeren enje wordt gegarandeerd
een briljant akademikus!" schijnt de
leuze te zijn. Sommige, vooral aan een
zekere bloedarmoede lijdende fakul-
teiten gaan daarin zeer ver. Zo schijnt
er aan een bepaalde fakulteit effektief
een plan te zijn geweest om aan
aspirant-studenten (en eventueel hun
ouders) een gratis maaItijd aan te
bieden, naar het voorbeeld van een
andere universiteit. Uit besparings-
overwegingen heeft men het uiteinde-
lijk bij koffie-en-koekjes gehouden.

~ Een bizar voorbeeld misschien, maar
.~ het tekent zeer goed de sfeer van
~ wanhoop die er hier en daar inzake
~ studentenaantallen heerst. Andere fa-

'1:::! kulteiten, die met een teveel aan
'" studenten zitten, doen dan weer hun

best om er zo afstotelijk mogelijk uitte
zien. U hoeft dan ook niet verbaasd te
zijn als u tijdens uw wekelijks zater-

Christophe Verbiest

STUDENTENJOB

GEZOCHT:
5 studenten voor
promotie-actie aan de
K.U.L. Leuven

* goede verdienste
* enkele uren per week
* team work

Bel: 02/3453709
na 20 uur

Of schrijf naar:
Erwin De Spiegeleire
Generaal
Eisenhowerlaan 137
1030 BRUSSEL

Een belangrijke rol in heel de zaak
spelen de fakulteitskringen. Hun taak
is het immers om ongeacht markt-
studies en budgettaire overwegingen,
de potentiële studenten zo volledig en
eerlijk mogelijk te informeren over de
verschillende mogelijke studierichtin-
gen. Zonder valse voorspiegelingen en
zonder misleidende kommentaar.
Maar wel met de nodige ernst en
relativeringszin. Alle hulp vanwege
ervaren, goede en minder goede stu-
denten is daarbij welkom. Om een
syllabus toe te lichten, te vertellen dai
aanschuiven bij Acco in oktober
zinloos is, of om met de jongeren een
pint te gaan drinken in de fakulteits-
bar. En mocht uzelf tijdens de abi-
dagen door onzeker kijkende, te jong
uitziende mensen om de kortste weg
naar de centrale bib gevraagd worden,
stuurt u ze dan in godsnaam niet de
verkeerde kant uit!

Rudy Lanssens
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• Eigenlijk heeft niemand het door, maar Veto houdt van u.
Veto is stapel op u. Veto heeft u innig lief. Dat wilden we via dit
bescheiden Valentijntje even kwijt. Onder ons. Gezegd en
gezwegen.

• Voor de bevallige baadster die nu al bijna
drie jaar geleden door mijn leven is komen
zwemmen. Dat we samen nog vele watertjes
mogen doorzwemmen. vooral op vrijdag-
avond dan.
• Els van mijn. dromen. waarom blijf je niet
naar de conditietraining komen? ST.
• Hallo Carin ik stuur je vele groetjes en
zoentjes want er is het volgende: ik hou
dolveel van jouw. Uw strijdend Bobke.
• Lieve wanhopig eenzame (want verlegen)
jongen zoekt ± dito meisje (17 à 21 j.) om van
te houden. Schrijf snel naar Veto t.a.v. Jos
met rec. kl. foto. Diskretie en antw. verzekerd,
• '[;j dit de rode roos die ik. brandend van
liefde en de knie buigend. wil aanbieden aan
het meisje dat tijdens de kerstvakantie in de
koffiebar van Alma stond. Valentino.
• Teerbeminde kursus. harteloos heeft men
ons gescheiden. Waar hen je? Hoe kan ik je
terugvinden? Geen ander kan mij troosten.
Wilfried lnd. Ir. 4e Br. Ir. Mechanika.
• Ik hen Kris Kompjoeter. Ik zit in een
oneindige werklus. Welke Valentina met
omvangrijke Software haalt er mij uit op adres
69?
• Tarzan. ik hen nog steeds blij in je lianen
verstengel d te zij n en samen apenootjes te
eten I Liefs. Jane.
• Schatkistmaniak zoekt Japanologiestu-
dente met dubhele futon om samen na te gaan
hoe de relatie tussen yansan en Okadoosan
kan uitgediept worden.
• Pauleke en Custeke van Keizersberg. Op
Valentijn verwachten wij de (het) beloofde
tland) examenvragen van Georges. In ruil
krijgen jullie een verlepte groene roos van de
mystcrieuzcn ~

• Jonge Ir. student wil met de ... mooie dame
aan wie hij zijn beste wensen stuurde een
afspraakje maken om op Valentijn uit te gaan.
Herman.
• Kisses for my Sofie.

L_ -J

• Bunker's Time is on my side! (Moeke).
• Verpleegster van hoogstaand niveau (1.88
m) zoekt jongen van hetzelfde niveau om haar
hoogtevrees te helpen overwinnen. Z.W.: czw
vragen naar Katrientie. ~
• Valentijn voor Edith. Haar Bernard.
• Dat ik dit schrijf. mijn poppetje, je had het
kunnen weten. zoals je weet dat dit niet
polysemisch kan zijn. Zoals je weet dat dit
alleen voor jou kan zijn. Je hebt weer sjans.
• In Leuven loopt een dame rond die mij
vroeger "jongeman" noemde. Nu doet ze dat
niet meer maar geeft ze mij af en toe 1 kusje.
Als ze zich herkent: prettig Valentijn. XXX.
• Tot spijt van wie het mij nu benijdt:
x x x x x xxx xxx xxx xxx
x x x x x x x x x x x
x xx x x x x x x xx
x x x x x x x x x x x
x x x x xxx xxx xxx xxx
• Voor de coryfeeën van Leuven. Ann en
Christina. omdat öök zij recht hebben op een
plaats in Veto. Vanwege F.T.
" Eenz. jongen. 23 j .. 1.75 m. beu 's nachts
hoofdkussen te strelen. wkm lief meisje.
romantisch. spiritueel. warm. niet-rookster
- schr. Armand Peer. Tiensesteenweg 57.
:lOOO Leuven. Ernstig!
• Hello. man of rny life t= Krisje) this is the
woman of your drearns r= Reneeke).
• Aan indo ir. O.B. Ik hou van jou. Groetjes.
Pol & Soc A.J.
• Caro professor your life is my life. Let's play
foothall for ever with and without ALTI so
that you can give me rnany LT many tables
from your student and Hexe.
• Jij als bieke ik als hommel. Samen zoemen
we langsheen de bloemenvelden 080192
tegemoet.
• Blauw gebrilde rechte neus onder choeke-
groene kijkers zoekt voor stabiele maar
hartstochtelijke eskimo-relatie gierelse ge-
brilde wipneus onder zoetbruine ogen.
lnegzito.

• Yvan de jarige op Valentij nt je heeft er maar
een kleintje. Maar hij doet z'n best en is beter
dan al de rest.
• Het verschil tussen Westvlaamse en Ant-
werpse mannen is als het verschil tussen
zeelucht en havendampen. Knoop dat in je
oren Linda! Deze goede raad en nog veel liefs
van Luc.

• Yamsa you are my special angel right from
paradise. Y know that you're an angel. Heaven
is in your eyes. Yamsa.
• Koenie Woenie Oenie Poen ie. Onverbid-
delijke zoenie ...
• Ei-die, ons ex-teroog, onze hafwas staedt
op uu lonkend te wagten. Ebt moet. .. De
"cheilige cheesten".
• Gestolen: mijn blik (2X) en hart op het
Alrna-buffet. Nog een tip: je werkte graag in
het groen. Als je iets voor me voelt, spreek me
dan eens aan met je bakske.
• Geen zoekertje maar een zoenertie voor
Peter van Patatje.
• Silvie, my lady in red.ie bent de allerliefste.
allermooiste bruid van mijn dromen! Ik zie je
graag! Ik zieje graag! Ik zie je graag l lk zie je
graag' For ever! For ever! Je Bart ...
• I1se S. uit Pol en Soc. ik ben stapel op jou.
Als je wil weten wie ik ben. teken dan op ma.
16 feh. een grote bol bovenop uw hand. PS:
ook Pol en Soccers geraken verliefd - Edje.
• Liesbet v. uit Pol en Soc. ik vind je
ontzettend lief. Vind Jij me ook lief. Het
Lievertje.
• Inge Buys. ik ben stapelgek op je en ik wil
met je naar bed om onze cursus statistiek
samen te hlokken - Danny BRT.
• Kusjes voor Paul die de Veto niet leest. C.
• Twee maanden geleden kwam Pimmetje te
voorschijn. Het hulpje heeft al heel wat
diensten bewezen en zal er nog vele andere
ten uitvoer brengen. Eén Pimmetje is genoeg.
en geef hem niet te veel werk. Voor iemand
van iemand.

• Aan Annemie, Benedict, Klaart je, Kristien,
Marijke, Marina, Patricia : With love. vzw.
"The seven B.G. brothers".
• hfdrd zoent ndrd.
• Krimineel meisje ontdekt. Gegevens:
blond, vest en broek in grijze jeans, verder
niets. Kan iemand deze smoorverliefde eerste
kanner uit zijn onwetendheid. helpen? Alle
info goed!
• Ann. je was een nieuwtje dat de concurren-
tie deed verbleken, vandaag ben ik er zeker
van. Ik kan mijn liefde voor jou niet langer
onder stoelen of banken steken. (Geert
Claeys).
• Schat. bewijs je liefde voor mij, ga morgen
mee zwemmen! OK? Kusjes. E.
• Toetsenman van Manchester Carry Chain
(winnaars songfestival) zoekt lief meisje dat
muziek wil leren om zo elkaar op harmo-
nische wijze te kunnen bespelen. Naamsevest
28, bij K.

• Soldaat Kroo: die pijnlijke knieën konden
je wel eens een Spaanse furie opleveren (zoals
trouwens al beloofd)!
• Cezoch t: huu nnoordenaar of professioneel
verleidster voor het neutraliseren van 011-

gewenste rivaal. Moet ook onzichtbare man-
nen aankunnen. Tel. 02 513.60.60.
• Zware jongen met bull-dozer is stapel op
zwaar meisje met heel zware brommer(Honda
of zo).
• Ik smelt voor Lavabo (enkel 's nachts).
Pino.
• Voor princes Stephanie van lste kan TEW:
je n' adore pas seulement ton Mickey ...
• lsabel Debrabander houdt zielsveel van
Peter Ceuleman. met of zonder hallon.
• De jongen die (zogezegd) goed kan breien
laat Karen weten dat zij inderdaad lief. mooi
en tof is, en wil haar volgen tot op 3572 meter
(of hoger). dwz.: hij houdt van haar (Ram).



Up With People in Leuven

"Wij zijn niet naïef'
C ecilie Bjerklund is blond

en, zoals de naam doet
vermoeden, Noorse.

Twee jaar geleden toerde zij zelf
met Up With People de wereld
rond, en omdat het allemaal zo
leerrijk is doet ze er nog een
jaartje bij als een soort van
public-relations-tour-rnanager.
Up With People, het geeft u
waarschijnlijk een wee gevoel in
de maag, het doet denken aan
brave, blozende jongens en meis-
jes die elk jaar met een show ons
land aandoen en een boodschap
van "understanding, love and
peace" uitdragen. Maar, zo be-
klemtoont Cecilie, het is véél
meer.

Cecilie: «Ik doe vooral promotiewerk
voor Up With People, er zijn immers
veel mensen die UWP niet kennen, of
die denken dat uWP een religieuze of
politieke groep, een sekte is. En dat
zijn we niet. Wij reizen de wereld rond
en proberen de verstandhouding tus-
sen mensen te promoten. Wij willen de
wereld niet veranderen of doordram-
men over vrede en zo.»
Veto: Waarom ging jij zelf bij uWP?
Cecilie: «Het leek mij iets tof om te
doen. En 'ik reis graag, kom graag in
kontakt met andere mensen. En dan
zit je goed bij uWP, je slaapt niet in
hotels maar bij gastgezinnen. Ik ver-
bleef bij 90 verschillende families en
zong en danste in de show. Ik heb dan
een tweede keer geprobeerd om bij de
groep te geraken omdat ik geïnteres-
seerd ben in public-relations en mar-
keting (ik studeerde ekonomie) en ik

de ervaring goed kon gebruiken. Maar
Ik ga dit maar één jaar doen, het is
keihard werken, geen weekends en
rauwelijks vrije tijd.»
Veto: Hoe is UWPontstaan?
Cecilie: «Het begon in het midden van
de jaren zestig. Eerst was er iets dat
"uwP-sing outs" heette. Een klein
groepje dat hier en daar optrad. Toen
tegen het einde van de jaren zestig in
verschillende universiteiten gerebel-
leerd werd, kreeg uWP een vastere
struktuur. De oprichter van de groep
wilde een tegengewicht vormen voor
de opdringerigheid van de Ameri-
kaanse regeringen, door positieve
kritiek te leveren..
Veto: Positieve kritiek?
Cecilie: «Er zijn twee manieren om
kritiek te leveren: negatieve kritiek,
kritiek om de kritiek, en anderzijds
positieve kritiek, opbouwende kritiek
Wij doen dat door mensen van
verschillende kulturen en rassen sa-
men te brengen. Zo ook bijvoorbeeld
in Noord-Ierland waar mensen van
gastgezinnen die nooit tegen elkaar
zouden spreken omdat de ene katoliek
is en de andere protestant met elkaar in
kontakt kwamen, dat was de moeite
waard. Je mag niet in je eigen
leefwereld blijven met je eigen gelijk en
kritiek, zo bereik je nooit iets, je moet
jezelf openstellen voor de mening van
een ander.»
Veto: Maar is dat niet erg naïef. zo'n
grote resultaten willen bereiken met een
'show'?
Cecilie: «Voor de mensen die in de
groep zitten lukt dat. We brengen ze in
kontakt met studenten, ziekenhuizen
enzovoort. De groep die naar Leuven
komt zal waarschijnlijk een uiteen-
zetting krijgen door iemand van de
EEG en een diskussie daarover hebben.

O-ver-I··
•en aasgieren

Sterven. Het overkomt
ieder mens hooguit een
paar keer in zijn hele leven.

Bovendien weet eigenlijk nie-
mand hoe het er met dat sterven
precies aan toe gaat. Tja,je geeft
de' pijp aan Maarten, maar dan?
De hemel zegt ons moeder, of
- en dan kijkt ze ons zo eens
intreurig aan - het vagevuur.
En wat gezegd van die tientallen
keren dat we als Veto-mede-
werker als over hel en verdoe-
menis hoorden prevelen.

Sterven is, net als de geboorte en het
huwelijk, wat men noemt een over-
gang. Eén van die grote stappen in het
leven van elke mens, die precies door
hun belangrijkheid, en omdat je niet
goed weet wat je eraan hebt, sinds
eeuwen met min of meer duistere riten
overladen zijn. De zogenaamde do-
dendansen zijn daar een voorbeeld
van, evenals de shipburials van de
ouwe gerrnanen, en verder heb je
natuurlijk ook de vele 'gewone' begra-
fenisplechtigheden (de ene natuurlijk
al meer gewoon dan de andere) die in
ieder Vlaams dorp nog wekelijkse, om
niet te zeggen dagelijkse kost zijn.

Scheert U echter al die gewoonten,
en evenzo heden en verleden, niet over
één kam. Immers, om het met de
woorden van professor Top van
Volkskunde te zeggen, "is de dood van
alle tijden, dan is de manier van
sterven en de receptie van de dood
vandaag iets totaal anders geworden."

Ambetant
Vooral sinds het tweede Vatikaans
koncilie zijn heel wat rituelen, het
klokkengelui om een overlijden aan te
kondigen bijvoorbeeld, overboord ge-
gooid. De dood is iets anoniem en
ambetant geworden, en moest daarom
met een minimum aan tijdverlies
zoveel mogelijk aan vakmensen wor-
den toevertrouwd. Want de show must
go on, en geld verdienen ook. Begrafe-
nissen zijn een keiharde business

geworden, en een mens moet tegen-
woordig goed uit de doppen kijken als
hij zich bij die gelegenheden niet in de
zak wil laten zetten. ('t Is voor de
overledenen, madam.)

Sinds een aantal jaren is, als een
reaktie tegen die anonimiteit, de dood
echter allengs weer bespreekbaar ge-
worden. We verwijzen naar de Ameri-
kaanse psychiater Elisabeth Kübler-
Ross en haar ideeën over stervens-
begeleiding en het thuis sterven. Maar
het kan ook populairder, oppervlak-
kiger. Het programma Roodvonk op
TV bijvoorbeeld, werd naar aanleiding
van Allerheiligen omgedoopt tot
Doodvonk.

Rite de passage
Tegenover de diepe ernst waarmee de
dood normaal als 'rite de passage'
wordt beleefd, kent het volksleven ook
nog andere reakties, vroeger en nu. Zo
vormen zwarte vlaggen en nagemaakte
doodskisten vaste ingrediënten in so-
ciale en politieke konflikten. Denk
maar aan de doodskist die vorige week
(al was dat maar enkele sekonden)
voor de stoet van de eredoktors uit
werd gedragen. En U herinnert zich
zeker de vele 'ludieke' doodsprentjes
en rouwbrieven die naar aanleiding
van allerlei verjaardagsfuiven en an-
dere trouwfeesten worden uitgegeven.

Teveel om op te noemen dus, wat de
dood betreft. En daarmee gaat U
misschien best zelf kijken naar een
tentoonstelling die nog tot volgende
week woensdag 18 februari loopt in de
ekspozaal van het Erasmushuis (vroe-
ger L & W). Als dood voorde dood is het
logisch uitvloeisel van een onderzoek
in 13 Vlaams-Brabantse gemeenten
naar rituelen met betrekking tot
overlijden, begrafenis en dodenher-
denking van 1945 tot nu; een projekt
onder leiding van S. Top en met de
hulp van drie BTK'ers. Er staat onder
andere een pracht van een corbiar
(lijkwagen) waar muziek uit komt, en
ook de kast met 'grappige' curiosa is
niet mis. Morbiden aller landen ver-
enigt U, dus. Je kunt nooit weten.

Lode Desmet
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lende gastgezinnen te kunnen aarden.
Maar er vallen heel wat mensen af die
eigenlijk geschikt zijn om mee op
toernee te gaan, dat is trouwens de
hoofdreden waarom men uWP nog zou
willen uitbreiden>
Veto: Mag je een eigen opinie hebben
over bijvoorbeeld politiek?
Cecilie: «Natuurlijk. Er wordt bij ons
in de groep dikwijls gediskussieerd
over bepaalde gebeurtenissen. Zo bij-
voorbeeld bij het bombardement van
Tripoli door de VS waren er twee
kampen in de groep. Enerzijds Ameri-
kanen die dat schitterend vonden en
anderzijds mensen die met afschuw
reageerden. Wij hebben dan iemand
van de Amerikaanse ambassade en
iemand van de Libische ambassade
uitgenodigd om er over te spreken en
er over te debatteren.»
Veto: Gaan jullie soms naar Derde
Wereld-landen?
Cecilie: «Zeiden. Naar Afrika vliegen
is duur, alhoewel we wel naar een
aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn
gegaan zoals Chili en Argentinië.
Maar het probleem met die landen is
dat de overheid vind dat je je eerst
achter hun beleid moet scharen voor-
aleer je mag optreden. En dat willen we
niet. Zo komt het ook dat we nooit
naar Zuid-Afrika gaan. We zijn daar
niet gewenst omdat bij UWP blanken
en zwarten naast elkaar dansen en
zingen.»

Veto: Over politiek gesproken. Hoe
komt het dat jullie hier in België

• Wanted: tutor for teaching me
german. lam english-speakingstudent
who want to begin in german language
studies. Will pay going price. Contact
Pamela Eisçnbaurn at Nobelstraat 3,
ground 1100r.
• Het front ter verdediging van MH
zal toch eens uit zijn sloef moeten
schieten. Zorg dat er volgende week
weer een kruiswoordraadsel in staat
Zon iet... April '64 en het front.
• Gewetensbezwaarde gezocht. Op-
dracht: meewerken aan voorbereiding
wereldkongres ekon. geschied. en on-
derzoek in werkgroep. (inl. Van Even-
stra~t 2B,. 10k 02.59).

• Wie heeft er na het songfestival ook
een verkeerde jas meegenomen? Dan
heb ik waarschijnlijk de zijne (met
sleutels). Terug te krijgen en terug te
bezorgen cité 3/002(Winagang) dank
U.

Cecilie Bjerklund is een gewiekste dame en dus goed geplaatst om voor de public relations van Up With People in te
staan. Dus: see you at the show! (Foto Peter Vermeiren)

gesponsord worden door "Het Volk" en
"Cera", en gehuisvest zijn in een huis
van de Kristelijke mutualiteit, allemaal
organisaties die aanleunen bij de kato-
lieke zuil? Het versterkt ook jullie
imago van brave en zachte jongens en
meisjes.
Cecilie: «Men heeft daar nog al
opmerkingen over gemaakt. Wij zijn
blij als iemand ons wil sponsoren, of
dat nu een serviceklub, een universiteit
of een dagblad is. Persoonlijk vind ik
het wel spijtig, zelf zou ik het zo niet
gedaan hebben. Maar juist omwille
van ons imago van zachte jongens en
meisjes wilde ik met Veto spreken. Ik
wil iets meer leren. Ik ken het
skepticisme en de opinie van Veto,
maar ik wilde de konfrontatie aan-
gaan. Ik wou graag eens een andere,
meer kritische klok horen luiden. En
dat is typisch voor UWP, wij blijven
niet op onze eigen waarheidjes zitten.
Veto: Ofwel loopt de verkoop van
tickets niet goed?
Cecilie: (lacht) «Maar dan zou ik zeker
niet bij Veto gaan aankloppen.
En wij geloven haar. Na dit interview
worden beide reporters op de rooster
gelegd over Veto, de taalkwestie,
Happart. rektor Dillemans ("Hij vindt
zichzelf nogal interessant") en andere
wereldproblemen.

Jan Huyse
Trui Moerkerke

UWP treedt donderdag I~ februari op
in zaal Philips te Leuven met het
programma Beat of the future.

ZOEKERTJES • Verloren: portefeuille met o.a. id.-
kaart, studentenkaart, enz. Vinder,
breng hem aub naar den Axentis,
Naamsestr. Vragen naar Annelies.
• ·500 fr beloning voor wie een
italiaanse (medische) tekst (5 blz.) kan
vertalen Zeer dringend. Interesse? Bel
dan onmidd 22.41.75. Zeer dringend

• Wie rijdt op zondagavond evt.
maandagavond van Roeselare naar
Leuven? Wil kostendelend meerijden.
051/20.43.36.

• Voor al uw tikwerk met ervaring:
016/26.09.37 (liefst na 18 u.).

• Studentenkamer te huur 3500 fr,
O.L. Vrouwstraat 6, Stef Podevyn.

• Tekstverwerking - daktylografie.
Zw Ridderstr 6, Leuven, tel. 016/
23.50.64.

Z"èkerll~' zonder kurnmcrcrccl oogmerk t gezocht. gevonden. verloren, e.d.) liJn gratis: andere (I~ koop. IC huur.
ukwcrk i worden betaald naargelang. de ruimte die IC mncrncn (Il~ rooster). De redaktie behoudt zich het recht

'oor urn loekertle\ 11J~tre plaatsen.
Gebnuk ondcrvt.r.md roovter. I reken per '.1kjc , I vakjc iuv-cn de woorden. Zenden aan ol afgeven op', MeleJ"traat 5

10BF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF

• Gez. gewetensbezzw. vr. wereld-
• Te koop: akai-installatie: tuner, mediatheek. audiovis. dienst Houdt • Achtergelaten: joggingspak, blauw
versterker, kassettedeck, platendraai- zich bezig met: derde wcrcld-, vredes- met naam Zakano op woe 21 jan in
er, 2 boksen 30w. Diestse vest 53, en welzijnsprobl. ltaliëlei 98A Ant- Sportkot Eerlijke vinder krijgt 800 fr.
Leuven, tel. 22.32.99. werpen tel. 03/225.00.22 Zw Weldadigheidsstr 62 (2x beilen).

ï~----------------------------------IZOEKERTJE I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

We willen daar ook een aantal studen-
ten van de KUL bij betrekken.»
Veto: Maar \IIat heeft het publiek dat
naar de shows komt kijken te winnen?
Cecilie: «Wij brengen ze iets waar wij
in geloven, dat niets te maken heeft
met politiek of religie: kommunikatie.
En dan moeten zij maar kijken wat ze
daar mee doen. En ik denk dat veel
mensen daar ook iets mee doen.»
Veto: In de (in schabouwelijk Neder-
lands opgestelde) informatiefolder staat
dat er elk jaar meer dan 10000 mensen
zich kandidaat stellen voor een plaatsje
bij UWP, maar moet je niet veel geld
hebben om mee rond te reizen?
Cecilie: «Je moet niet rijk zijn. Je
betaalt ongeveer één derde van de
kostprijs om een heel jaar rond te
reizen, zo'n 7000 dollar (ca. 300000
fr.). Veel studenten werken dan ook
een tijdje om het geld te verzamelen; ik
deed twee jobs naast mijn studies om
met de groep mee te kunnen gaan. Er
bestaat daarnaast ook een systeem van
studiebeurzen die voor een groot
gedeelte kunnen tussenkomen.»
Veto: Er zijn elk jaar 10000 kandidaten
voor 600 plaatsen. Hoe worden die
mensen geselekteerd?
Cecilie: «Maturiteit, motivatie en al
die andere mooie woorden zijn de
voornaamste kriteria. Het betekent
dat je een eigen opinie moet hebben en
geïnteresseerd moet zijn in de wereld
en wat er in de wereld gebeurt.
Daarnaast moet je ook fleksibel zijn
om onder andere in de steeds verschil-

• Verloren: bruin portemonneetje
dat mij zeer dierbaar is. Waar?
Omgeving rtt/telefooncel. Bevat mijn
weekgeld! Dringend verzocht het te-
rug te bezorgen. Zw Mechelsestraat
139, kamer 5.
• De persoon die vrijdag 23 januari
een rode damesfiets (van mijn kot-
madam) aan gebouw C 200K in
Heverlee geleend heeft, wordt ver-
zocht deze daar terug te plaatsen.
• AI uw typwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders, 011/43.20.82.
• Gezocht: personen die kostende-
Iend mee willen rijden van GierIe naar
Leuven en terug (heen: zondag/maan-
dag, terug: vrijdag). Kris Van Cleu-
venbergen. 014/55.39.40.

---------------------------------~
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Interfakultair Songfestival

VTK: Sultans of Swing
Woensdagnacht 4 febru-

ari ging het 5de Inter-
fakultair Songfestival

door, voor de derde maal in zaal
Manhattan. Een massa studen-
ten kwamen hun favoriete groep
aanmoedigen. Veel volk (2.400
aanwezigen volgens de organisa-
toren) dus, en daarmee gepaard
gaand: lekker drummen voor-
aleer je binnen kon, en eenmaal
binnen: lekker zweten.

Aangezien er dit jaar II kandidaten
waren om mee te doen. en omdat men
de hele bedoening niet te lang wou
laten uitlopen. vond er eerst ccn kleine
preselektie plaats. Vielen af: Medika,
Historiu. Chemika en de Architekten.
De overgebleven zeven fakulteiten
mochten ieder maksimurn IX minuten
spelen. waarin een eigen nummer en
een cover van J'uimc la vic verplicht
waren.
De spits werd afgebeten (oh. wat een

lekker klisjee) door Gcrmania ; Voor-
lopers ,'/1 varianten, de naam werd
ontleend aan een kursus uit eerste
kandidatuur De tienkoppige band

• bestond trouwens vooral uit mensen
van eerste en tweede kan. En dat konje
aan de muziek ook horen Covers van
'Jumpin' Jack Flash', 'Alrnost cut my
hair", 'My guy' en 'Go your own way'
klonken niet echt overtuigend De a
capella-versie van "J'airnc la vic' (Julv)
was wel origineel. maar ging door een
tekort aan echt goede stemmen de mist
in Het eigen nummer: 'Op de kermis'
ontleende lijn naam aan de boude
verklaring van iemand van de VTK-
groep dat Gcrrnaniu's pianoklank net
goed genoeg was voor de kermis.
Tweede in het rijtje was Apolloort :

Bodv HI/II/lln' Vijf mensen in de groep
die vorig jaar ook mee deden. maar dit
iaur was het beduidend beter. Er was
meer aandacht hestccd aan de visuele
prcscntutic (0 a zungcrcxscn in ge-
waagde outfits) en de vrouwelijke
stemmen mochten er ook zijn. .lalv
kreeg een sobere begeleiding van piano
en drums mee. maar klonk door het
goede stemmen werk prachtig. Ook
hier weer veel covers: 'Firc', een
nummer uit 'The color purplc' (al-
thans. dat werd mij ingeJluisterd).
'Red Light' en één eigen nummer:
'Isabcllc'

Technisch
Manches/er C(//TI' chain dan. De naam
heelt iets te maken met geïntegreerde
schakelingen (wat "). U raadt het:

Politika : laatste plaats. laatste pagina.

VTK. De vijf jongens beweren dat ze
het traditionele beeld van de in-
genieurstudent willen doorbreken.
Maar eigenlijk bevestigden ze dat
beeld. Een oersaaie podium-act maar
technisch héél sterk . .Jalv werd knoert-
hard de zaal ingekeild (wat heel wat
mensen tot het vinger-in-de-oren-ste-
ken noopte) maar ging over in het
alombekende 'Bohernian Rhapsody'.
Opener 'Run to you' werd ook
behoorlijk nagespeeld en gezongen.
Maar de zaal ging uit de bol toen een
prima versie van 'Sultans of swing'
werd ingezet. Het was allemaal niet
bijster origineel (op het eigen nummer
na) maar zij verbeterden hun prestatie
van vorig jaar, en toen wonnen ze.
De grootste groep van de avond was

gastheer Landbouwkring (Dat ove-
rigens perfekt organiseerde) met de
twaalfkoppige Agro Brothers. Een
middelmatig groepje dat naast covers
van 'Everybody needs somebody' en
een nummer van .Janis Joplin veel
indru k maakte met een meddley-versie
van Jalv. De Kim-klassieker werd
verweven met o.a. 'Stay', 'The bright
sidc of lifc' en een marsmuziekje. De
ckshibisioniste die het geheel wat
moest opfleuren, was een nauwe en
niet erg originele vondst. "Maar", zo
verklaarde een van de groepsleden.
"we hadden teveel (35) kandidaten en
te weinig serieuze mensen. men had
niet door dat er gewerkt moest worden
om er iets goed van te maken."

Wina is Dial 7. zes jongens die een
zeer hechte set speelden. Er werd
geopend met 'Och-la-la-Ia'. Jalv kreeg
een 'Anothcr one bites the dust'-
kleedje mee. Oorspronkelijk wou men
er een rapversie van maken. maar dat
lukte niet. Voor de tweede keer die
avond werd 'Firc' gecoverd (Spring-
steen is blijkbaar populair bij de
studenten). Er werd geëindigd met
'Red Box'. Dit was een groepje dat
indruk maakte op uw verslaggever. De
jongens speelden kompleksloos en
gingen er stevig tegenaan. prima zo.

Striptease
Notaris X is niet alleen een duistere
rechtszaak die furore maakt in het
Vlaamse land. maar ook de naam van
de groep die Politika vertegenwoor-
digde. De kern van de groep bestond
uit dezelfde mensen die vorig jaar een
prachtige tweede plaats uit de brand
sleepten. Maar nu was het allemaal
nogal rommelig. De leden van de
groep schoven het op een slechte
mixing. wij wijten het vooral aan een
groteske zelfoverschatting. Enkele:

(Foto Hendrik Delagrange)

zeer goede muzikanten konden het
geknoei van andere leden niet ver-
bergen. Een groep zonder gezicht ook.
Een striptease als indrukwekkendste
podiumvondst. nou, dan weet u het
wel. 'The girl from Ipanema', 'Get out
of your lazy bed' en Jalv waren saaie ::
covers. Ook twee eigen nummers
konden het tij niet keren. Terug naar
af.

Als er een prijs zou bestaan voor de
best geklede groep, dan zou die zeker
naar VRG's Kings Bench Conneetion
(naam van een Engels rechtskollege)
gaan. Maar ook op muzikaal gebied
stonden de juristen in spe hun man-
netje. Fraaie versies van 'Duel' en
'Marcia Baila', en een uitgewerkte
Jalv bekoorden mij. Ook de podium-
act was degelijk; zonder franjes maar
O.K.

En dan was het wachten op de
proklamatie. Marc Uyterhoeven, die
voor de rest leuk presenteerde, voerde
een wansmakelijk beehaa-nummertje
op om de tijd te doden. Traditie-
getrouw ontvingen de nummer twee en
drie in de uitslag de troostprijzen voor
beste inkleding (Apolloon) en voor de
beste vertolking van 'J'airne la vie'
(VRG). Winnaar werd VTK. Dejongens
beantwoordden de ontvangst van (een
trompetspeler voorstellende) wissel-
trofee met schitterende hernemingen
van 'Sultans of swing' en 'Run to you'.
Dan werden juryleden Ludo Mariman
en Walter Grootaêrs ten tonele ge-
voerd om samen met de winnende
groep en de zangeres van A polloon een
eindeloos durende, pompende versie
van 'Twist and shout ' te brengen. Bij
wijze van afsluiter speelde VTK ook
nog eens hun versie van 'J'airne la vie'.

Jan Huyse

Sociaal-juridisch
statuut van de

student

Op 20 februari 1987 ontvangt de
Dienst Studentenvoorzieningen van
de K U Leu ven de medewerkers van de
Sociale Diensten van de andere
Vlaamse universiteiten voor een werk-
bijeenkomst over het Sociaal-juridisch
statuut van de student.

Na het sukses van het recent
gehouden kollokwium over 25 jaar
Sociale Sektor (21 november 1986) in
Leuven. bleek immers behoefte te
bestaan aan een verdere uitdieping en
verwerking van het daar ter beschik-
king gestelde juridische dokumentatie-
materiaal.

Met name het temanummer van
het "Tijdschrift voor Sociaal Recht"
(1986, nr. 5-6) over het sociaal juri-
disch statuut van de student. blijkt een
interessant uitgangspunt te zijn voor
verschillende Vlaamse adviesdiensten.
Meteen biedt deze werkbijeenkomst

een goede aanleiding om de kontakten
tussen de verschillende sociale diens-
ten te verstevigen en om de kollega's
vertrouwd te maken met de nieuwe
lokatie van Studentenvoorzieningen in
het gerestaureerde Van Dale-kollege.

Samenstelling: Joost Bollens

Donderdag 12 februari
14.00u PLEITOEFENING Assisenzaak: Geert De Neef, beschuldigd van

doodslag. in Korrektionele Rechtbank Leuven.
20.00u. KONCERT Symfonisch orkest van het Lemmensinstituut o.l.v.

Edmond Saven iers. Dirk Vandaele, viool. in Herestraat 5. org. Lemmens-
instituut, inkom 180/120.

20.30 u. TEATER Plat du jour van Jim van der Wou de. in Vlamingenstraat 83,
org. Stuc. ink. 200/250.

20.30u. VIDEO Cet été la, met o.a. Martin Sheen over de problemen van
gehuwde homo's. Org. Homo & Lesbiennecentrum, Vaartstraat 16.

20.30u. FILM Intolerance van D.w. Griffith, in Aud. Vesalius, org DAF, ink.
60/80. .

21.00u. KONCERT The ChilIs (Nieuw Zeeland), in 't Stuc, org. Stuc & J.J.
Records, ink. 200/250.

Vrijdag 13 februari
20.30u. TEATER Plat du jour, van Jim van der Woude, org. Stuc, in

Vlamingenstraat 83, ink. 200/250.
21.oou. FUIF Homo & Lesbienne Valentijnsfuif, Zaal Albatros, Brusselse-

straat 15, ink. 30/50, org. De Roze Drempel.

Maandag 16 februari
18.00u. OPTREDEN Argentijnse avond in Alma 2 metJuan Masondo en Dirk

Van Esbroek. met Argentijnse keuken en animatie. ink. gratis .
20.30u. INFO-AVOND Werkbrigade in Cuba, zomer '87 (aug-sep), in Stuc

1ste verd., org. vrienden van Cuba.
20.30u. FILM Les nuits de la pleine lune, van Eric Rohmer, in Aud. Yes. 00.17.

ink. 60/80, org. 14-daagse rond relatievorming en seksualiteit.

Dinsdag 17 februari
12.00 u. NAGESPREK over Les nuits de la pleine lu ne (zie ma) met A. Van

Steenwegen, in Kapel Van Dalekollege. ink. Gratis. org. 14-daagse
relatievorming en seksualiteit.

20.00u. DEBAT De Vrije Markt of Karl Marx tegen de krisis? Debat tussen
prof. De Grauwe (KUL) en prof. E. Mandel (VUB), in Grote Aula, org.
Waek, ink. 40.

20.15u. VOORDRACHT De betrokkenheid van de logópedist bij cochleaire
implantatie, door M. Van Durme, in Psychologisch Instituut. Tiensestraat
102.

20.30u. LEZING Zinvolle seksualiteit, een etische benadering, door Roger
Burggraeve, in Aud. Yes. 00.17. ink. Gratis.

20.30u. FILM Swing Time van George Stevens (projekt zang en dans), org
Stuc. in 't Stuc, inkom 60/80.

20.30u. TEATER Oidipoes. Tiran van Thebe, org. Kinder- en Jeugdpsychia-
trie UZ Leuven, in Stadsschouwburg. in~. 100-300.

Woensdag 18 februari
20.15u. LEZING Etiek en mensenrechten, door Prof. F. De Wachter, in HIW,

ink. gratis, org HIW.
20.30u. FILM An American in Paris, van Vincente Minelli (projekt zang en

dans), in 't Stuc. org Stuc, ink. 60/80.
20.30u. FILM La Maman et la Putain, van J. Eustache. in Aud. Yes. 00.17. ink.

60/80, org. 14-daagse rond relatievorm. en seksual.
20.30 u. DANS Truus Bronkhorst. premiere voor Belgi~ 140/200, org Stuc.

Donderdag 19 februari
12.00u. TEKSTPROGRAMMA Aan en uit, over liefde en nog van die dingen,

Frank Degruyter, ink. gratis, in L·W 8ste verd.
20.oou. KONCERT Ensemble oude muziek van het Lemmensinstituut, o.l.v.

E. Van Nevel. in Herestraat 53, org. Lemmensinst.
20.00u. SHOW Up With People, Beat of the Future, Philips-zaal Pleinstraat.
20.30u. LEZING Partnerkeuze: ideaal of illusie, door Piet Nijs, ink. gratis, in

Aud. Yes. 04.17, org. 14-daagse rond rel. en seksual.
20.30u. FILM Singing in the Rain van Gene Kellyen Stanley Donen (projekt

zang en dans), in 't Stuc, org. Stuc, ink. 60/80.
20.30u. GESPREKSAVOND Mgr. Daelemans, Prof. R. Burggraeve, Prof. M.

Hellemans over allerlei aspekten van het Katoliek Onderwijs. Kleine Aula.

TENTOONSTELLINGEN
GASTHUISBERG Bert Vonk, schilder- en tekenwerk, tot 19 februari.
FAKULTEIT GODGELEERDHEID tentoonstelling tot 13 maart. open van
9:00-19.00u. zaterdag van 9.00-12.00u.

• Literaire wedstrijd. Nog tot 15 Merkator
februari. Inleveren: Blijde Inkomst- • Kultuuretentje. Donderdag 12
straat 11. februari.

Bios
• Bios onthaaldag : 21 februari
1987. Ganse dag. Leuven. zoölo-
gisch & plantkundig instituut.

EOOS
• Valentijn- TD. 12 februari om
21.00 u. Blauwe Schuit, Vismarkt.
50/60 Bfr.

Germania

Historia
• Open presidiumvergadering op
donderdag 12 februari. 20.00 u.
Praatkamer fakbar.

• Inschrijving kultuuruitstap Ant-
werpen (24 febr.) op maandag 16

februari. om 13.15u in de per-na-
nentie.

Politika
• Film: Hitchcock:"Suspicion".18
februari om 20.00 u. in Aud. Vesa-
lius. Inkom 50 fr (leden Politika) .
60 fr (niet-leden).

Klio
• Klassieke avond op 24 februari
om 20.00 u. 8ste verdieping L & W.
Inkom 60/80.

VRG
LLK • Assisenzaak (gerekonstrueerd).

12 februari namiddag in het ge-
rechtsgebouw van Leuven. Gratis
inkom.

• Vrij podium van VRG. 16 febru-
ari vanaf 20.30 u. In 't Stuc. In-
schrijving deelnemers op VRG-
sekretariaat.

• Voordracht: Cochleaire inplan-
tatie. 17 februari om 20.15 u. In
Psychologisch instituut. Tiense-
straat 102. VVK en leden 60 fr, niet-
leden 120 fr.

Pedag. kring

VTK
• Industriedag. 18 februari 1987,
vanaf 9.00 u. In Lerkeveld, Hever-
lee. Inkom gratis.

• Arenberg Galabal. Vrijdag 20
februari 1987 om 21.00 u. Aren-
bergkasteel. Heverlee. Inkom: 300
(studenten), 400 (niet-studenten).

• Ploegvergadering. Donderdag
19 februari om 20.30u. In Peekaa.
vergaderzaal op de eerste verdie-
ping. Iedereen van harte welkom!


