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Jesis Gestolen
Een tesis maken is een beroep apart. AI wie er
al eenüe gemaakt heeft, kan daarover
meespreken. Een speciaal tesisjaar is in
sommige afdelingen en/offakulteiten dan ook
schering en inslag. In Letteren en
Wijsbegeerte' is over dat probleem de laatste
maanden heel wat te doen geweest. En er is
nu warempel een oplossing uit de bus
gekomen voor de "kwestie van de
tesisstudenten". Een kroniek op pagina 6.

Vorige week werd, zoals de meeste van onze
lezers wel zullen weten, zowat drie kwart van
de oplage van Veto nr. 10 door "onbekenden"
uit de bakken gehaald. Zo onbekend zijn die
mensen in werkelijkheid echter niet. We
hebben ze namelijk op heterdaad betrapt.
Over het resultaat van het werk van een
stelletje onbenullen: pagina 2.

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verantw. Uitg.: Didier Wijnants
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Debademo
Er staat een politieke week voor de deur.
Zowat elke dag staat er in Leuven een debat
op het programma met prominente en minder
prominente politici die het allemaal eens
kómen vertellen. Wat bezielt die mensen
toch? Enwat bezielt Sociale Raad om ookeen
debat te organiseren met als titel "Stem voor
Demokratisering"? Verkiezingen zijn er toch
pas over twee jaar? Dàn zullen wij er staan.
Dàn zullen wij reageren tegen wilde
besparingen en tegen de hakbijl. Dàn bonken
wij met de vuist op tafel voor de
Demokratisering van het Onderwijs.
Dan... Pagina 3.

BB 4 - Veto ging op zoek nam de mensen die ach/er deze loge-achtig« benaming schuilgaan. Een onthullend artikel op
pagina 5 (Foto Koen Van Muylem)

Ekonomie en;gastarbeid (I)

"Gelijke kansen ineen ongelijke
situatie blijven ongelijk"
Op maandag 14 december

organiseert de Werkgroep
Andere Ekonomie

(WAEK) een lezing over "Gastar-
beid en Ekonomie". Spreker daar
zal Albert Martens van sociologie
zijn. Volgende week kan je in Veto
een gesprek lezen met prot: Mar-
tens, maar deze week gingen we
alvast praten met iemand die ook
heel wat van de "problematiek
afweet, vooral vanuit de ervaring
dan: Roger Delqueue van het
Antwerpse Tolkencentrum.

Het Tolkencentrum is een stads-vzw die
zich bezighoudt met de problemen die
gastarbeiders hebben (met sociale wet-
geving, kinderbijslag, arbeidskaart, en-
zovoort) en alles wat maar te maken
heeft met het samenleven van Belgen en
gastarbeiders. Per dag komen er op het
Tolkencentrum een veertigtal mensen
over de vloer, en voor alle mogelijke el'
onmogelijke problemen wordt een op-
lossing gezocht
De eerste vraag die zich natuurlijk

stelt i. of de Antwerpse situatie wel
representatief te noemen is voor heel
Begië.

Delqueue: «Statistisch denk ik dat de
Antwerpse situatie nogal te vergelijken is
met de situatie van "het Rijk" wat de
aanwezigheid betreft van een specifieke
migranten populatie, waarvan hetgroot-
ste deel de Noordafrikanen en Turken
zijn. De laatste Rijksgegevens waarover
men kan beschikken - de Volk.s&dliD&

van 1981 - zijn naar mijn gevoel lang
niet meer representatie[ Er is al teveel
gebeurd tussen 80 en 87.»
«Antwerpen heeft pas laat met gastar-

')Ciderste maken gekregen, maar toen ze
lier kwamen kregen ze wel het. .klas-
sieke, ongeschoolde, vuile, ongezonde en
gevaarlijke werk»
«Die sektor is voor een deel teruggang

nu. Er zijn nu nog wel veel gastarbeiders
in de zware metaalnijverheid (Hobo-
ken),)n assemblagebedrijven en vlees-
verwerkende bedrijven. Gastarbeiders
vind je nu echter meer terug in de
dienstensektor : Wees, restaurants
noem maar op.»

Veto: Is dat een verbetering te noemen,
of niet ?
DeIqueue: «Ach. Ja. Ik weet het niet: ik
denk maar luidop, zonder statistieken of
zo. In een restaurant doe je geen
loodvergiftiging op, maar binnen die
verschuivende sektoren blijven ze het
vuilste, het minst prettige werk doen.»
«Er is niets nieuws onder de zo,n. Het

blijft, ook voor de tweede generatie
bijna uitsluitend ongeschoolde arbeid.
Die jongeren komen uit het beroepson-
derwijs, als ze dat al afgemaakt heb-
ben ...»
«Ik merk hier op het Tolkencentrum

dat de problemen wel vergroten, vooral
financiële problemen dan. De werkloos-
heid wordt groter: het ekonomisch beeld
wordt herrekend, maar de gastarbeiders
nemen nog altijd een heel specifiek
qment van dat beeld in»

Veto: Heb je als g~biNteft MI
bedrijf d6e1ftk hmseIt als eelt Belg?

Delqueue: «Je kan wel gelijke kansen
propageren, maar die zijn van in het
beginfei/elijk al ongelijk: gelijke kansen
in een ongelijke situatie blijven ongelijk.
Om allerlei sentimenten die soms wel
erg negatief kunnen zijn ten opzichte van
vreemdelingen, is het zeker zo dat ze
meer kansen hebben om ergens proble-
men te krijgen.»
«Een doorsnee Belg wordt met meer

égard behandeld dan een Marokkaan
bijvoorbeeld.»

Veto~ Zijn er bij die problemen ook
wrijvingen tussen Belgische en vreemde
werknemers ?
DeIqueue: «Daar hoor ik heel zelden
van. Meestal is er een behoorlijke
solidariteit, op voorwaarde dat de aard
van het werk kontaktmogelijkheden
toelaat. In auto-assemblage kan je gerust
vijf jaar in iemands équipe zitten zonder
de kans om overdag een woord tegen die
persoon te kunnen zeggen. Iedereen staat
daar op zijn vierkante meter, het arbeids-
tempo is hoog: een babbeltje is er niet
bij."
Veto: En de relatie met de werkgever?
Doet men wel de moeite om die mensen,
over de taalbarrière heen, in te lichten
over hun rechten en plichten?
Delqueue: «Ik heb niet de indruk dat
men daar heel veel tijd in stopt Een
gereputeerd bedrijf met een uitgebouw-
de personeelsdienst biedt wel informatie
aan Maar zo'n klein f1I.lIIIIe1rIer of een
gioentenkweker wijst gewoon de werk-
kledij - als die er is - aan, voor de rest

Ven'Oll .. ,5

Proffen kiezen in 1987

Waar brandt de
haring?
Professoren hebben blijkbaar nog andere ambities dan doceren en

wetenschappelijk onderzoek alleen. Deze verkiezingsstrijd wordt
getekend door de opkomst van meer hoogleraren dan ooit

tevoren, niet enkel aan onze Alma Mater maar ook elders ten lande. Is dit
nu de uitwas van de verruimingsidee bij de meeste partijen, of zoekt men
de kiezer met 'intellekt' te overdonderen bij gebrek aan degelijke
programma's? Veto dook in bergen verkiezingspropaganda en belde
urenlang rond om uiteindelijk de akademici voor u te kunnen laten
paraderen.

Marc Eyskens (KUL-ekonomie), Her-
man De Croo (VUB), en Karel Van
Miert (VUB) zijn professoren die hun
bekendheid alvast niet aan hun leerstoel
te danken hebben. Leo Tîndemans
(KUL) behoorde tot vorig jaar ook nog
tot dit selekt gezelschap, doch werd
inmiddels emeritus. Maar laat het ons
over de minder bekende stemmenronse-
laars hebben: Roger Blanpain, dekaan
aan onze rechtsfakulteit, kon uiteindelijk
toch - na drie keer vragen - gestrikt
worden door de Volksunie als lijsttrek-
ker Senaat. Leuven heeft nog nooit een
rechtstreeks verkozen VU-senator ge-
had, doch binnen de partij is men het er
over eens hem te koöpteren. Als hoogle-
raar arbeidsrecht heeft men hem willen
binnenhalen in het kader van Europa '92
- jaar van de verwezenlijking van de
Europese markt - en de op til zijnde
grondwetsherziening.
Ook Omer Steeno (Klfk-geneeskun-

de) stáat op hetzelfde senaatslijstje, doch
het ligt in de lijn van de verwachtingen
dat hij als tweede opvolger het parle-
ment niet haalt.
De Socialistische Partij heeft hier

slechts één akademikus op haar lijst,
doch "de professor duwt ze allen voor-
uit" aldus zijn pamflet. U had het al
begrepen. Lode Van Outrive (KUL-
Criminologie) is lijstduwer Senaat. Na
de verkiezingen van '85 waarbij hij ook
al voor de SP opkwam werd Van
Outrive zelfs voorgedragen als kan-
didaat-gekoöpteerde voor de Senaat.
Agalev presteert het om met het

grootste aantal KUL-professoren uit te
pakken: Herman Roelants (KUL-Wijs-
begeerte) 8ste plaats Kamer, Fons Van
Daele (KUL-Wiskunde) 3de opvolger
Senaat, en Nicole Delbecque (KUL-
werkleider L&W) 9de plaats Kamer.
Geen verkiesbare plaatsen dus, hoewel
Delbecque reeds Leuvens gemeente-
raadslid is. De pa, Lij stelt echter een
anti-kurnulregel voorop waardoor zij
anders toch haar gemeenteraadszetel zou
moeten opgeven.
Blijft er dan nog de Christelijke

Volkspartij. Marc Eyskens (KUL-eko-
nomie) trad al een tijdje in de voetsporen
van vader Gaston Eyskens (KUL-
ekonomie, emeritus). Hij beeft alvast
geld: een acht pagina's tellende "Marc
Eyskens krant" op schoon wit papier
vulde onze brievenbus als allereerste.
Meer dan Eyskens heeft de CVP niet op
haar Leuvense lijslen staaJl. HMgo VQIr-

denberghe (KUL-rechten) houdt het
sinds zijn verkiezingsnederlaag twee jaar
geleden voor bekeken. Toen was hij nog
4de kandidaat Kamer. Nu is hij nog
steeds lid' van het partijbureau, doch
over een koöptatie deze keer wilde men
ons op het CVP-sekretariaat geen uit-
sluitsel geven. Tot slot is er dan nog
Edward Leemans (KUL-Pol & Soc), de
senaatsvoorzitter. Naar verluidt zou hij
opnieuw gekoöpteerd worden.
Dat KUL-professoren niet allemaal

op CVP-lijsten te vinden zijn, is uit het
bovenstaande wel duidelijk geqleken. Er
is zelfs meer, zoals blijkt uit een toe-
spraak die Gaston Geens op een CVP-
verkiezingsmeeting hield en waarin hij
uitviel naar "professoren van onze KUL,
die uit opportunisme op andere lijsten
gaan staan, omdat zij denken dat daar
hun haring zal branden." Voor één keer
noemen wij geen namen.
Ook andere universiteiten tellen men-

sen met politieke ambities onder hun
personeel. De Gentse Rijksuniversiteit
mag zich verheugen op de aanwezigheid
van Herman Verwilst en Marcel Van
Spaandonck, die voor de SP de senaat-
slijst sieren. De VU heeft er Bob Van
Hooland en de PVV Willy de Clercq.
Aan de VUB vinden wij SP-kandidaat
voor de senaat Maxim Stroobant terug
naast de eerder genoemden Van Miert
(SP) en De Croo (PVV). Wij maken met
deze lijst geen aanspraak op volledig-
heid.

Zaterdag
Politici staan maar al te vaak bekend als
kumulspecialisten. Eens verkozen heeft
hun oorspronkelijke beroep (als het al
geen beroepen waren) zwaar te lijden
onder de druk van hun nieuwe aktiviteit.
Ook de politiek geëngageerde Leuvense
professoren ontsnappen niet aan dit
verschijnsel. Mark Eyskens bijvoorbeeld
geeft al langer dan vandaag op zaterdag
les enkel en alleen omdat zijn ministe-
riële bezigheden hem beletten tijdens de
week kolleges te geven, zoals ieder
normaal hoogleraar. Het valt dan ook te
verwachten dat KUL-professoren, als zij
verkozen worden, ingrijpend aan de
intensiteit en de spreiding van hun
universitaire opdracht zullen gaan sleu-
telen.
Onze interesse gaat daarbij dan eerst

en vooral uit naar wat professor Blan-
v......... , ...
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onlangs nog ging het NSV het gemeente-
huis van Voeren bezetten. Bij die aktie
raakte de preses van het NSV bijna
gewurgd.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde onder-
werpen of op Leuvense (studen-
ten)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 inge-
kort. Behoudens deze restriktie wor-
den brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Spijker
Spijker slaat in als een slechte nagel op
een houtwier.
En daarom ga ik er ook niet meer

woorden op hameren.

Bart Verraest

Moeder
Donderdagavond 26/11/'87 omstreeks
1.00 in 't stamcafé van de studentenbe-
'weging 'Moeder Oostendse': de Contra-
tor.
Dadelijk na mijn aankomst werd ik

aangesproken door een 7-koppig groepje
van voorgenoemde vereniging die mij
verweten links-gezind te zijn.
Ik verontschuldigde mij en vroeg hoe

ze op dat idee kwamen daar geen van
allen mij bekend voorkwam. Hierop
kreeg ik een reeks van scheldwoorden te
horen die erg beledigend waren maar
waarop mijn argumentatie een ketting-
reactie veroorzaakte. Naast misplaatste
rechtse slogans duwde een van hen me
tegen de muur waarop enkele glazen
sneuvelden.
Hun ideeën kwamen hierop neer:
spijtig genoeg leven we in een demo-
cratisch land maar lang zal dat niet
meer duren.
Limburgse makak of liever ter correc-
tie (daar ik Antwerpse ben) Ant-
werpse hoer.
op ons kosten leren dat kan je wel en
wij maar belastingen betalen voor al
dat links krapuul die te lui zijn om te
werken.
ik diende onmiddellijk op te rotten
met de vredesbeweging naar de Liber-
t:·<j en den Arnedcc.
rx 'J.. interessant om te weten is dat het
(Hal hun "leider" (een klein tenger
ventje) met Führcr aanspraken. Wat

me tot nadenken stemde. Alsmede het
feit dat het hier gaat om rechtsstuden-
ten, waarvan sommigen waarschijn-
lijk een belangrijke positie zullen
bekleden. Als dat zo is vrees ik
toestanden zoals 45 jaat geleden.
Ik moet toch nog eens duidelijk

vooropstellen:
- dat ik geen van allen kende en zij mij
evenmin.

- dat ik er niet als een linkse rekel uitzie
tenzij je een gewone jeans en een trui
nu al als links-uniform gaat bestempe-
len.
Tenslotte vraag ik mij af hoe het kan

dat I persoon en zijn kornuiten het
onmogelijk kunnen maken om gewoon
een pintje te drinken in een Leuvens
café.

Monique Claes

24 uren
Deze week verscheen in 'Sportnieuws'
een aantal artikels over de voorbije 24
uren, waarbij men de glansrijke over-
winning van VTK trachtte de grond in te
boren met allerlei valse argumenten.
Een veelgehoorde kritiek was dat niet

iedereen de kans zou gekregen hebben
om te lopen, zo waren de beste lopers
verenigd in het A-team en zou men ook
meisjes geweerd hebben.
Welnu, meisjes zijn bij ons steeds

welkom, maar ja, wij kunnen er ook
niets aan doen dat er nu eenmaal meer
meisjes Farmacie volgen dan Toegepaste
Wetenschappen... Overigens, waarom
liep het Sportkot opgesplitst in Apolloon
en Apollonia?
Deze kleinigheden raken onze koude

kleren niet, maar omtrent de (opzette-
lijke?) misvattingen in verband met het
"A-team" willen we toch wel een en
ander rechtzetten. In het A-team zaten
de lopers die onder I '25" liepen. Dit wil
niet zeggen dat Jan-met-de-pet niet of
minder mocht lopen, want het ging enkel
om een taktische hergroeperen van de
betere lopers, dit om onze ingenieurs een
psychologische opkikker te geven en
anderzijds de andere faculteitskringen
wat te demoraliseren.
Het is echter geenszins waar dat voor

de VTK-ers alleen het kornpetitie-ele-
ment telde, want er waren velen die ook
heelwat rondjes gelopen hebben voor
andere kringen die in lopersnood wa-
ren.
We willen het ook niet hebben over

de pint jes die men ons overvloedig
aanbood aan de Apolloonstand of over
die enkele snoodaards die verwoede
pogingen deden om de VTK-ers op
onaangename manier kennis te laten
maken met de grond.

Robrecht Tas
Marnix Verduyn

LBK
• Ma 7 12 om 20.00 u Steentudperk-kantos.
ook Sinterklaas aanwezig. In het zaaltje
boven Universum

• DI 8 12 om 13.15 u Bezoek brouwerij
Desmedt (Affligem,Op-ale, Napoleon), ver-
trek aan bar. 50 100BF

• Wo 9 12 om 16.00 u Met de bus naar Klub
Brugge - Dortmund. vertrek aan bar, 450
500BF

• Do 10 12 om 20 00 u lnlo-avond 1e Ir.over
Keuzes, In aud De Molen Om 21.00 u
Cocktaliavond lAAS. 111 de bar.

• Ma 14 12 om 19.00 u Interfakultalre kom-
petitie minivoetbal

Germania
• Ma 7 12 om 20.00 u In Permanentie.
presidurrnverqaoenoq

• Wo 9 12 om 2100 u In Fakbar L&W
ann-çetavond

Historia
• Ma ,7 12 werkmqsdatum Hystena 2

• Wo 9 12 om 2000 u m MSI Open Alge
mene Vergadering

• Do 1012 om 14.00 u Open Deurdag
fakbar en permanentie. Om 20.00 u in MSI
00.28 lezmq Raoul Bauer. Ink. gratis.

• Ma 14 12 om 20.00 u in Blijde Inkomststr.
11 6de presidiumverqadennq.

Medica
• Ma 7 12 Streekbieravond InDoc's Bar met
om 21.00 u The Dirrimished Flfth en om
22.00 u KultuurvergaderIng.

• DI 8 12 om 19.00 u info skireis Medica In
Doc s Bar. Om 20.30 u laatste centrale raad
voor de kerstvakantie, Om 23.00 u kaart-
wecsuqd.

• Wo9 12 Franse popmuzrekavond 111 Doc's
Bar Om 20.00 u vergadering Artsen zonde-
Grenzen ,nodevergaderzaal van Medica. Orr
20.30 u Jan Van Molover "Zin en onzin van
ontWikkelingssamenwerking" InAg.

• Do 10 12 om 20.00 u werkgroep Interna
nonale Verbroedenng In vergaderzaal Me·
oica

• Vr 11 12 4de coc-avond In Doc's Bar.

Psychologische Kring
• Do 10 12 om 21.00 u Sentimental Nlght
(The only Reai). Part one. In de Shnnk. II1k.
gratis

Als U één van de personen
op deze foto's herkent, ge-
lieve dan kontakt op te ne-
men met Veto.
Ze werden vorige week

maandag betrapt bij het,
overijverig konsumeren van
de vorige Veto.
Alle tips, ook anoniem,

zijn welkom.
Dank.

Veto's gejat

Dat stofjè op onze jas
Verleden week maandag rond zes uur liep op het sekretariaat van

Veto een telefoontie binnen van de barverantwoordelijke van de
Ekonomika-bar. Kort nadat onze Matthias er de gebruikelijke

stapel studentenkranten was·gaan deponeren, waren twee kerels in lange
jassen de bar binnengestapt om de Veto's terug weg te halen. We legden
verwonderd de telefoon weer dicht, en op dat moment kwam een andere
medewerker vertellen dat de ruim duizend Veto's die de fakulteiten van
Letteren en Wijsbegeerte in hun bakken krijgen, ook verdwenen
waren. ....
Uiteindelijk zou blijken dat onbekenden
op 25 van de 30 verdeelpunten de Veto's
hadden weggenomen. Drie vierde van
de totale oplage (8000 eksemplaren)
was vermist, en van de daders konden
we enkel drie jonge studenten op heter-
daad betrappen. In de Vlarningenstraat
kwamen we, eerder toevallig, een jongen
en twee meisjes tegen die elk een stapel
Veto's bij zich droegen. De Veto's waren
gepikt uit de Sedes, maar we kregen ze
na enig aandringen terug.

ken later ging het wel om een studenten-
aktie. Waarom ze een en ander gedaan
hadden, wilden ze ook niet kwijt.
Gelukkig kwamen de drie studenten

een kwartier later Alma 2 binnenge-
stapt, waar onze fotograaf hen op de
gevoelige plaat kon vastleggen. Op die
manier slaagden we er naderhand toch
in één van de twee meisjes te identifice-
ren. De drie gingen in de Alma eten
samen met leden van de Nationalistische
Studenten Vereniging (NSV), afdeling
Leuven, bekend voor hun Vlaams Blok-
ideologie. In het recent opgerichte tijd-
schrift Spijker ventileren ze racistisch
ideeëngoed over gastarbeiders en de
Vlaamse zaak.
Een voorbeeld van hun aktiviteiten;

Hij weet van niets
\an tafel met de preses van het NSV
werd luidop geroemd over het geslaagd
weghalen van de Veto's, maar toen
medewerkers van Veto later op de a vond
om uitleg gingen vragen, wisten de
presidiumleden van het NSV plots van
niets meer.

Enfin, Vetozou toch niks kunnen hard
maken, en bovendien, zei het NSV, ging
het om een aktie van schachten, mensen
die nog niet als zodanig ingeschreven
zijn in het NSV.
Dat is larie! De leiding van het NSV

beweert dat zijn schachten wilden bewij-
zen dat ook zij durven, terwijl alles er op
",ijst dat het om een georkestreerde aktie
~ing. Zesduizend eksemplaren van een
;tudentenkrant verdwijnen niet toeval-
lig, en het pleit niet voor het NSV dat ze
Irie van haar jongere leden voor het
gebeurde wil laten opdraaien.
Even onbetamelijk is de voorstelling

/an het inpikken van de Veto's als een
etappe in de strijd tussen twee rivalise-
rende groeperingen. Binnen de studen-
tenwereld zou er een polarisatie aan de
gang zijn.
Dit is een belachelijke vertekening

van de werkelijkheid. Veto is het blad
van de officiële Leuvense studentenover-
koepeling Loko, en kan als zodanig niet
eens vergeleken worden met de randbe-
weging die bet NSV is. Als er al sprake
kan zijn van een polarisatie, dan is Veto-
dat geeft ook professor Masschelein,
voorzitter van de Raad voor Studenten-
voorzieningen toe - daar alleen het
slachtoffer van.

Regimes
Men zou moeten inzien dat het hier in de
eerste plaats om een grove schending
van de persvrijheid gaat, die op geen
enkele manier goed te praten valt.
In het licht van dit laatste is de schade

die Veto geleden heeft, in feite miniem.
Een stofje op onze jas, als er niet het
financieel verlies was.
Nadat de medewerkers van Veto, op

de maandagavond van de feiten, zelf nog
een poging hadden ondernomen om een
stuk van de verloren gegane oplage te
rekupereren, werd besloten om vierdui-
zend extra-eksemplaren te laten bijdruk-
ken. Dinsdag moest de lezer het nog
stellen met een pamfletje, waarin we
enige uitleg probeerden te verschaffen.
Samen met de tweeduizend Veto's die
we nog hadden kunnen veiligstellen,
werden deze Herdrukken met een licht-
jes gewijzigde voorpagina vanaf woens-
dag 2 december opnieuw verspreid. Een
grapje dat uiteindelijk 25.000 ballen
kostte.
Maar laten we van geluk spreken. In

sommige landen, onder bepaalde regi-
mes, komen ze de schrijvers zelf weg
halen.

Lode Desmet

In de stemming
Volgende zondag 13 december mag u
gaan stemmen. Daarna is het gespannen
wachten op de uitslag. Via Radio
Scorpio kan dat wachten lichter ge-
maakt worden: vanaf 14 uur loopt daar
namelijk een verkiezingsprogramma. tot
na middernacht. Wat u zoal kan ver-
\\ achten: interviews met de lokale kan-
didaten. gesprekjes met kiezers. achter-
grondinformatie en uitslagen. 0

De naam Haas
Tot een nadere samenwerking kwam bet
echter niet. Hun naam wilden de drie
studenten niet geven en ze behoorden
niet tot een organisatie. Enkele ogenblik-
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Een jaar na de akties

Stem bewust voor
demokratisering
November 1986. Eindelijk, na een lange informatie- en mobilisa-

tiekampagne, breekt het massale protest tegen de St-Anna-
besparingsmaatregelen van de regering Martens VI in alle

hevigheid los. De redenen hiervoor zijn al te duidelijk: 22 miljard
besparen op onderwijs kan niet zonder de demokratisering van het
onderwijs eens te meer op de helling te zetten. Eén jaar na de feiten echter
verliezen de bespaarders van toen alle realiteitszin, putten zich uit in holle
slogans en spenderen massa's geld aan het verbloemen van een grijs
verleden. Menselijk, al te menselijk ...?

We zetten voor U nog even de feiten op
een rijtje. Door de St.-Anna-besparings-
maatregelen van april 1986 worden de
sociale toelagen aan de universiteit (u
weet wel, voor de organisatie van
demokratiserende studentenvoorzienin-
gen) gehalveerd. Het inschrijvingsgeld
wordt vrijgelaten tot een maximumgrens
van 20.000 BF, wat in een konkrete
verhoging van 30 % resulteert voor
Leuven: 13.000 BF in plaats van de
vroegere 10.000 BE De werkingstoela-
gen aan de universiteiten worden ge-
blokkeerd. Het medisch korporatisme
dringt aan de medische fakulteiten en de
paramedische sektor een afschaffing van
het bisrecht op.

Cynisch is in elk geval dat de boven
vermelde maatregelen het daglicht zagen
tijdens een jaar waarin de Leuvense
sociale sektor haar 25-jarig bestaan
'vierde'. De herdenking ervan op een
kollokwium in november 1986 was één
jaar lang voorbereid door een aantal
'denkgroepen, die via intens en weten-
schappelijk-objektief studiewerk de re-
sultaten van 25 jaar sociale sektor in
kaart brachten'.

De resultaten van dit studiewerk
waren ronduit verontrustend. Op alle
gebieden is het demokratiseringsbeleid
van de overheid tekort geschoten. De
subsidies van de overheid blijken tf
gering om een waarlijk demokratise-
rende werking aan de universiteiten zelf
uit te bouwen; de participatie-indeks
van lagere socio-professionele katego-
rieën is klein en vertoont een wegeb-
bende tendens; studiebeunen blijven
jaren niet geïndekseerd en worden nog

steeds berekend op betwistbare basis;
het manifest gebrek aan een koherent
juridisch statuut blijft de student tot
speelbal van verschillende belangen-
groepen maken.

Het globale rapport was een staaltje
van eerlijke evaluatiebereidheid en
moest de weg openen naar een brede
.maatschappelijke diskussie over het be-
lang van het onderwijs in onze samenle-
ving en de konkrete konklusies daaruit
naar een bijsturing van het falende
demokratiseringsbeleid. Maar die bijs_w-
ring werd eens te meer door de overheid
begrepen als oproep tot afbraak. De
hakbijl van de toenmalige koalitie heeft
het demokratiseringspanorama herscha-
pen in een maanlandschap, waar de
fundamenten vQOr een elitair hoger
onderwijs reeds zijn gelegd. Weten-
schappelijke eerlijkheid moet wijken
voor blinde besparingsdrift, inhoudelijke
argumenten worden omgebogen tot
irrationele rationalisàties. Het bespa-
ringsbeleid staat als een tang op een
varken na die terechte en oprechte
noodkreet.

Ondanks het heftig en massaal protest
van de studenten in het najaar van 1986
zijn en blijven de besparingsmaatregelen
een feit. En de gevolgen ervan laten zich
hoe langer hoe meer gevoelen. In
Jijgaand kadertje vindt U een - verre
van exhaustieve - lijst (zie kadertje)
waarin de stelselmatige doorsijpeling
van het afbraakbeleid in kaart wordt
gebracht. Uit die lijst blijkt - zelfs voor
wie blind is - overduidelijk dat de
universiteit, in plaats van zich te scharen
achter het krachtdadige njet v' 1 de

AFBRAAKBELEID
- De gebouwen van de Leuvense sociale sektor zijn, volgens een rapport VIl-
de universitaire technische diensten, toe aan een onderhoudsbeurt met (
kruissnelheid van 35 miljoen per jaar, gespreid over 15 jaar. Het geld
daarvoor is echter door de besparingen opgeslorpt: de sociale sektor heelt
geen reserve meer.
- Alma ziet zich dit jaar geplaatst voor een stijging van de loonkost mrt
16 miljoen. Haar subsidies worden echter met 7 miljoen verminderd.
- De centrale keuken van de universitaire restaurants is in erbarmelijke staat:
om deze te vervangen moet Alma zelf op termijn nog 60 miljoen opbrengen,
besparen dus op de studenten. De vroeger door de overheid toegestane
goedkope leningen zijn immers door het St.-Anna-plan afgeschaft.
- De huurprijs voor een kamer in de sociale huisvesting vermeerderde, als
gevolg van de besparingen, eind '86 met 5,5 %, en in maart '87 met 2 %.
- Het remgeld in het medisch en psycho-terapeutiscb centrum voor
studenten is sinds maart '87 een feit.
- Het inschrijvingsgeld bedraagt nu 13.000BF, en wordt om besparingsrede-
nen onderhevig gemaakt aan het principe van jaarlijkse indeksatie.
- Ook tesisstudenten betalen nu, in tegenstelling tot vroeger, de volle pot
inschrijvingsgeld.
- Om de blokkering van de werkingstoelagen aan de universiteiten op te
vangen, worden de programma's aan verschillende fakulteiten 'gerationali-
seerd', waardoor de kwaliteit van het onderwijs eens te meer wordt
ondermijnd,
- Bij koninklijk besluit werd het onderscheid tussen geaffekteerd en
niet-geaffekteerd inschrijvingsgeld opgeheven, waardoor er in principe geen
gelden meer worden vrijgemaakt voor aggregatie, opleiding van docenten en
studie ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
- Op haar investeringsbegroting mist de KUL een som van 189 miljoen, die
door Verhofstadt werd ingehouden, waardoor de noodzakelijke uitbreiding
van de universitaire infrastruktuur op de helling wordt gezet, en op termijn
worden bekostigd met de patrimoniumkas. die voor meer dan de helft
gespijsd wordt met de inschrijvingsgelden ..

EISENPLATFORM
1. Maatregelen omtrent onderwijs
1.1. Geen verhoging van de inschrijvingsgelden
1.2. Geen vermindering van de sociale toelagen
1.3. Vrije toegang tot het universitair onderwijs: geen maatregelen ter

beperking van het aantal studenten wals Numerus Clausus, Numerus
Fixus, Forfaitaire Betoelaging enwvoort ...

1.4. Geen 'rationalisering' van het Hoger Onderwijs buiten de universiteit;
geen afbraak van het onderwijs

l.S. HOBU - UNIEF: gelijk sociaal statuut
1.6. Geen diskriminatie van vreemde studenten
1.7.. Indexering van de beurzen met terugwerkende kracht
1.8. Geen blokkering van de werkingstoelagen van de universiteit

2. Maatregelen in het kader van de werkloosheid
2.1. Volwaardig werk voor iedereen in alle statuten, geen nep-statuten
2.2. Geen verlaging van de uitkeringen
2.3. Individueel recht op uitkering

3. Maatregelen rond de dienstplicht
3.1. Geen verlenging van legerdienst en burgerdienst
3.2. Geen afbraak statuut gewetensbezwaarden
3.3. Behoud van het aantal ontheffingen
3.4. Volwaardig statuut voor miliciens en gewetensbezwaarden
3.5. Behoud van de keuzemogelijkheden voor gewetensbezwaarden

studenten, verkiest mee te huilen met de
wolven in het bos. Gestaag worden door
de unief de besparingen opgevangen
door drastische verhogingen van de
studie- en leetkosten van de studenten.

En intussen, alsof er geen vlllitie aan
de lucht is, zet onze eigenste rektor een
boom op over brain drain. Blijkbaar
beseft hij niet dat hij, door mee te denken
in de termen van een alomtegenwoor-
dige besparingsrationaliteit, mede aan de
basis ligt van de brain loss in België, die
hij met patetische woorden en een sluwe
image-building-kampagne tracht te ver-
doezelen. Zij die blijven? Zij kunnen niet
blijven ...

Platform en akties
Reeds vanaf de bekendmaking van het
regeerakkoord in het najaar '85 was het
duidelijk wat de regering Martens VI
brengen zou, In februari 1986 kwamen
in Brussel dan ook een 300-tal studenten
samen, waarnaast ook een delegatie
werklozen, om de regeringsplannen te
evalueren en er een eisenplatform tegen-
over te stellen. Naar het einde toe van het
akademiejaar 1985-1986 werd dit plat-
.orm door een ruime meerderheid van
de Leuvense fakulteitskringen goedge-
keurd.

Het protest kwam stilaan op gang. Op
6 mei '86 staakten de fakulteitskringen ;
de boykot van de inschrijvingen werd
een grootscheepse informatiekampagne;
op 16 oktober was er een eerste
nationale betoging met 4.000 studenten.
De klap op de vuurpijl was echter de
bezetting van het Leuvense rektoraat
eind november. De vier weken die erop
volgden maakten de Leuvense binnen-
stad onveilig met betogingen en gelijk-
aardige optochten der dienders en orde-
handhavers. Ook in Gent, Brussel, Has-
selt en Antwerpen lieten de verontwaar-
digde studenten zich niet onbetuigd: zo
kon op 16 december een nationale
betoging te Brussel doorgaan met 20.000
studenten.

Maar de regering verschuilde zich

Vorig jaar kon iedereen de doofbeid van
de regering voor massaal protest aan den
lijve ondervinden. Maar in verkiezings-
tijden lijkt de wereld op zijn kop te staan.
De leugen wordt tot waarheid verheven,
zinvolle en eerlijke argumentatie ruimt
plaats voor platte demagogie. Wat zal er
van de intenties, die nu bij kilo's worden
gepubliceerd, overblijven na 13 decem-
ber?

Debat
Eén manier om te kunnen wijzen op

de kontradiktie tussen de daden van
morgen en de woorden van nu, is zich
degelijk informeren, vragen naar inhou-
delijk onderbouwde stellingen, en een
goed geheugen ontwikkelen. Op 8 de-
::ember organiseert sociale raad in dat
verband een debat, waarin de politieke

/fAOffHI iIJ DE fOLiTjEKj
1I({~E.;DSA.ECHr . ....,
f'I1AcHTS Vé/l,HOV/)it,jC, TVsmJ

/I"e.Eill e:I\J I<Itf'iT~/H .. " lIJ /)E
POLiTIEK •.. WEI""(, 1I~P,EÎll
viÉ L kllpïfflAL. I

./.

partijen zal gevraagd worden hun visie
op de demokratisering van het onderwijs
toe te lichten. Het begint om
20 u.'s avonds in auditorium Vesalius,
met naast het partijenpanel een panel
van studenten, die de realiteit van nu
willen konfronteren met de vaak wereld-
vreemde slogans van politici met verkie-
zingskoorts.

Wie vorig jaar de verontwaardiging
van velen deelde, kan nu niet afwezig
blijven. Want de besparingen zijn niet
voorbij ... ze beginnen nog maar pas
grondig te werken.

Geert Van Eekert

Troep
In de tijd van de Loteling was het anders:
toen werd je het leger ingegooid, na een
beslissing van de meestal oneerlijke
Vrouwe Fortuna.

Nu zijn we een stuk meer beschaafd,
en informeren we ons omtrent wat er ons
in het leger te wachten staat. De
wetgeving rond legerdienst is bijzonder
onduidelijk, dus is enige deskundige
uitleg niet te versmaden.

Die deskundige uitleg kan je krijgen
op dinsdag 15 december in de Kleine
Aula, om 20 u, waar kolonel Van de
Craen zal komen spreken over de
effektieve legerdienst. Alle vragen rond
uitstel, vrijstelling en ontheffing van
legerdienst komen daar aan bod. 0

achter haar volmachten. De akademi-
sche overheid van haar kant putte zich
uit in holle frases en konformistische
besparingskronkels. Het massaal protest
vond nog het meeste gehoor bij de
media. Uiteindelijk werd de verdeeld-
heid onder de studenten en de overbrug-
ging van de kerstvakantie het protest
fataal.

Maar de studenten zijn nog niei
vergeten wat er is gebeurd. Gerugge-
steund door de beweging van vorig jaar
blijft men op alle niveau's protest
aantekenen bij de besparingen, die drup-
pelsgewijs in de begrotingen in alle
geledingen hun nefaste invloed laten
voelen. Geruggesteund door een massaal
goedgekeurd platform blijft de studen-
tenorganisatie haar kritieken formuleren
op de verschillende politieke niveau's

Fatsoen
Precies een jaar geleden stonden de
verschillende universiteitssteden in
Belgiê in rep en roer. Drieduizend
studenten kwamen in Leuven op
straat om hun ongenoegen te uiten
over de doorgevoerde St. Anna-
maatregelen. Het was namelijk ho-
peloos geworden om op de Raad
voor Studentenvoorzieningen, na
een inlevering van 35 %, nog een
serieuze begroting op te stellen die
een efficiênte werking van de sociale
sektor zou garanderen. Op één stem
na keurde de volledige RvS dan ook
ons eisenplatform goed en zette
daarmee een eerste stap in de
goede richting om één front te vor-
men tegen de gemakzuchtige be-
sparingen van Mar1ens VI in het On-
derwijs en in de socio-kulturele sek-
tor. Dit was jammer genoeg ook de
laatste stap en de student kon het
gelag betalen.

Ook dit jaar is de begrotingsdiskus-
sie pas begonnen, maar nu al is
zeker dat de desastreuze gevolgen
van voorbije besparingen zich weer
zullen laten voelen, temeer daar
men vanuit de akademische over-
heid opnieuw niet de moed kan op-
brengen om konsekwent en daad-
werkelijk te protesteren. Men wil nog
eens begroten binnen het verstik-
kende keurslijf van St. Anna. Dit
Jetekent dat wanneer de Alma bij-
voorbeeld dit jaar gekonfronteerd
wordt met een meerkost van 10
miljoen BF ten gevolge van het af-
schaffen van de i-urenregel, hier-
voor geen geld kan gevonden wor-
den. De klassieke gemakkelijkheids-
oplossing die men nu op tafel gooit
is een verhoging van de maaItijdprij-
zen.

Hetzelfde zien we ook gebeuren in
het Medisch Centrum, waar eerst het
remgeld werd ingevoerd en die men
nu verder wil afbouwen door een
inkrimping van het aantal gewetens-
bezwaarden.
Daarenboven moet de RvS met haar
werkingsgelden ook nog de steeds
stijgende kosten voor het groot on-
derhoud van de peda's betalen.
Nochtans is de RvS niet de eigenaar
en zouden die kosten moeten over-
gedragen worden naar het Alge-
meen Beheer.

Zo blijft men maar doorgaan met de
afbouw van onze sociale sektor, in
plaats van deze absurde situatie aan
te klagen en te zoeken naar een
fundamentele oplossing hiervoor.
Liever dan verder te werken aan de
demokratisering van het onderwijs,
maakt men de drempels aan deze
unief steeds hoger. Op zo'n manier
evolueren we langzaam maar zeker
naar een instelling waar je alleen
nog terecht kan op basis van je
financieel vermogen in plaats van je
intellektuele kapaciteiten.

Bovendien wil men ondermeer ook
opnieuw besparen op de kap van de
studentenorganisatie. Na een inleve-
ring van maar liefst 3 miljoen BF
(25 %) sinds 1985 , wil men ons nog
eens 1 miljoen BF afnemen, Dit zou
'3en efficiênte werking van de koepel
ronduit onmogelijk maken. En dit
terwijl men vorig jaar slechts 2 %
moest inleveren in de akademische
sektor en men bovendien nog
steeds geen oor heeft voor bepaalde
wildgroeien aan deze universiteit -
denk maar aan de grondspekulaties
of zitpenningen ... - waar miljoenen
op kunnen bespaard worden.
Wat meer fatsoen zou de begro-
tingsdiskussie in elk geval veel meer
bevorderen.

Volgende week:
Deel 3 Alma-dossier

Lekker!
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Kiezen voor proffen
Vervolg van p. 1 de Senaat in hoofdzaak op dinsdag,

woensdag en donderdag vergadert blijft
er, zo zegt Blanpain, nog ruimte over
voor het herschikken van de lessen zodat
hij zich niet zou bezondigen aan de
typische kwaal van het parlementair
absenteïsme. Of zulk een herschikking
voldoende ruimte laat voor het nie,
verder doorvoeren van zaterdaglesser
blijft een open vraag. Blanpain geeft
daarbij het ons inziens weinig ter zake
doende argument dat het systeem van de
zaterdaglessen onontkoombaar meer en
meer benut zal worden daar vier en een
halve dag onvoldoende blijken te zijn
voor de vorming van de student. Blan-
pain wenst de programmahervorming
die volgend jaar in de Rechten zal
worden doorgevoerd en die zijn werk is,
af te maken, zelfs al zou hij dan geen
dekaan meer zijn.

pain denkt te ondernemen. Hij staat
immers hoog op de Leuvense lijsten
genoteerd en heeft derhalve ook veel
kans om in het bootje van kollega's als
Eyskens te belanden, met name het
bootje dat maar af en toe meer in Leuven
aanlegt. Blanpain is zich daarvan bewust
en stelt dan ook dat de funkties van
dekaan en politikus niet met elkaar te
verwenen zijn. Indien hij verkozen
wordt, zou hij zijn ambt van dekaan én
gewoon hoogleraar opgeven en enkel
nog als buitengewoon hoogleraar aan de
universiteit verbonden blijven. Gezien

ABONNEERT U?
Veto zoekt abonnees

Zwaar
In ieder geval blijkt uit het overlopen
van de lijstjes met politiek geëngageerde
professoren dat zij zich wel degelijk
bewust zijn van de onmogelijkheid van
het kumuleren van politiek met lesge-
ven. Eyskens, Leemans en Steeno zijn
allen buitengewoon hoogleraar. Vanden-
berghe daarentegen kan het kumuleren
niet laten. Hoewel hij sinds het begin van
dit akademie jaar aan de KUL maar
buitengewoon hoogleraar meer is, zetelt
hij dapper in de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens, is hij
politiek aktief én daarbij ook nog
advokaat. Het is trouwens zijn druk
leven dat sW rechtsstudenten les op
zaterdag heeft bewrgd.

Lydia De Pauw, hoogleraar aan de
VUB en uittredend SP-senator voor
Brussel, denkt er alvast anders over.
Toen zij in 1985 werd gekoöpteerd,
stelde zij daarbij dat dit haar laatste
-andaa: als parlementariër zou zijn
.dat, zo zegt zij, de kombinatie van

politiek werk en doceren aan de univer-
siteit te zwaar wordt. Zulk standpunt
getuigt ons inziens van een gezonde
realiteitszin: wie zich op een ernstige
manier politiek wenst te engageren kan
daarbij niet ook nog op behoorlijke
wijze een verantwoordelijke positie in
het onderwijs bekleden. Maar daar
denkt de ambitieuze kumulfreak niet
aan.

Wat ruist daar in het struikgewas ? (Foto Filip Dutoit)

Jef Vermassen, ronder twijfel
een kontroversiële figuur in
de rechtswereld, is onlangs

tot lektor benoemd aan de
KV Leuven. In geen enkel opzicht
beantwoordt hij aan het beeld van
de oude, aristokratische magis-
traat, die is vastgeroest in zijn stoel.
Vermassen kan zonder problemen
urenlang praten zonder dat er ook
maar iemand verveeld naar zijn
horloge tast. Wat in zijn uitvoerig
interview met Humo minder ter
sprake kwam, vertelde hij op 2
december, op uitnodiging van de
Leuvense Kriminologische Kring.

Krimi-advokaat lef Vermassen

"Moorden zijn ongevallen"
....

grappige anekdotes van Vermassen leid- Dit expliciteerde Vennassen met een
den dikwijls tot algemene hilariteit, eerder shockerende uitspraak: "Je kan
terwijl het onderwerp toch op zijn minst immers slechts één maal je ouders
luguber te noemen is. Wist u trouwens ombrengen."
dat bepaalde maanden minima en ma-
xima kennen wat het aantal moorden
betreft? Men is het minst geneigd
iemand om te brengen rond mei en juni,
terwijl de moordlust in november weer
in alle macht toeneemt. Het werd zelfs
nog gekker : meer dan één derde van de
slachtoffers in België wordt gedood door
zijn of haar partner. Een afrekening
binnen het milieu, tema van vele heroï-
sche verfilmingen, komt daarentegen in
zeer beperkte mate voor.

rekening gebracht. Verrassend genoeg
werd dit rekenfoutje voor één keertje wel
toegegeven door onze vrienden van het
wettelijk gezag.

AlternatievenDe Pers
Iemand uit de zaal vroeg zich ten slotte af
of er bij een moord aan geen ander
alternatief voor een gevangeilisstraf kon
gedacht worden. Het antwoord was hier
vrij radikaal : het zou in feite ideaal zijn
als men de straf op zich zou kunnen
afschaffen, hoewel dit maatschappelijk
onmogelijk is. In vele gevallen zit de
moordenaar reeds met een levenslange
wroeging, waarvan de oprechtheid
meestal wordt onderschat. Uiteraard ga,
Vennassen toe dat er ook een aantal
moorden worden gepleegd door mensen
die zeker niet geestelijk gezond te
noemen zijn. In die gevallen oordeelde
hij opsluiting wel noodzakelijk.
Maar ook in het kamp van de rechters
schort er wat : de meeste strafrechters
hebben namelijk geen of een zeer geringe
kriminologische vorming genoten. Een
zekere vorm van specialisatie zou
daarom zeker op zijn plaats zijn.

Claudia Van de Velde

Vervolgens stak Vermassen een beschul-
digende vinger op naar de perslui. Hun
sensatielust zou leiden tot een verteke-
ning van de situatie. Misdaden met veel
bloed en geweld worden breed over de
voorpagina uitgesmeerd, terwijl meer
ernstige misdrijven, wals een oplichting
die honderden mensen tot het bankroet
drijft, nauwelijks wordt vermeld. Die
aanpak, op zijn minst publicitair te
noemen, blijft natuurlijk niet zonder
gevolgen : mensen beginnen zich steeds
onveiliger te voelen op straat. Een
veelgebruikte slogan als "de kriminaliteit
stijgt", die ook op politiek vlak in alle
mogelijke richtingen wordt aangewend,
heeft enorm veel impakt. Even ver-
dween de glimlach van Vermassens
gezicht en verkondigde hij luidkeels dat
dit schrikwekkende fenomeen Krimina- .
liteit in feite helemaal niet bestaat.
Trouwens, als men met die uitdrukking
het absolute aantal moorden zou bedoe-
len, dan klopt bovenvermelde bewering
niet eens. De cijfers bewijzen het: men II
er de laatste drie jaar zeker niet moord-
lustiger op geworden.

Sinds 3 jaar houdt Jef Vermassen zich
bezig met het verzamelen van krantearti-
kels. Elk artikel dat sinds I januari 1985
verscheen in verband met moord en
doodslag, hetzij in De Morgen (dus Jef
blij dat ze niet failliet ging) of in het
Nieuwsblad, knipte hij zorgvuldig uit,
waarop het verdween in zijn persoonlijk
archief Op dit moment levert zijn
plakboek hem een aantal ontstellende
konstataties op. Niet alleen gebeuren de
meeste moorden in België, of beter
gezegd in Vlaanderen (zijn gegevens wat
Wallonië betreft, zijn eerder beperkt) bij
het begin van een lang weekend, maal
ook zijn de daders meestal familieleden
die elkaar afslachten binnen de eigen
vertrouwde kring. De moord blijft door-
gaans ook niet beperkt tot één slachtof-
fer. De cijfers die Vermassen op die
manier verzamelde, en die hij zelf
t.eschouwt als een nederig onderwek en
een hobby, wijken ook duidelijk af van
de officiële statistieken van de rijks-
wacht. Iemand die eerst zijn hele gezin
ombrengt, om daarna zelfmoord te
plegen, wordt daarin namelijk niet in

De Moordenaar
Vermassen is een entertainer, .die het
publiek - zonder twijfel ook elke jury -
moeiteloos aan zijn kant krijgt, maar hij
was bloedernstig toen hij pleitte voor een
positievere houding van de maatschap-
pij tegenover de moordenaar, die in de
samenleving wordt geportretteerd als
een half monster en genadeloos wordt
gemarginaliseerd. Vanuit zijn jarenlange
ervaring is Jef Vermassen moord en
doodslag meer gaan beschouwen als een
ongeval, een oververhitte emotionele
reaktie op een onhoudbaar geworden
situatie. In ieder mens schuilt een
potentiële moordenaar. Diefstal daaren-
tegen is volgens hem uiterlijk gedrag dat
beantwoordt aan een dieperliggende
mentaliteit. Toch staart het grote publiek
zich doorgaans blind op de moordenaars
die "hervallen" in het kwaad. terwijl het
aantal recidivisten eigenlijk minimaal is.

Geert Coene
Johan Reyniers

Luguber
Het is verbazingwekkend hoe een derge-
lijk serieus onderwek tot zo'n absurd
lijkende vaststellingen kan komen. De

DE KAMERMETODE Keus
Scène I:
Ik probeerde me een weg te banen door de opeenge-
pakte massa die langzaam over de vrij dagmarkt bewoog,
Plots splitste de menigte open en stond ik voor een
kraam waar de meeste mensen in een grote boog
omheen liepen. Ik zag een oud mannetje dat snoepjes
uitdeelde aan kinderen en er niets voor in de plaats leek
te willen. "Een vieze oude man." Jacht ik, "of anders
een oplichter .," Toen ik wat dicht kwam, herkende ik
het smoelwerk dat in de hele stad de meest mogelijke en
onmogelijke. maar vooral de onmogelijke, plaatsen
ontsierde. Het was een politikus. een oplichter dus.

geweest dan had de bib die tafel wellicht kunnen laten
registreren voor het grootste aantal leugens en welva-
rende dubbele kinnen per vierkante centimeter.

Scène 4:
Weekend. Als de bel gaat, stuurt mijn moeder mij naar
de deur omdat ze weet dat ik meedogenloos gehakt
maak van leurders en bedelaars. Voor mij staat in een
driedelig pak en met een hoed op een van de notabelen
van het dorp: een oud-hoofdonderwijzer. Hij tovert een
grijns op zijn gelaat die voor een vriendelijke glimlach
door moet gaan, maar zijn gezicht vertrekt in een
karikatuur dat bij voorbaat al mijn krediet opgebruikt.
Of ik geen kaarten wil kopen voor het bal van de
burgemeester. Neen, dat ik niets nodig heb, dank u. De
glimlach verdwijnt. Even vrees ik dat hij gaat dreigen
mijn belastingen niet te verlagen, maar hij druipt af.

'Wie was het?" vroeg mijn vader.
"Een leurder." zei ik.

Scène 5 (intellektualistische opmerking van de regis-
seur):
Het is niet verwonderlijk dat er beenhouwers in de
politiek zitten: middenstanders en politici hebben
immers dezelfde kenspreuk: Mag het iets meer zijn?

Jan Camerlinck

P.S. Op 11 decemher wordt in het zaaltje van 't Stuc een
uiteenzetting gegeven over 'Hoe stem ik ongeldig' door
prof. dr. V. De Beurssnijder.

Scène 2:
Voor het OCMW-~ehouw stond een auto breeduit aan
een gele lijn. Op het imperiaal staarde een politikus
vanaf een plakkaat de voorbijgangers arrogant aan.
Achter de voorruit van de auto prijkte schaamteloos het
bordje 'dienstwagen OCMW.

Sdne.1 :
Op een centrale plaats in de openbare biblioteek lag
verkiezingsdrukwerk. Omdat niemand het risiko had
durven nemen om de onleesbare rommel op een
stapeltje te le~gl.'n omdat daarbij immers één partij
hovenaan zou li~~en en de anderen de hib van
partijdigheid zouden kunnen beschuldigen. lag de waar
als vissen in een kraam naast elkaar uitgestald. Het
gezicht was even smakeloos. maar het papier stonk ten
minste niet. Als er een deurwaarder aanwezig was

Fons VAN DAELE

hooqleraar welensc~p.filosofie lW.Leuven

Herman ROELANTS

Nicole DELBECQUE

werkt aan de fakulleu Leneren en Wijs~qeerte van de K11Leuvel\
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BB4: Be Before

"Als je geen krop sla in de
grond steekt"
"Trentes universitaires de deux communautés ne se contentent

plus des schémas traditionneIs. lis veulent sortir des sentiers
battus. Bénévolement ils construisent ensemble les références

qui leur permettront de réaliser leurs ambitions avant même la fin de
leurs études. Dynamisme, motivation et esprit d'enterprise sontjumelés à
un réalisme omniprésent pour vous insiter de leur faire confiance."
Vorige week hing Leuven vol met affiches van deze nieuwe vereniging

die, aldus één van haar stichtende leden, heel vriendschappelijk gegroeid
is onder een aantal mensen die geboeid waren door de zelfde basisidee
(zie hierboven). BB4 heeft, al van bij haar eerste werkingsjaar, heel wat
aktiviteiten op het programma staan. Over één van die aktiviteiten, Suits
Sophisticated, een wedstrijd voor jonge modeontwerpers met kommer-
cialisatie van de kollektie van de laureaat, hield BB 4 vorige week een
voorlichtingsvergadering in Leuven. Wij hadden een gesprek met
verantwoordelijke Carotine Soetaert, laatstejaars studente ekonomie te
Leuven. Ze was vorig jaar voorzitter van AIESEC, en dáárvoor was ze
ooit nog twee jaar mannequin.

Veto: Welke ideeën koester je zelf
omtrent kledij?
Soetaert: «Een kleed moet funktioneel
zijn. Het moet het lichaam korrigeren, in
de richting van de persoonlijkheid, maar
het grootste deel ven de mensen zijn niet
gevoelig voor dat soort estetika. Ik voel
dat rap aan. Bijvoorbeeld, zware mensen
kleden zich dikwijls veel te overdadig,
ofwel kitcherig, ofwel al te chique. Ze
hebben geen inspiratie»

Veto: We veronderstellen dat kleren
kopen op die manier veel geld kost?
Soetaert: <Ja. (verzucht) Om je als
student een beetje te kunnen kleden,
moet je gewoon fortuinen uitgeven.
Eigenlijk zou je per maand dertig à
vijfendertigduizend frank kunnen ge-.
bruiken. Dat gaat natuurlijk niet. De
mogelijkheden van een student zijn
beperkt»

Veto: Maak je een persoonlijkheid met
je kleren?
Soetaert: «Nee. Naar buiten uit mis-
schien wel, maar niet voor je zelf Je kan
dat soort image building trouwe~ niet
volhouden. Kledij kan nooit het enige
kommunikatie-medium zijn.»

Punker
Veto: Voor een punker zijn kleren wel
heel belangrijk:
Soetaert: «OK, maar achter die stijl zit
een idee! En dat is belangrijk, kleren
moet een gedachte uitdrukken. Van de
zogenaamde college stijl kan je dat niet
zeggen»

Veto: Zelfs als je je volledig naar je
persoonlijkheid kleed, draag je niet je
hele leven lang hetzelfde?
Soetaert: «Natuurlijk niet. Je verandert
immers van dag tot dag. Al zit er ook een
zekere mate van konditionering in, dat
geef ik toe. Zelfs originele kleren worden
heel vlug een rage. Alles wordt geko-
pieerd. Dat zie je goed met die rage van
Best Company. Het zijn kleren die je
moot dragen, als je tot een bepaalde
groep wil behoren»

Veto: Wil jouw projekt een originele
manier van kleden propageren?
Soetaert: «We willen de schrijnende
kloof tussen de Belgische stilisten en de
Belgische modewereld, de producent, in
de verf zetten en overbruggen. De
Belgische fabrikant heeft weinig vertrou-
wen in onze eigen stilisten. Wij willen
die stilisten de kans geven een produkt
op de markt te brengen, dat kan tonen
wat ze waard zijn. Daarvoor wordt best
een kapitaalkrachtige markt aangespro-
ken, van kaderleden bijvoorbeeld -
maar het is wel de bedoeling dit ene
projekt als gangmaker te laten fungeren
voor een bredere vernieuwing»

Sleutel
Soetaert: «Echte plannen voor de op-
volging zijn er nog niet. Dat zal pas de
volgende maanden kunnen, als .het
projekt een beetje konkreter is uitge-
werkt. Een projekt als het onze kan je
niet alleen organiseren. We zijn nu aan

het voelen wie achter ons rou kunnen
staan: sti1isten, direkties van akademies,
kranten, fabrikanten. Iedereen reageert
heel entoesiast. We moeten enkel nog de
sleutel vinden» •

Veto: En die sleutel is?
Soetaert: «We hebben één groot kon-
trakt nodig. Daar zijn we nog ver van a~
maar die keuze hebben we zeer bewust
gemaakt. We willen de fabrikanten eerst
in verleiding brengen. Als we de schetsen
die we binnenkrijgen kunnen voorstellen
als een privilege, door er een sfeer van
inside information rond te kreëren, dan
zijn we goed op weg. Zelfs zeer klassieke
producenten zijn altijd op zoek naar
nieuwe trends, ze moeten naar ons toe
komen,»
«Bepaalde symptomen tonen dat de

tijd rijp is voor een projekt als het onze.
Steeds meer Belgische stilisten vluchten
naar het buitenland, Martin Margiela en
Sara Vanden bijvoorbeeld, en de inte-
resse van buitenlandse fabrikanten groeit
nog. We hebben dus iets te bieden»

Veto: "Suits Sophisticated" is een ont-
werp wedstrijd voor zakenkledij. Hoe
verbind je zakenkledij met persoonlijk-
heid?

Soetaert: «In het huidige gamma van
zakenldedij wordt de persoonlijkheid als
het ware weggefilterd, dat is ook bewust
de bedoeling. De trend is dat kaderleden
er fris moeten uitzien - allerlei firma's
organiseren daartoe zelfs speciale ont-
spannende, sportieve weekends. Het
pafferige maatpak in drie delen, de dikke
zakenboer die om de drie woorden het
zweet van.zijn voorhoofd moet vegen
heeft afgedaan. Maar het kostuum van
de nieuwe zakenman blijft éénvormig,»
:<Wij vinden dat het kaderlid ook

persoonlijkheid mag hebben. Zolang
zijn kledij maar draagbaar blijft. Toch
denk ik dat de paradox zal blijven
bestaan: 'ook wat wij aan originele
ontwerpen brengen, zal gekopieerd wor-
Ien,»

Gratis
Veto: Jullie hebben een eigen ontwerper
aangeworven?
Soetaert: «Hij werkt met ons mee»

Veto: Gratis?
Soetaert: «Nee, hij wordt betaald, maar
hij is ook student, aan de Antwerpse
akademie voor Schone Kunsten. Gert
Franse~ ontwerpt logo's voor ons,
schrijft teksten, tekent onze affiches. Het
is een zeer kreatief iemand. Logo's,
bijvoorbeeld, wil hij niet zo maar op een
affiche plakken. Hij zal er iets mee
doen!»
«Hij past in ons kader, in die zin dat hij

ook uit het kader springt»

Veto: Door wie wordt hij, en worden
jullie betaald?
Soetaert: «Sponsors? Daarover kunnen
we pas over veertien dagen iets zeggen.
Om aan te slaan, om effekt te hebben
moet je niveau brengen. Daarvoor
bestaan kanalen, en die willen we
gebruiken. Mode is voor mij kultuur, I

maar ik vind dat niet onverenigbaar met
ekonomie»

/

,.

Veto: Is BB 4, de vereniging waarbin-
nen je werkt; uit die filosofie ontstaan?

Soetaert: «BB 4 is niet zomaar uit de
grond gekomen. De oorspronkelijke idee
waaruit BB 4 gegroeid is, betrof een
andere vorm van seminarie voor mensen
met ondernemingsplannen. In plaats van
kongressen te organiseren en toespraken
te houden, wilden wij de mensen in
kleine groepjes laten samenkomen om te
praten over zeer konkrete problemen»
«Innovatie wordt door de student van

vandaag veel te negatief opgenomen.
Nieuwe stijlen spreken hem niet waan.
Uit die beperktheid willen we de Belgi-
sche student losbreken.» •

Zelfverwezenlijking
Veto: In een geest van kompetitie.

Soetaert: «Noem het zelfverwezenlij-
king»

Karolien Soetaert wordt onderbroken
door Ann Pieraerts, stichtend lid van
BB 4.

Pieraerts: «Het leven is toch kompetitie.
Dat zie je al aan het feit dat we aan de
unief zitten, we willen er toch allemaal
door zijn.»

En nog iemand anders: <Je moet
kompetitief zijn, dat is het vrije markt
principe. Als je geen krop sla in de grond
steekt.,»

Pieraertse «We weten dat er andere
visies zijn, maar dat is juist de optie die
we genomen hebben. Als de mensen
echt nog naar de unief gaan om kennis
op te doen, waarom zitten de fakulteiten
van Ekonomie, Rechten en Informatika
:!an toch zo vol ?»
«Vroeger kon je met een gerust

~eweten kunstgeschiedenis doen. Nu
dwingt de maatschappij iedereen om
kompetitief te zijn. Dat is een evolutie
die de laatste tien jaar helemaal bepaald
heeft»

Weer iemand anders: «Ah nee, ik denk
dat de mens gewoon zo is.»

Veto: Je kan de universiteit toch niet
laten draaien op het vrije markt prin-
cipe?
Soetaert: «Ik denk dat die evolutie
zichzelf zal korrigeren. Ook in Ekono-
mie wordt momenteel terug aan kultuur-
werking gedaan: Dat zou vijf jaar
geleden niet het geval geweest zijn,»

. Lode Desmet

Naast Suits Sophisticated heeft BB4 ook
nog een Interuniversitaire Ski Cup en
een aantal alternatieve seminaries en
bedrijfsbezoeken op het programma
staan. Geïnteresseerden kunnen terecht
op het sekretariaat in de Naamsestraat.
nummer 44. Telefoon 016/22.46.88.

Roger De/queue: 'Tussen Belgische en vreemde werknemers bestaat een
behoorlijke solidariteu". (Foto Koen VanMuy/em)

Gastarbeid en ekonomie
vervolg van p. I

kan het werk begonnen worden»
«Er wordt wel een arbeidskontrakt

opgesteld, maar zijn rechten of plichten
kant die gastarbeider dan niet,»

Veto: WordJdie.nonchalance niet vaak
kwaad opzet, zodat je van uitbuiting kan
gaan spreken?
Delqueue: «Er zijn inderdaad een aan-
tal gevallen waarbij de patroon stelsel-
matig een aantal dokumenten niet in-
vult, waardoor de arbeider last krijgt met
bijvoorbeeld zijn kinderbijslag. Die kin-
derbijslag is op zich al bijzonder kom-
plex, en als je dat dan niet sekuur volgt,
ben je uiteindelijk met niets meer in
orde»

Veto: Hoe is de relatie met de vakbon-
den? Die beweren zich nogal in te zetten
voor de gastarbeiders?
Delqueue : «Ik heb niet de indruk dat de
vakbonden dat beweren. Je moet voor-
zichtig zijn met de de appreciatie van de
gesyndikeerden ten opzichte van de
dienstverlening van hun vakbond. Er
zijn ook hier veel misverstanden en
kommunikatieproblemen.»
«Vaak gaat het om mensen die

gedupeerd zijn, of zich tenminste gedu-
peerd voelen. Dan moet je je gaan
aanvragen of de vakbondsafgevaardig-
den zich voldoende inspannen om uit te
leggen wat ze doen, hoe ze werken,
enwvoort. Daar is men meestal niet al te
taktvol, en voelt de gedupeerde zich nog'
meer bedrogen»
«Het gaat me te ver te zeggen dat je

aan de vakbond niets hebt. Konkreet

"BRUINE BURGEMEESTER"
Met de komende verkiezingen is ook het onderwerp van stemrecht voor
migranten weer aktueel. Vaak hoor je beweren dat het stemrecht hen niet
eens interesseert, dat ze toch niets met politiek te maken willen hebben.
Delqueue hierover: "Gastarbeiders zijn globaal gezien net w geïnteres-

seerd of niet geïnteresseerd in politiek als belgen. Sommigen zijn inderdaad
politiek bewuster als anderen, maar het is gevaarlijk te vragen naar een
politiek bewustzijn voor je stemrecht wil verlenen."
"Iemand moet niet politiek bewust zijn om stemrecht te mogen hebben.

Stemrecht is een volwaardig recht dat iedereen moet hebben. Anders kan je
nooit funktioneren als volwaardig burger. Die mensen weten heel goed dat er
veel over hen gepraat wordt, maar het is vooral over hen, zelden met hen."
"Het invoeren van dat stemrecht zou zeker niet dramatisch aûopen voor de

stembusuitslagen. We hebben uitgerekend dat als alle vreemdelingen hier in
Antwerpen op dezelfde lijst en voor dezelfde persoon zouden stemmen, wat
zeker nooit kan gebeuren, dat er één, hoogstens twee "gekleurde"
gerrieenteraadsleden in de raad zouden zitten. Het hoort in die bijna-
racistische sfeer thuis te schermen met "Och, straks hebben we hier een
bruine burgemeester". "

"Je kan je gaan afvragen of het niet kompleet scheefgetrokken is dat in
Brusselse gemeenten met 30 à 40 % migranten, die mensen - want dat zijn het
dan toch - ondanks heel problematische toestanden buiten elk po~ek debat
worden gehouden. Als je iemand voortdurend op zijn verantwoordelijkhe-
den wijst, maar geen enkel alternatief biedt, dan wordt die dat uiteindelijk
beu." 0

hebben de grote vakbonden, bijvoor-
beeld het ACV, een afdeling migranten.
Het element konkrete dienstverlening
dat daar van uit 'gaat, lijkt me nogal
gering. Het ABVV heeft een Centrum
voo~ Onthaal Migrantenbeleid
(COMA).»

«Wel wordt vanuit de vakbonden,
naar aanleiding van bepaalde konflikten,
een stuk solidariteit opgebracht: "Het
zijn allemaal kameraden ..." »

Veto: Voor het Vlaams Blok is het
eenvoudig: stuur de gastarbeiders naar
huis, dat deel van de arbeidsmarkt komt
vrij en de werkloosheid vermindert.
Delqueue : «Ik sta uiteraard niet achter
zo'n reaktie. Ik kan het wel begrijpen:
binnen bepaalde verziekte situaties krijgt
het gedachtengoed van zo'n groep meer
kans,»
«Anderzijds is die leuze van ;'èigen

werk in eigen streek" dwaas, want dan
zou je in Marokko en Turkije hele
fabrieken uit de grond moeten stampen
om de mensen daar aan het werk te
zetten»

«Ten tweede is migratie een oud
gegeven: al heel lang en overal in de
wereld wordt er beroep gedaan op
arbeiders om het werk dat lokale arbei-
ders niet doen - om welke reden dan ook
- over te nemen. Je zou dan de werkloze
Belgen moeten verplichten om dat werk
over te nemen: als je ze niet verplicht,
doen ze het niet,»

«Het is wetenschappelijk onderzocht
dat migrantenarbeid een Westeuropees
"gegeven" is binnen de ekonomie. Men
heeft die arbeidskrachten nodig»
«De slogan is dwaas, maar hij slaat

wel in bij een aantal mensen die de
situatie-en de achtergrond niet ken-
nen»

Veto: U bent nu al meer dan JO jaar
bezig met de gastarbeidersproblematiek.
Hoe ziet u de toekomst?
Delqueue: «Er is gelukkig flink wat
evolutie te merken. Vooral dan bij de
iongeren. Ouderen veranderen inder-
:laad niet - maar wat wil je, iemand die
60 jaar is ,'ziek en invalide. Dat is
natuurlijk een situatie van stagnering: zo
iemand evolueert ook binnen onze
maatschappij niet meer»
«De groep van de gastarbeiders is

voor een deel vergelijkbaar met sociaal
zwakke Belgische groepen. Die komen
in onze maatschappij ook op heel wat
manieren niet aan hun trekken, omwille
van hun ekonomische, sociale en finan-
ciële achterstand. Ze komen er gewoon
niet toe aan heel wat dingen te participe-
ren»

«Die situatie gaat niet alleen 100 % op
voor Marokkanen of Turkse gastarbei-
ders, maar geldt voor hen in het
kwadraat»

Koen Van Muylem

/



vooraf worden afgesproken met het
Buro van de POK. Lijkt je tesis niet af te
raken en denk je dat dit niet aan jezelf te
wijten is (ziekte, plots opdoemende
nieuwe informatie, ...), dan kan je in
eerste instantie met een gemotiveerd
verzoek voor een tesisjaar bis-zonder-
lesvolgen bij je POK-voorzitter terecht.
Die POK-voorzitter adviseert het Fakul-
teitsburo, en bij een eventuele negatieve
beslissing van dat buro moet je bij de
arbitragekommissie zijn. Omslachtig?
Hopelijk werkt het.

EEN BORD VOL SPORT - Op woensdag 9 december, vanaf halfzes in de
vooravond. gaat in Alma 3 "Een Bord vol Sport" door. Wouter Vandenhoute,
joernalist bij Humo en BRT, interviewt er bekende sportlui tijdens het avondeten.
Na 8 uur kan je op een groot scherm kijken naar de Europacup-wedstrijd Club
Brugge - Dortmund Ons voeten. denken wij dan. (Foto Archief)

Begroting '88

Bakkeleien op RvS

f

Meisjes
Op dit moment is deze situatie voor

de RvS echter onhoudbaar geworden.
De snel stijgende gebouwkosten in een
even snel slinkend geheel aan financiële
middelen zorgen voor een onhoudbare
spanning op de begroting. Men kan
gewoon het noodzakelijke onderhoud
niet meer naar behoren vervuilen. Zeker
II at de brandv cilighcid betreft zorgt dit
I oor onverantwoorde toestanden. Als er
bijvoorbeeld brand 70U uitbreken in het
Meisjescentrum. IOU niemand het er
levend vanafbrengen. Wat prof. Van der
Waoteren tot diepmenselijke gevoelens
van bezorgdheid en medeleven bewoog:
"Ja. dat IIHI Ill'l erg jammer zijn.
moesten al dil' mei>jö lomaar opbran-
den."
Ter rcl.ujvcring hicrvun moet wel

gelegd II orden dat er soms onnodige of
ongcw en-re kosten II crdcn gedaan aan
dl' gebouw en. Stel je bijvoorbeeld de
Il'rha/ing voor van de direkteur van

L&W: de tesiskaroussel gestopt?

De. kans op zestig (haha) bladzijden
Sindsmei vorig jaar is de fakulteitsraad Letteren en Wijsbegeerte in

de ban van de tesis. Om de zowat 300 tesisstudenten
subsidieerbaar te maken, werd voorgesteld het bis-zonder-

lesvolgen (lees: tesisjaar) af te schaffen. Nou ja, 'voorgesteld' is zwak
uitgedrukt. We kregen een prachtig staaltje forcing voorgeschoteld. Het
Buro van de Fakulteitsraad schafte eigenmachtig het bis-zonder-
lesvolgen voor tesisstudenten af beriep zich daarvoor op een aanbeveling
van het BAR (Buro van Akademische Raad), en probeerde de beslissing
als een soort mededeling in oktober op de fakulteitsraad te presenteren.
Kortom, de enige vergadering waar de beslissing genomen kon worden,
werd volledig gepasseerd. Maar dat stuk van het vethaal vernam je al in
de Veto van 9 november.

Kringraad organiseerde een verkennend
gesprekje met de dekaan. En raar maar
waar, een gesprek met resultaten. Van
Gorp bleek zelfs bereid een eind mee te
gaan met de eisen van de studentendele-
gatie. De problematiek kon blijkbaar
toch opnieuw op de agenda worden
geplaatst, de richtlijnen van de Didakti-
sche Kommissie in verband met de
verhandeling zouden expliciet aan de
goedkeuring van de fakulteitsraad wor-
den onderworpen, ja zelfs een paritair
samengesteld kontrole-orgaan op het
niveau van de fakulteit bleek tot de

CamiIlo Torres toen hij op een ochtend mogelijkheden te behoren. Te mooi om
merkte dat de Technische Diensten waar te zijn: de dekaan zet het akkoord
doodleuk de verwarmingsketels hadden op papier, de studenten doen precies
uitgebroken. Vanzelfsprekend zonder hetzelfde, en de volgende dag wordt bij
ook maar iets te vragen. "En dan hebben akademisch sekretaris Goossens de defi-
ze het achteraf zelfs vertikt netjes op te nitieve tekst samengesteld, ter goedkeu-
ruimen !" ring van het Buro, en van de voltallige
Tekenend voor de zwakke positie van Fakulteitsraad op 3 december.

de RvS is wel dat men tegen zulke·
wantoestanden niet durft protesteren.
Met andere woorden: men betaalt braaf
deze totaal overbodige onkosten. Om
een vergelijking te maken: je wordt
's morgens wakker en je merkt dat
bouwvakkers een ander dak op je huis
gelegd hebben. Geen mens die het in zijn
hoofd zou halen die rekening zomaar te
betalen ...

Aangezien de beslissing om het bissen
zonder lesvolgen af te schaffen in feite
nog niet genomen was, kon over de
strategie van de studentenvertegenwoor-
digers niet lang getwijfeld worden. Het
kwam erop aan de zaak opnieuw op de
agenda te laten plaatsen.
Maar wat dachten de L & W-studenten
nu zelf van die tesisproblematiek? Wa-
ren ze bereid op straat te komen indien
het bis-zonder-lesvolgen werd afge-
schaft, zonder enige garantie dat er ook
inhoudelijk aan het probleem gesleuteld
werd? Tijd voor enig 'kontakt met de
basis'. Een enquête in teel Letteren en
Wijsbegeerte leek daartoe het geschikte
middel.
Voornaamste resultaat van die en-

quête: de student is wel degelijk met de

Niet moedig
Over één zaak was iedereen het zo
ongeveer wel eens: we hebben een pak
geld tekort. Over al de rest begon het
gebakkelei pas goed. Als je begroting
niet klopt, kan je twee oplossingen
bedenken: ofwel vermeerder je je in-
komsten, ofwel verminder je je uitgaven.
Die uitgaven nu werden binnen de
kortste keren het onderwerp van dl:
hevigste diskussie. De studenten, en met
hen eigenlijk heel wat andere mensen uit
de raad, vonden dat de remedie voor de
hand lag. Indien de universiteit immers
haar eigenaarsverplichtingen zou opne-
men - iets wat ze uit fatsoen allang had
moeten doen - zou het grootste pro-
bleem opgelost zijn. Bovendien is dit een
strukturele oplossing voor de toekomst,
en verreweg te verkiezen boven een
eenmalige gift van de Raad van Beheer,
zoals momenteel het geval is. De RvS
kan zo eindelijk verlost worden van haar
stigma van bedelaar.
Masschelein, die als voorzitter van

Studentenaangelegenheden in die Raad
van Beheer zit en daar éigenlijk geacht
wordt de RvS naar behoren te verdedi-
gen, had echter zo zijn eigen bezwaren.
In feite was het hoger vermelde voorstel
inderdaad dejuiste oplossing, dat wist hij
ook wel. Maar we moesten de zaak toch
maar taktisch aanpakken, en we moes-
ten er toch maar aan denken dat de
Sociale Sektor al zoveel gekregen had,
en we moesten de Raad van Beheer toch
niet té veel vragen. en we moesten ... We
moesten uiteindelijk het Beheer zo veel
mogelijk met rust laten (althans in eerste
instantie) en vooral nog maar eens
besparen op eigen werking. lnderdaäd,
het oude liedje. Het ontbreekt Massche-
lein opnieuw aan moed bepaalde konse-
kwenties duidelijk te maken naar boven
IOc. Hij kapnuleen dus. wéér. Want dit
maakt de R l'S natuurlijk dubbel kwets-
haar: een sowieso zwakke positie. met
als pleitbezorger iemand die konstant in
lijn schelp kruipt.

Walter Pauh

zaak begaan. Zowat 70 % was bereid
aan eventuele akties deel nemen, indien
het bis-zonder-lesvolgen zonder meer
werd afgeschaft.

Van Gorp

Afgezwakt
Dekaan Van Gorp behoort tot het
departement Germaanse Filologie, waar
er al bij al niet zoveel tesisstudenten zijn;
professor Goossens daarentegen is hoog-
leraar bij de historici, en onder meer in
die studierichting is het tesisjaar nog
schering en inslag. Misschien verklaart
dat het feit dat de akademisch sekretaris
niet zo toegeeflijk was. De tekst die
tenslotte door het Buro werd goedge-
keurd, was op een aantal punten aan-
zienlijk afgezwakt.
Waar met de dekaan was afgesproken

dat de fakulteitsraad de normen van de
Didaktische Kommissie expliciet moest
goedkeuren, werden die richtlijnen nu
opnieuw naar de Permanente Onder-
wijsKommissies (POK's) verstuurd, met
de vraag die vóór januari 1988 nog eens
door te nemen. Ook voor de kontrole op
de verdere ontwikkelingen met de ver-
handelingen werden de POK's verant-
woordelijk gesteld. Het advies van die
POK's belandt dan op het Fakulteits-
buro. Tegen de besllssing van dat Bure
heeft de student wel recht van beroep bij
een paritair samengestelde arbitrage ..
kommissie.

Afgehaspeld
De diskussie op Fakulteitsraad beloofde
alweer heftig te worden. De studenten
hadden heimwee naar de oorspronke-
lijke tekst van de dekaan, en er waren
geruchten dat sommige professoren het
geamendeerde voorstel nog veel te
revolutionair vonden. Vooral de "gemid-
delde omvang van 60 tot 120 bladzij-
den" zou hen in het verkeerde keelgal
geschoten zijn.
Die bewuste diskussie was uiteinde-

lijk ronduit mak. Tien kleine minuutjes,
en de zaak wás afgehaspeld. Over het
aantal bladzijden van de tesis werd met
geen woord gerept. Wel hadden een
aantal professoren bezwaren bij de
fakultaire arbitragekommissie. Uiteinde-
lijk werd de nieuwe regeling zonder enig
animo aanvaard.
Voor alle duidelijkheid nog even de

nieuwe afspraken op een rijtje. Dat de,
tesis in L & W klaar moet zijn, vóór je
aan de eksamens begint, was al langer
bekend. Dit akademiejaar kan dat voor
een laatste keer in februari.
Bestaat de kans dat je verhandeling

minder dan 60 (haha) of meer dan 120
bladzijden zal beslaan, dan moet dat

Snoepers
Nochtans kan de tesisproblematiek hier-
mee nog niet definitief van de agenda
geschrapt worden. Sommige studenten
bezondigen zich, soms zelfs onder druk
van hun promotor, aan het afsnoepen
van onderscheidingen. Ze werken een
jaartje langer aan hun verhandeling,
maken die een stukje beter, en halen ze
hogere punten dan ze eigenlijk verdie-
nen. Een venijnig probleem, want recht-
streeks verbonden met het eventueel
buizen op een verhandeling.

Toch -kan aan het afsnoepen van
onderscheidingen wellicht een halt toe-
geroepen worden, namelijk door het
terugschroeven van het belang van de
tesis in het curriculum. Als er minder
kwoteringen op de tesis staan kuo je met
je tesis alleen geen graad meer afdwin-
gen. Het belang van de tesis in het
curriculum: wellicht het volgende toer-
tje van de tesiskarrousel.

November is doorgaans een triestige maand. De kortende dagen,
de regen en de kou - het kan allemaal inwerken op je gemoed.
De novembermaand van 1987 vergastte ons op de koop toe op

een behoorlijke deprimerende Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS) om het humeur helemaal naar de knoppen te helpen.
Op die laatste RvS kregen we een beeld van wat een politiek van

zogenaamd 'goed beheer' ons te bieden heeft voor de toekomst: Alma,
studiefinanciering en ook Veto zouden zwaar aangepakt worden. De
Financiële Kontrole Kommissie zou - naast tal van andere verdachtma-
kingen - geen geld meer aan de Roze Drempel mogen toekennen
(voorzitter Studentenvoorzieningen Raf Masschelein op kruistocht tegen
de homo's"). Of: hoe een begrotingsdiskussie ontaardt OO'

I

Die bcgrotingsdiskussie voor 1988 was Sociale Sektor gebruikt, zoals de Alma's
de hoofd brok van deze RvS. Om deze en peda's bijvoorbeeld.
'smartlap' ten volle te kunnen volgen, Het uiterst bevreemdende in deze
past wellicht een korte voorgeschiedenis. kwestie is dat de sociale sektor helemaal
Door de intussen welbekende (maar nog geen gebouwen, maar wel een ongeloof-
steeds aktucle) Sint-Annabesparingen lijk zware rekening aan gebouwkosten
verkeert de RvS sinds vorig jaar in eer heeft. Een zinvolle uitleg voor deze
uiterst penibele situatie. De Rijkstoela- paradox is in feite onmogelijk. Je kan het
gen verden met 70 miljoen verminderd alleen maar zien als een uitgekookte
een put die de 42 miljoen van de (dOOI truuk van een handige eigenaar (in casu
de studenten betaalde) verhoging van dl de KUL) om een niet onaanzienlijk
inschrijvingsgelden nu eenmaal niet vol, patrimonium te verwerven op koste van
ledig kon dempen. Men bleef dus met een argeloze gebruiker (de Sociale Sek-
een inkrimping van zo maar eventjes 28 tor). Zo komt het dat de RvS niet aHeen
miljoen zitten. Vorig jaar luidde het alle mogelijke gebouwkosten moet beta-
molto dan ook: hakken. De inleveringen lcn, zoals groot onderhoud, brandveilig-
kwamen echter zo brulaal aan dat het heid en dergelijke (in feite allemaal
voor de RvS onmogelijk bleek het hele eigenaars/asten), maar zelfs opdraait
tekort weg te werken. De Raad van voor de kapitaalaflossingen van de
Beheer besliste toen een deficict van gebouwen die ze gebruikt. Geef toe, een
10 miljoen over te nemen. In '88 zou dat wel erg voordelige regeling voor de
nog 7 miljoen mogen zijn. In '89 nog universiteit.
3 miljoen en tegen 1990 70U men dan
weer in stunt moeten zijn een begroting
ijl evenwicht voor te leggen. Op hel
eerste gezicht. een mooi en acceptabel
vierjarenplan.
Het probleem i, echter dat de RvS.

indien Ie tenminste voor een min ol
meer geloofwaardige werking wil blij-
I en instaan. eerder meer dan mindel
geld nodig heelt. En dan willen we nog
voorbijgannuan de logische vaststelling
Jal dl' RIS ieder jaar een grotere dotatie
IOU moeten krijgen. Men moet immers
rekening houden éli met de ,tijgende
lel en,!..ml.' én met het feit dat de
uiteindelijke tuak' vun dl' R\'S (dl'
dcmoknuiscring van het onderwijs he-
I orderem. allcshchalvc voltooid is.
In lk beg(llting echter staan enkele
·,Io!..oppen·: uitgavenposten die ettelijke
miljoenen meer nodig hebben dan de
voorgaande jaren. I~ierhij denken \I c
konkreet aan Alma (meer duuruv er in
een urtikcl in Je \'eto I an ,olgende-
\Iel''') en veruit hei gflllihte probleem:
dl' gd10U\I ko-ren voor gehou\ll'n die dl'

Wim Heyvaert
Benoit Lannoo
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Het Studiepuntenstelsel

Een heet hangijzer dat stilaan
vaste vorm krijgt
Voor wie het nog niet had opgemerkt: het rommelt weer in de

onderwijswereld. Aanleiding is ondermeer het plan om binnen
afzienbare tijd een nieuwe vorm van studieorganisatie te

realiseren: het 'studiepuntenstelsel'. Over dit verschijnsel schreef
Kringraad vorigjaar reeds een brochure waarin men de lezer aanmaande
het schrijfsel niet weg te werpen. "V zou hem volgend jaar misschien al
nodig kunnen hebben"; luidde het toen. Deze raad is nu 'verzilverd' in
een nota van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VlIR) die momenteel
binnen de KV-Leuven cirkuleert, en waarvan we de inhoud graag voor
V doorlichten.
Het studiepuntenstelsel (SPS) - sommi-
gen spreken liever van een kredietpun-
tenstelsel - ontstond in de tweede helft
van de negentiende eeuw in Amerika en
werd later, weliswaar onder eigen vor-
men, overgenomen in andere Europese
tanden wals Engeland en Nederland.
Zo'n vijftien jaar geleden werd het SPS
voor 't eerst in België ter sprake gebracht.
Dit kaderde in de beginnende herziening
van de wetgeving op de akademische
graden.

Steentje
Aanvankelijk gingen de besprekingen de
slakkegang. Maar sinds vorig jaar kwam
alles in een stroomversnelling terecht.
Ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VliR) droeg zijn steentje daartoe bij. In
haar schoot werd een 'stuurgroep' opge-
richt die onlangs een nota afleverde. De
VlIR zélf beschouwt de nota als "een
ontwerp-reglement dat voorziet in de
principiële mogelijkheid tot invoering
van 'een kredietstelsel', waarvan de
modaliteiten in een bij Koninklijk Be-
sluit vast te leggen reglement moeten
worden opgenomen".
Opmerkelijk detail: volgens hardnek-

kige geruchten zou het SPS binnen vijfof
zes jaar een feit moeten zijn.
Het VlIR-voorstel in al zijn details

bespreken is bijna onmogelijk. Daarom
beperken we ons hier tot de kerngedach-
ten. Verder wordt in de tekst ook een
onderscheid gemaakt tussen een vol-
waardig SPS en een SPS waarbij het
huidig onderwijssysteem grotendeels
wordt behouden. Deze tweede vorm
laten we hier weerom buiten beschou-
wing.

Individu
De belangrijkste krachtlijn van het SPS
betreft de individualisering van de on-
derwijsprogrammatie. Inderdaad, het
SPS maakt het mogelijk dat ieder
student voor zichzelf een programma-
op-maat samenstelt. Wie een akademi-
sche graad, kandidaat, licentiaat, noem
maar op, wil behalen, krijgt een pakket
kursussen voorgeschoteld. Aan elke kur-
sus wordt een bepaald aantal studiepun-
ten toegekend op grond van de veronder-
stelde studielast.
Deze studielast wordt bepaald op

basis van het aantal uren teoretisch
kontaktonderwijs, grosso modo te verge-
lijken met het volgen van kolleges (één
studiepunt stemt overeen met dertig uren

teoretisch kontaktonderwijs). Verder
wordt elke kursus onderverdeeld in een
aantal modulen op grond van het aantal
studiepunten. Het begrip module heeft
betrekking op de leerstof Het is de
overeenkomstige leerstof van één studie-
punt.
Op het niveau van de module kunnen

echter géén studiepunten worden Ver-
kregen. Een kursus is en blijft dus het
kleinste onderdeel van het onderwijs-
aanbod waarvoor studiepunten kunnen
worden verkregen.
Om deze studiepunten daadwerkelijk

te verdienen moet de student in kwestie
eksamen hebben afgelegd voor de desbe-
treffende kursus én daarbij minstens
twaalf op twintig hebben behaald. Het
gebruik van de maatstaf 12120 laat
echter wel nog toe dat de onderwijsin-
stellingen eigen (lees : bijkomende) be-
ooráelingsschema's hanteren.
Om een akademische graad te be-

halen moet men tijdens de akademieja-
ren waarvoor men was ingeschreven
"het noodzakelijk vereiste aantal studie-
punten" verzamelen. In verband met dit
laatste suggereert de nota als konkreet
cijfer: "minstens de helft".

VrijsteUing
Hierbij aansluitend stelt men ook wijzi-
gingen in het vrijstellingensysteem voor.
Momenteel wordt het verkrijgen van
vrijstellingen afhankelijk gemaakt van
alle prestaties over een totaal akademie-
jaar. Wie bijvoorbeeld in juni niet aan
minstens de helft van de vakken deel-
neemt of gedurende het jaar een prakti-
kum systematisch 'brost', kan zijn vrij-
stelling/en) verliezen.
In het SPS levert elke kursus waar-

voor men slaagt het betreffende aantal
studiepunten op, "onafgezien van elke
andere prestatie". In het licht van het
verwerven van een akademische graad
en de studieduur kan' een vrijstelling
echter zijn geldigheid verliezen: "Indien
een student in twee opeenvolgende
academiejaren niet geslaagd is voor een
aantal examens met een waarde van de
helft van het aantal studiepunten waar-
voor hij in de respektievelijke academie-
jaren was ingeschreven, verliezen de
reeds behaalde studiepunten hun geldig-
heid in dezelfde studierichting".

Voortgang
Zoals we reeds eerder schreven moet een
student die studeert in funktie van het
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behalen van een bepaalde graad, elk jaar
een minimum aantal vakken op zich
nemen en moet hij ook elk jaar een
minimum aantal studiepunten behalen
om zich te kunnen inschrijven voor een
volgend akademiejaar.
De studieduur wordt echter begrensd

door de 'modaliteit van het studeren"
hetzij voltijds hetzij deeltijds. Voltijd.!
studeren betekent dat het vakkenpakket
minimaal een studielast heeft van 2/3
van de modale studielast van een studie-
jaar. Een deeltijds student daarentegen
kiest voor een vakkenpakket waarvan de
studielast slechts 1/3 van de modale
studielast van een studiejaar omvat. Op
deze beide punte!! ontbreken in het
VlIR-voorstel konkrete cijfers.

Oorzaken
De redenen voor de invoering van een
SPS zijn van velerlei aard. Vooreerst
wijst de nota op "de enorme expansie
van de wetenschap, de vraag van de
arbeidsmarkt naar differentiatie en de
sterke toename (sinds 1954) van en
differentiatie in de studeni~npopulatie".
Het huidig onderwijssysteem, met zijn

strakke indeling van het onderwijsaan-
bod in studiejaren en studierichtingen,
maakt dat de universiteiten moeilijk
weerwerk kunnen bieden aan deze
ontwikkelingen. "Het studiepuntenstel-
sel zal een bruikbaar alternatief organi-
satiesysteem zijn", aldus de nota. "Het
biedt veel mogelijkheden tot differentia-
tie van het onderwijs en tot samenstel-
ling van een algemeen vorrningspak-
ket".
In tweede instantie wordt het SPS in

verband gebracht met de studiebelasting.
Deze is sterk toegenomen door de
uitbreiding van de wetenschap. Het SPS
is een eerste antwoord op deze proble-
matiek "omdat binnen het SPS bezin-
ning omtrent studielast expliciet veron-
dersteld wordt".
Tenslotte ziet men het SPS ook nog

als een alternatief voor het probleem van
de hoge studie-uitval in het universitair
onderwijs. Heelwat studenten die niet
slagen in de eerste kandidatuur, hangen
de boekentas aan de kapstok. Vanmeetaf
aan opnieuw beginnen op een andere
fakulteit is immers een weinig aantrek-
kelijke idee. "De oplossing hiervoor ligt
bij de valorisatie van de onderdelen
waarin de student wél gelukt is en bij het
voorzien van de mogelijkheid tot over-
dracht van de studiepunten doorheen het
ganse hoger onderwijs", aldus de nota.

. Reakties
Begin juli '87 drukte de VlIR zijn
tevredenheid uit over deze nota. Ook
werd beslist om het rapport voor beoor-

deling en advies voor te leggen aan de
universiteiten. Om een KUL-standpunt
terzake voor te bereiden, werd binnen de
Onderwijsraad een werkgroep opge-
richt. Deze werkgroep stelde twee dok u-
menten op, waarvan de kommentaren
gelijkluidend zijn.
De belangrijkste kritiek betreft de

vaagheid van de tekst en de verwarrende
terminologie. Ook de verregaande pro-
grammatievrijheid van de universiteiten
moet het ontgelden. Daardoor neemt
immers de kans op wildgroei toe, ook
inzake kwaliteit. Ten derde laat het SPS
niet toe om op een volwaardige wijze
een eksamen proef te realiseren. Daar-
mee wordt de betrouwbaarheid van een
deliberatie duidelijk ondermijnd. Ten-
slotte is het SPS niet overtuigend inzake
bewaking van de studieduur. Men vreest
dat het voorstel zal aanleiding geven tot
een ongewenste feitelijke studieverlen-
ging. Toch meent de werkgroep dat, het
voorliggend voorstel voldoende garan-
ties biedt voor "de nieuwe noden binnen
de onderwijswereld".
Rektor Dillemans vroeg ook nog aan

alle Fakulteitsraden om het VlIR-voor-
stel binnen eigen rangen te bespreken. Bij
sommigen is dit reeds gebeurd, bij
anderen dan weer niet. Dit maakt dat we
de kommentaren vanuit deze hoek nog
niet hebben kunnen inzamelen. Maar
niet getreurd, in ons volgend Veto-
nummer krijgt U ze in uitgesteld relais,
samen met het standpunt van Kringraad
terzake.

Herwig Willaert

HENRY VAN DE VELD_E - Leuven heeft nood aan parkings, dat is een bekend probleem. Maar Leuven denkt bij het
uitdokteren van oplossingen blijkbaar slechts in één richting. Zo wil men voor de aanleg van een parkeergarage een
gebouw van de vermaarde architekt Henry Van de Velde slopen. Het knappe gebouw is gelegen aan de Rijschoolstraat en
is nog in goede staat, getuige bovenstaande foto.

Niet iedereen is het eens met de plannen van Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Massart. Volgens een vereniging
van Leuvense kunstenaars, hoogleraars, akademieleraars. kunstkritici en kunstminnaars kan dit gebouw een belangrijke
rol spelen in de broodnodige verbetering van de kulturele infrastruktuur van de Stad Leuven. Leuven heeft wat dat betreft
zeker wat in te halen. Bovendien zou deze stad er goed aan doen haar patrimonium wat te verzorgen, zowel de oude
architektuur (denk bijvoorbeeld aan de prachtige maar verkommerende Sint Michielskerk) als de modernere. (Foto
Jeroen Revalk)
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Zoekertjes zonder kommercieet oogmerk (gezocht, gevoeden, verloren e.d. zija ,",ris: andere (te koop, te huur. tikwerk) worden betaald
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• Gezocht: Vervoer (heen en terug)
naar Bryan Adams op 9 december voor
Z personen. Zw. Steven Tiensestraat
B.

ker. Engels, frans, spaans en nederlands
fout- en probleemloos. Bel 016/
23.46.26.
• Te huur: Mooie ruime kamer, uitste-
kende ligging. Gem. douche en keuken.
Mercierin 22. Inl.: Campus Irena Yzer-
molenstr. 24-218, Heverlee. Prijs:
3700 fr.
• Gezocht Ruime en rustig gelegen
kamer omgeving Brusselsepoort. 4 à
5000 fr (Kontakteer P. VanLeemput, tel.
03/222.31.11, toestel 3145 (werku-
rep).

• Alle tikwerk netjes en verzorgd. Tel.:
011/27.11.44

ZOEKERTJE

• Te huur wegens bisjaar in Kortrijk:
Ruime kamer, Cv, keuken en gunstige
ligging. Prijs: 3000 Bf alles inb. Kon-
taktadres: Maartensstr. 57 Leuven. Tel.
056/21.73.09

• 2 brommers Yamaha RD 50,
9000 km, 5 versn. aan 9500 fr. Moby-
lette 8000 km aan 8500 fr. Perf. staat
weg. legerd. Redingenstraat 75 Leuven
(ze staan voor de, deur op slot) Tel.
23.14.65.
• Te koop: Amstrad PC 1512-640k
IBM Compatibel. Janssens Guy, Bra-
bançonnestraat 95 (sintal) k402 's
avonds .

DE GROOTSTE CARD SHOP
en CADEAU SHOP TE LEUVEl"'\f

~; 11111111111111111111111111111 ~ i~. , 60BF10% kortmq opwrtOon van smdmcmJcaart
(bchaJve promode-an:ikeleul

• Rika vraagt raad. Wie kan de hitsige
jongens van het Justus Lipsiuscollege
terug afkoelen? Schrijven naar Rika,
Regina Mundi, Leuven.
• Voor al uw tikwerk 016/26.09.37

• Wil je bijlessen biologie? Telefoneer
even: 22.97.49.
• Het betere typwerk op tekstverwer-



8 Veto, jaargang 14 nr. 11, dd. 6 december 1987

(Scherm Filip Huyzentruyt)De opmars van de PC's

Gebruiksmiddel of gadget?
Personal Computers zijn in de laatste jaren. Bekend is het verhaal

van de IBM-PC's en haar "klonen": IBM is er in geslaagd een PC
annex aangepaste software te ontwikkelen, die dan later door

andere bedrijven werd nagebouwd, uiteraard in een goedkopere versie.
Ook de produktie op grote schaal leidde tot een serieuze daling in prijs
van de Personal Computers. De PC's kwamen toen binnen het bereik
van een grotere groep mensen met een kleiner budget. Tot die groep
behoren ook studenten. Bedrijven en handelaars hebben daar blijkbaar
weet van en spelen maar al te graag in OP de ontluikende interesse bij
deze bevolkingsgroep. VTK organiseerde op 2 en 3 december Compir,
een komputerbeurs met studentvriendelijke prijzen en Apple toert deze
dagen met haar Apple univ tour '87 rond op de Leuvense universitaire
terreinen.
Vanuit de f wetenschap dat burgerlijke
ingenieurs in spe nogal eens met een
komputer werken en er vaak zelf ook
een hebben of willen kopen, organi-
seerde VTK haar komputerbeurs. Om-
dat de prijs van zo'n PC voor vele
studenten nog altijd een probleem
vormt, nodigden ze vooral Leuvense
handelaars uit die student vriendelijke
prijzen kunnen aanbieden.

"klonen" van het IBM-systeem, waarop
alle IBM-software kan draaien). De
gemiddelde prijs voor zo'n toestel ligt
tussen de 35.000 en de 50.000 BE Een
groter en krachtiger systeem, ook wel
mini-frame genoemd, kost al minstens
200.000 BE Het nieuwe, door IBM zelf
"niet te kraken" genoemde, IBM-
Systeml2 was er niet aanwezig. Koen
Knoops en Bernard Zwaenepoel, de
VTK-organisatoren van de beurs, vertel-
den dat dit systeem veei te duur is voor
studenten en daarom ook niet op een
student vriendelijke beurs kan worden
voorgesteld. Bovendien heeft een stu-

Kopie
De produktcn die zij studenten aanbie-
den, 7ijn vooral IBM-kompatibelen (de
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dent ook niet het geld om de IBM-
software van dat systeem te kopen. Met
een angstige blik naar onze pen en onze
blocnote en met de opmerking dat we
dat toch maar niet moest schrijven,
gaven ze wel toe dat het bij studenten nu
niet echt de gewoonte is om soft-ware te
kopen. Meestal wordt die soft-ware voor
100 BF gekopieerd. Als je dat nog niet
wist, weet je het dus ook niet van ons.

Gadget
Over het aantal studenten dat zo'n PC
bezit, bestaat er geen zekerheid. Sommi-
gen noemen het een minderheid, ande-
ren een meerderheid. Wat doet eer.
student met zo'n PC? De handelaars en
bedrijven prijzen hun komputers vooral
aan omwille van de tekstverwerkings-
mogelijkheden. Het gebruik van een PC
kan een seminariewerk of een tesis
aardig wat vooruithelpen. Volgens Ber
nard Zwaenepoel moet je het beschou
wen als een dure typmachine. Het kost
20.000 BF meer, maar het is handiger er
je doet er ervaring mee op. In de
beroepswereld wordt namelijk vaak
verondersteld datje al met zo'n PC kunt
werken. Niet alle studenten zijn het
ermee eens dat het maken van een tesis
de aankoop van een PC verantwoordt.
Een groepje studenten uit 2de kandida-
tuur Burgerlijk Ingenieur vindt dat je
ook gebruik kunt maken van de kompu-
ters van de fakulteit. Ze zouden zelf pas
een aankoop overwegen wanneer hun
beroep dat noodzakelijk maakt.

Is een PC niet vaak een g..dget?
Primeert het prestige dat aan het bezit
van een PC verbonden is niet vaak op hel
praktische nut dat een student er kan
uithalen? De meeste studenten denken
dat een PC toch nog altijd wat duur is
om werkelijk als gadget te funktioneren.
Het is nog geen gespreksonderwerp van
de dag, maar, zo vertelden verschillende
studenten ons, er zijn altijd wel van die
"maniakken", van die "freaks". An
Ceelen uit 2de Kan Burgerlijk Ingenieur
vindt echter dat er wel vrij veel over
gepraat wordt. "Je hoort niets anders,
dan dat iemand dit of dat wel even op
7.ijn PC zal flikken".

Potentie
Ook Apple is zich bewust van het belang
van de studentenmarkt. Om hun pro-
dokten meer bekendheid te geven onder
dè7e groep. reizen ze met een bus tijdens
hun Apple UIliI' Tour '87 de verschil-
lende universiteiten af. Ook zij prijzen
\ ooral de tckstverwerkingsmogelijkhe-
den \ an hun PC's aan. Ze geven wel toe
dat dl.' student zo'n ding eigenlijk niet
echt nodig heeft. Daarom beschouwen
/c dol.' groep dan ook eerder als een
potentiële klantengroep. Met zo'n Tour
\\ illcn IC niet in de eerste plaats veel
\ crkopcn. maar wel hun naam en hun
produktcn meer bekendheid geven. Je
\\ eet nooit \\ aar dat later goed voor kan
IÜn.

Ca ria Rosseels

Maandag 7 december
20.00 u LEZING Le changement dynasllque de 987: la grande Déchirure de I'Europe, door

prof. Sassier, in Zeger Van Hee.
20.30 u PERESTROJKA-FILM Kinderhuwelijk (Jian Zhong, China, 19851,in 't Stuc, ink. 80

100, org. Stuc.
23.00 u PERESTROJKA Nostafghia (Tarkjovski, USSR, 19831, een intense poêtische

kijkervaring, In 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Dinsdag 8 december
20.00 u LEZING De Rozenkruisers: het leven is een paradox, in Mechelsestr. 80, ink. gratis,

org Rozenkruisers genootschap.
20.00 u DEBAT Stemmen voor Demokratisering, met vertegenwoordiging van alle politieke

partijen en van studenten, in Aud. Ves., ink. gratis, org. Sociale Raad.
20.30 u PERESTROJKA Tema (Panfilov, USSR, 19791,satire, in 't Stuc, ink. 80/100, org.

Stuc.
20.30 u KONCERT Jozef Sluys (orgeil en het Leuvens Gregoriaans Koor olv F.Mariman, in

Sint-Jan-De-Doperkerk, Groot Begijnhof.
22.30 u PERESTROJKA Wilde Bergen (Xueshu, China, 19851,de Chinese KP de stuipen op

het lijf, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Woensdag 9 december
10.00 u JOBINFOBEURS Tewerkstellingsperspektieven en selektieprocedures, meer dan

50 stands, in Universiteitshal.
11.00 u BOEKENBEURS Religieuze boeken en tijdschriften, in Maria Theresiakollege, ink.

gratis, org. Vlaamse Bijbelstichting.
20.15 u LEZING Ingrijpen in het leven, nieuwe technieken en verschuivende betekenissen,

door prof. Burms, in HIW,Kard. Mercierpln. 2, ink. gratis, org. HIW
20.00 u FILM American Gigolo, in Aud. Yes.00.17, ink. 80, org. Ortho.
20.30 u PERESTROJKA De zaak van het zwarte kanon (Jianxin, China, 19851,satire over

partijburokratie, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
22.00 u FILM Reds, in Aud. Yes.00.17, ink. 80, org. Ortho.
22.30 u PERESTROJKA De paardendief (Zhuangzhuang, China, 19851, rechtvaardigheid

bestaat niet, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
IDonderdag 10 december

14.00 u OPENDEURDAG' Officiêle opening van het kringencentrum L & W, receptie,
pianokoncert Dirk Schreurs en animatie, in Blijde Inkomststr.11, org. FAK L & w.

20.00 u INFO Dag van de rechten van de Mens, voorstelling Amnesty International, in Jan
Stasstr. 2, ink. gratis, org. AI.

20.00 u DEBAT Waarvoor kiezen kristenen, met Magda Aelvoet en Jan Cap, in Don Bosco,
Zwaluwstr. 6, Kessel-Lo, org. Kristenen voor Socialisme.

20.00 u LEZING Vezelay, een verhaal van Vrijheid en Mach~ door Prof. Raoul Bauer (St
Lucas Gentl, in MSI 00.28, ink. gratis, org. Historia.

20.30 u PERESTROJKA The wall driller (Szomjas,Hongarije, 19861,woonkomplexen en een
mooie buurvrouw, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u VOORDRACHT De roeping van de mens, over Multatuli, door Herman Verscheiden
• van Teater Malpertuis, in L & W,8ste verd., org. Germania.
20.30 u FILM La terra trema (Visconti, 19481,het Italiaanse neo-realisme op zijn hooqtepunt,

in aud Vesalius, org. DAF.

Vrijdag 11 december
20.00 u KERSTKONCERT Bob Boon Singers, in St-Geertruikerk, Hart-maartstr., ink. 150/

180, tvv de bouw van gezinsvervangend tehuis mentaal gehandikapten, org. Hejmen/
Gertro-koor.

Maandag 14 december •
20.00 u LEZING Ekonomie en migrantenproblematiek, door prot. Martens, met video over

misbruik van gastarbeiders, sinds de kolonisatie, in Dekenstr.2, ink. gratis, org. WAEK.
20.00 u KONCERT Het nieuw Belgisch kamerorkest, olv J. Caeyers, werken van Mozart en

Schubert, in Stadsschouwburg.

TENTOONSTELLINGEN
Amerikaanse kunst na 1945 (privébez~l: in FacultyClub, tot 18december, van 10.00tot 12.00
en van 14.30 tot 17.00 u, ink. gratis.
Willy Meysmans: tekeningen, terracotta's .en bronzen, in de Jonge Jacob, Lei 19, tot 31
december, van 11.00 tot 18.00 u.
Alaln Van Welt: olieverfschilderijen, in De Spuye (aan 't Sportkotl, tot 22 december.
Roger Raveel: grafiek, in Expozaal L & W,tot 13 december, van 11.00 tot 18.00 u.
Mlchael Farrell : recente schilderijen, in Iers Instituutvoor EuropeseZaken, Broekstr. 1, van 8
tot 18 december, van 17.00 tot 18.00 u, ink. gratis.


