
Een werk va~ lange adem

STeRr~enslag
in Leuven
Het einde van het eerste werkingsjaar van 'Studenten Tegen

Racisme' is in zicht. De mensen die zich in de loop van dit
akademie jaar hebben ingezet om binnen hun kring of fakulteit

hun medestudenten. docenten en professoren te bewegen tegen het
racisme, moeten immers ook eksamens afleggen. Maar het feit dat er op
dit ogenblik twee Fakulteiten Zonder Racisme zijn, dat er meerdere
kringen zijn waarvan 60% de oproep voor een Universiteit Zonder
Racisme heeft ondertekend en dat er zelfs kleine STeR-kernen het leven
hebben gezien, geeft het projekt STeR een voldoende basis om volgend
jaar verder te werken. De strijd moet ook verdergaan. In de toekomst
moet een anti-racistische houding álle studenten eigen worden. Want hoe
je het ook draait of keert, de aanwezigheid van "vreemdelingen" in onze
samen1eving is al lang geen tijdelijk fenomeen meer. Het is een
struktureel gegeven.

Afgifte: Leuven X (weekblad - I19rschijnt niet van juni tot augustus)

K'eine verkiezingen, grote verkiezingen, allemaal in de
\.t>to.De kleine was, waar we zelf aan mogen meedoen,

en de grote, die we uithangen. Bij ons lees je wie er volgend
jaar allemaal preses wordt en de plannen die ze maken, en
ook wie er volgend jaar onze Grote Papa wilt worden. \.-án
ons moet je het allemaal volgen. Op bijna alle pagina's van
dit boekje.

Autobanden zijn een plaag voor het milieu. Jaarlijks
komen er ettelijke miljoenen van die dingen op de

afvalhoop terecht. Kreatieve mensen weten er echter nog
nuttig gebruik van te maken. De laatste rage in Amerika is
bijvoorbeeld het autoband-hoepelen. Sommigen leren er

(X)k wel mee buikdansen. Je kan er natuurlijk ook wel een
groot vuur mee maken, met lekker veel zwarte rook. Dan
word je tenminste toch nog ergens gezien. Bij ons op pagina
9.Het laatste manifest is nog niet geschreven. Eeuwen

geleden schreef de filosoof Foutier al L' amour en
Liberté, maar dat boekje werd pas in de jaren zestig in
Amerika bekend. De man hield nogal van lesbiennes, hij
ontwierp er zelfs een teorietie over. Slechts een paar mensen
op een miljoen zouden van zijn slag zijn, en omdat wij nogal
wat affiniteit voelen met minderheden, treden we graag in
zijn spoor. Op pagina 4.

uw wekelijks blad is stilaan aan het uitbollen. Nog enkele
weken, en het is ook voor ons weer feest. Nu zitten we

nog wanhopig te wachten, vooral op lesbiennes en andere
meisjes. We missen het gekir en de liefde, de uitdaging en de
jaloezie. Dynamische meisjes vergooien hun talenten als ze
niet snel bij Veto komen werken. Wij ontvangen ze met open
borst maar ze mogen natuurlijk ook een paar jongens
meebrengen.

VERKIEZINGEN zijn er binnenkort ook weer aan de KU Leuven: er wordt dan namelijk een nieuwe rektor verkozen.
Vorigekeer mochten de kandidaJen niet worden geïnterviewd. Dat mag nu wel Jiétowilde daar gretig gebruik van maken,
11UlIlrmoest met u vaststellen dat 11UlIlréén kandidaat het aandurfde de handschoen tegen de huidige rektor Dillemans op
te nemen: rektor Dillemans zelf. Op pagina's 6 en 7. (Foto Hendrik l)e/agrange)

Visie
In de voorlopige versie van de visietekst
van STeR staat dan ook dat de weg van
"de positieve verhelderende bewust-
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veralgemeend en algauw breidt het
onbegrip zich uit om te ontaarden in
vreemdelingenhaat. Partijen als het
Vlaams Blok drijven op dergelijke sim-
plistische racistische retoriek, die vooral
~bijdiegmendi~~~ste~ ~._~~ ----~~-------------------------------------------
stuD in de m........ PPV. en die de
redenen voor hun eigen kansarmoede
gaan zoeken in de bedreigende aanwe-
zigheid van anderen.
Het meest voor de hand liggende

verweer tegen een politiek die slechts
kan wortelen in die xenofobe reaktie van
de bevolking is dan ook een degelijke
informatie: als net het onbekende angst
inboezemt, zal een grondigere kennisma-
king met de 'andere' heel wat onbegrip
wegnemen. Dat aspekt van sensibi1ise-
ring is zeker een van de grondslagen die
een verdere uitbouw van de STeR-
kampagne moet dragen.

Sedert de oprichting van een Koninklijk
Kommissariaat voor het Migrantmbe-
leid, is de diskussie rond racisme en
xenofobie eigenlijk niet meer stilgeval-
len. De "migrantenproblematiek" ligt bij
velen immers in een zeer gevoelige
lCImi[ Eà het politiIà debat erover is
aktueler dan ooit
Zoals.in de meeste West-Europese

landen groeit ook in ons land het aandeel
van buitenlanders, vreemdelingen, men-
sen met een andere nationaliteit, een
andere huidskleur of godsdienst. Van die
aanwezigheid maken sommigen handig
gebruik voor de eigen politieke doelein-
den. Het is inderdaad geen onbekend
gegeven in de westerse geschiedenis dat
de evidente xenofobie. de angst voor het
onbekende. wordt aangewakkerd. Die
xenofobie verwordt dan tot uitgesproken
racisme. De 'andere' moet dienen als
zondebok voor al wat er fout loopt in de
maatschappij.
En wie een hond wil slaan, vindt

gemakkelijk een stok. Slechte ervaringen
met immigranten. last van lawaai of van
agressie, individuele ervaringen worden

1. GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
2. GESCHIEDENIS VAN DE OUDHEID
3. ROMAANSE FILOLOGIE
4. PEDAGOGIE
5. MODERNE GESCHIEDENIS
6. PSYCHOLOGIE
7. SOCIALE WETENSCHAPPEN
8. KLASSIEKE FILOLOGIE
9. SCHEIKUNDE
10. BIOLOGIE
11. SINOLOGIE
12. LANDBOUWWETENSCHAPPEN
13. ARCHEOLOGIE
14. SLAVISTIEK
15. GENEESKUNDE
16. GERMAANSE FILOLOGIE
17. RECHTEN
18. JAPANOLOGIE
19. KRIMINOLOGIE
20. MUSIKOLOGIE
21. FILOSOFIE
22. KUNSTGESCHIEDENIS
23. EKONOMISCHE WETENSCHAPPEN
24. LICHAMELIJKE OPVOEDING'
25. TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Akademisch en Wetenschappelijk Personeel: 53 handtekeningen
Totaal aantal handtekeningen: 4120 I
Fakulteiten Zonder Racisme zijn Pedagogische en Psychologische Wetenschappen met
65,6% en Sociale Wetenschappen met 60,7%.

making" de enige mogelijke weg is uit
het migrantenvraagstuk. De vreemdelin-
gen zijn hier en ze zullm hier hoe dan
ook blijven De immigratiegolven van
de jaren zestig en zeventig zijn immers
onomkeerbaar en met de eenmaking van
Europa zullen wellicht nog meer niet-
Belgen onze grenzen overschrijden.
Daarom is het volgens STeR nodig dat
de scholen en de universiteiten racisti-
sche vooroordelen wegwerken. Het is
aan de scholen en de universiteiten om in
tegenstelling tot sommige politici de
gelijkberechtiging te promoten. In de
scholen en de universiteiten moeten
simplifikaties als "ze pakken ons werk a~
ze stinken, ze vormen een bedreiging
voor onze persoonlijke veiligheid, ze
vervuilen onze buurt" voor eens en voor
altijd uit de wereld geholpen worden.
STeR-leuven heeft door haar oproep

voor een Universiteit en Hogeschool
Zonder Racisme al een klein steentje
willen bijdragen tot deze kruciale taak.
In een petitie riep de beweging op tot
wetenschappelijk onderzoek en kritische
houdingen inzake diskriminatie tegen-
over migranten. Ze heeft de petitie laten
cirlruleren om zoveel mogelijk mensen
ertoe aan te zetten zich niet alleen achter
deze eisen te zetten. maar er zich ook
voor in te zetten. En ze is er op een korte
tijd nog in geslaagd ook. Niet minder
dan 4120 studenten. docenten en profes-
soren hebben zich met hun handteke-
ning uitgesproken tegen het racisme. En
niettegenstaande STeR-leuven pas echt
goed van wal stak in januari 1990. heeft
zich in de kring Medika al een kleine
"STeR-kern" gevormd Deze kern be-
staat uit een vijftiental toekomstige
dokters die door allerlei aktiviteiten "het
algemeen menselijk principe dat iedere
mens gelijk geboren wordt en gelijke
kansen tot ontplooiing moet krijgen"
binnen de kring Medika gestalte willen
geven.

Naast Medika zijn vooral de fakultei-
ten van de Pedagogische en Psychologi-
sche Wetenschappen en die van de
Sociale Wetenschappen het vermelden
waard. Deze beide fakulteiten zijn er
immers in geslaagd om 60% van hun
studenten ertoe aan te zetten de oproep

voor een "Universiteit Zonder Racisme"
te ondertekenen. Zij verdienen voor het
akademiejaar 1989-1990 terecht ~
"Fakulteit Zonder Racisme" en zullen
daarvan een schriftelijke getuigenis ont:
vangen. Hetzelfde geldt ook voor de
kringen die de 60% behaalden. Bij de
uitslagen dient overigens wel vermeld te
worden dat de ondervertegenwoordi-
ging of totale afwezigheid van sommige
kringen en fakulteiten niet zozeer gele-
gen is in onbereidheid of uitgesproken
racistische gezindheden. maar eerder in
een nog gebrekkige werk-struktuur.

Dit akademie jaar heeft de werking
van STeR immers hoofdzakelijk ge-
draaid op de onvermoeibare inzet van
mensen van Sociale Raad. De kringen
die geen vertegenwoordigers hadden op
die raad, behalve Bios, bleven dan in de
meeste gevallen ook buiten schot en
namen niet deel aan STeR. Moest er
bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van

het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
op Sociale Raad gezeten hebben. dan
zou de petitie wellicht ook daar gecirku-
leerd hebben, wat nu nauwelijks het
geval is geweest. Naar volgend jaar toe is
het dan ook de bedoeling van STeR om
naar het voorbeeld van Medika in alle
kringen en fakulteiten STeR-kernen op
te richten. Uit deze kernen zouden dan
vertegenwoordigers moeten setelen in
het regionaal Ster-komitee dat op 'haar
beurt afgevaardigden zou hebben op de
nationale vergadering van STeR. STeR
leeft immers niet alleen aan de KUL.
Ook in Antwerpen en Gent is de
beweging volop in de weer om een groot
anti-racistisch studentenfront uit te bou-
wen als fundament voor de mundiale
kultuur waarnaar we onvermijdelijk
evolueren.

Tie Roefs
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Op pagina 4: de roze zaterdag én de blauwe maandag. Gaat dat zien!
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Subsidies

Financiële
Kontrolekommissie

Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden
door derden onder de noemer "Vrije Tribune".
De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de
gepubliceerde tekst. Standpunten die in een
Vrije Tribune worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de auteurs. 0

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

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitwnderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ± l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

FKK, de Financiële Kontrole Kommissie van LOKO is in
opspraak. Na de erkenningskwestie vragen enkele men-
sen zich af of het nog wel "opportuun" is vrije verenigingen
te financieren. Zijwillen FKKteruggeven aan de Academi-
sche Overheid (Studentenvoorzieningen) of zelfs helemaal
afschaffen. Volgende week vrijdag worden op Kringraad
(KR),dat bevoegd is voor FKK,kringstandpunten verwacht
over deze materie.
1. Sommige mensen zijn tegen subsidiëring van politieke
organisaties, want "zij zijn impliciet verbonden aan partij-
ideologie. Ditleidt onvermijdelijk tot een versmalling van de
standpunten en kan een maatschappelijke bewustwording
enkel tegenwerken", zo luidt de stelling. Ten eerste zijn
politieke organisaties niet noodzakelijk partijgebonden.
Verder geeft deze bewering de indruk als zouden alleen
partijpolitieke verenigingen aan "versmalling van stand-
punten" lijden. Elk standpunt is echter per definitie
"versmald". Een standpunt zonder een uitgesproken
voorkeur of opstelling t.o.v.een gegeven is geen standpunt.
Men kan trouwens niet verwachten dat verenigingen hun
standpunten door elkaar gaan uitmiddelen want dan
houden ze juist op verschillende standpunten naar voor Ie
brengen en verliezen ze hun bestaansreden. "Het"
standpunt bestaat niet. Maar precies de confrontatie met
standpunten en ideologieën van de meest diverse plui-
mage dwingt de student tot de inname van een positie of
stemt alleszins tot nadenken. Ditwerkt discussie en kritiek
in de hand en kan maatschappelijke bewustwording alleen
maar bevorderen. Zonder kritiek is er geen democratie en
zonder discussie geen kritische vorming. Deze objectieven
hadden de oprichters van FKKvoor ogen. Daarom is FKK
een essentieel onderdeel van de demokratiserings-
gedachte.
2. Maar vandaag durven mensen die anders de mond vol
hebben van "demokratisering" te stellen dat "LOKO als
organisatie er geen voordeel bij heeft om subsidies uit te
keren. Als je de vergadertijd en de negatieve weerslag op
de werking van KR in rekening brengt zijn er alleen maar
nadelen aan de FKKverbonden en moet ze dus afgeschaft
worden". Inderdaad, het woordje opportuun zegt al ge-
noeg. FKK leidt tot discussies, spanningen en uitlopende
vergaderingen. Het gaat er echter niet om of FKK
opportuun is voor LOKO of, anders gezegd, of LOKO er
voordeel bij heeft subsidies uit te keren! Het gaat erom dat
deze subsidies demokratiserend werken, dwz. dat zij aan
elke vereniging die aan maatschappelijke bewustwording
wil doen, de kans geven om activiteiten en een werking te
ontplooien. Waarom krijgen studenten een beurs? Omdat
zij evenveel recht hebben op onderwijs als studenten die
geen beurs nodig hebben. Zo ook hebben verenigingen die

weinig financiële armslag hebben evenveel recht op een
werking als de verenigingen die bulken van het geld.
Zeggen dat FKKafgeschaft moet worden is de "principes"
van de studentenbeweging zelf in vraag stellen. Of zijn
bewustmaking en politieke mondigheid niet even belangrijk
als lage maaltijdprijzen ?
3. Maar aangezien FKK aan KR zoveel last berokkent, is
het maar "logisch die verantwoordelijkheid naar de Raad
voor Studentenvoorzieningen terug te schuiven". Zou men
elk item dat KR last berokkent dan van zich af moeten
schuiven? Laten we dan kappen met de hele VVS-rotzooi,
of met het Plan-Dillemans. Wil men elke "ongezonde
.twistappel" overboord gooien? Dan moet over alle dingen
'die grote meningsverschillen oproepen gezwegen worden,
want discussies schaden de efficiëntie, opportuniteit en
snelle beslissingen van KR.

Enkele jaren geleden schoof de voorzitter van RvS de
bevoegdheid over FKK door naar LOKO, voor een deel
omdat hijzelfniet wist wat ermee aan te vangen. De boel nu
terugsturen betekent sowieso het risico op afschaffing. De
studentenbeweging zou een verworven recht en verwor-
ven centen zomaar prijsgeven. Prof. Masschelein zal
denken: "Zijn ze nu niet groot genoeg om zelf hun
problemen op te lossen?"
4. De mythe dat de kringen en LOKO zich niet met
(partij)politiek moeten inhouden viert hoogtij. Alleen als
men zich ver van elke ideologie en partijpolitiek opstelt zou
men onbevooroordeeld en objectief kunnen beslissen. KR
dient zich met onderwijs bezig te houden, denken velen.
Deze mensen zien niet in dat elke beslissing politiek
gekleurd is. LOKO doet de hele tijd aan politiek. De
bewering "niet aan politiekte willen doen" strooit zand in de
ogen en is evenzeer politiek, maar dan een ne~aste.

Het FKK-feuilleton is symptomatisch voor de houding
van verscheidene kringafgevaardigden en zelfs LOKO-
mandatarissen: twisten over Miele formele kwesties, geen
welomschreven en eerlijke termijnvisie meer, gegoochel
met het vaak inhoudsloze "demokratisering!" als het van
pas komt en als gevolg daarvan beslissingen op basis van
opportunisme of persoonlijke autoriteit. De beste redenaars
kunnen hun ideeën veelal het beste doordrukken. En juist
degenen die het hardste roepen om de afschaffing van
FKK weten héél goed welke politieke lijn LOKO volgens
hen moet volgen.

FKKis dan ook een testcase voor de verdere ontwikke-
ling van de studentenbeweging en met name voor de
inhoud die zij wenst te geven aan het uitgeholde begrip
demokratisering.

Volgens ons had de vorst maar twee
keuzen: ofwel tekent hij (hoe erg ook de
innerlijke strijd), ofwel tekent hij niet. In
dit laatste geval weigert hij echter de wil
van de meerderheid uit te voeren en stelt
hij zich partijdig op: hij komt zijn
verplichtingen dus niet na en zou bijge-
volg troonsafstand moeten doen. De
regering heeft echter een tussenoplossing
geconstrueerd die gebaseerd is op een
spreekwoordelijke verkrachting van art.
82 van de GW: ze heeft wetens en
willens de juridische betekenis van 'zich
in de onmogelijkheid bevinden om te
regeren' misinterpreteerd: we weten
allemaal immers zeer goed dat de
Koning niet gevangen zit, of ernstig ziek
is, noch door krankzinnigheid niet kan
regeren.

Wat moet er nu gebeuren? Volgens
ons is het niet noodzakelijk dat Boude-
wijn moet aftreden: zijn reputatie als
vorst was vlekkeloos, en het huidige
precedent is niet van die aard dat hij
werkelijk alleen op basis hiervan, onaan-
vaardbaar wordt voor een deel van de
bevolking. wei moet ervoor gezorgd
worden dat de vorst voortaan zich zal
onthouden van het meedelen van zijn
opinies over delicate kwesties: hij mag
enkel de spreekbuis zijn van wat hij en de
regering samen beslissen, waarbij de
kroon niet ontbloot mag worden: d.w.z.
de bevolking mag niet weten hoe zwaar
de mening van de Koning in de beslissing
heeft doorgewogen. Bovendien moet het
woordje 'onmogelijkheid' in art. 82 van
de GW duidelijk gesteld worden, zodat
geen enkele interpretatieve manoevreer-
ruimte meer mogelijk kan zijn.

Enkele studenten van de KU Leuven

Koning
Dat Koning Boudewijn, net als ieder
ander mens, een eigen mening kan
hebben, en natuurlijk ook ethische
bezwaren kan hebben tegen, in dit geval,
de abortuswetgeving, lijkt ons evident.
De hamvraag is echter: mag hij ze
openbaar maken? Hierop denken wij
negatief te moeten antwoorden: immers
hij moet Koning zijn van iedere Belg en
onpartijdig zijn. Wanneer hij echter
publiek zijn mening gaat verkondigen,
zal een deel van de bevolking zich niet
meer kunnen vinden in de Koning en zal
Boudewijn enkel Koning meer kunnen
zijn van bv. enkel de katholieken en niet
van de vrijzinnigen. Stel je even voor dat
de Koning publiek stelling gaat nemen
voor de sluiting van de Kempense
steenkoolmijnen, voor de 'deportatie'
van gastarbeiders... voorbeelden zijn
legio.

Natuurlijk zal het zo een vaart niet
lopen: Boudewijn is immers een ver-
standig man. Maar waarom dan toch de
juridische mogelijkheid scheppen? Ook
met het voorgestelde onderscheid tussen
Boudewijn als privé-persoon enerzijds
en de vorst als instelling anderzijds,
hebben wij het moeilijk. Immers: Ko-
ning zijn, is geen dagtaak: Boudewijn
vertegenwoordigt ons allen, dag en
nacht De persoon en de instelling zijn
dus niet altijd met elkaar verbonden.

DlrkBoeckx
(lid KR '89-'90)

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)

Niettemin bij Germania

Waken waar het schoentje
wringt .

Antwerpen
Voor de goede orde deel ik U, aanslui- .
tend bij uw artikel 'Elke fabriek zijn
eigen unief (19.3.90) graag het volgende
mede:
- de UIA is pluralistisch, niet vrij-

.zinnig;
- de Universiteit Antwerpen IS, on-
danks haar beperkt onderwijsmandaat,
qua aantal studenten (7800 in 1989) nu
reeds de derde universiteit in Vlaande-
ren, zij streeft er dus niet naar de vierde te
worden; .
- prof Adams is rektor van de UIA,
geen dekaan;
- de meeruitgave voor de overheid voor
een volledige faculteit Toegepaste We-
tenschappen zou volgens onze bereke-
ningen slechts een fractie bedragen van
wat de decanen van de drie universitei-
ten beweren.
Voor het overige stel ik vast dat de stijl en
strekking van het artikel nogal wat
overeenkomst vertoont met deze van de
franstaligen .in hun verzet tegen de
splitsing van de universiteit en de
overheveling van de UCL.

Karel Van Goethem
UIA
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30 april 1990 Twee lolploegen volstonden niet om de 'officiële' verkiezingspIoeg
'Niettemin' bij Germania van een zege af te houden. Preseskandi-
daat Walter Schroaten en zijn vice, Gunther Peeters, hadden dan

ook veel troeven in handen. Ze leerden de knepen van het vak in het
huidige presidium, ze zijn populair, en volgens hun verkiezings-
programma zijn ze gedreven door een enorme werklust en een geronde
dosis idealisme. Daarenboven kunnen ze steunen op een ploeg van nog
eens zesentwintig leden, die bijna allen willen voortbouwen op de
huidige werking. De traditie van een sterke presidiumploeg binnen
Germania lijkt dus te zullen worden verdergezet.

groot engagement binnen LOKO, waar
ze zich achter de traditionele LOKO-
filosofie willen stellen: de demokratise-
ring van het onderwijs op alle nivo's.
Bovendien willen ze volgend jaar bijzon-
der waken over de realisatie van het plan
Dillemans. Vooral in de POC, waar het
schoentje wringt.
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Voorbeeld

De germanisten moeten nogal tevre-
den zijn over de werking van de presidia
van de afgelopen jaren. Het grootst
aantal stemmen ging dit jaar naar
funkties die met een erg traditioneel
programma voor de dag kwamen: de
Literaire Wedstrijd, Sociale Raad, de
kursusdienst en kultuur. Dat men het
kringblad van naam wil veranderen
vond men blijkbaar niet zo leuk. Het
anagram anagrem sloeg weinig in. Toch
zijn ze bij Germania daarom nog niet
vies van een beetje verandering. Samen
met de presidium verkiezingen werd er
een referendum georganiseerd over het
drukken van kursussen op kringloop-
papier. Omdat er daarover dit jaar
binnen het presidium diskussie was,
werd dan maar de toelating aan alle
stemmers gevraagd. 123 studenten wa-
ren voor, 33 tegen.

Het nieuwe presidium van German1a
is trouwens nogal uniek in Leuven. Nu er
aan de KU Leuven meer meisjes dan
jongens studeren, moet er maar eens wat
nagedacht worden over de betekenis van
de vrouwelijke vertegenwoordiging bin-
nen de studentenverenigingen. In het
nieuwe Germania-presidium zitten 18
meisjes, maar dit jaar wel geen in het
kader.

Drie leden van het huidige presidium
zorgden voor wat animo op de nogal
voorspelbare verkiezing. Samen vorm-
den ze een tri9mviraat, de Drie Wijzen,
ofte LSD (Bruno Leys, Herman Smits en
Erik Derycke). Het programma van hun
lolploeg was grappig, en zal ongetwijfeld
sympatie uitgelokt hebben. Te veel

Hoewel iedereen al lang weet dat het
NSV beestig is, dat er niet mee te praten
valt. Hobu was opvulling en Stuc hoefde
niet zo uitgebreid. James Dean is allang
voltooid verleden tijd. Weg ermee. En
wat er nu zo speciaal is aan het '!\iet
zomaar-alledaagse zwembad', weet ik
nu nog steeds niet. Hoe goed Spillebeen
Fuentes kent, kan mij gestolen worden.
Er staat deze week nogal veel interes-
sants in, proficiat, heren.

Een lezersbrief van Staes doet mij dan
weer vragen stellen over uw artikelen.
Zo staat er wel elke veertiendagen een in.
In de teksten staan nog te veel fouten in.
En Veto komt nog steeds vier (4 !) dagen
te laat aan bij mij. En u maakt te veel
opsommingen in uw teksten. Ze zijn te
lang. Ik weet op het einde niet wat er
allemaal gezegd werd. Het valt gewoon
niet bij te houden. Zo, if no comment,
houdt (sic) ik het hierbij.

Wendel Van Hespen

inside echter om er veel over te zeggen,
een voorbeeldje volstaat wel. In de
Fakbar willen ze enkel nog tonic met
fruitsap, Jo, geliefd kafeebaas uit de
buurt, zou moeten fakbaas worden. De
kringbar van L&W is trouwens thuisba-
sis van heel wat lolploegen. De muren
hangen er vol met programma's die niet
veel verder dan de bar komen. Dat van
Germaine bijvoorbeeld, de tweede 101-
ploeg bij Germania. Anoniem, en met
een heel beperkt, licht waanzinnig pro-
gramma. Meer krapuul in tweede kan,
een zattere preses en kortere presidium-
vergaderingen.Fanmail

Nee, een beetje serieus. Veto heeft
natuurlijk wel waarde als informatie-
bron. En kán soms wel boeiend zijn.
Maar is het dikwijls niet. De rubrieken
die ik het liefste lees zijn de lezersbrieven,
de zoekertjes, de agenda, de 'kafeetheo-
rieën' en de rechtsbovens. Spijtig heeft
Veto niet veel concurrentie.

De serie artikelen over het plan
Dillemans en de rektorverkiezingen lees
ik gretig. Ook het artikel over de 'univ
van de ontucht' was de moeite, hoewel
ook mocht vermeld worden dat de
deontologische regels bij het VM-sys-
teem even erbarmelijk zijn opgesteld.
'Grenzen aan de haat' mocht er ook zijn.

Radioliefde
Herman Smits kreeg als preseskandi-

daat voor LSD twaalf stemmen, zowat
een tiende van het aantal waarmee
Walter Schrooten verkozen werd. Nogal
raar was dat Herman ook als free-lance
opkwam bij Niettemin, waar hij meer
dan honderd stemmen in de wacht
sleepte. Als er wat van de verkiezingsbe-
loften van Niettemin in huis komt, zal hij
zich daar in elk geval kunnen nuttig
maken. De ploeg komt naar buiten met
heel wat goede voornemens. Op het
programma staan onder andere produk-
tieve diskussies binnen de kring en een Koen Hendrickx
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Kringverkiezingen bij de rechten

De kater van het Huis
.Der Rechten
Met de nodige nuances zou je kunnen zeggen dat de

rechtsstudenten ook dit jaar trouw gebleven zijn aan de traditie
telkens de ploeg te verkiezen die het minst gelieerd is met het

aftredende presidium. Die trend werd twee jaar geleden ingezet toen
Hans Van Oorbeek het haalde van Bart Somers, die dat jaar het VRG op
Sociale Raad vertegenwoordigd had. Het jaar daarop moest Guido
Vermeiren (uit de ploeg van Van Oorbeek) het afleggen tegen Raf
Vermeire. Dit jaar won Sora-voorzitter Bert Schoofs het van 'Storm op
Til', waarin toch ook nogal wat VRG-vertegenwoordigers zaten. Voor
het eerst in drie jaar is de VRG-verkiezingsstrijd overigens in één ronde
beslecht.

De VRG-verkiezingen werden dit keer
niet gedomineerd door de eeuwige
diskussie hoe een kampagne moet ge-
voerd worden: door er zoveel mogelijk
geld tegenaan te gooien of door de
nadruk te leggen op de eigen kapacitei-
ten. Dat was vorig jaar wel anders. Toen
haalde de ploeg van Raf Vermeire het
verrassend met een kampagne waarin
kreativiteit het ordewoord was. En het
moet gezegd, bet afgelopen jaar heeft bet
VRG niet stilgezeten. Niet alleen organi-
seerde het presidium heel wat meer
inboudelijk interessante aktiviteiten dan
baar voorgangers (denk bijvoorbeeld
maar aan het Rechtskongres), ook Loko
moest de gevolgen van een hernieuwde
belangstelling vanuit de Valk ondervin-
den. Het VRG was immers één van de
zeven kringen die begin dit akademiejaar
de boel op stelten kwamen zetten met
bun poging de koepel naar hun wensen
te reorganiseren.
Ook in de Valk is er het een en ander

veranderd. Het VRG heeft dit jaar een
'Studentenraad' opgericht, waar voorna-
melijk onderwijsproblemen (lees: de
programmahervormingen) aan geïnte-
resseerden voorgelegd werden. Zeker
een goed initiatief, maar het had beter
gepromoot kunnen worden. De Studen-
tenraden werden doorgaans pas op de
dag van de vergadering zelf aangekon-
digd, met het gevolg dat er meestal
hooguit dertig belangstellenden kwamen
opdagen. Met een potentieel van bijna
drieduizend studenten is dat niet bepaald
een sukses te noemen.
Maar het konflikt met het 'Huis Der
Rechten' (HDR) heeft wel voor de
meeste opschudding gezorgd. Het VRG
heeft het dit jaar aangedurfd de wanver-

houding tussen kring en fakbar niet
langer voor lief te nemen. Kort samenge-
vat bield die in dat het HDR jaarlijks
60.000 frank huurgeld van bet VRG
opstreek, maar aan de andere kant
weigerde tussen te komen in de VRG-
financiën. Die situatie was vooral bizar
omdat het HDR bet gebouw in de
Tiensestraat kosteloos van de Raad van
Bebeer van de KUL kreeg, in ruil voor
het opknappen van het buis. Daar zou
nu een eind aan moeten komen. Het
kontrakt tussen het HOR en de universi-
teit werd door die laatste eenzijdig
afgebroken, maar er is reeds een nieuwe
- negenjarige - overeenkomst, deze keer
rechtstreeks met het VRG, tot stand
gekomen.

Chantage
Daarmee zijn de moeilijkheden ecbter

nog niet van de baan. Als de fakbar even
goed wil blijven draaien als tot nu toe het
geval was, is het voor iedereen het beste
als het HDR door mensen gerund wordt
die er iets van af weten. Het HDR heeft
dat argument overigens altijd gebruikt
om haar apart statuut te verdedigen.
Maar het is de vraag of de bestuurders
van het HDR zicb met de nieuwe situatie
zullen kunnen verzoenen. Dat heeft veel
te maken met de manier waarop men
binnen het VRG de zaak beeft aange-
pakt. Preses Raf Vermeire zou op eigen
boutje met Algemeen Beheerder Taver-
nier zijn gaan praten, terwijl er een
akkoord met het HOR in de maak was.
HDR-bestuurder Bert Dehullu was toen
vice-preses, en als die niets van Vermei-
res initiatief afwist, is het moeilijk zich
voor te stellen in welk representatief

orgaan de beslissing genomen is. Kor-
tom, de nieuwe ploeg zal nog wat
obstakels moeten opruimen voor de
verhouding tussen HDR en VRG weer
gezond is.
Het was dan ook niet te verwonderen

dat op bet verkiezingsdebat het HDR het
enige belangrijke punt van diskussie was.
Beide kandidaten, Tom Arts ('Storm op
Til') en Bert Schoofs ('VRGeet-me-niet-
je), waren het erover eens dat de
verhouding VRG-HDR scheefgegroeid
was en dat het VRG gelijk bad daar wat
aan te doen. Ook vonden de preseskan-
didaten dat het VRG wel wat diplomati-
scher had kunnen zijn. Over hoe bet nu
verder moet, bestond wel enige betwis-
ting. Voor Bert Schoofs moet er een
strikte scbeiding komen tussen kring en
fakbar, omdat de ervaring heeft geleerd
dat bij wanbeleid de ene de andere

meesleurt. Arts vond dan weer dat HOR
en VRG in één vzw moesten onderge-
bracht worden. Die zou dan beslissen
boe het geld moet gebruikt worden.
Geen scheiding dus, met alle nadelen
vandien. Voor het overige beloofden
beide kandidaten wat kandidaten op een
debat doorgaans beloven: meer aktivi-
teiten die de studenten interesseren en de
kring dichter bij de studenten brengen.

Ook dit jaar ontbrak bet niet aan eerder
ongeïnspireerde massa-aktiviteiten (op-
tredens en modesbow). Gelukkig werd
de kampagne door nogal wat bizarre
kreaturen opgefleurd. Er deden twee
lolploegen mee, waaronder een bende
uiterst ongure zeloten, de 'Confessi's'
genaamd, die zicb verkleed badden als
paters en nonnetjes, Maar nog lolliger
was een kandidaat-fakultair die voor-
stelde de Erasmusstudenten door loting
te verkiezen. En wie dat wilde, kon zich
door 'VRG-eet-me-niet-je' ontbijt op
bed laten brengen. (Wie dat niet wilde
kreeg in de aula bet overschot naar het
boofd gesmeten.) Toch niet een beetje de
toestanden van pensen-met-appelmoes?
'Integendeel', antwoordde Scboofs, 'bet
betrof juist een fijngevoelige attentie.
Belangrijk is bet kontakt met de student.
En de meisjes kregen een bloemetje.' Als
het niet waar is, is het toch goed

gevonden. In elk geval vergt het een bele
organisatie om een kleine duizend man
op één ocbtend te bedienen. 'Storm op
Til' kon daar alleen een vrij geslaagde
presentatie tegenover stellen. De ploeg
had zicb duidelijk geïnspireerd op Ver-
meires kampagne van vorig jaar: eigen
kreativiteit voorop stellen. Maar dit keer
sloeg die aanpak beduidend minder
aan.

Toch zag het er even naar uit dat er
een tweede ronde ging komen. Op bet
Valkfeest, waar de stembusuitslagen met
ruime tussenpozen jaar per jaar meege-
deeld werden, was er bij het afkondigen
van de uitslagen van eerste licentie nog
maar een verschil van ongeveer tacbtig
stemmen. Maar in tweede en derde
licentie won 'VRG-eet-me-niet-je' over-
tuigend. Opvallend was de uitgelaten
vreugde in bet HDR. Niet dat Schoofs
en de zijnen een HDR-ploeg zijn, maar
de anderen stonden te dicbt bij het
gebate VRG. De verkiezingsnacht kende
één wanklank: toen Raf Vermeiren zicb
in de fakbar - zijn fakbar, kan je nu wel
zeggen -liet zien, werd hij daar bardhan-
dig buitengewerkt. Je kon het al eerder
lezen in deze kolommen: bet HD R is een
zeer levendig kroegje.

Luc Janssens

PresidiUmverkiezi ngen Romaanse

Nijntje in Romanialand
Waait er volgend jaar een

frisse wind in de fakul-
teit Romaanse filolo-

gie? Als we het programma van de
presidiumploeg voor volgend jaar
mogen geloven wel: ''we zullen de
frisheid van een nieuw presidium
kombineren met onze demokrati-
sche beschikbaarheid". Frais et
dispos !(een citaat uit het eerder dit
jaar opgevoerde toneelstuk 'L'ceuf')
belooft geen windeieren te leggen.

Het verloop van de verkiezingsstrijd
binnen Romania vertoonde dit jaar
opvallend veel gelijkenissen met de
voorgaande aflevering. In februari al
kende iedereen de naam van de tweede-
kanner die een gooi zou doen naar bet
preseszitje. Het bleek echter nog maar
eens dat bet een vergissing is om bij de
romaanse filologen te vroeg de spurt in te
zetten: net als vorig jaar werd de
gedoodverfde winnaar op de streep
geklopt door een plotseling uit het pak
opduikende outsider. Die verscbijnt niet
plots ten tonele met een alternatieve
ploeg (daarvoor zijn de romanisten met
te weinig), maar stuurt aan op een
stemming binnen de opkomende ploeg
om een 'leider' aan te duiden. Die
stemming was dit jaar overduidelijk:
met 90% van de stemmen werd Steven
Van Garsse als kandidaat naar voren
gescboven.

Bastionnetjes
De toekomstige preses mag zich geluk-
kig prijzen met zijn 18-koppige ploeg:
zoveel steun heeft de 'voorzitter' de

laatste jaren nooit meer gehad. Het blijkt
overigens nogmaals uit de ploegopbouw
dat er bij Romania voor sommige
funkties echte 'sekse-bastionnetjes' aan
het groeien zijn: kultuur en financiën zijn
sinds mensenheugnis in vrouwelijke
handen, de fakbarafgevaardigde is man-
nelijk en het onderwijsteam en de
presides vormen koppeltjes. Het geslacbt
van sommige presidiumleden (vooral
van de preses) is al altijd een teer punt
geweest. Ook nu weer was er een
Verenigd Vrouwen Front dat protes-
teerde tegen de sekse van de preseskandi-
daat.
De eigenlijke. kampagne verloopt al

een paar jaar ongeïnspireerd. Naast
enkele affiches op de valven en een
voorstelling in de lessen, valt er niet veel
te beleven. De ploeg van dit jaar brak
niet met die traditie, integendeel. Zelfs de
live-vertoning in de jaren was verwaterd
tot een mak aflezen van weinig inge-
nieuze tekstjes. Gelukkig hadden een
paar lolbroeken uit de ploeg zelf voor
een 'anarcbistisch' tegenprogramma ge-
zorgd, met als boegbeeld een van de
striphelden van bet Pyromaantje, Pol
Sul. Ze beloofden de kiezer orgieën, de
aankoop van zaal Lido, een roze laag
verf voor bet Erasmusbuis en een
kollektieve zelfmoord-aktie op nieuw-
jaarsdag van 1991. Er was zelfs nog een
derde ploeg opgedoken die bet buidige
presidium aan de macbt wou houden:
Geen ommekeer. Hun kampagne was
echter zo beperkt dat velen zicb bij de
stembusgang verwonderd afvroegen wat
die derde naam op bun biljet bete-
kende.
Gelukkig zijn de lolploegen nog altijd

zo fair de kiezer niet te zeer in de war te
brengen. Zo brengen ze geen pro-

grammaboekje uit: dat blijft het privi-
lege van de 'serieuze' ploeg. Die laatste
beschikt gelukkig zelf steeds over de
nodige dosis zelfrelativering : vorig jaar
koos men als symbool de stripbeId
Asterix, dit keer ging de ploeg nog verder
en prijkte op de kaft van bet boekje het
peuteridool Nijntje. Binnen ging bet er
tocb iets ernstiger aan toe met de mooie
beloftes van elke funktie. We ontbouden
vooral de voorstelling van sociaal die
beloven uit te pakken met een aktie week
en een beuse milieuwerking. Men kan
zich inderdaad afvragen of het niet
zinnig zou zijn om binnen Sociale Raad,
die zich ook bezig boudt met ruime
tema's als anti-racisme, ook eens na te
denken over de rol van de universiteit in
het milieu vraagstuk.

Anarchistisch
Voor de rest beeft Frais et disposl
nationale en internationale ambities
(kontakten met Kulak en buitenlandse
universiteiten), willen ze starten met een
Literaire wedstrijd (wals bij Germania,
met grote L) en zijn ze niet vies van
sponsoring: voor het eerst duikt er bij
Romania reklame op in een pro-
grammaboekje. Tot nu toe was daarvoor
nog nooit (financiële) behoefte ge-
weest
De eigenlijke stembusslag werd uitge-

vochten op 5 april. Het stembiljet
vermeldde ook de twee lolploegen, een
feit dat andere fakulteiten soms al zuur is
opgebroken. De romanist lijkt ecbter
niet zo anarchistiscb te zijn aangelegd:
van de 180 opgedaagde kiezers (op 255
romanisten = 70%!) kleurden er 168 bet
bolletje naast Frais et dispos I.

Pieter De Gryse
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. _~Y~ij lesbiennes en homo's, ervaren
,,~-!..w.;, nog altijd diskriminatie op allerlei

vlakken.
In de politieke wereld is er weinig of geen
bereidheid daaraan iets te doen, op enkele
uitzonderingen na: de interpellatie van Mie-

..~.i}c ke Vogels, de wetsvoorstellen Van Den Bos-
sche en Van Durme. We menen dat, ondermeer voor de realisatie van
de twee wetgevende initiatieven, en een reeks andere eisen zoals het
recht op kunstmatige inseminatie bij lesbiennes, adoptie ...een brede
beweging van homo's, lesbiennes, biseksuelen en hun bondgenoten
ontwikkeld dient te worden.
Het diskriminerende wetsartikel 372bis (dat de leeftijdsgrens voor

homoseksueel kontakt met een oudere op 18 jaar bepaalde, terwijl dit
voor heteroseksueel kontakt op 16 jaar lag) werd uiteindelijk afgeschaft
na een jarenlange kampagne en onder druk van diverse manifestaties.
Dergelijke mobilisatie is ook nu noodzakelijk om wetsvoorstellen in het
parlement goedgekeurd te krijgen, en is tegelijk een gelegenheid voor
iedere homo en lesbienne om zelf iets te doen tegen diskriminatie.
In Nederland, Engeland, Frankrijk... komen elk jaar duizenden

homo's, lesbiennes en biseksuelen op straat. In België speelt de homo-
en lesbiennesolidariteit zich voornamelijk binnenskamers of binnen de
beslotenheid van een of andere feestzaal af.
In 1982 had in België de laatste lesbienne- en homobetoging plaats.

Vanaf 1980 was het een goede gewoonte geworden een jaarlijkse
coming out-dag te organiseren. Twee keer gebeurde dit door een
komitee, waarin de belangrijkste stromingen uit de beweging vertegen-
woordigd waren. De Roze '90, een samenwerkingsverband van
lesbienne- en homogroepen, wil deze roze draad weer opnemen en
organiseert op 5 mei 1990 een Belgische Roze Zaterdag met een
feestelijke optocht en een openluchthappening. Het is de bedoeling om
lesbienne- en homoseksualiteit, al is het maar voor één dag, weer naar
buiten te brengen.

~ MEï : J)ORVEIJ ·UDMD~.r
ZicH -rO~E ~ ~

BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE / DE VOORZIENING

Voor de Vlaamse homo- en lesbienneverenigingen moet 5 mei een
grote dag worden. Voor het eerst sinds 1982 wordt er in
Antwerpen immers weer een nationale 'roze' manifestatie

gehouden. Daarmee knoopt men aan met een traditie uit het begin van
de jaren tachtig toen al een paar keer, naar buitenlands model,
Gay Pride-dagen werden georganiseerd. Het inlossen van de meest
konkrete eis van de homo-beweging in die dagen (de intrekking van het
diskriminerende wetsartikel 372bis van het Strafwetboek, zie lager), en
in de tweede helft van de jaren tachtig vooral de Aids-ontreddering,
maakten dat er sindsdien geen overkoepelende werking bestond met
voldoende mobilisatiekracht om nog grootscheepse manifestaties
mogelijk te maken. Daar wil men nu met de Roze '90, het
organisatiekomitee dat zowat alle Vlaamse homo- en lesbienneorganisa-
ties vertegenwoordigt, verandering in brengen.

De jaren '90 moeten (ook)
5 mei, Roze Zaterdag

dag wordt georganiseerd. In juni 1989
kwamen in Haarlem 15.000 mensen op
straat onder het motto "Doe Normaal".
De grootste Roze optocht uit de geschie-
denis vond vorig jaar plaats in San
Francisco, waar niet minder dan
400.000 manifestanten de twintigste
verjaardag van Stonewall meevierden.

Vlinder
In Vlaanderen liep het niet ro snel van
stapel. De eerste eigenlijke homobeto-
ging vond pas op 5 mei 1979 plaats in
Antwerpen. Zowat 3000 betogers stap-
ten toen op in een manifestatie die
georganiseerd werd door de Rooie
Vlinder, een links-radikale homogroepe-
ring. De Federatie Werkgroepen Homo-
seksualiteit - een Vlaamse overkoepe-
ling van homo- en lesbiennecentra -
sprong nadien ook op de kar en rou in de
toekomst mee de Homodagen organise-
ren.

Echt lang rou het nochtans niet duren.
Na betogingen in Brussel in 1980, en
weer in Antwerpen in '81 en '82, bleef
het stil rond de homo-en lesbiennebewe-
ging. Toch zou het nog tot 1985 duren
voor het gewraakte artikel 372bis - dat
de leeftijdsgrens voor heteroseksuele
kontakten op zestien bepaalde, terwijl
die voor homokontakten op achttien
lag - werd ingetrokken, door het aan-
vaarden van het wetsvoorstel Van Den
Bossche. Het leek erop dat na het
uiteenvallen van de ekstremistische
Rooie Vlinder, dat zich onder andere
inspireerde op het Franse FHAR (Front
Homosexuel d'Action Révolutionnaire)
de geestdrift ontbrak om nog verder te
gaan. Het zal dan ook wel geen toeval
zijn dat ook voor deze Roze Zaterdag het
oorspronkelijke initiatief uitging van de
organisatie van de meest kombattief
klinkende naam, het Roze Aktiefront,
RAF.
Toch heeft men niet dezelfde fouten

als in het verleden willen maken. Maar al
te vaak werkten verschillende geledin-
gen of plaatselijke centra naast elkaar
zonder dat er van veel koördinatie
sprake was. Niet alleen bestonden er
vaak uiteenlopende meningen over de te
volgen strategie voor de homo- en les-
biennebeweging, de invulling van het

Ossenmarkt. Om 14.00 u. vertrekt de Nederlandse homobewegingen en optre-
optocht in het Stadspark. Bij de aan- dens en akts door verschillende Vlaamse
komst op de Groenplaats begint daar om artiesten moeten iedereen in de stem-
16.00 u. een openluchtfeest, gepresen- ming brengen voor de drie fuiven die om
teerd door Tom Lanoye en Marleen 21.00 u beginnen.
Gordts. Toespraken van politici en
vertegenwoordigers van franstalige en Stef Wauters

emancipatie-ideaal zelf was niet altijd
eensluidend. Maar al te vaak was dat te
wijten aan gebrekkige kontakten en
kommunikatie tussen diverse organisa-
ties van verschillende ideologische signa-
tuur, en tussen homogroeperingen en
vrouwenorganisaties. Het Roze Aktie-
front en de Federatie Werkgroepen
Homoseksualiteit hebben er dan ook
eerst werk van gemaakt om zoveel
mogelijk groeperingen samen te brengen
in het Roze '90-komitee, en daar is men
in geslaagd. Zo goed als alle representa-
tieve organisaties sloten zich aan, en dat
alleen al is een unikum. De tegenstand
tegen het initiatief is - alhoewel in een
aantal polemische geschriften breed uit-
gesmeerd - eerder marginaal.

Feest
De Roze Zaterdag moet in de eerste
plaats een feestdag worden. Er is wel een
manifest opgesteld (zie klu/er), maar het
is niet duidelijk welIJ' direkte eisen men
aan de politici wil formuleren. Bij de
vorige manifestaties bleek nochtans dat
een politieke eis, de intrekking van het
artikel 372bis, als argument voor een
brede mobilisatie ruime weerklank
vond. Dit jaar gaat het er dus vooral om
een grootscheeps evenement op poten te
zetten, dat de start moet zijn van een
nieuwe traditie.
Dat happening-karakter blijkt dan

ook uit het programma voor 5 mei. De
Roze Zaterdag wordt om 12.00 u.
letterlijk ingeluid met een kerkdienst in
de kapel van de Kapucijnen, aan de

Het Manifest van de Roze '90, waarvan
wij hiernaast de tekst afdrukken, is
duidelijk een 'platformtekst', waarrond
een zo breed mogelijke beweging samen-
gebracht moest worden. Men heeft
geopteerd voor een omzichtige formule-
ring die alle interne ideologische geschil-
punten binnen de roze beweging moest
overbruggen. Het gevolg is wel dat de
tekst niet uitblinkt door scherpte en
luciditeit. Het manifest zal er dan ook
niet toe bijdragen dat het publiek een
duidelijker zicht rou krijgen op de reële
diskriminatie waarmee homoseksuelen
in het dagelijkse leven gekonfronteerd
worden. Terwijl dat toch de basis moet
vormen voor een bredere maatschappe-
lijke diskussie. Van de vage eisen die in
de tekst aan bod komen zullen de politici
dan ook niet wakker liggen. In de
homopers lezen we wel dat Miet Smet,
Staatssekretaris van Maatschappelijke
Emancipatie, zich van de interpellatie
van Mieke Vogels afmaakte door te
stellen dat ze niet bevoegd is inzake
diskriminatie van homoseksuelen, "iets
waar haar mederegeerders haar voor
hadden moeten afstraffen". Maar als je
dat al niet in je eigen manifest aandurft,
zal het van de CVP ook wel teveel
gevraagd zijn. (SW)

STADSSCHOUWBURG
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strange interlude
EUGENE O'NEILL

(advertentie)
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Dergelijke Gay Pride-dagen zijn steun-
punten in de homo-emancipatiebewe-
ging. Sinds het einde van de jaren zestig,
en natuurlijk samenhangend met het
algemene klimaat dat die periode ken-
merkte, bewezen coming out-dagen in
Amerika en Europa van grote betekenis
te zijn voor het doorbreken van het taboe
rond homoseksualiteit. Op politiek vlak
zijn manifestaties dé manier om beleids-
verantwoordelijken onder druk te zetten
en te werken aan een daadwerkelijke
emancipatie, door het afschaffen van
diskriminerende maatregelen en wetten.

Druk
Maar de allerbelangrijkste reden voor
deze Roze '90-manifestatie - meer dan
enige konkrete politieke reden - is
letterlijk het zich manifesteren, het naar
buiten komen als homoseksueel of
lesbienne. Een echte emancipatiebewe-
ging kan immers maar groeien uit een
brede massa die bereid is zich te tonen en
die zonder te zwicbten voor de sociale
druk zichzelf durft te zijn. De betoging
volgende zaterdag is dan ook een test
voor de georganiseerde homobeweging,
want ook daar leeft de vraag hoeveel
mensen men ertoe kan bewegen zich in
deze weinig homovriendelijke tijden te
tonen.

De Roze Zaterdag gaat dus terug op
een traditie die ontstond op het einde
van de jaren zestig. De eerste grote
homo- en lesbienne optochten vonden
plaats in de Verenigde Staten. Op
. 28 juni 1969 kwam het in New York tot
ongeregeldheden toen de bezoekers van
de homobar Stonewall Inn de voortdu-
rende pesterijen van de politie zat waren.
Bij een politierazzia werden de agenten
ingesloten en gegijzeld. De volgende
dagen werd er onophoudelijk gemani-
festeerd, en een beweging die zichzelf
Gay Lib noemde, was geboren. Eenjaar
later werd van 22 tot 28 juni in
New York de eerste Roze Week gehou-
den ter herdenking van de "Slag om
Stonewall".
Sinds 1970 gaan ook in een aantal

Europese steden jaarlijkse homomani-
festaties door. Nederland kent zo een
onafgebroken traditie, waarbij telkens in
andere provinciesteden een Roze Zater-
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1981 was er een debat tussen de
verschillende kandidaten in de Grote
Aula, enzovoorts,

De bedoeling daarvan is de studenten in
het algemeen en vooral de stemgerech-
tigde studentenvertegenwoordigers zo
degelijk mogelijk in te lichten. Normaal
gezien wordt ook een gezamenlijk stand-
punt bepaald om zo in blok op dezelfde
kandidaat te kunnen stemmen. Aange-
zien de studenten over ongeveer 10% van
de stemmen beschikken, kunnen zij door
blokvorming een reële invloed uitoefe-
nen. Het hele zaakje wordt gekoördi-
neerd door Kringraad.
Dit jaar is er helemaal niets gebeurt

rond de rektorverkiezingen. Kringraad
heeft er even aan gedacht enkele vragen
op te stellen voor de kandidaten, maar
uiteindelijk heeft men het idee laten
varen ... omdat er maar één kandidaat is.
Terwijl dat natuurlijk een uitgelezen
mogelijkheid is om die ene kandidaat

Hoe populair is Roger
in 1990?

genoemd wordt, zet nu al langer dan een
jaar POK's en fakulteitsraden in bewe-
ging.
Die invloed is ook buiten de universi-

teit merkbaar. Wanneer Dillemans zegt
dat de plannen die onderwijsminister
Coens heeft om het hoger onderwijs te
hervormen, gedeeltelijk bij zijn eigen
ideeën aansluiten, is dat allicht geen
toeval. Of wanneer het adjektief 'kato-
liek' het onderzoek aan onze katolieke

universiteit (meestal) niet hindert, dan
heeft dat zeker te maken met het feit dat
de vorige rektor De Somer en de huidige
rektor Dillemans op bepaalde momen-
ten fel van zich hebben afgebeten als het
Vatikaan te opdringerig werd.
OQk iJ) de volgende vijf jaar zal de

KU Leuven een rektor kunnen gebrui-
ken die een visie heeft en die weet wat hij
wil. De problematiek van de universitei-
ten binnen het nieuwe Europa maakt dat
al duidelijk genoeg. Velen vrezen immers
dat ons land vanaf 1993 overspoelt zal
worden door buitenlandse studenten die
in hun eigen land getroffen zijn door
Numerus Clausus. Vandaar dat onder
andere minister Coens al duidelijk te
verstaan heeft gegeven dat er iets moet
veranderen aan de toegangsmodaliteiten
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tot het universitaire onderwijs. Het
standpunt van de grootste Belgische
universiteit en de vastberadenheid waar-
mee het vertolkt wordt, zal zeker in de
uiteindelijke beslissing meespelen.
Al die punten in beschouwing geno-

men, is het op zijn minst pijnlijk te
noemen dat de rektorverkiezingen zo
goed als onopgemerkt zijn gebleven.
Binnen de universiteit is er op geen enkel
moment een behoorlijk debat op gang

gekomen over de hele problematiek,
hoewel de verkiezingen daar de ideale
aanleiding voor hadden kunnen zijn. Er
is dus zelfs maar één rektorkandidaat.

voor
Wat daarvan de reden is, is onduidelijk.
Het is natuurlijk mogelijk dat alle
voltijdse hoogleraren - want dat zijn de
enigen die zich kandidaat mogen stel-
len - plots terug hun ivoren toren zijn
ingedoken. Volgens enkele proffen die
nauw bij het beleid betrokken zijn, ligt
de oorzaak echter ook voor een deel bij
Dillemans zelf Dillemans zou tijdens
zijn ambtsperiode zo aktief zijn geweest
en zich zo sterk geprofileerd hebben dat
dat mogelijke tegenkandidaten heeft
afgeschrikt.
Rektor Dillemans is inderdaad niet bij

de pakken blijven zitten na zijn verkie-
zing in 1985. Bijna onmiddellijk instal-
leerde hij een hele reeks denkgroepen die
zich over zowat alle aspekten van de
universiteit moesten bezinnen. Enkele
van de rapporten die daaruit voortkwa-
men, zoals het rapport-Lammerrijn over
de sociaal-kulturele ongelijkheid van
kansen en het synteserapport van Roo-
sens, worden nu nog veelvuldig gebruikt.
Het rapport Roosens werd trouwens de
basis voor het plan Dillemans.
Ondertussen werden onder stimulans

van de rektor tientallen nieuwe pro-
gramma's gelanceerd, vooral op postgra-
duaat nivo. Daarmee kwam de KU Leu-
ven voortdurend in de pers. Het laatste
jaar is Dillemans zelf trouwens ook niet
meer uit de media weg te slaan. Blijkbaar
heeft niemand de moed gehad een
poging te ondernemen rektor Dillemans
van de troon te stoten. Tenzij natuurlijk
iedereen entoesiast zou zijn over het
beleid van de afgelopen vijf jaar, maar
dat gelooft zelfs Dillemans zelf niet.

Rektorverki ezi ngen

Van woensdag 2 mei tot vrij-
dag 11 mei loopt de eerste
stemronde van de rektor-

verkiezingen. Het zal meteen ook
de laatste zijn, want wals verwacht
is er maar één kandidaat komen
opdagen voor de post van rektor.
Alleen de huidige rektor Roger
Dillemans heeft ambities om de
volgende vijfjaar de KV Leuven.te
leiden. Van echte verkiezingen
blijft er zo niet veel overeind. Het
geheel draait uit op een populari-
teitstest voor Dillemans. Dat is
spijtig, want er zijn genoeg hete
hangijzers op universitair en natio-
naal nivo om een interessante
diskussie los te weken binnen de
KV Leuven. Misschien iets voor
binnen vijf jaar?

De vijfjaarlijkse rektorverkiezingen zijn
eigenlijk belangrijke momenten voor de
universiteit. De invloed van de rektor op
het beleid is immers moeilijk te over-
schatten. Zo bepaalt hij voor een groot
deel wie de andere beheers posten aan de
top van de universiteit zal opvullen.
Eenmaal verkozen, draagt de rektor aan
de Akademische Raad namelijk telkens
twee personen voor voor de funkties van
vice-rektor, voorzitter Humane, Eksakte
en Biomedische Wetenschappen, en
voorzitter Studentenaangelegenheden.
De Akademische Raad kiest dan de
meest geschikte kandidaat. Verder zetelt
de rektor onder andere in de Akademi-
sche Raad, de Raad van Beheer, het
Beheerskomitee van de Universitaire
Ziekenhuizen en in de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad (Vlir).

Fel
De invloed van de rektor is dus op heel
wat vlakken merkbaar. Enkele voorbeel-
den kunnen dat verduidelijken. In het
verkiezingsprogramma van rektor Dille-
mans stond in 1985 dat hij voorstander
was van een rationalisatie van het
onderwijs aan de KU Leuven. Het plan
Dillemans, wals de operatie ondertussen

Blok
Het gebrek aan interesse rond de

rektorverkiezingen vinden we overigens
niet alleen terug in het professorenkorps.
Zelfs de studentenbeweging lijkt zwaar
aangetast te zijn. Normaal gezien wordt
er op voorhand van alles op touw gezet
om zich een goed idee te kunnen vormen
over de kandidaten. Zo worden de eisen
en verwachtingen van de studenten aan
de kandidaten doorgespeeld, met de
kandidaten worden uitgebreide gesprek-
ken gevoerd om over de voornaamste
knelpunten duidelijkheid te krijgen, in

onder druk te zetten en bepaalde eisen
ingewilligd te zien. Wanneer de studen-
ten en bloc zouden tegenstemmen of zich
zouden onthouden, zou dat wel eens
onaangename gevolgen kunnen hebben
voor Dillemans. Hij is dan misschien de
enige kandidaat, maar hij is nog niet met
zekerheid verkozen.
Nu moeten de studentenvertegen-

woordigers onvoorbereid naar de stem-
bus, zonder dat er op voorhand gediskus-
sieerd is over de waarde van Dillemans'
beleid in de afgelopen vijf jaar, of over
zijn beloftes voor de volgende vijf jaar.
Als je zijn verkiezingsprogramma van
vijfhonderd woorden leest, moet het
'iedereen toch opvallen dat er heel weinig
aandacht besteed is aan echt student-
gerichte problematieken. Kringraad laat
(weer eens) een unieke kans liggen.

Adder
Zoals gezegd is Dillemans nog niet zeker
verkozen. De iets meer dan duizend
stemgerechtigden, kunnen behalve vóór-,
ook tegenstemmen of zich onthouden.
Rektorkandidaat Dillemans is verkozen
als hij de absolute meerderheid haalt van
het aantal uitgebrachte stemmen, ont-
houdingen .inbegrepen. Er is dus geen
kworum voorzien. Zelfs als er maar tien
personen komen stemmen waarvan er
zes Dillemans steunen, is hij verkozen.
In die stemprocedure zit meteen ook

het addertje onder het gras. Het gebrek
aan animo rond de verkiezingen, gekom-
bineerd met het gebrek aan kandidaten,
doet misschien een hoop mensen beslui-
ten niet te stemmen. Wanneer dan alleen
fervente voor- en tegenstanders afko-
men, kan het nog spannen. Als Dille-
mans het niet haalt, stelt de Akademi-
sche Overheid zelf een rektor aan. Niet
bepaald een demokratische procedure,
dus.

Als Dillemans het wel haalt - en dat
is de meest waarschijnlijke hypotese -
zou in laatste instantie de Inrichtende
Overheid - de bisschoppen - nog roet
in het eten kunnen gooien. De verkozen
kandidaat wordt door de Akademische
Raad namelijk voorgedragen aan de
Inrichtende Overheid. Als die de kandi-
daat niet ziet zitten, kan zij weigeren hem
te bekrachtigen. Maar aangezien de
bisschoppen vorige keer geen bezwaren
hadden, zullen ze zich nu ook wel niet
mengen. De enige vraag is dus hoe
populair Rektor Dillemans is. Op 11
mei zullen we dat weten.

Erik Paredis

Dillemans 11
Toen Dillemans in 1985 rektor
werd, was dat voor de KU Leuven
een stap in het onbekende. Meer
dan 15 jaar had Piet De Somer als
eerste én enige rektor de
KU Leuven bestuurd. Hij was er
bovendien in geslaagd om haar
nivo, status en prestige op peil te
houden. Door projekten als Gast-
huisberg bleef de KUL ook in de
positieve wetenschappen in de
running. Dat is niet evident: de
meeste katolieke universiteiten
verwaarlozen deze sektor.
Die erfenis van De Somer werd

door elke nieuwe rektorkandidaat
gevreesd: bij de minste tegenslag
zou nostalgisch verwezen worden
naar "de tijd van toen". Dillemans
heeft daar, zeker de laatste twee
jaar, komaf mee gemaakt. De So-
mer leeft nog verder: hij kreeg een
gedenkboek, een schilderij in de
Promotiezaal, een standbeeld, de
grootste aula. Daar blijft het echter
bij. Het gezicht van de KUL is
vandaag Dillemans, en niemand
anders: hij werd voorzitter van de
Vlir, hij 'won' de Europaprijs van de
Kristen-Demokraten, hij lanceerde
zijn rationalisatieplan, algemeen
Plan Dillemans gedoopt.
Dat was meteen de spektakulair-

ste beleidsdaad van Dillemans.
Voorheen moest hij vooral een on-
populair 'krisisbeleid' voeren: de
Sint-Annabesparingen hakten in
de Sociale Sektor, voor onderwijs
en onderzoek was slechts een
minimum-budget beschikbaar.
Toch toonde de KUL zich van alle
Vlaamse universiteiten het minst
radikaal in het protest tegen die
besparingen. De VUB bijvoor-
beeld, heeft toen haar inschrij-
vingsgeld niét verhoogd.
Ook andere aspekten van zijn

beleid waren aan kritiek onderhe-
vig. Iedereen wist dat de KUL met
het eredoktoraat voor André Ley-
sen in '88 zijn huig naar de indus-
trie hing, maar niemand mocht dit
luidop zeggen. De fakulteiten waar
softe wetenschap bedreven wordt
(Teologie, Letteren en Wijsbe-
geerte), vragen zich soms af of de
KUL ophoudt bij de ekonomisch
interessante richtingen. Dillemans
was ook dikwijls erg paternalis-
tisch: meer dan eens uitte hij zijn
ongenoegen over een stekèlig .
Veto-artikel. Hij kon zo'n kritiek niet
vlug appreciëren. Tenslotte heeft
het 'Plan Dillemans' in iedere fa-
kulteit een aantal mensen erg boos
gemaakt.
Toch is er slechts één

kandidaat-rektor: Roger Dillemans.
Dat is zeer uitzonderlijk: zelfs Piet
De Somer heeft dat nooit mee-
gemaakt. Dillemans is dus reeds
zo goed als herkozen. Het grote
'demokratische moment' heeft on-
miskenbaar aan belang ingeboet.
De zin van die verkiezingen blijft
echter. Voor de studenten is het
een enige gelegenheid om Dille-
mans te evalueren, om eisen te
formuleren, om zich uit te spreken.
Kringraad ziet dat echter niet in: er
is geen advies aan de stemge-
rechtigde studenten, er is geen
standpunt. Er is - bewust! - niets.
De reeds beperkte studenten-
inspraak wordt zo wel erg miniem.
Ooit hebben de studenten ge-

vochten voor meer demokratie,
voor een verkozen rektor, zonder
bisschoppelijke betutteling. Van-
daag zijn hun opvolgers dat blijk-
baar vergeten. Zelfs het oude ver-
wijt dat de huidige generatie 'te
gezagsvriendelijk' is, gaat niet
meer op: men stopt gewoon met
nadenken. Als deze mentaliteit het
haalt, zal er pas deining ontstaan
als de studentenvertegenwoordi-
gers op recepties geweigerd wor-
den. Dàn gaan de mannen van
zich laten horen, als ze niet meer
aan de rektorale chips mogen zit-
ten. Wat de rektorverkiezingen be-
treft, heeft het medebeheer zichzelf
opgeheven: exit studenten-
inspraak.



Interview met prof Dillemans, rektor-'kandidaat'

"Ik ben een elitarist wat kwaliteit
van mensen betreft"

OGER DILLEMANS - nu nog rektor, maar waarschijnlijk de volgende vijf
jaar ook - was eerst niet echt tuk op een interview in Veto. Kon zoiets wel, vóór
de verkiezingen? Gelukkig kon het. Het officiële programma van Dillemans,

verplicht beperkt was tot vijfhonderd woorden, is immers niet veel meer dan
een veredelde verkiezingsfolder. De benieuwde en belanghebbende kiezer kan dit wel als
basis gebruiken, maar zal de échte informatie eerder krijgen tijdens één van de vele
informele kontakten die traditioneel een rektorverkiezing voorafgaan. De meeste
studenten, assistenten en ATP-ers hebben echter niet de gelegenheid voor zo'n tête-à-tête
met de rektor. Dat was dan ook de voornaamste reden voor zo'n interview vooraf: een
kritische bevraging van kandidaat Roger Dillemans, waarin hij zijn voorgenomen beleid
als rektor voor de volgende vijf jaar verdedigt en toelicht.

dat de minister in één keer 320 miljoen heeft
uitgetrokken voor Diergeneeskunde in Gent.
Aan zo'n toestanden moet dus iets veran-
deren.»
I Spit
Dillemans: «Vandaar dat ik een belangrijk
punt maak van deregulering. In de jaren
zeventig heeft de overheid ons nieuwe finan-
ciële middelen gegeven, maar die wetgeving is
ondertussen voorbijgestreefd. Omdat de over-
heid haar beloften niet kan nakomen, maakt de
strenge wetgeving een goede funktionering
onmogelijk. We moeten dus meer vrijheid
hebben om dat gebrek aan middelen te kunnen

Veto: Om zo'n degelijk ond~.rwijs en onder- kompenseren. Kijk bijvoorbeeld naar het
zoek te kunnen behouden,. zlJn. ". ~nvol Arenberginstituut. Het Stuc zou die gebouwen
geld nodig. Als tweede beleidspriorueit WIL u de graag gebruiken, maar ooit is daarin les
overheid sterker onder druk gaan zetten.", gegeven. Als we met die gebouwen iets anders

.. willen doen, moeten we ze volgens de wet eerst
Dillemans: «Ten eerste vragen WIJ meer ~eld verkopen, dan zelf inkopen, en daarna subsi-
voor onderwijs, onderwek en voor de SOCIaledies aan de staat vragen om ons nieuwe projekt
sektor. Op al die gebieden gaat het sl~ht. Wat te steunen. Gelukkig werkt minister Coens aan
de onderwijssubsidiëring betreft, liggen we een regeling die een stuk aan onze eisen
onder de kwota van het buitenland Voor tegemoetkomt.»
wetenschappelijk onderwek wordt er maar ..
055% van het BNP- uitgetrokken. Daarmee Veto: U hoopt erg veelue verkrijgen van de
komen we op de achtste plaats in de Europese overheid. Zijn dat wel realistische verwachtin-
Gemeenschap. We zijn nu al voorbijgestoken gen?

Stoot

Veto: U heeft in uw verkiezingsprogramma
twee beleidsprioriteiten naar voren geschoven.
De eerste daarvan is de zorg voor kwaliieits-
onderwijs en kwaliteitsonderzoek. Wat houdt
dat konkreet in?
DiUemans: «De volgende jaren moeten wij de
universiteit van Leuven verder uitbouwen tot
één van de belangrijkste kenniscentra, zeker
binnen Europa. Daarom wil ik bij pridriteit
ijveren om de kwaliteit van het onderwijs en de
research nog op te drijven. Die beide moeten
trouwens samengaan. De eigen aard van de
universiteit vereist dat wij vrij aan onderwek
kunnen doen. Bovendien moet ons onderwek
getuigen van een lange-termijnvisie, het moet
multidisciplinair zijn en ingebed in een etisch
projekt.»
«De tweede peiler, het onderwijs, is in eerste

instantie gericht op kennisoverdracht, maar het
is ook meer dan dat: het is een vormingspro-
jekt. Natuurlijk is het basisdiploma daarin erg
belangrijk, maar in de toekomst wil ik ook
meer nadruk leggen op permanente vorming
en postgraduaten.»

Veto: Er gaan nu toch al stemmen op dat het
derde cyklusonderwijs te sterk beklemtoond
wordt, en dat ten koste van de kandidaturen en
licenties?
Dillemans: «Wanneer je merkt dat we ver-
zwakken in internationale kompetitiviteit op
het gebied van de derde cyklus, dan wordt het
noodzakelijk dat je daar ekstra inspanningen
doet. Wanneer er goede krachten doorstoten
naar de derde cyklus en daar baanbrekend
onderwek kunnen verrichten, dan heeft dat
immers positieve effekten op de eerste en
tweede cyklus. Die profilering naar de top toe
is ook van belang voor de erkenning van een
universiteit in de internationale wetenschappe-
lijke wereld.»
«Met die aandacht voor de derde cyklus

spelen we ook in op de behoeften van onze
studenten. Er is meer vraag naar tweede
diploma's, na de basisopleiding willen meer en
meer studenten zich nog één of twee jaar
bijkomend specialiseren, en de research tijdens
het doktoraat kan ook stimuli gebruiken.
Vandaar dat we het geheel proberen te
struktureren en verder uit te - -

Veto: In uw toespraak bij de opening van het
akademie jaar zei u zeer ekspliciet dat er binnen
Europa een differentiatie zal komen tussen de
universiteiten: er zullen een aantal topuniefs
overblijven en de rest zal noodgedwongen
minder ambities moeten koesteren. U bent er
blijkbaar van overtuigd dat de KU Leuven bij
de top zal behoren.
Dillemans: «Er zal niet alleen differentiatie Almaprijzen, lage prijzen voor huisvesting
komen in kwaliteit, maar ook op grond van enzovoorts. Dat moet aangevuld worden met
specifieke doelstellingen. Sommige instellingen toelagen die individueel korrigeren, de studie-
zouden beter hun tijd niet steken in toch te beurzen dus.»
proberen een bepaald nivo te halen, daar waar «Ook na het basisdiploma is het trouwens
hun taken op een ander vlak liggen. Die taken noodzakelijk dat er een aantrekkelijkere finan-
zijn trouwens net zo belangrijk, maar men ciële toesta~d komt om de brain drain tegen te
moet weten wat men wil. Een universiteit gaan. In drie vierde v~n de fakulteiten zijn de
wordt gekenmerkt door samengaan van onder- wedden niet kompetitief met de privee-sektor.
zoek en onderwijs. Als men aan Hobu-instel- Bovendien is het statuut slecht geregeld. Zo
Iingen ook fondsen voor research gaat geven, verlies je natuurlijk je beste krachten. Ook op
dan is alles verloren. Ieder heeft zijn taak, en dat gebi~ mag de ov~rheid dus niet aan
daarvoor zijn er afspraken en rationalisatie zomaar Iedereen geld UItgeven. Ik ben geen
nodig» . elitarist op sociaal gebied, maar ik ben wel een
«Als u dan vraagt naar de positie van onze e~tarist waar het de kwaliteit en intellektuali-

univ~rs~teit binnen Europa, dan zeg ik dat die telt.~an onze mensen ~tre~. De.nivellerings-
kwaliteit evident is. En dat is geen wishfull politiek van de overheid wil aan Iedereen wat
thinking. We staan niet in alle domeinen aan geven. Daardoor bouw je de intellektuele elite
de top, maar de kwaliteit van ons onderwijs is af Het zou een ramp zijn als we die kwijt
zeer goed, er is geen van de grote domeinen raken»
waar we acht~rwege blijven, er is onze traditie, Veto: Bent u daarom voorstander van polyva-
maar vooral 1S .•er d.e grote dynamiek en de lente kandidaturen? Een brede basisvorming
onvoorwaardel~Jke .1Il~t v~n .onze mensen met gemakkelijke overstapmogelijkheden tus-
voor deze uruversiten. DIe IS groter dan sen richtingen binnen de universiteiten en
elders.» t ... u b kt selektiussen universiteit en no U, maa t se ektie

immers gemakkelijker. Iemand die in de ene
richting niet slaagt, kan dan wel ergens anders
terecht, bijvoorbeeld een nivo lager.

"Het hele domein van een bepaalde wetenschap
ekshaustief bestrijken, kan ten eerste niet meer,
ten tweede hoeft het niet, en ten derde is het zelfs

beter van niet"

door Spanje en Denemarken, en we gaan
alleen nog zegevierend Luxemburg, Ierland en
Griekenland vooraf Als we de Lotto niet
hadden zat er helemaal geen verhoging van de
onderzoeksgelden meer in. Dat er met het
Sint-Annaplan een derde van de sociale
toelagen weggevallen is, weet u maar al te
goed»

«Ten tweede wil ik zorgen dat de KU Leu-
ven krijgt wat haar toekomt. Daar moeten we
nu dagelijks voor vechten. Om politieke
redenen geeft de overheid nu iets aan iedereen.
Ik geef u een voorbeeld. Tot voor kort werden
alle subsidies voor investeringen verdeeld
volgens de fameuze quatre quart: de helft voor
Wallonië en de helft voor Vlaanderen. Binnen
die twee segmenten werd er dan nog eens
fifty-fifty verdeeld tussen rijksinstellingen en
vrije instellingen. Leuven moest zo één vierde
delen met alle andere universiteiten, behalve
de Rijksuniversiteit van Gent en het Rijks
Universitair Centrum Antwerpen! Onder-
tussen is die opdeling tussen Vlaanderen en
Wallonië gedeeltelijk doorbroken: 55% voor
het Noorden, 45% voor het Zuiden. Ook
binnen die 55%zijn we er dit jaar voor het eerst
in geslaagd een nieuwe verdeling te bekomen.
Ons investeringsbudget is dus aanzienlijk
verhoogd. Maar dat kon' politiek toch niet, tot

Dillemans: «Wat dat laatste punt betreft, daar
ben ik echt optimist. Voor punt één nog niet.
Voor punt twee hoop ik op redelijkheid bij de
politici. Maar onze hoop is ook voor een stuk
gevestigd op Europa in de strijd om ons deel te
krijgen. Het opengooien van de grenzen kan
ons alleen maar baat brengen, omdat daar
hopelijk louter kwaliteitskriteria zullen gelden.
Men zal steeds minder rekening houden met
nationale, politieke of ideologische kriteria. Als
we dan hier en daar het onderspit delven, dan
moet dat maar»

Veto: Impliceert die evolutie naar kwaliteits-
universiteit ook dat er geselekteerd zal worden
in studenten die naar hier kunnen komen? Er
gaan de laatste tijd weer meer stemmen op voor
Numerus Clausus, en ook u toonde zich bij uw
vorige verkiezing onder bepaalde voorwaarden
voorstander van een vorm van Numerus
Clausus in Geneeskunde.

Dillemans : «Dat is een zeer delikaat en
politiek moeilijk probleem. Wij hebben weinig
of geen selektie aan de ingang van de
universitaire studies. We staan daarmee min of
meer alleen in Europa. De vraag is of we dat
kunnen handhaven. Want wat moeten we met
mensen uit Nederland en Duitsland die ginder
door Numerus Clausus getroffen zijn?»

«Een tweede probleem is dat we heel wat
energie steken in mensen waarvan we op
voorhand weten dat ze nooit zullen slagen aan
de universiteit. Daar moet dus iets gebeuren.
De minister is hierrond bezig en ook in de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) ver-
richten we denkwerk over dit probleem. Een
eerste mogelijkheid is een vrijblijvende proef te
organiseren. Zo wordt iemand die hier een jaar
nutteloos zou rondzwerven op zijn minst op
voorhand geïnformeerd over hoe zijn kansen
staan. Ik denk zelfs dat het mogelijk moet zijn
een proef in te richten die aldus de laatste 10%
nog tijdig naar het Hobu zou sturen»
«Maar ik ben daar toch beschroomd voor.

Eén van de voordelen van ons systeem is - en
dat is zowel sociaal als ekonomisch interes-
sant - dat wij door iedereen toe te laten,
mensen kunnen rekupereren die anders met
een ingangseksamen geen kans zouden heb-
ben. De eksamens op het einde van het eerste
jaar dienen nu als selektie. Je moet dan
afwegen welke prijs het hoogst is. Volgens mij
is elk talent dat wij nu nog verliezen rampzalig:
de jeugd, en zeker de universitaire jeugd, wordt
alsmaar schaarser.»

Veto: Toch wijzen cijfers van professor De
Lannoo uit dat het aandeel van het lagere en
het middel-lagere beroepsnivo gestaag achter-
uit gaan aan onze universiteit Blijkbaar gaat er
nu dus ook nog heel wat talent verloren.
Dillemans: «Dat maakt ons bezorgd, en we
volgen die zaken dus op de voet. Er is
bijvoorbeeld een aparte denkgroep opgericht
rond ongelijkheid van kansen, onder leiding
van professor Lammertijn. Wat is de beste weg
om het probleem aan te pakken? Voor mij zijn
dat in eerste instantie hogere studiebeurzen. Je
hebt natuurlijk ook de sociale toelagen, maar
die dienen als een basis: ze 'garanderen lage

"De brain drain moet worden
gegaan. In drie vierden van
fakulteiten zijn de wedden

kompetitief met de privee-sektor:

DiUemans: «Ik hoop dat u die vraag niet
bedoelt als strikvraag, want er is al zoveel
gezegd over polyvalente kandidaturen, en men
heeft mij al allerlei dingen in de mond gelegd
die ik nooit heb gezegd ... Wij zijn-el' onder de



.........._.-.

Dillemans : «In het algemeen ben ik voorstan-
der van een kollegiaal en participatief bestuur.
Wij zijn één van de vijf grootste bedrijven van
het land en een direktief model zou hier niet
werken, denk ik. Alle nieuwe managements-
teorieën zeggen dat de leiding moet motiveren,
inspireren, stimuleren en vooral niet alles
dirigeren tot het uiterste toe. Ik geloof dat een
universiteit niet anders kàn dan dat model
aanhangen, juist omwille van de grote indivi-
dualiteit en het professionele nivo van de
verschillende leden van onze universitaire

dr gemeenschap, omwille van de akademische
over agen van wetenschap. Het moet een iiheid d di . .. ti'
globaal gekaderd vormingsprojekt zijn.» vnj el en e tra tie van participa e en
«Parallel daarmee wordt het derde cyklus- ,medebeheer.». ...

onderwijs beter uitgetekend. Door die rationa- «Het medebeheer IS een belangrijk beleids-
lisatie zal tiid .. maakt kunn d verbeterend systeem. We kunnen dat waar-I er IJ vnjge en wor en ....
voor postgraduaat d .. d te schijnlijk nog verder verbeteren. De belang-

on erwtJs, epermanen iiks I . k .. de fakul .
vorming kan verder worden uitgebreid.,net als nJ te p aatsen van mspraa ZIJn.. ~I~n Dillemans: «Ik heb zeker geen negatief
internationale programma's en de dokto- e(POnKde)DPerman~_nted OndedrwlJskomkosmlSSbalesoordeel over RvS. De universiteit heeft volgens
raten.» . aar ZIJn ~ stu en~n t re mij veel te danken aan RvS. Misschien gaat

~~e~erke~ op het gebied van uittekenen van niet iedereen altijd akkoord over de beslissin-
e on erwijs» gen die er genomen worden. Waar moet de
Veto: De nieuwe managementsteorieën leggen Centrale Keuken van Alma staan? Hoeveel
ook de nadruk op de identifikatie van de moeten de Almaprijzen stijgen? Wij hebben
werknemer met zijn bedrijf U staat er op diu soms inderdaad wel eens een andere mening
mensen in het medebeheer zich sterk tdentifice- dan de beslissingen die op RvS genomen
ren met de universiteit werden. Maar ik denk dat de verschillende

visies telkens verdedigbaar zijn. De sociale
sektor is nu eenmaal in sterke mate toever-
trouwd aan het medebeheer en dat is zeer
kostbaar. Ik zou dat in geen enkel geval willen
verminderen.»

"Ik heb het adjektief 'katoliek' nooit als een handtkap ervaren, maar je moet
uiteraard eerst zorgen dat je een goede universiteit hebt"

(Foto Hendrik Delagrange)

ontwikkeling, grotere inschakeling van audio-
visuele middelen en pedagogische begeleiding
van jonge docenten. De eerste en tweede
cyklus moet zo meer worden dan een louter

Vlaamse rektoren van overtuigd dat het
noodzakelijk is het kurrikulum anders. te
struktureren en te stroomlijnen. Wij willen
ergens algemene vorming inbouwen omdat we
die komponent niet willen laten teloorgaan
onder de druk van de maatschappij die
zogezegd specialisatie eist. Het gevolg van die
tendens is dat men al in het eerste jaar Rechten
volop recht wil hebben, dat men in het tweede

Geneeskunde al écht geneeskunde wil
hebben. Ik: begrijp dat velen dat steunen omdat
de tijd kort is om de vakken van de nieuwe
wetenschap door te geven.»
«Maar de wetenschap gaat zo snel vooruit

dat je de studentengeneratie niet kan voor-
bereiden op de maatschappij van morgen
omdat we die niet kennen als ze hier komen.
We kunnen dus niet alle nadruk leggen op
overdracht van parate kennis, want die gaat
voor een groot stuk niet bruikbaar zijn tegen de
dag dat ze afgestudeerd zijn. Dus moeten we
zorgen dat zij leren leren, en dat ze een vorming Dillemans : «Ik zie die spanning tussen geloof
krijgen die fleksibel is en de denktechnieken en wetenschap juist als uitermate positief
van een vak meegeeft. Dat is trouwens de basis Onze eerste taak moet natuurlijk zijn universi-
van de rationalisatie die we dit jaar hebben teit te zijn. Dat betekent dus interdisciplinair
doorgevoerd (nvdr. het zogenaamde 'plan onderwijs en onderzoek, en onderzoek in de
Dillemans). Het hele domein van een be- echte zin van het woord: vrij en fundamenteel.
paalde wetenschap ekshaustief bestrijken, kan Als we dat al niet hebben, dan praten we niet
ten eerste niet meer, ten tweede hoeft het niet, verder. In de tweede plaats zijn we ook
en ten derde is het zelfs beter van niet» katoliek. Dat betekent dat we in globo achter
Veto: Eén van de opvallendste aspekten in dat een proj~kt staan: wij denken dat de weten-
rationalisatieplan was het verminderen van schap er IS om de mens te ~~rbeteren. De mens .
vakken tot tien per jaar. Daarin is men toch nog staat ~us centraal, en er ZIJn~e~n aan het
niet geslaagd in verschillende fakulteiten: gebruik v~ wetenschap, en misschien oo~ aan

het ekspenmenteren. Maar dat alles binnen
bepaalde perken, want de akademische vrij-
heid blijft prioritair.»

Veto: Wat dat vormingsprojekt betreft, legt u
voortdurend de nadruk op de etisch geïnspi-
reerde en katolieke achtergrond die de
KU Leuven biedt Toch zijn er de laatste jaren
verschillende keren spanningen geweest tussen
het Vatikaan en de katolieke universiteiten.
Belemmert dat de werking niet?

Dlllemans: «Heel wat mensen hebben zich
blind gestaard op dat cijfer 10, vooral degenen
die de moed niet hebben gehad de andere acht
bladzijden van de nota over het rationalisatie- Veto: Toch heeft u in Rome al stevig van u
plan te lezen. We hebben getracht een globaal moeten afbijten.
vormingsprojekt naar voor te brengen en uit te Dill We zi daa . d daad t
tekenen wat universitair onderwijs moet zijn. emans:« e ZIJD: ~ ~ er ':lloe en
Eé din di odi d gaan zeggen: eerst umversiteït, en dan zien wat
n .v~n gen eng waren 0':ll . e 'katoliek' daaraan toevoegt. En teologie is ook

kwaliteit te verbeteren, was het kwantitatief h di akademi h iiheid, . een wetensc ap e over emisc e vnj el
afbouwen van programma s. Vroeger moest Je t beschikk Ik h b i R I. . I benoemi moe en. e In ome zeer veemnumum zes uur es geven om een noemmg beari t dan' d.. gnp on vangen, meer sommigen en-
te krijgen, en er werden dus wel eens vakken 1. H t bil t kei . ta ti'

d di . nliik ni odi sen, e verse ussen ons en en eins n esgeprogrammeer Ie eige ~ met zo n g. h t Vatikaa . dat .. di . ls.. In e au n IS WIJ e spannmg awaren. Daarom wilden we minder hoorkolle- .. f . ui d zi '1 .
ges minder vakken minder eksamens. In alle posI~le en st~ eren Zien, terwij sommigen

, .' .. er ginds angstig tegenover staan»
fakulteiten heeft men zo een belangrijke Ik h bh t di kt" f'kat li k' it alsinspanning gedaan» « . e e a ~e Ie . 0 e _nool een

. handikap ervaren, maar Je moet Uiteraard eerst
Veto: Maar er zijn toch nog andere problemen. zorgen dat je een goede universiteit bent. Wij
Men heeft soms gewoon vakken samenge- hebben op geen enkel ogenblik voeling verlo-
voegd, er is in een aantal fakulteiten nog een ren met de internationale wetenschappelijke
tekort aan bijvoorbeeld monitoraats- en tesis- wereld. Integendeel, het is voor vele middens
begeleiding. Hoe gaat de operatie nu verder een teken van enige sérieux over je doelstellin- I
verlopen? gen als wetenschapper. Maar het is natuurlijk I
D·II M di . I d niet omdat je katoliek bent dat je één meter
I emans:« en mag e operatie vo gen .. .. . t h dM' . liiks gewonnen hebt op wetenschappelijk gebied» IJaar me er oen. en moet met Jaar IJ

onrust zaaien... De eerste faze is grotendeels Veto: Is er op dat gebied geen tegenstelling 1

gelukt in de meeste fakulteiten. Volgend jaar binnen de universiteit? Aan de ene kant heb je
moeten we de resultaten konsolideren, het jaar de verklaring van de fakulteit Geneeskunde
daarna een evaluatie instellen en dan hier en tegen het voorstel Herman-Michielsen. Aan de I

daar bijschaven. Dan komt er een tweede faze, andere kant heb je heel watproffen uit teologie
die trouwens al begonnen is. Die houdt onder die zich aansluiten bij de Keulse Verklaring
andere in verhogen van de begeleiding, kursus- tegen een aantal beleidsopties van de paus.

Dillemans : «Ik denk niet dat dat juist is. De de loyauteit van allen. De grens tussen kritisch
fakulteit Geneeskunde heeft zich alleen uitge- zijn en loyaal zijn is moeilijk te trekken, maar
sproken tegen het voorstel Herman-Miehiel- die ligt waar men volgens mij ernstige schade
sen, dat voor iedereen in die vorm onaanvaard- aan de instelling berokkent. Ik geef een
baar is, denk ik persoonlijk. De vraag is of men .voorbeeld»
geen ander amendementen had moeten voor- «Wij hebben de Akademische Raad en
stellen, maar ik kan daarover nu moeilijk gaan Kringraad gevraagd om advies over het
uitweiden. Die beide initiatieven situeren zich gebruik van het Engels aan de universiteit. Nu
op een ander vlak. Trouwens, verschillende zitten we praktisch op dezelfde golflengte: een
teologen hebben meegewerkt aan de verkla- Vlaming moet zijn basiskurriku1um volledig in
ring van Geneeskunde.» het Nederlands kunnen volgen, voor de derde

. .. ., cyklus moet anderstalig onderwijs mogelijk
«He~ boeiende IS JUISt dat Je ?ver de zijn, voor gastprofessoren en onder bepaalde

verschillende onderwerpe~ een vermeuwend voorwaarden voor keuzevakken ook. Kring-
syntesede~ken trach.tte r~ren. Ik geloof dat raad brengt zijn standpunt naar de pers alsof
de fa~telt Teologt~ krachtig haar stem laat dat een standpunt is van de studenten van
horen In het gr?te ~ternati0':l:ale debat. Dat Leuven tegen het beleid in. Ik heb kritiek
kan ee? belangrijke Inbreng ZIJn,net zoals de gekregen dat wij de Vlaamse origine looche-
fakulteit Geneeskunde dat ~eeft p~oberen te nen, terwijl we net op dezelfde golflengte
doen. Je kan trouwens de vrije memng van het Dtb gt h d d . iteit. waren. a ren se a e aan e umversi el
-professorenkorps met beknotten» zonder dat daar reden voor is.»

"Wij staan in globo achter een katoliek projekt:
wij denken dat de wetenschap er is om de mens

te verbeteren. "
)
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Met Roger Dillemans e1932, gehuwd., vier kinde-
ren) krijgt de KUL als rektor een hoogleraar met een
indrukwekkend kurrikulum. Na zijn humaniora aan
het Sint-Pieterskollege te Leuven studeerde hij aan de
toen nog unitaire universiteit Rechten. Hij was toen
vooral aktief binnen de 'Universitas' -groep rond prof
Dondeyne, waar trouwens heel wat hedendaagse
CVP-prominenten (wals Gaston Geens en Marc
Eyskens) elkaar troffen. Daar vond. vooral de
filosofie van het kristelijk personalisme ingang, een
levensbeschouwing die Dillemans naar eigen zeggen
tot vandaag vormt en inspireert. Hij stond in die tijd
ook 'aan de basis' (maar dan toch nogal van op In 1981 werd Dillemans als het ware de voorloper
afstand) van Alma en Acco. van Paula D'Hondt: hij werd benoemd tot Konink-
Roger Dillemans was een 'uitstekend student'. Hij lijk Kommissaris voor de Kodificering van het

behaalde het diploma van doctor in de rechten, Sociale Zekerheidsrecht. Die benoeming dankte hij
licentiaat in het notariaat en licentiaat in de filosofie, ten dele aan zijn CVP-binding, ten dele aan zijn
Daarna kreeg hij in Harvard zijn degree van Master wetenschappelijk engagement. Zo lag hij aan de basis
in Laws, waarna hij nog een jaar aan de Sorbonne in van het Instituut voor Sociale Zekerheid., was
Parijs werkte. Vervolgens kwam hij terug naar medestichter van het Europees Instituut voor Sociale
Leuven, om in 1962 als gewoon hoogleraar he- Zekerheid., titularis van de Francqui-leerstoeI1979-
noemd te worden. Met zijn 32 jaar was hij één van de 1980 en Visiting Professor London University
jongste gewoon hoogleraren uit de geschiedenis van (1970-85). Terloops was hij van 1978 tot 1981
de KUL. dekaan van de Rechtsfaku1teit.
Dillemans werkte toen trouwens ook op diverse In 1985 werd hij tenslotte rektor van de

CVP-kabinetten. Zo was hij medewerker van Theo KU Leuven. Zijn karrière speelt zich sindsdiens
Lefèvere en Robert Houben. Hij maakte ook van vanzelfsprekend in de onderwijssektor af: vorig jaar
dichtbij de woelige periode van Leuven Vlaams mee werd hij voorzitter van de Vlir. Bovendien bedachten
als een soort' 'direkteur van het (Vlaamse) (pro)- de kristen-demokraten hem met hun 'Europaprijs'.
rektoraat', en werkte van dichtbij mee aan de tekst Bij die gelegenheid werd hij in het ACW-blad 'De
van het Gewoon Reglement Struktuur. Het verslag Volksrnacht' uitvoerig beschreven: "Deze mens is
van de eerste Akademische Raad van de zelfstandige een enkeling, bewoond door een meervoudige ziel.
Vlaamse KUL was trouwens ondertekend door een (...) Een spektakel van een man, een gevaarlijk man,
historische duo: 'Verslag, R. Dillemans' naast 'Goed- een man om lief te hebben of eeuwig te vrezen in een
gekeurd., P. De Somer'. totale oorlog, want naast hem kijken kan men niet."
Dillemans nestelde zich daarna aan de top van de Daarmee kunnen we - na vijf jaar ervaring met

kristelijke ,zuiL'~ voorzitter van Caritas, Catholiea- Roger-Dillemaas ~ relct0r.- ~I iJp;temmen.,.(\'lJl).: 'f~"..•........·0·.·.·.·.
a tIt ~.................

Veto: Tot slot nog iets over het medebeheer.
Ziet u dat ook als een stimulerende inbreng, of
werkt het eerder remmend op het beleid van de
universiteit?

«Ik neem aan dat de studenten een tijdschrift
uitbrengen dat een kritische rol vervult - een
demokratisch beleid moet zijn eigen kritici
financieren. Er zijn echter grenzen wanneer de
joernalistieke vrijheid de universiteit Schade
berokkent. Eerst moet zoiets volgens mij
binnenin uitgepraat worden. Eerst intern
proberen, dat vind ik loyauteit. Lukt dat niet,
dan kan je nog standpunten naar buiten
brengen»
«Ik denk dat we in het verleden wel ooit

schaden leden als we dat niet verdienden, maar
de toestand en de houding is fel verbeterd. Ik
heb daar op het moment geen klagen over.
Maar ik denk dat u dat zelf moet weten waar
de loyauteit eindigt en de kritische zin begint.
Ik kan dat niet opleggen.»

Veto: Over de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen (RvS) hoort men toch wel eens dat de
akademische overheid niet zo tevreden zou zijn
over de werking van RvS. De studentenfraktie
zou teveel de beslissingen beïnvloeden.

DiUemans: «Eén: de sterkte van een instelling
is afhankelijk van het aantal bekwame mensen
dat er zich voor inzet. dat "er mee gaat slapen
en ermee opstaat". Dat aantal is bijzonder
groot in Leuven. Daaraan danken wij onze
hoge kwaliteit, naam en faam. Twee: een
instelling als de onze moet kunnen rekenen op

Erik Paredis
Walter Pauli

LEVEN EN WERKEN.
beheerde hij de hele groep van kristelijke ziekenhui-
zen, naast Broederlijk Delen en Welzijnswrg.
Dillemans was ook voorzitter van de Hoge Raad
voor Gehàndikapten. Op rechtskundig gebied bleef
hij eveneens aktief Samen. met prof Walter Van
Gerven stond hij aan de basis van de reeks
'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'. Samen
met dr. Anne De Moor verzorgde hij ook de redaktie
van de populariserende 'Wegwijs' -reeks, Op zakelijk
gebied hield hij zich onledig met een schnabbel als de
funktie van beheerder van N.V. De Vaderlandsche.
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Algemene Vergadering, de Vrijgestel-
den, de Voorzitter (een nieuw punt),
noem maar op. Soms gaat dat om zeer
triviale bepalingen, wals artikel 16:
"Op een AV kan nooit bij volmacht
gestemd worden". Een klein kind kan
zoiets zelfs verstaan. Er zijn echter ook
doordeweekse, maar daarom niet min-
der belangrijke bepalingen die de kom-
missie in een taal heeft willen vastleggen
die voor geen verkeerde interpretatie
vatbaar is.
Soms wordt. dat lachen. Zoals het

artikel, waarin bepaald wordt wie mag
stemmen op een AV. In Loko heerst
echter het 'gewogen en gedifferentieerd
stemrecht'. Dat wil zeggen dat grote
kringen (dit zijn kringen met meer dan
duizend studenten) twee stemmen kun-
nen krijgen. Kunnen, want ze moeten
immers 'goed meewerken' aan Loko. Er
wordt van hen immers geëist dat ze op
voldoende vergaderingen met voldoen-
de mensen aanwezig zijn. Anders kun-
nen ze hun tweede stem vergeten.
Bovendien gaat het niet op pro forma vijf
minuuties op een vergadering te zitten en
je daarna om "persoonlijke redenen" -
geen kat die dan nog durft verder vragen
- te verontschuldigen. Maar druk dat
maar eens in mensentaal uit."
De kommissie opteerde voor vol-

gende draak: " Eénmaal de vergadering
aangevat is, bepaalt de AV, via haar
voorzitter, telkens de tweede vertegen-
woordiger van een kring van Loko die
het recht kan hebben twee stemgerech-
tigde vertegenwoordigers af te vaardi-
gen, de vergadering met vertraging
vervoegt, ekspliciet of die betrokken
vertegenwoordiger zijn laattijdigheid op
afdoende wijze kan motiveren. Zo ja,
wordt hij genotuleerd als was hij voor
het volledige verloop van de AV per-
soonlijk op de desbetreffende AV aan-
wezig en wordt zijn aanwezigheid in
rekening gebracht voor het al dan niet
verlenen aan zijn kring van het recht een
tweede stemgerechtigde kringvertegen-
woordiger af te vaardigen op één van de
volgende AV's van de desbetreffende
raad.
En verder, als tweede lid: "Éénmaal

de vergadering aangevat is, bepaalt de
AV, via haar voorzitter, telkens een
stemgerechtigde vertegenwoordiger van
een kring van Loko die het recht kan
hebben twee stemgerechtigde vertegen-
woordigers af te vaardigen, de vergade-
ring voortijdig verlaat, in overleg met de
betrokken vertegenwoordiger ekspliciet
of die zijn voortijdig vertrek op afdoende
wijze kan motiveren. Zo ja, wordt hij
genotuleerd als was hij voor het volle-
dige verloop van de AV persoonlijk op
de desbetreffende AY aanwezig en
wordt zijn aanwezigheid in rekening
gebracht voor het al dan niet verlenen
aan zijn kring van het recht een tweede
stemgerechtigde kringvertegenwoordi-
ger af te vaardigen op één van de
volgende AV's van de desbetreffende
raad." Belachelijk? Kan best zijn, maar
probeer het eens eenvoudiger, terwijl je
met alle eventualiteiten rekening houdt.
Wie proberen wil, mag.
De kommissie heeft haar werk mo-

menteel bijna af. Nou ja, 'bijna'. Over
Veto en de OAV, traditioneel twee
gevoelige onderwerpen, is wel gespro-
ken, maar staat nog geen woord op
papier. De tijd dringt bovendien: vol-
gende woensdag staat de eerste OAV op
het programma waar het hele zaakje
voorgelegd zal worden - en waarschijn-
lijk min of meer gunstig onthaald zal
worden. De Kommissie is tot dusver
immers eensgezind. En dat hadden
insiders in het begin nièt durven voor-
spellen.

Althans tot nu toe

Loko in 120 artikels
- net wals in de politiek bij de grote
mensen - met veel zin voor het even-
wicht samengesteld: een vertegenwoor-
diger van Sociale Raad, Kringraad,
Kultuurraad, Sportraad, Veto en Isol,
naast kringvertegenwoordigers van het
VTK, het VRG, Ekonomika, Land-
bouwkring, Germania, en Klio. Op die
manier zaten "de uitersten" met elkaar
aan tafel, en moest men binnenskamers
het gekrakeel maar zien op te lossen.
Merkwaardig genoeg heeft het zaakje
gewerkt. Traag maar zeker. Maar wel
bijzonder traag.
De kommissie heeft immers voor een

radikaal andere aanpak gekozen dan de
vorige tekst "Loko: afspraken en statu-
ten". In die tekst was alles vaag gehou-
den. Loko wilde in 1986 geen echte
statuten hebben, maar wel een mini-
mumkader waarbinnen men kon wer-
ken. Basis voor die statuten was ook het
'goede vertrouwen'. Dat is nu wel
enigszins veranderd. Waar de vorige
statuten op basis van vertrouwen waren
opgesteld, is dat tegenwoordig toch wel
even veranderd. De statuten proberen
skrupuleus te vermijden dat enig onder-
nemend persoon of welke imperialisti-
sche kring dan ook te veel de zaak zou
beïnvloeden. Een andere konstante is de
eis tot medewerking: wie in Loko-van-
morgen iets te zeggen wil hebben, moet

Voor de Kerstvakantie berichtte Veto iedere week over de
'Magnificent Seven'. Dat was een vaste bijnaam voor zeven
kringen (Ekonomika, Medika, VRG, VTK, Kanonika, Wina en

Apolloon); die samen het initiatief hadden genomen om een Open
Algemene Vergadering (OA V) samen te roepen omtrent Veto. Zo'n
OAV is de hoogste beslissingsvergadering binnen Loko. De oorspronke-
lijke bedoeling verdronk na verloop van tijd echter in een heuse
procedure-slag. Op de laatste OAV voor de Kerstvakantie werd zelfs de
geldigheid van de Statuten van Loko in vraag gesteld. "Loko barst",
schreef Veto indertijd. Eerlijk gezegd, in de gegeven omstandigheden was
dat evenveel wishfull thinking als nuchtere konstatatie. Zo'n vaart is het
echter niet gelopen.

Een toenmalig studentenvertegenwoor-
diger in Akademische Raad lapte zowat
alle gangbare praktijken binnen Loko
aan z'n laars en riep een ekstra-krisisver-
gadering met een groot aantal kringen
samen. De kringen die niet uitgenodigd
waren, had hij dan ook bewust thuisge-
laten. Kortom, een louche toestand, die
door de preses van Apolloon (een
geviseerde kring) allerminst geappre-

cieerd werd. Vreemd genoeg pikte de
Algemene Vergadering van Kringraad
echter de démarches ~an haar vertegen-
woordiger. Die kreeg de toestemming
om een speciale Kommissie samen te
stellen, belast met het herschrijven van
de statuten in een 'meer juridisch taal-
gebruik'.

De leden van de Kommissie werden

ook meewerken. In feite was dat eigen-
lijk de twintig jaar daarvoor in de
toenmalige Algemene Studentenraad
(ASR) en Loko-oude-stempel ook zo,
Alleen de laatste twee jaren, pakweg
sinds '88, was dat wel even vergeten.
Een aantal aanvullingen die de kommis-
sie heeft gedaan zijn zeker en vast meer
dan terecht, of drongen zich geruime tijd
op. Zo is in de nieuwe statuten heel wat
plaats gemaakt voor Isol, de Raad van
Loko die de buitenlandse studenten
organiseert. In de vorige statuten werden
daar slechts drie woorden aan vuil
gemaakt. Op die manier wordt de
werking en struktuur van Isol enigszins
gerationaliseerd, terwijl de vereniging in
haar geheel meer bij Loko aansluiting
vindt. Ook dat laatste is belangrijk, in de
tijd waarin de Akademische Overheid in
interne rapporten reeds meer dan eens
haar twijfels heeft uitgesproken over het
'Derde Wereld-imago' van Isol. Men
dacht soms zelfs luidop of het niet
zinvoller en nuttiger rou zijn om het geld
en de middelen die nu aan Isol toeko-
men, morgen voor de Erasmusstudenten
te reserveren. De kommissie was una-
niem van oordeel dat Isol terdege
belangrijk is, en een integraal deel van
Loko uitmaakt.
Even omslachtig wordt punt per punt

de hele werking van Loko ontleed: de

'...
Antwoord:

eef een calculator de intelligen-
tie van een computer. Onrnoge-
Lijk? Hewlett-Packard bewijst
nu met de HP 48SX dat "onmo-

gelijk" relatief is.

en staaltje van z'n intelligentie
toont de HP 48SX door alle
meeteenheden van een pro-
bleem om te zetten in één enkel

eenheidssysteem, waardoor het risico op
fouten wordt geëlimineerd. Het is de enige
calculator die wiskundige vergelijkingen
in hun originele vorm verwerkt, zonder
omweg langs de machinetaal.

aast de 8 verschillende grafie-
ken, waaronder staafdiagram-
men, histogrammen, conische
secties, parametrische en po-

laire tracés, geeft de HP 48SX ook toegang
tot een IBM compatibele. PC of een Macin-
tosh. Zo kan de informatie zelfs ingevoerd
worden met een gewoon klavier, opgeslagen
worden op diskette of meteen afgedrukt.

n deze calculator schuilt de
kracht van een echte computer.
Het RAM-geheugen is uitbreid-
baar tot 288 Kb en de ROM

"HP Solve Equation Library" is nu reeds
beschikbaar.

en achterstand oplopen in de
wetenschappelijke wedloop
kan fataal zijn. Verlies dus geen
tijd en vraag een demonstratie

aan uw dichtstbijzijnde HP-dealer. Ofbel
voor documentatie naar het Customer Infor-
mation Center: 02/761.34.00.

IBM is een geregistreerd handelsmerk van IBM Corp.
Macintosh IS een geregistreerd handelsmerk van
Apple Computer Inc.

r/i;' HEWLETTa:~ PACKARD
TUE POSSIBILITY MADE B.EAI.IT1:.

Walter Pauli

Oikonde Leuven vzw
biedt aan enkele vrijwilligers een
unieke levenservaring:
• door in de gemeenschapshui-
zen' samen te leven met jonge
mentaal-gehandikapten, ex-psy-
chiatrische patiënten, ex-gedeti-
neerden, ... die tijdelijk ondersteu-
ning vragen .
• door in het krisisopvangcen-
trum enkele avonden of nachten
per maand binnen te wippen en
zo de werking mee te dragen.

VRAGEN? Kom naar onze infor-
matieavond in De Lange Trappen
(M. Delayensplein 1) op do. 3 mei
om 20.00 u.
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Hobu-scholieren betogen te Leuven Coens beter een echt beleid - met
aandacht voor de problematiek van
demokratisering van het onderwijs, met
het zoeken naar oplossingen voor een
sociale sektor aan het Hobu - dan enkele
duizenden franken ekstra uit de zak van
studenten te kloppen. Zoiets kan men
volgens de Hobu-aktievoerders be-
zwaarlijk een 'beleid' noemen.
Daarom kwamen rij donderdag 26

april in Leuven op straal Het Hobu kan
immers niet later meer samenkomen:
vanaf volgende week beginnen in ver-

Op donderdag 26 april betoogde de Leuvense Overkoepeling schillende insteUingen reeds eksamens
yan ~~eschoolstudenten (Lobs) tegen de verhoging van de (in het Sint Elisabeth .Instit~ut voor
inschrijvingsgelden met 5000 Cr voor niet-beursstudenten in Verpleegkunde w:u:en die vonge. wee~

het Hobu (Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit). Vorige maand had . trouwens reeds bezig), en bovendien Zit
het merendeel opgezadeld met stages.
Die verliep enerzijds ludiek, anderzijds
bijzonder 'woest'. Ludiek was het opeen-
volgende signalement bij de politie van
Leuven. Verschillende Hobu-studenten
kwamen ginds aangifte doen van diefstal
van 5.000 fr. Wie de dader was? "Een
kleine dikke, Westvlaams aksent, licht
kalend" ...
"Woest" waren de aktie middelen, die
herinnerden aan de betogingen tegen het
Sint-Annaplan uit '86: de sporen van
station van Leuven werden zowaar even
bezet, en herhaaldelijk weken de beto-
gers af van het uitgestippelde trajekt.
Waarop de ordediensten bepaald zenu-
wachtig werden, en hun honden op het
protesterend volkje loslietea-Bén stu-
dent werd door zo'n volwassen Duitse
Herder gebeten... Het kon de pret niet
drukken, en tegen tien uur 's avonds had
men aUang spijt "die autobanden op ons
kot te hebben achtergelaten, want dat
zou nog een leuk vuurtje kunnen gewor-
den rijn".

Honden lusten
studenten

Lobs ook al deelgenomen aan de nationale aktie in Brussel. Toen
troepten zo'n 12000 Hobu-studenten en docenten samen om te
protesteren tegen deze "ondemokratische maatregel". De verhoging van
de inschrijvingsgelden met 5000 Cr betekent immers niet dat daarmee de
werking van de Hobu-instellingen zal geoptimaliseerd worden. Integen-
deel, het is de bedoeling om met het binnengerijfde geld een gat van 280
miljoen in de Vlaamse onderwijsbegroting te dichten.

Vlaanderen telt 9 universiteiten en 170
Hobu-instellingen, waarbij de term
'Hobu' staat voor aUevormen van Hoger
Onderwijs Buiten de Universiteit. Glo-
baal genomen is het Hobu een volwaar-
dige alternatieve vorm van hoger onder-
wijs geworden, maar dit komt niet tot
uiting in de wijze waarop de inste1lingen
van Hobu (geen) overheidsgelden ter
beschikking krijgen. Immers, zowel op
het gebied van de werkingstoelagen als
wat betreft de sociale voorzieningen
bestaan er heel wat verschillen met de

Hobu-student wordt met de geplande
maatregel van de minister van onderwijs
Daniël Coens w mogelijk nog groter.
Een verplichte verhoging van 5000 fr
brengt het gemiddelde inschrijvingsgeld
in het Hoger Onderwijs van het korte
type op 10.000fr, in het Hoger Onder-
wijs van het lange type op 15.000fr en
tenslotte in het Hoger kunstonderwijs op
14.000fr. Niets van dit geld zal echter
- in schril kontrast met de universiteits-
student - de Hobu-student op enige
manier ten goede komen. De niet-beurs-
gerechtigde hobu-studenten zullen hun
5000 fr ekstra inschrijvingsgeld zien
versast worden naar de Vlaamse rege-
ring, die er een gat van 280 miljoen in de
onderwijsbegroting mee wil vullen.
Vanzelfsprekend heeft deze maatregel
veel kwaad bloed gezet bij de Leuvense
Overkoepeling van Hogeschoolstuden-
ten (Lobs). Zij eisen een eigen sociale
sektor in plaats van een financiële
bestraffing. Bovendien zoeken rij enige
erkenning, en een eerbiediging van de rol
die de hogescholen in de laatste twintig
jaar gespeeld hebben in de demokratise-
ring van onderwijs. Een recente studie
van Herman Deleeek en Bérénice
Storms heeft aangetoond dat het Hobu
meer gedemokratiseerd is dan het uni-
versitair onderwijs: in verhouding rijn er
meer studenten uit de lagere socio-
professionele kategoriën die voor het
Hobu opteren dan voor de universiteit.
Hierbij komt nog dat de studiekost aan
het Hobu jaarlijks gemiddeld evenveel
bedraagt als aan de universiteit.

universiteiten.
In tegenstelling tot de universiteiten bezit
het Hobu geen sociale sektor. Het heeft
geen huisvestingsdienst, geen medische
dienst, geen restaurants voor haar stu-
denten, aUemaai om de eenvoudige
reden dat het Hobu daarvoor geen frank
aan staatstoelagen ontvangt, in tegenstel-
ling met de universiteiten. Op die wijze
hoeft het dan ook geen verwondering te
wekken dat de Hobu-student gediskri-
mineerd wordt tegenover de student die
naar de universiteit trekt. Terwijl de
laatste ongeveer 7S00 fr rekupereert van
rijn inschrijvingsgeld onder de vorm van
aUerlei sociale voordelen, krijgt de
Hobu-student niets. Het inschrijvings-
geld dat de Hobu-student betaalt, gaat
rechtstreeks naar de instelling die er de
"elementairste zaken" mee financiert.
Om in de werking en de nodige
uitrusting voor onderwijs te voorzien,
rijn de meeste Hobu-scholen immers al
lang op eigen houtje overgegaan tot het
innen van willekeurige inschrijvingsgel-
den. In sommige instellingen koopt hij
daar bijvoorbeeld ook rijn kursussen De studenten van Lobs vinden daar-
mee. om dat rij beter verdiend hebben dan hen
De afstand tussen de universiteits- en nu wordt aangedaan. Volgens hen zou

De Brakke Hond
L_.L
.....~'f

.lhcruir tiidschritt met Ileus
In het lentenummer ondermeer:

-BART de MAN tegen K.L. POLL

-GILBERT GRAUWS, POL HOSTE,DIRK van BASTELAERE

e.a.over LITERATUUR en GELD

-nieuwe poezie van GEERT van ISTENDAEL

-PAUL CLAES over MALLARME; nieuw werk van

LUIGI MALBRBA,J.M.BBRCKMANS en vele anderen

EEN BIJZONDER AANBOD:

Wie zich nu abonneert ontvangt als premie:

of:T.S.ELIOT.The Waste Land.Het barre land

of:D.H.LAWRENCE.Vijgen. (Vert.Paul Claes)

of:H.C.PERNATH. Stem en Tegenstem.
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u stort 700 BP op rkn 001-1183840-31

D.B.H. Verdussenstraat~, 1~,2018 Antwerpen
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Walter Pauli Een eenzame rijkswachter snuift de geur van brandende autobanden op. Straks
Tie Roefs vliegen we er nog eens in, mannen. (Foto Archief)

Kringverkiezingen 'Industria' (Groep T)

De voorbije week werden
bij Groep T (de industrieel
ingenieurs) de kringver-

kiezingen gehouden. Nog steeds
volgens het geijkte stramien: on-
middellijk na de Paasvakantie,
zodat de teams die opkomen zich
gedurende die veertien dagen ter-
dege kunnen voorbereiden, met op
maandag en dinsdag kampagne,
woensdagvoorrniddag debat en
's narniddags de eigenlijke stem-
ming.
Verleden jaar ontsnapten de kringverkie-
ringen op Groep T niet aan de tendens
tot kommercialisering, die toen in Leu-
ven de verkiezingen van aUe grote
kringen deden ontaarden in een walge-
lijke bedoening. Er werd letterlijk met
eten en figuurlijk met geld gesmeten, de
kranten werden gemobiliseerd om in
hun regionale pagina's aandacht aan het
gebeuren te schenken ..., het kon aUemaal
niet groots en spektaku1air genoeg.
Nogal wat studenten vroegen zich af of
dat aUemaal wel w nodig hoefde. Wat er
ook van zij, met al dat gestunt willen de
opkomende ploegen aantonen dat ze iets
in hun mars hebben en in staat rijn op
korte tijd iets van nivo op poten te
zetten.

Dit jaar vervielen de preseskandidaten
op Groep T echter in een ander uiterste.
Hun kampagne werd zó mat en ongeïn-
teresseerd gevoerd dat men zich kan
afvragen of de term 'kampagne' hier
überhaupt wel op rijn plaats is. Geen van
de ploegen heeft blijkbaar ooit van
mailing gehoord, en dat droeg ertoe bij
dat dit jaar de verkieringen aan veel
studenten voorbij rijn gegaan.
Geen nood, in een pittig en zinvol

debat kan men veel goedmaken en de
kiezers alsnog overtuigen van de intrin-
sieke kwaliteiten van een team. Maar dat
viel dit jaar vies tegen. Reeds mi. de
voorstelling van de verschillende teams
werd duidelijk dat dit debat in feite
rinloos was: inhoudsloos en oppervlak-
kig, en als dusdanig een perfekte weer-
spiegeling van de kandidaten. Ploeg
'Rien ne va plus' deed als lolploeg

vertwijfelde pogingen het boeltje wat op
te vrolijken, maar profileerde zich eerder
als lal-en lulploeg.
Ploeg 'Plus' was er de vorige dagen

zowaar in geslaagd naar buiten te komen
met een heus programmaboekje, waarin
naast de obligate tema's (kursusdienst,
studentenraad, feestkomitee, studiereis,
enzovoort) een gestoord jongmens twee
pagina's lang rijn beklag mocht doen
over de kwaliteit van het 'vrouwelijke
ingenieursvee'. Ploeg 'Eva-AVO' hield
het bij vier kernwoorden: ludiek, kultu-
reel, sportief prestigieus, maar hoe dit
precies zou ingevuld worden bleef uiterst
vaag.
Geen enkele van de teams heeft er

trouwens aan gedacht de eigen struktuur
en werking toe te lichten, laat staan het
voorbije presidium te evalueren of de
studenten diets te maken wat rij willen
veranderen of verbeteren. Hierbij viel
het op hoe lichtzinnig de ploegen
aankijken tegen de presidium-werking.
Op de kursusdienst na - die zou
voortgezet worden met dezelfde mensen,
ongeacht welk team verkozen werd -
bestond geen der teams uit mensen met
ervaring, in tegenstelling tot het huidige
presidium, dat grosso modo een voort-
zetting is van de vorige twee presidia.
Zowel 'Plus' als 'Eva' lieten het voorko-
men alsof het organiseren van bijvoor-
beeld een Amerika-reis voor de laatste-
jaars een roetineklus is, alsof ze pro-
bleemloos wat dan ook kunnen forceren
via de studentenraad.
Over de visie van de kandidaten op

prangende kwesties als de HOBU-
problematiek, het uitbouwen van sa-
menwerking en overleg met Loko en
andere hogescholen, de diskriminatie
van niet-Industrialeden bij de kursus-
verkoop (rij betalen tien procent meer)
en de prijs van de kursussen in het
algemeen, het bijeenbrengen van spon-
soring voor de Amerika-reis ..., kwamen
de aanwezigen helemaal niets te weten.
Na de voorstelling van hun teams

mochten de kandidaten mekaar het vuur
aan de schenen leggen. Meer dan een
Bengaals vuurtje zat er ook nu weer niet
in. Er werd enkel nog wat gekeuveld
over futiliteiten als een gezamenlijke
ski-vakantie en oud-studentenwerking.

den
Tussendoor vond de kandidaat-preses
van 'Eva' het nodig de ploeg 'Plus' uit te
maken voor een bende blokkers.
De stemming zelf leverde 'Plus' een

ruime overwinning op: 183 stemmen
tegen 86. Nauwelijks driehonderd van
de zowat 2300 studenten hebben hun
stem uitgebracht. Een gevolg van de
matte kampagne, het late tijpstip van de
verkiezingen of eerder algemene onver-
schilligheid omdat de vorige presidia
behoorlijk werk leverden? Besluiten we
tenslotte met goed nieuws: de nieuwe
preses komt volgend jaar op kot. (MK)

~KAFEETEORIEEN~
HET $CH~"H MT E~N M~S, NE
VooR IE STEII..FT, IN EEN fLITS
ALLES Z.lfT WAT H~ IN "Z'N \..(IIEN
~ ~EeFT
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WERK! - Geef toe: dit jaar hebt u zeer veel niet gedaan. U bent voor Veto niet op interview getrokken naar Roger
Dillemans. Godfried Danneels, Lech Walesa, Ivo Michiels, Patrick Dewael; Bruno Verbergt, Josse De PauMj Joop
Kruithof en zovele anderen. U hebt geen artikels geschreven over de K van de KU Leuven, de centrale keuken van Alma;
de slechte en goeie toneelstukken van het Stuc, de mayonnaise van Kringraad. de OAVs over Veto, de heibel in het Huis
der Rechten, de klassiekers van Sportraad, en zo kunnen wij nog wel een tijdje doorgaan: U hebt geen kruiswoordraadsels
ineengedraaifè. Wie kon daar allemaal voor opdraaien? Laten we het maar eens luid van de daken schreeuwen: wij hier,
terwijl u tot'li1ntJMk in de nacht zat te zuipen en te kwebbelen over dat lijntje in Veto dat verkeerd plakt Kom het zelf doen:
Wij hier zij»~ zat: Volgmd jaar gaan we allemaal weg, dus als u dan nog een Veto wil; dan zult u 1ihn zelf moeten
schrijven. En niet alleen schrijven, er moet ook nog gefotografeerd, gezet; gelay-out: Iedereen met ook maar een beetje
handen of wat er van ver op lijkt; is welkom. Je moet alleen maar een pen of een schoor kunnen vasthouden. Kijk naar ons:
toen wij hier kwamen, wisten wij niet eens wat een persoonsvorm was. U weet het ook niet; he? Kom maar snel; we leren het
je in een wip. Hop, want wij houden het hier maar drie weken meer voL Dan is het uw beun

(Foto Hendrik Delagrange)

Omdat ik spaar voor mezelf. Maar tegelijk ook
voor 'n beetje menselijker wereld.

Een boerderij voor mindervaliden ... een centrum voor thuis bevallen ... een recyclagebedrijf...
Tientallen zinvolle initiatieven. Netwerk Vlaanderen helpt ze zelfbedruipend en zelfredzaam te
worden. U helpt Netwerk helpen door te krekelsparen. Uw spaargeld ende interesten blijven uw
eigendom. Maar Netwerk ontvangt elk jaar een aanbrengvergoeding van 1%.Het ASLK-

age::::~::::::u graagalleinlichtingen. ISLlm
De Algemene Vergadering van Kringraad zal

In de maand mei overgaan tot de verkiezing

van de volgende studentenvertegenwoordi-

gers fm/v) voor het akademie/aar 1990-91:

studenten van de KU Leuven die aan volgende
voorwaarden voldoen:
1. De kandidaten moeten inde loop van dit of van
vorig akademiejaar in minstens één zittijd ge-
slaagd zijn. Kandidaten voor de Onderwijsraad
moeten bovendien een jaar lid geweest zijn van
een POK of fakulteitsraad.
2. Van de kandidaten wordt een gedegen kennis
verwacht in de POK, fakulteitsraad, Didaktische
Kommissie, Centrum voor Aggregatie, Onder-
wijswerkgroep van de kring, presidium of Kring-
raad. Op basis van zo'n ervaring moeten zij
grondig op de hoogte zijn van de problematiek
inzake onderwijs en medebeheer in het alge-
meen, of hun toekomstig werkingsdomein in het
bijzonder.
3. De kandidaten moeten bereid zijn om hun
funktie op te nemen volgens de geplogenheden
van Kringraad. Dit wil zeggen:

. De vertegenwoordigers worden ex officio lid
van de Algemene Vergadering van Kringraad
(zonder stemrecht). Deze vergadering komt
tweewekelijks samen op vrijdagavond en werkt
rond de interne demokratisering van het onder-
wijs: medebeheer, onderwijs, aggregatie en inter-
nationale studies. Van de vertegenwoordigers

wordt verwacht dat zij dit lidmaatschap opnemen
met zin voor initiatief.
· De vertegenwoordigers volgen van dichtbij het
tot stand komen van de standpunten op de AV
door bijvoorbeeld aktieve inzet in de werkgroe-
pen die zich bezighouden met deze problematie-
ken.
· De vertegenwoordigers verwoorden en verde-
digen het standpunt van de AV van Kringraad
naar de Akademische Raad,Onderwijsraad, ICA
en RIB,en omgekeerd brengen zij ook regelmatig
verslag uit van die vergaderingen op de AV (OOk
schriftelijk).
· De vertegenwoordigers bereiden gezamenlijk
(zowel inhoudelijk als wat de te volgen taktiek
betreft)de vergaderingen voor,dit om de minieme
studenteninspraak maksimaal te doen renderen.
Ook voor deze specifieke voorbereiding moet tijd
vrijgemaakt kunnen worden.
· Kombinaties met een zware opdracht binnen
de kring (bijvoorbeeld preses) worden over het
algemeen afgeraden.
· Een mandaat als vertegenwoordiger houdt ook ,------------------,
technisch en administratief werk in, bijvoorbeeld
het schrijven en tikken van nota's aan die
raden.

[> 4 vertegenwoordigers voor Akademische
Raad,waarvan twee uit humane wetenschappen
en twee uit positieve wetenschappen.
[> 4 vertegenwoordigers voor de Onderwijsraad
waarvan 1 uit de groep Biomedische Weten-
schappen, 1 uit de groep Eksakte Wetenschap-
pen, 1 uit de groep Humane Wetenschappen A
(Rechten, ETEW, Pol&Sok) en 1 uit de groep
Humane Wetenschappen B (L&W, Psychologie
en Pedagogie, Godgeleerdheid en HIW).
[> 2 vertegenwoordigers voor de Interfakultaire
Kommissie voor Aggregatie (ICA), 1 behorende
tot de groep Positieve Wetenschappen, 1 beho-
rende tot de groep Humane Wetenschappen.
[> 1 vertegenwoordiger voor de Raad voor
Internationale Betrekkingen (RIB).

In aanmerking voor deze mandaten komen alle

VAKATURES
Loko zoekt ter ondersteuning van

de werking van haar geledingen

Sociale Raad, Sportraad, Veto en

Algemeen Beheer gedurende het

akademie/aar 1990-1991 6 half-

tl/dse krachten (19,5 uur/week).

Van de personeelsleden wordt ver-
wacht dat ze de Algemene Vergade-
ring (AV) van hun raad praktische en
inhoudelijke ondersteuning verstrek-
ken om op haar werkingsterrein tot een
doordacht beleid te komen en om dit
beleid met kennis van zaken uit te
voeren. Voor al deze vakatures komen
als vanzelfsprekend zowel mannen als
vrouwen in aanmerking. Alle perso-
neelsleden zullen werken met een
. bediendenkontrakt van bepaalde duur.

Schriftelijke sollicitaties, met CV,mo-
tivering en vermelding van de speciale
kwaliteiten die voor een raad nuttig
kunnen zijn, moeten (tenzij anders
vermeld) ten laatste woensdag 9 mei
om 17.00 u op het sekretariaat aange-
komen zijn, bij Paul Vandeput, 's Mei-
ersstraat 5, Leuven. Voor Sportraad,
zie aldaar.
Sollicitanten voor de vakatures van

Algemeen Beheer dienen aanwezig te
zijn op de AV van Kringraad én Sociale
Raad, zij die azen op de job bij Sociale
Raad dienen op de AV van Sociale
Raad aanwezig te zijn. De kandidaten
zullen hiervoor persoonlijk uitgenodigd
worden.

SOCIALE RAAD Twee men-
sen kunnen halftijds aan de slag bij
Sociale Raad. Ze moeten zeer dyna-
misch zijn en beschikken over dege-
lijke organisatorische en administra-
tieve kapaciteiten. Zij zijn op de hoogte
van de werking van de AV van Sociale
Raad en van de verschillende verte-
genwoordigende funkties die de Raad
waarneemt in het medebeheer van de
Sociale Sektor. Interesse in de proble-
matiek rond studiefinanciering, huis-
vesting, gezondheidszorg, studenten-
restaurants en alles wat verder met de
sociale positie van de studenten te
maken heeft, is absoluut noodzakelijk.
Zij dienen de AV praktische en

inhoudelijke ondersteuning te verstrek-
ken om op haar werkingsterrein tot een
doordacht beleid te komen en dit beleid
met kennis van zaken uit te voeren. Zij
zijn tevens bereid de studenten bij te
staan in het verdedigen van hun belan-
gen in deze aangelegenheden.
Hun kontrakt loopt af op 31/8/91.

VETO Voor haar werking wil het
studentenblad beroep doen op een
halftijdse kracht. Van de kandidaat
(m/v) wordt in de eerste plaats vereist
dat hij op de hoogte is van het maken
van het blad, zowel technisch als
inhoudelijk.
Zijn taak bestaat vooral uit adminis-

tratie, het bijhouden van de briefwisse-
ling, het meewerken en koördineren
van de reklamewerving, het bijhouden
van hetarchief en het verzorgen van de
permanentie. Daarnaast begeleidt hij
de redaktie, spoort aktualiteiten op en
legt kontakten tussen medewerkers,
redakteurs en leden van de verschil-
lende raden. Als bindschakel tussen

~ alle geledingen van de redaktie, zorgt
.~ hij ervoor dat er wekelijks een kwalita-
~ tief hoogstaand blad onder de Leu-
~ vense studenten verspreid wordt.! Kandidaturen dienen voor 4 mei om
. 16.00 uur bij Paul Vandeput toe te

komen, 's Meiersstraat 5, Leuven. Het
kontrakt loopt af op 31/7/91.

SPORTRAAD Voor het verzor-
gen van de kontinuïteit en de adminis-
tratie bij het uitvoeren van de beslissin-
gen van de AV doet Sportraad beroep
op twee halftime werkkrachten die elk
jaar moeten verkozen worden.

Zij staan in voor:
- de koördinatie van een heleboel
taken waarvoor dagelijkse beschik-
baarheid vereist is.

- administratieve taken (notuleren, uit-
tikken en versturen van verslagen en
aanvragen.

- het dagelijkse financieel beheer.
- de bemanning van het sekretariaat
en het verzorgen van de uitleen-
dienst van truitjes en kwistaxen.

Kortom, zij brengen de voordelen van
een professioneel gerunde organisatie
(nauwgezetheid, aandacht voor zaken
op iets langere termijn en oog. voor
detail) binnen in een studentenorgani-
satie die vooral door idealisme, origi-
naliteit en vriendschapsbanden geken-
merkt wordt.

Daarom zoekt Sportraad mensen die:
- zich nog in de studentenwereld thuis
voelen.

- een sterk ontwikkelde verantwoor-
delijkheidszin bezitten en hun jeug-
dig idealisme nog niet begraven
hebben.

- oog hebben voor afwerking.
- zich van eind september tot eind
november full time willen inzetten.

- kunnen typen.
Ervaring met studentenorganisaties is
een pluspunt.

In ruil bieden wij een plezante en
studentikoze werksfeer, met een bui-
tengewoon soepel uurschema (be-
halve oktober-november en februari),
halftime betaald. De uitzichten op werk-
voldoening zijn uniek dankzij de uitge-
breide verantwoordelijkheden (koördi-
natie, financies). Het kontrakt voor een
1 jaar gaat in op 1 augustus.
Als je jezelf in dez~ omschrijving

terugvindt, richt dan je gemotiveerde
kandidatuur voor 9mei 1990 aan Frank
Duval, voorzitter Sportraad, Tervuurse-
vest 101 in Heverlee. De sollicitatiege-
sprekken gaan door op maandag 14
mei om 20.30 u.

do 3 mei, 20.00 u
niet te missen

een infoavond voor
afstuderenden
in de kleine aula

Alles over werkstatuten, ziekte-
verzekering, kinderbiJslag, vakan-
tiewerk, dienstplicht, enzovoort.

De verkiezing voor Akademischè Raad vind
plaats op de Algemene Vergadering van Kring-
raad op vrijdag 11 mei om 19.00 uur in de
konferentiezaal van het Pauskollege. Kandidatu-
ren voor deze funkties moeten ingediend worden
uiterlijk op woensdag 9 mei om 17.00 uur. De
verkiezing voor ICA, RIB en Onderwijsraad vindt
plaats op de Algemene Vergadering van Kring-
raad op vrijdag 18 mei om 19.00 uur in de
konferentiezaal van het Pauskollege. Kandidatu-
ren hiervoor moeten binnen zijn ten laatste op
woensdag 16 mei om 17.00 uur.
Alle sollicitaties dienen schriftelijk met CV,

motivering en vermelding van de speciale kwali-
teiten die voor Kringraad nuttig kunnen zijn,
toekomen op het sekretariaat van Kringraad ter
attentie van Piet Schreurs, 's Meiersstraat 5,
3000 Leuven. Personen die solliciteren dienen
aanwezig te zijn op de respektievelijke Algemene
Vergadering van Kringraad waarop de verkiezing
plaats vindt.

BURPS



Uit de talrijke juiste oplossingen van onze prijspuzzel van vorige Veto koos
een uiterst onschuldige linkerhand die van Anne Van Frausum uit. De
Zonen van het Licht liggen op haar te wachten, bij ons in de
's Meierstraat 5.
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Horizontaal- 1. Weerspannig. 2. Hoofd van een moskee - uiting van
verwondering - open ruimte voor kerk en synagoge. 3. Zelf -
hijswerktuig. 4. Golvend. 5. Rondhout - huisgoden - organisatie der
verenigde volkeren. 6. Koddig gezegde - pers. vnw. - aanspreektitel.
7. Op de· vermelde dag - fantastische ijle geestengestalten. 8. Soort
Chinese vermicelli - vrouw van Jakob - muzieknoot. 9. Voegwoord-
goudlanden. 10. Belgische rivier - Russische rivier - onbevrucht.
11. Aangehouden (muziek) - meisjesnaam. 12. Zich met grote
inspanning bevrijden.

Vertikaal - 1. Italiaans streven naar eenheid en onafhankelijkheid in
de 19de eeuw. 2. Eminentie - gek - voorzetsel - voegwoord.
3. Arabisch leider - lyrisch gedicht - bepaalde springstof. 4. Buikig
flesje - lange tijd. 5. Groente - moment - tegenover. 6. Prosit -
voorzetsel. 7. Pers. vnw. - verlenging - voetbalterm. 8. Voorzetsel -
prijs - verorberde. 9. Kluut - bereikte zijn doel. 10. Teken van
voorspoed - dorsvloer. 11. Ontkenning - nummer - jona.sse.
12. Kandidaat-rabbijnen.

TIKKANT.OOR

aevano
• .Ik tik-je tesis.-Sne1... Verzorgd- Tekst-
verwerker mogelijk. Russisch lettertype
geen probleem .• 052/47.63.63. Kan
op weekavonden.
• Tikwerk, zetten, muziek, scanning.
Afdruk laserprinter Euprint, Hertog- ZO EK ERTJ ES
stro IlO, Heverlee ... 22.97.49.
• Voor typen van je tesis: .. 052/ Engels) snel en verzorgd, voordelige
30.37.14. na 18.00 u. Typwerk met prijzen. 'lii!' 20.41.51.
tekstverwerker. • Elke vrijdag en zaterdag is de Shrink
• Typen van tesissen en allerhande te huur voor privee-fuiven tot 150
teksten. 'lil' 23.54.76. Liefst na 17.00 u. personen. Soepele en voordelige voor-
• Al uw tikwerk op tekstverwerker. waarden. Info ter plaatse, Tiensestraat
Tabellen geen probleem. Laserprinter 115A of 28.60.78 ('S avonds 20.21.50).
mogelijk. 'lil' 23.46.26. • Gemeubelde kamer te huur. Gemeen-
• Typen van tesissen, verslagen en schappelijke keuken + douche. Rustig-
teksten op laserprinter. Vertalingen; in- centraal. 5600 fr. Onmiddellijk vrij.~ 016/23 98 70 ~ binding. Kris Rosselle, Naamsesteen- Schrijnmakersstr. 8. 'lI!' 28.59.84.

~ •• .~ weg 130, Heverlee. 'lii!' 20.70.77. • Zaal te huur voor fuiven (120 perso-
T. & K. Van Nooten-Dehaes ~ • Luma, typen va~ tesissen, verslagen nen) nog steeds de voordeligste voor-
Wi1sel t 54 3020 H t ] en teksten. Vertalingen. Steenbos 25, waarden, 'M!' 25.55.67. of 20.76.41. In

es eenweg ,eren -..;:.. 1641 Alsemberg. 'M!' 02/380.12.80. Labyrint is uw fuif altijd een sukses!

tekstverwerking - laserprinting - layout
dactylografie

thesissen, boeken, tijdschriften, cursussen, ...
professionele aanpak *jarenlange ervaring

WOENSDAG
20.30 u OPTREDEN Folk: John James en Eddie Walker brengen muziek die

teruggaat naar de roots van de Amerikaanse populaire muziek, van de
Andrew Sisters tot rock and roll, via de countrymuziek, in de foyer van de
Stadsschouwburg, ink. 150-250, org. Folk-podium.

DONDERDAG
20.00 u DEBAT De toekomst van de Sandinistische revolutie met in het panel

F. Houtart (prof. UCL), J. Bastiaenssens (Assistent UFSIA), G. Spriet,
X. Declercq (Oxfam) en L. Mejia (Sekretaris op de ambassade van
Nicaragua in Belgiê, in aula M.l. 14, org. Nicaragua Koördinatie.

20.00 u INFO Informatieavond voor afstuderenden, rond werkstatuten,
werkloos als schoolverlater, ziekteverzekering, kinderbijslag, vakantie-
----------0.0----------
APOLLOON
00 Do 3/5: Apolloon-TD, in de Thier. 00 Di 8/5: Verkiezingen van het
nieuw presidium en afscheidsplechtigheid in het gymnasium.

EKONOMIKA
00 Wo 3/5 om 17.00 u: Ekonomika's verkiezlnqsdebat, in 02.29. Do, de
hele dag: stembusslag.

GERMANIA
00 Wo 2/5 om 18.00 u: bespreking van de voorstellen van de Loko-
sJatuten,op de permanentie. 00 Do 3/5: ONZE laatste td, in zaal Lido.
00 Ma 7/5 om 20.00 u: presidiumvergadering, agenda evaluatie
1989-1990 en de Loko-statuten, op de Permanentie.

HISTORIA
00 Wo 2/5 van 22 tot 23 uur: volley voor iedereen, in de stedelijke
sporthal. 00 Ma 7/5 om 20.00 u: Verkiezingsdebat, in MSI 02.18.

PSYCHOLOGISCHE KRING
00 Do 3/5 om 22.00 u: Shrink top 1OO-fuif,in Shrink, ink. Gratis. 00 Ma 7/5
om 21.00 u: Verkiezingsdebat, in Shrink.
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NATUUR - Het WWF (World WiJdlife Fund, die van de
pandabeertjes) is de grootste natuurbeschermings-
organisatie ter wereld. 28 nationale verenigingen voeren in
meer dan 100 landen projekten uit In samenwerking met
het WWF week startte de BRT-tv vorige week met het
tweede deel van een reeks van 13 programma's over de
belangrijkste Vlaamse natuurgebieden, en de inbreng van
de mens in het behoud en hetbeheer ervan. Op 4/5 wordt er
over opgespoten terreinen gepraai; op 5, 8 en 11/5 neemt
men de (nog altijd bedreigdei) Limburgse heide onder de
loep, op 12, 15 en 18/5 komt de Zwarte Beek aan de beurt,
op 19, 22 en 25/5 is er weer Limburg, dit keer waterrijk, en
tenslotte wordt op 26 en 29/5, en op 1/6, een boompje
opgezet over mergel en grind in bijvoorbeeld de Maasvallei.
waar ekonomische belangen botsen met die van het
natuurbeheer. Als u deze reeks programma's volgt, heren

en dames geografen en biologen, zakt u zeker niet meer
voor Beginselen der delfstofkunde (waarover binnenkort
meer in Veto). En de anderen, die hebben er een mooie
ontspanning bij. Zo moet je niet altijd naar de Mundial
kijken. Wre echt geen tijd heeft kan nog kijken vanaf
oktober dit jaar. Dan wordt de volledig(4 TJ!IJks hernomen.
Wie meer inlichtingen wen.si kan ItlfftCI}J \ bij Isabelle
Marneffe, 'M1 02/347.30.30, of bij de l>iIu ..ense afdeling
van het Wereldnatuurfonds. Naamsestraal 150,
'M1 23.37.69. Naast een winkel is daar een infocentrum. U
verneemt er alles over het 'edukatief lidmaatschap' van
WWF, voor teerkrachten en jeugdleiders die bij tijd en wijle
met de kinderen de Belgische brousse intrekken. Mijn
neefje heeft dat ook gedaan, met als gevolg dat hij nu geen
kleine vogelJjes meer doodknijpt Iets voor uw Iie.t
misschien?

• Tikwerk voor tesissen. L.v.d. Maele,
.. 056121.03.78.
• Tikwerk allerlei, tesis, verslag, admi-
nistr., één telef .. 22.05.38. Verwimp.
• Professioneel tikwerk op tekstverwer-
ker, snel en verzorgd. .. 25.89.12.
• Typen van tesissen, verslagen e.d. met
PC. Verzorgd werk ... 011/78.18.63.
• Voor het typen" van ûw tësis (40
fr/blz): .. 02/767.38.90. toestel 4242
(vragen naar K. Wylin).
• Alle typwerk (Nederlands, Frans,

• Studio te huur voor wie een gemeen-
schapshuis te veel en alleen wonen te
weinig vindt Met komfort, ruim en
landelijk te Kampenhout (12 km. van
Leuven) ... 60.56.95.
• Stereo-installatie: tuner, versterker,
tapedeck, platenspeler, en twee boxen:
4000 fr. 'B' 26.02.39 na 19.00 u.
• Labyrint, vrouwenorganisatie. Vis-
sersstr. 2 (zijstraat Vismarkt) Kafee op
wo., do. 20.00-02.00 u. Fuif vrij.-za.
22.00 u. Regelmatig allerlei aktiviteiten.
.. 20.76.41.
• Gezocht: levenslustig en wnnemin-
nend meisje voor weekje gratis (luxe-
hotel, vol-pension) Costa Brava! Pe-
riode: 7-14 mei. Kandidates: briefje aan
Steven of langskomen op 2 mei op onze
niet-te-schatten kotfuif, Schapensstr. 27.
• Onze kasten puilen uit 'van de verlo-
ren voorwerpen! Meer info: Stuc, ont- .
haal, Van Evenstr. 2D.

Die tesis van jou heeft nu al genoeg
zweet gekost en verdient dan ook een
fraai gezette voorpagina. Bij Alfaset
kost zo'n blad mom 250 ft: En je
moet er nooit langer dan 24 UUr op
wachten. Doén. ~ Meiersstroot 5.

Als jij je tesis ?tJl getikt hebt (op
komputer natuurlijk) kan je ze bij
ons op de laserprinter laten uitprin-
ten. 10fr per pagina. 24-uur-service.
Alle tekstverwerkers. q Alfaset.
S Meiersstraat 5, 'M!' 22.04.66.

• Gevonden in Vlamingenstraat 85 (werkkollege): klein penne-
zakje. Verloren: donkerblauwe zomerjas van Kris, Dagobertstr. 7.
• Een luchtballon met insignes van ambiance en confrater. Gelieve
('S nachts) te bellen naar de 'Confrater'.
• Ambitieuze, dolgedraaide intemiste in opleiding zoekt mannelijke
kollega om samen over ARDS etc. te praten. 'M!' 015/43.09.00.
• Mark en Zus willen het ingaan van de zomer een maand op
voorhand vieren. Op 21 mei dus. Kwestie van niet veel eksamenlast
te hebben. Doe mee en schrijf in! Kontaktadressen: Monnikenstr. 4
en F. Lintstr. 74 bij Mark en Zus.

• 'Helemaal juist' of ' ...'. Maar nu moet ik vlug door want anders
krijg ik mijne S&W van A.c. niet geblokt! Ririe.
• Help! Verloren: turkooise-blauw muziekschrift met songteksten
en akkoorden. Grote persoonlijke waarde. Voor muziekliefhebbers
leuke beloning voorzien. Terug aan: Nadja, Dagobertstr. 50.
• Nothing compares 2 me, and I never took my löve away. So why
aren't we together? You refused to meet me, and I won't beg you on
my knees. Fifi the pitbull-puppy.
• Nieuw zaalverhuurreglement op het Stuc. Gelieve alle oude
vergaderzaalwaarborgen vóór 28 september te komen xasseren,
Dank u. Stuc, Van Evenstr. 2D.

• Mijn briloor zit in je rode enveloppe en mijn hart in (de
broekzak van!) je boksershort. Gelukkig mocht ik mijn ngeling
houden. Ali Baba loves you.
• 8/88: 4 x 'nee, echt niet' was scheepsrecht, sindsdien h:lrdt i.p.v.
bestwil (raar maar waar), Z. 2 x 'nee' sindsdien warn 'echt'
ongevraagd. 10 x G. Gezelle, ben je gek?

• Leuven's snelst groeiende koffiekransje: 't Goeie Spoor, de Roze
Drempeljongeren, ma. 20.30 u., Amerikalaan 3.
• Gevonden op 3 april in Bondgenotenlaan : 2 sleutels 'Mister Minit'
aan gele sleutelhanger. Af te halen op Veto.

+++
werk, dienstplicht, sociaal statuut bij verder studeren in binnen- en
buitenland, in Kleine Aula, ink. gratis, org. koördinatiekommissie plaat-
singshulp.

20.30 u FILM Werk van vrouwelijke experimentele filmmakers in de reeks van
de Amerikaanse experimentele films met oa. Gently down the stream van
Su Friederich, Alaya, Peggy and Fred in Heli, Midweekend, Convert Action,
Maternal Filigree en Department of the interior, in Stuc, ink. 120/150, org.
Stuc.
VRIJDAG

20.30 u FILM Henry V met Laurence Olivier, de akteur, regisseur én
producent van deze film, die voor deze prestatie een Oscar kreeg, in Stuc,
ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u FILM Lancelot du lac van Robert Bresson, originele Franse versie
zonder ondertitels, deze graaflegende stelt de worsteling voorop tussen
profane en sakrale liefde, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

ZATERDAG
20.30 u FILM Henry V met Laurence Olivier, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

MAANDAG
19.00 u FILM Max, mon amour van Nagisa Oshima met Charlotte Rampling

over de aard van de liefde en de aantrekkingskracht van de 'andere', om
19.00 u ingeleid door Dirk Lauwaert (redakteur Kunst en Kultuur), in Stuc,
org. Stuc. •

23.00 u FILM Max, mon amour (Nagisa Oshima) met Charlotte

-.



Komputerfreaks aan de KU Leuven

"Het paswoord van
de systeembeheerder

is dscswrpn"

Aan deze universiteit loopt een groepje rond - beter gezegd, een kliekje -
waarvan de vijf à tien personen (allemaal jongens) feitelijk tot een andere
wereld behoren. Het zijn immers de meest fervente komputerfreaks van
de KUL. "Komputers", zegt Frans, "zijn erger dan een liet: Je gaat er mee

slapen en je staat er mee op. Ze laten je nooit los". Frans heeft de KUL-komputer
ontdekt als student Toegepaste Wetenschappen. Hij stond Veto uitvoerig te woord
over zijn hobby (beter: zijn leven), het kliekje van de komputerfreaks, de technieken
van het hacken en inbreken, virussen en wormen. Frans weet er alles van. Alles.

Frans: «Alsje aanlogt op het komputersysteem
van de KUL, dan ontvang je op je scherm een
boodschap die meldt dat van de gebruikers
verwacht wordt dat ze alle deontologische
regels in verband met komputer aanvaarden: je
mag niet inbreken, je mag geen soft-ware
kopiëren, je mag anderen niet storen. Dat is
nodig. Je kan immers onmogelijk een kompu-
tersysteem waterdicht beveiligen. Misschien
valt het best te vergelijken met een straat vol
huizen. Je vertrouwt erop dat niet iedereen aan
iedere deur gaat rommelen om te voelen of ze
gesloten is. Ik ben er zeker van dat als iemand
zoiets stelselmatig zou doen, hij ergens gemak-
kelijk kan binnenraken. Bij de meeste mensen
bestaat er echter een zekere schroom die hen
hiervan weerhoudt. Bij komputers - waar het
steeds een stuk anoniemer aan toegaat - valt de
kontrole van de anderen weg, en houdt men
zich dikwijls veel minder aan die elementaire
regels. Veel komputergebruikers krijgen er een
kick van als ze in hetfilesysteem van een ander
kunnen indringen.»

Worm

SEKS PER KOMPUTER
Komputerjongens hebben bijwijlen 66k be-
hoefte aan vrouwelijk gezelschap. Toen vorig
jaar via het 'Info-programma' de komputerge-
bruikers over alles en nog wat konden babbelen,
werden "meisjes" en "vrouwen" onmiddellijk
een favoriet gespreksonderwerp, na komputers
natuurlijk. Wij citeren letterlijk uit de KUL-
brievenbus :
FGAEEDD: (24/02/'89) Wanneer gaan er nu
eens fantsoenlijke (sic) hoeren in Leuven
komen. Ik ben het moe om op die afgedankte
neukmachines te rijden. (...) Jaap dankt u op
voorhand.
Idem: (27/02/'89) Als je niet uitkijkt zal ikjou
eens betrappen, vuile hoerenloper. Ik zal je aars
eens wuitleuren met mijn dikke tamp zodat je
een scheet laat.
FHGADSW: (9/111'89) Waarom wrijft een
meisje des morgens haar ogen uit? Ze heeft geen
zak om aan te krabben!
Enwvoorts. U begrijpt, deze rubriek had
onmiddellijk een bijzondere reputatie bij 'de
liefhebbers'. Alleen, een aantal komputergebrui-
kers stoorde zich enigszins aan het nivo van die
brievenbus, en meisjes bleven afwezig. De
klachten over dat gebrek stapelden zich op.
Totdat...
Mystery-girl: (23/02/90) Zeg Conan, blijf je
hoge dunk maar behouden. Mystery-girl.
Eindelijk, een meisje! Ook een zekere Betty

Fnms: «Je hebt natuurlijk steeds brave jongens
die onbewust de grootste fouten maken. Zo was
er twee jaar geleden een student uit Duitsland,
die naar zoveel mogelijk mensen nieuwjaars-
wensen wilde zenden. Nu moet je weten dat
tussen de universiteiten over heel de wereld een
Netwerk van komputers bestaat. Het toeval
wilde dat de jongeman bovendien nogal
getalenteerd was in het programmeren. Die
jongen stuurt dus een soort van 'postkaart' op
naar zoveel mogelijk vrienden. In die 'post-
kaart' zat een op het eerste zicht onschuldig
programmaatje. De meeste Netwerk-gebruikers
hebben immers een lijstje met namen van
mensen met wie ze veel korresponderen pel
komputer. Dat programmaatje stuurde nu die
postkaart automatisch op naar al die mensen,
terwijl op het scherm kerstboompjes en vuur-
werk allerhande oplichtten: een Ode an die
Freude voor heel de wereld, zou je zeggen.»
«Vergeet het: de meeste mensen zitten

immers bij elkaar in het namenlijstje: als ik veel
met jou praat, praat jij ook veel met mij. Die
postkaart werd dus gedurig en in een razendsnel
tempo heen en weer over de hele wereld
gestuurd. Wereldwijd geraakten daardoor alle
komputers overbelast en sloegen tilt. Het heeft
miljoenen dollars gekost om de schade te
ruimen. Een verzameling van komputerbeheer-
ders van de verschillende getroffen universitei-
ten heeft zich toen samen aan het werk gezet om
de dader - waar men natuurlijk kwaad opzet
achter zocht - op te sporen. Men heeft hem
gevonden en de rekening gepresenteerd. ..»
«Minder onschuldig is het verhaal van een

jonge Amerikaan, nota bene de won van één
van de belangrijkste veiligheidsofficieren voor
komputer van de Verenigde Staten. Die stuurde
een worm op over het Netwerk. Een worm is
een programma dat zichzelf voortplant, maar
hiervoor geen andere programma's nodig heeft.
Dat is het verschil tussen een worm en een
virus: een virus heeft wel andere programma's
nodig om te overleven. Die worm kraakte alle
mogelijke komputers van het Netwerk, drong
door alle beveiligingsprogramma's. Die Ameri-
kaan had dat just lor fun gedaan, om te zien
"hoever hij zou raken". Wel, die kerel raakte
bijwnder ver: namelijk in haast alle komputers
ter wereld. Overal vielen komputers uit, en alles
raakte écht overbelast, nog veel meer dan de
Duitser uit het vorige verhaal.»

Frans: «Die Amerikaan heeft zichzelf verraden
door zijn eigen nieuwsgierigheid. Hij wilde
weten hoe snel en hoever zijn worm zich zou
verspreiden. Daarom bouwde hij een kode in
met één kans op honderd om een minuskuul
berichtje naar zijn home-komputer in de States
te sturen. De versprei~ng van zijn worm was 'serieuzer'. Ze speelt bijvoorbeeld niet met de
echter gewoon eksplosief Er ~er~en dus va.n komputerspelletjes, dat is iets typisch voor
overal ter wereld wvt;el berichtjes naar die jongens. Wel, in 'Uitlaat' is momenteel een hele
komputer opgestuurd - één op ho~de~dwas een- 'meisjes-rage' aan de gang (zie kadertje 'Seks
v~1 t~ grote marge - dat de verbindingen naar per Komputer'). Dat gaat daar nogal stevig aan
zIJn e~gen komputer als één van de eersten toe» (/acht smeuïg)
volledig overbelast was. Zo hebben ze hem «Zo heb ik eens een komputervriendin in de
kunnen opsporen.» . Verenigde Staten gehad, in New York. Zij was

«Aan de ~UL heb Je ~n aantal kompute~- ginds halftijds student, halftijds komputerbe-
freaks. Dat ZIJnmensen.:-Jongens, .meestal- die heerder. Hoewel wij elkaar nooit gezien had-
v~el meer ko~putertlJd verbruiken .dan ~ den, hielden wij er na verloop van tijd een
toegewezen. krijgen .voor ?un praktika. ZIJ bijzonder persoonlijke korrespondentie op na.
~~agen dan in eerste mstanne meer komputer- Ooit schreef ze mij: "Jij weet meer over mij dan
ttJ~ aan de p~ogrammator of de betrokken mijn eigen boyfriend" Natuurlijk speelt het
assistent, Na enige maanden komen ze daarmee 'onpersoonlijke' hie . I . ka I". . ,'" nn een ro :Je n vee vnjer
ook met meer.~oe,en dan moeten ze die overal praten omdat je enkel met een scherm, met een
weken, ook biJ anderen. Dat ~n soms u:er ~~r machine gekonfronteerd wordt»
gaan. Zo'n komputerfreaks deinzen er dikwijls
niet voor terug bij anderen in te breken. Wim Frans: «Hackers betekent eigenlijk: "mensen
Brems, één van de komputerbeheerders van het die allerlei truukjes kennen, en die ook weten te
Rekencentrum, kent die uitwnderingen echter. gebruiken. Daarvoor moet je natuurlijk dag en
Brems houdt er een gezonde redenering op na. nacht met lwmputer bezig zijn. Die truukjes zijn
Hij redeneert: "Ik laat hen beter voor lllij afzonderlijk niet altijd speciaal moeilijk. Alleen,
werken dan tegen mij". Komputerfreaks krijgen je moet op het juiste moment het juiste
bij hem dan ook bijwnder veel komputertijd kunstgreepje toepassen. Dat vergt natuurlijk
ekstra, en allerlei mogelijkheden. Door dit wel veel oefening. Hackers zijn bovendien
systeem hebben de freaks Brems al dikwijls gespecialiseerd. Ze hebben één klein detail wat
geholpen met allerlei programmaatjes.» ze willen overwinnen, en ze weken tot ze zo'n
«Eén van die uitwnderingen is Filip Bekaert, probleem kunnen oplossen of omzeilen. Kom-

een student Natuurkunde. Die kerel iswerkelijk puterbeheerders kunnen daar nooit tegenop.
geniaal. Wel, in plaats van bij anderen in te Die zijn meestal al lang tevreden als ze alle
breken op wek naar privee-komputertijd, komputergebruikers met hun gewone probie-
schrijft hij nu echt leuke programma's. Het men kunnen helpen.»
meest bekende is ongetwijfeld 'Info'. 'Info' is «Tegen 'freaks' staan ze dus machteloos. Die
een soort prikbord waar iedereen berichtjes kan kennen de komputer, en zeker 'hun specialiteit',
lezen en zelf posten, die onderling in allerlei op hun duimpje. Nieuwe komputeroperators
rubrieken gerangschikt worden. Zo is er tussen zijn dan ook de gedroomde slachtoffers. Zij
de komputergebruikers een intensieve en leven- hebben een hele hoop permissies: dat betekent
dige kommunikatie ontstaan over alles en nog dat zij 'vanalles mogen' op de komputer, meer
wat.» dan gewone gebruikers. Anderzijds missen ze
«Wel, die 'Info' gaat natuurlijk vooral over de ervaring om zichzelf goed te beveiligen. Hun

komputers, maar ook over... euh, andere paswoorden zijn dan ook favoriete jachtobjek-
dingen. In 'Info' is er namelijk een rubriek ten. Als je zo'n paswoord kent, kan je immers
Uitlaat. Nu moet je weten dat de meeste doen alsof je operator ben, en heb je 'macht' :je
komputergebruikers jongens zijn, met al die kan jezelf meer tijd geven op de komputer,
studenten Toegepaste Wetenschappen. En als er bijvoorbeeld. Of in andere mensen hun files
al eens een meisje intensief met de komputer gaan neuzen. Alhoewel, echte hackers hebben
werkt, dan doet ze dat toch nog steeds veel een eigen erekode. Zij kraken gewoon zo'n---- .........- ~ -- ..r-a ....

en - _ --.._~ ., ...._.. _._ .....-_ -.: .............
.,.., - .,., *' -~-_ _* - .. _ .._.. -..~ ,. .... ...... ~ ....... .. ..- ...... - _ .... .. 4I&tt< _

Boop mengde zich overigens in de diskussie. Het
wantrouwen onder de mannelijke komputer-
gebruikers bleef echter. Getuige hiervan:
Castro: (15/03/90) Ik denk dat betty boop en
mystery girl gewoon jongens zijn.
Mystery-girl: (15/03/90) Vervolgens wil ik
het wel eens met Castro aan de stok hebben!
Woman are everywhere, especially there where
you don't expect them to be.... Do never forget
that, Castro!
Kortom, Mystery-Girl, Betty Boop en Stanzi
wisten hun plaats af te dwingen. Waarop de
toon langzaam maar zeker veranderde. Om een
lang verhaal kort te maken, er begon soms 'iets
moois' te groeien tussen de klavieren en de
beeldschermen:
Mystery-girl: (28/03/90) (aan Timekeeper,
Prévert citerend) Mon amour, je suis allée au
marché aux esclaves, etje t'ai cherché, maisje ne
t'ai pas trouvé, mon amour ...
Timekeeper: (02/04/90) Mystery-Girl, my
heart belongs to you ...
Gidf: (23/04/90) Nobody but you, girl.
Nobody but you. Nobody in the whole wide
world. Nobody
Tot nader order loopt 'Info' nog steeds, en
weken Mystery-Girl, Castro, Ravellekke,
Moonshine, Gidf Demosthenes, Zarathustra en
Kludde nog steeds kontakt. Wij wensen hen
veel sukses. (WP)

paswoord om de eer, of gewoon om nog verder
te kunnen inbreken. Dat is iets heel anders dan
wat vorige week in Letteren en Wijsbegeerte
gebeurde. Daar verwoeste men gewoon de tesis
van een assistent. Wel, zoiets is het werk van een
vandaal. Daarvan distanciëren echte hackers
zich.»
«Het spannendste is om het paswoord van

zo'n échte systeembeheerder te kraken. Dat lukt
ons wel, met enige moeite nochtans. Die
systeembeheerders zijn ook niet de eersten de
beste. Vergelijk het met een telefooncentrale:
daar kan men ook een bepaalde tijd precies
nagaan wie welke verrichtingen heeft gedaan.
De kunst van hackers is dan op die manier te
werken, zodat je haast onmogelijk gesnapt kan
worden. En dát is niet gemakkelijk.»

Frans: «Ik zal vertellen hoe we onze eerste
'echte' stunt hebben uitgehaald. We hadden op
één of andere manier reeds het paswoord van
een gewone operator. Met dat paswoord
hadden we toegang tot het bestand waar de
'hogere' paswoorden in opgeslagen zijn. Ieder-
een die daarin gaat piepen wordt echter
genoteerd door de komputer. Je bent dus
onmiddellijk betrapt als je niet de nodige
voorwrgsmaatregelen neemt. Wel, één van ons
logde in de Dekenstraat aan op het middaguur.
Dan werken er heel veel mensen, en is het
moeilijker om iemand terug te vinden.»
«Ondertussen spurtten we naar het nabijgele-

gen Psychologisch Instituut, logden aan op een
nummer van de Universitaire Fakulteiten Sint
Ignatius in Antwerpen, dat we enkele dagen
eerder reeds hadden gekraakt. Vanuit Antwer-
pen sloten we terug in Leuven aan met dat
operatomummer. Zo verwezen alle sporen van
inbraak naar een onschuldige student in Ant-
werpen. En wij kraakten gewoon de bewuste
paswoordenfile. We konden zomaar het pas-
woord van de systeembeheerder lezen:
dscswrpn (discuswerpen, zonder klinkers). Wij
hebben het nooit gebruikt, dat was echt een
inbraak voor de kick. Natuurlijk hebben we
geprobeerd of het werkte! Inmiddels is dat
paswoord reeds veranderd. Dat hebben we 66k
getest-
«Wij, als echte hackers, kunnen normaal

gezien heel moeilijk betrapt worden. Meestal
gebeurt dat echter toch wel eens, omdat mensen
hun mond niet kunnen houden en tegen
iedereen, over hun stunts praten. Zoals ik
nu...»

Walter Pauli


