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Wa/ma Mdlma en zoon Martens houden hun offensief
tegen de studenten beurs aan. Met de blote vuist. Oe

studemen gaan in de sociale verdediging. Ze gaan door tot
op het bot. Op een vreet-loze manier. Met hun hongersta-
kingsaktie dienen ze de demokratisering: hebben de dokters
meer werk en zijn er wat middenstandsuniversitairen
rninder op de arbeidsmarkt. Zelfopoffering als numerus
.Isusus op pagina 6..

N1I er niet meer in Alma hebeten wordt, kunnen
studenten massaal naar het leger. Geeeeef acht.

Hoewel. Uitgekookte petettekes, beschimmeld brood en
promiskue dortoirs zijn ook niet meteen om over naar huis
te schrijven. Ziehier een alternatief: word met een gerust
geweten wakker naast je vrouwtje, in een slaapkamer met
één bed, knapperige kroisssnts en schuimende chokelede-
melk en dan hop! naar pagina 5.

Hongerstaken voor een
demokratische unief
Vrijdag nam de Algemene

Vergadering van Sociale
Raad (Sora) een historische

beslissing: de studentenafgevaar-
digden op de Raad van Bestuur
(RvB) van Alma vzw zullen gedu-
rende drie maanden hun plaats in
de RvB niet meer innemen. Dit is
het ultieme protestmiddel dat Sora
wil hanteren tegen de huidige
politiek van Alma. Na de dertiende
prijsstijging in evenveel jaar is het
moment gekomen om met harde
aktie een andere politiek én meer
studenteninspraak af te dwingen.

Ondanks hevig protest van de studenten
keurde de RvB van Alma op 11
december een begroting voor 1992 goed
waarin een prijsstijging van de maaltij-
den met 2,8% wordt voorzien. Dat
betekent dat de prijs van de meeste
maaltijden met zo'n drie frank de lucht
ingaat. Op het eerste zicht een niet
onoverkomelijke stijging, maar het echte
venijn zit dan ook elders. Bij veel
studenten ontstaat door de duurdere
maaltijden (108, 124 en 133 fr) en met
het steeds schaarser worden van de
goedkope maaltijden toch stilaan de
indruk dat Alma duur wordt. Ze voelen
dat een steeds groter deel van hun
weekbudget naar voeding gaat. In de
tweede plaats, en veel belangrijker, ziet
Sora de nieuwe prijsverhoging als sym-
bool voor een politiek waar ze zich al
altijd heftig tegen verzet heeft.

Akties
Met de schaarse middelen die de

sociale sektor aan de KU Leuven ter
beschikking heeft, is het voor Alma de
laatste vijf jaar moeilijk geworden om
het hoofd boven water te houden en
tegelijk te blijven meebouwen aan het
verlagen van de financiële drempels die
de toegang tot de universiteit steeds meer
belemmeren. Vanuit de direktie legt men
daardoor al een tijdje de hoofdprioriteit
bij het overleven zelf van de restaurants,
uitgaande van de ter beschikking zijnde
middelen. Daardoor gaat het er op de
RvB steeds meer om een 'goed beheer'
uit te stippelen: men zoekt naar alle
mogelijke oplossingen om kost wat kost
tot een sluitende begroting te komen.
Prijsverhogingen zijn daarvoor traditio-
neel een dankbaar middel.

Het is dan ook een inherent gevaar
geworden van een dergelijke beheerssi-
tuatie dat de diskussies op de RvB uit
hun principiële kader worden gerukt.
Dat kader is nog steeds dat van een
sociale instelling die ongelijkheden moet
wegwerken. De ekonomische politiek
kan enkel een middel zijn om die initiële
opdracht zo goed mogelijk te vervullen.
Wanneer nu op de RvB in louter
ekonomische termen wordt gediskus-
ieerd, kunnen de studenten zich hier
moeilijk aan onttrekken. Ze moeten er
echter steeds over waken dat de princi-
piële achtergrond niet uit het oog wordt
verloren. De studentenfraktie kan dus
niet te ver gaan ·in het meebeheren,
willen ze zichzelf als principiële druk-
kingsgroep niet verbranden en niet meer

au sérieux genomen worden. Als de
studenten nu de indruk hebben dat er
'niet meer naar hen geluisterd wordt' op
de RvB, betekent dat in de eerste plaats
dat met hun principiële argumenten
steeds minder rekening gehouden wordt.
Ze wijten dat op de eerste plaats aan
onwil van de direktie, maar ook aan de
weinig kordate opstelling van de perso-
neelsfraktie. Door het feit dat het
personeel op de RvB geen vakbonds-
afgevaardigden zijn, staat het vrij zwak
binnen het bedrijf en derhalve bloot aan
druk vanuit de direktie.

Uit ongenoegen met deze hele scheef-
gegroeide situatie, werd er op Sora, na
diskussie op de fakulteitskringen, beslo-
ten om voor drie maanden - dat
betekent: voor drie RvB's - het eigen
medebeheer op te geven. Voor deze
beslissing werd in eerste instantie geen
absolute meerderheid gevonden, maar
na diskussie werd toch besloten om
voorlopig weg te blijven. De tegenstan-
ders van deze beslissing vinden dat men
met een dergelijke houding eerder zijn
eigen onmacht uit en dat het gevaar reëel
is dat de RvB ervan gebruik maakt om
beslissingen te nemen die voor de
studenten onaanvaardbaar zijn. Ze plei-
ten er dan ook voor om alleszins een

waarnemer te sturen naar de vergaderin-
gen waarop de studenten wegblijven.
Bovendien kan men zich de vraag stellen
of het wel opgaat om de schuld voor de
huidige situatie volledig in de schoenen
van direktie en personeel te schuiven en
of er niet meer effekt kan bereikt worden
door de eigen houding op ''Me RvB
grondig te onderzoeken en desgewenst te
herzien.

In elk geval zijn ook zij die vóór
wegblijven pleitten, ervan overtuigd dat
afwezig blijven op zich geen zin heeft.
Ten eerste moet er ruchtbaarheid aan
gegeven worden: er zal een brief naar de
andere leden van de RvB gestuurd
worden en de pers zal ingelicht worden
over het waarom van de aktie. Daar-
naast zullen er echter ook andere akties
gevoerd worden om de eigen achterban
op de hoogte te brengen en te mobilise-
ren. De meningen over de vorm die deze
akties moeten aannemen, liepen op de
laatste algemene vergadering van Sora
nogal uiteen en er werd serieus gebtam-
storrnd over de meest efficiënte vorm
van aktievoeren.

Men gaat ervan uit dat, om de
studenten warm te maken voor de
Almaproblematiek, eerst een bredere
informatiekampagne moet opgestart wor-

Interview met Simon Frith

De liberalen hebben ondertussen wel ontdekt hoe ze
toch nog in Alma 1 (de blauwe) kunnen eten. Ze laten

gewoon de sociale sektor zelf opdraaien: wat tips van papa
Guy, wat fakturen kopiëren, een beetje gelobby en klaar is
Kees: de unief betaalt rijkelijk. Misschien zit er zelfs een
etentje met de rektor in: als die dan nog wat spreekt aan tafel,
krijgt hij meteen zijn benzine terugbetaald. Alles over het
gewiekste Plan Dillemans op pagina J.

Vorige week dinsdag of woensdag verdwenen min-
stens 2500 eksemplaren van de vorige Veto uit de
bakken van (onder andere) Alma 1 en 2, Sedes en de
Valk.Ze werden hoogstwaarschijnlijk ontvreemd. Wie
ons informatie kan verschaffen over de personen die
deze diefstal pleegden, kan steeds terecht in 's Meiers-
straat 5, ~ 22.44.38. Nuttige tipgevers kunnen reke-
nen op een beloning.

Snif, weer niets in de pap te brokken.

den over de grote problemen waar de
hele sociale sektor aan de universiteit
thans mee kampt. Zo zal blijken dat de
problemen rond de uit de pan swingende
huurprijzen - waar veel meer studenten
van wakker zouden liggen dan van de
Almaprijzen - in feite dezelfde grond-
oorzaak hebben: voor de KU Leuven is
een uitgebouwde sociale sektor zeker
geen topprioriteit. In de kringbladen en
in de volgende Veto-nummers zullen
artikelen verschijnen die de malaise
inzichtelijk moeten maken.

Eenmaal die informatie verspreid, zal
Sora vanaf februari starten met akties.

Op kortere termijn wordt echter al,
gedacht aan een aktie naar aanleiding
van de RvB van 22 januari. Sora wil
meteen een toon van kordate aktie
zetten: in de dagen voor de RvB zal een
groep studenten in hongerstaking gaan
onder het motto "die dure maaltijden
krijgen we echt niet meer door onze
keel". De aktiebereidheid van veel leden
van de Algemene Vergadering van Sora
ismet dat plan alleszins bewezen. Aan de
rest van de studenten om ook hun
verantwoordelijkheid op te nemen.

Pieter De Gryse

bewegen. Ik denk dat dat voornamelijk
waar is in een aantal specifieke genres.
Grof gesproken zijn bijna alle populaire
rockmuzikanten sinds de jaren zeventig
afkomstig uit de middle-class, Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor Nirvana..

«Het is trouwens in die kontekst
interessant om te vermelden dat de
markt van de popmuziek voor de
muzikant nog meer aan het opengroeien
is. Er is heel duidelijk een loskoppeling
van de grote producers en de opname- mUZIt:K~lIJIt:1r. t A···-$ =t4 ..~._Á,,&

studios aan de gang. Dat heeft tot positief
gevolg dat lokale bandjes veel makkelij-
ker in de studio's geraken om een demo
te maken, terwijl ze er vroeger serieus
wat geld moesten in pompen.»

Veto: Er wordt wel eens gezegd dat
heavy metal een van de weinige muziek-
stijlen is die onveranderd zal blijven
bestaan. Gelooft u in die strekking?

Simon Frith: «Ik denk dat de meeste

bestaan. Heavy metal is de populairste
van de 'blijvers'. In de meeste landen kan
je nog altijd punkgroepjes vinden en
goths- of blues-fans bestaan ook nog
altijd. Maar heavy metal, is wel het
duidelijkste voorbeeld»

Veto: U zegt dat heavy metal populair is,
maar tegelijkertijd wordt deze muziek-
stijl samen met de punk, hardrock en
speed zorgvuldig uil de media geweerd.

Simon Frith: «Een van de karakteristie-
ken van populaire muziek is het feit dat
er verschillen van 'smaak' zijn. Er zijn
verschillende taste-groups. Sommige
van die smaken gaan gaandeweg deel
uitmaken van de mainstream, in die zin
dat ze gespeeld worden op de radio, op
de televisie en dat ze besproken worden

vervolg op p.4 ..

Een mislukte disc-jockey,,Iwas a rock fan long
before I was a sociolo-
gist". Daarmee begon Si-

mon Frith, rocksocioloog en rock-
kritikus, in 1978 zijn boek "The
sociology of rock". Voor velen zal
een karrière van akademikus onve-
renigbaar lijken met die van rock-
recensent. Simon Frith is daar
nochtans wonderlijk goed in ge-
slaagd. Vorige week kwam hij op
uitnodiging van het departement
kommunikatiewetenschappen spre-
ken over de produktie van popmu-
ziek en videoclips.
Een van de tema's die de rocksociologie
behandelt, is de sociologie van de
rockmuzikant. De myte bestaat dat de
rockmuzikant uit het begin van de jaren
zestig vaak kwam uit een working-class-
milieu (Paul McCartney, Mick Jagger).
Het imago van de late jaren zestig was
dan weer dat van de intellektueel die het
niet kon nalaten om gedurig te verwijzen
naar kunst en literatuur. Intussen lijkt het
erop dat deze teorie meer isdan een myte
en er een band bestaat tussen klasse-
achtergrond en muziekstijl.

Simon Frith: «Men moet twee dingen
uit elkaar houden. Wat de luisteraar
betreft, is de band die er bestaat vooral
afhankelijk van de faktor leeftijd. De
meeste mensen, van welke klasse ook,
luisteren tijdens het opgroeien waar-
schijnlijk naar dezelfde muziek. Voor de
muzikant ligt dat enigszins anders. Pop-
muziek is voor de niet geschoolde of
voor iemand uit de lagere klasse een
manier om zich in een massamedium ·te
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Papier is geduldig. Een oud en erg
Vlaams gezegde. Het vertolkt onze ware
volksaard: Vlamingen zijn wantrouwig
- want zelf niet te betrouwen. Zij weten
dat men op papier kan schrijven wat
men wil. Niet alleen meent de schrijver
doorgaans geen ene moer van wat hij
schrijft, doorgaans zit er ook nog een
slinkse bedoeling achter. De uitdrukking
betekent dus niet alleen: 'Papier is
verdraagzaam', maar ook: 'Vlamingen
hebben dat door en zijn het daarom
niet'.

Zelf zijn wij mild. Wij kunnen een
geslaagde leugen op papier wel door de
vingers zien. Meer zelfs: wij vinden het
intelligent om de toch al wantrouwige
Vlaming in de luren te leggen. De meest
Vlaamse onder de Vlamingen zijn dan
ook de joernalisten: in hen vindt onze
volksaard haar meest perfekte ekspres-
sie. Van wantrouwen hebben zij een vak
gemaakt, van listigheid een kunst. Als
Tyl Uylenspiegel nu leefde, voorwaar hij
zou Guy Polspoel heten.

De minst Vlaamse onder de Vlamin-
gen zijn natuurlijk de Westvlamingen.
Die slagen er alleen in zichzelf wat wijs
te maken. Het sukses van de West-
vlaamse ekonomie (in de Middeleeu-
wen) was dan ook strikt te wijten aan het
feit dat ze eksportgericht was, terwijl
wetenschap die uit de Westhoek kwam
(weerom: in de Middeleeuwen) alleen
daar au sérieux genomen werd. Kortom,
als Lamme Goedzak nu leefde, hij heette
Reddie de Mey.

Nu bracht een goede westenwind het
nieuwe 'officiële' briefpapier van de
fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte
van de Kulak op onze redaktie terecht.
Daarin toont het grootste katolieke
denkcentrum van de lagere landen eens
te meer zijn historische verbondenheid
met de plaatselijke kleinhandelaren. Nu

er ongetwijfeld fondsen zullen vrijko-
men voor de integratie van kansarmen
en migranten, maakt de Westvlaamse
intelligentsia aanspraak op een deel van
die overheidsgelden. Met name het geld
dat men voorzien had voor taalonder-
wijs voor anderstaligen kunnen de West-
vlaamse tekstielboeren wel beter beste-

den. Alleen: wij wéten dat papier
verdraagzaam is. Daarom zijn wij het
niet. Als onze eigen Reddies hier bij Veto
de 'g' en de 'h' uit elkaar kunnen houden,
kunnen ze dat in Kortrijk vast ook. Goed
geprobeerd, maar dat geld krijgen jullie
niet, hoe vurig jullie het ook zouden
beheren. (SW)

~llltC UlJt ~eutJcn !~t' ~
1992 !

Softies, wallebakkende arrivisten, oudere jongeren en
Sisters of Mercy-fans zijn hopeloos uit. Cantussen,
TD's, concerten van Clouseau en pseudo-post-
modern ingerichte cafés met Bryan Adams op de
draaitafel : idem dito. Nog nooit was een stad muzikaal
zo aan lager wal. Nochtans is BELGISCH CONGO
niet ver : iedere donderdagnacht kan u er een verse
kop halen aan de hardste house, de vuigste techno, de
meest legale drugs en het intelligenste volk. Daarnaast
op gezette tijden live-muziek, bijzondere evenem,~nten
en gast-dj's (Aavemaster J.C. en Paul Lebouge = onze
house-dj's)

Naar aanleiding van het artikel verschenen op maandag 6
januari in Veto onder de titel 'Medica voor numerus
clausus', willen wij een eerlijker relaas van de hierin
aangehaalde feiten geven.

Nadat gedurende de maand september de hoge aantal-
len Nederlandse studenten aan de Vlaamse geneeskun-
defakulteiten en de slechte beroepssituatie van de huisart-
sen (Riziv-cijfers) veel aandacht kregen in de pers, en met
de verkiezingen in het vooruitzicht, besloten wij ons te
wapenen tegen de te verwachten vraag naar een numerus
clausus van verschillende drukkingsgroepen. Daarom
startten we in de loop van de maand oktober met een
werkgroep rond dit probleem. Een eerste besluit van deze
WG was dat na vijf jaar een brede konsultatie van de basis
nodig was voor het bekomen van een standpunt. De WG
zou zich bezighouden met het verzamelen van zo objektief
mogelijke informatie om deze dan door te spelen aan alle
geneeskundestudenten, zodat men voor de kerstvakantie
een enquête zou kunnen houden. Dit hele proces werd
echter versneld, toen men op vraag van het buro van de
fakulteit een standpunt wou innemen op fakulteitsraad. Dat
werd uiteindelijk op onze vraag uitgesteld tot februari, maar
we besloten onze enquête toch te houden eind november.

1093 van de 2048 studenten namen hieraan deel
(53,4%). Hiervan sprak 63% zich principieel uit tegen een
beperking van de toegang tot de universiteit, 84 % wenste in
de gegeven situatie echter een Ne binnen geneeskunde. In
tegenstelling met wat in Veto stond, verzet Medica zich wel
principieel tegen een Ne vanuit het basisidee van
demokratisering van het onderwijs. Vanuit dezelfde ge-
dachte (niet alleen toegang tot de studies, maar ook de
beroepsmogelijkheden moeten voor iedereen gelijk zijn)
vinden we binnen geneeskunde een vorm van studenten-
beperking echter gewenst. Dit niet zozeer omwille van de
overspoeling van de Vlaamse universiteiten door Neder-
landse studenten, maar wel wegens het grote overschot
aan artsen in Vlaanderen. Deze pragmatische redenering
zal natuurlijk altijd deels toegeschreven worden aan een
korporatistische refleks, maar komt evenzeer voort uit een
bezorgdheid voor de kwaliteit en de rijzende kost van de
gezondheidszorg. Verder zal door de plethora de toegang
tot het beroep beperkt blijven tot zij die financieel of
familiaal de mogelijkheid hebben de investeringen aan te
gaan bij hun vestiging.

Wij beschouwen een Ne dan ook niet als de oplossing bij

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

Antwoord

Numerus clausus
in geneeskunde?
uitstek. Het kan een bijkomende maatregel zijn bij struktu-
rele veranderingen. Hierbij denken wij in de eerste plaats
aan ontmoedigingskampagnes naar de sekundaire scho-
len toe. Verder is in onze ogen een herstrukturering van de
gezondheidszorg ook noodzakelijk. Er moet werk gemaakt
worden van een praktijkvergoeding, groepspraktijken en
associaties moeten aangemoedigd worden, er moeten
maatregelen komen om kumulatie tegen te gaan, een
pensioenregeling gekoppeld aan een VErplicht afbouwen
van de karrière moet uitgewerkt worden. Ook moet er een
duidelijker onderscheid komen tussen eerste en tweede
lijns gezondheidszorg, het kan niet zijn dat de hospitalen
meer en meer de rol van de huisarts overnemen. Deze
maatregelen zijn volgens ons absoluut noodzakelijk wil
men een Ne in overweging nemen.

Ook wordt er in Veto gesuggereerd, door het aanhalen
van oude resultaien, dat het vooral de hogere jaren zijn, die
vanuit eigenbelang een Ne in geneeskunde wensen. Deze
insinuatie wordt weerlegd door het feit dat in onze enquête
ook in eerste kan 74% van de studenten voor een Ne in
geneeskunde is. Heel de trend van het artikel, namelijk dat
de informatie doorgespeeld zo pro-Ne was, dat dit de
enquête sterk beïnvloed heeft, slaat ook op niets. Ook 75%
van de 250 personen die geen 'Ekstra-Akuut' lazen, wenst
een Ne binnen geneeskunde.

Het meest spijtige is dat de oubükate van dit artikel het
interfakultaire overleg, dat over Ne gestart was, in het
gedrang brengt. Wij hielden onze resultaten intern om de
andere universiteiten niet onder druk te zetten, zodat er in
een serene sfeer samengewerkt kan worden. Met het
verschijnen van de resultaten in Veto en eventueel in de
pers zit de kans er dik in dat het overleg overgepolitiseerd
zal worden en geen resultaten meer zal afwerpen.

De manier waarop dit artikel tot stand kwam en de toon
waarop het geschreven is, zijn eigenlijk een blad als Veto
niet waardig. De auteur schreef de tekst na enkele
informele kontakten, zonder de juiste cijfers, zonder ons te
raadplegen en ondanks onze vraag er voorlopig niets over
te schrijven. De konstruktie is ook bijzonder demagogisch,
het uit de kontekst rukken van citaten is heel gemakkelijk
als men zijn gelijk wil bewijzen. Het artikel was niet alleen
bijzonder ongenuanceerd, maar ook soms volledig fout. Wij
hebben tenminste nog getracht objektief te blijven.

Rik Willems, preses Medica
Paul De Munter, voorzitter WGMO
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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 uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Prostitutie
Ruim een maand na de schrikwekkende
verkiezingsuitslag is mijn haat tegenover
het Vlaams Blok zeker niet bekoeld. Ik
blijf strijden tegen het racisme en hoop
dat velen mijn voorbeeld volgen.

Enige tijd geleden echter kreeg ik een
papier van een lid van een jeugdbewe-
ging. Het papier stelde een 'Aanvraag tot
naturalisatie' voor, waarin allerlei gege-
vens gevraagd werden indien je je als
immigrant wou laten naturaliseren.

A /Ie vragen waren echter enorm grof,
puur racistisch en louter gebaseerd op
vooroordelen! Bijvoorbeeld:
- In welke landen heeft u nog geen
strafblad?
- Wat schimmelt er op uw kop? Huidig
inkomen: diefstal, roofoverval, prostitu-
tie, OCMW, stempelgeld, kindergeld?
- Aantal kinderen en andere huisdie-
ren?
Zo zie je tot welke laag-bij-de-grondse
initiatieven het racisme kan leiden en
waarschijnlijk wordt het racisme er ook
nog verder door aangewakkerd bij
mensen die niet beter weten, en dit alles
louter gebaseerd op onverantwoorde
vooroordelen.

Natuurlijk is de initiatiefnemer van
deze kinderachtige daad zo laf om geen
verantwoordelijke uitgever te verrnel-
den. Zelf kunnen ze wel pijnlijke messte-
ken geven, maar ze zijn te bang om een
eventuele diskussie aan te gaan. Om
dergelijke zaken te voorkomen moet de
wet op racisme strikt toegepast worden
en daarvoor moet de politie diepgaande
onderzoeken doen naar uitingen van
racisme. Anders zullen we eeuwig ge-
plaagd blijven door deze achterlijke
'spelletjes' en als er niets tegen gedaan
wordt, zal het veel grover en ernstiger
worden. We moeten beseffen dat de
verschillen met de jaren '30 niet zo groot
zijn. Een gewaarschuwd anti-racist is er
twee waard!

(naam en adres bekend bij de redaktie)

Nvdr: Iedereen die met deze 'Naturalisa-
tie-brief of dergelijke voorvallen gekon-
fronteerd wordt, kan klacht indienen bij
de politie op basis van de wel op
racisme.

"fREE lJOURWIND RND
lJOUH üss Will fOllow"

(G. Clinton)

DANCETERIA BELGISCH CONGO
K. Alberttaan 48 Leuven

open op don, vrij en zat vanaf 22.30 u.
Zowel boven- als benedenverdieping: te huur voor fuiven,

concerten en andere bijzondere gebeurtenissen
Telefoneer 016239005.

Voorspelbaar
Het numerus clausus artikel in Veto van
6 januari jongstleden is een pracht-
staaItje van tekstmanipulatie. Door en-
kele zinnen van Medica's ekstra Akuut
uit hun kontekst te lichten verdraaide de
auteur volledig de grondtoon van de
artikels. De werkgroep Medische Oplei-
ding heeft geen pro-numerus clausus

U droomt van een karrière als

joernalist? U werkt graag in

een dynamisch team? U wa-

tertandt van spannende repor-

tages en boeiende interviews?

U houdt van plak- en knip-

werk? Slechts één adres: Veto.

Uw lijfblad zoekt nog steeds

medewerkers voor het schrij-

ven van artikels en het lay-out-

werk. De fantastisch sympa-

tieke redaktie zal u met open

armen ontvangen. Voor u het

weet, is Veto een onafscheide-

lijk deel van uw bestaan gewor-

den. Zich aanmelden op de 's

Meiersstraat.

pamflet verspreid. Dat geneeskunde-
studenten massaal oproepen tot een
strengere selektie voor hun studies vormt
natuurlijk een doorn in het oog van
enkele veteranen van de 's Meiersstraat.
De reaktie van Veto was even voorspel-
baar als vermakelijk: Medica heeft onge-
nuanceerd voor numerus clausus gepleit
en die domme geneeskundestudenten
zijn er in getrapt. Maar geen nood, Veto
gaat de kwestie principieel aanpakken.
Ongetwijfeld het volgende artikel in de
reeks: demokratisering. Wie beweert dat
Medica dit principe in haar diskussie
over NC heeft overboord gegooid, is
ofwel stekeblind of van slechte wil. Wel
werden enkele kritische bedenkingen
geformuleerd bij het gebruik van de term
demokratisering als een passe-panout
die past in elk argument.

De studenten geneeskunde werden
niet gemanipuleerd door een 'pro-nu-
merus clausus-kringblad, zoals geïnsi-
nueerd wordt. Zij zijn er vrij algemeen
van overtuigd dat er een reëel overaan-
bod aan artsen bestaat in België en
Europa. Niet alleen de Vlaamse genees-
kundestudent denkt er zo over. Op het
internationaal kongres van Medica in
1990, pleitten immers studenten uit alle
EG-landen, ook de Nederlanders, voor
een eerlijke en strenge selektie aan de
Medische fakulteiten. Veto heeft Medica
omstandig geïntervieuwd over de resul-
taten van dit kongres, maar het artikel
werd nooit gepubliceerd. Een gemiste
kans.

Gert Van Asschc
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Moeizame beslissing over subsidies LVSV

Met zijn allen naar
het cirkus
Vorige vrijdag werd op Kringraad beslist over de toekenning van

subsidies aan het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV).
Rond het dossier dat de vereniging bij de Financiële Kontrole-

kommissie (FKK) van Loko had ingediend voor de maanden oktober en
november waren immers heel wat vragen gerezen. De vergadering van
FKK, waarin alle erkende vrije verenigingen zetelen, wilde zelf geen
uitspraak doen over eventuele fraude. Daarom stuurde ze de zaak naar
Kringraad, die in deze als beroepsorgaan fungeert. Die raad maakte er op
haar vergadering van vorige vrijdag een potje van.

Voor de Kerstvakantie was een eerste
keer over de affaire gediskussieerd op de
Algemene Vergadering van Kringraad.
u moest met kringstandpunten worden

beslist over de rechtmatigheid van de
aanvragen van de liberale studenten. Die
beslissing liep allesbehalve van een leien
dakje. Daar zat de aanwezigheid van het
LVSV, uitgenodigd om zijn zaak te
komen verdedigen, natuurlijk voor iets
tussen, maar ook de opvallende verbe-
tenheid waarmee sommige kringen hun
standpunt probeerden op te dringen.
Algemeen sekretaris Ronny Tielen,

tevens voorzitter van het FKK, opende
de diskussie met een nota waarin hij een
aantal nieuwe elementen in de zaak naar
voren schoof. Met transparanten toonde
hij onomstotelijk aan dat de fakturen die
het LVSV had ingediend voor de huur
van video-apparatuur in feite allemaal
kopies waren van elkaar. Het LVSV
pakte hierop uit met een nieuwe, globale
faktuur waarop alle vorige bedragen
werden vermeld. Toch werd de subsi-
dieaanvraag voor de organisatie van de
video-avonden bij stemming bij grote
meerderheid geweigerd. De motivatie
die de kringen hiervoor opgaven was
echter niet dat het LVSV zou gefrau-
deerd hebben, maar dat ze haar appara-
tuur niet aan de goedkoopst mogelijke
prijs gehuurd had. Het LVSV huurde
immers tv en videorekorder voor
2000 fr in Rillaar, daar waar men in de
eerste de beste Leuvense videoteek voor
500 fr dezelfde toestellen kan ontlenen.
Wellicht toevallig, maar 2000 fr is het
maksimumbedrag dat in deze subsidie-
kategorie kan uitgekeerd worden.
Omdat de kringen oordeelden dat het

bij de video-aanvragen niet om fraude
ging, dachten ze er niet aan om de
vereniging omwille van gesjoemel prin-
cipieel elke verdere subsidie te weigeren.
Men was het erover eens dat het LVSV
nog voor de rest van de subsidies 'in
aanmerking kwam'. Daarop begon de
diskussie over een tweede aanvraag
waarrond twijfel was gerezen: het LVSV
had voor oktober 23 en voor november
29 sprekersvergoedingen aangevraagd.
De verklaring hiervoor is simpel: er

worden regelmatig 'open vergaderingen'
gehouden waarop verschillende kamer-,
senaats- of provincieraadsleden aanwe-
zig zijn om mee te diskussiëren. Die
worden door het LVSV allemaal als
'spreker' beschouwd, hoewel ze dikwijls
niet op voorhand aangekondigd wor-
den.
Bij een eerste stemming over de

aanvraag voor sprekersvergoedingen was
er geen absolute meerderheid die positief
antwoordde op de vraag of het LVSV
hiervoor geld kon krijgen. Toen de
vergadervoorzitter van Kringraad hier-
uit besloot dat er geen geld zou uitge-
keerd worden, gingen een aantal kringen
- VRG, Medika en VTK op kop - op
hun achterste poten staan. Hoewel ze
aanvankelijk geen bezwaar hadden ge-
opperd tegen de vraagstelling, putten ze
zich plots uit in formalistische spitsvon-
digheden om verwarring te zaaien over
de stemmingsuitslag. Tenslotte werd
besloten opnieuw tot stemming over te
gaan, ditmaal met de omgekeerde vraag:
'Weigert Kringraad LVSV geld voor
sprekersvergoedingen?' Ditmaal was er
wel een absolute meerderheid die vond
dat het LVSV subsidies moest krijgen.
Opvallend was trouwens dat een aantal
kringen tussen de eerste en de tweede
temming van mening veranderden.
Alfa probeerde in de slotfaze nog een

stemming over de hele subsidieaanvraag
te bekomen, omdat het over deze vraag
zou zijn dat een kringstandpunt werd
ingenomen. Dit werd, mede omwille
van verschillen tussen uitnodiging en
verslag, geweigerd. Na anderhalf uur
diskussie werd een punt achter de zaak
gezet.
De hele affaire rond het LVSVen de

oeverloze diskussie van vrijdagavond
illustreert nog maar eens de sfeer van
malaise die al een aantal jaar rond de
subsidies voor vrije verenigingen hangt.
De problemen in deze nieuwe aflevering
van het FKK-feuilleton komen voort uit
de steeds groter wordende aliënatie van
de kringen met de oorspronkelijke geest
van de FKK-reglementering. Zo komt
het dat er vrijdagavond nog enkel over
de kleine lettertjes van de subsidiekrite-

wee 15 jan. 1992
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ria werd gediskussieerd terwijl de hoold-
zaak uit het oog wordt verloren: doordat
één vereniging er duidelijk op uit is om
zoveel mogelijk subsidies op te strijken -
en daar in de wandelgangen en binnen
de eigen vereniging al meermaals voor
uitkwam - dreigt de werking van andere
verenigingen in het gedrang te komen.
Daardoor wordt de bestaansreden zelf
van het FKK bedreigd: een pluralistisch
verenigingsleven garanderen. Over wat
de konkrete financiële implikaties van de
erkenning van 52 'sprekers' van één
vereniging zijn voor de andere verenigin-
gen, mocht vrijdag echter niet gesproken
worden, "omdat dat niet objektief meer
zou zijn".
In die optiek zouden aantastingen van

de geest van FKK door de kringen
meedogenloos moeten worden afge-
straft. Sommige kringen verstoppen zich
echter achter de formele façade uit angst
om een 'politieke' stelling in te nemen.
Dat men daarvoor cirkusvertoniggen als
die van vrijdagavond moet opvoeren en
doorstaan, is een prijs die zij blijkbaar
graag betalen.

Pieter De Gryse ValseJakturen gevonden op lichaam liberale studente. (foto Rob Stevens)

Naarstige opvolgi ng
van het Plan Dillemans

Werk aan de
onderwiiswinkel
Het zogenaamde 'Plan Dil-

lemans' bracht in zowat
alle studierichtingen ver-

nieuwde programma's, die nu on-
geveer anderhalf jaar in werking
zijn. Al die tijd zijn her en der
verzuchtingen gehoord over tekort-
komingen, schijn hervormingen of
nog steeds niet gerealiseerde doel-
stellingen. De Akademische Raad
heeft, vooral op aandringen van de
rektor zelf, dan toch de tijd rijp
geacht voor een evaluatie van het
'Plan'. Die opvolging wil de in het
akademie jaar '90-'91 doorgevoer-
de rationalisatie doorlichten, en zo
de 'manifeste knelpunten' opspo-
ren.

'unp/ugged'- in. concert
+

BLUES/SO ULIROCK- PARTY
(di Mike)

gratis
deuren: 21.30 - concert: 22.30

in.DANCETERJA
BELGISCH CONGO
K Albertlaan 48 LEUVEN

Door de Dienst Universitair Onderwijs
(Duo) werd een standaard-vragenlijst
uitgewerkt die een eenvoudige en uni-
forme inventarisatie van de problemen
beoogt. De studenteninbreng neemt een
vrij belangrijke plaats in bij de te volgen
procedure. Deze start met een bevraging
in de verschillende jaren aan de hand
van de checklist. Van de studentenverte-
genwoordigers op de Permanente On-
derwijs Kommissies (POK) wordt dan
verwacht dat zij deze enquête verwerken
en er op de POK's verslag over uitbren-
gen. Daar wordt in onderling overleg het
eindrapport over de studierichting opge-
steld. Dat rapport gaat via de fakulteits-
raden naar de Akademische Raad.
Tegen het einde van dit akademiejaar
zou de evaluatie rond moeten zijn.

Peptalk
Duo heeft een lijst met aandachtspun-

ten naar voren geschoven die de bespre-
king op de onderwijskommissies moet
begeleiden. De lijst bevraagt zowel
louter kwantitatieve gegevens zoals de
diskrepantie tussen feitelijke en gepro-
grammeerde uren, als eventuele alge-
mene problemen die de studierichtingen
overstijgen en waarvoor dan ook een
bijdrage van Onderwijsraad aangewe-
zen is. Het is jammer dat zowel Duo als
Onderwijsraad ook nu weer werk en tijd

steken in studies en nota's over onder-
wijsaangelegenheden, die zelden die
instanties bereiken waar ze het meest van
nut zijn: de PO K's. De KU Leuven heeft
instanties als POK en Duo in het leven
geroepen om zich dag in dag uit over
deze kwesties te buigen. De vruchten
van dat werk zouden dan ook moeten
verspreid en gebruikt worden, willen de
uitvoerders ervan geen kater oplopen, en
het gevoel hebben gedoemd te zijn tot
'schrijvelarij' om laden te vullen.

Fantasierijk
Zo worden in de aandachtspunten die

Duo nu vooropstelt problemen aange-
haald zoals zelfstudie, schriftelijk studie-
materiaal, eksamens en studietijd. Dit
zijn stuk voor stuk tema's waarover
denkwerk verricht is en waarover nota's
en brochures bestaan. Die worden in de
POK's echter zelden gebruikt bij de
invulling van de nieuwe kurrikula of
studieprogramma's. De vrees is dus
zeker niet ongegrond dat de aandachts-
punten die naar voor gebracht zijn louter
kwantitatief .zullen bevraagd worden.
De studenten verlangen echter niet enkel
een ja of neen als antwoord op vragen
zoals "is er schriftelijk studiemateriaal",
of "is er ruimte voor zelfstudie". Deze
problemen zouden veeleer kwalitatief
benaderd moeten worden door te polsen
naar een al dan niet verantwoorde
invulling.
De werkgroep 'Opvolging Plan Dille-

mans', opgestart dit jaar binnen Kring-
raad, heeft vorige donderdag alle POK'ers
bijeengeroepen. Uit de gedachtenwisse-
ling rond de konkrete uitvoering van de
evaluatie, kwam een vrij verregaande
onvrede naar voren omtrent de checklist
zoals ze nu voorligt. Zowel studenten als
professoren hebben al hun verbazing
geuit over de lage kwaliteit van deze
enquête. Door de POK van de fakulteit
Ekonomie werd ze zelfs als ronduit
onbruikbaar beschouwd:
De enquête kreeg vooral een onvol-

doende wat betreft verwerkbaarheid. Er
bestaat twijfel over de bruikbaarheid en
geldigheid van de resultaten die derge-
lijke vragenlijst kan voortbrengen. Het is
vreemd dat een dienst als Duo, die

anders zo'n groot belang hecht..aan een
wetenschappelijk verantwoorde opmaak
en verwerking van haar onderzoeken,
geen verwerkingsmodel heeft aange-
reikt. Hebben de verantwoordelijken
zoveel vertrouwen in de kapaciteit van
de studenten hieromtrent, of nemen ze
ditmaal de zaak zelf niet al te serieus?

Daarnaast oordelen de studenten de
vraagstelling veel te oppervlakkig. Van
een echte vraagstelling is er trouwens
geen sprake. De studenten worden
geacht opmerkingen te noteren bij vier
rubrieken: teoretische vakken, praktika-
oefeningen-labo's, studiemateriaal en
eksamens. De vraag rijst of de akademi-
sche overheid deze evaluatie met opzet
oppervlakkig wilde houden. Waarom
zijn er bijvoorbeeld geen vragen naar de
realisatie van de doelstellingen die aan
de rationalisatie ten grondslag lagen? Er
kan alleen maar op gehoopt en aange-
drongen worden dat de POK's hun werk
grondig zullen doen, en niet .zullen
blijven steken bij individuele grieven van
studenten en professoren.

De werkgroep pleit dan ook voor een
degelijke informatiedoorstroming naar
de studenten, die in de eerstkomende
weken de enquête voorgelegd zullen
krijgen. De taak van de onderwijsverant-
woordelijken binnen de kring bestaat in
de eerste plaats uit informatie en onder-
steuning, naast resultatenverwerking en
rapportering. Voor hen ligt op Kringraad
een dossier ter beschikking met nota's,
standpunten en algemene informatie
over de rationalisatie en al haar neven-
facetten.

Luiken
Opdat de opvolging van het Plan

Dillemans niet bij alleenstaande pro-
bleemvakken zou blijven steken, moeten
vragen durven gesteld worden naar een
globale evaluatie van een studierichting.
Is er bij de hervorming van de kurrikula
werk gemaakt van een werkelijke her-
bronning? Wat is het antwoord op de
groeiende druk van de universitaire
internationalisering, op de stijgende im-
pakt van het bedrijfsleven? Is er een
evenwicht tussen het opdoen van ency-
klopedische kennis en metodologisch
onderwijs? Wat met specialisatie of
despecialisatie in de tweede cyklus?

Uiteindelijk is er ook nog het rem-
mende probleem van de uitblijvende
mentaliteitswijziging. Tradities zijn hard-
nekkig, en de meeste fakulteiten doen er
lang over om los te komen van al jaren
vaststaande personen, kursussen, uren en
pakketten leerstof. Eenmaal dat bereikt
is, zit de rationalisatie op het goede
spoor.

Nathalie Homblé



4 Veto, jaargang 18 nr. 14 dd. 13 januari 1992

Het ware verhaal van een Russisch joernalist

Kuifje in Afghanistan
"W- at de Verenigde

Staten in Vietnam
meemaakten, be-

leefde de Sovjetunie in Afghanis-
tan", zo staat te lezen op de
achterflap van het in 1991 versche-
nen boek 'Russische Roulette'. Het
boek is geschreven door Gennadi
Botsjarov, een in de Sovjet unie
bekend joernalist van het populaire
'Literaturnaja Gazeta'. Het is één
van de weinige Russische boeken
die in ware Glasnost-stijl de wreed-
heden van de acht jaar durende
bezetting van de Sovjetunie in
buurland Afghanistan beschrijven.

Botsjarov gebruikt in zijn boek afwisse-
lend de ik- en de hij-persoon, respektie-
velijk in vier verhalen van een joernalist
en evenveel van een soldaat. In zijn
eerste 'Geschiedenis van een joernalist'
beschrijft Botsjarov zijn aankomst in
Kaboel, hoofdstad van Afghanistan. Het
duurt niet lang of de hel barst los. Het
hotel waar hij logeert, wordt bestormd
en na een interventie van Sovjetsoldaten
wordt hij in allerijl naar de Sovjetambas-
sade gebracht. Het is duidelijk dat de
eerste ontmoeting met Afghanistan be-
klemmend moet geweest zijn - "Ik
vreesde de ontmoeting met de islam", zo
schrijft hij. Anderzijds beschrijft de
auteur de machtsverhoudingen in Ka-
boel en benadrukt hij dat het wel
degelijk om een bezetting door de
Sovjets gaat, hoewel dit door de Sovjet-
autoriteiten formeel ontkend werd.

Kontingent
De desinformatie, in de hand gewerkt

door het Sovjetapparaat, loopt ook in de
tweede 'Geschiedenis van een joernalist'
als een rode draad doorheen het verhaal.
In dit hoofdstuk wordt vooral de cen-
suur van het toenmalig Sovjetregime
hard aangepakt door de mentaliteit en
werkmetodes van de censors te beschrij-
ven. Typisch bijvoorbeeld was het feit
dat de censors van hogerhand een limiet
van artikels over gewonden en doden
opgelegd kregen. Voor alle Moskouse
kranten waren er dat respektievelijk vier
en één. Zo ontstond er een vrij clean

beeld van de oorlog. Daarmee werd ook
de myte in stand gehouden als zou het
'Beperkte Kontingent Sovjetstrijdkrach-
ten', zoals Botsjarov het leger ironisch
noemt, alleen ingezet worden voor
risikoloze opdrachten.

In het derde biografisch hoofdstukje
heeft Botsjarov het over zijn wedervaren
in een legerziekenhuis. Hij beschrijft hier
niet alleen gruwelijke taferelen van
oorlogsinvaliden, maar evengoed het
'posttraumatisch stress-syndroom', een
begrip dat met de Vietnam-katarsis
gemeengoed is geworden in menig
Amerikaans huisgezin maar waarvan de
auteur op dat moment nog geen
weet had.

In het vierde hoofdstukje staan drie
interviews afgedrukt, respektievelijk met
een vluchteling, een soldaat en een
luitenant-kolonel. Centrale vraag is het
waarom van de oorlog. Geen van de drie
geïnterviewden weet er een antwoord op
en dat ontgoochelt Botsjarov zwaar. Hij
eindigt het hoofdstukje met de zinnen
waarmee hij begon: "Ik wil proberen te
begrijpen in hoeverre de mensen die
beweren dat ze alles begrijpen, zowel de
oorlog als de mens daarin, intelligenter
zijn dan ik. Ik die nog steeds niet alles
begrijp."

Dwangbuis
De vier hoofdstukjes van de 'Geschie-

denis van een joernalist', die volledig van
elkaar losstaan, worden telkens gevolgd
door een hoofdstukje waarin in een soort
mini-monografietje de belevenissen van
een soldaat worden verhaald. Hij begint
met die van Nikolaj, een soldaat die tot
vier maal toe enorm veel geluk heeft en
elke mijn, kogel of eksplosie net op tijd
kan ontwijken. De tweede keer gaat het
over Markov. Op bevel van zijn overste
doodt hij een burger en wordt daardoor
naar een strafkamp gestuurd, terwijl zijn
overste vrijuit gaat. Daarna komt Igor,
een brave, wat naïeve jongen, die na een
harde opleiding al bij zijn eerste konfron-
tatie met de 'rebellen' het loodje moet
leggen. Botsjarov besluit zijn reeks por-
tretten met het verhaal van Sjmeljov.
Sjmeljov is een eenentwintigjarige luite-
nant en militaire arts uit Kiev die na het
uitvoeren van een amputatie op twee
soldaten helemaal uit de bol gaat en een

andere soldaat de keel oversnijdt. Hij
eindigt in een dwangbuis.

Botsjarov beschrijft in zijn portretten-
reeks soldaten zoals hij die tijdens zijn
joernalistieke aktiviteiten heeft ontmoet.
De grens tussen fiktie en non-fiktie is niet
altijd helemaal duidelijk en Botsjarov zal
de vier figuren en ook zijn eigen
verhaaltjes wel enigszins romantiseren.
De lezer moet zich in dit boek dus niet
verwachten aan een doordachte histori-
sche of politieke analyse. Het is eerder
het genre waar Humo zo verlekkerd op
is. Makkelijk leesbaar, veel fait divers en
kwa onderwerp ligt het goed in de
markt.

Jammer genoeg is heel het boek in
een schabouwelijk taaltje geschreven.
Bij woorden als 'gesteun', 'initiators' en
'goochem' en draken van zinnen als "De
adviseur die advies gaf, verplichtte daar-
mee degenen die hij adviseerde, het
onverantwoordelijk uit te voeren", zal
de lezer vaak de wenkbrauwen fronsen.
Ze zijn uiteraard op rekening van de
vertaler - een Rus trouwens - te bren-
gen. Heel het boek is ooW doorspekt van
pompeuze metaforiek en pseudo-filoso-
fische statements, en het aantal één-
woordzinnen en éénwoordparagrafen is
legio. Dit heeft ongetwijfeld te maken
met de uitbundigheid van de Russische
taal. In ieder geval doet het de Neder-
landstalige lezer serieus huiveren. .

Steven Van Garsse

Gennadi Botsjarov; 'Russische Roulette;
Hel Spectrum, /99/, /22 pagina's,
paperback, 495Ir.

016/26.03.01
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ALMAKUNST - "In het kader van de recente
vernieuwingen van Alma IJ, wil dit drukste universiteits-
restaurant van Leuven zijn aktiviteiten opentrekken naar
een ruimere kultuurbeleving, " zo beweert een perstekst
naar aanleiding van een samenwerkingsinitiatief tussen
A lma en de vzw Kunstbank. Is de Alma-direktie er sinds
kort van overtuigd dat ze een kulturele zending te
vervullen heeft of denkt ze dat een Alma met kunst meer
studenten lokt? Feit is alleszins dat we voor de tweede
maal ditjaar in de hal van Alma Jl kunnen 'genieten' van
een schilderijententoonstelling, een "smaakmaker" nog
voor men het buffet bereikt. Konkreet betekent dit dat
links in de hal - waar men ook de gestileerde zwarte
kultuurzuilen bewondere - zo onopvallend mogelijk een
aantal doeken worden opgehangen van "hedendaagse

Vlaamse kunstenaars': Deze week kan je bijvoorbeeld
op zoek gaan naar zes doeken van de Kortrijkse Lucie
Pauwels, die resoluut kiest voor abstrakte kunst "als
middel om uitdrukking te geven aan haar innerlijke
wereld': Daarbij heeft ze naar eigen zeggen duidelijke
voorbeelden voor ogen: "De Matisse van de papierknip-
sels en een Miro in de ban van een kinderlijke fantasie
zijn nooit ver weg." Wie ooit werken van de bewuste
meesters heeft gezien, zal hiermee zonder moeite kunnen
instemmen. Meer nog: niet op de hoogte van het bestaan
van Lucie Pauwels, zal hij zich ongetwijfeld afvragen of
direkteur Martens de verhoging van de maaltijd prijzen
misschien gebruikt om te investeren in echte Matisses.
Geef ons maar een goedkope malse biefstuk. (PDG)

(Foto Karel De Weerdt)

C'f. .--

" (

Simon Frith
... vervolg van p.1

in weekbladen. Kortom, ze worden
geaksepteerd. Daar spelen popmuzikan-
ten als Madonna en Michael Jackson op
in. Andere genres als punk en heavy
metal of be-bop, hoewel die ook tot de
populaire muziek behoren, hebben hun
eigen publiek, hun eigen blaadjes en
eigen klubs. Zoiets kan heel ver gaan.
Sommige hard-rock is in termen van
verkoopscijfers populairder dan be-
paalde veel gehoorde tunes op de radio.»

Veto: Als men naar MTV kijkt, krijgt
men soms wel eens de indruk dat
bepaalde nummers zeer veel gespeeld
worden, hoewel ze daarom (nog) geen
hits zijn. Heeft de publiciteitslobby dan in
zo'n grote mate invloed op wat er door
MTV de wereld in wordt gestuurd?

Simon Frith: «De publiciteitslobby
heeft invloed maar niet veel. MTV is
maar om twee zaken bezorgd: in de
smaak vallen bij het publiek en de
adverteerders blij maken. Zowel de
adverteerders als MTV hebben er baat
bij dat er muziek wordt gespeeld waar
veel mensen mee bereikt worden»

«Wat eigenlijk veel zorgwekkender is,
is het feit dat MTV in zijn genre een
monopoliepositie heeft en dat het in zijn
imago ook niet snel geëvenaard zal
kunnen worden. Er bestaan in de
Verenigde Staten wel parallelle muziek-
televisiezenders, maar die zijn meestal
met een heel specifieke doelgroep ver-
bonden. De zwarten hebben hun zender,
er is een country en western-zender,
enzomeer.»

Veto: We hebben David Bowie, U2 en
Prince sinds hun debuut-lp's al in
verschillende gedaantes kunnen bewon-
deren. In welke mate is de imagoveran-
dering van sommige artiesten een ver-
koopstruuk?

Simon Frith: «Er zijn artiesten die het
moeten hebben van hun imagoverande-
ring. Meestal gebeurt het alleen om
populair te worden, maar U2 bijvoor-
beeld veranderden hun imago omdat ze
dat wilden doen, en waarschijnlijk was
hun platenmaatschappij er niet echt
gelukkig mee. Aan de andere kant zijn er
evengoed artiesten die er altijd hetzelfde
uit willen zien. De imago-verandering
wil trouwens wel eens gepaard gaan met
een mislukking. De tweede lp van
Terenee Trent d'Arby was een komplete
omwenteling maar is dan ook serieus
geflopt. Volgens de platenmaatschappij
was dat omdat hij te machtig werd en
door het sukses van zijn vorige elpee
alleen wou doen waar hij zin in had.»

Veto: Sinds 'Gigantic' van de Pixies
hebben we hier in België en waarschijn-
lijk ook in de rest van Europa, geen
groter megasukses gehad als met Nir-
vana nu. Hoe kanje een dergelijk sukses
verklaren? .
Simon Frith: «Het is een vraag waar je
moeilijk kan op antwoorden. 'SmelIs
like teen spirit' is géwoon een goede
song. Het heeft een soort energie in zich
en het is duidelijk niet een door MTV
berekende popsong. De single steekt wel
boven de lp uit. Het is een beetje zoals bij
Hüsker Dü-lp's. 'lolgens mij groeit een
sukses als volgt: veel songs kunnen
prachtig zijn, maar daar blijft het bij. Af
en toe komen die voort uit een interes-
sante groep en dan wordt het pas echt
populair."

Veto: Bent u een mislukt muzikant?

Simon Frith: «Nee. Ik heb het nooit
geprobeerd. Mijn broer is wel een
suksesrijk muzikant en dat was al genoeg
voor mij. Ik ben wel een mislukte
disc-jockey,»

Frederik Depoortere
Steven Van Garsse

ARCHEOLOGISCHE DISKUSSIE
DE ZAAKVERMANING
Tjerk Vermaning, amateurarcheoloog, vindt in de 70'er jaren steentijdartefakten die
de archeologische scène van Nederland opschudden. Het zijn de oudste artcfakten
die tot dan toe in dit land gevonden werden, met name vuistbijlen uit het oudste
Acheuleaan. Door beroepsarcheologen wordt hij geprezen en gewaardeerd voor
deze onverwachte ontdekking. Enkele maanden later echter wordt hij door diezelfde
mensen van fraude en vervalsing beschuldigd. Prof. Waterbolk en drs. Stapen
(Biologisch Archeologisch Instituut) verklaren de anctakten vals en spannen een
grootscheeps proces aan. Een grote kontroverse tussen beroeps- en amateurarcheo-
logen is het gevolg. Op het einde van de rechtszaak, waarin bekende professoren uit
Duitsland en Frankrijk vóór Vermaning getuigen, worden de stukken uiteindelijk
verbeurd verklaard en niet geldig bevonden voor wetenschappelijke tcoricën.

Vermaning stierf in 1987 en werd nooit in ere hersteld. Tot op heden blijft 'de laak
Vermaning' een omstreden punt in kringen van prehistorici. Anton van der Lee, een
persoonlijke vriend van Vermaning. vertelt op woensdag 15 januari lijn \ i,ie op de
zaak. De lezing 'Wetenschap verkracht ofbij de neus genomen? De zaak Vermaning'
\ indt plaats in MSI 00. lol om 20.00 lI. De inkom bedraagt 50 frank. (1313)



volgt, De kandidaat-gewetensbezwaarde
schrijft een brief aan de burgemeester
van 7ijn verblijfplaats. In die brief geeft
hij een motivatie die neerkomt op het
volgende: "Om naar eigen geweten
dwingende redenen ben ik ervan over-
tuigd dat men zijn evenmens niet mag
doden, ook niet ter verdediging van land
of gemeenschap." Daarbij moet nog een
meer persoonlijke motivatie komen van
ongeveer één bladzijde. Vervolgens ver-
meldt hij welke optie hij verkiest:
vrijstelling van gewapende militaire
dienst (ongewapende legerdienst dus) of
vrijstelling van elke militaire dienst
(burgerdienst). Formeel moet de brief
eveneens aan twee vrij logische kriteria
beantwoorden. De kandidaat moet de
brief zelf opgesteld hebben en moet hem
ondertekenen.

Veto, jaargang 18 nr. 14 dd. 13 januari 1992 5

het recht op een bij passing tot het
bestaansminimum. Anderzijds duurt de
burgerdienst nog steeds vier (Civiele
Bescherming en verzorgingssektor) tot
acht maanden (socio-kulturele sektor)
langer dan gewone legerdienst en moe-
ten sommige organisaties een vergoe-
ding van 3000 frank per maand per
gewetensbezwaarde betalen, de zoge-
naamde Tobback-taks.

Er zijn echter niet enorm veel organi-
saties die verplicht worden dergelijke
bijdrage te betalen. De Kommissie ter
Vrijstelling verleent bijna altijd vrijstel-
ling van bijdrage aan kleine verenigin-
gen. Enkel de organisaties die een
kwotum van meer dan twee gewetens-
bezwaarden hebben, kunnen geen aan-
vraag tot vrijstelling indienen. Van de
800 gewetensbezwaarden die er jaarlijks
aan het werk zijn, neemt de KU Leuven
het grootste deel voor haar rekening. Zij
betaalt dan ook zowat 10% van de
15 miljoen die de verenigingen of pri-
vaatrechtelijke instellingen jaarlijks moe-
ten afdragen. Een publiekrechtelijke
instelling zoals de RUG hoeft geen taks
te betalen.

Het statuut van gewerensbezwaarde
kan ten vroegste aangevraagd worden in
de maand januari van het jaar waarin
men 18 wordt. Dit blijft mogelijk tot aan
het medisch onderzoek op het Centrum
voor Rekrutering en Selektie (CRS).
Eenmaal daar gepasseerd, moet men zijn
legerdienst vervullen. Eventueel kan
men ook nog na de legerdienst het
statuut van gewetensbezwaarde aanvra-
gen. Uiteraard niet om nog eens burger-
dienst of ongewapende legerdienst te
doen, maar wel om te vermijden dat
men terug opgeroepen wordt, hetzij om
zijn 'kamp' te doen, hetzij in oorlogstijd.
De aanvraag moet in dat geval geschie-
den binnen een periode van tien dagen
na het in de bus krijgen van het
wederoproepingsbevel. Het is niet mo-
gelijk het statuut te verkrijgen tijdens de
legerdienst. Indien men niet onmiddel-
lijk in (burger)dienst wil treden, moet
men wel gewoon uitstel blijven vragen.

Formaliteit

Word gewetensbezwaarde

Binnenkort nog maar
één jaar burgerdienst
Januari is traditiegetrouw de

militiemaand bij uitstek. Vele
jongeren krijgen voor het eerst
het bezoek van de wijkagent die

hen een papier bezorgt dat noodza-
kelijk is om uitstel, vrijlating, vrij-
stelling of afkeuring te vragen op
het gemeentehuis van de militie-
woonplaats. Zij kunnen ook vanaf
de maand januari van het jaar
waarin ze 18 worden het statuut
van gewetensbezwaarde aanvra-
gen.
Het statuut van gewetensbezwaarde
dateert slechts van 1964. Daarvoor
kregen gewetensbezwaarden doorgaans
eerst een gevangenisstraf, waarna ze in
plaats van hun gewone legerdienst ver-
plicht tewerkgesteld werden in een
Limburgse of Waalse mijn. Na jaren-

lange akties en politiek getouwtrek werd
op 3 juni 1964 een wet ondertekend die
het mogelijk maakte om in plaats van
gewapende legerdienst burgerdienst of
ongewapende legerdienst te vervullen.
Tot 1969 kwam enkel de Civiele Be-
cherming in aanmerking als instelling
voor het volbrengen van burgerdienst. In
dat jaar werd een nieuwe wet gestemd
die stipuleerde dat men het statuut van
gewetensbezwaarde ook na de leger-
dienst kon aanvragen en dat ook socio-
kulturele organisaties beroep konden
doen op gewetensbezwaarden. Bij de
wet van 1975 werd de toewijzing van
gewetensbezwaarden aan instellingen
geregeld.

Op Europees nivo zijn de resoluties
van 1983, gebaseerd op een rapport van
mevrouw Macciocchi, en die van 1989
(Schmidbauer) belangrijk. Macciocchi
pleitte voor een uniformiteit op Euro-

pees vlak, voor een uitbreiding van de
mogelijkheden tot het verkrijgen van het
statuut en vooral voor een gelijkberech-
tiging van legerdienst en burgerdienst.
De resolutie Schmidbauer van 13 okto-
ber 1989 riep op om burgerdienst ook in
het buitenland te laten plaatsvinden en
greep voor het overige terug naar de
resolutie van 1983.

Op één belangrijk punt verschillen de
twee resoluties. Daar waar Macciocchi
een gelijke diensttijd voor gewetens-
bezwaarden en miliciens naar voren
choof opteerde Schmidbauer voor een
bijkomende diensttijd voor gewetens-
bezwaarden van maksimum 50% ten
opzichte van miliciens. In België kwam
er datzelfde jaar een wetswijziging. De
procedure om het statuut te verkrijgen
werd versoepeld en versneld, de aanvra-
ger kreeg opnieuw zijn eerste keuze van
tewerkstelling en in sommige gevallen

En gij zuil ook niet met sneeuwballen gooien. (foto archief)

De wet van 1989 versoepelde de
aanvraagprocedure. De termijn tussen
de aanvraag en de indiensttreding be-
draagt momenteel zowat vijf maanden.
Konkreet verloopt de procedure als

Karel Dillen in Straatsburg

Tegen links
Hoewel het Vlaams Blok sinds jaar en dag fulmineert tegen de

'praatbarak' - zo noemen zij het parlement - werd sinds hun
eerste verkiezingsdeelname minstens één 'mannetje' verkozen:

Karel Dillen. De Vlaams Blokvoorzitter heeft in dit opzicht een echte
voortrekkersrol gespeeld: de eerste volksvertegenwoordiger, de eerste
senator en het eerste Europarlementslid. Om zijn parlementair werk
enige ruchtbaarheid te geven, heeft de 'Technische fraktie Europees
Rechts' (de naam van het hele zootje ekstreem-rechts: Vlaams Blok,
Republikaner, MSI, Front National, ...) besloten om de Straatsburgse
tussenkomsten van Karel Dillen van '89 tot juni '90 te bundelen en in
boekvorm uit te geven.
Afgaande op de samenstelling van
'Vlaanderen in Straatsburg' is Karel
Dillen allesbehalve een one-issue-
specialist, maar iemand met een erudiete
kennis over Europa's meest prangende
problemen: zijn tussenkomsten behelzen
de meest verscheidene onderwerpen.
Toch lijkt het er sterk op dat de
verschillende tema's onderling nogal wat
met elkaar te maken hebben. Althans,
dat laat de inhoudstafel vermoeden, met
titels van de hoofdstukjes als 'Europa
geen immigratieland', 'Taal en kultuur',
'Veiligheid en weerbaarheid', 'Etiek en
burgerzin', 'Hypokrisie en anti-rechtse
heksenjacht', 'zondebok Zuid-Afrika',
het onvermijdelijke 'Kommunisme', en-
zovoorts.

Bij nader inzien blijkt bovendien,
doorheen alle hoofdstukjes, steeds het-
zelfde Leitmotiv terug te keren: enerzijds
de kille woede van Karel Dillen tegen de
socialistische fraktie, de sterkste groep in
het Europees Parlement, anderzijds zijn
minachting voor de kristendemokrati-
sche parlementairen, de op een na
grootste fraktie. Op de eersten spuwt
Dillen zondermeer ("linkse krapulokra-

tie"), de kristen-demokratische politiek
krijgt om de vijf toespraken het neerbui-
gende predikaat "Ia grande peur des
bien-pensants."

Pedofiel
Hoewel de opmerkingen van Dillen

in teorie interessant zouden kunnen zijn
- hij beweert dat in het Europees
Parlement een loopje wordt genomen
met de demokratische geplogendheden
- is het merendeel van zijn speeches
nauwelijks het lezen waard, laat staan
het effektief uitspreken ervan. Dillen ziet
namelijk het nut niet in van enige
inhoudelijke argumentatie van zijn vaak
erg scherpe verwijten. Eenmaal kan hij
het niet nalaten zichzelf te overtuigen
van het eigen gelijk met een ferm "Ik zeg
dit omdat het de waarheid is." (p.65)

Nu hoort een zekere ongenuanceerd-
heid natuurlijk bij de traditionele parle-
mentaire Spielerei, maar toch. Het is
alleszins geen verontschuldiging om ron-
duit wansmakelijk te worden. Zo was
Karel Dillen er razend om dat het
Europees Parlement Nelson Mandela

uitgenodigd had. Toen bij die gelegen-
heid een groot aantal Europarlementai-
ren ANC-vlaggeties bevestigden aan
hun plaatsen in het halfrond, tierde Karel
Dillen voor de mikrofoon: "Ik zou mijn
verwondering en mijn ontstemming
willen uitdrukken over het feit dat het
ekshibitionisme zo ver gedreven wordt
dat vlaggen van een terroristische orga-
nisatie hier tentoongesteld worden. Ie-
dereen van ons heeft het recht om te
spreken en zijn gedachten tot uitdruk-
king te brengen, maar waar gaat men
heen indien een dergelijk ekshibitio-
nisme niet onderdrukt wordt? Wanneer
morgen de pedofielen hier een verkracht
kindje van vier jaar willen tentoonstel-
len, zullen ze dat misschien ook mo-
gen?"

Belforten
Uiteindelijk blijft de Europese bij-

drage van het Vlaams Blok steken in
dergelijke tussenkomsten. Ze zijn weinig
meer dan een zo schokkend, zo direkt of
zo simplistisch mogelijke samenvatting
van de reeds gekende opvattingen. Im-
migranten mogen' Europa niet in, want
"Europa moet de leefwereld van onze
Europese kinderen, kleinkinderen en
kleinkinderen van onze kleinkinderen
blijven." (p.4I). Dillen wil een kordaat
einde stellen "aan alle mogelijke ontaar-
dingsverschijnselen zoals aan homo-
huwelijken en transseksuele fokkerijen"
(p.20). Gorbatsjov is in de ogen van
Karel Dillen een "KGB-man, het syno-
niem van Stal in en Breznjev, de rode
tsaar die zijn wurggreep op de Baltische
volkeren en elders in zijn Goelag-
archipel niet lossen wil." (p.153) De
socialistische fraktie zou zich teveel
bekommeren om "het kweken aan de
lopende band van 'gewetensbezwaar-
den', begunstigd als een van de vele
kategorieën uitverkoren en welig tie-
rende linkse fauna" (p.46).
Toegegeven, bij een eerste lezing boeit

Dillens boek in zekere zin: na iedere
absurde overdrijving ga je onmiddellijk
op zoek naar een volgende scheldpartij,
naar een nieuw onvergetelijk citaat.
Dillen doet doorlopend denken aan de
Vlaamsnationale versie van kapitein
Haddock, iemand die er geen graten in
ziet om een reeks scheldwoorden op rij
te debiteren. In eenzelfde speech verzint
hij gemakkelijk de ene onbeleefdheid na
de andere. Zo heten zijn tegenstrevers
ergens na elkaar "warhoofden van
links", "utopisten", "irrealisten", "idee-
logisten", "de muffe en stinkende sekre-
tariaten van de wereldverbeteraars die
nooit gewerkt hebben en parasiteren
dankzij de subsidies hun toegekend door
linkse en centrum-regeringen", "mon-
dialisten" en "weg-met-ons-maniakken".
(p.III-112)
Toch kan dat gebral niet kamoefleren

dat een ronduit beangstigende sfeer van
het boek uitgaat. Dillen toont in Straats-
burg een Vlaanderen, dat niets meer
heeft van een open gemeenschap, van
een tolerante samenleving, van een
demokratie tout court. Het Vlaanderen
van Dillen minacht, beschimpt en verne-
dert politieke tegenstrevers, bespuwt
homoseksuelen, organiseert zich op mili-
taristische basis, marginaliseert opnieuw
voorbehoedsmiddelen en jaagt migran-
ten en politieke vluchtelingen het land
uit. Karel Dillen zegt trouwens in
evenveel woorden dat hij zijn Vlaande-
ren letterlijk terug naar de Middel-
eeuwen wil: "Europa moet Europa
blijven. Het is het Europa van belforten
en katedralen, van volkstalen en kultu-
ren. De eeuwenoude traditie moet eeu-
wig jong blijven. ( ...) Daarom herhaal ik
nog eens: ons Europa is geen Europa van
moskeeën, kasbahs en minaretten, maar
van belforten en katedralen en moet dit
nog eeuwen blijven."

Walter Pauli

Karel Dillen, Vlaanderen in Straatsburg,
1991, 175pp.

logistiek
Daarna gaat de burgemeester of zijn

afgevaardigde de ontvankelijkheid van
de aanvraag na. Indien de brief niet
beantwoordt aan één van de voor-
noemde kriteria wordt de aanvraag
onontvankelijk verklaard. De beslissing
wordt zowel aan de aanvrager als aan de
Minister van Binnenlandse Zaken mee-
gedeeld. Indien de kandidaat niet ak-
koord gaat met de beslissing kan hij
beroep aantekenen bij de Minister van
Binnenlandse Zaken door middel van
een aangetekende brief. Als de aanvraag
wel ontvankelijk is, stellen de gemeente-
diensten een dossier samen dat naast de
aanvraag zelf ook nog het militiegetuig-
schrift, een uittreksel uit het strafregister
en een getuigschrift van goed gedrag en
zeden bevat. Het hele dossier wordt
vervolgens naar de Minister van Binnen-
landse Zaken gestuurd. Die spreekt zich
uit over de gegrondheid van de aan-
vraag. In de meeste gevallen is dit slechts
een formaliteit, en wordt het statuut van
gewetensbezwaarde onmiddellijk toege-
kend.

Ziet de minister toch problemen, dan
tuurt hij het dossier door naar de Raad
voor Gewetensbezwaarden die de kan-
didaat vraagt zijn aanvraag nog even toe
te lichten. De Raad neemt binnen de
twee maanden een beslissing. Deze
beslissing kan aangevochten worden bij
de Raad van Beroep en daarna kan men
zelfs in kassatie gaan. De twee laatstge-
noemde mogelijkheden komen echter
bijna nooit voor. Bijna alle aanvragen
worden aanvaard.

Verkorting

Het aantal gewetensbezwaarden die
burgerdienst doen, blijft in België voor-
lopig vrij laag. Bovendien zijn drie vierde
onder hen hooggeschoolden. Hiervoor
worden meestal drie belangrijke redenen
aangehaald. Ten eerste is er nog steeds
een gebrek aan informatiedoorstroming.
Slechts weinigen kennen voldoende de
alternatieven van gewone legerdienst.
Ten tweede leeft er nog altijd een
maatschappelijk taboe ten aanzien van
gewetensbezwaarden. Jongeren die voor
burgerdienst kiezen worden vaak niet
begrepen door hun ouders en door hun
omgeving. Een derde argument situeert
zich op ekonomisch vlak. Vooral de
langere duurtijd schrikt velen af om voor
burgerdienst te kiezen.

Daartegenover staat echter dat gewe-
tensbezwaarden die elke militaire dienst
weigeren, recht hebben op een bestaans-
minimum indien ze voldoen aan de door
het OCMW gestelde voorwaarden. In
1992 betekent dit dat wordt bijgepast tot
18.729 en 12.486 frank per maand al
naargelang men alleenstaande is of
samenwoont. Vervolgens kan verwacht
worden dat er dit of volgend jaar
wetsvoorstellen komen die pleiten voor
een diensttijdverkorting naar analogie '
met de reduktie van de gewone leger-
dienst tot 8 maanden in 1993. Burger-
dienst zou dan maksimaal een jaar
duren, wat alleen financieel gezien al
veel interessanter is.

Patriek Staudt

Op dinsdag 14 januari organiseert de
juridische dienst van de KV Leuven in
samenwerking met Burgerdienst voorde
jeugd een info-avond over burgerdienst
en ontwikkelingswerk in de kleine Aula _,
(Si-Michielsstraat). Aanvang 20.00 u.
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Een kwestie van principes

Numerus
met het Sint-Annaplan van zomer '86.
een gigantische inleveringsoperatie van

I de rooms-blauwe koalitie Martens VI.
De toelagen voor geneeskunde en tand-e ausus heelkunde werden met 2~% verminder~.
een onverholen aansponng aan de UnI-

versiteiten voor een NC. Na heel wat
diskussies, debatten. polemieken in de
pers studentenprotest werd uiteindelijk
op 31 maart 1987. als een van de
allerlaatste volmachtsbesluiten, besloten
dat vanaf het akademiejaar 1989-1990
de financiering van de fakulteiten ge-
neeskunde kon aangepast worden. net
zoals vanaf dat jaar het bisrecht in
geneeskunde beperkt kon worden.
Als de diskussie over NC nadien

opnieuw de kop opstak. dan was dat in
het kader van Europa '92. België moet
zich richten naar de Europa. anders
worden we overspoeld door uitgeweken
Nederlanders en Duitsers. Zo verklaarde
rektor Dillemans zich "zeer bezorgd te
maken over een nadelig gevolg van de
volledige vrije toegang tot de universiteit
(bijna een Belgisch unikum), namelijk
het grote aantal mislukkingen van de
eerstejaars".

of Barabas i
Tot in het begin van de jaren zestig was de diskussie over een

universitaire numerus clausus bepaald irrelevant. De toegang tot
de universiteit was toen immers niet volledig vrij. maar grotendeels

bepaald door het gevolgde middelbaar onderwijs: studies burgerlijk
ingenieur waren bijvoorbeeld enkel mogelijk met een diploma van
Latijn-Wiskunde of Wetenschappelijke A. voor Teologie werd Latijn-
Grieks geëist. enzovoort. In 1964 werd echter het principe van de
'omnivalentie van de diploma's' bij wet aangenomen: iedere vorm van
Algemeen Sekundair Onderwijs gaf recht op een inschrijving aan iedere
universitaire studie. indien de kandidaat-student tenminste in een

- eenmalig 'maturiteitseksamen' geslaagd was. Die laatste proef werd
weinig ernstig genomen en degradeerde in geen tijd tot een farce.

Ook de eerste jaren na de invoering
van die 'omnivalentie' was er niemand
die voorstander was van een strenge
selektie. Wel integendeel, het hele onder-
wijsbeleid stond in het teken van de open
toegang. van de groeiende studentenaan-
tallen. Hoewel. In selekt gezelschap -
maar alleen daar - plaatsten ook som-
mige toenmalige beleidsverantwoorlij-
ken reeds vraagtekens bij het nieuwe
toelatingsbeleid. Voor de Rotary Club in
Tienen hield UCL-rektor Descamps op
18 mei 1970 lezing over 'De toegang tot
de universiteit'. Descamps wijst een
universitaire numerus clausus af, zeker
vanuit sociaal-ekonomische motieven:
"het is niet de arbeidsmarkt die het
aantal universitairen moet bepalen.
maar omgekeerd het aantal universitai-
ren dat globaal de arbeidsmarkt moet
bepalen. Het recht op verstandelijke
promotie staat hoger dan de ekonomi-
sche wetten zelf."
Merkwaardig genoeg maakt hij daar-

na een eigenaardige gedachtensprong.
Volgens de oude rector magnificus is die
vrije toegang niet absoluut. Een numerus
clausus vindt hij verantwoord "met
betrekking tot een welbepaalde studie-
richting binnen de universiteit. en dit
eventueel voor een bepaalde periode."
En ekspliciet voegde hij eraan toe: "Het
recht op de geneeskunde is minder strikt
dan het recht op hogere studies." Vooral
de motivatie die hij hiervoor geeft, houdt
weinig steek. Soms wordt immers. aldus
Descamps, "om weinig verantwoorde
motieven gekozen: mode. snobisme.
geldzucht ......

Ook in de jaren zeventig bleven
Belgische wetenschappelijke instellingen
die 'open politiek' verdedigen. Zo ver-
zette de Nationale Raad van Weten-
schapsbeleid (NRWB) zich in '76 tegen
iedere verplichte selektie van universi-
teitsstudenten. terwijl dat systeem toen
toch al ingeburgerd was in buurlanden
als West-Duitsland en Nederland. Toch
liet ook de NRWB een enkele deur open:
NC werd volledig .afgewezen "voor
zover de financiële draagkracht van de
samenleving dat toelaat". Een jaar later
sloot de pas opgerichte Vlaamse Inter-
universitaire Raad - de verenigde rekto-
ren dus - zich bij dit standpunt aan.
Bij het begin van de ekonomische

krisis op het einde van de jaren zeventig
bleek een argument als "de fmanciële
draagkracht van de samenleving" bij-
zonder relatief. Een van de eersten om
zich opnieuw openlijk pro-NC uit te
spreken. was de Leuvense rektor Piet de
-Somer, In zijn openingstoespraak in
1984 argumenteerde De Somer zijn
stelling. Hij vroeg zich ondermeer af
"Heeft het zin om studenten naar de
universiteit te sturen die slechts één kans
op vier hebben om in de eksamens van
het eerste jaar te slagen? (...) Nutteloze
inspanningen en verloren tijd eindigen.
zoals men kan verwachten. in ontgoo-
chelingen en frustraties."
Dat was meteen een nieuw sleutelbe-

grip: men moest studenten beschermen
tegen de immense frustratie van het

~ zittenblijven of mislukken. Over de
omgekeerde frustratie bijvoorbeeld waar-
mee hele generaties vrouwen nog steeds
zitten - namelijk nooit echt de kans
gekregen hebben om de eigen talenten te
ontwikkelen. mét kans op mislukking
natuurlijk - werd opnieuw olympisch
gezwegen. De Somer bleef overigens zijn

hele leven rabiaat pro-NC. In '84 stelde
hij in een interview patetisch "dat het
geen zin had patiënten op te offeren als
kavia's" aan steeds nieuwe en dus
onervaren dokters.

Goochem
Ook zijn opvolger Roger Dillemans

profileerde zich bij zijn rektorverkiezing
als een voorstander van NC in genees-
kunde. Ongetwijfeld heeft dit standpunt
hem een groot aantal stemmen van
professoren-geneeskundigen opgeleverd.
Rond diezelfde tijd - herfst '85 - stelde
Hubert De Neve van de Dienst Universi-
tair Onderwijs voor om de ingangseksa-
men van burgerlijk ingenieur te veralge-
menen.
De hele diskussie rond numerus

clausus kwam in een stroomversnelling

Toch kan die argumentatie uiteinde-
lijk ook geen genade vinden in de ogen
van de geneesheren. Zij zijn niet zozeer
bekommerd om de 'frustraties van de
eerstejaars' - trouwens ook het voor-
naamste argument van Daniël Coens
om zijn inmiddels afgevoerde,$riënte-
ringsproef' voor te stellen -. maar wel
om de afscherming van hun eigen
beroep. Dat is tegelijk het onwezenlijke
aan tien jaar NC-diskussie. Numerus
clausus wijzigt op een ingrijpende ma-
nier de fundamenten van het demokra-
tisch onderwijsbestel. namelijk de vrije
toegang en de vrije studiekeuze. Toch is
de invoering van NC nergens of nooit
met pedagogische of onderwijskundige
motieven beargumenteerd.

Walter Pauli

Numerus claus us demokratisch?

De myte van
de burgies'A kuut', het wekelijks informatieblad van Medika, heeft

duidelijk een zwak voor het verplichte ingangseksamen bij
Toegepaste Wetenschappen. Waar 'Akuut' van 27 november

zich enigszins neutraal opstelt ("Men kan moeilijk gaan beweren dat bij
de burgerlijk ingenieurs waar al sinds jaren een ingangseksamen bestaat,
de situatie minder demokratisch zou zijn dan in andere fakulteiten"),
klonk het in het nummer van 12 november: "Bij burgerlijk ingenieur
blijkt een numerus clausus demokratiserend te werken." Hiermee slaat
'Akuut' de bal aardig mis. Wetenschappelijk onderzoek uit de fakulteit
Sociale Wetenschappen toont immers een ander beeld van Toegepaste
Wetenschappen.
Dr. Ivan De Lanoo van de fakulteit
Sociale Wetenschappen houdt zich reeds
sinds jaar en dag bezig met onderzoek
naar de Leuvense studenten populatie. In
zijn studie 'Sociale opbouw van de
Leuvense studentenbevolking' uit 1988
analyseert hij ondermeer de verschil-
lende participatie van de onderscheiden
sociale groepen aan de fakulteiten van de
KU Leuven. Die sociale opbouw kan
nogal verschillen: bepaalde fakulteiten
hebben een eerder 'elitair' karakter (de
studenten komen overwegend uit de
hogere sociale klassen). andere studie-
richtingen zijn 'demokratischer' van
aard: hun sociale samenstelling benadert
de maatschappelijke opbouw.

Tandheelkunde
Dat onderling verschil van sociale

samenstelling heeft verschillende oorza-
ken. Zo kan bijvoorbeeld de kostprijs
een te hoge drempel betekenen voor
bepaalde studies. De kennismakingsbro-
chure 'Tandheelkunde' vermeldt dat
studenten in de licenties 60.000 frank
ekstra moeten neertellen voor een 'basis-
instrumentarium'. maar dat die kost
eigenlijk een soort voorschot is van de
nakende installatie van hun praktijk. die
tussen de 800.000 en 1.600.000 frank
kost. ..
Toch verschilt de gemiddelde studie-

kost tussen de verschillende studierich-
tingen over het algemeen niet waanzin-

nig veel - tandheelkunde is een 'beruch-
te' uitzondering. Wel spelen zo'n 'so-
ciaal-financiële drempels' vaak indirekt
mee. Zo is de duur van de studies een
niet onbelangrijk element. De meeste
licentiaatsopleidingen duren vier jaar.
terwijl kandidaat-dokters tenminste ze-
ven jaar moeten studeren: een niet
onbelangrijk verschil. In dit opzicht
speelt ook de nieuwe 'erfelijkheid' van
bep~a.lde beroepen: ,een . rol. Door de
vesugmgswet voor notanssen en apote-
kers hebben hun kinderen al tlij voorbaat
een voorsprong die anderen nauwelijks
kunnen goedmaken. Die eerste groep
hoeft immers geen miljoenen neer te
tellen om een notaris kabinet of officina
'over te kopen' - voor die beroepen
ongeveer de enige mogelijkheid om zich
zelfstandig te vestigen.

Bovendien spelen ook de zogenaam-
de milieu-verschillen een belangrijke rol.
Het is bijvoorbeeld opvallend dat de
fakulteit Landbouw een enorme over-
vertegenwoordiging kent van zonen en
dochters van landbouwers. of dat jon-
gens uit de zogenaamde 'onderwijssitus'
meer dan gemiddeld terug te vinden zijn
in de - traditioneel op het onderwijs
gerichte - fakulteit Letteren en Wijsbe-
geerte. dat handelaars hun kroost bij
voorkeur naar Ekonomische Weten-
schappen oriënteren •...Die voorkeur kan
ook een 'negatief karakter' hebben. Zo
zijn de vrije beroepen (artsen. advoka-
ten. apotekers, architekten •...) opvallend

DOSSIER NUMERUS CLAUS US (1)
Vorigjaar begon het bij sommigen al te kriebelen. toen Daniël Coens
kwam aandraven met een verplichte oriënteringsproef voor eerstejaars.
Dit akademiejaar lijkt het er sterk op dat de voorstanders van numerus
clausus (een beperking van de vrije toegang tot de universiteit) hun
definitieve slag thuis willen halen. De studenten geneeskunde hebben
zich in een enquête van hun fakulteitskring Medika met ruime
meerderheid uitgesproken vóór een selektie van nieuwe kandidaat-
geneesheren. Hoe goedbedoeld hun motieven ook kunnen zijn, Veto
gaat met die optie niet akkoord. Als blad van een studentenkoepel die
ijvert voor een demokratisch onderwijs, vinden we dat numerus clausus
fundamenteel afbreuk doet aan een van de meest essentiële
verworvenheden hiervan: de vrije toegang tot de universiteit.
Daarom verschijnt vanaf deze week 'Dossier Numerus Clausus': een

met realia gestaafde visie waarom NC onaanvaardbaar is - ook niet in
geneeskunde. Inleidend geven we een historisch overzicht van de
diskussie rond NC in België.en spitsen ons toe op de enige universitaire
studierichting met ingangseksamen: Toegepaste Wetenschappen.

De rest van de betogers lag er helaas reeds uit. (foto archief)

minder dan gemiddeld aanwezig in
Wetenschappen en in zowat de hele
'zachte sektor' (Teologie, Sociale Weten-
schappen. L&W, Psychologie en Peda-
gogie •...).

Hoe is de situatie aan de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen (TW)? De
sociale samenstelling van die fakulteit is
inderdaad niet onmiddellijk de meest
elitaire. Dit is veeleer een rol die bij
uitstek toekomt aan de fakulteiten Ge-
neeskunde en Rechten - toevallig of niet:
twee studierichtingen die leiden tot een
vrij beroep. TW hoort echter ook niet tot
de meest 'demokratisch' samengestelde
studiegroepen. Kinderen van arbeiders
hebben bijvoorbeeld een merkwaardige
voorkeur voor Wetenschappen en Teo-
logie. De sociale samenstelling van TW
benadert eerder het universitair gemid-
delde.

Bovendien ontwikkelt TW zich niet
bepaald in demokratiserende richting.
Voor de twee laagste kategorieën, onge-
schoolde arbeiders en lagere bedienden.
konstateert De Lanoo immers een nega-
tieve trend (zie grafieken): kinderen van
arbeiders en lagere bedienden komen
minder dan gemiddeld aan bod. Dat is
niet bepaald een kompliment: de '100'-
lijn van de grafiek duidt de gemiddelde

universitaire participatie aan. Voor onge-
schoolde arbeiders en lagere bedienden
is die reeds jaren beneden alle peil. In
verhouding tot hun aandeel in de totale
Belgische populatie. zijn die twee groe-
pen sterk ondervertegenwoordigd. Met
andere woorden: de laatste jaren zijn
lagere bedienden en ongeschoolde arbei-
ders bij TW nóg minder vertegenwoor-
digd dan het reeds al te lage universitaire
gemiddelde.

De bewering van 'Akuut' dat het
ingangseksamen bij burgerlijk ingenieur
'demokratiserend' zou werken. is dus
een flagrante kwakkel. Ten eerste: de
toestand bij TW is helemaäl niet 'gede-
mokratiseerd', en de trend is er niet naar' .
dat die sociale samenstelling de volgende
jaren in positieve zin zal veranderen. Ten
tweede: om te weten of zo'n ingangsek-
samen 'demokratiserend' werkt. zou
men de huidige toestand moeten kunnen
vergelijken met een ingenieursfakulteit
zonder ingangseksamen. Alleen op die
manier kunnen andere invloeden (finan-
ciële. milieu. vooropleiding •...) enigzins
uitsloten worden. Alleen in dat geval
zouden de lezers van 'Akuut' objektieve
informatie over het ingangseksamen bij
TW gekregen hebben.

Walter Pauli
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De bovenste grafiek toont de evolutie van de participatie van de mannelijke
ongeschoolde arbeiders aan de fakulteit Toegepaste Wetenschappen, de
onderste die van de mannelijke lagere bedienden. De '100'-lijn duidt het
KUL-gemiddelde aan (bron: 1De Lanoo, Sociale opbouw van de Leuvense
studentenbevolking. Enkele aspekten van de evolutie naar sociale hekomst,
naar studiekeuze en naar geslachtsratio's, Leuven, 1988).
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• Nog eén keer de I""lng Bolero van Ravel
om 1 u s nachts en Ik draal de hele nacht
Steve Relch en Philip Glass. Door elkaar. Te
samen. Te geliJk. Gerrukst met Nirvana en
Kylle Mlnogue.
• Don t you worry about the Maglc Klngdom,
they woulont even let us near the gate (M.E.
1991)

• Mlauwl Wie deze week hard werkt. krijgt
ekstra warrre voetjes én een logeerbeer
• Een kick van bruyne ogen. een kuste van
de beer. van meters die Je mogen. M n liefje.
wat Wil Je nog meer?
• Te huur' kamer. ong. 20 m2,douche en
keuken. 6250 fr. Brusselsestr. 133.
• Zin In Jazz? Alles hierover op woensdag-
avond 15 01 In MSI 03.18 om 20 u. Voor
meer mtormatre Mecenas
• Ria tikt al JOuw sernmanewerlqes, vna's,
tesissen voor 60 fr per blad. 81.82.22
• De homo- en tesbienne-jonçerençroep
Het Goede Spoor' gaat schaatsen, maandag
20 01. Uitzonderlijk om 19.30 u verzamelen:
JAC, Amenkalaan 3. Be there!

sterrenhemel boven de Winkel om t hoekske ?
De astronome.
• Aan Hans, Filip en andere Evellne s: de
Wind neemt Jemee naar het strand en woelt Je
plUIZig haar tot een pasgeboren golf. Jos ter
Berg.
• . Jouw ogen zqn zo mOOI, JOUwadem ruikt
naar rozen: ontferm u over haar", auteur,
maak u bekend.
• Beste Jongen Uit de Bogaardenstr 73, Ik
Vind mama's Jasje een beetje te versleten en
Wil Je met plezier een andere cd Uitlenen I Uw
buurrnetsje. K.
• Stuc zoekt vrijwilligers voor de visconn-
re tros pekt leve van 29 01 tot 11 02. Ann Van
Mechelen, E. Van Evenstr. 2d, 23.67.73

ZOEKERTJES
• Te koop fototoestel, spieqelrefleks, met
Hehos-obreknet Weinig gebruikt, goede staat,
3500 fr. 25.15.1 5
• Te koop: midi-hifi keten, 2x20 W. Tuner,
dubbele kass , piek-up, equalizer, boxen,
mogel11k om cd aan te slunen Goede staat.

25.15.15
• Te huur' kamer, Vlamingenstraat 32, gem.
keuken en douche. 4200 fr (+kosten). Te
bezichtigen' zaterdaçvoorrruddaq.
• Welke JNM er IS zun haar handschoenen
vergeten In de Peylkoker op dinsdag 7 1. Af te
halen bil Toon, Kapucijnenvoer 175.
• MIlIeuraad, ma 20 1, Stuc, 21.00u
• Kot gezocht vanaf 1 2 tot eind mei. Tel.
015 55.32.92
• Kot te huur In gemeenschapshuis, Rega-
stro 46: 3800 fr., vrij vanaf 1 2
• Beste Hme, m'n beste wensen voor '92 en
tip t De Gindo hebben we samen gehad.
Groeues, Kas.
• Bart, het was 'WIld at Heart'. Juist ja.
• Er wordt geflUisterd dat Koen van plan is
een Bapido-ruqht te organiseren (wordt zeker
vervolgd)
• Fiets meegenomen per vergissing - ja? -
CLT do 9 1, 22u, door twee meisjes, getuigen
zagen het. Pers. beschr. bij politie (is geen
grap). Beloning 35.06.72

Horizontaal- I Gezang - Seksueel opwindend lichaamsdeel 2 Vere-
niging die een bepaalde doelstelling poogt te bereiken 3 Dwarsmast -
Meisjesnaam - Pers. vnw. 4 Maakte een dierlijk geluid - Strafwerktuig
5 Pleeg - Meetkundig lichaam 6 Toverkunst - verlos uit hoge nood
7 Slaat wartaal uit - Bepaald beroep 8 Overdreven - Wortel -
Muzieknoot 9 Personen die de menselijke waardigheid en vrijheid
willen hooghouden 10 Bijbelse figuur - Europese taal.

Vertikaal- I Rustige plaats - Praatje zonder grond 2 Aanstootgevend
3 Nuttigde - Ziet eruit - Familielid 4 Uniform - Franse stad
5 Ontweek - Vlaams dorp 6 Aardewerk van vette klei - Stuur in een
bepaalde richting 7 Door de bemanning verbruikt deel van de
~isvangst - Tot rimpels samentrckke 8 Geliefde van Ze us - Smalle
strook - Meer dan goed is 9 Bevlekken 10 Wapen - Ranzig.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Ol'Tekstinbreng 'il
~

Boeken, tijdschriften, ~. ""cursussen, thesissen.i.. ~
Privé-initiatie WP (aan huis)

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

2 3 6 7 8 9 10

• Te koop: groot lot FN-Fall gevechtsgewe-
ren. Grote trefzekerheid. Richtprijs 30 miljard.
kontakt: donderdagavond MT 22: Anonimiteit
verzekerd. Zich onthouden indien niet ernstig
• Wie was op 11 12 91 rond 18.30 u getuige
van een ongevat aan kruispunt Tervuurse-
vest-afrit E40 met blauwe Ford Sierra en
grijze Volvo 440'! 20.10.15, Vandersloten.
Dank.
• Annabel : voor marketing zou je door je
ervaring gevoel hebben ontwikkeld. (Dixit
prof) Is dit ook zo voor de rest? Your humbie
servant, Croc.
• UDPS, ik wens je een gelukkig 1992 en
een srnadelqke nederlaag toe. Ddl xd4. JDM
• Gezocht: publiek bestaande uit chirolei-
ding om interessante gastspreker te ontmoe-
ten. DI 14 1, Jolé, Tiensevest 128, 20.30 u
• Gevonden: gastspreker die wat te vertel-
len heeft aan entoesiast chiropubliek, af-
spraak 14 1, Jolé, Tiensevest 128, 20.30 U.
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• Homo- en lesbiennecentrum 'De Roze
Drempel', onthaal en permanentie: elke
maandag en donderdag van 20.00 u tot
23.00 u of op afspraak. JAC, Amerikalaan 3,
Leuven. ~ 22.85.82
• De R-fraktie belooft Chuck Fuck gratis
lessen Frans als hij plechtig zweert de heilige
naam 'De Nayer' nooit meer ijdel te gebrui-
ken.
• Smartie-dame vraagt aan Honoloeloe-
heer wanneer hij nu eindelijk eens een
vertelselke gaat vertellen".
• Meneer magnetron, hoe staat het met de

• Zo, zo. De veto censureert nu ook al. Een
zusje.
• Philip, Ik lees wel de Veto! Lees jij hem
wel? Als Je deze boodschap opgemerkt hebt,
laat het dan eens weten. Nog veel leesgenot.
ps: Je zou beter aan 't blokken zijn! Je liefste
nicht.
• De R-fraktie wil weer vlug blaadjes aan de
bomen zien. 't Is veel te koud. Jane en Ellen.
• Neen, lieve mensen, ik ben niet Hetty de
Heks. Die wierook komt van Jane.
• Blij je terug te zien, BB! Voorspoedig 1992
en Loper C8-D7.

VERHUUR (advertentie)

VAN GELUIDSINSTALLATIES
MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

• Gezocht: mensen die willen kostendelend
[rneelruden naar Zwitserland [Crans-Mon-
tana en omgeving) op 23 01 en terug 29 01.
Danny, Groenstr. 158, Heverlee, 29.52.45.
• Euprint bvba: alle tikwerk: desktop: scan-
nen: Uitprinten van teksten: figuren uit Ouat-
tro, Lotus. Wij zetten ook muziek! Herto-
genstr. 110, _ 22.97.49
• Abutaüa, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manusknpten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerkmq-Iaserprtnts. Itensesfr, 177.

29.22.77, 10.00-12.00 u, 14.00-16.00 u
• Vandaag zwijgen de ratels., of toch bij
ons. Damlaanaktie zoekt nieuwe medewer-
kers voor haar werelddag (eind jan.): Els
Brems, Weldadigheldsstr. 3. Tom Lauwereins

46.09.39

o MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-""

menten, optredens .~
en fuiven ~

""~BARCOVISION: 5000 fr.
-DISCOBAR: 4000 fr.

tel. 016/201.301
• Onze uitdaging: vóór 2000 de lepra over-
winnen. Damlaanaktie zoekt nieuwe mede-
werkers die zich eind januari willen inzetten.
Els Brems, Weldadigheidsstr. 3: Tom Lauwe-
rems _ 46.09.39
• Keine Zeit um Ihre Endarbett selbst zu
typen? Keine Not! Ich setze alles auf einem
Computer (WP 5.1) Preis: 35,-/Seite: Warten
Sie nicht, sondern kontaktieren Sie Veerle
Poot, • 02 687.97.41 nach 19 Uhr.
• Typen van tesissen, werkjes, briefwisse-
ling. Chris Rosselle 20.70.77.
• Aan alle sukkels van de 2de kan TEW Ze
zouden die taken wiskunde beter weglaten en
direkt de korrekties geven. C, namens groep
4. PS. dag Annabel, al gevonden wie je
belager is?

KAFEETEORIEEN ~
?

UITSLAGEN
INTERFAKULTAIRE
BEKERKOMPETITIES
BASKET HEREN
LBK-VTK: 63-49 • Apolloon-Vlaamse
Monniken: 49-44 • Psychologie-VRG:
38-101

BASKET DAMES
VTK-VRG: 44-36 • Psychologie-Poli-
tika: 0-20
VOLLEY DAMES
Terbank-Apolloon: 0-2' Romania-Klio:
2-0' Germania-Farma: 0-2· Apolloon-
Thomas Morus: 2-0 • Klio-Pedagogie:
0-2 • LBK-VRG: 2-0 • Thomas Morus-
Terbank: 2-0 • Pedagogie-Romania:
2-1 • Ekonomika-Camilo Torres: 0-2 •
VTK-Medica: 2-1 • Camilo Torres-Kate-
chetika: 2-0 • VRG-Psychologie: 1-2 •
Medika-Politika: 2-1 • Katechetika-Eko-
nomika: 0-2 • Psychologie-LBK: 0-2 •
Politika-VTK: 0-2
VOETBAL HEREN
Salvast-VRG: 0-4· Politika-Wina: 3-1 •
VTK-Arenberg: 2-3· Historia-Romania:
2-1 • Psycholoqie-Ekoncmika: 3-8 •
Medika-Camilo Torres: 0-5· Gerrnania- ...
Pauscollege: 0-5· Terbank-Wina: 3-6·
Klio-Romania: 0-5

DOOR A N N VANDERMAESEN ALFA
I!l 15/01 om 20.00 u: lezing: wetenschap verkracht of bij de neus
genomen? Zaak vermaning. Drs. A. Van der Zee., in MSI 00.14.MAANDAG

een open presentatie, in Vlamingenstr.83, toeg. gratis, org. Stuc en
Klapstuk.

20.00 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven komt Myriam Hervé Gil
(duur: 25 min), in Stadsschouwburg, toeg. 80/100, org. Stuc en Klapstuk.

20.00 u FILM 'Lieve jongens', in Vlaams Filmmuseum en Archief.
20.15 u KONFERENTIE 'Politieke Moraal: het gelijk van Machiavelli', door

• 0----------,

20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgische Kamerorkest olv Jan Caeyers met
Bons Beikin (viool) en Karel Vingerhoets (verteller) brengt werk van
Beethoven, Paganini en Prokofjev, in Pieter De Somer Aula, toeg. 125-275,
org. Nieuw Belgisch Kamerorkest.

20.00 u TONEEL 'Nodig een kerstman uit' door het Echt Antwaarps Toneel, in
Stadsschouwburg, org. CC Leuven.

20.30 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven: 'De Martins Trilogie',
door Van Gorp & Peeters, in Vlamingenstr. 83, toeg. 150/200, org. Stuc en
Klapstuk.

21.00 u FILM 'Les Demoiselles' (1967), van Jacques Démy, in Stuc, toeg.
100 130, org. Stuc.

DINSDAG

HISTORIA
I!l 13/1 om 20.00 u: Video-permanentie: tekenfilms. I!l 15/01 om
22.00 u: Volleybal, in Rijschoolstraat.

KLiO
[!) 15/01 om 22.00 u: Restjesavond, in praatkamer. [!) 21/01 om
21.00 u: presidiumvergadering, in 's Meiersstraal.

L&W
I!l 16/01 om 17.00 u: Algemene vergadering van de vzw Fakbar L&~ in
L&W03.31.

.MECENAS
I!l 15/01 om 20.00 u: Jazz: geschiedenis en wezen; lezing door Johnny
Hot met live muziekvoorbeelden, in MSI 03.18, ink. 50/70.20.00 u INFO-AVOND over burgerdienst en ontwikkelingswerk, in Kleine

Aula, St. Michielsstr. 2-6, org. Juridische Dienst ism Burgerdienst voor de
Jeugd. .

20.00 u INFO-AVOND Reizen naar projektlanden: Centraal-Amerika of
Namibië, in Stuc, E Van Evenstraat, vergaderzaal 3, toeg. gratis, org.
Stichting De Nieuwe Wereld.

20.30 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven brengt Leporello
'Cadenza' (duur: 60 min), in Stuc, toeg. 150 200, org. Stuc en Klapstuk.

22.00 u OPTREDEN Het jazztrio met Paolo Radoni (gitaar), Sebastiaan De
Krom (drum) en Bart Zeg ers (bas) speelt modern jazz, in 't Kersouwke
(Hallengang-Naamsestr.), toeg. gratis.

22.30 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven: 'De Martins Trilogie',
door Van Gorp & Peeters, in Vlamingenstr. 83, toeg. 150 200, org. Stuc en
Klapstuk.

WOENSDAG

MEDICA
[!) 13/01: Rusland-fuif, in Eagles. [!) 14/01: Jazz-avond, in Doc's Bar.

POLlTIKA
I!l 15/01 om 13.45 u: Stripmuseum Brussel, in Station Leuven. [!) 15/01
om 20.00 u: Debat: Efficiëntie van de sociale zekerheid, in MT 14.

PSYCHOLOGISCHE KRING
I!l 13/01 om 18.10 u: Infovergadering, in Kringlokaal. I!l 15/01 om
20.00 u: Vertrek Berlijnreis, in Ladeuzeplein. [!) 16/01: Russische
avond, in Shrink. I!l 20/01 om 16.10 u: Infovergadering, in Kringlokaal.

VRG
[!) 13/01 om 20.30 u: Cantus.1!l 15/01 om 20.00 u: Welsprekendheids-
optreden met gastoptreden van Tom Lanoye, in MT 10. [!) 16/01 om
19.00 u: Studentenparlement twee-semester eksamensysteem.14.00 u FILM 'Zware jongens', in Vlaams FIlmmuseum en Archief.

19.00 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven komt Ria De Corte met

Prof. B. De Clercq, in HIW
21.00 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven brengt Iztok Kovak 'How

I Caught a Falcon', in Stuc, toeg. 150/200, org. Stuc en Klapstuk.
21.00 u OPTREDEN The Out Unplugged, in Dancetaria Belgisch Kongo.
22.30 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven brengt Ria De Corte 'La

Mer a soi!', in Vlamingenstr. 83, toeg. 150/200, org. Stuc en Klapstuk .

DONDERDAG
14.30 u LEZING over de omgang met het Nazi-verleden in de voormalige

DDR, door Georgi Verbeeck, in L&W, org. Fakulteit Letteren.
20.00 u KONCERT 'Droefheyt vol Joleyts', een reis doorheen de nederlands-

talige literatuurgeschiedenis van de 11de tot de 18de eeuw met Rina
Reysen, Bart Timmermans., in Koncertzaal Lemmensinstituut, Herestr. 53,
toeg. 150-200, org. Koncertvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u TEATER 'Hamiet', door KVS, in Stadsschouwburg, org. CC Ro-
maanse Poort.

20.30' u DANS In het kader van Dansplatform Leuven brengt Iztok Kovak 'How
I Caught a Falcon', in Stuc, toeg. 150/200, org. Stuc en Klapstuk.

20.30 u DISKUSSIE-AVOND met Koen Moens over bewapening, in Maria-
Theresiakollege Aud. MT 22, org. Agalev studenten Leuven.

22.30 u DANS In het kader van Dansplatform Leuven: 'De Martins Trilogie',
door Van Gorp & Peeters, in Vlamingenstr. 83, toeg. 150/200, org. Stuc en
Klapstuk.

ZATERDAG
20.00 u TEATER 'Boeing, boeing', door De Dijlezonen, in Stadsschouwburg,

org. CC Romaanse Poort.

11.00 u KONCERT met laat-klassieke en vroeg-romantische werken voor
orgel en hobo (Joris Verdin en Griet Cornelis), in Kapel van de Romaanse
Poort, Brusselsestr. 63, toeg. 100/150, org. CC Romaanse Poort.

20.00 u TEATER 'Boeing, boeing', door De Dijlezonen, in Stadsschouwburg,
org. CC Romaanse Poort.

MAANDAG
21.00 u FILM 'Lola' (1961), van Jacques Démy, in Stuc, toeg. 100

'
130, org.

Stuc.
23.00 u FILM 'Modelshop' (1969), van Jacques Démy, in Stuc, toeg. 100'130,

org. Stuc.

ZONDAG



Achterhaald

HeiIige Koe aangerand

3lRuimtelijke orde drijft ons
3e32de auto
Vorige week besteedden we al ruim aandacht aan de diverse milieuproblemen

die de auto met zich mee brengt. 'End-of-the-pipe'-maatregelen zoals een31 katalysator leveren niet de beoogde resultaten op. De eksponentiële groei van

33 het auto- en vrachtwagengebruik haalt immers alle milieuplannen in. Het
autoverbruik zal uiteindelijk drastisch beperkt moeten worden, en het openbaar
vervoer efficiënter en aantrekkelijker gemaakt. Dit alles is niet zo evident met het3S non-beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening dat in België sinds de Tweede
Wereldoorlog gevoerd wordt. Zo wordt de Belg steeds meer verplicht om zijn heilige3 I koe van stal te halen.
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Ruimtelijke ordening is traditioneel een taak
van de overheid. In België dateren de eerste
beleidsplannen inzake stedebouw uit de jaren
60. In de jaren 70 kreeg elk stukje grond dan
een bestemming (woonzone, landbouwgebied,
zone voor openbaar nut, ...) in de gewestplan-
nen. Waar men aanvankelijk dacht dat daarmee
echt werk zou gemaakt worden van beleids-
werk rond ruimtelijke planning en dat er een
einde zou komen aan de wildgroei binnen de
bouwsektor, bleek dit algauw een illusie te zijn.
Het is een publiek geheim dat een bezoekje aan
een plaatselijke politikus op dit vlak wonderen
kan doen. De Bijzondere Plannen van Aanleg
(BPA's) zijn in die optiek het geliefkoosde
werkinstrument van politici en hun gemeente-
besturen. Met deze BPA's kunnen bouw- en
verkavelingsvergunningen van partikulieren en
bouw promotoren, die tegen de gewestplannen
ingaan, 'geregeld worden'.
Het gebrek aan een overheidsbeleid inzake

ruimtelijke planning heeft voor direkt gevolg
dat typische landschappen verdwijnen en dat de
steden in Vlaanderen uitdeinen. Gegevens uit
het kadaster tonen aan dat de verstedelijkte
oppervlakte in Vlaanderen tussen 1980 en 1989
is toegenomen met meer dan 400 vierkante
kilometer. In deze periode, waarin de CVP'er
Akkermans en enkele PVV-ministers verant-
woordelijk waren voor de ruimtelijke planning,
werd dan ook een echte 'Iaissez-faire, laissez-
alIer' politiek gevoerd. Om aan haar eigen
wanbeheer paal en perk te stellen, wil de
Vlaamse Regering sinds 1980 officieel werk
maken van een 'inbreidingspolitiek'. De net
vermelde cijfers bewijzen echter dat deze
beleidsoptie kan toegevoegd worden aan het
lange rijtje 'mooie voornemens' waarbij de
politieke wil ontbreekt om ze uit te voeren.

. Kantoormetropool
. Het uitdeinen van de steden wordt in de hand
gewerkt door een politiek waarbij het leven in
de stadscentra zelf steeds onmenselijker wordt.
De situatie van Brussel sinds de jaren zestig leert
ons wat er gebeurt wanneer de overheid bij het
ontwikkelen van een aantal grote strukturele
plannen de leefbaarheid van een stad volledig
uit het oog verliest. Rendabele projekten zoals
kantoren, hotels en parkeergarages konden
gemakkelijk gerealiseerd worden, maar wonin-
gen en openbaar vervoer bleven steken in de
faze van de goede voornemens. Op die manier
gaat Brussel meer en meer de weg op naar een
kantoormetropool. Uit onkunde of uit onver-
mogen verzuimde de overheid om hieraan een
einde te stellen.
Voor de internationale en Europese roeping

van Brussel daarentegen wilde diezelfde over-
heid wel inspanningen doen. Ze voerde de
nodige onteigeningen door en zorgde voor de
infrastruktuur. Deze klaargestoomde projekten
werden dan tegen een spotprijsje aan promoto-
ren van de hand gedaan, of tegen gunsttarieven
in erfpacht gegeven. De situatie gaat momenteel
nog verder deze richting uit, met de gigantische
bouwwerven in de Leopolds- en in de Europese
wijk. In Brussel zijn ondertussen al meer dan
1000 internationale organizaties gevestigd,
waarbij de EG-instellingen en de Navo 15%van
de beschikbare ruimte voor hun rekening
nemen.
De gevolgen van een dergelijke politiek voor

de mobiliteit zijn voorspelbaar. Er worden nog
meer auto's Brussel binnengelokt. Als reaktie
zullen ongetwijfeld gigantische parkeergarages
gebouwd worden. Daarnaast zullen de grond-
prijzen, die nu al de pan uit rijzen, ongetwijfeld
nog stijgen, waardoor nog meer mensen de stad
ontvluchten. .
De 'laissez faire'-politiek inzake ruimtelijke

ordening heeft ook zijn gevolgen voor het
openbaar vervoer. Enkel een auto kan door-
dringen tot in de verste uithoekjes van landelijke
dorpen. Door de uitdeining worden kollektieve

•In

vervoerssystemen benadeeld: elk individu heeft
zijn eigen werken woonplaats.
Deze toestand kan dan ook maar opgelost

worden door een globaal en een geïntegreerd
beleid. Zo'n beleid veronderstelt dat er ernstig
werk moeten worden gemaakt van stadskern-
renovatie, landschapsbescherming, een striktere
toepassing van de gewestplannen en een
herwaardering van het openbaar vervoer.

Uithoekjes
In 1990 deed VU-minister Sauwens met het

'verkeers- en vervoersplan voor Vlaanderen'
een poging om de automobilteit wat af te
remmen. Zijn plan zou het openbaar vervoer
moeten stimuleren en Vlaanderen een stuk fiets-
en voetgangersvriendelijker te maken. De
mooie intenties zijn er alvast, maar van echte
maatregelen om de auto terug te dringen is er na
twee jaar nog geen sprake.
Alhoewel Sauwens altijd schermt met zijn

plan om geen nieuwe wegeninfrastruktuur aan
te leggen, zijn er volgens Agalev konkrete
plannen om toch nog twee nieuwe snelwegen
en vijf kapaciteitsuitbreidingen uit te voeren.
Bovendien heeft de minister ook plannen om de
E40 in Bertem (één van de grote fileknelpun-
ten) uit te breiden met een vierde rijstrook.
Het Openbaar Vervoer wacht nog steeds op

een aantal maatregelen die het efficiënter en
aantrekkelijker zouden moeten maken. Meer en
komfortabeier treinen, trams en bussen aan een
socialer tarief worden al jaren beloofd. Daar-
naast zullen er echter ook een aantal drastischer
maatregelen nodig zijn: een eigen rijstrook voor
bussen, autovrije centra, en verkeerslichten die
afgestemd worden op het openbaar vervoer.
Heel wat automobilisten zullen immers over-
schakelen op het openbaar vervoer wanneer zij
tram en bus zien voorbijrijden terwijl ze
vastzitten in het autoverkeer.

Vansina
Ook van het 'fietsvriendelijk Vlaanderen' is

er nog niet veel terecht gekomen. Fietspaden
worden bij ons nog altijd het liefst met een
verfborstel aangelegd: een witte stippellijn moet
de fietser beschermen tegen het gemotoriseerd
verkeer. Onze politici meten zichzelf nochtans
graag een 'groene fietser'-imago aan. 'De
fietseling', de aktie die begin oktober gehouden
werd voor een fietsvriendelijker Leuven, kon
rekenen op de sympatie van allerhande natio-

nale politici en ook van de Leuvense burge-
meester Alfred Vansina.
Toch ontbreekt nog altijd de politieke moed

om Leuven Centrum autovrij te maken. In
plaats daarvan zoekt men naar nep-oplossingen
zoals het bouwen van een mega-parking onder
het Ladeuzeplein, en het verplichten van elke
nieuwe horeka-zaak om ook voor parkeer-
mogelijkheid te zorgen. Dergelijke maatregelen
lokken alleen nog meer auto's naar de stad en
maken het de fietser een stuk gevaarlijker.
De fiets is volgens het World Watch Institute

van Lester Brown nochtans het vervoersmiddel
van de toekomst. Zo kost over een afstand van
vijftien kilometer heen en weer naar je werk
fietsen driehonderdvijftig kalorieën. Diezelfde
afstand afleggen met een gemiddelde Ameri-
kaanse auto vergt ruim vijfenvijftig keer meer
energie, ongeveer 18.600 kalorieën of twee liter
benzine.
Onze snellere wagens en bredere autostrades

hebben er voor gezorgd dat in de jaren tachtig
de mobiliteit in België eerder af dan toegeno-
men is. Files veroorzaakten in 1990 naar
schatting 150.000 uren tijdsverlies per dag. Met
186 filedagen per jaar betekent dit op jaarbasis
een vedies van 27 miljoen. De files zijn dan ook
een zoveelste teken dat er iets mis loopt met de
automobiliteit. De vraag van de automobilist
naar een grotere vrijheid, die hij zoekt in een
grotere individuele mobiliteit, leidt zo onver-
mijdelijk tot minder bewegingsvrijheid. De
slogan 'mijn auto, mijn vrijheid' wordt dan ook
steeds absurder. .
Febiac, belangenverdediger van de auto-

industrie en organisator van het autosalon, heeft
dit ook begrepen en heeft dan ook vlak voor het
autosalon '92 een op zijn minst omstreden
rapport uitgebracht. 'Mobilis' beweert een
'kader voor een toekomstig mobiliteitsbeleid' te
schetsen. Bij het doorbladeren van het rapport is
het echter al gauw duidelijk dat het rapport
vooral een antwoord wil zijn op het filepro-
bleem. De opstellers onder leiding van prof.
Blauwens van de UFSIA stellen trouwens zelf
dat 'de aandacht van de Mobilis-studie vooral
gaat naar de mobiliteitsproblemen die zich
stellen op het wegennet' omdat het 'vooral bij
deze transportvorm is dat men file-problemen
kent'.
Greenpeace kon beslag leggen op een voorlo-

pige versie van het rapport en aarzelde niet om
het enkele dagen voor de officiële publikatie uit
te brengen samen met een kritische doorlich-
ting, 'De vervuiler blijft koning'. Greenpeace
stelt hierin onomwonden dat 'om de meeste
leefmilieuproblemen echt aan te pakken, het
autogebruik dient teruggeschroefd te worden'.
De grote kritiek op Mobilis is dan ook dat er
nauwelijks ingegaan wordt op de milieuproble-
men die de auto met zich meebrengt. Mobilis
komt tot de konklusie dat 'het wegverkeer de
Staat evenveel opbrengt als het er aan kost,
terwijl het openbaar vervoer slechts bijdraagt
voor een derde van de kosten die het veroor-
zaakt aan de gemeenschap'.

Getuigen van dit ongeval, zich melden bij de duivenbond.

Deze kosten-batenanalyse is echter wel
gebaseerd op een aantal op zijn minst twijfe-
lachtige stellingen. Zo bekijkt Febiac het
transport enkel vanuit een financieel oogpunt
zonder rekening te houden met de maatschap-
pelijke funktie die het ongetwijfeld te vervullen
heeft. Deze maatschappelijke funktie wordt
nochtans ekspliciet door de Europese konferen-
tie van de Ministers van Verkeer erkend.

Een tweede stelling van Mobilis is deze over
het verrekenen van milieukosten in de kostprijs
van het autogebruik. Hier stelt men dat enkel
die milieukosten moeten doorverrekend wor-
den die veroorzaakt worden door bijkomend
transport. Mobilis vertrekt echter van de
bestaande situatie. De onderhouds-en beheers-
kosten van het wegennet worden niet doorver-
rekend. noch de kosten veroorzaakt door het
ruimtegebruik van wegen en parkings. Ook de
kosten uit de ongevallen op de weg worden
buiten beschouwing gelaten. De wachttijden
die de files veroorzaken aan bussen en trams
worden ook over het hoofd gezien en volgens
Mobilis bestaat het broeikaseffekt niet. Ook de
milieukosten van de eksploitatie van olie, van
het olietransport en de ongelukken is men
vergeten.
De konklusies van Mobilis zijn dan ook niet

verwonderlijk als men bekijkt welke kosten
men negeert. De visie van Mobilis op de
milieuproblematiek is ronduit achterhaald. AI
jaren houdt men vanuit diverse middens een
pleidooi om het milieubeleid te integreren in
een globaal beleid, dus ook in het verkeersbe-
leid. Mobilis wil de mobiliteitsproblematiek
benaderen vanuit macro-ekonornische hoek.
'Aan het verplaatsingsproces zijn schaarse
middelen verbonden. Het is vooral hier dat de
ekonomische analyse-instrumenten nuttig zijn:
hoe kunnen de schaarse middelen voldoen aan
de verschillende verplaatsingsnoden'. Blijkbaar
beseft Febiac nog altijd niet dat schone lucht,
zuiver water en groene bossen in onze tijd ook
steeds schaarser worden.
In het vooruitzicht van het autosalon is het

uitbrengen en de doorlichting van het Mobilis-
rapport trouwens niet het enige wat Greenpeace
onderneemt. Na jarenlang haar protestakties
gekoncentreerd te hebben op industrie, zwart
schaap en dankbare - want ver-van-mijn-bed -
vijand van elke milieusympatizant, durfde ze
het nu ook aan om de heilige koe van haar
t-shirtkopers aan te vallen. Op de grote
publiciteitsborden van diverse autofabrikanten
werd een groene band aangebracht waarop' te
lezen staat dat de auto schadelijk is voor het
milieu. Febiac heeft Greenpeace nu "Voor de
rechtbank gedaagd, natuurlijk niet voor de
inhoud van de boodschap want Febiac weet
maar al te goed hoe schadelijk de auto is, maar
wel voor het overplakken van reklameborden.

Pieter Vandekerckhove

(foto Karel De Weerdl)


