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Gallo bijna in ere hersteld.
Robert Gallo werd in '87 eredoktor van de KU Leuven,
een onderscheiding die hij vooral verkreeg omwille van
zijn 'ontdekking' van het Aids-virus. Die prestatie werd
echter gekontesteerd door het befaamde 'Louis Pasteur-
Instituut'. Pas nu ziet het ernaar uit dat een jarenlang
aanslepende wetenschappelijke kontroverse een eind-
punt bereikt. Pagina 14.

. De hedendaagse brandkasten
Omdat komputernetwerken een steedsgrotere rol spelen
in de overbrenging van informatie, is het onderzoek naar
de beveiliging van die informatie hoogst aktueel. De
wetenschap die zich bezighoudt met de vercijfering van
boodschappen met behulp van ingewikkelde wiskundige
technieken is de kryptografie. Aan de KU Leuven is zelfs
een onderzoekseenheid met dezelfde naam aktief.
Pagina 10.

Zwaar werk voor de kringen
Deze week moeten er op de kringvergaderingen stand-
punten worden ingenomen over een aantal essentiële
vragen in verband met de interne struktuur van Loko. Er
wordt beslist over het afschaffen van funkties, over de
subsidies aan verenigingen en over het werkingsgeld aan
de geledingen. Vooral Kultuurraad ligt in de vuurlinie.
Krijgt het Stuc straks 1 miljoen minder? Pagina 3.

Een Vlaamse universiteitslwepel
Ongeveer een maand geleden werd in Leuven de nieuwe
overkoepeling van Vlaamse universiteitsstudenten boven
de doopvont gehouden. Aan de oprichting van de Vlus
gingen lange onderhandelingen vooraf, inklusief onenig-
heden met het Brussels Studentengenootschap en de
Vereniging van Vlaamse Studenten. De barensweeën en
de doelstellingen van de piepjonge Vlus op pagina 12.
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", Interne nota van Algemeen Beheer

Oorlog aan de studentenbeweging

Bursalen betalen
13.950 frank meer
De geplande verhogingen van de universitaire inschrijvingsgelden

beperken zich niet tot een indeksering, wals sinds '86 steeds het
geval was. Binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir),

het officiële overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten, wordt gewerkt
aan een globale hervorming. Die operatie lijkt echter te ontsporen in een
heuse financiële hold-up voor de beursstudenten: zij moeten veruit de
grootste inspanningen leveren. Bovendien worden de kollektieve sociale
voorzieningen (wals Alma) gewoon in vraag gesteld - allemaal in een en
dezelfde 'hervorming van de inschrijvingsgelden'.

KU Leuven lobbyt zwaar
voor wetenschapspark
OP 6 januari stelde de Vlaamse Eksekutieve het gewestplan voor

Leuven in herziening. Een aantal aspekten van het nieuwe
voorstel doorkruisten lijnrecht de plannen van de KU Leuven

voor de aanleg van een wetenschapspark in Heverlee. De universiteit laat
het hier niet bij zitten euneemt haar toevlucht tot lobbywerk om een en
ander om te buigen. Dit blijkt uit een interne nota van het Algemeen
Beheer die eind vorige week op onze redaktie belandde. De inzet isgroot,
de voorgestelde oplossingen gewoon grof en zelfs de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening is in de koehandel betrokken.
Reden genoeg voor Veto om hierrond een dossier te publiceren, op de
bladzijden 4 en 5.

Hier rou het echter niet bij blijven:
"Sinds 1985 en 1990 zijn Imec en ne
(...) géinkorporeerd in de kampus Aren-
berg. Deze ontwikkelingen impliceren
nieuwe behoeften (...). Tenslotte moet
bij belangrijke projekten, wals bijvoor-
beeld Imec, de nodige uitbreidings-
ruimte voorzien worden." Tenslotte
wordt door de "toenemende groei van
het aantal publikaties op middellange
termijn (5 jaar) minstens de oprichting
van een kampusbiblioteek voor de
Eksakte Wetenschappen" noodzakelijk.
Daarbij wordt ook gedacht aan een
depot voor boeken die minder frekwent
geraadpleegd worden. Nu deponeren de
eksakte wetenschappen die boeken in de
Centrale Biblioteek, maar ruimte in het
stadscentrum is uiteraard veel duurder
dan in Heverlee.

Hoewel de aldus geschetste uitbrei-
ding voor een deel nog toekomstmuziek
is, wil Schreurs er de leden van het Bar
toch op attent maken dat men met de
inkrimping van de uitbreidingszone voor
de kampus, op lange termijn danig in de
problemen kan komen. "Zelfs indien het
aantal studenten zich stabiliseert of
afneemt staat de KU Leuven voor een
belangrijke groeifaze. (...) Gerekend aan
de huidige terreinbezettingsindeks van
zone Arenberg lil vergt de op middel-
lange termijn voorzienbare uitbreidings-
behoefte (...) een oppervlakte van
±18 ha. (Ter vergelijking: in Arenberg
III is aktueel 13,5 ha in beslag genomen

door akademische gebouwen en het ne(...». Op lange termijn is de ontwikke-
ling nauwelijks te overzien. zodat het
raadzaam is enige reserve over te hou-
den." Het reservegebied dat in bet
nieuwe gewestplan is voorzien, bedraagt
slechts 7 hektare. De enige mogelijkheid
die dan nog open blijft, is een uitbreiding
naar het noorden toe. Maar daar plant de
KU Leuven precies haar fameuzé we-
tenschapspark (zie andere artikels).

Omdat het dus zou kunnen dat de
voorziene inplantingsplaats van het we-
tenschapspark niet kan gebruikt worden,
onderwerpt Schreurs eerst een tweetal
alternatieve inplantingsplaatsen aan een
kritisch onderzoek. Zo beschikt de
KU Leuven over belangrijke eigendom-
men in Lovenjoel, maar volgens Scbreurs
heeft deze vestigingsplaats vele nadelen:
slecht bereikbaar zonder auto. ver van
Leuven, nood aan bijkomende weg- en
zelfs spoorverbindingen. inkompatibili-
teit met de gewestplannen •...Het weten-
schapspark vestigen ten zuiden van de
kampus, naar de E40 toe, rou ook niet
kunnen: dat stuk wordt beschouwd als
waardevol natuurgebied, zou overstro-
mingszone kunnen worden en de grond
zou er niet geschikt zijn om op te
bouwen.
Andere mogelijkheden worden even-

eens verworpen: het grote industrieter-
rein in Haasrode, w3ft de KUL al
50 hektare research park heeft, "is bijna
volledig volzet, of in optie gegeven". De
terreinen van Philips - dat zoals bekend
in Leuven de deuren sluit - werden in
het nieuwe gewestplan zone voor ge-
mengde bestemming (wonen, kantoor,
handel •...). De Vaartwne tenslotte rou
ook niet geschikt zijn. In een gesprek dat
we eerder op de week hadden legt Jan
Schreurs uit waarom: "Het soort bedrij-
ven dat aangetrokken wordt door een
wetenschapspark, stelt ook altijd hoge
eisen wat de omgeving betreft: bij

vervolg op p.4 ...

De nota waar Veto beslag wist op te
leggen werd geschreven door ingenieur
Jan Schreurs, diensthoofd van de afde-
ling Fysische Planning van het Alge-
meen Beheer. Schreurs is belast met het
dossier van het nieuwe wetenschapspark
van de KUL. De nota is gedateerd op
24 januari en is bestemd voor het Buro
van Akademische Raad (Bar). Het doel
van de nota is te onderweken hoe de
universitaire ekspansie kan gevrijwaard
worden na de inherzieningstelling van
het gewestplan door de Eksekutieve.
De grootste problemen rijzen door de

onverwachte inkrimping van het uibrei-
dingsgebied voor de kampus Eksakte
Wetenschappen in Heverlee. De huidige
kampus is immers verre van kompleet.

DANS - Terug van weggeweest Suzy Blok en Christopher Steel openden in Schreurs weidt daarom een aparte bij-
november de 19.15-voorstellingen op Klapstuk. En ze dansen nu niet naakt, lage aan "De toekomst van de kampus
helaas. Op pagina 8.· (foto Karel De WeerdJ) Arenberg te Heverlee" (Bijlage 4). Hij
--- . voorziet een vrij spektakulaire uitbrei-

ding, door een hele reeks faktoren.
Ten eerste zouden de departementen

Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en
Geologie van de stadskampus moeten
overgeheveld worden naar kampus
Arenberg. Ten tweede zal het aantal
studenten en onderwekskontrakten blij-
ven toenemen. zodat zowel voor onder-
wijs als voor onderwek nieuwe gebou-
wen noodzakelijk zullen zijn. Deze
voortdurende ekspansie van de kampus
rou onvermijdelijk de noodzaak opwek-
ken om een "Kampuscentrum" te bou-
wen: een "rust- en ontmoetingsplaats"
met horeka en rekreatie.

den voor beurs- en niet-beursstudenten
steeds groter is, een verschil dat zij "op
termijn niet houdbaar" noemen. Aan het
we vindt men het huidige systeem
immers "sociaal onrechtvaardig", omdat
de instelling die meer beursstudenten
heeft, minder inkomsten heeft, en dus
minder middelen voor de sociale sek-
tor."
Dit is meteen de kern van de hele

zaak: inschrijvingsgelden komen name-
lijk rechtstreeks op de rekening van de
universiteiten terecht, en zij kunnen die
bedragen naar eigen goeddunken beste-
den. Meestal wordt een gedeelte van die
inschrijvingsgelden besteed aan de s0-
ciale sektor (meer dan 30 procent aan de
KU Leuven), het grootste bedrag wordt
echter aan andere doeleinden uitgege-
ven. Om die ongewoon grote verhoging
te milderen, stelt de 'Ad Hoc Werkgroep

Ai ~ Inschrijvingsgelden' meteen een kom-
r..- :,n.. ~ o /,;.":-.._*_ penserende sociale maatregel voor: een

_~(~ ~ evenredige v~rhogi?g .van de studiebeur-
-:::;;: ~.. . ~ zen. Hogere inschrijvingsgelden zouden

.~ ~~. te verantwoorden zijn, als de beursstu-
~ --A.... '""" • denten maar voldoende geld van de

MIliEU - Beginjuni start inRio de Janeiro een grootschalige konferentie over overheid krijgen om die ekstra onkosten
de toekomst van onze Aarde. Het wordt een media-event, zoveel is zeker. Of er te betalen. Met andere woorden: de
ook nog resultaten geboekt zullen worden, is een andere zaak. Pagina 13. vervolg op p.2 ...

Sinds 1986 staat het de universiteiten
vrij een inschrijvingsgeld naar keuze te
vragen. Op de VUB na, waar tot nu toe
niet-beursstudenten 'slechts' de oude
11.600 frank betalen, grepen de Vlaamse
universiteiten die mogelijkheid aan om
meteen een verhoging door te voeren. Ze
vroegen in '86 13.000 frank. en hebben
daarna dit bedrag steeds geïndekseerd.
In het akademiejaar '91-'92 werd er aan
niet-bursalen 16.100 frank gevraagd.
Reeds eerder dit jaar cirkuleerden er
binnen de Vlir echter plannen om het
inschrijvingsgeld op te trekken tot een
'richtprijs' van 17.000 frank, veel meer
dan een gewone indeksatie. Ook de
rektor van de VUB rou ervoor gewon-
nen zijn om, zij het na een kleine
aanpassingsperiode. het Brusselse in-
schrijvingsgeld op 17.000 frank te bren-
gen.
De Vlir-plannen gaan echter nog veel

verder. In de 'Ad Hoc Werkgroep

Inschrijvingsgelden' van de Vlir werd op
27 januari 1992 een wel erg innoverend
voorstel besproken. Het behelst twee
komponenten: "Eenzelfde inschrijvings-
geld voor alle studenten, wat dan door
de studietoelage moet gekompenseerd
worden, en een all-in inschrijvingsgeld.
waarin zowel inschrijving op de rol,
inschrijving voor kursussen, als inschrij-
ving voor eksamens inbegrepen zijn."
Die maatregel betekent een wezen-

lijke verandering op de oude wet op de
inschrijvingsgelden, die een onderscheid
maakte tussen beursstudenten. bijna-
beursstudenten en de 'gewone' niet-
bursalen. Nu wordt die sociale korrektie
gewoon opgeheven. een belangrijke
meerkost voor de beursstudenten. De
inschrijvingsgelden stijgen voor niet-
bursalen met 850 frank. voor bijna-
beursstudenten met 8.050 frank. voor
. bissende beursstudenten of beursstuden-
ten die een tweede diploma behalen met

10.850 frank en voor 'echte' beursstu-
denten met 13.950 frank. Of om het
procentueel uit te drukken: de stijging
van de inschrijvingsgelden bedraagt
5.26% (niet-bursalen), 89.91% (bijna-
bursalen). 149.65%('speciale' bursalen)
en liefst 457.37% voor de beursstuden-
ten.

Terwijl op de meeste nivo's de perso-
neelsleden van de KU Leuven alle mo-
gelijke . nadelen van deze maatregel
proberen op te sommen (zie kader
pagina 2), zijn vooral de verantwoorde-
lijken van het Limburgse we voorstan-
der van deze aanpassing. Zij vinden dat
de spanning tussen de inschrijvingsgel---



Hoeveel lege plaatsen zullen erbij komen als de bursalen wegblijven? (foto
archief).

KU LEUVEN EN DE ARMEN,
WEDUWEN EN WEZEN

Het is opvallend dat tijdens de ver-
schillende besprekingen rond de in-
schrijvingsgelden, volgens de Vlir-
verslagen enkele personeelsleden van
de KU Leuven in de diskussies steeds
een voortrekkersrol speelden als het er
op aankwam een aantal sociale ver-
worvenheden te verdedigen, vaak
tegen de personeelsleden van de
andere universiteiten in. We zetten ze
even op een rijtje.

• Jan De Vuyst, direkteur Studen-
tenvoorzieningen, wijst in de diskus-
sies erop dat de inkomensgrenzen van
de 'tussenkategorie' (de studenten die
net geen beurs halen) nooit werden
geïndekseerd, wat dus betekent dat er
steeds minder studenten van dat
verminderd inschrijvingsgeld kunnen
profiteren.
• Op een bedenking van Lionel
Vandenberghe (Ufsia) of het wel
rechtvaardig is om beursgerechtigde
studenten die een tweede diploma
willen halen ook een vermindering
van het inschrijvingsgeld toe te staan,
antwoordt Paul Vanhoof (verant-
woordelijke studentensekretariaat) dat
het hoe langer meer gebruikelijk is een
tweede diploma te halen, en dat een
afschaffing hiervan enkel de mensen
met een lager inkomen zou benade-
len. Het verslag vermeldt enkel in-
stemming met Vanhoof van Jan De
Vuyst.
• Jan De Vuyst wijst erop dat de
huidige maatregelen een essentiële
verandering inhouden van de aard
van de sociale sektor, en dat hierdoor
een verandering intreedt van betaler:
in plaats van de belastingbetaler gaat
nu de student zijn eigen sociale sektor
betalen. Hij is er voorstander van dat

in eerste instantie de overheid de
verantwoordelijkheid opneemt voor
de sociale sektor.
• Toon Martens (direkteur Alma)
wijst op het gevaar dat in de bespre-
kingen de sociale sektor -opgedeeld
wordt in een aantal deelsektoren:
voeding, huisvesting, ... Dit standpunt
is juist: er is inderdaad slechts één
sociale sektor, en niet een groot aantal
deelsektoren. Die laatste redering
wordt immers steeds gebruikt door de
overheid om enkele segmenten ofwel
af te bouwen, of wel (eventueel)
minder te financieren.
Spijtig genoeg zijn bovenvermelde
personen, alle verhoudingen in acht
genomen, niet de top-tenoren van het
overleg tussen de universiteiten. Zij
zijn slechts de zogenaamde 'technici',
die in werkgroepen en ad-hoc-kom-
missies de onderhandelingen voorbe-
reiden. Het rou echter lovenswaardig
zijn indien iemand als Jan De Vuyst
dezelfde standpunten ook rou inne-
men op de Raad voor Studentenvoor-
zieningen. De studentenafgevaardig-
den vroegen daar om in een brief,
gericht aan de universitaire overheid,
te protesteren tegen de verhoging van
de inschrijvingsgelden. Het was Jan
De Vuyst die hiermee niet akkoord
ging, ditmaal met het argument dat
inschrijvingsgelden volgens hem her-
verdelend werken - een argument dat
hij ook op de Vlir-vergaderingen
verwoordde. En nog spijtiger is het
(zie artikel hiernaast) dat de politieke
verantwoordelijken van de KU Leu-
ven - de rektor op kop - blijkbaar op
geen enkele vergadering dezelfde op-
ties nemen als hun 'ondergeschikten'.
Wel integendeel. (WP)
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universiteiten vragen via een kleine
omweg - namelijk de 's"fudenten -
gewoon meer middelen van de over-
heid.

Jan Bauwens, tot '86 direkteur Stu-
dentenvoorzieningen van de KU Leuven
en daarna direkteur Studie en Planning
van diezelfde KUL, wees zijn kollega's
erop dat, hoewel ook hij met dè
voorgestelde maatregelen akkoord ging,
dit in ieder geval een "nieuw beleid" zal
impliceren, namelijk "de afschaffing van
de sociale toelagen en een financiering
uit de inschrijvingsgelden". Bauwens
heeft, tenminste wat het tweede deel van
zijn opmerking betreft, overschot van
gelijk. Het ziet er inderdaad niet naar uit
dat de regering Dehaene meer geld zal
besteden aan sociale ondersteuning van
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van betoelaging van de sociale voorzie-
ningen uit rijkstoelagen. Zij aksepteert
uit noodzaak (besparingen Sint-Anna-
plan) dat een deel van de inschrijvings-
gelden toegewezen worden aan de s0-

ciale sektoren. (...) De werkgroep is
evenwel van oordeel dat de lijn van de
grotere participatie van studenten in de
financiering van de sociale sektoren niet
mag verdergezet worden." De 'ad hoc'-
werkgroep kan moeilijk nog meer eks-
pliciet worden teruggefloten.

Het blijft echter nog maar de vraag of
dit advies nog gehoord zal worden.
Immers, reeds op 25 februari '92 hebben
de rektoren zich al over dit probleem
gebogen. Vooral de Leuvense rektor
Dillemans 'liet zich gaan', ronder de
minste gêne. Volgens het verslag noemde
hij het eenvormig inschrijvingsgeld - dus
een verhoging van meer dan 400 procent
voor de beursstudenten - "een bijzonder
sociale maatregel". Studenten die allerlei
formulieren moeten invullen om kortin-
gen te krijgen, dat vindt Dillemans
"bijzonder denigrerend". Hoewel hij
zich wel uitspreekt voor een "solide
sociale tussenkomst" waarmee de minst
begoeden - en alleen zij, natuurlijk - die
hogere som moeten kunnen betalen,
vond hij toch dat "iedereen het recht
moet hebben om de volle prijs te
betalen." Burps.

Wal ter Pauli

KARRIERE?
Veto

'5 Meiersstraat 5
3000 Leuven

'ii' 016/22.44.38
Fax 22.04.66Ben jij geïnteresseerd in het onderwijs

aan deze universiteit, ben je begaan
met de studentenbelangen, voel je wel
iets voor medebeheer, ben je niet bang
om de handen uit de mouwen te ste-
ken en schrikt een vergadering je niet
af, dan ben jij misschien de ideale
studentenvertegenwoordiger.

Kringraad, de raad van Loko die zich
bezighoudt met de onderwijsproblema-
tiek aan deze universiteit, verkiest im-
mers in de maand mei studentenverte-
genwoordigers voor het akademiejaar
1992-1993. We zijn op zoek naar kan-
didaten voor volgende funkties:
o 4 vertegenwoordigers voor Akade-
mische Raad, waarvan 2 uit humane
wetenschappen en 2 uit positieve we-
tenschappen. Akademische Raad is
het hoogste bestuursorgaan waarin
studenten zetelen en is verantwoorde-
lijkvoor de algemene onderwijs- en
onderzoekspolitiek van onze unief.
o 4 vertegenwoordigers voor Onder-
wijsraad, waarvan 1 uit de groep bio-
medische wetenschappen, 1 uit de
groep eksakte wetenschappen, 1 uit de
groep humane wetenschappen A
(Rechten, ETEW,Pol&Sok) en 1 uit de
groep humane wetenschappen B
(L&W,Psychologie en Pedagogie,
Godgeleerdheid en HIW).Onderwijs-
raad is een adviesorgaan dat zich
bezighoud1 met de onderwijsproblema-
tiek.
o 2 vertegenwoordigers voor de Raad
voor Internationale Relaties (RIR).De
verteqenwoordlçers worden ook lid
van de erasmuskoördinatorenkommis-
sie. Interesse voor de Leuvense en
Europese onderwijsproblematiek is
vereist.
o 2 vertegenwoordigers voor de Inter-
fakultaire Kommissie voor Aggregatie
(ICA),waarvan 1 uit de positieve we-
tenschappen en 1 uit de humane we-
tenschappen.

. Ben je student aan de KULeuven dan
kan je hiervoor solliciteren indien je
voldoet aan volgende voorwaarden:
1. De kandidaten moeten in de loop
van dit of vorig akademiejaar in min-
stens één zittijd geslaagd zijn. Kandi-
daten voor Onderwijsraad moeten bo-
vendien een jaar lid geweest zijn van
een POK of fakulteitsraad.
2. Er word1 een gedegen kennis ver-

B R I
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 verwek, 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.

universiteitsstudenten. De ene 'weldaad'
(grotere beurzen) zal dus door een
andere 'besparing' (geen of minder
subsidies aan de sociale sektor) opgevan-
gen worden. Het geheel wordt gewoon
herleid tot een perfekte nul-operatie. Het
voornaamste 'neveneffekt' is echter dat
de huidige gesubsidieerde sociale sektor
(Alma, peda's, huisvestingsdienst, medi-
sche dienst, jobdienst, ...) afgeschaft wordt.
In de plaats komt een stelsel dat louter
gebaseerd is op inschrijvingsgelden van
de studenten zelf.

Uiteindelijk neemt de 'Ad Hoc Werk-
groep' zijn toevlucht tot de sluipende
besluitvorming: "Er wordt besloten tot
een aanpak in twee stappen, op korte
termijn wordt het all-in inschrijvingsgeld
gerea1iseerd, op langere termijn streeft
men naar het systeem van het enig
inschrijvingsgeld." (p.4).

Tegelijk wordt het advies gevraagd
van de 'Werkgroep Sociale Voorzienin-
gen' van de Vlir. Daar is de stemming
behoorlijk anders. Op de afgevaardigde
van het LUC na, zijn alle aanwezigen het
oneens met hogervermeld voorstel. Vooral
het feit dat de overheid geen verant-
woordelijkheid meer rou opnemen in-
zake sociale voorzieningen (dus dat men
van kollektieve naar de facto individuele
voorzieningen rou overstappen) krijgt
zware kritiek. Het verslag van de verga-
dering van 17 maart 1992 vermeldt: "De
werkgroep is principieel voorstander
wacht van de werking van de POK,
fakulteitsraad, onderwijswerkgroep van
je kring, presidium of Kringraad. Op
basis van zo'n ervaring moet je gron-
dig op de hoogte zijn van de proble-
matiek inzake onderwijs en medebe-
heer il"P'hetalgemeen, of je toekomstig
werkingsdomein in het bijzonder.
3. Tenslotte moet je bereid zijn je
funktie op te nemen volgens de geplo-
genheden van Kringraad, dit wil zeg-
gen:
• als vertegenwoordiger word je ex
officio lid zonder stemrecht van de
Algemene Vergadering van Kringraad,
die tweewekelijks samenkomt op vrij-
dagavond. Van de vertegenwoordigers
word1verwacht dat ze dit lidmaatschap
opnemen met zin voor initiatief.
• als vertegenwoordiger volg je van
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten op de AVdoor bijvoor-
beeld a~ieve inzet in de werkgroepen.
• als vertegenwoordiger verwoord en
verdedig je steeds het standpunt van
de AVvan Kringraad naar de raad
waarin je zetelt en omgekeerd breng je
ook verslag uit van die vergaderingen
op de AV(ook schriftelijk).
• de vertegenwoordigers bereiden sa-
men (zowel inhoudelijk als wat de te
volgen taktiek betreft) de vergaderin-
gen voor. Ook voor deze specifieke
voorbereiding moet tijd kunnen worden
vrijgemaakt. Wekelijks komen de verte-
genwoordigers samen in een burover-
gadering.
• een mandaat als vertegenwoordiger
houd1 ook administratief werk in zoals
het tikken van nota's en verslagen aan
de raden.

De verkiezing voor Akademische
Raad vindt plaats op de Algemene
Vergadering van Kringraad op vrijdag
8 mei om 19.00 u in de konferentiezaal
van het Pauskollege. Kandidaturen
hiervoor moeten binnen zijn ten laatste
op woensdag 6 mei om 17.00 u.
De verkiezingen voor de andere raden
vinden plaats op de AVvan Kringraad
op vrijdag 15 mei om 19.00 u in de
konferentiezaal van het Pauskollege.
Kandidaturen hiervoor moeten binnen
zijn ten laatste op woensdag 13 mei
om 17.00 uur.

We verwachten je entoesiaste schrif-
telijke sollicitatie met cv, motivering en
vermelding van speciale kwalifikaties
die voor Kringraad nuttig kunnen zijn
op het sekretariaat van Kringraad, 's
Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Indien je
solliciteert, dien je ook aanwezig te zijn
op de AVwaarop de verkiezing plaats-
vindt. •
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REDAKTIONEEL
GEMIST
Het was afJso'-' VUOIspeIJaar_ Tus-
sen 1985 en 1989 iepen de stDii-
dies van de Raad voor SUIeden-
VUOIzieilingw (RvS) aan l...oIro met
meer dan een vierde terug. zonder
daldl leidde '1een het:ziellÎitg van
de liilanciële werde Eiste !Iel bAlen
de IIDepelIlloc:tGlIS oIsbtdell i EI'"
hief" en daar leIoten. Die werden
dan maar opgevdd door geld van
andere getecingen door Ie sassen
en door - op dal momenI nog be-
staande - reserves aan Ie spreien.
Of beIaItglijIe nog: sIeeds meer
geIeciItgen gingen tul heil :zoeIIEn
in eksBne lillancïeoillg. Ongeutelkt
groeiden EI'" ec::hIer op bepaalde
plaatsen inde oganïzalie ~
leIoten. Dat de 'S'!hsidies zich sinds
1989 stahJiSfoden en ZI!Ifs liidIl
begc"M!IlIe stijgen was niet genoeg
om deze evoIUIie om Ie buigen. Hetorrwerm"'. gebeurde eind 1991:
l..oIIIH:enhaI zat in serieuze pr0ble-
men. Men bese8e dal EI'" ~
opossatgeli moesteci lIDInen.. Einde-
lijk.

De meest voor de hand IiggeItde
opossatg was uieraard: &llildoppen
bii RvS en daar een ~ ver-
hoging eisen. Dil besef leeIde onge-
twijJeId bAlen l...oiii{ Maar wie jaren
in het ntedebeheet" is gelliDullolleerd
met bespalÎltgen en de voorIIbá1d
terugIeende O.lmgeIjktIeid om
van hogei'ald meer geld Ie krijgen.
vergeet hoe ted •• liIIig «ie eis voor
- dal rechI op - re esslFui wel is. In
pIaaIs van eerst bii RvS langs Ie
gaan, starIIe men de procecbe op
om ales idem op Ie lossen. NaaI'
RvS slappen lJIDn JaIer cd: nog,
dactII men. De vraag is ec::hIer hoe
men op RvS zal reagelBI als de
studeden daar staan met in de ene
hand een vraag voor meer geld en
inde andere al een opossatg voor
tul padËem. GemisIe kans run-
meréên.

Misschien wijzigingen op til?

Een schip zonder
"-

roerganger
juJIijts lI:Iut dat ciod 1991 oplook lij
la c:DIIDk v:b:IiIIiaal "WaDLolo"
bc5IoIm de m.r:a UIl ...........
§!kdm dat de Ide itilktM .1....
CICD5 DMJCIt btniat ...... Ze lIIiIaIdtD
laic:rwooI- twa: aJZiM•• G aao: l1:li"'* I*d _ Ïi*:tpdbdits WIl de
lDCII5ICII dicia 19S4 LWXgjLwu .........

UD lII:t ~ UIl de sIcmd. dil Cl"

liDtD ci§:oIijk liÏtl a:Ial UIl ..-iftllie
was waarom die rPcdiIlI dil hqaaIdc
ptia:MIF IlJt&CwutL kn:q. MatM
JlIC'RDI _all de ,"' ........... at
oict WiIIiIiÏl a:o &'ob* 1IÏ5Ïc op de
waanIe WiIIl de wa ...I...I> .I'i,.•
TtB twa:de is de!iÏloltÎl: ia die"jaar
~ wa ....... d C111I'CII51tO de b:iaFa
ook la 1Jud§:l- ckll*dial....die
#*izirlJde lDr:5tIGd _ IICjJI5lIICIl.

OPde~
WIl cIe:zc al YOIgeode
W'Id: modeD bebngrijkc

lesIiWllgOl gmoow:n wudeo.. De
OpmAFI"c \bplniug(OAV)
WIl LokostumdeopPusmundag
een unIal krociaIc lt'I3Fl in ver-
band mctde verdeling WIl bet gdd
biDocn deorpnisatie terug uur de
kringm Sommige v.m de VOOIF-
sadde opIc.wngm houden lUI"

'ftlt'*ïI'rode w~ in..
1Id~1Id*", -todt zda
lid bioAcD de ü:ï.:&h •• Ïld;li'F'
dal je DMJtl bt:sIis!aa ma- de wmltlio&

10 m9Jat hok. DIl is All """K
de I..mw:asc -nasit+N••.,*"

cIIz wedt IIC1I'JII:Mr:n 5I:IaI: JIC ..x.:.
cm lIÏII5pnIÛ dotD 0Ia' de WIdtd5Im-
Idbiwnt de J.anormc Owa"qdcwIr
~ De- ... Iics die Lom
bj&l ,......de a-t ..... SaI • ., .... WW-

.- - g .. fm 1992: 10]20000&) ..
dtD via die **I 0Ia' de w;ndIo1lcndr
q,:. w::adtdd: de Finanr:jë1r: Jtoo-

bi ........ -iîÏe (FJtJt), hol" JtriJcntad,
L*wurad" Sociale R.ad,. SportnDd
CD""=to bW:o elk UIl wa§( ._LII"IIII:id!i:
",.. de jaaclpse 9Ib!.idic..

... dia de

De \til. I IM .... die 11.... 1.oJ
I> 1"1*1 ,d 1IRJIdI. ziel Cl" lik wulp uil:
ItoIbwn .... bj&l30,03S UIl desal&-
dïts,SociaIea-tlB.9JS,. Vdo 15.,41s,.
lCriopaad 14"Jfi. SportnDd 13,73,.
hol 4.,2(5 at FJtJt. J.2N- Deze ~
b§:s wan:o c:cM::r- Ïil de paltjt oict
c:dat 51rilt.. Zo cIroqpl de ...... siads
cakIe jum bij .... hol: omdd de
&Iob*~dieLom~UIlRwS
oict msacI.als de loookJ5t ". de
1I.!ïtt*"e bij hol" tw.uo cIIz §:IaIÏIC
ÏA de probIcmca bij lII:t ........ 118

pcdat 015 lol de __ "IIijii UIl cIIz
cIjosbWr omdd de lImbde ia, -,

de c:ijIcIs ÏA de samrio"s 0I511C 1a
_ Icidca.. De 13 WIl."'. aIta
aitcCII ÏA hItIC zroqHL De aDIe poep
wad "0 ..... dom 0HI!al _ .KIaI-
......... de hR:aIc dom lDCII5ICII WiIIl

IriD&aad- DIl die adca lII:t 8ltSl

Men lalec::hIer moei1iik het p0si-
tieve aspekt uil hel oog verIiezm dal
vasbla9 aan een hervorming van
de neme QilId:*o.teI.: de be-
staalISleden van de werd el' L.teI
WIld ekspiIieC ter spraIce gebaH.
Men der*tei:1deIiJc nog eens na
over- hel globale kader waarin de
hele sbleaËl lbeaegii tg zich be-
wa9. over- de wersd .... tde d0mei-
nen waar.ze zich mee ~ hod
en over- de pauilt""il «ie men han-. '.
1eeIt.Men stel zichzelf in vraag, wal
aIi:I gezond is. ZeIler in een Otgëri-
zaIie meteen zee.-Iot geheugen
als l..ok1.

jpWJIiwead wan:Il 0IIld szauio's ia
IICdiatCII. Iiotft aict Ie \ti ....... c:a:
..... is YD bij lII:t Iqia ".. de

di<bWrai iadeaaarwalOllllllrt2"piCli
UIl twa:de pb istMIIICbW:a.
tcnw1l L ... _ ..... ia de di4.MÏts op
de .. - 9ç de .a:st .. ,iswde J!lCIe-
dàcwas..
De • -lig ~ ~ adIID- de Maar om de huidige «isIqassie ge-

hItIC püJaca stalIDD"s ZiJII dül.fu'" :zond Ie lIunnen noemen. is EI'"D:h
k§:iKriUJ>!*Id. ~ ~ UIl veel Ie weinig ten gronde gedisIws-
1aIJIIIla usa duuifiHat CII ".... rt2l sieen1 & is in de voortJiie ntaallden
.-- ita scIijl: .. aulitkid ".. ale (door iedeieeil) vooral gecijlleid. &
r' lil.. icdaa:Il mwd ~ werd gesdIow:n met baIdies om het
JPijlrbun "Fi 1t...._lud....__ .....weott Ie doen Idoppen. Men onJr
~ probrt>t mwd aqdijt de __ deIIIe "G.1Iische pilq,es «ie-
.. simaIie. waaöG de §:Icdiac DEl rt2l 0.wonder! - de eigen geIeciItg geen
dmIc __ de lDbIe (, .............. pal wiatdeïeoen legden.. Noch op de Ion-
q,c., Ir: bewiIIaL Bàdc cta.\'" missie. «ie VUOIsteleil moest uilwer-

dushczwa:adjl:a:Ialp-itlÎid ...... vooreen~ver .... _I. *"'-
.,........ wonb, d waas ftIl CIiIÏI: noch op de voorbije ~V's. IS ~ een
- 0I",*,. aanzet gegeven om zich Ie bezïa .. ...,
'II'Opde OAV 5pÎIl'51IC de .li4iissie 0iU" over- L.oIIO in een n.lÏiner ..... spetdB.
cIIz hItIC W09'" !Ic ........ zida toe NodilailS ~ ~ een diepgaande

_ ~ niet op VUUihalId
op de ~ d Lom al dIII met moet paÎllCipieel afwijzen _ cd: al doet.ze
opkaant .... de .. ...pc(cs-...... - indien - alge-sirwDliwriAz waltct Sb.:. lid .......... -- piJ1- .ze ~Ul WOOI

.....w. - --L _Ir gaan door een fonnIJering van de
a:DInmI __ IIMKIS ....... UII.-- do I 56tge1i van bepaal'Ie rnaaIre-

idics la:Im1Jerts all de VIumse gelen.
Go .. 1iNhapCII ~~wmICI"~ Men kwam bii het begin van de

_Ia pal6;ssicwalj CII wa • «isIqassie '1de lIDnIdusie dal aan
WIICItia&. ADdcie ~ -- hel va.gyeti van de huidige V8"-
dta dat a,,:.Iijk ook 11:-= ....... deeIsIeI!IeI in 1984 geen gend-
bdaaIt ~ .... mJabrws 1IÏd,..... veelde êII!JUi1EfiIaIi VUOI4ttg.
WUDibcdd! &wad .oJ op §LIi'CICIl dIIl NodilailS verviel men in hetzf.AIe
de YasIc JlCi9 I... b ÏA lII:t sa.: de euvel& is geen reden waarom de

lilI:ItI" wodiwt:w dm ••• ...... sUIerEnverIegen over-
de a.be..tea. SI -0..... lIIee ja;w niet opnieuwr gaan slede-

dm ook "tOOI" .ÏlwwllIC 5IIijdtIl ia de Ien &111de bllfgl*n van de ver-
,. ..MIics "tOOI" ~ 9JIDS sdIiIIeatde geIeciItgeiL Zij ZIJlen

éáI aaiJjocD Iqjdijt.. 1[...._._ .a" • rj dal de Rl [ . tg van
agwu. • decbllll:tsa.:daa wd. 1992en111:1en aIeen lal. inge-
ckun:a ....... _dom amen:. ia gewen door paaldisc:h .elceallllelk. en
twijIcI p:tlttia:a wad. Eta..... door het woord van de ene raad
tmw:a ltIl5Ioac 1IIIDI btidc püJaca _tegen dal van de andere. Het is ... al
szauio"s Ir:c:btn:att at ...... liewCI" een ~ zaak dal de ~

- «isIqlS5'e voor l...oIro een gemistert2l pöa I....... MI bc::iiawIt:iI. _
kans :zal ~ ge.eest om sM Ie

l'icIa" De GIyse bIijvert staan bii de eigen ..... _,id

Een week vol
humor, spanning

en erotiek?
Dat bil" met bet JDeC!ot door-
tztrDde 1ftdbIad wan Vlam-
cbm! Elke Rel een fIinte

portie borimie TeIIJaJen. 001-
lmIImde ~ bam-

brehode humor al op-
1IIÏDdeDde foto's..

• Venfiod om nieuws-
~~

lGjk DIf!e door de k0mi-
sche brilwan onze

mlunmir.tat V~onzehanl-
~ m:stq,gcms adder de
scknnm wan film., sport. mis-
daad" sbowbosiness al poIiIiet..
• PrnfrssM-1dr;r dm ooiI" com-

pleterdm een~
semes. fi:issa- dm een
..... Jeuta-dm denS..
Uhoeft DÏd IIII:CI" lÓBIl

de rqds te le2m;bij om
lLDS lEIIiI lIIElLElElF slaat bet Cl" allemaal in!
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Herziening Leuvens gewestplan

Onverwacht
de wind op kop

Het oude gewestplan voor
Leuven dateert van 1977.
Het liet de KU Leuven

ruime mogelijkheden om uit te
breiden in westelijke richting, in de
buurt van haar kampus Eksakte
Wetenschappen in Heverlee. Met
de inherzieningstelling van 6 ja-
nuari 1992, kwam in deze situatie
grondige verandering en kwam de
KUL in nauwe schoentjes. Mis-
schien wordt het in de toekomst
allemaal nog erger.

De hele zone tussen de invalsweg E40 en
de Kardinaal Mercierlaan en de De
Croylaan was in het oude gewestplan
ingekleurd als zone voor openbaar nut
en dus beschikbaar voor de universiteit.
De universiteit maakte hiervan de laatste
jaren gebruik om in die zone een aantal
nieuwe gebouwen op te trekken: het
Interuniversitair Mikro-Elektronika
Centrum (lmee) en recenter het Innovatie-
en Inkubatiecentrum (IIC) en de cen-
trale keuken van Alma.

Termijnvisie
Achter de manier waarop de KUL

deze gebouwen in het gebied inplantte,
zat duidelijk een lange-termijnvisie. Zo
moest het Imee per se opgetrokken
worden in het Remise-bos, een land-
schappelijk waardevol stuk tussen Home
Terbank en de kampus. Jaren later is het
duidelijk waarom de voorgestelde alter-
natieven - een inplanting ten zuiden of
ten westen van de kampus - voor de
KUL 'onaanvaardbaar' waren: die ruimte
moest gevrijwaard blijven voor andere
initiatieven. Het gebied ten zuiden van
de kampus (nu landbouwgronden) werd
achter de hand gehouden voor uitbrei-
ding van de kampus - hoewel de KUL
ten tijde van het protest rond Imec
(1984) zelf argumenteerde dat dit land-

schappelijk waardevol gebied moest
bewaard worden. Ten westen van de
kampus bouwde men ondertussen het
lIC.
De laatste jaren bleek ook steeds

duidelijker wat men met het gebied ten
noord-westen van de kampus aan wilde:
langs de invalsweg van de E40 zou een
wetenschapspark komen. Omdat dit
echter een klein gebied is ( 15 hektare)
was op te voorzien dat het te klein zou
zijn voor een volwaardig researchpark.
Jan Schreurs: "Als wij een grote vis
willen vangen, wals Philips of Shell, is
ons park meteen volgebouwd." Daarom
keek de KUL uit naar andere gebieden in
de omgeving. Haar oog viel daarbij op
het nabijgelegen Termunckveld, een
landbouwgebied aan de overzijde van de
invalsweg E40.

Toen gemeenschapsminister voor ruim-
telijke ordening Waltniel in 1988 de
mogelijkheid bood aan de gemeenten
om de gewestplannen ter herzien, be-
sloot Leuven van deze gelegenheid
gebruik te maken om haar ruimte te
herschikken. Dit was ook de gelegenheid
voor de KUL om haar wensen in
werkelijkheid om te zetten. Er begonnen
onderhandelingen tussen stad en unief,
met sukses: in de eindvoorstellen van de
stad die in mei 1991 aan minister
Sauwens werden bezorgd, waren een
aantal eisen van de universiteit opgeno-
men. Het grote gebied rond de kampus
zou zone voor openbaar nut blijven en
het Termunckveld zou van landbouwge-
bied omgezet worden in 'reservegebied
voor hoog-technologische aktiviteiten'.
Er was trouwens al vroeger een bod
gedaan op dit veld door een Nederlandse
groep om er een onderdeel van het grote
technologieprojekt Electronic City Eu-
rope te vestigen. De stad vreesde echter
voor de solvabiliteit van deze partner.
De voorstellen van Leuven bleven

echter hangen in de burokratische molen
en het leek erop dat het gewestplan

Leuven niet meer door de Vlaamse
Eksekutieve zou behandeld worden. Tot
totaal onverwacht op 6 januari 1992 het
nieuws kwam dat de Eksekutieve hier-
over een beslissing had genomen. Dit op
een moment dat men volop in de
onderhandelingsfaze voor een nieuwe
regering was en dat de Vlaamse Raad al
ontbonden Was. Waarom er plots zo'n
haast gemaakt was, was voor iedereen
duidelijk: de vorige Eksekutieve werd
geleid door Leuvenaar Gaston Geens
(CVP), die er op dat moment al vrij
zeker van kon zijn dat hij niet meer in de
volgende regering zou zitten. De beslis-
sing verliep overigens op een heel
eigenaardige manier: de voorstellen wer-
den aangenomen met een wisselmeer-
derheid van CVp, PVV en Vu. De SP
stemde tegen.

Molenwieken
Die houding van de SP werd achteraf,

bij een interpellatie op 20 februari in de
Vlaamse Raad, duidelijker. De partij viel
vooral over de bestemming van het
Kareelveld, een landbouwgebied tussen
de Brusselse- en de Mechelsesteenweg
dat paalt aan de A2. Op dat veld trok de
Cera een tijdje geleden in duistere
omstandigheden een mastodonthoofd-
kwartier op. Dit trok meteen een resem
spekulanten aan voor de goedkope
landbouwgrond rond de Ge"a. In de
beslissing van de Eksekutieve werd het
hele gebied, dat vroeger landbouwwne
was, gereserveerd voor hoofdkantoren
van grote bedrijven en instellingen. Nu
vormt de Cera samen met ABB en BAC
de financiële arm van de kristelijke zuil.
De SP was er van overtuigd dat die zuil
ook een groot deel van de andere
gronden op het Kareelveld in haar bezit
had en w de gronden wou verzilveren.
Toen dit achteraf niet zo bleek te zijn,
maakte de SP in de Vlaamse Raad een
bocht van 180 graden.
Met haar beslissing van 6 januari trok

de Eksekutieve een lelijke streep door de
rekening van de KU Leuven. Het voor-
stel om het Termunckveld om te vormen
tot een gebied voor hoogtechnologische
aktiviteit werd niet weerhouden en het
gebied moest landbouwzone blijven.
Bovendien werd de zone voor openbaar
nut rond de kampus met ongeveer de
helft ingekrompen: het hele stuk langs de
Dijle (ten zuiden van de kampus) zou
natuurgebied worden, om de Dijlevallei

Het Innovatie- en Inkubatiecentrum nabij de kampus in Heverlee. Let ook op het
boompje. (foto Rob Stevens)

open te houden. Helemaal in het zuiden
van het gebied zou trouwens een klein
wachtbekken voor overstromingen aan-
gelegd worden. De unief zou in een
eerste faze de open ruimte tussen de
verschillende gebouwen op de kamp us
moeten opvullen en zou dan in een
tweede faze nog een beperkt uitbrei-
dingsgebied krijgen (7 hektare).

De beslissing van de Eksekutieve
kwam hard aan bij de KUL. Half januari
reageerde de universiteit via haar woor-
dvoerder Willy Geysen als volgt: "Dit
voorstel is voor de KU Leuven niet
aanvaardbaar. Men had ons 50 hektare

KU Leuven sjoemelt
~ vervolg van p. t

voorkeur moet het gaan om een echte
parkzone, waar men architekturaal
hoogstaande gebouwen kan optrekken
in een natuuromgeving."
Er blijft dus eigenlijk maar één

mogelijkheid over: toch een deel van het
wetenschapspark inplanten in de voor-
ziene 15 hektare en met de rest uitwij-
ken naar het Termunckveld, een land-
bouwgebied naast de invalsweg naar de
E40. Dat zou volgens Schreurs trouwens
een bijna ideale situatie zijn: "Op deze
wijze kan een volledige ontwikkelings-
cyklus worden uitgebouwd. Het IIC
vormt de eerste stap in deze keten. Jonge
bedrijven moeten na hun opstart de kans·
hebben dichtbij de universiteit te blijven.
Zelfs als ze het IIC ontgroeid zijn blijven
ze hun middelen nodig hebben voor
onderzoek en verdere uitbouw van hun
bedrijf. Hiervoor kunnen ze als tussen-
stap terecht op het wetenschapspark,
waarna ze uiteindelijk doorstromen als
volwassen bedrijf naar een researchpark
(lees: het Termunckveld, PDG)."

Ondertoon
Kiest de KU Leuven voor die optie,

dan zal er natuurlijk nog wat moeten
gesleuteld worden aan de huidige voor-
stellen van inherzieningstelling van het
gewestplan. Er moet gelobbyd worden,
zoveel is duidelijk, en dat is ook de
ondertoon van de hele interne nota. En
liefst w snel mogelijk, want "uiteraard
zal het gemakkelijker zijn de bestaande
voorstellen te wijzigen vóór ze in het
ontwerp-gewestplan zijn opgenomen
dan erna," aldus Jan Schreurs. Met
andere woorden: de KU Leuven zou er
liefst in slagen haar wensen door te
drukken vóór de inherzieningstelling in

de faze van het openbaar onderzoek
komt, terwijl er nog geen vervelende
demokratische inspraakmechanismen in
de weg staan.
De punten waarop gelobbyd moet

worden, zijn al bekend. Ten eerste is er
de zaak van het Termunckveld, dat toch
een zone voor hoogtechnologische akti-
viteit zou moeten worden. Schreurs ziet
dit wel zitten: "Als kompensatie voor het
openhouden van de Dijlevallei kan
worden voorgesteld Termunckveld als
hoogtechnologisch bedrijvenpark op te
nemen." Bij die eis kan de universiteit
alleszins rekenen op steun van de stad. In
een gesprek dat we deze week met hem
hadden, verzekerde schepen voor ruim-
telijke ordening Bart Massart (CVP) nog
eens dat de stad zich in de faze van het
openbaar onderzoek zeker niet zal ver-
zetten tegen een bestemrningswijziging
voor het Termunckveld.

Er is echter nog een ander belangrijk
probleem. De 15 hektare ten zuiden van
de invalsweg E40, waar het weten-
schapspark zou moeten komen, vallen
voor een deel in een waterwinningsge-
bied. Dat betekent dat men er niet om
het even welke aktiviteiten kan ont-
plooien en zeker geen aktiviteiten die de
waterwinning in het gedrang brengen.
Aan dit probleem besteedt Schreurs ook
een aparte bijlage (Bijlage 2). Het
wetenschapspark viel oorspronkelijk bin-
nen drie verschillende types waterwin-
ningsgebieden. Een heel klein stukje viel
binnen een zone van type I, waar zeer
strenge normen gelden: de KUL zag dan
ook af van de verwerving van dit
stukje.

De rest van de 15 hektare ligt in
gebieden van de types 2 en 3. Waterwin-

ningsgebieden van het type 2 leggen vrij
strenge normen op: bovenop de eisen
voor het type 3 komt een verbod op
rioolwaterzuiveringsstations, op afval-
verwerkingsinstallaties, op diepe graaf-
werken en op lozing van oppervlaktewa-
ter. De aanleg van een wetenschapspark
in een dergelijk gebied is wel mogelijk,
maar zeer duur. 3,16 van de 15 hektare
voor het wetenschapspark liggen echter
in een gebied van type 2. Pikant detail:
het Termunckveld, waarvan de KU Leu-
ven graag een industrieterrein zou ma-
ken, ligt zelf in een gebied van het
type 2.

Zuiver

Ook hier nam de KU Leuven haar
toevlucht tot lobbywerk. Op 4 decem-
ber 1991 had een gesprek plaats tussen
de KU Leuven en de heren Cyrille Van
Mellaert, direkteur van de Gewestelijke
Direktie van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening (VMW) en P.
De Smedt, van de Dienst Bescherming
Leefmilieu van de VMW. Van Mellaert,
fraktievoorzitter van de SP in de Bra-
bantse provincieraad, gemeenteraadslid
in Leuven en ook voorzitter van de Gom
Vlaams-Brabant, is in die laatste funktie
overigens direkt betrokken bij de uit-
bouw van het Innovatie- en Inkubatie-
centrum (zie elders), waarvan de Gom
stichtend lid is.Vanbelangenvermenging
gesproken.
Het gesprek was vruchtbaar en beide

partijen raakten het eens over een
mogelijk scenario voor een akkoord. De
KU Leuven zou bereid zijn de 3,16 hek-
tare van het type 2 te verkopen of te
ruilen met de VMW. De VMW zou dan
op dit stuk een bos aanleggen, om het als
waterwinningsgebied te vrijwaren. Als
tegenprestatie zou de VMW de KU Leu-
ven helpen in onderhandelingen om een
ander stuk grond te verwerven.
Dit andere stuk is 5,94 hektare groot

en gelegen tussen het voorziene terrein

voor het wetenschapspark en de kam-
pus. Momenteel is het in handen van de
Dienst Waters en Bossen. Niet zonder
reden: "Volgens de Biologische Waarde-
ringskaart van België zijn deze terreinen
zeer waardevol," laat ingenieur Schreurs
opmerken in zijn nota. Dat kan echter de
vooruitgang van de wetenschap niet in
de weg staan: het gaat hier om een
unieke kans: "In het verleden werd reeds
met de Dienst Waters en Bossen onder-
handeld over de mogelijke verwerving
van deze percelen; met negatief resultaat.
Het VMW-voorstel biedt een unieke
opportuniteit om met ekstra steun van
een overheidsinstelling deze verwerving
nogmaals te bepleiten."

De konklusie van Jan Schreurs is dan
ook duidelijk: "dit voorstel biedt interes-
sante perspektieven voor de KU Leu-
ven. (...) De associatie van het Weten-
schapspark met de universiteit wordt
groter en er zijn financiële en technische
voordelen. (...) Het loont de moeite dit
voorstel in overweging te nemen en te
onderhandelen met de VMW over
verdere stappen, modaliteiten en voor-
waarden." Eén probleempje maar: "Ge-
zien het speciale karakter van de verwer-
ving dient onderzocht of het voorstel
juridisch mogelijk is." (onze kursivering)
Alsof wettelijkheid er nog toe zou doen
na het opzetten van zo'n koehandel...
Het wordt dus uitkijken naar het

getekende ontwerp van de inherziening-
stelling van het gewestplan. Als het aan
de KU Leuven ligt, zullen hierop be-
langrijke wijzigingen ten opzichte van
het voorstel van de Eksekutieve te
vinden zijn. De bestemming van het
Termunckveld zal wellicht nog niet
gewijzigd zijn vóór het openbaar onder-
zoek, maar hetzelfde geldt misschien niet
voor de precieze afbakening van het
wetenschapspark zelf. Allemaal in dienst
van het algemeen belang, weltever-
staan.

Pieter De Gryse

beloofd, maar uiteindelijk blijft maar
een gebied tussen de 20 en 25 hektare
over en het betreft niet eens een aaneen-
gesloten stuk. 10 tot 12 hektare is
eigenlijk bedoeld voor de uitbreiding
van de kampus Toegepaste Wetenschap-
pen. Bovendien zijn de voorwaarden die
men ten aanzien van het Kareelveld stelt
voor een wetenschapspark een vrij grote
beperking." Blijkbaar kijkt de universi-
teit dus ook uit naar het Kareelveld als
mogelijkheid om bedrijven aan te trek-
ken naar de universiteitsstad.

Ontgoocheling
Er is echter nog helemaal niks defini-

tiefs beslist: het gewestplan is nog maar
in herziening gesteld. Eerst moet de
beslissing van de Eksekutieve nu in een
konkreet getekend plan worden omgezet
door een ontwerper. Daarna komt een
faze van openbaar onderzoek waarin het
ontwerp-gewestplan naar de Regionale
Kommissie van Advies, naar de Besten-
dige Deputatie en naar het gemeentebes-
tuur gaat voor advies. Elke burger kan
gedurende een periode het ontwerp
inkijken op het stadhuis en zijn bezwa-
ren schriftelijk kenbaar maken. Eenmaal
alle adviezen gekend zijn, wordt een
definitieve vaststelling gedaan door de
Eksekutieve. In het gunstigste geval
neemt deze procedure toch wel één à
anderhalf jaar in beslag. Het is trouwens
frappant dat er nu, bijna vijf maanden na
de beslissing tot inherzieningsteUing, nog
steeds geen ontwerper ïs aangesteld:
blijkbaar leidde het vertrek van bepaalde
personen tot een vermindering van de
politieke wil om dit dossier te realiseren.
Bovendien zou de procedure deze

keer nog wat langer kunnen aanslepen.
Minister Kelchtermans heeft immers
vorige week nog met grote trom aange-
kondigd dat hij in deze ambtstermijn
grondig werk zal maken van het langver-
wachte Struktuurplan Vlaanderen - een
overkoepeling van alle gewestplannen
die de inrichting van heel Vlaanderen
zou regelen. Zolang het Struktuurplan
niet klaar is, mogen er geen ingrijpende
veranderingen meer doorgevoerd wor-
den in de gewestplannen. In de rege-
ringsverklaring was zelfs sprake van een
moratorium op alle BPA's die een
wijziging van het gewestplan inhielden.
Uiteraard moet dit allemaal met een zeer
grote korrel zout genomen worden.
Minister Kelchtermans in de Vlaamse
Raad op 20 februari: "Wijzigingen moe-
ten mogelijk blijven om aan bepaalde
dringende maatschappelijke noden te
voldoen."

Pieter De Gryse



WETENSCHAPSPARK Veto, jaargang 18 nr. 27 dd. 27 april 1992 5

Deplannen van de KV Leu-
ven voor de aanleg van
een wetenschapspark langs

de invalsweg E40 en eventueel van
een industrieterrein op het Ter-
munckveld zijn in vele opzichten
een aanfluiting van de milieube-
kommernissen die achter het ge-
westplan steken. Op mikronivo
gaan ze regelrecht in tegen een
aantal eerder gemaakte afspraken.
Op makronivo zijn ze de aanzet tot
een verregaande inkrimping van de
open ruimte in de regio Leuven en
tot het dichtbouwen van de zone
tussen Brussel en Leuven.

Op 22 maart 1991 stelde milieuminister
Theo KeJchtermans (CVP) zijn 'Groene
Hoofdstruktuur voor Vlaanderen' voor.
Als onderdeel van het globale Mina-plan
voor Vlaanderen, dat een jaar eerder was
bekend gemaakt, moest de Hoofdstruk-
tuur de ontwikkeling van natuurgebie-
den in Vlaanderen garanderen. Het ging
echter slechts om een richtnota. waar-
over een hele reeks instanties nog hun
advies mochten geven, en die in het
najaar van 1991 in een dekreet zoe
gegoten worden. Tot op vandaag is daar
echter niets van terecht gekomen, on-
danks herhaald aandringen van druk-
kingsgroepen als de vzw Natuurreserva-
ten. In de laatste regeringsverklaring is
wel weer beloofd dat de Hoofdstruktuur
in dekreet zou worden omgezet.
De Groene Hoofdstruktuur definieert

vier types natuurgebieden, waarvan
vooral het 'natuurontwikkelingsgebied'
van belang is voor het dossier van het
wetenschapspark. Het gaat om gebieden
waarin nog voldoende mogelijkheden
bestaan om, met specifieke steun en
maatregelen, de natuur te ontwikkelen
tot een heus 'natuurkerngebied' (het
meest beschermde type gebied). Om die
evolutie te stimuleren kan de overheid
werken met subsidies en beheersove-
reen komsten of zelfs tot verwerving
overgaan.

Wachtbekken
Een groot deel van de 15 hektaren

langs de invalsweg E40, bestemd voor
het wetenschapspark, valt in een gebied
dat door Kelchtermans werd ingekleurd
als natuurontwikkelingsgebied. In dat
perspektief is de aanleg van een weten-
schapspark er volstrekt onmogelijk. Dat-
zelfde geldt voor het voorziene wacht-
bekken voor overstromingen ten zuiden
van de kampus, langs de E40: ook dit
gebied is natuurontwikkelingsgebied. Bij
de stemming in de Vlaamse Eksekutieve
over de inherzieningstelling van het
gewestplan Leuven, was KeJchtermans
aanwezig. Hij stemde voor de aanleg van
een wetenschapspark in dit gebied.
De Europese Gemeenschap besliste

een tijd geleden om in Europa 'vogel-
richtlijngebieden' in te stellen: gebieden
waar de natuur aan specifieke voorwaar-
den moet voldoen omdat ze druk
bezocht worden door vogels. De ver-
schillende lidstaten moesten deze gebie-
den bij wet beschermen. In België is dit
nog niet gebeurd. Ons land werd hier-
voor al terecht gewezen door EG-
kommissaris voor leefmilieu Ripa di
Menea. De vzw Natuurreservaten dreigde
er al mee om hierover naar de Raad van
State te stappen. Een deel van de hele
zone voor openbaar nut rond de kampus
in Heverlee ligt in een vogelrichtlijnge-
bied.
Om het overzicht van de situatie op

mikronivo volledig te maken, moeten
we hier natuurlijk nog de koehandel aan
toevoegen die de KU Leuven probeert
op te zetten met de Vlaamse Maatschap-
pij voor Watervoorziening (zie ander
artikel). Als de KUL, in ruil voor het
afstaan van een deel van de oorspronke-
lijke 15 hektaren, het stukje bos zou
krijgen naast de kampus, betekent dit
een zoveelste aanval op het bosbestand
in de buurt - de verwoesting van het
Remisebos voor de aanleg van Imec is
voor sommigen nog niet eens helemaal
verteerd. Dit stukje bos zou zoals gezegd
biologisch zeer waardevol zijn.

Dichtmetselen
Het wetenschapspark heeft echter ook

een aantal belangrijke gevolgen voor de
hele situatie van de open ruimte rond
Leuven. Tot nog toe was de industriële

En wat met het milieu?

De laatste van onze zorgen

De zuidgrens van het wetenschapspark: een talud die ooit werd aangelegd voor een spoorweg die er nooit kwam - de
zogenaamde 'Engelse berm:' (foto Rob Stevens)
aktiviteit in het Leuvense voor het opgeofferd wordt en de KUL de hele een verbindingssnelweg tussen de A2 en
overgrote deel terug te vinden aan de zone rond haar kampus in Heverlee gaat de EI9 Brussel-Antwerpen, die van
oostkant van de stad. Daar loopt van het volbouwen, blijft er van heel die groene Rotselaar naar Weerde zou lopen. Die
noorden naar het zuiden een industriële zone in het westen niets over. Noch van verbinding staat al lang ter diskussie en
as: van de industrieterreinen aan de de toch al schaarse landbouwgrond. minister Sauwens heeft zich er altijd
Vaart, over de stationsbuurt. naar de In het perspektief van wat momenteel tegen verzet. De druk van de autoen de
Philipsterreinen en tenslotte het grote in en rond Brussel gebeurt, is dit een betonlobby was echter groot en ook de
industrieterrein van Haasrode ten zuid- regelrechte ramp. De huisvesting van de Kamer van Koophandel wenste deze
oosten van Leuven. Langs deze hele as inwijkelingen in Vlaams-Brabant ver- verbinding. Nu is ze wel opgenomen in
zijn er ook uitgebreide mogelijkheden loopt momenteel op een totaal onge- het gewestplan. Sauwens stemde nu
kwa openbaar vervoer (trein en bus). koördineerde manier. De zone tussen voor dit voorstel in de Eksekutieve. Deze
Ten westen van Leuven daarentegen Leuven en Brussel dreigt zo helemaal verbinding loopt ook dwars door een

vindt men nog heel wat open ruimte, al opgevuld te raken, zodat we één groot natuurontwikkelingsgebied en voor een
wordt die natuurlijk doorsneden met de stadsgewest Leuven-Brussel krijgen. Reak- stuk ook door natuurkerngebied. Ter
E40 Brussel-Luik en de A2 naar Hasselt tie van ingenieur Jan Schreurs op herinnering: KeJchtermans stemde ook
(die in Bertem op de E40 komt). Enkel protesten tegen deze evolutie: "Ik vindt voor.
Gasthuisberg neemt hier als groot kom- natuurlijk dat de milieubeweging vaak De KU Leuven mikt voor de uitbouw
pleks veel open ruimte in. In die situatie gelijk heeft. We mogen echter niet van haar aktiviteiten in deze zone
dreigt nu echter verandering te komen: nostalgisch worden." volledig op de automobiliteit: weten-
het Kareelveld zal, na de invasie door de Het inherziening gestelde gewestplan schapspark en Termunckveld liggen
Cera, nu volledig volgebouwd worden. bevat overigens nog een flagrante aanval langs de invalsweg naar de E40. Het
Als nu ook nog het Termunckveld op deze open ruimte: het aanleggen van openbaar vervoer in deze zone is niet

uitgebouwd, enkele busverbindingen
niet te na gesproken. Zowel ingenieur
Jan Scheurs als schepen Massart haast-
ten zich echter om ons vorige week te
verzekeren dat hier werk van gemaakt
wordt en dat er al gesprekken met De
Lijn zijn geweest om de frekwentie van
de busverbindingen op te drijven. An-
derzijds is Jan Schreurs echter duidelijk:
"Je moet toch ook realistisch zijn. Het is
nu eenmaal zo dat het soort mensen dat
op zo'n wetenschapspark werkt, zich
heden ten dage met de auto verplaatst.
Bovendien: we maken toch gewoon
gebruik van een bestaande infrastruk-
tuur?" Uiteraard wel, maar zo gaat men
volledig voorbij aan de overbelasting
van E40 en A2 die nu al een feit is - denk
maar aan de dagelijkse problemen aan
de verkeerswisselaar in Bertem.

Barbecue
Nochtans zijn er ook mogelijkheden

om het wetenschapspark in het oosten
van Leuven te vestigen. De Philipsterrei-
nen zijn misschien wat aan de kleine
kant, maar rond de Vaartkom is er
momenteel plaats zat. De site heet echter
niet zo aantrekkelijk te zijn en daarom
bedrijven die zich normaal in een
wetenschapspark zouden moeten vesti-
gen, af te schrikken. Schreurs wijst er
echter op dat men hier eventueel zou
kunnen naar uitwijken, op voorwaarde
dat de stad een handje zou toesteken bij
de onteigening van de terreinen en bij de
infrastruktuurwerken. Hij vreest echter
dat de stad geen cent meer zal overhou-
den na de herinrichting van de stations-
wijk, die eerst zal gerealiseerd worden.
Nochtans zou een dergelijke opwaarde-
ring van de troosteloze Leuvense kanaal-
wijk zeer welkom zijn. Bovendien zijn de
mogelijkheden voor openbaar vervoer
hier veel uitgebreider, zeker wanneer de
TGV Leuven zal aandoen. En in het
kader van de opwaardering van de
binnenvaart, zou de Vaart meer gebruikt
kunnen worden.
Ook voor schepen Massart is deze

mogelijkheid niet volledig uit te sluiten,
als de aanleg van een wetenschapspark
in Heverlee niet zou kunnen doorgaan.
Hij verlangt dan wel weer dat de
universiteit" ernstige financiële inspan-
ningen zou doen. Beide heren verkiezen
echter om eerst alles op alles te zetten om
er toch een wetenschapspark in het
westen door te drukken.

Pieter De Gryse

De geschiedenis van het
wetenschapspark

Willen is kunnen

Als de KV Leuven iets wil,
laat ze er geen gras over
groeien. Haar stem wordt

dan ook overal gehoord, zowel bij
de stad, bij de Vlaamse overheid als
in de bedrijfswereld. Zo ook voor
het wetenschapspark: de omstan-
digheden die noodzakelijk zijn
voor de aanleg van het park
werden op vier jaar tijd zonder veel
problemen geschapen.

In het begin van de jaren zeventig
definieerde de nationale overheid het
statuut van 'wetenschapspark': een in-
dustrieterrein in de nabijheid van een
universiteit waar zich bedrijven mogen
vestigen die zich in de eerste plaats
toeleggen op onderzoek en niet op
produktie. Die bedrijven kunnen reke-
nen op een intensieve samenwerking
met de universiteit, een goedkoop terrein
(door overheidssubsidies) en een relatief
hogere investeringssteun dan elders, In
Vlaanderen kregen de drie grootste
universiteiten elk een enveloppe met een
aantal hektaren voor zo'n wetenschaps-
park: de KUL in Haasrode, de RUG in
Gent en de VUB in Zellik.
De 50 hektare waarover de KUL in

Haasrode beschikt, raakten stilaan opge-
bruikt, zodat men tegen het einde van de
jaren tachtig begon te denken aan
uitbreiding. Daarbij kijkt de KUL met
jaloerse blikken naar haar zusterunief in
Louvain-la-Neuve, die over 150 hektare

beschikt (waar nog 80 hektare zou
bijkomen) en grote bedrijven - bijvoor-
beeld Shell - wist aan te trekken. In
maart 1988 pakte algemeen beheerder
Karel Tavemier op de Raad van Beheer,
het hoogste orgaan aan de KUL, uit met
een nota waarin hij ekspliciet pleitte
voor een nieuw wetenschapspark. Op
dat moment waren daarvoor al samen-
werkingsvoorstelJen gedaan door de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap-
pij (Gom) Vlaams-Brabant.

Kontakt
Waar de universiteit met haar nieuwe

'park' terecht wilde, was toen ook al
duidelijk: in de direkte omgeving van de
kampus Eksakte Wetenschappen in He-
verlee. Die onmiddellijke nabijheid
moest een intensief kontakt tussen de
vorsers aan de universiteit en het be-
drijfsleven verzekeren. Bovendien was
een inplanting op die plaats volgens de
KUL perfekt mogelijk binnen de be-
staande gewestplannen. De hele zone
tussen de Leuvense ring (oosten), de
invalsweg E40 (noorden) en de Kardi-
naal Mèreier- en de De Croylaan
(zuiden), en tot aan Egenhoven bos en
de E40 (westen) stond immers op het
G P ingeschreven als zone voor openbaar
nut.
Hier raakte men echter een diskussie-

punt: kan een industrieterrein met pri-
veebedrijven beschouwd worden als een
zone voor openbaar nut? Voor de KUL
wel, zo verzekert ingenieur Jan Schreurs,

diensthoofd van de afdeling Fysische
Planning. Hij verwijst hiervoor naar het
mammoetdekreet Coens, dat in artikel 4
stelt: "Universiteiten zijn, in het belang
van de samenleving, terzelfdertijd werk-
zaam op het gebied van het akademisch
onderwijs, het wetenschappelijk onder-
zoek en de wetenschappelijke dienstver-
lening" (onze kursivering).

Een wetenschapspark zou een voor-
beeld zijn van die 'wetenschappelijke
dienstverlening': de universiteit stelt re-
sultaten van haar onderzoek ten dienste
van anderen. Een dergelijke redenering
is natuurlijk klinkklare onzin. Tenzij
men gelooft dat die priveebedrijven
waar de universiteit haar 'diensten aan
verleent' zouden handelen 'in het belang
van de samenleving' en niet in hun eigen
belang. De Vlaamse administratie voor
ruimtelijke ordening (het Arom) zou
deze redenering van de KUL dan ook
betwisten.

Kraamkliniek
Hoe dan ook, vanaf 1988 werkte de

KUL onverdroten voort aan de uitbouw
van haar plannen. In een eerste faze
begon ze met de oprichting van het
'Innovatie- en Incubatiecentrum KUL
nv' (liC). Zo'n centrum is eigenlijk een
beschermde omgeving die onderdak
biedt aan beginnende bedrijfjes die nog
niet klaar zijn om op de markt te komen.
Ze worden gezamenlijk gehuisvest en
moeten aldus niet de zware overhead-
kosten dragen. Het IIC is dus een soort
couveuse voor bedrijfjes die zich in een
latere faze op de produktiemarkt willen
wagen. Voor het projekt werden in de
loop van 1988 de nodige investeerders
gevonden, zodat de eigenlijke oprichting
van de naamloze vennootschap al in
december 1988 kon plaatsvinden. In
1989 werd dan het eigenlijke IIC-
gebouw opgetrokken, aan de Kapel-
dreef, net tegenover het gebouw van

Scheikunde, ten westen van de kampus.
Aldus werd eigenlijk de eerste steen
gelegd voor het latere park.
Het duurde tot april 1991 voor de

zaak van het wetenschapspark opnieuw
op de Raad van Beheer werd besproken,
met een nota van Jan Schreurs. De Raad
nam nu ook een aantal konkretere
beslissingen: het wetenschapspark zou
zeker aan de kampus Eksakte Weten-
schappen komen, men zou de nodige
terreinen proberen verwerven en er
zouden gesprekken komen met Stad
Leuven over de (her)inrichting van het
hele gebied ten westen van Leuven.
Weer zat de universiteit niet stil. Eén:

in het lijvige dossier met de aanvraag
voor herziening van het gewestplan dat
vanuit Stad Leuven in mei 1991 naar de
Vlaamse administratie werd gestuurd,
was met de eisen van de KU Leuven al
rekening gehouden. Twee: op minder
dan een jaar tijd verwierf de KUL zo'n
15 hektare langs de invalsweg van de
E40, op de plaats waar het wetenschaps-
park moet komen. Aangezien het om
een zone voor openbaar nut gaat, heeft
de KUL hier een onteigeningsbevoegd-
heid, waarbij de prijs van de grond
bepaald wordt door het 'Komitee tot
. Aankoop'. In januari 1992 bleven nog
slechts enkele kleine percelen in dat
gebied aan te kopen.
Uit de nota van Jan Schreurs blijkt

tenslotte dat men op dat moment van
een kabinetsmedewerker van minister
De Batselier, de heer Vanderstockt
(voorzitter van de interkabinettenwerk-
groep 'Industrieterreinen/ Ambachte-
lijke zones), de verzekering gekregen dat
het kabinet waarschijnlijk bereid zou
zijn om aan deze zone het statuut
'wetenschapspark' toe te kennen, al was
het kabinet wel "van oordeel dat hier-
mee de enveloppe van de KU Leuven
zal opgebruikt zijn". De eigenlijke uit-
bouw van het park kon beginnen.

Pieter De Gryse
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Kringverkiezingen bij Ekonomika

IIEkonomilca geen
organisatieburo"
Verkir7illgm bij Ekooomib

zijn altijd groots OIfPdIC
spelbVls Na flCO "b&s'-

jaar (de Fkooomik..w:>litzillgCIiI
hadden met flCO ~

zending twee jaar geleden w:d
kwaad bloed gezet wqem de
massa's geld die er-tqmun wum
gegooid) wad nu de "IIeodrik
HIDrIJIIuq Bógam-SIijn Vijf WJOr

lJtIoaIf VamcuIm'-twm1Iijd Iq
flCOS o~ De DdmsIrut
wad eokde dagen gt:it:SiCi vead
YOOI" drinkfestijnm. YaÖms aan
bet spit en de meest nita:nIopende
aUDbic:s.. Zolang er- maar am-
biance ~ nietwaar.
.9 idcIIi'l& tot de p.... isdIe

~ vu cuRIe brjaanIe f.:I:oI&.
~ zijn OIIZI: bÏll&vatiI>-
zio&r:a Dir:t cm idaIe §. 9 ft jrI

lid pc*Dir:d aan Ulp'äqljjrg .... op
de proche stdIm.. Eh.... M. is pil

0IpIaisaIie-bur - m slat 111: Iczm ia de
ridtlijnm van lid NcuInaI Komik:r,
ebt de «rlirziult,. UlpuiseaL Dat dil
mr:a- ~ is ciao n::aIiIciI,
bewijst liet i:il dal sIa:tIls cm vu de
hn:escricuzc l*JCf!tII caan &aIadII ....
cm pRJplIIIIIIJa ia cIbar Ic bob:a.
Aka pIoq 'IDtam' .... cm wj
cIq:,I:Iijk pq;taDdDL En pIoq "XDr
(lIDI" de § ijt.,uiw popuIaäe 5bÏp)
Wldtdir;dt: zdI5 ......... Nou ~
paDIIIIL

kt "Db~' cIIl pIoq XID ia
.... ". ........... woIf!ta5 de Iay-
OiIbqcls vu f.alIäd "liet Wiaidicalje'
- CD ebt OiCIÏfijUas bol !iIDd vu de
.... iiri - .... IIICII Icza: ~
DKICfaI bier pil c:inrldcpc uilwcidiat;
Wlwadltcu YaD Wld ......... jDr"
allemaal DÏd zal raIiscraI,. CD lIoe
bmidIbd wij lid wd ZIA:D doca..-
Bdahe de cuRIe .". opmalÎiiF* ÏIl
dItzrIiIe .... wounI 0iCI-cm lij
Ol ..... ca cIMisiIt:il (_): pcsidicao
mr:a- iadejuca, .... qNIirmI opat 1I0OI"

ir:dcn:ca. S1r:r:ds iemand bot:illJiar
wad cr: op de voI§:ade pqiaa's met
pil wounI §:IqIl 0iCIex*: -- mi&e
WIlD vu ~ Maar ebt -Ambj

vcneb:nI!'" was,. !iIDd baiIco kij( aldus
lId .. uclwmlj

stripYloek
De lIIaqcs vu de drie .k.... »11u

("'Ani PlO àat JoIaay'. "Lanat -wc.
CD 'Ik deat dus ik lImk")

-Wl""'udddr:awnrllrldo-DU5l ... lIiIarisck ~
&AJiIID&"s CD dito ÜIÏYiIcÏIcD aIcmaI
kt "P ....,.. _ het Nc*!m. Dit
spcciaI1IOOI"deWIl., .... OMi1CIÏiiIIt:
NcaöaaI KomiIi:e ('lid wab:ud ~
Ica") iIIOCl aop loczÏcD clllalesClldcle-
likWIioopt CD lIoudI cr:s1IikIe iqds op
-- Ea 'iCJ'I.q .,., .....a.as (PIocz
- de lIIIIum ca AaaniIie, af&dort
"PwdIIA") wad bjwouobedd iIIÏct ~ _
laIca tot de wal.,öpa ...'"'tiWS a..
cIIl 111: 111: laat was ÏiiiiiitSLiRiUL

Iloonbt IMSi'wa ••'c CCD WIIDiII&
is" bb'CII sIcdits hila: 0iCI OIO
bmpIpr Ic VOCIt8 de pulli:
sIcaida&. tJadi«iiw 1op cbaIo .... Op
............. wad part PId lid
pIaUa van de afi::la::s.cm abmIàldie
ex*: al aaa de iqds ......lid NcuI:om
Uiida wtapca is. Nimuud lIIaI: aftida::s
_ de ..at pIoq ow:rpIaüaa tcazij
dil al Fa::unI is door- ..... btaa •• hs..
Dat pIoq"XDr diewa:llletstDalbedd
Ote".:a~ was dm ex*: 'iUUlrmadijl
111:wjII:D _lid fr:ilclll 111:de kil: wa:l
Iaat: ..... I1w1*á ... J.. 'ca.1r:I"-
.. de...Jr:n:a lid _ die CCISIe aw.!
ma:staI 1I0OI" Iddr:a lIiddca. "IIIIcam'
............. wd cm aaaIaI ..nast-
laire&dJuuweu buaca .' .._.1 AJng
o CD hol lIiiw:a biaucaia vol PId
"IIIIcam'-didIt:s,. CD zdIS de FUt CD
lid AIma-pcmJur:d a..IIb "IIIIcam'-
petjes op.

Uit Pft*:.'il .... ex*: "PtdIIA' afIiI:ks
UIKIcr de 1I'OI1U vu cm cIoodsJ'w> ir.
WlSplcid, waaöa de pIoq opicp tot lid

Komplot

Oikonde Op zoek naar vrijwilligers

Er is altijd
nog een plaatsje

.. '_X'I ...,.aanI 111: wonIca. Of dil
CJIIiaiiii>ii:l aIIjd wd mp:d WICIlI, is cm
audc:Ie waarr Ziju&n* ÏI .Iï w·.....
§ha••Iiibt**' CD 1I0OI" kÏIldcn:Il CD
joIw:mI. PS)' ..... N.,_ lrIjwjjrtrg" be-
jaanh .... ml CDp-e Ä .. de
SiiliLillcwiug_' 19921I00I" ......... •
111: bicdrn ta:m

~Yalll:JDaiSCilopdieop
CCD m..at lMiIiÏIr p...... 1IdJIJca
ua::t "woucII". Op :zida Ijlt CIJCIIS mbij
icmaud __ cmCCDi .... CD~

spdaraI §!FI'CIL Ma.wie ia zit CÏf:ICIl
bCIl ~d wcadl ua::t lianIe
.... __ wcdïrs YaU CCD ........

ft ......... ~ CIII5IÎF_ "eR". vocIl
aaa .DIORliU lid paL Nopt ..
.... ~." 1 C.clie1ll:~
...._ iIIÏct aIcca aaa. lij a.Icn:a pal
lid iIIÏct OIO • 11 ' C. WWiW 111: 111:
..m. bjgI:a.. v..a ÏIlIId 1qia baiIICD
p...... :zida Ir...• hwwliibt ••
w:daIca door- ~ .....,ucid ÏIl cm
lIIIIicu cIIl UIIWddocme bascII ...
hiIxIr:a_ Dat CCD •• """' .. ca p:d
fiwltlÏi...,CiMI CJIIiaiiii>ii:l .... is. Ijlt

s.mc. ua::t audc:Ie 'Iriw 1 .. iIiiIi.
lÏr:W:D probcat ~ CCD

CJIMIIII ait 111: UiIp.§ ....
lIiabj is CCD.... - ;i je. aaa 111: bicdrn
ia CCD kIciae pa::p. ÏIl CCD f:lCWDmllIiiÏ5
CD op maal _ elk bewc.r:I:. Naast
'WOIICIl iIIOCl Cl" ex*: _... paa _
wat,. wijl: aidat:idiic .... sociale
, __ lip. tdaIics. ...adI:a. -
Ea 1A:dd: cm 11". ... .......

bicdl_ CCDIidit ....... 11- .Iiibt*=
joagr:n: CCD bmr:r _ ia .... Iiais CD

<Mmade ZIIIJ:J ..... de I."•.Iiug \\Jol"
de "'idiNwsn"t; ba lid lIuis cm

i1JCde iIIÏbaI!Iba5Ïs 'c." .... adde
btwuas zja .... 5pDI1icf .. e."I
Mapan _ de 5pOI1Üib is dus pa
.. uIiiwu. De 1IIÏcIÓIl .... cm ..at
bewma maalt til ca likII: 111: oci:am

hui .. 1iI"_. gcIdd.. .... pa mlcIe
pIoq 5(S ,. de 4nniikn bdwaId
k:di, Idl DICD de twa:de 1001"'.'"
WIl cIiqpoCD die op de sIr:diIst simmde
pIoq baddca gcstr:mIL Dal RSUItaat
W'ORIl ciao 0IJCCIIdd bij de puolm die de
drie .bltlmde pkJqpt ia de CCISIe

RBIe f!tIwaId bdJbm.. Als cm pIoq
ciao lIDI: iIIÏct de la::Ifi WIl de S1t:... jj1CU
§:bqp k:di, W'ORIl cm dr:nIe stem-
RBIe p....... __ lIDI: twc:e
pkJqpt owdIIij1aL Ecu b••q*'s ~
liI:aII" __ woIgcDs pcáwa Schok-
bcrt :zmD:I" iDCtt lid beste.. De pIoq
met cm PlOamma. pIoq ........
Ia::di _ éáa __ ... f!tDOCI: wt-L
Met 1024 sIIei'I"W!jj w:nI!.§ 11 111: met
CCD ruime WOISpIUII& "XDr. die 640
Ëii ..CII brfaaIde 'LanaI \Vcshtaams"
wl§lePld wxr90sIIei.U.W!jj ~
de beide § 11 c:q;µ;u:s 20 stem-
IIICII ia de sIIcqRD.

\\JI§:ad jDr" lIIlJlI3I de ", •••• iiÏoI.~

dcI4CD ZÏI:II dus DU5l de 'lassidns ex*:
aaa cuRIe iiÏr:Inn: atIiYiII:iIcD CD ~
bcmds 1CI wacIIaa.. Wal de .iuucudt:
pIoq aIauaaI ua pIaa is" slat 111: Iczm
ia de c:btra-aIiIie van lid I..aatsfe
Nir:aws.. Zïr;puCNW ... ÖCJoIIodIl CD
fiUS1 .. ditdat; ziju __ cakIe van de
idccio die de ~ ia pcUo
btdi.. liet lIodt dus DÏd bij lidjaarlijks
lc!upamde~lII:~--De ~ wa lid CCISIe
dtd ua de .......... ~"Utilect.
Duki" '"aiict ÏIl de 1CI"."..ct __ -.

.. de ftI •• h...atiug dal ...............
Itdcn tot au lOt Ic 1RÏiJÏE op de ~

..... de a••• p Iwd Of de lIICIIDaI
§ Ip••Iibt*= zju ~ zal baIm,.
wudl ah............. aIcm maakt bij
:dz:r pil bM. .. c:IIk pal duurt lid
wa:llilDllIIIIÏiIdcI" laIc als je Dir:t de hele
1jd aIr:m ZÏI..

Ecu cII:qpijk aaabod" u." ,_ aan
de siIua6e WIl de.ÎlJlllPt. PId iiÏr:Inn:
bmm CD Ïlp§."_ ba pa
mtdc .......... lIuIpw:dcaiIc të-
den. De wij.iiIiigµs bIuueu dil wd door-"
liet 5aIIItIIbaL De bo'qÄ.a:J4 WIl

<Mmade ZIIIJ:J 1I0OI" I 9. -lilt; lij
aalutal bj«u1Jcdd .q;rI"'*'t; lid
...... _ de joagr:n: ia lid ~
gig, PId u.-.......de 1CI"-g'" 1Dpits.. Jlaaruaad bespeelt bij
de piJl: ,.. DIIr:D PId de ...... iIIij;µs.
De c:dd is road. Sawtuwuku is de
hen .......

Iouba:t cbaita ia lid Lc:Inmse 3
I'''.''N ..... ml ..... CCD3-td Di-
~samwtoUiiCii Pldew:ma:t 'Ps-
1tD"_1Iet zju maDiICII CDmJUWaI die als
lÎdil lIICIIIIaaI § 1 .Iibt*;, als eh-
PS)' liÄhN la::: ........ als jolige iusId-
~ mals c:Ils-tpltt ••• ule Dir:t
mlIDI: lIÏclaIr:m bIuueu WUiICII.. WOIICiI
ia cm §11.' ti ",sJwës. aIr:m CD todI
ia §OCP. .... Ia::a op wq _ mr:a-
•••• ""Icicl CD zrIIiou 1 Soms
1IlIpCCD 'w:adnS· ~
~ CD SIJIII5 zdrs
....... 0 iidr a:IiItn.

liet ~ _ ot-
Irnade ,..1IItII!IItII op ia ab4I: DiXJd5i..
.-ïe.. Uit lIiiÏ5 gczd. ..... ." .. op de
dool, - ECD cII:qpijk CICIIIrWD ba cm
CCiSIIe PC15p:."jd birdcB. De 'rml ••

qi:Is Iiqp cr: owaigcas ~ 0IIl. Ook
... waku booc:psla .... CD ~

PxIIt waden _ Uiida.ijspailP-
.... CDbn:dcre~
k.dl_ii.iI. zal dunAu mr:a- u........
bcsta:d wudtD bij lidopsdm _ lid
Wddicdje CD het wddijb: lIabIa-
bbadje.. Onda de baocJ:IdIa::id _
dczdiIe vim-pn:q:s zal cm Dicuwe
~ lC5I5IJi1t:R:II die speciale -
dadIl wil bcstcdeu aan de ~
studr:nIcn

De §OCIIC wiud WUÏl ex*: OIIU
Eb.... nib Ja cm ...-aIje 'Gn:r:.
peaa: aciIfaa!' 5ItIl de pIoq zida de
~ lIoe zij cm SII:aIIje ba bjcIr;w:a
aau het milieu.. Dat is cm aiir:uw ~
ia de E)rwwwnib lI' .......Ns" op lid
(iIIÜk) miIiaHItIAl_ ,.q~
micjaar ua, ..... de ÏimiIÏDI is Dir:t cdil
wal DICD ZIRI 1CIwa:I4aL S1td4:s cm
vjiIe van de totale pqJÏcipodubie _
Bg.... iÏb ZIRI op ~
wudtD r.**.d Er W'ORIl ~
sda::rmd met de WC.'N ....I....pr: ..
spaak als ZIRI wit papiia" bcfcr: zijD .....
de loua:DbalÏe {De1II:"wc • 11_.... cIT
R" uiIspraak is bUltiUb op zijn miast
_ twij'''I''t; allooi; aaien: ~
1RJUWbue} ...,. .aiwappclijb: UIKIcr-
:zockn bdJIc:u ÏiiimcIs u'W"'oad ebt
biilp ....Pliin cm sauk ~
is). liet lijkt bier dus ccnIcr 111: pan OIO

cm pubIiriIm uD§'kFdrid Dal
was al Ic mcdm lijdcDs de 1CI~
b~ zdf ..... cr: iiqwt:ipualil)-
riAl DÏd uit de ludIl was CD ex*: lid
"ocbuwlje _de t*xI: zr:trwasDÏtl op
~f!tdautl.

lIIS samtII.. wat CCD -ng.ÎIÏf!ti bicdl is
wdisw .. aahs" ..... aeuc:w:w..iirrlCD
0IIIIIidwar De boOCJi5laa:l*:u 1IlIp

..... ~ lc:nJijI "'llJ.iIigµs als
'iasIap:r" Ï05Iaan ..... de awad- CD

~1IicnoorbW:nqCCD

tdostcma~

Grondig
lNIopI .. lIItII!IItII zien ia ... CÏf!tD

hfsjhplie de IUÏD4e OIO icmaud op 111:
'UIf2L Die 5ÏIuaIÏe CD die l1IÏiI*: iIIDIf3
auim wudr:a ~ a .
FZÏD.lizfi: .. a::p" CJIMIIII CCDImgcm
CCD wdw&:Iaaeu pclÏo!k,. _ Oitmade
probcat de YIUI: - CJIMIIII CD lid
aaoboc! op cIIaar .111: "" •• k'l Ja de
loop -.Pi CD -.:usaus 1CIbcüt:u CCD

aauIaI ~ U1Jwiiliigµs -=de.~
IID1U.N I.......wzn. De .. pmsabt: iS

nuopmcl_DicuwekDdmLAaade
ÏirMAIcis wudl pua§l OIO a;ttdwmde
1jDr" mee Ic waka. UiIcnAnI wudl
daanwcr: 100IlIif ~ gr:paaL Tcsr:tt-
OIIU dil «'«119 "k." _ cm :za:.-
1OOIdtIi& CD iiiÏli:iDAle ZÏimlI WUiICII..
Ook de audc:Ie CIp'Iwp"iMina S1UD
mwim met de nj.iIigµs.. W"ltzida als
ÏOWOOCI;, Iw:mdrr, 'iasIap:r" mmet wdk
aaobod ciao ex*: wil UiifAlUcu" wudl
met OIJCII anDCII CJIiI.1>aDI:ItD

*~FZIrlT-.atJ7.
3OJO Ka.Jft..LD. 'R OJ6I22.96.lJ.. 0;...
~OijJ»IÜftiiop-aIc Z71fU_
20.00. mi ~ ÏIr Ms.:. Jt.r
E...... 141OOOu.-.
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Preses voor allen,
ook voor racisten

op te merken de vraag maar beter niet te
beantwoorden. Dit kan enkel maar de
geruchten bevestigen over zijn ekstreem-
rechtse sympatieën. Getuige hiervan zijn
merkwaardige lezersbrief in Veto, enkele
jaren terug. Toen beschreef hij islamiti-
sche migranten in Brussel als "ze erken-
nen ons rechtssysteem niet, en willen een
parallelle orde op ons grondgebied, ze
willen geen varkensvlees op school
tijdens de kooklessen, enzovoort", en
wist wetenswaardigheden als "Het volk
als eenheid verdedigt zich tegen onrecht
en bedreigingen van buitenaf", en "Een
mengelmoes van verschillende kulturen
kan moeilijk nog kultuur genoemd
worden. Kleine groepen zetten zich
hierover heen, maar geen hele volksver-
huizingen." (Veto, 24 oktober 1988,
p.2)

ren. De hoop vervloog echter snel toen
de diskussies zich Toespitste op enkele
knelpunten: wie had welk programma-
punt van wie gestolen, en wie had zich
niet aan welke afspraken gehouden.
Gelukkig namen ook enkele lolploegen
aan het debat deel, zodat verhinderd
werd dat het debat ontaardde in een
scheldpartij. Door op de rand te balance-
ren van het vulgaire en komische, wat
hun dit maal overigens vrij goed lukte,
slaagden zij erin wat animo in het debat
te brengen.
Uiteindelijk viel er tijdens het debat

ook inhoudelijk enkele interessante za-
ken op te tekenen. Het bevestigen van de
onatbankelijkheid van studentenraad te-
genover de direktie van de instelling is
hier zeker een van. Dit orgaan, dat sinds
enkele jaren de belangen van de studen-
ten verdedigt op onderwijskundig en
sociaal vlak, is het laatste jaar aan een
heuse revival toe, mede onder impuls
van de beloofde bevoegdheden uit het
Holt-dekreet. Het is ook dit orgaan dat
nauwe kontakten onderhoudt met Loko,
via haar afvaardiging bij Sociale Raad,
en met andere Holt-instellingen, die zich
momenteel onder de vlag van het VVS
bevinden.
Ook rond de racismeproblematiek

viel er wel het een en ander te noteren.
Na een vraag hierover aan de ploegen,
vond preses Patriek Nijs die gewoonte-
getrouw het debat leidt, het nodig vooraf

scharen, iets waarin menige Leuvense
fakulteit en ook Loko Industria reeds
voorafgegaan is.
Na het debat volgde de stemming, die

in het voordeel van Frank Berben en zijn
ploeg 'Goeiendag' beslecht werd. Ieder-
een was het er echter over eens dat de
lage opkomst de kampagnes geen eer
aandoet. Slechts 29 procent (364 van de
1.249) van de studenten kwam opdagen.
Nochtans hadden de preseskandidaten
uit de 'grote verkiezingen' van 24
november toch de les kunnen trekken
dat verkiezingen met weinig inhoud
kiezers eerder afstoten dan aantrekken.
Dat uitte zich in deze Industria-ver-
kiezingen in een bijzonder lage op-
komst. .
Deze verkiezingskampagne (die over-

igens meer dan 100.000 frank kostte,
maar naar 'Groep 1"-normen nog goed-
koop is in vergelijking met die van vorig
jaar,waarvoor men nog een half miljoen
meer uitgaf) is er blijkbaar niet in
geslaagd om echte interesse bij de
Industria-kiezer op te wekken. Wil een
presidium in de toekomst nog geloof-
waardig overkomen, en met de goedkeu-
ring van meer dan 16%van de industria-
nen verkozen worden, dan zal men een
en ander over een andere boeg moeten
gooien. We kunnen alleen maar hopen
dat dit dan ook zal gebeuren.

Pieter Vandekerckhove

Deze weken kun je er niet naast kijken: overal loop je
schreeuwende en zingende studenten tegen het lijf die maar één
bekommernis lijken te hebben: kiezen of verkozen worden. Je

kan voor of tegen deze gang van zaken zijn, maar je kan in elk geval niet
om dit fenomeen heen. Het kan nooit kwaad om een gezonde dosis
objektiviteit en waakzaamheid aan de dag te leggen, een aspekt dat inde
verschillende kampagnes graag met liters gratis bier en honderden
hamburgers overspoeld wordt. Zo was verleden week ook Industria aan
de beurt, weliswaar geen studentenvereniging van een universiteits-
. fakulteit, maar toch een van de grootste 'kringen' van Leuven. Achterban

Ook de kandidaten stonden zeer
afwijzend tegenover een anti-racistisch
beleid. Zij verscholen zich hierbij achter
de stelling dat zij presessen van iedereen
zijn, dus ook van de racisten. Blijkbaar
vergeten ze daarbij dat ze hierdoor
voorbijgaan aan de elementaire rechten
van de migranten pp Groep T. Hopelijk
zien zij tijdig deze miskleun in, zodat ook
Industria zich achter de leuze van
verdraagzaamheid en antiracisme kan

eerste licentie, komt men aan een 40-tal
per jaar. Er zijn natuurlijk ook uitschie-
ters: L. Vanthienen en M. Goossens
bijvoorbeeld nemen er elk toch wel 60
voor hun rekening. Zij geven aan de
betrokken studenten een zelfinstruktie-
. pakket: doe-het-zelf-begeleiding.

De meeste professoren ontmoeten
hun studenten dus bij de goedkeuring
van het onderwerp, en met wat geluk
mag men het resultaat persoonlijk over-
handigen. Bovendien is het 'wegens
organisatorische redenen' onmogelijk
om het werk te verdedigen voor de jury.
De student heeft hiertoe wel het recht,
maar de studentenvertegenwoordigers
worden op de fakulteitsraad verzocht dit
niet te propageren, of er komen proble-
men. Het resultaat is natuurlijk dat de
eindverhandeling verworden is tot een
formaliteit in opstelvorm. In vele geval-
len skoort men bovendien nog beter
door een bestaan werk te kopiëren dan
door zelf onderzoek te doen.

Uitbreiding aantal docenten vereist

Fakulteit'. Ekonomie
,in strukturele krisis

professoren verbonden aan de fakulteit.
Op een totaal van meer dan 3900
studenten geeft dit een verhouding van
één professor per ruim 63 studenten, of
een drievoudige verkrachting van de
KU Leuven-norm van één per 21.
In de kandidaturen vinden alle kolle-

ges plaats in groepen van minstens 400,
en oefenzittingen in groepen van ruim 60
studenten. Maar ook de licenties dragen
de gevolgen van de onderbezetting: er
zijn te weinig PC's voorhanden, en
seminariediskussies moeten worden ge-
voerd met 150 personen. Bovendien
bestaat nog nauwelijks de mogelijkheid
om mondeling te eksamineren. Over de
eksamenvorm kan blijvend gediskus-
sieerd worden, maar het laatste wat ooit
door studenten zal worden beweerd is
dat men in zijn akademische loopbaan
nooit een mondelinge proef hoeft af te
leggen. In de fakulteit ETEW ben je
echter een witte raaf als je op vier jaar
tijd twee mondelinge proeven hebt
gehad. Een moedige prof als Van Aco-
leyen die voor zijn vak 'Leer van de
kostprijs' toch elke student een tiental
minuutjes voor zich wil zien, moet zich
daarvoor uitsloven van begin juni tot net
voor de proklamatie op 10 juli.

De evaluatie-enquête van het Plan
Dillemans aan de fakulteit Ekonomische
en Toegepaste Ekonomische Weten-
schappen (FETEW), die in Veto 25 al
werd besproken, heeft eindelijk de struk-
turele problemen aan het licht gebracht.
Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat
oefenzittingen, werkkolleges en praktika
over de hele lijn problematisch zijn. En
dat is nog maar een beperkt facet van de
malaise in het opleidingsoord van be-
drijfsleiders, managers, ekonomische ad-
viseurs, ... Tegen die achtergrond teke-
nen messiaanse oplossingen als het Plan
Dillemans zich af als lachwekkende
miskleunen, waarmee de auteurs-rek-
toren hun eigen naam alleen bevlek-
ken.

Er hadden zich dit jaar twee serieuze
ploegen aangeboden, naast enkele 101-
ploegen. Deze laatsten waren na hun
afwezigheid van vorig jaar terug aanwe-
zig, en vormden vaak een welgekomen
afwisseling in de soms saaie momenten
rond de andere publiciteitskampagnes.
'Radijsjes', 'Tiquilla', maar vooral veel
'L.O.L.' was hier de boodschap.
De serieuze ploegen luisterden naar de
naam 'DoorDacht' en 'Goeiendag'.
Deze laatste had een middeleeuwse
goedendag als logo, symbool voor hun
direkte en agressieve kampagne. Enkele
muziekgroepjes en talrijke vaten moes-
ten hun gebrek aan echt programma
verbloemen. Dit laatste is hun trouwens
nog goed gelukt ook. Hun professionele
kampagne bleek uiteindelijk voldoende
om de Industriakiezers voor zich te
winnen.

in de verkiezingskampagne, beloofde het
oude presidium om een financieel ver-
slag op te stellen om hierrond de nodige
opheldering te brengen.
Als men overdag al vooral met

prestaties en doordachtheid de kiezers
probeerde te verleiden, dan ging het er
's avonds een stuk primairder aan toe.
Na zonsondergang barstte er hevige
strijd los, met het al dan niet terugkeren
van Industria naar de Bierkelder (een
kafee op de Oude Markt) als inzet. Na
jarenlang de officieuze fakbar van Indus-
tria geweest te zijn, slaagde MgM erin
Industria binnen te lijven via een massale
sponsoring van de verkiezingskampagne
van het vorig presidium. Een andere
reden voor de verhuis was het groeiend
ongenoegen over de sfeer en het kliënteel
van de Bierkelder, dat steeds meer ging
bestaan uit militairen en donderdag-
avondtoeristen.
Geholpen door een agressieve rekla-

mekampagne van de MgM kon Patriek
Nijs, de huidige preses, de industrianen
in de loop van het jaar relatief gemakke-
lijk ervan overtuigen naar de nieuwe
fakbar te trekken. Dit alles tot groot
ongenoegen van vele anciens, die de
studenten met pijn in het hart uit de
Bierkelder zagen vertrekken. 'Goeien-
dag' beloofde dan ook een terugkeer
naar de Bierkelder, waar zij gunstige
voorwaarden voor vaten en de zoge-
naamde 'zuipkaarten' had bedongen.
Hoewel uitgaand en feestend Industria-
publiek in grote getale voor dit punt
gewonnen werd, zal deze terugkeer
waarschijnlijk slechts van korte duur
zijn, aangezien de direktie Industria een
fakbar beloofde in de nieuwe gebouwen
van Groep T.

Voeten

Bij dat ronduit lage kwaliteitsnivo sta
je wel even versteld van de op til zijnde
uitbouw van de fakulteit. Naast 'de al
bestaande opleidingen van MBA en
Aktuariële Wetenschappen komen er
nog 'gespecialiseerde studies' in de Mar-
keting, de Fiskaliteit en het Revisoraat
(om nog te zwijgen van prestigeprojek-
ten als 'Junior Year Abroad' en een
interuniversitaire opleiding Personeels-
beleid). Voor Marketing bijvoorbeeld
geldt als vooropgestelde norm dat er
kolleges plaatsvinden in groepen van
maksimaal 35 personen. In tijden van
schaarste blijkt er dus nog overvloed te
zijn voor de voortgezette akadernische
opleidingen.
Aan de fakulteit ETEW wordt onder-

zoek beschouwd als nauwaanleunend
bij de vakken van die voortgezette
opleidingen. Voor vele proffen blijft het
onderzoek dan ook beperkt tot het
doceren van die vakken. Ook deze
norm, de helft van de tijd voor onder-
zoek, wordt duchtig met voeten getre-
den. Proffen worden overstelpt met
oriderwijsopdrachten.
Het nivo van de fakulteit Ekonomie

laat dus duidelijk te wensen over (vooral
in het departement TEW lijdt onder het
kwaliteitsgebrek). Het opstarten van
kandidaturen in Kortrijk verhelpt daar-
aan niets. De kostprijs per student ligt nu
drie keer hoger in Kortrijk dan in
Leuven. Met dat geld kon de begeleiding
in Leuven sterk worden opgedreven. Het
moet duidelijk zijn dat dit enkel mogelijk
is door het aantal docenten uit te
breiden. Zoniet kunnen de toegepaste
ekonomen binnen enkele jaren beter
opgeleid worden in de andere Vlaamse
instellingen (ook hogescholen). De 700
laatstejaars hebben in elk geval geen
hoge hoed op van hun diploma.

Jan Eeckhout

Het probleem van universitair onderwijs
aan grote groepen studenten schreeuwt
om een strukturele oplossing. Demokra-
tisering van het onderwijs betekent niet
alleen gelijke kansen scheppen voor
iedereen, maar ook behoorlijk en kwali-
tatief onderwijs aanbieden.
De moeilijkheden zijn ontstaan in het

begin van de jaren '80. Een aantal goed
in de markt liggende fakulteiten kenden
toen een grote toeloop: Toegepaste
Wetenschappen, Geneeskunde, Rechten
en Ekonomie. Elke fakulteit zocht, al
dan niet gesteund door de akademische
overheid, naar een oplossing voor de
plotse stijging van de studentenpopula-
tie. Geneeskunde en vooral Toegepaste
Wetenschappen kozen van bij de aan-
vang voor ontbinding in kleine groepen.
Slechts enkele vakken werden in grote
groepen gedoceerd. Mede omwille van
de lagere budgetten per student koos
FETEW voor onderwijs aan grote
groepen. Men redeneerde dat de toeloop
wel eens een 'tijdelijk verschijnsel' zou
kunnen zijn en dat de aantallen wel terug
zouden dalen.
Tien jaar later blijkt, in weerwil van

de al te optimistische verwachtingen, dat
de stijgende trend zich nog een tijd heeft
doorgezet, in plaats van om te buigen.
De daling van het aantal eerste-kan
studenten in Ekonomie dit jaar heeft te
maken met de oprichting van de kandi-
daturen Ekonomie in Kortrijk. Het
totale aantal Ekonomiestudenten is dus
min of meer gestagneerd. Aan het
professorenaantal is ondertussen even-
wel weinig veranderd. Op dit ogenblik
zijn er - zowel voltijds als deeltijds - 62

Bierkelder
'DoorDacht' daarentegen had zich

wel de moeite getroost om een degelijk
programma uit te werken. Uiteindelijk
werden ze niet beloond voor hun
aandacht voor het engagement van de
studenten. De Industria-kiezers anno '92
willen blijkbaar eerst en vooral dat er
voldoende aandacht gaat naar hun
'brood en spelen'. Of moet de verklaring
elders gezocht worden? Typisch voor
'DoorDacht' was het feit dat ze wel 450
mensen konden overhalen om voor
veertig frank hun lingerieshow bij te
wonen, maar er niet in slaagden om hun
interesse vast te houden. Daardoor
verveelde het publiek zich in de dode
momenten en reageerde met zenuwach-
tig gegrinnik. Het was ook opmerkelijk
dat 'DoorDacht' in haar programma
opkwam om volgend jaar alle kursussen
op wit recyklagepapier uit te geven.
Later bleek ook ploeg 'Goeiendag' oor te
hebben voor dit lovenswaardig initiatief.
Blijkbaar begint het geijver van de
Leuvense Milieuraad zijn eerste vruch-
ten af te werken.
Ook de openheid inzake financiën is

vernieuwend. Het vorig praesidium
blonk vooral uit in het omhullen van
haar financiën met een waas van ge-
heimzinnigheid, wat de geruchtenmolen
over gesjoemel en verduistering op gang
bracht. Onder druk gezet door dit tema

Overschrijven
Het tekort aan 'manschappen' leidt

onvermijdelijk tot kwaliteitsverlies. Prak-
tika van het vak 'Technologie' worden
gereduceerd tot het aanwezig zijn en tot
het indienen van een verslag. Watje doet
op het praktikum, of wat je schrijft, is
van geen tel, maar je moet er wel zijn.
Zo'n 2000 studenten kunnen moeilijk én
begeleid én geëvalueerd worden op hun
kennis en kunde door twee assistenten
(let wel, sinds dit jaar is er iets gewijzigd:
het aantal is fiks geslonken tot ruim
1(00).
En dan is er nog het gedrocht en de

eeuwige nachtmerrie: de tesis. In prin-
cipe kunnen de zowat 700 laatstejaars
allen onder begeleiding van hun promo-
tor en met de steun van een werkleider
een eindverhandeling maken. Aangezien
niet alle 62 professoren voltijds zijn en
dus relatief weinig tesissen begeleiden
(Mark Eyskens vanuit Rwanda en Theo
Peeters van bij de BBL?), heeft de
doorsnee hoogleraar zo'n 20 eind ver-
handelingen per afstudeerjaar. Als men
weet dat de begeleiding aanvangt in de

Volksverhuizingen
Traditiegetrouw wordt de verkie-

zingskampagne van Industria op don-
derdag afgesloten met een verkiezings-
debat. Na het matte verloop van dit van
vorig jaar, toen de aandacht meer naar
vorm dan inhoud ging, hoopten velen op
een heropleving van dit lang, en in
vroegere jaren ook uiterst interessant,
verkiezingsdebat. Vele ploegen hadden
in het verleden trouwens hun overwin-
. ning te danken aan hun talent om dit
debat op principiële punten te domine-



+
8 Veto, jaargang 18 nr. 27 dd. 27 april 1992

land In juni nemen we een welver-
diende pauze, want het zal een vrij
drukke agenda worden en '(Breaking)
The Back of Love' is bovendien een
fysiek erg veeleisende voorstelling. Het is
wellicht het zwaarste dansstuk dat we tot
nu toe kreëerden.»

Steel: «Onze volgende produktie ligt
nog veraf, maar toch liggen er al enkele
krachtlijnen vast. We zullen met vijf
dansen. Ieder jaar trekken we een paar
dansers meer aan. In 1998 zijn we met
veertig. (lacht) De tematiek van de liefde
tussen man en vrouw zal minder centraal
staan. Graag hadden we iets gedaan rond
'dromen'. We hebben ons eveneens
voorgenomen helemaal zonder tekst te
werken.»

uitbouwen. Aan inspiratie ontbreekt het
ons alvast niet. Vandekeybus zou dus
met enorme bedragen over de brug
moeten komen, wil hij ons strikken»

Dirk Boeckx
Ann Heyrbaut

Liefdevolle akrobatie van Blok en Steel in het Stuc

Seks vanuit de ruggegraat
'(Breaking) The Back of Love' van Suzy
Blok en Christopher Steel is te zien in de
Klapstukstudio in het Arenberginstituut
van maandag tot en met donderdag om
20.30 u.Wie vorig jaar Klapstuk 91 bijwoonde, klinkt de naam Blok &

Steel vast niet onbekend in de oren. Dit Nederlands-Britse
duo zorgde toen voor een aangename festivalopening met het

verfrissende, eigenzinnige dansstuk 'Be Long'. Deze maand zijn Suzy
Blok en Christopher Steel weerom te gast in Leuven met het
spektakulaire, maar tegelijkertijd af en toe intieme, '(Breaking) The Back
of Love'. In deze voorstelling wordt verdergeborduurd op het tema van
de man-vrouwrelatie, waarbij het spel met macht en seks binnen een
verhouding centraal staat. Veto sprak met de dansers-koreografen over
het tot stand komen van dit energieke dansspektakel.

Veto: Verwijst de titel '(Breaking) The
Back of Love' naar seks als de keerzijde
van de liefde?
Steel: «De titel is de naam van een lied
van 'Echo and the Bunnymen'. We
kozen hem om zijn dubbelzinnige bete-
kenis. De ruggegraat - the backbone - is
een primordiaal maar tegelijkertijd ook
erg kwetsbaar deel van het lichaam. 'The
back of love' is dus datgene wat een
relatie kan rechthouden, maar ze tegelij-
kertijd ook kan aantasten. 'Breaking'
duidt erop dat we de funktie van seks in
een relatie tot op het bot hebben willen
analyseren. Iedereen kan de titel op zijn
manier interpreteren»

Puzzelen
De Puzzel (onthaalcentrum voor thui-
slozen) biedt kosteloos studentenkamer
aan met inbegrip van het nodige komfort
en ontbijt, aan personen die, in afspraak
met anderen, de doorlopende inslaap-
verantwoordelijkheid willen opnemen.
Ook studenten of andere geïnteresseer-
den die reeds een kamer bewonen, maar
een vrijwillige bijdrage willen leveren als
inslaapverantwoordelijke, komen hier-
voor in aanmerking. Gelieve zo spoedig
mogelijk kontakt op te nemen met
Onthaalcentrum De Puzzel, Naamse-
vest 64, Leuven ... 016/23.54.36.

Veto: Jullie clansstijl is vergelijkbaar met
wat Wim Vandekeybus brengt. Hij is
energiek. krachtig en akrobatisch. Wat
zouden jullie doen mocht deze Belgische
koreograaf jullie nu vragen om zijn
gezelschap te vervoegen?
Blok: «Op dit moment beschikken we
over de financiële middelen om twee
jaar verder te kunnen. Bovendien biedt
zelfstandig werken het voordeel dat we
onze eigen stijl en tematiek kunnen

den we het bruikbare materiaal. Het
gebruik van de kamera stelt ons in staat
onze eigen koreografie vanop een af-
stand te benaderen. In december zijn we
een tijdje teruggekeerd naar Amsterdam
om onder andere een paar administra-
tieve dingen te regelen. Vanaf januari zijn
we dan beginnen werken met het andere
koppel.»

Blok: «De samenwerking met Anny en
Robert is vlot verlopen. Ze zijn vrienden
van ons en hebben beiden een groot
gevoel voor humor, wat het dansen met
hen erg plezierig maakt. Met Anny
werkten we trouwens reeds samen in een
vorige produktie, 'Satori' (mei 1990). Zij
heeft al meer ervaring met het teater. We
wilden een meer teatrale voorstelling,
met het gebruik van tekst, en daarbij
heeft zij ons geholpen»

Veto: In '(Breaking} The Back of Love'
draait alles rond relaties en seks binnen
een relatie. Dit tema was al sterk injullie
vorige produktie aanwezig. Was het niet
moeilijk om opnieuw hierrond te wer-
ken?
Blok: «Toch niet. Eerst en vooral krijgje
al vlug een seksuele spanning door een
man en vrouw samen op een podium te
laten dansen. Bovendien is seks iets wat
heel breed gezien kan worden. Wanneer
je het niet enkel als iets vulgairs wil
voorstellen, maar het wil tonen in al zijn
facetten, met alles wat er omheen hangt,
heb je een rijk onderwerp aangeboord.
De relatie tussen dans en seks, seks
maatschappelijk gezien, het spel van de
macht in seks, het seksuele rollenpa-
troon, ... het zijn allemaal elementen die
we in de voorstelling hebben willen
steken»

Steel: «Bovendien is een verschilpunt
met onze vorige produktie dat we in deze
voorstelling met vier dansers zijn. Het
gaat weliswaar om twee duo's, maar
toch levert dit gegeven nieuwe stof op.
Zo hebben we onder andere het tema
getoond van. spanningen die tussen
koppels kunnen optreden. Zo zitten op
een bepaald moment Suzy en ikzelf
·tegenover elkaar op een stoel. Terwijl wij
opstaan en zachtjes naar elkaar toewan-
delen, proberen in de andere richting
ook Anny en Robert elkaar te bereiken,
wat een onaangename botsing oplevert.
Deze scène is een visualisering, je zou
kunnen zeggen 'een in de ruimte zetten',
van het tema van spanningen en jaloezie
tussen koppels»

Veto: Op de affiche staan jullie allebei
naakt afgebeeld. Toch gaan jullie in de
voorstelling niet uit de kleren.
Blok: «We hebben er wel aan gedacht.
In een solo uit 1988, 'Het Naakt in
Omgeving' van koreograaf Ton Lutge-
rink, danste ik trouwens reeds bloot. Al
het seksuele in de naaktheid was daar
echter weggehaald. Het was-een louter
estetiserende voorstelling, rond de schoon-
heid van het lichaam. Voor '(Breaking)
The Back of Love' hebben we na lang
overleg de optie van het naakt dansen
uiteindelijk laten varen. Een deel van het
mysterieuze zou dan weggevallen zijn uit
het stuk, al zouden we ontegensprekelijk
meer volk getrokken hebben. Voor de
fotosessie poseerden we wel naakt. Op
de affiche blij ft het mysterieuze meer
bewaard. Achteraf kun je die affiche
. overigens beschouwen als een soort van
reklamestunt-

Veto: Het gebruik van tekst, de duide-
lijke gezichtsuitdrukkingen en het sug-
gestieve dekor verlenen '(Breaking) The
Back of Love' een ekspliciet karakter.
Steel: «Dat is onze manier van werken.
Wij houden er niet van te blijven steken
in het abstrakte. In onze voorstellingen
zit veel betekenis en symboliek, we
zouden het niet anders willen of kunnen
maken. Bovendien verschilt de interpre-
tatie van een dansstuk ook van persoon
tot persoon. Mensen met veel kijkerva-
ring halen al gemakkelijker betekenis uit
een voorstelling; anderen komen naar
ons toe en beweren dat ze er niets van
begrepen hebben»

Strikken
Veto: Na Leuven trekkenjullie naar het
Springdance-festival in Utrecht Hoe
lang plannen jullie daarna met deze
produktie rond te reizen?
Blok: « We beginnen aan een toernee
doorheen Europa: Frankrijk komt eerst
aan de beurt, en dan zullen we een
maand in Engeland dansen. We gaan
ook naar Duitsland en uiteindelijk zullen:
we op het einde van het jaar met een
waarschijnlijk enigszins gewijzigde voor-
stelling terugkeren naar België en Neder-

Kleedje
Veto: Beide clanskoppels gaan ook als
partners door hel leven. Levert dit zo
sterk samenvloeien van clans en leven
soms geen psychische spanningen op?
Steel: «Nee, integendeel, voor ons werkt
het af en toe veeleer als een vorm van
ontlading. Daarbij vinden wij het ook
leuk dat ons leven en werk zo nauw bij
elkaar aansluiten. Leven is dans en dans
is leven, het maakt onze stukken levens-
echter, autentieker, konkreter.»

Veto: '(Breaking) The Back of Love' is
een vrij lange en erg rijke voorstelling.
Vinden jullie het stuk niet een beetje
overladen?
Steel: «We vinden dit dansstuk nog niet
perfekt, er moet zeker nog aan gewerkt
worden. Zo is het nog af en toe te
rommelig en moeten we nog intensief
oefenen op onder andere het gooien met
de flessen. De struktuur van de voorstel-
ling zit echter wel goed en naar mijn
gevoel is het geheel niet overladen. Het is
de bedoeling de toeschouwer te overwel-
digen. Trek de vergelijking met de
videoklips op MTV: de kijker wordt
ondergedompeld in een aaneenschake-
ling van flitsende, dynamische beelden,
begeleid door een sterke beat, afgewis-
seld met ingelaste momenten van stilte
en pauzes»

"Met het sekshandboek hadden we moeiteloos een hele voorstelling ineen
kunnen ~teken. "

van de Algemene Vergadering van
Kringraad. Hij/zij verzorgt studiewerk
aangaande problematieken over uni-
versitaire aangelegenheden in het al-
gemeen en universitair onderwijs in het
bijzonder. Verder onderhoudt hij/zij
kontakten met kringvertegenwoordi-
gers en andere aktievelingen in de
verschillende fakulteitskringen.
Dit personeelslid zal werken met een

bediendenkontrakt van bepaalde duur.
dat zal ingaan op 1 juli 1992.
Sollicitanten voor deze vakature van

Kringraad dienen ook aanwezig te zijn
op de Algemene Vergadering. De kan-
didaten zullen hiervoor persoonlijk uit-
genodigd worden.

SportraadNoeste Werkers (vlm)
Voor de ondersteuning van haar wer-
king gedurende het akademiejaar
1992-93 zoekt Sportraad Studenten
Ku Leuven vzw twee halftijdse mede-
werkers. Zij werken onder een bedien-
denkontrakt van één jaar vanaf 1 au-
gustus 1992.
Hun taken: Algemene sekretariaats-

werken (briefwisseling. typen van ver-
slagen. opstellen jaarverslag, samen-
stellen sponsordossiers •...); dossiers
van de klassiekers bijhouden; perma-
nentie verzorgen; bindschakel vormen
tussen de sportraadmedewerkers en
de informatiedoorstroming verzorgen;
uitleendienst verzorgen; boekhouding
(eventueel. naar gelang de nood) en
koördinatie (idem).
Hun profiel: fleksibel. dynamisch.

kreatief. eigen ideeën durven uitwer-
ken; anderen kunnen motiveren; kon-
taklvaardig; zin voor organisatie; pro-
bleemoplossend vermogen; talenken-
nis.
Bijkomende voorwaarden: beschik-

ken over een wagen; enige ervaring
met komputers. vooral tekstverwerking
(WP). bij voorkeur enige kennis en
vertrouwdheid met de aard. de filosofie
en de werking van Sportraad als deel
van Loko.
Sollicatiebrieven met korte motivatie

en cv moeten voor maandag 4 mei om
17 uur gericht worden naar Pascal Van
Loo. De verkiezing gebeurt op de Al-
gemene Vergadering van maandag 11
mei. om 20 uur op de zolder van de
Spuye (kantine Sportcentrum). Ter-
vuursevest 101. Heverlee. Aanwezig-
heid hierop is gewenst.
Voor nadere inlichtingen: Pascal Van

t.oo, Tervuursevest 101.3001 Hever-
lee. 'Ir 20.62.03.

De Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie (Loko) zoekt ter ondersteu-
ning van de werking van haar geledin-
gen Kringraad. Sportraad. Veto en Isol
gedurende het akademiejaar 1992-
1993 vier halftijdse krachten (19.5 uur
per week).
Van de halftijdse personeelsleden

wordt verwacht dat ze de Algemene
Vergadering van hun raad praktische
en inhoudelijke ondersteuning vers-
trekken om op haar werkingsterrein tot
een doordacht beleid te komen. Ze
moeten dit beleid met kennis van za-
ken kunnen uitvoeren.
Voor al deze vakatures komen van-

zelfsprekend zowel vrouwen als man-
nen in aanmerking. Alle halftijdse per-
soneelsleden zullen werken met een
bediendenkontrakt van bepaalde duur.
Schriftelijke sollicitaties. met cv. moti-

vering en vermelding van de speciale
kwaliteiten die voor een raad nuttig
kunnen zijn. moeten ingezonden of
binnengebracht worden op het sekre-
tariaat van t.oko, bij Ronny Tielen.
's Meiersstraat 5. 3000 Leuven.

Kijkboek
Veto: Van vlak na Klapstuk zijn jullie
bezig met de voorbereiding van deze
produktie. Er is blijkbaar erg veel
energie ingestoken.

Blok: «Chris en ikzelf hebben ons reeds
in november voor een maand in de
Klapstukstudio teruggetrokken. Daar
hebben we met 'behulp van een video
intensief gewerkt aan het vinden van
passen en hebben we een soort van skript
in elkaar gestoken. We doorbladerden
een sekshandboek en onderzochten on-
der meer parfumreklame in populaire
tijdschriften, waardoor we verschillende
ideeën verzamelden. Het sekshandboek
leverde ons enkele stukjes tekst op, maar
we hadden er moeiteloos een hele
voorstelling mee ineen kunnen steken.
Het is onvoorstelbaar dat sommige
mensen de onzin slikken die hierin
verkocht wordt.»
«We brouwden danspassen uit de

rollenpatronen die we terugvonden in de
reklame. Een beeld dat vaak terugkomt
is dat van de gespierde, almachtige man
tegenover de broze vrouw. Deze stereo-
tiepe beelden hebben we dan omgezet in
bewegingen die we voor de video-
kamera uitprobeerden. Door deze vi-
deo's aandachtig te bekijken selekteer-

Veto
Veto: De kleur van de seks is geel en van
de liefde rood. Toch overweegt groen in
jullie produktie.
Blok: «Het gebruik van rood wilden we
absoluut vermijden, dat zou een beetje
van het goede te veel zijn geweest. Wel
hebben we aan geel gedacht, maar dat is
een moeilijke kleur om te gebruiken op
het teater. We konden ons niet voorstel-
len dat we het bed op het podium in een
geel kleedje zouden steken. Groen leek
ons een geschiktere kleur. Het heeft iets
dekadents. Trouwens, is groen ook niet
de kleur van de hoop, van de verande-
ring in de toekomst?» (lacht)
Steel: «Er is ook een praktische reden:
vermits we vinden dat drank en seks zo
nauw met elkaar verbonden zijn, plaat-
sten we het podium vol champagnefles-
sen. Deze groene flessen haalden we uit
een chic Amsterdams bordeel. Soms
vonden we er daar wel vijftig op één
avond»

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

tratie. het bijhouden van de briefwisse-
ling. het meewerken aan de reklame-
werving. het bijhouden van het archief
en het verzorgen van de permanentie.
Daarnaast begeleidt hij de redaktie.
spoort aktualiteiten op en legt kontak-
ten tussen medewerkers. redakteurs
en leden van de verschillende raden.
Als bindschakel tussen alle geledingen
van de redaktie. zorgt hij ervoor dat er
wekelijks een kwalitatief hoogstaand
blad onder de Leuvense studenten
verspreid wordt.
Het kontrakt loopt af op 31 juli 1993.

.. Kandidaturen moeten binnen zijn voor
vrijdag 1 mei om 17.00 u. De kandidaat
moet zich op de redaktievergadering
. komen voorstellen. Zij of hij zal hier-
voor uitgenodigd worden.

Kringraad
Van dit personeelslid wordt verwacht

dat deze de Algemene Vergadering
van Kringraad praktische en inhoude-
lijke ondersteuning verstrekt.
De kandidaat (m/v) beschikt over

degelijke organisatorische en adminis-
tratieve kapaciteiten. en is op de
hoogte van de werking van de Alge-
mene Vergadering van Kringraad.
Hij/zij zal instaan voor de dagelijkse

werking. administratie en begeleiding



Veto, jaargang 18 nr. 27 dd. 27 april 1992 9

DE MANIPULATIE
VAN DE KLEINE MAN
KEILEN MET ROTZOOI
Kartoens - Vorige week vrijdag om
20.00 u openden Louis Tobback en
Brigitte Raskin 'De Rode Loper, een
week over kultuur, politiek en politieke
kultuur' in het CC Oratoriënhof. Het
zou velen onder ons misschien nogal
onverschillig laten, ware het niet dat ook
grafikus-kartoonist-cynikus Gal er gedu-
rende een week zal tentoonstellen.
Gerard Alsteens is 52 jaar oud en ziet

er ontstellend gewoon uit: kaal, een
zwarte ringbaard, fletse ogen achter een
retro-brilletje en sigaretten bij de hand.
Zeven jaar lang studeerde Gal schilder-
kunst en grafiek in Sint-Lucas in Brussel.
Gedurende de laatste twee jaar werd de
studie gekombineerd met een stage bij
het jezuïetenblad 'De Linie'. Hij gaf er
korte weekoverzichten en illustreerde op
een heel onschuldige manier de politieke
gebeurtenissen. 'De Linie' bleek echter te
progressief voor Rome en werd herscha-
pen in 'De Nieuwe', waar Gal twintig
jaar lang zijn stek vond. Hij schreef zeer
sporadisch, verwrgde layout, voor- en
achterkaft en ontwikkelde zijn typisch
ironiserende stijl. Daarnaast maakte hij
boekomslagen voor uitgeverij Epo en
affiches voor kulturele aktiviteiten aller-
hande. Momenteel is hij redakteur bij
'De Nieuwe Maand', de opvolger van
'De Nieuwe'.
Waar haalt de man zijn inspiratie

vandaan? Elke denkbeeldige situatie
waarin machthebbers tegenover mach-
telozen staan, is spek voor zijn bek. De
manipulatie van de kleine man, Belg of
niet. Politiek is daarbij maar een van zijn
mikpunten: hij zal even gauw twee lege
hersenpannen voor een VTM-scherm
tekenen. Of een gedekolleteerde, uitge-
mergelde Frimout met langgerekte hals

en ballonnetjeskop. Alles wat een
wrange smaak achterlaat, keilt hij ons in
het gezicht. -
Men kan zich afvragen hoe sommige

prenten in 's hemelsnaam in onze voor-
zichtige, burgerlijke pers gepubliceerd
mogen worden. Moboetoe met het
gevlekte gezicht van Martens als luipaar-
denfez, kan dat dan? Blijkbaar. Wat niet
zou kunnen in een artikel, wordt in een
tekening gestopt. In tegenstelling met
wat men zou kunnen verwachten, is Gal
op vijftienjaar tijd vijfmaal gecensureerd
geworden. Anthony De Clerck mocht
niet in 'Knack' omdat hoofdredakteur
Frans Verleyen vriend aan huis was.
'Abortus' lag te gevoelig. De raketten
van Flerennes werden geweigerd omdat
Martens nog gestrikt moest worden voor
een interview. 'De Nieuwe' heeft nooit
iets te gortig gevonden. Vlaamse natio-
nalisten daarentegen voelen zich wel
eens in hun wiek geschoten en sturen
dreigbrieven of bekladden Alsteens
huis.
Het brengt anders wel op, dat cy-

nisme: één tekening vraagt gemiddeld
vijf uur werk en de tekenaar krijgt 8000
frank voor het copyright alleen. Hij
verkoopt dus niets, hij geeft louter
toestemming tot publikatie, en kan
eenzelfde tekening dus aan verschillende-
verbruikers kwijt.
Na 30 jaar weerspiegeling van de

maatschappelijke rotzooi wil men wel
eens iets anders. Helaas: voor meer
persoonlijk werk schiet er geen tijd over.
Lang geleden, in 1968, heeft Gal zich
aan een stripverhaal gewaagd over de
lotgevallen van Lucie Revo. Het mens
heeft niet lang geleefd.

'--~ "_ ..'_ - '
De meeste vluchtelingen zouden individuen zijn die hun lot in eigen handen nemen.

politiekorps en een tot de tanden gewa-
pend leger; een immens deel van de
nationale budgetten wordt aan bewape-
ning besteed. Lokale tradities verhinde-
ren soms het invoeren van nieuwe
denkwijzen en metodes in de landbouw,
en door het Noorden opgelegde maatre-
gelen beperken de ekonomische ~eeg-
ruimte.
De vlucht van het platteland naar de

stad, de sloppenwijken rond de miljoe-
nensteden, de hoge werkloosheid, de
steeds groeiende groepen zwervers, de
straatkinderen, de kriminaliteit, de slechte
.. gezondheidszorg, het Aids-probleem,
het volledig ontbreken van sociale voor-
zieningen, ... elke Westerse regering zou
er zijn handen vol mee hebben.
In het Noorden is men zich maar al te

zeer bewust van de problemen waar
Derde Wereldlanden mee te kampen
hebben. Men verkiest echter te zwijgen,
om de eigen ekonomische positie niet in
gevaar te brengen. Wat zou de Westerse
ekonomie immers zijn zonder de voort-
durende geld en grondstoffenstroom
vanuit het Zuiden? Hier weigert men in
te zien dat er strukturele maatregelen
nodig zijn om de Noord-Zuid verhou-
dingen weer gerond te maken, Men
houdt de eigen burgers zoet met liefda-
digheidsakties en bestempelt mensen die
hun lot in het Zuiden willen ontvluchten
als ekonomische vluchtelingen. We kun-
nen niet iedereen die zich hier wil komen
vestigen, opvangen, luidt het dan. Eko-
nomische vluchtelingen moeten terug,
illegale vreemdelingen moeten het land
uitgezet worden, als het moet met
chartervluchten. Er komen teveel immi-
granten ons land binnen, zegt men, en
men spreekt over een 'vreemdelingen-
stroom'.
Hoewel de meeste vluchtelingen hier

terecht komen via goed georganiseerde
bendes, gaat het toch meestal om
individuen die hun eigen lot in handen
nemen. Tot nu toe is er nog geen echte
vreemdelingenstroom geweest. Het Zui-
den is nog niet opgestaan om een mars
op het noorden te organiseren en zo zijn
rechten af te dwingen. Waarschijnlijk zal
dit nooit gebeuren. Anderzijds is een
dergelijke 'aktie' .misschien het enige
middel voor het Zuiden om een recht-
vaardiger behandeling af te dwingen.

Een mogelijk scenario wordt voorge-
steld in de film 'Tbe March' van de Brit
David Wheatly. Voor alle duidelijkheid,
het gaat om een fiktiefilm en het verhaal
speelt zich af in een niet nader bepaalde,
nabije toekomst. Een katastrofale droogte
bedreigt miljoenen Afrikanen met de
hongerdood. In een Soedanees vluchte-
lingenkamp staat een charismatisch lei-
der op. Isa 'EI Mahdi' roept de Afrikanen
op tot een mars op Europa onder het
motto 'Watch us die'. Hij vertrekt met
een klein groepje, dat al vlug uitgroeit tot
een massa van tienduizenden mensen.
Via de oude zoutroute die dwars door de
woestijn loopt, willen ze Europa berei-
ken. De Europeanen kijken angstig toe;
de EG-kommissaris voor ontwikkelings-
samenwerking moet de mars stoppen en
'EI Mahdi' tonen dat zijn zaak hopeloos
is. De media maken er een sensationeel
spektakel van, en worden tegelijk door
alle partijen als pressiemiddel gebruikt.
In de Verenigde Staten ziet een zwart
kongreslid in de mars een gedroomd
middel om zich als presidentskandidaat

Ster programmeert 'The Mareh'

Kijk hoe
wij sterven
Deproblemen waarmee de Derde Wereld gekonfronteerd wordt,

zijn niet alleen zeer uiteenlopend, maar nemen voortdurend in
omvang toe. Niet verwonderlijk dat steeds meer mensen ervoor

kiezen have en goed te verkopen en hun vertrouwde omgeving te
verlaten om in het Noorden het geluk te komen zoeken. 'Ekonomische'
vluchtelingen worden hier echter niet met open armen ontvangen. Over
deze problematiek handelt 'The March', die volgende week door
Studenten tegen Racisme (Ster) naar Leuven wordt gehaald

(YB)
Een eerste probleem waartegen het
Zuiden moet optomen, is de enorme
schuldenlast, die zware hypoteken op
hun ekonomische ontwikkeling legt. De
rijke industrielanden in hèt Noorden
lijken niet geneigd deze schulden kwijt te
schelden. Integendeel, ze lopen zelfs
steeds meer op door de hoge rentes die
op hun beurt nieuwe leningen onont-
koombaar maken. Instanties als het IMF
dwingen de lokale regeringen tot een
onmenselijk 'sociaal inleveringsbeleid'
en dito 'saneringsplan' waarvan de
weerslag op de levensstandaard van de
bevolking katastrofaal is.
Steeds meer geld vloeit op deze .

manier van Zuid naar Noord. Ook de
situatie op de wereldmarkt is ongunstig
voor de Derde Wereld. De prijzen van
de basisprodukten die er geteeld of
geproduceerd worden storten Op' gere-
gelde tijdstippen in en zijn te laag om een
geronde ekonomie mogelijk te maken.
Vele teelten en grondstoffen worden
door Westerse multinationals ontgon-
nen en dadelijk uitgevoerd, zodat de
landen in kwestie er geen enkel geldelijk
voordeel uit kunnen halen.

Maar ook de teloorgang van het
milieu brengt enorme problemen met
zich mee. De lucht- en bodemvervuiling
neemt soms rampzalige proporties aan,
vooral in de gebieden rond de grote
steden. Het Noorden eist wel dat het
Zuiden maatregelen neemt om de ver-
vuiling tegen te gaan, maar wil zelf geen
financiële tegemoetkomingen doen. Mas-
sale ontbossing, vaak door buitenlandse
bedrijven, veroorzaakt erosie, die op
haar beurt voor moordende aardver-
schuivingen zorgt, Oogsten mislukken
door het ongunstige klimaat, door verre-
gaande woestijnvorming, gebrek aan
materiaal en technieken, ...

Verraad
De lokale regeringen staan vaak voor

onmogelijke opdrachten. Er is de welig
tierende korruptie op alle politieke
nivo's, die een eerlijk vernieuwingsbe-
leid in de weg staat. Er is ook de
Westerse politieke dominantie, de
nieuwe wereldorde, die haar eisen stelt.
Regionale konflikten, opstanden en
guerrillas die bestreden moeten worden
kreëren vaak de nood aan een uitgebreid

POOLSE VIDEO IN HET STUC
ZEG NIET ZBIG TEGEN KI1JSZCZVNSKI
Video - Ryszard KJuszczynski. Onuit-
sprekelijk maar wel degelijk een naam
en wel van een Poolse kollega van Mark
De Wit. KJuszczynski is kunsthistorikus
en verantwoordelijk voor de film- en
videoprogrammatie in het centrum voor
hedendaagse kunst te Warschau. In
dezelfde funktie maar dan wel voor het
Leuvense Stuc nodigde Mark De Wit de
Poolse specialist uit om een twee-
avondvullend programma rond de evo-
lutie van de eksperimentele film van zijn
land te komen voorstellen. Woensdag
wordt er een overzicht gebracht van
datgene waarmee 14 Poolse cineasten
zich deze eeuw bezig gehouden hebben
en waardoor ze gefascineerd zijn ge-
raakt. Als we de Stuc brochure mogen
geloven sprak vooral het tema van het
menselijk lichaam tot de verbeelding.
Niets uitzonderlijks dus, behalve mis-
schien dat dit 'eksperimenteel' overgoten
werd met een mengeling van "spot,
absurditeit en ironie".
Op donderdagavond zijn alle schijn-

werpers gericht op een van die Poolse
fenomeen: Zbigniew Rybczynski (zeg

maar Zbig). Bij een overzicht van zijn
eksperimentele filmwerk mag het suk-
sesvolle 'Tango' natuurlijk niet ontbre-
ken. Deze kortfilm, die hem in 1983 zelfs
een Oscar opleverde, doet hem besluiten
in de Big Apple te blijven. Hij zet er de
volgens hem kleine stap naar dat andere
legt, zorgen ervoor dat hij als 'elektro-
nisch wonderkind' de filmgeschiedenis
zal ingaan.
De avond wordt dan ook afgesloten

met twee van die video's. Eén ervan
kreeg de titel 'Tbe Fourth Dirnension'.
Op de tonen van soft-jazz worden
lichamen in wrongen gelegd met voor-
werpen wals bomen, en uiteindelijk ook
met elkaar. In een passende mysterieuze
sfeer worden de omcirkelende strate-
gieën van de verleiding tussen man en
vrouw letterlijk weergegeven. Ingenieuze
draaibewegingen en onmogelijke ver-
strengelingen bewijzen dat hij zijn bij-
naam niet gestolen heeft. Hoe hij het
technisch klaargespeeld heeft, zal enkel
een ekspert kunnen uitleggen. Paul
Willemsen, die de video's komt inleiden,
heeft alvast stof genoeg. (IS)

te profileren. Wanneer de EG-kom-
missaris gedwongen wordt met een
tussenkomst van de Europese veilig-

,heidstroepen te dreigen, lijken haar
persoonlijke sympatieën en de moeilijk-
heden die ze in Europa ondervindt een
beslissende wending in haar houding te
veroorzaken.

treffend in beeld gebracht.
Tbe March is zonder twijfel een

aangrijpende film die erin slaagt de ernst
en de kompleksiteit van de vluchtelin-
genproblematiek voor een breed publiek
duidelijk te maken. De duizenden figu-
ranten en de professionele aanpak ma-
ken deze film ook visueel heel aantrekke-
lijk. We kunnen alleen maar hopen dat
politici in het Noorden tijdig hun
verantwoordelijkheid opnemen, zodat
het Zuiden nooit aan zijn mars hoeft te
beginnen.

De film schetst een dramatische situa-
tie waarvoor geen eenvoudige oplossin-
gen te vinden zijn. Hij stelt de vraag naar
de verantwoordelijkheid van het Noor-
den voor de problemen van het Zuiden.
Ook het politieke spel acher de scher-
men, het minimaliseren van wereldom-
vattende problemen en de rol van de
media in het wereldgebeuren worden

Lies Wittens
'The March on Europe' van David
Wheatly, woensdag 29 april 1992, om
20.00 u. in MSI 03.18, org. STeR.
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René Govaerts over kryptografie

Eksponentieel toveren
A!:.

René Govaerts: "Industriële toepassingen zijn veel interessanter. "

Misschien hadden we allemaal wel stiekem gehoopt dat
Michelangelo even spektakulaire gevolgen zou hebben gehad
als was aangekondigd. Vals alarm - de schade bleef zeker in

België, zeer beperkt. Michelangelo behoorde als komputervirus tot de
zogenaamde 'kwaadaardige software', die slechts een van de vele
vormen van komputerfraude is. Afluisteren van komputerverbindingen,
inbraak in systemen en softwarefraude zijn in onze informatiemaat-
schappij hoogst aktuele tema's. Er bestaat een wetenschap die zich
bezighoudt met de bestrijding van deze recente vorm van misdrijven: de
kryptografie.

René Govaerts en Joos Vandewalle zijn
de twee professoren die zich aan de
KV Leuven bezighouden met onder-
zoek en onderwijs rond informatiebevei-
liging en kryptografie (van het Griekse
'geheim' en 'schrijven'). Een gesprek met
een van hen over hun passie.

Govaerts: «Informatiebeveiliging en
kryptografie sluiten zeer nauw bij elkaar
aan. De kryptografie is in de helft van de
jaren '70 in de aktualiteit gekomen. De
2000 jaar daarv66r heeft men eigenlijk
meer gewerkt op het gevoel dan met
wetenschappelijke metodes. Tot op het
moment dat men wiskundige technieken
in de kryptografie ging toepassen. Deze
bleken echter niet zo maar vertaalbaar te
zijn. Als je iets wilt beveiligen door een
wiskundig algoritme, moet dat op een
komplekse manier gebeuren. Zelfs geso-
fistikeerde systemen die in de Tweede
Wereldoorlog gebruikt werden, zijn
vandaag met een komputer vrij vlug op
te lossen. In het onderzoek naar kriteria
om de veiligheid van vercijferingen te
evalueren, is de laatste jaren heel wat
vooruitgang geboekt De klassieke be-
veiliging bestaat erin eenvoudigweg te
beletten dat iemand een tekst leest of dat
iemand een gesprek afluistert. Dat prin-
cipe is nog ouder dan Julius Caesar.
Maar industrieel zijn er heel wat meer
toepassingen. In onze afdeling zijn wij'
steeds van oordeel geweest dat in het
industriële domein de toekomst lag.-
«In vele toepassingen is men bekom-

merd om de autenticiteit en de integriteit
van de boodschap aan de ontvangstzijde.
Er mag niet mee geknoeid zijn. Ingrote
komputemetwerken moet men bijvoor-
beeld kunnen kommuniceren met ie-
mand die men nooit gezien heeft. De
klassieke manier om te beveiligen ope-
reert met een wiskundige techniek - een
algoritme - en een sleutel. Deze laatste is
geheim. Maar als je met iemand korres-
pondeert, moet die de sleutel ook
kennen. Ineen ambassade kan men over
een uitgebouwde struktuur beschikken
om die sleutels te verdelen. In een
komputemetwerk is zoiets onbetaalbaar,
en duurt het veel te lang. Met wat men
noemt de 'publieke-sleutelalgoritrnen' is
een enorm grote stap gezet naar de
industriële toepassing van beveiliging.
Eén stuk van de sleutel is zo publiek als
een telefoonnummer, maar het andere is
eigendom van een persoon, en is geheim.
Met de geschikte wiskundige algoritmen
is het mogelijk om een vercijferde

boodschap naar iemand te sturen, van
wie de publieke sleutel in het telefoon-
boek kan worden gevonden, en het
algoritme zorgt ervoor dat alleen hij de
boodschap kan ontcijferen.»
«Maar het is nog mooier dan dat. Als

ik mijn geheime sleutel gebruik om iets
te vercijferen, en ik stuur de vercijferde
boodschap op, dan heeft die boodschap
alleen maar betekenis als de ontvanger
mijn publieke sleutel gebruikt. Op dat
ogenblik weet hij dat de boodschap
inderdaad van mij komt, omdat ik de
enige ben die ze kon maken. De enige die
mijn geheime sleutel kent, ben ikzelf. Op
die manier kan je nagaan of een
boodschap via een komputemetwerk
inderdaad van de verzender komt die er
opstaat, en niet van iemand anders. Ik
kan er dus voor zorgen dat derden de
boodschap niet kunnen lezen, en ook dat
de ontvanger kan verifiëren dat ik haar
echt heb gemaakt.»

8etaalverkeer
Veto: Men kan algoritmen ook gebrui-
ken om de toegang tot een komputer te
beveiligen. Is een paswoord ook niet een
bepaalde vorm van sleutel?
Govaerts: « Op dit ogenblik worden de
meeste toegangen inderdaad beveiligd
door een wacht- of paswoord. Er dient
een bepaalde discipline en procedure
rond te worden opgebouwd om nieuwe
gebruikers toe te laten. Het moet moge-
lijk zijn om nieuwe sleutels uit te delen,
om fraude na te gaan, toegang te
ontzeggen ... Een algoritme is een stuk in
een groot geheel. Gewone burgers krij-
gen er steeds meer mee te maken, denk
maar aan automatisch betaal verkeer, of
aan geldautomaten, die in feite gewoon
terminals zijn die toegang geven tot de
komputer. De beste manier om te
waarborgen dat gebruikers hun vertrou-
wen in het systeem niet verliezen, is
ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt
op een ongeoorloofde manier geld uit de
terminal te halen. Al die terminals zijn
beveiligd met kryptografie. Als iemand
erin zou slagen om de telefoonlijn die de
konnekties tussen de terminals en de
komputer realiseert, af te tappen, kan hij
niet de kodes van de gebruikers te weten
komen. De algemene filosofie achter
zo'n systeem is dat het bezit of de kennis
van één komponent uit het geheel niets
oplevert.»

(foto K(J(ln De Pooter)

Veto: Tweejaar geleden kon een profes-
sor, gespecialiseerd in ontcijfering en
informatiebeveiliging. het gelaagde ko-
desysteem van het Gladio-netwerk na
maanden zoeken niet volledig doorgron-
den. Hinken de universiteiten op het
gebied van know-how soms niet achterop
bij bepaalde organisaties, zoals inlichtin-
gendiensten, ministeries van defensie, of
bedrijven?

Govaerts: «Er bestaat één groot verschil
tussen universiteiten en sommige andere
instellingen: de algoritmes die wij ge-
bruiken, zijn niet geheim. Alle specialis-
ten in dit vakgebied moeten de gelegen-
heid krijgen om een algoritme dat
bijvoorbeeld gebruikt zou worden voor
bewakingsinstallaties in fabrieken, of
voor banken, ten gronde te bestuderen,
om te zien of er geen zwakheden inzitten.
Sommige mensen denken nog altijd dat
algoritmes veel veiliger zijn als je ze
geheim houdt. De veiligheid van het
systeem zit echter in de sterkte van het
algoritme en in het beheer van de
sleutels, en niet in de hokuspokus die
men errond verkoopt. Bij een fraudezaak
kan na verloop van tijd bijvoorbeeld
blijken dat enkele handige jongens het
algoritme als dusdanig gekraakt hebben,
en dat ze alle sleutels kunnen rekonstrue-
ren, waardoor vercijfering gewoon waar-
deloos wordt. Zoiets zal men niet gauw
voorhebben wanneer een algoritme pu-
bliek wordt gemaakt.»

Staatsveiligheid
Veto: Hoe lang kan een algoritme
standhouden? Worden wetenschappers
niet gedwongen nieuwe en steeds moeilij-
kere algoritmes te ontwerpen?
Govaerts: «Het bekendste algoritme, de
Data Encryption Standard, houdt al
vijftien jaar lang stand. Wetenschappers
hebben dit algoritme jarenlang bestu-
deerd. Dat het standhoudt, is niet w
evident, aangezien de komputerkapaci-
teiten waarover we in 1992 beschikken,
veel uitgebreider zijn dan in 1975. Met
de DES is er overigens iets eigenaardigs
aan de hand: bij het definitieve ontwerp
werd de lengte van de sleutels ingekort,
in paswoordtermen vertaald: het aantal
woorden werd verminderd. Alsje bij het
maken van een algoritme bijvoorbeeld
vijf cijfers nodig hebt om een bepaalde
veiligheidsgraad te halen, dan zou door
een cijfer toe te voegen het ontcijferen
honderd keer moeilijker kunnen wor-
den. De kompleksiteit neemt dus ekspo-
nentieel toe,»
«Bij het inkorten van de sleutel van de

DES opperden sommigen dat de Natio-
nal Security Agency, de Amerikaanse
staatsveiligheid die ook een hand had
gehad in het ontwerp ervan, het algo-
ritme had willen verzwakken om zoveel
mogelijk boodschappen te kunnen ont-
cijferen. Niettegenstaande grote inspan-
ningen is men er niet in geslaagd aan te
tonen dat deze bewering klopte. De

achtergronden van de DES zijn nooit sterkte van een algoritme te evalueren.
vrijgegeven, en men weet dus nog steeds We proberen bijvoorbeeld statistisch na
niet waarom dit algoritme zo goed te kijken wat er uit zo'n algoritme komt.
overeind blijft. Vorig jaar werd in een Alsje in die output telkens een bepaalde
speciaal rapport over de DES wel struktuur terugvindt, wijst dit op een
vastgesteld dat schijnbaar minieme wij- fout, een zwakte, in het algoritme.»
zigingen grote gevolgen kunnen hebben,
waar?~r de veiligheid soms kompleet Legerdienst
de IDlSt ingaat,»

«Door Gladio aan te halen legt u een
band met staatsveiligheid en diplomatie,
waar men traditionele algoritmen ge-
bruikt, en waar men via een infrastruk-
tuur sleutels verdeelt. Vele van die
geheime algoritmen zijn volgens ons
helemaal niet zo veilig als men zou
denken of wensen. Maar als die diensten
hun systeem op die manier willen
beheren, moeten zij maar de gevolgen
dragen indien uitkomt dat hun algoritme
niet deugt. Daarvan liggen wij niet
wakker. Industriële toepassingen zijn
veel interessanter. Daar heeft iedereen
wat aan.»

Veto: Acht u het mogelijk een algoritme
te ontwerpen dal nooit en door niemand
kan worden ontcijferd?
Govaerts: «Nooit bestaat niet. Het is
ook moeilijk om te weten of zoiets
mogelijk is. De normale benadering om
daarachter te komen bestaat in het tellen
van de stappen die nodig zijn om het
algoritme te ontcijferen. En dan kun je
ontcijferen nog in verschillende katego-
ieën indelen. Vooreerst kan je een
.Jgoritrne kraken: je hebt een binnenpad
ontdekt waarmee je alle boodschappen,
die met welke sleutel ook vercijferd zijn,
kan ontcijferen. Zo kan je boodschappen
samenstellen alsof ze van een bepaalde
persoon afkomstig zijn. Als voor een
sleutel van een bepaald aantal bits of
cijfers honderd miljard kombinaties mo-
gelijk zijn, dan kan je nagaan welke
inspanning het vraagt om al deze kombi-
naties uit te proberen. En hoe groter de
rekenkapaciteit van de komputer wordt,
des te kompiekser men het algoritme
moet maken, en des te langer de sleutels.
Het is ook noodzakelijk een algoritme te
hebben waar je die sleutels kunt verlen-
gen zonder dat je iets aan de basis hoeft
te veranderen.»
«In andere gevallen wenst men een

bepaalde boodschap te ontcijferen. Wan-
neer je beschikt over een gewone tekst en
een vercijferde tekst, kan je associaties
proberén te maken, een beetje wals bij
de steen van Rosette. Als de vercijfering
goed gebeurd is, haal je er niets uit, tenzij
ruis. Het is dus niet w dat het teken dat
het meest voorkomt in de vercijferde
tekst wel een 'e' zal zijn.»
«Er bestaan diverse metoden om de

Veto: Wat zijn de voornaamste etische
implikaties in uw vakgebied? Weten
kryptografen wel zeker welke informatie
mag of moet beveiligd worden, en welke
niet?
Govaerts: «De implikaties zijn veelvul-
dig. Kraken kan heel wat meer zijn dan
een sport, en in de komputer van een
bedrijf kunnen tal van persoonlijke
gegevens opgeslagen zijn waarmee ie-
mand geen zaken heeft. Een komputer is
in feite een nieuw technisch medium
voor dingen die je vroeger in een kast of
een brandkast stak. Iedereen is het
erover eens dat, als je persoonlijk vindt
dat iets in een brandkast thuishoort,
iemand anders daar niets mee te maken
heeft.»
«Vanzelfsprekend moet niet alles wor-

den beveiligd. Informatie is dikwijls
hiërarchisch beveiligd. Wat door een
bepaalde kategorie van personeelsleden
mag worden gelezen, mag door een
andere misschien worden gewijzigd. En
sommige dingen blijven best geheim.
Toen Kennedy opkwam als kandidaat
bij de Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen, zijn een paar tegenstanders van hem
in dossiers gaan snuffelen om te weten
wat hij nu juist aan zijn rug had toen hij
zijn legerdienst vervulde, met de bedoe-
ling om hem een handikap mee te geven.
Dat is een typisch voorbeeld waar de
welvoeglijkheid overschreven wordt,
ondanks verklaringen dat zoiets in het
belang van de staat zou zijn .»
«Hoe sterk iets beveiligd wordt, hangt

natuurlijk van de data af. Een dichtge-
plakte brief versturen is niet hetzelfde als
een brandkast versturen. Maar bij medi-
sche dossiers of dossiers van verzeke-
ringsmaatschappijen wordt er terecht
veel belang gehecht aan informatie-
beveiliging .. En als ik me niet vergis is
men in dit land al zeventien jaar aan het
sleutelen aan een wet op de privacy. Als
er wat misloopt, heeft men geen houvast.
Wat betreft de technologie, is het echter
normaal dat de wetgever achternaholt
op evoluties. In de tussenperiode pro-
beert men bepaalde overtredingen vast
te haken aan een bestaande wetgeving,
wals bleek bij de kraak in het overheids-
systeem BisteI.»

Dirk Boeckx

LEKKERE CHIPS
De afdeling Elektronika, Systemen,
Automatisering en Technologie (Esat)
zal wel een van de best uitgebouwde
afdelingen van de KV Leuven zijn.
Esat is een onderdeel van Elektrotech-
niek, op zijn beurt een van de zeven
departementen van de fakulteit Toe-
gepaste Wetenschappen. In de zeven
onderzoekseenheden - allen met een
Engelse naam - waarin de afdeling is
opgesplitst, werken meer dan 30
personeelsleden. De onderzoekseen-
heid waar prof. Govaerts werkzaam
is, heet Computer Security and Indus-
trial Cryptography (Cosic). Krypto-
grafie is de wetenschap die zich
bezighoudt met het vercijferen van
informatie. Het breken van een vercij-
feringsalgoritme, dit is het bepalen
van de informatie uit een vercijferde
tekst zonder over de sleutel te beschik-
ken, of het bepalen van de sleutel uit
de vercijferde tekst en de informatie
wordt 'kryptanalyse' genoemd. De
term 'kryptologie' kombineert beide
begrippen, maar komt in het Neder-
lands weinig voor.
Op het eerste gezicht lijkt het

vreemd dat Cosic geen deel uitmaakt
van het departement Komputerwe-
tenschappen. Dat is te wijten aan
toevallige omstandigheden. Aan de
meeste buitenlandse universiteiten is
de kryptografie als discipline ontstaan
binnen komputerwetenschappen of
binnen wiskunde. Aan de KV Leu-
ven is men ertoe gekomen via de
telekommunikatie, en via de hard-
ware-kant van deze discipline - het
ontwerpen van chips. Professor Go-

vaerts: «In dat opzicht zijn wij eigen-
lijk een unikum in de wereld, omdat
bij ons een band bestaat van de
wiskunde naar de technologie. Op die
manier kunnen de komponenten ge-
maakt worden die men nodig heeft.
Andere benaderingen aan andere uni-
versiteiten houden het dikwijls bij de
teoretische aspekten van kryptografie,
terwijl er toch enorm veel industriële
toepassingen zijn, wals bijvoorbeeld
komputernetwerken en elketronische
post»
Het is bekend dat in de fakulteit

Toegepaste Wetenschappen zeer vlot
en zonder skrupules wordt samenge-
werkt met de industrie of met partiku-
liere organisaties. Cosic onderwcht
ondermeer de kryptografische beveili-
ging van het Belgische overheidsnet-
werk Bistel, het algoritme voor de
elektronische handtekening (Trasec')
van de Belgische Vereniging van
Banken, andere algoritmen voor an- .
dere financiële instellingen, en de
beveiliging van het Europese Iniegra-
ted Broadband Communication Net-
work (IBCN) van de jaren '90. Om de
onderzoeksresultaten in praktijk te
brengen, werd een speciale, uiterst
snelle chip ontwikkeld. Het onder-
zoek wordt sinds 1985 gekommercia-
liseerd. In dat jaar werd door Cosic,
samen met de ondernemingen Inter-
sys en Telindus, de aanzet gegeven tot
de oprichting van het hi-tech bedrijf
Cryptech. Esat heeft via de KV Leu-
ven Research and Development (R&D)
een samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten met dit bedrijf. (DB)



'organiseren'. Organiseren, dat bete-
kende: iets bemachtigen om te overle-
ven."
De SS'ers waren bovendien niet van

een weinig sadisme gespeend Als straf
moesten een aantal vrouwen, waaronder
Regine Beer, naar bet krematorium
marcheren. Na een paar uur aangescho-
ven te bebben, kwam een SS'er de groep
balen en mochten ze rechtsomkeer
maken. Ze werden toch maar niet
vergast

Wanneer op 18 januari 1945 bet
gerucbt de ronde begint te doen dat de
geallieerden in aantocht zijn, volgt voor
de gevangen van Auschwitz-Birkenau de
dodenmars. Onder bewaking werden de
gevangen bet kamp uitgevoerd Ze
moesten te voet drie dagen en drie
nachten stappen. Vervolgens werden ze
in treinwagons en per vrachtwagen naar
Ma1chow gevoerd Tijdens de laatste
dagen voor de bevrijding stierven nog
vele gevangenen door uitputting en
ontbering. Een aantal anderen die op dat
ogenblik nog poogden te ontsnappen,
werden door de Duitsers doodgescho-
ten.
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Regine Beer over haar kampverleden ~w k.l.E''''E -q.T~ VOCJt..
U 'N c-roe~ ~~

At.~ ..ly ?

t11Afgespeurd naar briljanten"
OoIangs -vmcbeen van Regine Beer. oud-gevangeue in Amcb-

witz, bet boek"KZA 5148'. EenmerkwaanIige titd. tot je weet
dat bet boek o~.Beas' kona:ntDtiebmpberinne gaaL

De titd w:rwijst naar bet nlJllllDel" dat nog steeds op haar arm getatoeëerd
staat. Beu wil bewust deze tatoeage niet laten ~ enerzijds wil
ze Cl" geen geld aan uiIgeveo. anderzijds WJI1IIl de tatoeage bet bewijs van
wal de ene mens de andere ba aandoen in een fa_g:is1isr:h systeem.
Regine Beu heeft o~ de enpnc; lugubere wens geuit dat bijhaar
dood bet nUllllDCf van haar arm genomen wonIt en bewaard wordt in
bet Vrerlesan'bwn in Antwerpen.

Het boet is cm fau&bIik op bet
-w:daIm. maar dan wd md beide
mdm duiddijk in de hedrncbap-
"b.."titc:ÎI Op p:iqddc 1ijdsriJ.-
bJmt haar auzst naar 1I0OI" dal de
loutmbaricbmp:n ftI&dCD mudat
wonIcn. u-wal ...jw bin. oog CQ'P is
- in twjfd mudat JCbOkb:o wooJm..
Met bet afkm:n WIl haar pc:rsnooIijkc
gdliiigcnisiCI' SIaI1tc Regine Bc:cr ~
CDb:Ie jaR:o tau&. toen ze mdpensioen
R Op deze JDaDÏI:r bdJbm bcrdco
sdIoIiam at Itab:a:lJkn in 8dgië.
maar oot in NcdaIand at Duitsland
n:r:ds hmüs gaoaab md Regine Bc:cr.

rooi" ze mdpensioen ging, twamm
drie tindr:rm haar wmmd YCItdIm dal
ze .äf&CS' I•....,.1II'Dm voor vuile Ma-
mkbansr at vuiIe.Jood. "Ik rilde ova-
bed mijn lidIaam, bet suisde door-mijn
bnoir. aldus Regine Bc:cr. "Ik reaIi-
sa:nIe mij dal ik cm WIl de weinigen
was die de bmpc:o bad overIcdiI. at ik
Iqnzp dal bet mijn taak was om mijn
&duW nis ma Ie bn:D&m naar de
joap:lm.-

Niet toeYaIIiz ba:t bet vijfde at laatste
............ WIl Regine Bcas' boet Va.
daa&". Dil hcxWIstut r,cdi. lid als bet
'WJOItruUId _ WiIy CaIr:waat ('VO(I-

~ Minister van Oodcrwijs) at dit
van hul de KmIenacr (die de mIattie
WIl bet boek op zich nam). cm va-ant-
~ 'VO(I bet boet. In dit laatste
hoofdstuk wordt de link mdde huidi&e
situatie &degd. Bc:cr wil gdUÎ&m van
wat Cl" toen md groepen lDCD5ICIl ge-
beurde. opdat dit voonI nooit mc:cr rou
gebcureo.

Eo wat Regine Bc:cr in de jaren va:rtig
Ia:fi ''''9 ".kt isnietlÈ 'KZA 5148'
begint md de toevaIIi&e opname van
Regine Bc:cr in bet beruchte jodr:rJRgis-
ter. In feite was Bc:cr gcm ~
.Joodse_ Enkel de Wnilie langs haar
vaders' bot was Joods at één vaD de
oudos van haar moeder. Toch vond de
direbria: van haar scbool bet bc:tcr dal
Regine in bet register inge5duevm wml,
zodat Cl" lata gcm administr.dieve ver-
wikkI:Iin&m mudat opbtden. Regine
was dan ook de enige van bet gezin die in
de kooc%nbatiebmpm tem:fit kwam.

Ook bij haar aanmdding n:zm Cl"

vrap ma haar .Joodse afkoIml. Regi-
nes naam was niet typisch .Joods, haar
uitcrtijk oog 1IIÏIIdtt. De bevdeu warm
echte:r zr:er dniddijk, mede onder" in-
YIoed van de zwaar bewapende SS'eMS:
icdcm:u die zich komt aanmelden, moet
inge5duevm worden. Bc:cr stdt in haar

boek kort: "Ea zo is bed mijn oorlogs-
eIleude begonnen. Voortaan was ik niet
meer Regine Bc:cr, maar nummer 6809.
Ikmeg een ideÖtiteitsbart mdstempel
Jood-Jui[w
Op 3 septanber 1943 wordt Regine

Bc:cr opgepakt at naar de Dossinbzcme
in MecbeIen gewenI.. Ze is op dat
IIlOIIIeDt 22 jaar. Ria begint cm reeks
van meosootermde tocstandm, die elke
verbeelding tartm. Het eerste wat in
MecbeIen gebeurde was cm poodige
IijfJwotrole. Iedem:o moest zich uitkle-
den. Bij de mannen wad mdem
duideli.jk dat re Joods waren omwille
van hun besnijdenis. De vrouwen wer-
den ooderzocht om te ki.ikeo uze gcm
briljanten YUStopt hadden. Lette:rb.JI alle
licbaa.msopming werden hic:rvoor af:.
gespeurd, desnoods met een rietje. Re-
gioe Beer zegt hiero~ dat "bet Heren-
volk niet aIlem onze bezittingen, maar
ook onze waantigbeid hierdoor ontno-
men had Nog nooit was ik zo, tot in de
diepste w:zds van mijn vrouwzijn, ge-
kwdst." Op vrijdag 19 mei 1944
vertrekt Regine Bea in een -V'3D de
goederenwagons richting Auschwitz-
Birteuau.

SS'ers
In Auschwitz hing bet lot van de

meesIe gedeporteenJeo aan een zijden
draadje. Bij de binnenkomst werd een
eerste selektie doorgevoerd Zieken,
oude mcosen, zwangere vrouwen u
vrouwm md kinderen werden links
gestuwd. Zij werden vergast at ~-
brand. wat ze op bet IJl9IDCIlt van de
selektie oog niet wisten.. Regine Beer
droeg op bet ogenblik van de aankomst
bet kind van cm zieke vrouw. Luttele

.~

meter voor de selektie neemt echter de
grootmoeder bet kind van haar over.
"Met bet kind op de arm was ik zonder
meer de gaskamer ingestuwd. Ik heb de
eerste selektie dus overleefd.", aldus
Regine Beer,

Ook in Auschwitz-Birkmau volgde
weer bet uitkleden. Vervolgens werd
men ontsmet, geschoren en 'genum-
merd'. Alles werd afgenomen: kledij,
brillen, tandenborstels, prOO:Sen, kunst-
gebiL. Regine Beer zegt over die eerste
dagen: "Vernedering en verwarring wa-
ren de grote konstanten. Er waren de
laatste weken en uren zoveel dingen
gebeurd. Mijn leven was ingrijpend
veranderd, mijn geest was verdwaasd
Mijn Ogen waren droog, wenen kon ik
aIIang niet meer."

Alhoewel bier ook andere verhalen
over bekend zijn, was solidariteit onder
de 'kampgenoten' volgens Beer zo goed
als onbestaand Alles was een kwestie
van overleven. Zo werden Iderm bij-
voorbeeld 's nachts niet uitgetrokken,
want anders was je ze zo kwijt "Er
waren altijd mede-gevangenen die erop
uit waren om het cm u ander te

De heidense middeleeuwen

Het evangelie
was te moeilijk
De middeleeuwen zijn in. Sinds 'De naam van de roos' kent ieder

oodeI" om ze. Een kennis die je trouwens terugvindt in om
woordgebruik wal obskuur of gewelddadig G. wordt al

gemaklrdijk "middeleeuws' genoemd. Slaat bet adjektief in de eerste
pIaaJs op wal primiIieJ. lxuIJaan of acIIIerlijk (Van Dale) G. hoe vaak
il'!&JCÏë:Ieo we de middek:euweo ook niet met bet ~ De
middeleeuwse wadd gaat door -voor een homogeen Jrmtdijke wereld.
wIIedig bebeast door bet politiek en moreel monopolie van de roomse
kat. De GenIse bistorikus Ludo MiIis stelt zich al langer de vraag of dat
beeld nitt een grondige ~ van de werlceIijk:heid is.

"'Heb je ooit cm dodmwakc bijge-
woond. waarbij de lichamen van kristtr
om door- heidmsc ritudm omr;r:w:n
worden. at heb je daar duM:lse geD0-
gen p-.,..at heb je dansen ~
vocrd zmIs de beidmm Cl" door- tocdom
WIl de duM:I tunom bcdc:ukeo, at heb
je daar gcdroob:o at ,pacben û;d je.
llJIIIItt enige vroomheid u ldIc. blij
was mdde dood van je broeder? lDdico
je dal alIcs hebt gedaan. dan zal je dertig
da&m bodm op waa at brood. - Een
~ milde saraf boUwms. in
~ mdde sbafmaat die vader
in bet bocteboct pntcerd wordt.

De autmr w:lOonkdde bier bet
gdIruik van de agapè. cm judijbe
maaltijd in de nabijheid van cm graf:
waarbij de famiJielcdm oot cm plaats
'VO(I de dode n:serw:adm at hem als
bet ware wcdsd at drank YOOIZl:ttm.
u is zo"n agopi cm vóór"..JaisteIÏj"k

Puik. dal naar de fresto's in de
Romeinse btakombm Ie oonIeIm _
vankeIijk door-debistmm niet~
wad. Natmutijk is zo'n dodmmuhijd
hdcmul niet md de bisteIijIIc leer in
mar.mstmmüng te bR:ngm. at algauw
wad hij in bet offic:iac di!iooms dan oot
vavangm door- cm jaad~ibe ~
Iievicring.. Maar Bun:bards w:nDeIding
leert ons dal bet cIodenbInb:t omstIceb
bet jaar 1000 alvast niet w:adM:DeD

Ûlmtlceb bet jaar 1000 bijworbr:eId was..
sadde lbdJanI van Worms zijn Iezas in Het is ~ niet zo dal de missimar&-
cm zrw:naanvl boctdJock de vraag: 'sco uit de vroer;e middeJa:qwm West-

Dir: ~ Ia:ft nabmJtijk alIcs Ie
omm md de hronom waarover- de
IIICdiëvÏ>1tn hesr:hi"", Onze hmüs
WIl de ....... UwtD puUm we immers
hrdbab:lijk uit tdsaen, die haast
cbtIosid door- r,a:stdijim opr.estdd
zijn. Sinds de ".cos1HiÎIIZ· van West-
Europa lII5SCII de lZSde at de achIsae
CCIlW. IOOIlOpllisrade de b:rt immers
bet ouda wijs at de p:sduewm tuIIuur..
\lborcm ecmcsr:ricu:lJr:demobaIiscring
WIl bet p:sduewm wonnl moctm we
ci&mJijk: fot bet 0Dt51aaD van de boet-
drotbmst wacbIm, fot bet einde WIl de
mjdd' uWat dus..

NochIans zijD Cl" bioom bet baditio-
ode .... "., ... U:r:t van de mr:diëvist al
aanwjzingc:n 1I0OI" de Ctiilijdipcid van
bet br:dd dal dil broonmmatr:riaa
opocpL MiIis at de medewulas aan
zijD.ïon&* boet "De lIicidcnsr Middrr
Irlcuwm' omm bijwodx:dd uittdaeid
gdIruik WIl lIOIlIIaIiew: tdstm. waarin
momameIijk kIe:rici uit de dodeo dom
lIoe de lDI:mICIl moc:stm Uniet mocbtm
Ievm.. \\xnI de ~1.Jin&r:n ~
va-m vaak inbmaIie omtrml JIIlIbi.t-
ka die' wdiswaar hdcmuJ niet in bet
bistdijk lr:dpaIroon Iijkm Ie pa5SCD.
maar die toch wxdwamr:o.. ADders
mudat ze immers niet md zow:d
wuonIm at sbafiuaabegelca w:abodm
-...dm..

Europa ten gronde hcbbm k:unom
b:rstmen. Dat mag ons niet ve:rbazm,
want dt lIr:I5teni"'PI.occs beslaat in
feite vier" w:ascbilIc:nde fazm. In eerste
imlantie wonJt geij~ 'VO(I cm aan-
passing van bet opmbur Ievm. Met de
steun van het politiek establishment die
tijdens die eerste faze vt:f"WOnm wordt,
bn gewerlrt worden aan bet opleggen
van een nieuw kollektief gedrag. Een
w:rbod op heidense dodmmultijden
.-st in zo'n tweede faze.. Vervolgens
moet bet individueel ekste:rn gedrag van
de neofieten omgewnnd wOlden. De
vierde faze. ongetwijfeld de moeiliJKste.
Ia:ft bdJet:king op bet inwendig gedrag
van de gelovigen: het bistendom wilde
immers ook bet deukm at voelen van de
lDCD5ICIl onder" kontrole brengen.

De traditionele mediëvistiek heeft
veel aandacht besteed aan de eerste
faze(n) van bet ke:rstmingsproc Hist0-
rici bdJbm uitgebreid besduevm hoe
pioniers als Amand, WiIlibronI orBoni-
faas Cl" hand in hand met kooingm at
cdeIen in geslaagd zijn een netwerk van
bisdommen at abdijen uit de grond te
stampea Eenmaal dat proces achte:r de
rug, lijkt de traditionele bistorikus emm
uit te gaan dat bet kerstmingsproce
afgerond is. dal de gemiddelde ~
Ieeuwer zich in dom at laten ook naar
de kristeli.ike normen Jmofonneerde..

FooI. aldus Milis. Want naast de
vertdming van de welkeli.jkheid door
bet al te eenzijdige bronnerunateria
spruit een al even belangrijk YefValsing
WJOI"t "uit de denkwijze om in bet
histmsm w:aIoop,stecds opnieuw, vooral
undadJt Ie besteden aan de oudste
w:nneIding van opkomende fmommen,
at veel Ie weinig or nooit aan de laatste
vermeIdingm van wat op de terugweg
is" CP- 173). Het naar zo'n late overblijf-
sden van hcidmdom dal MiIis at zijn
mc:dewt:de:rs in hun bisIorisëh onder-
zoek op zoek gaan. Dir: ovemtijfsclm nu
Ii.i"katzich vooral Ie koocen.treR::n rond
de bisismomenten in bet meoseIiJ"k
bestaan: dood, ziekte at onzda::rbcid.

Het bistendom verschilt immers run-
dammteel van de vroezere heidense
ow:rtuiging van de Europese bevolking
in die zin, dat de kristelÏjk God,
ondanks zijn almacht, door de mms niet

gedwongen bn worden op zijn konkrete
vragen at noden in te gaan. In heidense
&Qdsdietmatis een recbtstrceks kontakt
tussen goden en lDCD5ICIl mogelijk De
goden laten via aIlede:i VOOI1:ekcnen aan
de mensen weten wat ze in konkrete
situaties moeten doen en latert, en via
formalistische rituelen lij"kt de mens
enige greep op bet gebeuren te hebben.
De kristeliJlce godsdienst is veel minder
funkJioneel·

In teorie althans, want de gesdliedenis
van bet kristendom steekt, naast pure
heidense relikten, ook vol van de dub-
belzinnigheden. De kerk had helemaal
geen last met zieneressen en bun myste-
rieuze profetieën, hoewel deze in menig
opzicht met de antieke sibyUen te
vergeli.jlcen zijn. Eén van hen, Catharina
van Siena, is door PAulus VI nog tot
<kerkvader' uitgeroepen. Een andere,
HiIdegard van Bingm, beeft zich niet
enkel met profetieën ingelaten, maar
schreef ook een kruidenboek. Waar-
schijnliJK putte ze daarvoor uit v~
wijsheden die in kloosters als het hare
van generatie op generatie doorgegeven
werden. Het is niet moeilijK in haar
recepten en formules verscbillende VÓÓT-
kristelijke gebruiken terug te vindm.

Het is de grote verdienste van MiIis at
konsoorten in een (Ie'!) vlotgeschreven
boek nog maar eens te wijzen op de
moeiliJkheden van de temIen 'kristen-
dom', 1ce:rstening' of 'beIcering'. De
boodschap van Kristus Iij"kt ?iJ transcen-
dent te zijn, dat menig 'gelovige' nog
lang na zijn bekr.ring beroep doet op
heidense opvattingen en handelingen, in
de hoop meer greep op zijn aardse
bestaan te krijgen. Terecht wijst Milis er
in zijn besluit op dat dubbelzinnigbede
niet enkel in de 'hcidense' middeleeuwen
voorkwamen. In februari 1987 ver-
scheen in Hoger Lager een ploeg met een
talisman - een brok: was - die de paus
had gezegend en die bun pastoor ben
meegegevat bad.

Bmoit Lannoo
LIMlo MiJis uiJg~ de Heidense MiótIe-
Ialrlwen, Belgisdr Historisch InstitJud Ie
Rome. 1991, 181 pagilfa's, 885ft:
De samensteJJer JVn heJ boek. prof Milis
(UGetrJ), gOlll op dinsdag 26 april e/c. om
2D IL in debat zijn koOegas RooulllaMer
(SinJ-LIdcas, GetrJ), DUIc Van den ÁJI-
week (KUL) en Daniël VerheJst (KUL)
(AIS! 00.28, toegang 60/50)

Mieren
Alhoewel re door de Duitsers ge-

dwongen werden ook uit bet kamp weg
te trekken, werd bet duideli.ik dat de
bevrijding niet ver meer af was. "Intus-
sen begonnen we te fantaseren over
gastronomie, lekker eten. We spraken
over peperkoek, sla met mayonaise,
biefstuk met frietjes." Alhoewel de
vrijheid nabij was, kwam deze voor de
totaal afgetakelde gevangenen toch nog
als een verrassing, "Na uren zwijgend en
volgzaam marcheren, zei plots iemand
dat we niet meer bewaakt werden. De ..
SS'ers waren verdwenen en we hadden
niets gemerkt We waren zo sterk gedrild
en geestelijK afgetakeld dat we die wlang
verhoopte vrijheid niet eens hadden
gevoeld. In rijen van vijf of zes, zoals we
gewoon waren te marcheren, werd de
tocht verder gezet"

Op 20 mei 1945 is Regine Beer terug
in België. Wanneer ze met de ambulance
naar buis gebracht wordt, valt baar
moeder in zwijm. Diezelfde morgen was
baar immers door bet Rode Kruis
meegedeeld dat Regine overleden was.
"Dat soort 'vergissingen' kwam op dat
moment veel voor. West-Europa was de
scène van een grote volksverhuizing,
miljoenen mensen liepen als mieren
door elkaar."

Het boek ")(ZA 5148' is zeker de
moeite waard. Missobien worden voor
velen onder ons geen nieuwe feiten
ungebracht. De afwisseling tussen his-
torische feiten, die eerder sec weergege-
ven worden, en de konkrete impakt die
deze hebben op de sladItoffers, is echter
zeer verhelderend.. Bovendien vormt bet
kontrast tussen de historische feiten en de
emotionele getnigenis van Regine Beer,
de sterkte van dit boek. Het laatste
hoofdstuk is ten dele een breuk met de
voorgaande boofdstukken uit bet boek.
Door de band die hier gelegd wordt
tussen bet fascistisch regime van de
Duitsers en de huidige verrechtsing,
wijst Beer duidelijK op enkele zeer
gevaarliJlce tendenzen in onze samenle-
ving. Een getuigenis dus, maar ook een
waarschuwing.

Ria Vande:rmaesen

Regine Beer (redaktie PauJ de KeuJe-
naer), KZA 5148, Epo, 1992, bevat 141
blz. en kost 550 ft:
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gehouden met de omvang van de
instellingen, maar ook met de eigen-
heid van kleinere instellingen, waar-
door het gevaar dat de grote universi-
teiten de 'kleintjes' rouden gaan do-
mineren, tot ieders tevredenheid werd
bezworen.
In haar voorlopig korte bestaan

heeft de Vlus toch al van zich laten
horen. Zo was er op 31 maart reeds
een kleine, maar opgemerkte aktie
aan de deuren van het Vlir-gebouw
tegen de verhoging van het inschrij-
vingsgeld. Een aktie die trouwens
plaatsvond in samenwerking met
VVS - onder het motto 'eendracht
maakt macht'. Rond dit hete hangij-
zer staan nog verdere akties in de
steigers, en werkt de Vlus nu ook al in
de verschillende Vlir-kommissies waarin
zij vertegenwoordigers heeft. Men is
allerminst van plan om, nu men zich
eindelijk heeft kunnen verenigen, bij
de pakken te blijven zitten. Als het aan
de Vlus ligt, wordt het een lange
zwoele zomer, maar vooral een hete
herfst.

Vlus heeft lang op zich laten wachten

Als het in Leuven regent

Na lang - volgens sommigen
veel te lang - vergaderen is
ze er dan toch gekomen:

een Vlaamse overkoepeling van
universiteitsstudenten. Geen dag te
vroeg, want het onderlinge gekra-
keel dreigde steeds meer de univer-
siteitsstudenten op Vlaams nivo
monddood te maken. Het relaas
van een jaar interuniversitaire stu-
dentendiplomatie.

Aan het eind van de jaren '80 werd een
nationale studentenoverkoepeling, de
Vereniging van, Vlaamse Studenten
(VVS), nieuw leven ingeblazen. VVS
droeg om verschillende redenen niet de
goedkeuring van iedereen weg. Er werd
de vereniging verweten onvoldoende los
te staan van politieke drukkingsgroepen,
en men wees op de ingewikkelde en
onoverzichtelijke struktuur van de orga-
nisatie, waardoor een paar mensen, door
de verschillende organen handig tegen
mekaar uit te spelen, stevig de touwtjes
in handen konden houden. Loko vroeg
dan ook al drie jaar om de nodige
herstruktureringen, maar werd na moei-
zame onderhandelingen steeds met een
kluitje in het riet gestuurd.
Ook bleek vorigjaar bij de akties rond

het mammoetdekreet dat het VVS-
bestuur het graag liet voorkomen als was
VVS de enige vertegenwoordiger van
alle Vlaamse universiteiten, terwijl zij op
dat moment slechts een minderheid van
de Vlaamse universiteitsstudenten over-
koepelde. Die houding zette natuurlijk
kwaad bloed bij de niet-aangesloten
overkoepelingen (waaronder Loko) die,
om een vlotte koördinatie rond de akties
mogelijk te maken, wel samenwerkten
met VVS, maar zich toch ernstig gepas-
seerd voelden. Daarom ook besloot
Loko begin dit jaar om, gezien de 'last
van het verleden', niet meer met VVS te
onderhandelen over een eventuele toe-
treding.

Ook binnen VVS was kennelijk niet
iedereen gelukkig met de gang van
zaken, getuige de vraag begin dit jaar van
verschillende mensen uit de Gentse
Studentenraad (GSR, van de Universi-
teit Gent) en de Antwerpse studenten-
overkoepelingen aan Loko om "eens
over het VVS of een Vlaamse studenten-

koepel te praten". Hieruit ontstond
buiten VVS om een soort informeel
interuniversitair overleg, dat regelmatig
samenkwam om hete hangijzers te
bespreken - zoals de studentenvertegen-
woordiging in de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad (Vlir) en de Vlaamse Onder-
wijsraad (Vlor) - en verder in te gaan op
de vraag naar een Vlaamse studenten-
koepel. Aan deze besprekingen nam na
verloop van tijd ook het Brussels Studen-
tengenootschap (BSG) deel, dat al jaren
lang een stevige poot in huis had binnen
het VVS, zij het dan wel onder de strikte
voorwaarde "dat zij op zuiver teoreti-
sche basis wel wilden spreken over een
eventuele struktuur".
Dat dit overleg voor de andere

studentenoverkoepelingen niet zo zuiver
teoretisch was, bleek uit het feit dat GSR
eind oktober besliste uit VVS te stappen,
waardoor deze laatste enkel nog de
studenten van VUB, LUC en KUB
(samen zo'n 16% van de Vlaamse
universiteitsstudenten) vertegenwoordigde.
Ondertussen was ook al gebleken dat er
van enig vertrouwen tussen BSG-VVS
en Loko nauwelijks sprake was. De
VUB-studenten zagen er nauwlettend op
toe dat elke relatie tussen Loko en 'het
overleg' verdoezeld werd. Toen men
bijvoorbeeld besloot om gezamenlijk
een brief te sturen naar de Vlaamse
rektoren om studentenvertegenwoordi-
gers te vragen in de Vlir-kommissies,
weigerde het BSG te ondertekenen
zolang Loko als korrespondentie-adres
werd opgegeven.

Vlas
Ook toen in de loop van de vergade-

ringen bleek dat de Antwerpse en Gentse
studenten niet zo tevreden waren met het
huidige VVS - getuige daarvan het
Gentse uittreden - was dit voor BSG een
reden om 'Leuven' te beschuldigen van
gelobby. BSG ging zelfs zover om de Vlir
en de Vlaamse pers een motie te sturen
waarin Loko doodleuk verweten werd
het met de rektoren op een akkoordje te
hebben gegooid, met als enige doel om
VVS uit de Vlir en de Vlor te houden.
"Deze inmenging in de Vlaamse studen-
tenvertegenwoordiging op welk nivo
dan ook is voor ons volledig onaan-
vaardbaar", zo luidde het. Iedereen
begon er stilaan van overtuigd te raken
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Horizontaal - 1 Splitsen in elektrisch geladen deeltjes 2 Aksepteer-
Spaanse wijnsoort 3 Snel, gezwind - Mager, flets - Voegwoord
4 Voltooid - Beperkt - Persoon van rang en stand 5 Vaste stof -
Priem 6 Melksuiker - Meterton 7 Beurt - Langharige hond
8 Maanstand - Oudromeinse munt - K weke 9 Punt van behandeling
- Gekookt en gestold vleessap 10 Verslagen.

Vertikaal - 1 Nakomeling van Jakob 2 Noorse naam - Inhouds-
maat voor wijn 3 Uitholling in een wand - Waarmerkt - Familielid
4 Pers. vnw. -' Europeaan - Zoogdier 5 Voorzetsel - Stad in
Noord-Brabant 6 Uitlegkunde - Japans bordspel 7 Opstootje -
Woordelijke inhoud 8 Bijwoord - Zoogdier - Is van belang 9 Pak -
Krijgsgewoel 10 Vervoermiddel.

dat het protest meer berustte op een
paniekerige overlevingsrefleks van de
BSG-VVS fraktie dan op principiële
bezwaren. Elk initiatief buiten VVS om
(en zeker wanneer het gesteund werd
door Loko) diende kennelijk te worden
gekelderd.

Ondertussen bleek dat de akties van
'het overleg' vruchten begonnen af te
werpen, en werd een effektieve deel-
name van studentenvertegenwoordigers
aan de Vlir-kommissies goedgekeurd.
Daarop werden door de interuniversi-
taire vergadering en de verschillende
universitaire overkoepelingen ook de
nodige studenten afgevaardigd. Eigen-
aardig genoeg had het BSG-VVS, on-
danks alle vorige 'principiële' proble-
men, er geen moeite mee om nu toch
haar eigen kandidaten voor te dragen.
Ook voor de Vlor werd met instemming
van alle betrokken partijen een gelijkaar-
dige strategie gevolgd, maar hier moest
het BSG door interne onenigheid afha-
ken.

Gehakt
Over de 'teoretische basis' voor een

Vlaamse universiteitsoverkoepeling,
groeide er in de loop der maanden een
konsensus, en gingen de ideeën van de
verschillende universiteitskoepels (Gent,
Antwerpen en Leuven) steeds meer en
meer in de richting van een volledig
nieuwe overkoepeling, ook al omdat
men vanuit VVS wel voortdurend belof-
tes kreeg over een op handen zijnde
herstrukturering, maar de feiten spijtig
genoeg op zich lieten wachten.
Men begon binnen 'het overleg' zelfs

aan de bespreking van een ontwerp van
statuten. Opnieuw verklaarde de BSG-
VVS-fraktie zich akkoord om hierover
mee te praten, maar voor haar dan
"binnen het kader van de op handen
zijnde herstruktureringen binnen VVS".
Tegelijkertijd kwam men met een fijne
glimlach meedelen dat in de tussentijd de
fakulteitskring van de Kulak beslist had
om toe te treden tot VVS: een bewijs dat
men zelf kennelijk niet zo veel princi-
piële bezwaren had tegen gelobby of
manipulatie, en dat men de tijd die het
interuniversitair overleg nodig had om
tot eensgezindheid te komen, nuttig
gebruikt had. Dat tijdens de bespreking
rond de statuten het BSG- VVS het steeds
nodig vond de voorstellen tot in den
treure te amenderen en opnieuw ter tafel
te brengen, bleek achteraf weinig meer
dan een handig - maar effektief -
vertragingsmaneuver te zijn geweest.

Daarnaast maakte men van de aansle-
pende besprekingen en het uitblijven van
een definitief universiteitsstandpunt ook
gebruik om binnen de overkoepelingen
van het Holt en Hokt de indruk te
wekken dat er binnen de nieuwe, 'door
Leuven geïnspireerde' overkoepeling
nauwelijks bereidheid bestond voor een
dialoog tussen universiteiten en hoge-
scholen. Terwijl vanuit Loko (en meer-
bepaald Sora) de voorbije jaren meer-
dere initiatieven werden ondernomen
waarbij de hogescholen werden betrok-

ALLEMAAL VRIENDJES
INDE VLUS

Met de nieuwe universitaire over-
koepeling Vlus, die nu reeds meer dan
tachtig procent van de Vlaamse uni-
versiteitsstudenten vertegenwoordigt,
en in de toekomst hopelijk allemaal,
hoopt men eindelijk te verhelpen aan
de al jaren aanslepende afwezigheid
van een op een brede basis steunende
universitaire studentenvertegenwoor-
diging op Vlaams nivo. Los van elke
verzuiling of politieke partij wil men
daadwerkelijk werk maken van stu-
denteninspraak, steunend op de jaren-
lange ervaring van de verschillende
universiteitsoverkoepelingen.
Dat men zoveel mogelijk gepro-

beerd heeft om de demokratische
inspraak en kontrole door de basis te
garanderen, mag blijken uit het feit
dat alle Vlus-vergaderingen, alhoewel
enkel de vertegenwoordigers vanuit
hun overkoepeling stemgerechtigd
zijn, tegelijkertijd open staan voor alle
Vlaamse universiteitsstudenten. Op
die manier wordt 'openheid van
bestuur' (althans in teorie) hier niet
herleid tot een slogan. Bij de stem ver-
deling en het kworum werd rekening (WiP)

ken. Alhoewel de relatie tussen Loko en
de hogescholen de laatste jaren zeker niet
altijd vlekkeloos was (denken we maar
aan de perikelen rond bet dekreet van
Coens), maken de vertegenwoordigers
van Groep T (Industria) reeds 2 jaar
deel uit van de algemene vergadering
van Sora (weliswaar ronder stemrecht).
Ook andere hogescholen uit het Leu-
vense waren in het verleden als waarne-
mer op deze vergaderingen aanwezig.
Weerom had ook dit maneuver van

BSG-VVS kennelijk tot doel de eigen
positie te verzekeren, want het was net
de groep van de hogescholen die binnen
VVS (waarvan alle Holt- en verschei-
dene Hokt-instellingen lid zijn) het
hardst riep om radikale hervormingen,
die niet zo ver afstonden van wat men
binnen de universiteiten dacht. Reden
genoeg dus voor de BSG-VVS-fraktie
om deze twee groepen zolang mogelijk
gescheiden te houden, en er binnen VVS
de nadruk op te leggen dat 'Leuven' nog
steeds niet wou praten. Toen bleek dat er
dan toch werd overlegd - weliswaar
ronder medeweten van BSG - gaf dit
natuurlijk aanleiding tot de nodige
geïrriteerde opmerkingen.

In de marge van deze onderlinge
verdachtmakingen en de vooropstelling
van het eigenbelang vergaderden de
koepels ijverig voort, om toch maar zo
snel mogelijk tot een eendrachtige over-
koepeling van en voor de Vlaamse
universiteitsstudent te komen, en ro
definitief werk te kunnen maken van
hun vertegenwoordiging op Vlaams
vlak.
Uiteindelijk kwam er een tekst op

tafel waarmee zelfs het BSG zich ak-
koord kon verklaren. Op 26 maart
kwam dan ook de Vlus (Vlaamse
Universiteitsstudenten) tot stand, waar-
aan onmiddellijk zes van de negen
Vlaamse universiteitsoverkoepelingen hun
goedkeuring hechtten: de Gentse Stu-
dentenraad (UG), Unifac (Ufsia), het
Antwerps Studentenkorps (Ruca), Stu-
dentenwerkgroep (UIA) en Loko. De
Algemene Studentenraad (KUB) trad

ook toe, zij het met de eis dat er
onmiddellijk werk gemaakt werd van
een dialoog met Holt en Hokt. Grote
afwezige bleef het BSG, dat niet toetrad
tot een overkoepeling buiten vvs, maar
wel als waarnemer de vergaderingen van
de Vlus zou bijwonen, naast Kulak en
SCoCo (LUC) die ondanks herhaalde-
lijk aandringen niet deelnamen aan het
gesprek.
Of de oprichting van de Vlus nu een

definitieve breuk betekent met VVS, valt
nog te bezien. Van die kant werd ons
meegedeeld dat men er in de - ondertus-
sen eindelijk - hervormde statuten
rekening mee heeft gehouden dat de
Vlus integraal rou toetreden als universi-
taire geleding, om dan binnen VVS
semi-autonoom verder te werken. Dit
zou een soort federale opbouw beteke-
nen van de organisatie, waarin de drie
vleugels (Universiteit, Holt en Hokt) elk
hun eigen werking hebben, maar daar-
naast ook gezamenlijk beslissingen kun-
nen nemen. Of de Vlus zal ingaan op
deze voorstellen tot 'unionistisch federa-
lisme', blijft voorlopig nog een open
kwestie. Wel zal zeer binnenkort werk
gemaakt worden van een dialoog met de
Holt- en Hoktvertegenwoordiging.
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Grootste wereld konferentie aller tijden

Rio: karnaval voor politiekers?

Het zou de grootste konfe-
rentie moeten worden die
ooit op de aarde is gehou-

den. Haar doel is al niet veel
bescheidener: de aarde redden. Op
de United Nations Conference on
Environment en Development (Un-
eed) in Rio de Janeiro worden
meer dan 20.000 kongresgangers
verwacht. Staatshoofden, diploma-
ten, premiers, ministers, parlements-
leden en hun ambtenaren maar
ook wetenschappers en NGO-
aktivisten uit 177 landen zullen
begin juni voor het eerste milieu-
mediaspektakel zorgen. Maar of
het milieu er beter van zal worden,
is nog maar de vraag.

'"Het milieu werd door de Verenigde
Naties pas in 1972 voor het eerst op haar
agenda geplaatst tijdens de United Na-
tions Conference on the Human Envi-
ronment (Unched) in Stockholm. Deze
konferentie kwam er op aandringen van
Zweden, dat toen voor het eerst met
zware woudsterfte door zure neerslag
gekonfronteerd werd
De konferentie had vooral de verdien-

ste voor het eerst de band te leggen
tussen ekonomische ontwikkeling en
milieuproblematiek, alhoewel de VN
toch de mens centraal bleef stellen. Het
recht op een s< oon leefmilieu werd
weliswaar als een .undamenteel mensen-
recht erkend, maar dan vooral in relatie
met de menselijke gezondheid. Het
resultaat hiervan was dat men bij het
zoeken naar oplossingen voorbijging aan
de strukturele oorzaken en enkel aan-
dacht had voor randvoorwaarden, zoals
het terugdringen van de bevolkingsgroei.
Hierdoor gaf men ekspliciet te kennen
dat niet de struktuur van de ekonomie of
van de maatschappij aan de basis lag van
de teloorgang van het milieu, maar wel
de mensen zelf.
De landen van de Derde Wereld

beschouwden al die 'aandacht voor de
milieuproblemen eerder als een maneu-
ver van het rijke Noorden om de
ontwikkeling van het Zuiden af te
remmen, om zelf een grotere ekonomi-
sche groei te kunnen realiseren. In het
Noorden hadden de nieuwe sociale
bewegingen (derde wereld-, milieu- en
vredesbewegingen) eveneens problemen
om bij de massa een radikale lange-
termijnvisie op de milieuproblematiek
ingang te doen vinden. De publieke
opinie werd in die tijd nog hoofdzakelijk
beroerd door de Amerikaanse militaire
interventie in Viëtnam, die ook op het
vlak van het milieu een regelrechte ramp
betekende: uitgestrekte bosgebieden wer-
den vernietigd door het gebruik van

chemisch oorlogstuig zoals Agent Orange.

Technologie
Een volgende stap in het denken van

de VN over milieu en ontwikkeling was
de oprichting in 1983 van de Brundt-
landkommissie (officieel de United Na-
tions World Commission on Environ-
ment and Development). Deze kommis-
sie werd bij het grote publiek vooral
bekend door haar rapport 'Our Comm-
mon Future' (1987), die het begrip
'duurzame ontwikkeling' definitief lan-
ceerde. Twee jaar terug werd dan
besloten om in 1992 een topkonferentie
te houden om de ideëen van dit rapport
in konkrete strategieën en plannen te
vertalen.
Twintig jaar na de Unched-konfe-

rentie in Stockholm moet men echter
vaststellen dat van de toen geformu-
leerde objektieven weinig bereikt is.
Men kan immen; moeilijk beweren dat
ons ekonomisch systeem momenteel niet
langer winst- maar wel mens- en milieu-
georiënteerd is, dat Derde-Wereld-
landen redelijke prijzen krijgen om
ondermeer aan milieubeheer te doen, of
dat wetenschap en technologie momen-
teel ten dienste staan van de milieu-
bescherming - nochtans de drie belang-
rijkste principes uit de Verklaring van
Stockholm. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat op de Unced-konfe-
rentie vele van de objektieven van
Stockholm gewoon terug overgenomen
worden.

Groei
Tijdens de voorbereidingen van Un-

eed bleek nog maar eens hoe sterk het
Noorden zo'n konferenties overheerst.
Net zoals in de Gatt-konferentie slaagt
het Noorden ook hier om vanuit haar
veel sterkere (ekonomische) positie. veel
beter voorbereid aan de onderhande-
lingstafel te verschijnen en vanuit een
machtspositie te onderhandelen. Toch
beweert het Noorden dat de Unced-
konferentie uiteindelijk het algemeen
welzijn van onze planeet tot doel heeft.
Deze 'altruïstische' voornemens worden
weerspiegeld in het streven naar een
'duurzame ontwikkeling'. Er kunnen
echter op zijn minst enkele vraagtekens
worden geplaatst bij de ideologische
invulling van dit begrip.
In tegenstelling tot de ekologistische

benadering, stellen de verantwoordelij-
ken van het rijke Noorden dat bij het
streven naar een duurzame ontwikke-
ling, ekonomische groei de oplossing is
voor de problemen van het arme Zuiden
(dat nu reeds zijn natuurlijke hulpbron-
nen aan het uitputten is). Volgens deze
redenering profiteert het Zuiden vroeg of
laat ook van de groei in het Noorden.

Blijkbaar vertrekken momenteel zelfs de
teksten van de VN van een wereldorde
die gedomineerd wordt door het Noor-
den.
Nochtans zorgt die wereldorde, zwe-

rend bij de ideologie van de groei, er al
enkele decennia voor dat drie miljard
mensen op deze planeet tot armoede
veroordeeld zijn, dat één miljard mensen
elke nacht hongerig gaan slapen en dat
82.000 mensen per dag sterven van de
honger of aan een armoede-ziekte. Het
recente 'Wereldrapport over de mense-
lijke ontwikkeling 1992' van het United
Nations Development Plan (UNDP) zet
nog maar eens de internationale ekono-
mische verhoudingen in onze duale
maatschappij op een rijtje. De kloof
tussen rijk en arm is de laatste dertig jaar
verdubbeld; de 20% rijksten van de
wereldbevolking verdienen ISO (!) keer
meer dan de 20% armsten. De rijke
landen verbruiken daarenboven 70%
van de energie, 85% van het hout en 60%
van het voedsel.

Hersenen
Wanneer die armste landen via hun

ekonomische groei deze kloof zouden
moeten dichten, zal deze een stuk sterker
moeten stijgen dan in de voorbije
decennia. Robert McNamara, voorma-
lig president van de Wereldbank, gaf zelf
. toe dat zelfs wanneer de groei in de
ongeveer 100 ontwikkelingslanden zou
verdubbelen, enkel zeven van hen bin-
nen de 100 jaar de kloof zouden dichten.
Negen andere zouden binnen de 1000
jaar de kloof dichten. Hoeveel millennia
de 84 andere nodig hebben, werd niet
meer berekend.
Het blinde geloof in ekonomische

groei neigt echter ook nog vanwege
andere redenen naar het waanzinnige.
Dergelijke redenering gaat immen; volle-
dig aan de ekologische grenzen voorbij.
Als in het Westen de gematigde ekono-
mische groei van de laatste jaren blijft
aanhouden, konsumeren onze kinderen
vier keer meer dan ons. Op het einde van
ons leven zou er in België 64 keer meer
gekonsumeerd worden. Het zou duide-
lijk moeten zijn dat dit nu niet direkt de
weg is naar een maatschappij waarin "de
huidige generatie Belgen in haar behoef-
ten voorziet zonder daarmee de vervul-
ling van de behoeften van de rest van de
wereld of van de komende generaties in
gevaar te brengen".
Sommigen geloven dat onze weten-

schap ten gepaste tijde wel ter hulp zal
snellen, en dat allerhande technische
hulpmiddeltjes de nadelige effekten van
een onbelemmerde ekonomische groei
zullen wegwerken. De wetenschap kan
er inderdaad voor zorgen dat wanneer
het ekonomisch oninteressant wordt
voor de vetstoffen op walvissen te jagen,

De verdraagzaamheid van depedagogische kring wordt tegenwoordig zwaar op deproef gesteld. Vorige week dinsdag om
vier uur s morgens werd voor de tweede maal een ruit ingegooid van hun fakbar Peekaa: Voor de tweede maal midden in
de 'Hand in Hand' affiche. Klootzakken genoeg in Leuven, blijkbaar. (foto Karel De weerdt)

EEN GROENE BIJBEL

Of zag u Liever een kongresgebouw?

er vervangprodukten zullen gevonden
worden, maar uiteindelijk kan geen
enkele technologie uitgeroeide diersoor-
ten opnieuw tevoorschijn toveren of
beschadigde ekosystemen herstellen,

Naast haar geloof in de ekonomische
groei is het eveneens opvallend hoe de
Unced-konferentie bij haar benadering
van de milieuproblematiek voorbijgaat
aan een struktureel probleem zoals het
.schuldenlastvraagstuk. Alhoewel hier-
door elk jaar 50 miljard dollar uit de
Derde Wereld wegstroomt, weigert het
Noorden opnieuw om op dit vlak
toegevingen te doen. Het Zuiden heeft
echter al vaker te kennen gegeven dat
deze strukturele problemen de echte
oorzaken vormen van de milieuproble-
men in de Derde Wereld.
Volgens de Maleisiër Martin Khor,

voorzitter van Netwerk Derde Wereld,
legt het Noorden zijn niet-duurzame
ontwikkelingspatronen op aan het Zui-
den via de Wereldbank, het IMF en de
Gatt: "Wij kunnen meteen de ontgin-
ning van het tropisch regenwoud met
80% verminderen als de industrielanden
voor het hout de juiste prijs willen
betalen, want dan blijven onze inkom-
sten dezelfde". Hij beweert trouwens dat
het resultaat van deze wereldtop al bij
voorbaat gekompromitteerd is door "de
botte weigering van het Noorden om de
hervorming van de werkwijze van de
Wereldbank op de agenda te plaatsen".
Ook de NGO's hebben enkele weken

Op de laatste voorbereidende verga-
dering voor de Rio-konferentie werd
na moeilijke onderhandelingen uit-
eindelijk toch overeenstemming be-
reikt over de 'handleiding om de
aarde te redden'. Vijf weken lang
werkten honderden wetenschappers,
NGO'en;, diplomaten en lobbyisten
aan het 'Handvest voor de aarde', een
tekst die dezelfde status zou moeten
krijgen als de Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens.
Het rijke Noorden was hierbij

vooral geïnteresseerd in een korte
maar inspirerende tekst die, zoals een
Europees delegatielid het formuleerde,
elk kind boven zijn bed zou moeten
kunnen hangen. Hierop replikeerde
een Sri-Lankese vertegenwoordiger
dat in zijn land heel wat kinderen geen
bed hadden, noch konden lezen ...
In het eerste grondbeginsel wordt

gesteld dat de mens in het middelpunt
van de zorg voor een duurzame
ontwikkeling moet staan, en het recht
heeft op een gezond en produktief
leven in harmonie met de natuur. In
punt twee wordt erop gewezen dat de
staten het soeverein recht hebben om
hun eigen hulpbronnen te eksploite-
ren, overeenkomstig hun eigen milieu-
en ontwikkelingsbeleid, waarbij ze er
wel moeten voor zorgen dat dit geen
schade berokkent aan het milieu van
andere staten of van gebieden die
buiten hun grenzen vallen. Grondbe-

(foto Karel De weerdt)

geleden al een vernietigend oordeel
geveld over de resultaten die tot nu toe
op de voorbereidende vergaderingen
bereikt zijn. Zij stellen vast dat het
Noorden weigert om de echte proble-
men wals de konsumptiepatronen, han-
delsbarrières, afvalstromen en biotech-
nologie bij de wortel aan te pakken,
Novib, het Nederlandse NCOS, meent
dat Rio zal uitdraaien op een "misluk-
king van historische omvang die de
aarde en haar bevolking zich niet
kunnen veroorloven".
Toch beklemtoont Maurice Strong,

sekretaris-generaal van de Uneed, in
talloze vraaggesprekken en redevoerin-
gen dat deze 'Earth Summit' de laatste
kans is om de verloedering van de aarde
op wereldschaal aan te pakken. Gebeurt
dit niet, dan wordt de kloof tussen arm
en rijk nog dieper hetgeen onherroepe-
lijk zal leiden tot een oorlog tussen
Noord en Zuid.
Weliswaar heeft Uneed ook zijn

verdiensten: voor het eerst kunnen
NGO's min of meer als volwaardige
partners deelnemen aan een VN-konfe-
rentie, die oorspronkelijk als ontmoeting
tussen politici en wetenschappen; be-
doeld was. Bovendien zal de milieu- en
ontwikkelingsproblematiek enkele we-
ken in het toppunt van de belangstelling
staan, wat voor de sensibilisatie van het
grote publiek niet mag worden onder-
schat.

Pieter Vandekerckhove

ginsel vier stelt dat de milieubescher-
ming een integraal bestanddeel van
een duurzaam ontwikkelingsproces
moet zijn, en niet afzonderlijk kan
worden beschouwd.
Verder wordt gezegd dat alle staten

en volkeren moeten samenwerken
voor het uitroeien van de armoede, als
onmisbare voorwaarde om tot een
duurzame ontwikkeling te komen en
dat vrouwen een vitale rol hebben in
het beheer van het milieu en de
ontwikkeling. Vrede, ontwikkeling en
milieubescherming zijn onderling af-
hankelijk en niet te scheiden.
Opmerkelijk bij dit handvest is

grondbeginsel 15, waarin gestipuleerd
wordt dat staten 'op zo groot moge-
lijke schaal' voorzorgsmaatregelen
moeten nemen. Dit impliceert im-
men; dat er dringend werk moet
worden gemaakt van een verminde-
ring van de C02-uitstoot, ook al
beweren een aantal landen (de VS op
kop) dat nog niet voldoende bewezen
is dat hierdoor het broeikaseffekt kan
worden tegengegaan. De ekspliciete
verwijzingen in het manifest naar een
duurzame ontwikkeling zorgden er-
voor dat konservatief Amerika erop
staat dat Bush niet naar Rio gaat.
Volgens hen staat duurzame groei
uiteindelijk gelijk met negatieve groei.
"of hoe relatief de bekommernis voor
het milieu wel is.

(PVDK)
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KUL-eredoktor van zonden ontsmet

Einde van oorlogJ
n medische en famKrindustriële middens woedt reeds een tiental
jaren een heuse oorlog tussen het wetenschappelijk team van het
gerenommeerde 1nstitut Louis Pasteur' uit Frankrijk en de

Amerikaanse vorser Robert Gallo: beiden noemden zichzelf ontdekker
van het Aids-virus. Omwille van die prestatie werd Robert Gallo doctor
honoris causa aan de KU Leuven. Vandaag ziet het er naar uit dat deze
kontroverse een voorlopig eindpunt bereikte: een Amerikaanse recht-
bank oordeelde dat Gallo de Fransen niet 'moedwillig heeft gepla-
gieerd'.

Het moet een voorteken geweest zijn: de
manier waarop Gallo in december '86
aangeduid werd als eredoktor van de
KU Leuven, had meer weg van gesjoe-
mel dan van een oidentelijke procedure,
De definitieve goedkeuring van KUL-
eredoktores vindt plaats op een vergade-
ring van Akademiscbe Raad In decem-
ber '86 was de Zuidafrikaanse bisschop
Hurley voorgedragen, maar de man was
dat jaar verhinderd. Een beetje als
'tweede keuze' kwam plots Robert Gallo
op de proppen. Veto vermeldde in '86
dat Gallo "gauw gauw tussen de soep en
de patatten" werd uitgekozen, en dat -
toch wel bijzonder merkwaardig - op
dat eigenste moment Gallo reeds gekon-
tak:teerd was. Voor alle duidelijkheid:
doorgaans worden eredoktors pas ge-
kontakteerd na de beslissing op Akade-
mische Raad

KRONOLOGIE
VANEEN

KONTROVERSE
januari 1983: Luc Montagnier
isoleert een nieuw virus, het
'LAV'.
i 1983: De ploeg van Montag-

nier publiceert de gegevens om-
trent 'LA V' in het wetenschappe-
lijk tijdschrift 'Science' .
juli '83: Het Louis Pasteur-Instituut
stuurt een kultuur met daarin het
virus naar het labo van Gallo.
september '83: Gallo krijgt nieuwe
kulturen van het Louis Pasteur-
Instituut, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde ze niet aan te wenden
voor kommerciële doeleinden.
december '83: Het Louis Pasteur-
Instituut' doet een aanvraag tot
patent bij het USOp, de bevoegde
dienst in de VSO

april '84: Het Amerikaans State
Department voor Volksgezondheid
verleent aan Gallo het patent op het
virus.
januari '85: Een vergelijkende ana-
lyse lussen LAV en HTLV3 wijst
uit dat ze beiden nagenoeg identiek
zijn.
juni '85: Gallo verkrijgt een brevet
voor kommerciële eksploitatie, na-
melij)t voor een diagnose van het
Aids- virus.
december '85: Het Louis Pasteur-
Instituut daagt het National Insti-
tute of Health voor de rechtbank -
zij willen erkend zien dat 'hun'
virus het oudste is.
april '86: De hogervermelde USPO
geeft de Fransen gelijk.
februari '87: De KV Leuven ver-
leent Robert Gallo de graad van
doctor honoris causa.
maart '87: Er komt een kompro-
mis uit de bus. Er er wordt een
'dubbel vaderschap' van het virus
erkend, wat een dubbele inning van
mogeli.ike royalties toelaat.
november '89: De 'Chicago Tn'bu-
ne' onthult dat het virus van Robert
Gallo gewoon 'gepikt' zou zij~ uit
de Franse monsters. De konklusie
van de krant luidt dat de ontdek-
king van Gallo bijgevolg niets
anders kan zijn dan een 'stom
toeval' of een 'diefstal'.
maart '92: Een Amerikaans rap-
port erkent verschillend onvolko-
menheden bij Gallo, maar besluit
dat het plagiaat alleszins niet be-
wust gebeurde. (WP)

Nog merkwaardiger is dat Gallo op
het moment van zijn aanduiding als
eredoktor reeds behoorli.ik in opspraak
was geraakt als 'ontdekker' van bet
Aids-virus (zie kader 'Kronologie._ J-
Oe meeste leden van Akademische
Raad zullen dat wellicht niet geweten
hebben, de verantwoordeliJken van de
fakulteit Geneeskunde die Gallo hebben
voorgedragen, kenden ongetwijfeld de
kontroverse die op dat moment de hele
medische wereld beroerde. In normale
omstandigheden doet de KU Leuven
haar uiterste best om haar keuze te laten
vallen op onberispelijke wetenschappers
die de instelling niet in opspraak zouden
kunnen brengen, ook niet in de toe-

komst. GaDo behoorde alleszins lIÏr:t tot
die laatste btqorie.
Oe eerste echte rcsubatm ioz:ak de

~ vaD Aids worden in '83
behaald dooi" bet JftS'ÏBÏC'1ZC Frame
'Instituut Louis Pasteur'_ Zij sbp erin
een virus te isoIerm dat 'LAV' genoemd
wordt, en pubIicm::n huo r;q;evms oog
datzdile jaar in 'Scieoa:'. 80Yeudieu
ootwitkdt bet Frame team aan de hand
van 'huo' virus een bltxdtest, WUlVOOI"
zij een patentuD~ indieueu Het
labo van Gallo krijgt uit Parijs IDCCI"-

maal<; kulturen toqezooden met dat
virus..
In '84 toont Gallo aan dat -mLV-nr,

een door hem gäsnIcerd virus, de zielte
Aids veroorzaakt. OoIt bet labo vaD
Gallo ontwilldt een bIocdtest, die vrij
snel door de Ameribame ovabad
gqJItenteerd wordt. Oe wetenschappers
van bet 'Louis Pasteur Instituut' bdich-
ten haast olJlniddC'JJy"kGallo ervan dat
hij zijn virus 'gepikt' zoo hebben, dat
'HTLV-nr identict is aan 'LAV'. Het
minste wat gezegd koo worden is dat de
Franse aJgUIDCIltensaed: bidden. Em
gmetiscbe anaIy5e had iouneIs uitgewrr
zen dat beide viIussen ~ nauw' met
dbar verwant waren. om niet te zqgeu
kwasHdeutiek. Na verloop vaD tijd
bli,jkt dat de patië:oten waarvan 'BTLV-
nr afkomstig zoo zijn, hdemaal niet
seropagticf zijn. Em onafhankr.liJ"kteam
wetenschappers ontdekt niet minder dan
twintig fouten in Gallo's artitd in
'Science' waarin hij HTLV-DI voorstelt,
een artikd van vier pagina's. En om
zicbzeIf oog verder in de bIubbc:r' te

Go/Io QJfIIO 1987.

watm, heeft Gallo hicIbij de Frame
futo's &qJUbtica:nL
Om IDUI" te :zqzco dat. toen de

KV Lcuw:o in februari Tl bet tint van
en:dobor rood de sb .1!IIrts vaD Gallo

zij pcrfctt op de hoop: was vaD
bet tëit dat de man toen al in een
dleubnge _juridi<dw: proa:dun: ftIWit-
kidwas. Em poccdure. die momndrd
op hauciode Igb te lopen. Op 18april
pabebetFame~"Libéntioo' .

met een vablXlwdijk DOIa vaD de
AmeribaDse mahàd, warin GaJIo
ofticicd wad ~ Ban wad
eub:l.~ ftIWI:IrD,tp:D
"pbPat'. Zo waden GaJIo's bJteD in
'Scieoa:'1IÏr:t toq,adIrew:D aan "bradc
wif,lDUI"aan"'een skdIIIc ........ onib-
tie tm!.I:D de m-.utems'". Tocb mat:-
wunti& m'n :!brliglw ..... op dat IIÏ\'O.

Migranten over zichzelf

Zouhaïr Elarbi,
Katlabi en ko,
IL.I et migrantenvraagstuk' is in België al sinds enkele jaren

onderwerp van hoogoplopende ~ AndeIs dan
vroeger wordt er tegenwoordig niet alleen over, maar ook

mét migranten gepraat over verschillende aspekten van de brede
migrantenproblematiek in ons land. Rood Martens is werkzaam bij de
Antwerpse Acod voor de lokale en regionale besturen en intel'viewde 26
migranten voor zijn boek: 'Van Adamo tot Zamoun... Martens wil met
zijn boek: voor een groot publiek informatie beschikbaar stellen over
honderdduizenden van onze landgenoten die veel te lang niet aan het
woord gekomen zijn.
'Belgische migranten over Belgische mi-
granten', de ondertitel van het boek, is in
feite een vlag die maar de helft van de
lading dekt. Er zijn inderdaad de (opper-
vlakkige) interviews met gekende mi-
granten zoals Salvatore Adamo en San-
dra Kim en de (veel interessantere)
gesprekken met onbekende migranten
zoals Zouhaïr Elarbi, een Marokkaanse
huisarts in Borgerhout, ol Khadija b-
mouri, een Marolckaanse uit Bl1lS1id die
in Leuven Ocsterse filologie studeert.
Maar het boek bevat meer dan inter-
views alleen.

Drukkingsgroep
~ interview wordt afgewisseld met

informatieve bijdragen. Zo komt de
. geschiedenis van de immigratie aan bod,
het probleem van de vrouwenemancipa-
tie en het stemrecht, maar ook onder-
wijs, huisvesting en kriminaliteit worden
behandeld. Tenslotte wordt er ingegaan
op racisme en migrantenhaat, de rol van
de overheid en het probleem Antwer-
pen. Elk van die topics wordt toegelicht
met veel cijfermateriaal en 0nderzoeks-
gegevens. Ook de visie van het Vlaams
mok wordt verschillende keren bespro-
ken en telkens worden de eisen en
kontIusies van het Blok met de gegevens
in de hand weerlegd en naar de prullen-
mand verwezen. Nochtans waarschuwt
Martem er voor de wrevel in verband
met de migranten niet te onderscbatten.
Zo moet men zich niet blind staren op de
Vlaams-mokstemmers. Uit een onder-
zoek van professor Jaak Billiet van de
KU Leuven blijkt dat in alle partijen
mensen zitten met een uitgesproken
negatieve houding ten opzichte van
migranten.

De interviews op zich bieden het
voordeel dat mensen die niet in kontakt
komen met migranten nu toch ook de

kans krijgen hun mening te kamen. Zo
kan je te weten tomen dat de vraag naar
eigen ontmoetingsruimtes voor migran-
ten ol zelforganisaties vaak voorkomt.
Rachid El K.hattabi is deeltijds ak:td in
de bijzondere jeugdzorg in de provincie
Antwerpen en geeft zijn mening in een
interview over joogamwaking. Hij
vindt dat migrantenjoogere:n bet meest
beboefte hebben aan organisaties WUI
ze bet zelf voor bet zqgeu hebben.

Derde
"Er bestaat wel een en andeI' voor

migranten maar dat zijn altijd 0rganisa-
ties waarvan Belgen uiteinddg"k de
touwtjes in handen hebben. Oe migran-
ten die er werken, dienen als lohqds
om andere migranten aan te trekkm. Ik
zeg niet dat wij een eigen jeugdhuis olm
moeten hebben maar de abiviteiten in
zo'n jeugdhuis voor migranten zouden
niet door Belgen maar door de migran-
ten zelf uitgekozen moeten worden.
WaarschijnliJlt mIlen de abiviteiten dan
maar wànig verschillen met wat nu
gebeurt. maar bet gaat om bet gevoel zelf
te mogen beslisw:n, de zaak in eigen
handen te mogen nemen.ft

Pan
Het boek laat oot twee isWnIenaIs

aan bet woonL Zij wijteu de negatieve
indruk die de islam op va:! Belgen
maakt aan enkele personen en aan de
Bdgische overheid. YousscfSouissi zqt:
"Oe islam noch de media zijn veranl-
woorde:li.J"kvoor bet negatieve beeld,
maar professoren zoals Urbain Vermeu-
Jen (KU Leuven). Man:d van Spa.
donck (U Gent) en anderen die va:! te
weinig de goede kanten van de islam
durven benadrukken." Oe twee leraars
pleiten voor integratie en dus voor
vertrouwm in de migranten. ä bc:sdfen
dat de ovabad bang is voor integristeu,

maar die zijn er WJIgms hen nauwdijts.
Zij :zien wel een gloeiende sympatie voor
de nationalisten m;a-aI ter wadd, fa-

. wijl wIgens hen bet nationalisme dé
ziekte van de eeucntwinligste eeuw is.
Oe rol vaD de media in Bdgië wordt

evmems tritisch bc:b:k:n. Oe bJmst
vaD VIM heeft negatieve lJCVOI&m
gehad voor de ~ «nU mi-
granten. Oodeuoek tooÏIl aan dat mi-
granten lIIaSaI de media halm bij
opvalk:ude incidenten en smsatioode
Imnfliktcn, vooral wannea- die vaD

gewdddadi&c aard zijn. 0nde:rtus5m
yb er hier bdasdaap op te lRden en
zowel bij VfM als bij BRTN is er sinds
kort plaats voor een migrant op bet
scherm. Faroek Ozgunes en FcIhi Gü-
müs geven huo mening 0Ya' de rol van
de media. Zij reagam tqen bet bevoor-
oordcdd ki.jb:n van de "M5tasc intdJi..
geutsia, maar oot Fatima BaJi, Apb-
ganee:u1elUdstid in Anm'aJleD, krijgt
een ~ uit de pan. Zij is 'WlIgms Gümüs
nid be.kwum, en daanor:e zoo :ze de
voomorddcn tq:euover migmdeu he-
~ Gümüs houdt een pleidooi
voor c:dde ioIeresse bij migmdeu die
een IDCCI" voorunstaande rol gaan spe-
len. Hij besluit dat de kwaliteit de norm
moet zijo en dat men niet :zomaar
ic:mand moet binDCD""1en om als uil-
hangbord te dienen.

Koranvrouwen
Oe positie vaD de vrouw in de islam

wordt ~ bdIdm. AI wordt er
vaak gcdisbrWrml «nU de vraag of
mannen en vrouwm in de islam de:zrJfëIe
n:dttm hebben, in de pntIij"k heeft men
er toch IDUI" een mannenWCldd van
gaoaab. In bet westm is dit, ondanks
aDes, minder bet gevaI, en studen:o IDCCI"

en IDCCI" ~ 'YCI1Ier. Op de
vraag wat zij haar in 1985 gdJon:D
dochtertje uit de "M5tasc WCIdd wil
meegeven, antwoordt Zahra Tabri dan
ook: "De em:llx:ipatie vaD de vrouw".
Op de vraag hoe vrouw-{on)vrieuddijk
de Kman is, zegt K.hadija Zamouri bet
~ "Ik vind hem bed dubbe1zin-
nig. Er staan bed mooie pmages in «nU
bet respekt dat je aan je vrouw moet
betonen, IDUI" er suat oot in dat je :zeaf
en toe mag tm:ch.twijzm. Zo staan er
oog wel IDCCI" ltgeiIStlijdigl>eden in.-
Em aantal {FIaIuraIistade) migran-

ten heeft al gepobcad om bet als
poIitiagmt waar te mUm. Oe kookto-
sic: uit huo CIVUÜJIpl isdat de insc::baJIe-
~van~in
SOIIlJIlÏ&e korpsen wél lub, 'WlIgms
Rood Martms vooral omwille van de
pmoonlijkhcid van enkdc spiIfigwm in
bet korps. Dat de jmdglrrling elders lIÏr:t

lukt, ligt dan wurscbijnlijk aan de IDCCI"

rxisfisdw: ingntddhrid vaD figuren
binnen politie en BOB, zoals bijvoor-
bedd blijkt uit w:rschiUeude cnuÎ:IJ&CD
in bet Antwerpse. Inbetboek worden op

t.sis van een
Centrum voor lWitir5tll•tirs een
oqdÏJà: 'Vtibdaiup in de n:Iatir:s
vandemigmdeu met de poIitie~
rcmL

Kleinhandelaars
Hel ~ vaD bet

Vbams Blok en de PV\t ""Padij \\Jor'
,tnIMlr:li"IlI"'0cdz:a- ~ een stalt

~ "Da:a' als antwoonI.
Hel Vbams Blok vindt dat we io
Vbaodcrm met 250..000 lDrD!iI:II ziacn
':'die ca: btdlt:igiog wonnen voor OIIZC
eigen 'WlIksaanI"'. Het tffcb van een
massale YCrlwis van ~ is tcbIer
lIÏr:t alken een h"estie van "wIIIsaanf.
IDUI" ook van dn ... "Nle ~ Ia
MonthélWd. lIIakbij 8r;:aDl,DD, Ïàdde
de 'Vtibtkpmüe WOl" 1.600 lIIÏgJUIal
in de plaatsdijk ~ 1Dl het

iet van wie Idriohanddurs en een
sociale woningmutscbappij" de 5IuiIÏIJI
van mcaden: g=hooIIdasw:n en een
grotere waIdoosI!C!id. Wat mu dan het
drckt zijn vaD m'n tacc\ca bij FonJ,.
~ .'
~ Man:d KdIt:o

van ForIHJcut in Oe SIandaanI vaD 28
lDUI1: "'Twinliz 'proc:ml vaD bet werIr::-
l!C!IDtISUDIaI van bijna 13.000 heeft lIÏr:t

de Br.J&isc he naticmalilr:il Dat
ClIDdUwe voor itdcreeo dt:zdiIe kriIIc-
ria bantam, en lIÏr:t tijkn naar naIiona-
Iiteit of aftDImt. Ld op, we YOtI"tIl
htlnnul gcm posiIiew: distaimiuatie
voor v,tn,_idi..,., IDUI" we wcigueu
nic:mand die dooi" OIIZC 51. hiq.OCWC"1l
1romL-

Hoe je bet tdJta oot WOOI"5tdI: een
aantal lDrD!iI:II wil lIÏr:t aanvaarden dat
migmdeu evc:owurdig zijn en e'VCil-
r;otd in OIIZC maatschappij fonttM.!I'ftIl
als lJd&cn. NtatiYonIobI" mijnwakr
in ZoIdeI:, zqt: "'De huidi&e maatschap-
pij is tIE r,anataiaIistad en ~
dualiscnd. Dur komtn pobkmeo ftD.
:CD!iItIl hebben minder lwoIatt met

dbar., r,eveu minder om c:Ibar en
daardoor" onI5tam er minder bnst:n op
dialoog en m:cdz2me q"MÏltpJ Inde
hooIèIt:n van de lDrD!iI:II Iew:n 5ttaIs
IDCCI" sta'tolyptn «nU de andt:rm, en
dat wordt Iq vmtrrtt dooi" de me-
dia."

"Van Adamo tot ZallKXa:i' is een vlot
boek ,,'Ol ~ infOrmatie ma- mi-
gJaIIIaI. en wil ertoe bijdIagr::n OIIZC

rdatie met r,rimmÏ6Jtnde bNW'_*"
te vabtfaaL We wil 'M!Ial wal
BtJgisc Ie migranten za dtDb:n ma-
"bet IlliggntmVfU&5blk', wa:l nu __
hij taa:bt kan.

RoonyTdeu

RIIIIII AIarBrs. f(_.AtIaMo 101z-ri.
llelgüc:Ite lIIÎg1llIII8I Olfn'&/güdtt! lIIi-
gnmIeII. KriIok. 274 pogiIIa"s. 695
fnmk.
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beetje ernstig, zich onthouden. Geert, tel.
23.99.58.
• Dringend gezocht: kursus en nota's van dit
jaar van het vak etnografie van de wereld
eerste deel: mediterrane kulturen, prof. J.
Leman. Graag aan Roeland: Brabançonne-
straat 85.
• Verloren: polshorloge merk 'Lotimo': met
cijfers, blauwe achtergrond, 4 drukknopjes,
ijzeren bandje langs één kant afgebroken.
Terugbezorgen op Veto, tegen beloning.
• Te koop: Brother Typewrither CE-650,
perfekte staat Over de prijs (:I: 20.000 fr.) kan
gepraat worden. Benoit Lannoo, Bogaar-
denstraat 109 bus 17. Na 17.00 u.
• Nieuw: omg. St-Hubert. Vakantiehuis voor
groepen. Van 10 tot 80 pers. v.a. 250 fr. Inl.
sr 016/44.89.27. en • 061/61.30.89.
• Verloren di. 21/04 vermoed. in L&W: boek
'Eva Luna' van Isabel Allende (Eigendom v.d.
sted. bib. Roeselare). Een frisse pint voor
snelle vinder. Rudi, Fred. Lintstr. 204.
• Typen van eindwerken inkl. wiskundige
formules, grafieken, e.d. Afhaling en zelf typen
zijn mogelijk. Bel. 26.19.77. 's avonds.
• Tegen de som van 850 fr. mag een mecha-
nische schri#machine worden afgehaald door
een student(e) .• 23.92.95.
• Het Universele Duistere Pata Syndroom
roept een bisschoppensynode bijeen: Lg4.
• Abulafia, middeleeuws kabbalist tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestr. 177.
• Liefde is ... samen naar The Butthole Surfers
luisteren. Ik haat VTM, maar ik hou van jou.
ps: Odi et amo.
• AI uw typwerk (tabellen, formules, Griekse
en wisk. karakters). Jaren ervaring. Tel.
011/43.28.56. (vóór 18u.)
• American student of English lit. will type
your English papers. Contact Dawn Trowell,
Tiensevest 80, Leuven.
• Wie kent er een tof, ruim en ongemeubeld
kot dat volgend akademiejaar vrijkomt?
Graag laten weten aan Frederik Schutyser,
Vaartstraat-55.
• Lucky Luck, 'ze' lopen weer op vrije
voeten.
• 'Vlaamse voortgang: het Universele Duis-
tere Pata Syndroom slaat P met gulden
sporen van B8 naar C6'
• Aan de CRW schmink-sterretjes een geluk-
kig nieuwjaar gewenst. De schminkplezierige
kursus is al gekopieerd, hij wacht nog op de
bundeling. See you in february.
• Saving Angel: you knew I need a para-
chute. Who are you ? Why are you confusing
me? Why should I continue this game?
Croc.
• Ina, gaan we nog eens walsen, twisten en
shaken? Je ex-danspartner

• Hoe schrijf ik een opvallend zoekertje? Een
zoekertje waar men zomaar niet overheen
leest? Ev. antwoorden via deze rubriek a.U.b.
X.

20.00 u DEBAT Kultureel debat rond 'Jong Literair Talent?' door Jos Borre en
Julien Weverbergh, gemodereerd door Roland Soetaert (UG), over de
jongste lichting Vlaamse auteurs, in CC Oratoriënhof, org. CSC Vormings-
werk Gewest Leuven.

20.00 u INFO-AVOND van de vrijwilligersorganisatie Oikonde- Leuven vzw, in
Stuc, iedereen welkom, org. Oikonde (016/22.96.13).

20.30 u DANS '(Breaking) The Back of Love' van Suzy Blok en Christopher
Steel, in Klapstukstudio Arenberginstituut, toeg. 250/180, org. Stuc.

21.00 u FILM 'What's up Doc?' (1972, kleur, 94 min.) van Peter Bogdanovich,
waarin Barbara Streisand door een juwelendiefstal een puinhoop maakt
van het leven van een musikoloog, in Stuc, toeg. 130/100, org. Stuc.

21.00 u VERGADERING van Milieuraad, met als gastspreker Greet De Kesel,
in UP (Jan Stasstraat 2), org. Milieuraad.

DINSDAG
12.00 u DEBAT Politiek Lunchdebat met Leona Detiège, minister van Welzijn,

in CC Oratoriënhof, org. CSC Vormingswerk Gewest Leuven.
20.00 u DEBAT over 'De Heidense Middeleeuwen' met prof. Ludo Milis (UG,

samensteller van het gelijknamige boek) in konfrontatie met Dr. Raoul Bauer
(St. LUCIIS Gent), prof. Dirk Van den Auweele (KUL) en prof. Daniel Verhelst
(KUL), in MSI 00.28, toeg. 60/50, org. Voltooid Verleden & Historia.

20.00 u DEBAT 'De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis: een jaar werking',
met F. Hutsebaut (Instituut Strafrecht, KUL), R. Decoux (onderzoeksrechter),
H. Vercoutter (opsporingsdienst gemeentelijke politie). G Michel (advokaat),
F. Smets (sociale dienst rechtbank), B. Joosen Uustitieel welzijnswerker) en
P. Ponsaers (moderator), in MT 22 (Hogeschoolplein), org. Leuvense
afdeling van de Liga voor Mensenrechten.

20.00 u KONCERT 'Compatriota': Argentijnse muziek met Juan Masondo
(gitaar en zang) en Pol Bess (piano), in CC Oratoriënhof, org. CSC
Vormingswerk Gewest Leuven.

20.00 u LEZING Vlaams-Brabant een nieuwe provincie? door Gaston Geens,
gevolgd door een debat.ln College De Valk. Org. VRG.

20.00 u TEATER 'Frans de facteur' door Echt Antwaarps Theater, in
Stadsschouwburg, org. CC Romaanse Poort.

20.00 U VORMING over zuidelijk Afrika: Johnny Lenaerts spreekt over
Namibië, in Stuc, org. Stichting Nieuwe Wereld.

20.15 u KONCERT Paaskoncert door 'La Badinerie, choeur mixte de
Louvaln-Ia-Neuve' olv Daniel Lipnik, mmv Kate de Marcken (piano) en twee
vokale solisten, met werken van Gounod, Schubert, Bellini en Verdi, in
St.-Jan-de-Doperkerk, toeg. 250/150 (studenten). org. Kultuurkommissie
KU Leuven.

20.30 u DANS '(Breaking) The Back of Love' van Suzy Blok en Christopher
Steel, in Klapstukstudio Arenberginstituut, toeg. 250/180, org. Stuc.

20.30 u FILM Poolse eksperimentele film vanaf de jaren dertig tot vandaag.
Een selektie gemaakt door Ryszard Klusczynski, die de films persoonlijk zal

JO MEUWISSE"N
uv ba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-

t;'
~ menten, optredens
~. en fuiven
~

LCD - VIDEOPROJEKTOR: 3.900 FR

tel. 016/201.301

• Klein, lief meisje in Kortrijk (ik) zoekt klein,
liel meisje in Leuven om volgend jaar mijn
metertje te zijn. Profiel: 1m 56,5.
cv naar: Rebecca, studentendorp, huis 63.
• Euprint bvba: alle tikwerk; desktop; scan-
nen; u~printen van teksten; figuren u~ quattro,
lotus. Wij zetten ook muziek. Hertogstr. 110,
.22.97.49.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Chris Rosselle, • 20.70.77.
• Aan het liefste meisje van de Germaanse:
Dinsdag - Picknick - Heverlee-Bos ...
• Totale uitverkoop van alle tweedehands en
brokant in stapelplaats (einde huur): kastjes,
tafels, stoelen, buro's, enz. Rijweg 3, Herent
Do. 13-15 u. en na afspraak .• 26.04.91.
• Voor het lieve karate-meisje van de woens-
dag: doe je best en pak de gele gordel! Een
bewonderaar.
• Peti, bij deze wenst Uw meter U officieel
sukses bij het uitvoeren van Uw gesofisti-
keerd schema. Bij voorbaat gefeliciteerd.
• Kopop, Vlaamse niet-kommerciële rock-
groep geeft promotie-optreden, eigen reper-
toire gedurende meer dan een uur, echte
rock-ambiance verzekerd .• 23.12.11.
• Juffrouw Jonckheere, dit is een rekord-
poging; wa peiz je d'ervan? Wie wint, krijgt
gezinsuitbreiding.
• 0 wee Pee: du solist dem Plan des
Messers ganz genau nachfolgen. Sonst gibt
es Knaaatsch... -
• Weet je nu nog niet, dat sigaren smoren
ongezond is? Maar wel lekker hé. Een
bewonderaar.
• Erikl van de Amedee wenst het triviale
meisje heel veel kracht in de blok.
• Te huur: verdieping met tel. en tv in de
Vaartstr. Gem. zijn badkamer, keuken en tuin. ~ , ."M'. .)." \_I Ç7
Prijs is 7000 fr. en onk. Bel na 21 uur '
• 29.32.95 en vraag naar Monica.
• Ik heb nog 1 kaart te koop voor het optreden
van Dire Straits op 27 mei in Werchter. Tom N.,
Pieter Nollekensstraat 39, te Kessel-Lo.
.25.93.39.
• De voltallige Blanco-partij wenst haar vice-
voorzitter een prettige verjaardag en rekent
. op diens gulheid. (Maar blijf van de partijkas
afj
• Steven v., langs deze weg wil ik je danken
voor die héérlijke avond (en après). Ja, mijn
ouders waren wel boos, maar ik hou van je,
Nana.
• KI. kamer te huur (netto 5000,-) (nette
gemeensch. douche en keuken) Met centr.
verw. Onmidd. vrij. Enkel vr. verzorgde rustige
(studenten). Ridderstr. 236, .22.51.02. (na
19u.) of. 20.57.93.
• All of my words are secondhand and
useless in the face of this rationale and rhyme
and reason pale besides a single ki ss.
A. Drenochrome. To M.
• Degene die volgende week mijn gestolen
gele fiets en mijn gestolen Adidas-sport-
schoenen niet teruggebracht heeft, is dood
als ik hem ermee betrap. G. Gezellelaan 48,
Pascal.

inleiden, in Stuc, toeg. 150/120, org. Stuc.
20.30 u VERNISSAGE van 'Dokumentl', een tentoonstellingsinstallatie van

Dirk Duval en Boris Soubotko (tot 11 mei te bezichtigen), in De Spuye,
Tervuursevest 101, org. CC De Spuye.

• Wil de persoon die di. 22/04 om 21.45 U.
mijn portefeuille meenam op het sportkot mij
tenminste mijn papieren terugbezorgen: daar-
mee kan je toch niks doen en het bespaart mij
een hoop last Marc Borremans, Fonteinstr.
26, Heverlee.
• Ik ben 22 jaar en zoek reisgezelschap voor
lange tocht door Latijns-Amerika. Maarten
Loman, Marsestraat 10 te 3950 Bocholt
.011/44.70.88.
• Aan alle bemodderde camino-vreters: poe-
pen of betalen.
• Lief pimpelmeesje, I wanna be your dog.
Neushoorntje.
" Beschadigde zetel mag gratis worden afge-
haald, die met de hulp van een handige
knutselaar kan worden opgekalefaterd. tel.
23.92.95.
• Studente zoekt job: babysitter op 12-jarige
hip-hop-jongetjes. Franstaligheid geen pro-
bleem. Schrijven naar Lieve R.
• Pourquoi ... (Vul in) et pas moi ?::"Inderdaad
ja, I don't know ... (p.s. Toch nog lieve groet-
jes.).

Tikkantoor
Devano
016/23_98.70

• Gezocht: iemand die zich ook alleen voelt
tussen veel mensen en dat gevoel draaglijk
wil maken door een vaste briefwisseling.
Antwoord verzekerd. Schri# naar Karen, Pre-
dikherenstr. 12
• C., your pancakes me gustan.
• 25 tafels en 100 stoelen voor eetzaal, ook
afzonderlijk. Inl. • 44.89.27.
• Dringend gezocht: 2 kotgenoten in ge-
meenschapshuis vanaf 15 mei (ruime en
niet-dure kamers; douche, keuken, telefoon).
Parkstr. 31, • 22.03.21.
• Wie wil wel samen blokken met al te
dagdromerige licentiestudent op kot, om zijn
buropoten op de grond te houden? Niet
• Verloren op Cité 21/04/'92: pietjesbak met
dobbelsteentjes. Grote emotionele waarde.
• Aan het tofste winkelmeisje van bakkerij
Raf: we all love you. 't Is maar dat je 't
weet...
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo- en
lesbiennecentrum Tiensevest 58 • 23.63.27.
Onthaal: ma. 18-20 u., za. 15-18 U. of na tel.
afspraak. Klub: elke dag vanaf 21 U. Elke di.:
grote fuif.
• Spit zoekt gewetensbezwaarde voor het
aktief willen dragen en verder uitbouwen van
een kansarmoedeprojekt. Geen bepaalde
opleiding vereist, wel een zekere ambitie,
sociale bewogenheid en kreativiteit. Diest-
sestwg 115, 3010 Kessel-Lo ... 26.09.21. ~
• Waarom zit Juleke nu hele dagen te zagen
dat hij een zusje wil, denk je? Misschien word1
het een tweeling bij dubbele inspanning. Of
niet soms?
• Ik zou graag de groeten doen aan mijn prof
beeldhouwkunde, zakenrecht en astrofysika.
En ziehier, Bok, de voor dit jaar laatste
schreeuw van de meeuw: een uitzuiverende
A5xB6! Vrolijk paasei. (BB).
• Te huur: kamer, Tiensestwg. 107. 3000 fr.,
juli-aug. -sept Inl. : Anne Vandermaesen, Tien-
sesteenweg. 107 of in het weekend: tel.
013/66.57.44.
• Help, de Dirkoïden overspoelen Leuven. Ze
zitten nu al aan serienummer 57. En er is geen
kruid tegen gewassen I
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WOENSDAG
12.00 u DEBAT Politiek Lunchdebat met Luc Vandenbossche: 'Een argeloze

onderwijsminister?', in CC Oratoriënhof, org. CSC Vormingwerk Gewest
Leuven.

14.00 u FILM 'De Kollega's maken de brug' (1988) van V. Rouffaer, in Vlaams
Filmmuseum en -Archief.

20.00 u DEBAT 'Bedenkingen bij 24 november in het arrondissement
Leuven', met Johan Ackaert (LUC), Louis Tobback en Frank Vanden-
broucke, in CC Oratoriënhof, org. CSC Vormingswerk Gewest Leuven.

20.00 u FILM 'The March on Europe' van D. Wheatley, in MSI 03.18, toeg.
gratis, org. Studenten tegen Racisme (Ster).

20.00 u FILM 'De stilte rond Kristine M' (1982) van M. Gorris, in Vlaams
.-------------<J.O .

HISTORIA
I!l 28/04 om 20.00 u: Debat over 'Oe Heidense middeleeuwen', ism
Voltooid Verleden (zie ook agenda).

KATECHETIKA
lil 28/04 om 20.00 u: finaal open presidium vanjaarwel1üng 1991· '92, in
Mandelalokaal. I!l 29/04: verkiezingsdeballil 30/04: verkiezîngsdag
(08.45 u tot 17,15 u), 's avonds uitslag in 2PK.

KLiO
I!l 29/04 om 20.00 u: 'Een kluchtig lied uit de Latijnse middeleeuwen:
Unibos', lezing door prof. A. Welkenhuysen, in MSl 00.28. Ink. gratis.

MERKATOR
lil 29/04: Kringverkiezingen.

PSYCHOLOGIE
I!l 27/04 om 20.00 u: Verkiezingsdebat I!l 28/04: Vet1<iezingsdag ..
Voormiddag: AP 1 en 2 en VlSbak (Tl&nsestraet 102). Vana112.3O u tot
18.15 u: Vlsbak.1!l 28/04 om 21.00 u: Kringvergadeting ..1!l 29/04 om
22,00 u: Fuif, in AlbatrOs. .

VRG
I!l 28/04 om 20.00 u: uiteenzetting door Gasten Geens over Vlaams
Brabant (zie ook agenda).

VTK
I!l 27/04 om 12.00 u: Terrasshow met animatie, aan A1ma 111, I!l 27/04
om 20.00 u: Verkiezingsdeba~ in kelder Thier. I!l 28/04 om 13.00 u:
Stembusgang. in RC (tot 18.00 u). I!l 28/04 om 19.00 u: Bekeridmaking
verkiezingsuitslag, In Harlekijn.

WINA
lil 28/04 om 20.00 u: Verkiezingsdebat in C200 004. lil 29/04 om
09.00 u: Verkiezingen, in RC.

ZE 1IE'&8E'N '-EWOON elSf\l VUuP.py (..
A~N ~y'N ~u~ &E80NDl'N ~N
Hy I~ IN 1)(' UI'~C:rESCHOTE'"

Filmmuseum en -Archief.
20.00 u LEZING 'Een kluchtig lied uit de Latijnse middeleeuwen: Unibos', door

prof. A. Welkenhuysen, in MSI 00.28, toeg. gratis, org. Klio.
20.00 u TEATER 'Tango' door teater Stap, in Stadsschouwburg, org. CC

Romaanse Poort. •
20.30 u DANS '(Breaking) The Back of Love' van Suzy Blok en Christopher ..

Steel, in Klapstukstudio Arenberginstituut, toeg. 250/180, org. Stuc.
22.00 u JAZZOPTREDEN met Alex Plumacker (trompet), Fabrice Alleman

(sax). Fabian Fiorini (piano), Benoit Ruwet (drums) en Bart Zegers
(kontrabas), in Kersouwke, Naamsestraat 17, toeg. gratis.

DONDERDAG
12.00 u DEBAT Politiek Lunchdebat met Frank Vandenbroucke, in CC

Oratoriënhof, org. CSC Vormingswerk Gewest Leuven.
13.00 u POEZIE 'Ladies First', poeziemiddag met Miriam Van Hee, Anne

Wiering en Paula Malibran, in kamermuziekzaal Lemmensinstituut (Heres-
traat 53), toeg. gratis, org. Mengmetaal.

20.30 u DANS '(Breaking) The Back of Love' van Suzy Blok en Christopher
Steel, in Klapstukstudio Arenberginstituut, toeg. 250/180, org. Stuc.

20.30 u FILM Retrospektieve Zbigniew Rybczynski, een selektie uit zijn film-
en video-oeuvre door Ryszard Kluszczynski en Paul Willemsen, in Stuc,
toeg. 150/120, org. Stuc.

VRIJDAG
20.00 u KONCERT Johan en Peter Vandendriessche met Tony Bauwens-trio,

en Toots Tielemans en trio; presentatie: Fred Brouwers; muzikale gast: P.P.
Michiels, in Aula Pieter De Somer, toeg. 300, org. CSC Vormingswerk
Gewest Leuven.

ZATERDAG
22.00 u KONCERT door Rubbish Heap, een groep jong Leuvens talent, in

Belgisch Congo, toeg. 150/100 (wk in BAC-kantoren).

15.00 u KONCERT Familiekoncert 'Kinderen luisteren naar Haydn', voor
kinderen vanaf 9 jaar, door het kamerorkest Sinfonia olv Dirk Vermeulen, in
Auditorium Minnepoort, toeg. 250/150, org. Jeugd en Muziek Leuven vzw
ism CC Romaanse Poort.

15.00 u RONDLEIDING Geleid bezoek aan de vaste kollekties van het (pas
gerestaureerde) Stedelijk Museum Vanderkelen-Mertens, aan Receptie
Museum, toeg. 50, org. Leuvense Gidsenbond.

MAANDAG
19.00 u OAV Open Algemene Vergadering van Loko, in MT 22.
20.30 u FILM 'Let's Get Lost' (1988), over de jazzlegende Chet Baker, en

'Backyard Movie' (1991), autobiografisch materiaal vermengd met beelden
van een naakte trampolinespringer, van de hand van Bruce Weber, in Stuc,
toeg. 130/100, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Let's Get Lost' (1988), over de jazz legende Chet Baker, en
Backyard Movie' (1991), autobiografisch materiaal vermengd met beelden
van een naakte trampolinespringer, van de hand van Bruce Weber; in STuc,
toeg. 130/100, org. Stuc.

ZONDAG



Gehuwde studenten in Leuven

Belgische student huwt niet (meer)

Toch zijn er een aantal voordelen verbonden
aan het gehuwd zijn. Vooral wanneer een
student gehuwd is met iemand die werkt, zijn er
fiskale voordelen. Het is dan namelijk w dat
maksimaal 30% van de inkomsten van de
werkende partner voor de belastingen overge-
heveld wordt naar de niet arbeidende, in casu de
student. Een ander voordeel situeert zich op het
vlak van de militiewetgeving. Een gehuwde
man wordt, wanneer hij dat wenst, zo dicht
mogelijk bij de woonplaats gekazerneerd. Zo
vervulde Hans zijn legerdienst in de Parkstraat
terwijl hij een appartement huurde op Camilo
Torres. Ondertussen kon hij verder werken aan
zijn eind verhandeling. De sociale dienst van de

lgende maand verschijnt er van de Juridische Dienst en de Sociale Dienst KU Leuven komt wel aan de noden van
an de KU Leuven een vernieuwde brochure voor gehuwde studenten. In een. gehuwde studenten tegemoet, onder bepaalde

zevental hoofdstukken worden een aantal wettelijke en sociale aspekten ~oorwaarden.
besproken met betrekking tot huwen, wonen, kinderbijslag, verzekering, studietoela- Devenyns: «Wanneer de studenten aan het
gen, belastingen en militie. Veto sprak over de juridische en sociale elementen van einde van hun studies zijn, geven wij in principe
trouwen met Frans Devenyns van de Sociale Dienst, over het kerkelijk huwelijk met renteloze leningen; wanneer het kandidatuurs-
Jan Dumon, pastor van de Universitaire Parochie en over de 'praktijk' met studenten betreft willen we hen niet node~~s
derde-cyklusstudent Hans, die reeds twee jaar gehuwd is met Ann, een belasten ~et een schuldenlast en komen ZIJ m
I t aanmerking voor een toelage. Daar waar de

verp eegs er. wet tekort schiet om iemand een leetbaar
inkomen te verschaffen, geven wij soms bijko-
mende financiering die niet moet worden
terugbetaald. Ik heb wel de indruk dat de
meeste gehuwde studenten goed weten waar-
aan ze beginnen en hun budget grondig
uitbalanceren. Anderen worden voor voldon-
gen feiten geplaatst. Vooral voor die studenten
·moeten we bijspringen. Ook wanneer er
konflikten zijn met de ouders en deze financieel
niet meer willen tussenkomen, kunnen we hulp

Uit recente cijfers van het studentensekretariaat wellicht ook een aantal samenwonende studen-
blijkt dat er momenteel 1527 geregistreerde. ten zijn zonder dat het 'huishoudentje houden'
gehuwde studenten in Leuven studeren. Op een er al echt bijhoort. Wat betreft de studiedruk
totale studentenbevolking van zowat 25.000 ervaart het Hans het wel anders. Door het
eenheden betekent dit dat 6, I% van de studen- samen leven en runnen van een huishouden, is
ten gehuwd is. 979 onder hen (64,1%) zijn hij minder geneigd om achter de boeken te
mannen, 548 (35,9%) zijn studentinnen. Wan- kruipen. Ook het echte studentenleven is achter
neer een differentiatie wordt gemaakt naar het de rug, volgens Hans.
studienivo van de gehuwden, valt het op dat een Volgens Jan Dumon vinden de meeste
meerderheid van 59,8% uit het derde-cyklus- huwelijken plaats op het einde van de studies tot
onderwijs komt (684 mannen en 229 vrou- één jaar na het afstuderen, en dus niet tijdens de
wen), maar toch nog 415 studenten in de studies zelf. Dit merkt hij eveneens aan het
tweede cyklus vertoeven (27,2%, ongeveer aantal huwelijken die binnen de Universitaire
evenveel mannen als vrouwen) en 73 onder hen Parochie jaarlijks verbonden worden. Iedere
kandidatuursstudenten zijn (4,8%). De reste- student, ongeacht zijn verblijfplaats en elk
rende 8,3% van de gehuwde studenten zijn personeelslid van de KU Leuven, met inbegrip
ingeschreven voor afzonderlijke vakken. van de Regaschool en het Sint-Elisabeth-

Een kleine 36% van het totaal aantal instituut voor Verpleegkunde, die in het Leu-
getrouwde studenten komt uit het buitenland en vense woont en alle gezinsleden die onder
is vooral ingeschreven in derde-cykluspro- hetzelfde dak wonen, zijn de facto lid van de
gramma's (448 van de 548 studenten of81,8%). Universitaire Parochie en mogen in de Begijn-
Dit betekent dat 49,1% van het aantal derde- hofkerk trouwen. Voor de studenten geldt het
cyklusgehuwden buitenlandse studenten zijn. principe dat ze tot ten laatste negen maanden na
Binnen deze groep van buitenlandse gehuwde hun laatste akademiejaar in de Sint-Jan-de-
studenten, zijn er 404 mannen (73,7%) en 144 Doperkerk mogen trouwen. Deze groep verte-
vrouwen (26,3%). genwoordigt dan ook het merendeel van de

Deze cijfers zijn uiteraard het aantal 'aange- zestig huwelijken die in de Universitaire Paro-
geven' huwelijken op het studentensekretariaat. chie gevierd worden. Slechts een vijftal huwelij-
Enkel eerstejaarsstudenten vullen een uitge- ken vinden plaats tussen studenten. Derde-
breide enquête in waar onder meer gepeild cyklusingeschrevenen zijn hier niet inbegre-
wordt naar hun burgerlijke stand. De oudere- pen.
jaars kunnen op hun inschrijvingsfiche wel Vroeger lag het aantal studentenhuwelijken
aangeven dat hun burgerlijke staat in de loop hoger om de eenvoudige reden dat het toen
van het vorige akademie jaar gewijzigd is, maar ondenkbaar was samen te leven zonder ge-
zij doen dat niet altijd. Toch kan gesteld worden trouwd te zijn. In het begin van de jaren tachtig
dat het reëel aantal gehuwde studenten niet veel werd er eerder geopteerd voor ongehuwd
hoger zal liggen dan de hierboven aangehaalde samenwonen, maar de laatste jaren neemt het
cijfers. Het relatief hoog aantal tweède-cyklus- aantal huwelijken terug toe. "Aspekten zoals
studenten situeert zich vooral binnen de fakul- gezin, trouwen geborgenheid staan nog steeds
teit geneeskunde (55) en de bijkomende licentie hoog op de waardenladder, ook bij jongeren",
ziekenhuisbeleid (66). Velegeneeskundestuden- aldus Jan Dumon. Hij meent ook dat, wanneer
ten wachten niet tot het einde van hun lange jongeren toch beslissen om voor de kerk te
studies om te huwen. Ook in de fakulteit trouwen, dat doen uit overtuiging en niet om de
Wijsbegeerte en Letteren ligt dit aantal vrij ouders tevreden te stellen, zoals men vaak
hoog (46), omdat daar nogal wat tesisjaar- beweert. "Het is niet omdat jongeren minder
studenten aan te treffen zijn. naar de mis gaan dat ze niet met elkaar trouwen

Het nog hogere aantal getrouwde studenten uit overtuiging. Het is belangrijk dat het echt is,
uit de derde cyklus is niet zo verbazingwekkend, autentiek." De situatie is nu eenmaal veranderd
aangezien hier ook de doktorandi bijgerekend en dat zou, nog steeds volgens Dumon, zich ook
zijn, die als ze een beurs van het NFWO krijgen, moeten vertalen in een aangepast taalgebruik in
toch iets verdienen. "Door de gewijzigde het Handboek voor Gehuwden, dat door de
wetgeving kunnen mensen die een tijdje ge- Universitaire Parochie wordt uitgegeven.
werkt hebben of die een loopbaanonderbreking Op juridisch en sociaal vlak bestaan er voor
nemen opnieuw gaan studeren. Ook zij maken gehuwde studenten zeker geen ekstra voordelen
deel uit van dat aantal", nuanceert Frans ten opzichte van de andere gehuwden. Zij
Devenyns. Daarenboven maken vele vrije vallen onder dezelfde wettelijke bepalingen.
onderzoekers, meestal buitenlanders, vooral uit
de fakulteiten geneeskunde, wetenschappen en
toegepaste wetenschappen deel uit van dit cijfer.
"Het sociaal leven is niet zo studentvriendelijk
en is de studentensituatie voor velen te artificieel
om te trouwen. De studiedruk is nog vrij hoog."
Dat zegt ons Jan Dumon, pastor van de
Universitaire Parochie, die verder meent dat er

Devenyns: «Gehuwde studenten worden in de
reglementering niet in de watten gelegd. Een
student die gehuwd is, blijft nog steeds student
inzake ziekteverzekering, kinderbijslag en stu-
dietoelagen. Het is een misvatting te denken dat
een gehuwde student financieel gehonoreerd
wordt in zijn statuut. Een gehuwde student die

geen studietoelage heeft op basis van de
inkomsten van de ouders, zal daar na zijn
huwelijk ook geen recht op krijgen tenzij zijn
partner een inkomen heeft dat beneden een
bepaalde grens ligt. Als twee gehuwde studen-
ten vroeger geen studietoelage hadden, zullen
zij daarop ook geen recht krijgen door te huwen
omdat gerefereerd wordt naar het inkomen van
de respektieve ouders. Dit feit is voor vele
mensen die langs komen een opdoffer,»

Voor studenten blijven de kerkdeuren dicht

bieden. Het principe van de dienst is dat de
studies prioritair zijn en niet mogen worden
gedwarsboomd door individuele of materiële
problemen. Dit geldt trouwens eveneens voor
niet-gehuwde studenten. We helpen de gehuw-
den ook onrechtstreeks door goedkope huis-
vesting te zoeken en door jobs aan te bieden.»

«Wat betreft de huisvesting hebben wij een
aantal studio's en appartementen ter beschik-
king in Camilo Torres, Holleberg, Terbank en
Sedes. Daarnaast zijn er ook een aantal koppels
die in het Groot Begijnhof, het Pauskollege of
op privee-studio's of in een huisje in de stad
wonen,»

Hans getuigt dat je met één wedde wel kan
overleven, op voorwaarde dat je zuinig leeft.
Tijdens zijn legerdienst verdiende hij daarenbo-
ven een (minieme) soldij en had Ann recht op
een (bescheiden) militievergoeding. Het is soms
wel frustrerend voor de niet-verdienende part-
ner om afhankelijk te zijn van het inkomen van
de andere. Ook Hans ervaart die situatie als
"vervelend". Op het vlak van huisvesting
huurden Ann en Hans een appartement op
Camilo Torres voor ongeveer 8000 frank per
maand.

Een deel van die woongelegenheden wordt
eveneens verhuurd aan buitenlandse studenten.
Zij krijgen speciale beurzen. Vaak schatten zij
de levensduurte in België verkeerd in en geraken
daardoor in moeilijkheden. Toch heeft deze
kategorie studenten nog met een aantal wan-
toestanden te kampen.

Dumon: «Vele gehuwde buitenlandse studen-
ten leven hier als celibatairen omdat hun
echtgeno(o)t(e) en/of het gezin geen toestem-
ming krijgt om na te reizen. Het is namelijk nog
steeds de regel dat eerst de student naar België-
komt en pas daarna de familie. De traagheid
waarmee België visa verleent aan de partners
van buitenlandse studenten is bedroevend en
berokkent nodeloos leed. Het kan tussen drie
maanden en een jaar duren vooraleer alle
dokurnenten in orde zijn»

Patrick Staudt

(foto Rob Stevens).


