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Inhet recente verleden berichtten de media over een opvallende
werkloosheid bij jonge Inqenieurs. De tijd dat inqenieursstu-
denten de gedroomde job in handen hadden nog lang voor zij
afstudeerden, lijkt voorbij. Het bezit van een ingenieursdiploma
ontslaat de afgestudeerden niet langer van het zoeken naar
werk.

Het probleem stelt zich bovendien
ruimer. Samengaand met deze tijde-
lijke werkloosheid _spreekt men de
jongste jaren van een groeiende ma-
laise bij de jonge ingenieurs. Het werd
dus tijd voor een uitvoerige bezinning
over het ingenieursberoep en voor een
onderzoek naar het bestaan van een
eventuele krisis. Daartoe had op 24
oktober in Brussel een symposium
plaats met als titel 'Krisis bij inge-
nieurs?' (met nadruk op het vraag-
teken). De organisatie was in handen
van het jongerenkomitee van het KVIV
(de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs-
vereniging), dat de belangen verdedigt
van de akademisch ingenieurs: bur-
gerlijk ingenieurs, landbouwinge-
nieurs en ingenieurs voor de schei-
kunde en landbouwindustrie.
. De studiedag was door het jonge-
renkomitee grondig voorbereid, o.a.
via een enquête onder jonge Ir's tot
dertig jaar. De enquête peilde naar de
houding van de ingenieurs tegenover
studies en loopbaan; ook het maat-
schappelijk engagement van de jonge
Ir werd onderzocht. De voorbereiding
ven de studiedag omvatte tevens der-
tig interviews met bekende Vlamin-
gen uit de industriële, politieke, syn-
dikale, kulturele en ·joernalistieke
wereld over het diploma, de loopbaan
en de maatschappelijke rol van de
ingenieur. Immers, in een grondig
onderzoek betreffende het ingenieur

zijn, moet ook de mening van niet-
ingenieurs aan bod komen. De ver-
gaarde informatie vormde een uit-
stekende basis voor de studiedag, waar
aan de hand van uiteenzettingen, de-
bat en porallelIe werkgroepen een
analyse gemaakt werd van de situatie
en oplossingen gezocht werden voor
eventuele problemen.

Ladders
Roland Van Dierdonck, gewoon

hoogleraar aan de Vlerickschool, peil-
de naar de balans van vijf jaar inge-
nieursstudies. Uit de enquête onder
jonge Ir's blijkt dat slechts 47% van de
ondervraagden vindt dat de Ir-óplei-
ding voldoende voorbereidt op in ge-
nieursleven. Dit resultaat stelt duide-
lijk de opleiding in vraag. Via een
tiental vragen werd (meier de jonge
Ir's gepolst naar de opleiding die zij
dan voor ogen hadden. Hieruit blijkt
dat 80% van de ondervraagden voor-
stander is van een algemene oplei-
ding. Een doorgedreven spedalisatie
moet zich dus niet afspelen in de ge-
wone opleiding. Men wenst hier voor-
namelijk een brede basis op te bou-
wen. De jonge Ir's tonen zich kwasi
unaniem voorstander van de vijfjarige
opleiding, maar 43% van de afgestu-
deerde Ir's vond de studiebelasting te
hoog.

(foto Dieter TelemansJ

Van de ondervraagden heeft 40%
een post-universitaire opleiding ge-
volgd, waarvan de helft in een ekono-
mische of bedrijfsekonomische rich-
ting en een derde in een technische
richting zoals een doktoroot. Hoewel
de lrs dus duidelijk pleiten voor meer
ekonornische of bedrijfsekonomische
kennis, waarschuwt Van Dierdonck
voorhetafglijden noor een soort "kom-
mercieel ingenieur". Ekstra manage-
mentvorming in de basisopleiding
kan, maar niet ten koste van de tech-
nische, wetenschappelijke kennis. Van
Dierdonck is voorstander van een aan-
vullende managementvorming, na
een aantal jaren ervaring in de be-
drijfswereld. Hij is echter ook van men-
ing dat een ingenieur niet noodzakel-
ijk de managementladder zou moeten
opklimmen. indien hij wil promover-
en. Immers, een bedrijf kan een goede
ingenieur verliezen door hem een
munaqementsfunktie te laten uit-
oefenen. In het slechtste geval heeft
het bedrijf dan een goede ingenieur
minder en een slechte manager meer.
Dit koncept van duale ladders kwam
tijdens de studiedag meerdere malen
aan bod. ' ' .

Nurd
De al dan niet vermeende werk-

loosheidsproblemen suggereren de
vraag: "Is een ingenieur nog nodig?".
Jacques Coppens, ondervoorzitter van
Electrabel antwoordt hierop met een
duidelijk "ja". Door de grote komplek-
siteit in vele bedrijven is een ingenieur
meer dan ooit noodzakelijk. Het gros
van de ingenieurs start met een spe-
cifiek technische opdracht, waarvan
de meeste funkties enkel door een Ir
kunnen vervuld worden. Maar ook
als manager kan de Ir zijn diensten
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Groene revolutie binnen Alma

Aanslag van de
CCCnutoch
verijdeld

Afval is een belangrijk milieuprobleem in onze wegwerpmaat-
schappij. Dat zal wel niemand ontkennen. Al jaren. wijzen
milieubewegingen erop dat de afvalberg niet kan blijven stij-
gen. Maar blijkbaar heeft Alma dit nog niet begrepen - of nu
dan toch wel?

De direktie van Alma heeft het niet
makkelijk. De studenten houden im-
mers angstvallig alle prijsevoluties in
het oog en aarzelen niet om akties te
voeren tegen een zoveelste - on-
demokratische - prijsverhoging. De
voorbije weken werd opnieuw aktie
gevoerd tegen de Alma. Deze keer
echter om een totaal andere reden: nu
moest het wegwerpmateriaal in Alma
eraan geloven.

Vier dagen lang werden Alma-
gangers gekonfronteerd met akties
van een drietal groene verenigingen
tegen het gebruik van plastieken
bakjes en dito kolabekers. Milieuraad
riep de studenten op voortaan de frie-
ten (en dus ook de rijst of puree) op het
bord te laten scheppen: voor 95% van
de maaltijden zijn die frietbakjes im-
mers overbodig. Terzelfdertijd namen
de Agalev-studenten het resterende
plastiek en blik aan de afruimtran-
sportbanden mee om woensdagmid-
dag een afvalstunt op te zetten. Die
middag namelijk konfronteerde een
indrukwekkende plastiekberg aan de
ingang van Alma IIde Alma-gangers
nogmaals met de wegwerpmaatschap-
pij. Donderdagmiddag dan sloot Pino
de bewustrnakingskampagne af. Daar-

. naast gaf een milieukrantje 'Hoe valt
plastiek te vermijden?' toelichting bij
het waarom van de aktie, stelde en-
kele alternatieven voor en zorgde voor
de inhoudelijke orqumentctie van de
aktie.

Milieudefensie
Deze aktie komt niet uit de lucht

gevallen. Reeds vorig akademiejaar
benaderden de Milieuraad en de Aga-
lev-studenten Sociale Raad met het
verzoek te pleiten voor een milieu-
vriendelijker beleid in Alma. De plas-
tieken frietbakjes en het overige weg-
werpmateriaal vormen blijkbaar al
langer een doorn in het oog van de
milieubewuste studenten. Aangezien
Sociale Raad drie studenten afvaar-
digt naar de Raad van Beheer van
Alma (samen één derde van het to-
taal aantal stemmen in de RvB) kun-
nen zij zonder veel moeite dergelijke
problemen binnen Alma aankaarten.
Sociale Raad ging verleden jaar op dit
verzoek in, en bracht het punt in juli
op de agenda van de RvB van Alma.

Reeds voor die vergadering ontving
Sociale Raad van de Alma-direktie
een Nederlands rapport waaruit moest
blijken dat het milieuonvriendelijk
karakter val) die frietbakjes allemaal
nogal meevalt. Op de voornoemde
vergadering zelf beweerde de .direktie
bovendien dat er te veel emotionele
redenen bij de afkeer van plastiek
meespelen. De studenten verdedigden
echter het standpunt van de Mi-
lieuraad, . betwistten het Nederlands
rapport en benadrukten dat er wel
degelijk problemen zijn met het mi-
lieubelastend karakter van het plas-
ti.eken wegwerp materiaal. Dit wordt
trouwens bevestigd door een ekoba-
lans uitgevoerd in opdracht van Mi-
lieudefensie, een Nederlandse milieu-
vereniging. Uiteindelijk beloofde de
direktie een milieucel op te richten die
de milieuaspekten van het ganse
produktieproces binnen Alma moet

Krisis bij ingenieurs? .

verwachtinqen bij bedrijven
en ingenieurs te hoog
espannen

doorlichten. Een voorstel waarachter
de studenten zich zonder problemen
konden scharen. Niemand had im-
mers beweerd dat het wegwerpmate-
riaal het grootste of het enige milieu-
probleem bij Alma zou zijn.

ccc
De verwondering en verontwaar-

diging bij Sociale Raad en de groene
bewegingen was dan ook niet gering
toen bleek dat bij de start van ~et
nieuwe akademiejaar ook geplastifi-
ceerd kartonnen kolabekers en pla\-
tie ken groentebakjes hun intrede' in
Alma hadden gedaan. Bovendien.
voerde de CCC (Coca Cola Company) •
terzelfdertijd een promotiekampagne
die met een verschrikkelijke verspil-
ling gepaard ging. Hostessen drongen
reeds geopende blikjes en half gevul-
de kolabekers op aan de studenten
waardoor-het Alma-personeel aan de
afruim transportbanden naar schat-
ting meer dan duizend liter Coca Cola
moest weggooien. Bovendien verkoopt
de CCC met haar kampagne de illusie
dat een studentenrnaaltijd pas vol-
waardig is wanneer er ook kola bij te
pas komt, waardoor ze de gemiddelde
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Demokratisering 9
Sociale Raad stuurt een open brief
aan de Vlaamse regering, parle-
mentsleden en rektoren. Een
avant~première. Vooru. Van ons.
Zomaar. .
Vrouwenunief.. 4
In een wereld waarin seksisme
nog steeds hoogtij viert, is de KU
Leuven een zeldzaam toevluchts-
oord voor duizenden vrouwen
die hun leven aan de wetenschap
willen wijden. Min of meer. Mis-
schien. Eventueel.
Andaux 7
In een wereldwinkel van de poli-
tieke macht kan je alles vinden
van biefstukken tot salons. Als
het maar kleinschalig, alterna-
tief en ongebonden is. Bert.
Visitatie Elektronika 3
Professor Verstegen 3
Milieu en Demokratizering 5
Depardon 6
Begroting Rvs , lO



R 5 reisweek.
3) Ik daag meneer X uit enkel al

'... . ....... .. .:... onze vluchten te boeken bij om het
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op JFKin New York,zonder slaapgele-
genheid, eten, entree in musea en-
zovoorts en heb je Boston, New Or-
leans en Orlando nog niet bezocht.

4) Iedereen die de VSkent weet dat
Boston en New Orleans kultureel bij
de interessantste steden geklasseerd
worden. Als wij telkens een hele dag
uittrekken om die steden te bezoeken
dan is dat niet om er alle Mac Do~
nald's te tellen.

5) Er worden ook bezoeken geor-
gelijking met vorige bestemmingen ganis~erd a~:mMIT(zowat het mekka
(China, Japan, ...). Dit reisdoel werd voor inqenteurs) en grote bedrijven
echter met grote meerderheid verkozen zoals Analog Devices,Digital, Exxon,
door de studenten in mei van dit jaar, ' M.onsanto,... Ook andere universt-
en dit ten nadele van Zuid-Afrika. telten worden aangedaan (Worches-

2) Voorts lijken 9 dagen VS aan ter Polytechnic Institute, Harvard, Tu-
30.000 fr duur naast 12 dagen China l~ne, ...).De.studenten zullen dus meer
aan 3.5.000.fr. Maar schijn bedriegt: zien dan.D.lsney alleen.
?e Chinc-reis kostte in wezen _ alles .6~Het IS Inderdaad zo dat personen
Inbegrepen -zo'n60.000frwaarvan dl~ l~ he.t~erde en vierde jaar gingen
VTK17.000 fr sponsorde. Als u weet skieen dit Jaar meekunnen: iedereen
dat er 150 deelnemers waren, dan kan . ka~ ~amelijk mee, zonder enige re-
u de rekening zelf maken. Hierbij di- striktie op het aantal. Dit betekent dus
ent.opgemerkt dat de hoge VTK-spon-. dat ~k degene die reeds van in het
sonng enkel kon dankzij de onge- derde J?ar aa~ het sparen is voor zijn
meen hoge financiële steun _ in lcotstejccrsreis en dccrom toen thuis-
ekstremis -van [onssen Pharmaceu- bleef nu wel meekan. Dit is voor ons
tica (en Bell). Dit jaar kost de reis de de ware betekenis.van een demokru-
student 30.000 fr plus een aantal tische reis.
lunches (dit zijn maar kleine-snacks
die in de VSslechts een paar dollars
kosten; elke dag is immers uitgebreid
breakfast buffet en dinner buffet voor-
zien; zij die de VS reeds bezochten
~.eten, datJe dan al meer dan je dage-
lijkse portie kalorieën binnen hebt).
De echte prijs bedraagt 37.000 frzodat
VTKminstens zo'n 7.000 fr per stu-
dentbijlegt. Eveneens met 150deelne-
mers k~~t dit opnieuw neer op een
.behoorliJkbedrag. het presidium heeft·
met recht en rede beslist de stunt van
vorig jaar niet te herhalen en een deel
van het budget (dat gezien de ekono-
mische situatie sterk geslonken is) te
gebruiken voor andere posten (kul-
tuur, didaktiek, sport en dergelijke) in
plaats van alles te spenderen aan de
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. .

De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto

. Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; 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.

Reisweek
Als grote kring in Leuven stoot VTK
uiteraard achter de idee dat Veto de
spreekbuis moet zijn van alle stu-
denten. Het principe dat iedereen ar-
tikels kan binnenleveren is ongetwi-
jfeld positief, evenals het feit dat le-
zersbrieven steeds welkom zijn. De
lezersbriefvan meneer X (het schuil-
gaan 'achter anonimiteit toont zijn
ware aard) vorige week omtrent de
VTK-reisweektovert de rubriek lezers-
brieven echter om in een roddelru-
briek,waarin halve waarheden verteld
worden die zelfs Bush en Clinton het
schaamrood op de wangen zouden
brengen. Kritiekop een dergelijk pro-
jekt (de reisweekis inderdaad één van
VTK's'grootste' aktiviteiten) kan uite-
raard, maar dan wel door mensen die
op de hoogte zijn van de feiten,
mensen die het volledig programma
kennen en niet door iemand die er
eens iets van gehoord heeft. Ander-
zijds is het misschien wel zo dat de
informatiedoorstroming vanuit VTK
naar de studenten tot nu toe niet
volledig was, maar dat is vooral te
wijten aan het feit dat een aantal
zaken nog niet voor 100% vaststaan.
Nu de inschrijvingen binnen zijn, zal
echter snel aan dat euvel verholpen
worden. Ondertussen een aantal toe-
lichtingen om verdere roddels de kop
in te drukken:

1)De VSlijken inderdaad een min-
der 'eksotische' bestemming in ver-

Kringraad

Toelichting -- In.Veto 7 (maandag
(sic) 3 november) verscheen het
artikel 'Apolloon steltstudentenin-
spraak in vraag - Terug naar af.
Daarin werdmelding gemaakt van
de akties die Apolloon heeft onder-
nomen om hun gelijk te halen
inzake de tesisproblematiek (zie
ook Uit de Raden, Veto 5). Deze
akties werden ook door Kringraad
duidelijk afgekeurd; in die zin kun-
nen wij ons volledig vinden in het
grootste deel van het artikel. Be-
paalde zinsneden in het artikel
getuigen echter, naar onze men-
ing, van weinig respekt voor de
kollega's in de studentenbeweging.
Daarom wil Kringraad hier enkele
zaken toelichten.

Er wordt namelijk melding ge-
maakt van de "ondernokrutische
stemprocedure op Kringraad" en
"deze enigszins bizarre stemproce-
dure van Kringraad". Mogen wij
toch even wijzen op de Loko-sto-
tuten (artikel 11.3):"Op de verga-
deringen van de raden wordt op
basis van kringstandpunten ge-
stemd volgens het gewone meer-
derheidsbeginsel van de helft + 1
van de aanwezige kringen, ...",
Kritiekhebben op onze stemproce-
dure mag, maar besef dan wel dat
dit Loko-stemprocedures zijn. En
zou deze sternprocedurê dan on-
demokratisch zijn? Laat ons toe
even de filosofie (of toch: de inter-
pretatie van Kringraad) achter een
dergelijke procedure toe te lichten
(wat eigenlijk had moeten ge-
beuren in het desbetreffende Veto-
artikel): als er een voorstel voor-
ligt, betekent dit altijd dat som-
mige mensen een bepaalde toe-
stand wensen te veranderen. Die
bepaalde toestand noemen wij de
huidige toestand. In het Ilo-geval
was de huidige toestand: ook om-
trent tesisaangelegenheden moet

er een uniform eksamenreglement
zijn (deze huidiqë toestand was er
gekomen na de stemming net er-
voor). Apolloon stelde voor die hui-
dige toestand te veranderen: zij
vroegen een uitzondering op het
eksamenreglement. Op Kringraad
doen wij in zo'n geval altijd ons
best om tot een standpunt te komen
waar iedereen zich in kan vinden:
wij streven naar konsensus (als dàt
niet demokratisch is). Lukt dit niet,
zoals dit het geval was bij de 110-
affaire, dan wordt over bepaalde
voorstellengestemd.Konkreet:Apol-
loon stelde een tijdelijke afwijking
van het eksamenreglement voor.
Om deze verandering van de hui-
dige toestand te bekomen, gaan
wij er van uit (en de Loko-statuten
met ons), dat tenminste de helft
van de aanwezige stemgerech-
tigden achter die wijziging moet
staan (dit kun je bezwaarlijk on-
demokratisch noemen).

Verderheeft Vetoin nogal verwij-
tende termen Kringraads manier
van werken beschreven. Vorigjaar
werd veel moeite gedaan om een
intern reglement voor Kringraad
op poten te zetten: daar is serieus
denkwerk rond verricht, en het is in
een vrijkonstruktieve sfeertot stand
gekomen. Men kan zeker niet stel-
len dat Kringraad hier over één
nacht ijs is gegaan. Dit reglement
werd tenslotte door alle kringen
bekrachtigd. Als wij dan termen
als "langs Kringraads ondoorgron-
delijke wegen" en "deze enigszins
bizarre stemprocedure van Kring-
raad" naar onze kop geslingerd
krijgen, lijkt respekt ons ver zoek.
In de laatste paragraaf lezen wij
nochtans: "Het lijkt dan ook ver-
standiger, en in elk geval konstruk-
tiever(kursivering van Veto), in het
vervolg de kritiek op Loko mee te
delen aan Loko, ..." Inderdaad.
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7) Wij zijn ons wel bewust van de
gunst die de fakulteit ons geeft door
het programmeren vo..neen reisweek,
en willen langs deze ~eg daar nog-
maals voor bedanken. Het program-
ma houdt duidelijk meer indan zuipen
en feesten in de aanwezigheid van
Mickey, en geeft een brede kijk op de
Amerikaanse maatschappij weermee
vele ingenieurs later beroepshalve in
kontakt zullen komen. Daarom ook
- en de participatie van een tiental
professoren, de akademisch sekretaris
een mensen van de Alumni-bewe-
ging VILvbevestigt dat - zijn wij er
van overtuigd voor een interessant
vervolg gezorgd te hebben in de tradi-·
tie van de VTK-reisweken.

Wij staan steeds open voor verdere
opbouwende kritiek,maar kunnen de
opmerkingen van een ofander anon-
iem individu zonder enige dossier-
kennis moeilijk serieus nemen.

Namens het VTK-presidium,
CarlAnnicq

Vice-preses '92-'93

Zeventienduizend
Wat zegt mijn vaders portemonnee

tegen de zeventienduizend? Nee. Die
portemonnee is immers leeg. Stude-
ren wordt een elite-aangelegenheid.
Niet alleen omdat de studiekost aan
de universiteiten steeds hoger wordt,
maar ook omdat de financiële draag-
kracht van de werkende bevolking
door opeenvolgende besparingsrondes
steeds kleiner wordt. De koopkracht
van de arbeiders is op tien jaar tijd
gedaald met 15%; het procentuele
aandeel van de arbeiderskinderen aan
de unief bijna gehalveerd (van 15%
naar 8%). Van een demokratisch
onderwijs aan de unief isallang geen
sprake meer. Het wordt dus dringend
tijd dat de studenten tonen dat het zo
niet verder kan. De voorbije betoging
tégen de zeventienduizend en vóór
kosteloos onderwijs mobiliseerde 800
studenten in de gutsende regen (djfer
De Standaard), en dat ondanks de
relatief korte mobilisatieperiode. _Dit
bewijst dat een brede massabeweging
tegen de politiek van zowel de Vlirals
van de nationale en Vlaamse regering
mogelijk is aan de unief.

Als het studentenprotest echter
enige kans op slagen wil hebben,
moeten we rekening houden met de
volgende vereisten. Op de eersteplaats
is het nodig dat er naar de studenten
toe een grondige informatiekam-
paqne opgestart wordt via de kringen
en via Veto. Ten tweede moet de stu-
dentenbeweging een duidelijk en en-
toesiasmerend eisenplatform formu-
leren. Deeisom kosteloos onderwijs is
een goede aanzet. Het is echter ook
nodig duidelijk te maken aan de stu-
denten waar de vereiste geldsommen
gezocht moeten worden. Zo bezit 1%
van de Belgischebevolking een kwart
van alle vermogens: 7000miljard Bel-

Kartoens kij ken

Donderdag 12 november: Nix aan de muur. Kafee 'De Shrink' stelt
kartoens en affiches tentoon.
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NIX

gische frank. Dit is ongeveer evenveel
als de staatsschuld. Een vermogens-
belasting van 2% op fortuinen boven
de 20 miljoen levert al 100miljard op.
Van elke 100 frank die de staat uit-
geeft komen er 41 terecht bij de ban-
ken en de renteniers door de afbetal-
ing van de staatsschuld. Een vermin-
dering van de intrest op de schulden
van 2% levert eveneens 100 miljard
op. Deze en andere maatregelen, die
enkel de superrijken treffen, leveren
jaarlijks 430 miljard op. Een deel
daarvan kan gebruikt worden om het
onderwijs te demokratiseren. Op de
derde plaats moeten we een eenheid
smeden met alle krachten die we kun-
nen mobiliseren: met de studenten
van de andere universiteiten en van
het Hobu, maar ook met de werkende
bevolking. Dejongste besparingen in
het kader van de begrotingen '92 en
'93 tasten eens te meer diep in de
portemonnees van de arbeiders en de
werklozen, zieken en gepensioneer-
den.

Bovendien komen we in een peri-
ode van krisisen reqèn t het afdankin-
gen, sluitingen en faillissementen in
gans België. Maar het verzet groeit
ook hier. Wanneer de studenten zich
niet willen isoleren in een ivoren toren,
niet willen vervallen in korporutis-
tische eisen, dan is het nodig dat we
onze solidariteit betuigen met de strijd
van de arbeiders en ons eisenplat-
form verruimen. Met MLBhebben wij
al solidariteitsbezoeken gebracht aan
de arbeiders van de Boelwerfte Temse,
aan de piketten bij Sabena en Cater-
pillar. Verdere akties in die zin zijn
gepland. We nodigen alle studenten,
en in het bijzonder de afgevaardigden
binnen Loko, uit zich bij dit initiatief
aan te sluiten. Dit is de eerste stap
naar het front van studenten- en ar-
beiders,samen tegen verderebesparin-
gen, tegen de begroting '92-'93.

VoorMLB,
Geert Goderis. ,

Abonnementen
Studenten: 250 fr.; niet-

studenten: 350 fr.; buitenland
600 fr.; steun vanaf 1000 fr.; over

te schrijven op rek. nr. 001-
0959719-77
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jaar opnieuw een verschillende me-
ning op kunnen nahouden, zou laten
athangen. Dekwaliteit van het onder-
wijs zou heel vlug zwalpen." Een wel
erg uitgesproken behoudsgezinde vi-
sie, als u het ons vraagt. Reëlestuden-
teninspraak wordt immers zeer moei-
lijk, als je weet dat zeer vaak en bloc
gestemd wordt door de akademische
frakties. Eenstrukturele minderheids-
positie op een raad houdt dan meteen
ook in dat steeds de optie van die
frakties doorweegt.

natuurlijk moeilijk te betwisten valt.
Daarbij gaat hij echter nogmaals vol-
ledig uit van de huidige situatie: "De
ongelijke positie is inherent aan ons
systeem van eksamineren." In hoe-
verre ons huidige systeem een wel-
daad voor het onderwijS is,wordt niet
in vraag gesteld. De dekaan is evenw-
el van oordeel dat de student vol-
doende mogelijkheden heeft om zich
te verzetten tegen een onregelmatig-
heid tijdens het eksamineren. "Eris in
de eerste plaats de ombudsman die
daadwerkelijk bemiddelend kan op-
treden. Bij een betwisting funktien-
eert hij meestal als de eerste gespreks-
partner. De ombudsman is ook op de
deliberatie aanwezig. Uiteraard is de
ombudsman geen advokaat van de
student." Hier rijst een probleem in
het geval dat de ombudsman zich
niet kan verzoenen met de aange-
haalde argumenten van de student.
Verstegen vindt dat er voldoende
mogelijkheden zijn om zich te verzet-
ten, wanneer de ombudsman tekort
zou schieten. "De student kan door de
voorzitter van de eksamenkommissie
en door de voltallige eksamenkom-
missie gehoord worden. Verder kan
hij zich ook wenden tot de Voorzitter

Dekaan Rechten over student en recht

Generatie na generatie
Vrijdag aanstaande vindt in het kollege De Valk een studiedag
plaats. Hoofdtema's zijn fouten in het eksamineren en de taken
van de ombudsman. In de namiddag zal RafVerstegen, dekaan
van de fakulteit rechtsgeleerdheid, spreken over de rechtspositie
van de student.

VolgensVerstegenis,naast de inspraak
die studenten hebben in de verschil-
lende kommissies en de mogelijkheid
om zich te verzetten tegen onregelma-
tige eksamentoestanden, een "goed
georganiseerd onderwijs in goede
omstandigheden de essentie van de
rechten van de student".
"De student kan kiezen aan welke

instelling hij wil studeren. Vele fak-
toren spelen hierbij een rol maar het
is aan hem om te beslissen of het
kriterium van de kwaliteit, al of niet
doorweegt." Volgens de dekaan wor-
den de rechten van de student erkend
wanneer hij, op basis van een kwali-
tatieve keuze, in een welbepaalde in-
stelling (geen) onderwijs wenst te vol-
gen. De faktoren die deze keuze
bepalen heeft de student echter niet
altijd onder kontrole. Uit alle cijfers
die de deelname aan het hoger onder-
wijs betreffen, blijkt immers dat de
beslissing om al dan niet te studeren
én de keuze van een studierichting in
grote mate samenhangt met iemands
socio-ekonomische achtergrond. De
student is dus blijkbaar niet zo vrij te
kiezen; zelfs het al dan niet student-
zijn is mede-afhankelijk van de so-
ciale positie.

Ega-stelling
Een ander probleem is dat van de

akademische vrijheid. Eendocent mag
vrij kiezen welke onderwerpen hij wil
behandelen maar hij is in zijn vrij-
heid beperkt wat de vorm betreft. "In
incipe klopt dit verschil. In konkre-

to ishet moeilijk om de grens te trekken
tussen de inhoudelijke en de vorme-
lijke vrijheid. Het is evenwel duidelijk
dat de studenten in alle diskussies
inspraak moeten hebben. Naast de
akademische vrijheid en de inspraak
van de studenten (de officiële katego-
rieën) wordt er ook feitelijk op elkaar
ingespeeld. Hier staan de grote princi-
pes niet meer voorop. De psychologie
van de betrokkenen is beslissend om
te weten of een oplossing er al of niet
komt."
Verstegen meent ook dat de stu-

denten al te vaak het misbruik van de
akademische vrijheid inroepen om
hun standpunt te verdedigen. Enigs-
zinsmoraliserend stelt hij: "Dit kan in
sommige gevallen resultaat hebben
maar meestal kreëert het een totaal
omgekeerd effektwaarbij iedereen de
'ego-stelling' aanneemt."

Zwalpen
Er zijn echter een aantal kanalen

voorhanden, waarlangs de studenten
hun (on-)tevredenheid kunnen uiten.
Verstegen: "De onderwijskommissies
spelen in deze problematiek ook een
belangrijke rol door middel van de
kollegiale beïnvloeding. De onderwijs-
kommissie kan een aantal zaken in
beweging brengen, die vooraf tussen
de student en de docent niet mogelijk
waren. Wanneer de docent koppig
blijft, dan moet ik toegeven, dat er
nog weinig mogelijkheden beschik-
baar zijn. De leeropdracht niet meer
verlengen isde ekstreemste maatregel.
Die werd nog nooit effektief toege-
past. Wel realiseerde men soms een
herschikking van een opdracht, zonder
dat de betrokkenen dit als een ingreep
ervaart. Dit is in de praktijk de laatste
uitweg."
Verstegen had het verder ook over

de verschillende kommissies waarin
de studenten, door middel van een
delegatie vertegenwoordigd zijn. Kan
een studentendelegatie, die zich op
zo'n kommissie steeds in een struk-
turele minderheidspositie bevindt, de
rechten van de student op een behoor-
lijke wijze verdedigen? De dekaan is
ervan overtuigd dat de inspraak van
de studenten niet vereist dat zij een
meerclerheidspartidpatie hebben. "Het
is vanuit een eerste demokratische re-

fleks evident om te zeggen dat de
studenten beslissingsmacht moeten
hebben. Maar dit is een verkeerde
toepassing van het principe van de
demokratische meerderheid. Het on-
derwijswordt gedragen door diegenen
die er blijvend, generatie na genera-
tie, verantwoordelijk voor zijn. Zij
moeten steeds achter de genomen be-
slissing kunnen staan. Het zou de
verkeerde weg opgaan als men dat
van toevallige meerderheden, zoals
bijvoorbeeld studenten, die er ieder

Kansloos
Tot slot nog iets over de eksamens.

Volgens Verstegen kan de student ti-
jdens een eksamen niet in een gelijke
positie komen te staan met de docent,
wat gezien de aard van eksamens

van de Studentenaangelegenheden.
Daarna kan men naar de rechtbank,
waaronder de Raad van State stap-
pen."
Volgens Verstegen is de student die

een mondeling eksamen atlegt, en
zich onheus behandeld acht, echter
wel kansloos wanneer hij beroep
aantekent. "Hoe kan de student aan-
tonen wat er verkeerd is gelopen? De
student die een schriftelijk eksamen
aflegt, zit in een veel gunstiger positie.
Hij kan naderhand, en desnoods sa-
men met een deskundige aangesteld
door de Raad van State, zijn eksamen
gaan inkijken. Die student heeft een
vaste basis."
Raf Verstegen besluit dat de stu-

denten, zeker wat betreft de moge-
lijkheden tot beroep, zijn rechten kan
laten gelden. Maar zelfsals de student
voet bij stuk houdt, zal hij in vele
gevallen niet opgewassen zijn tegen
de docent, die in de regel door zijn
fakulteit of een deel ervan gesteund
zal worden en over masso's meereko-
nomisch en symbolisch kapitaal be-
schikt.

Laurent Coppens

Visitatie bij Elektronika

Nood aan systematische
kwaliteitszorg
Net zoals bij de studierichting Aard- en Delfstofkunde heeft
verleden jaar ook een internationale visitatiekommissie de
opleidingen tot ingenieur Elektronika in verschillende landen
bezocht. In Leuven werden zo de burgerlijk werktuigkundig-
elektrotechnisch ingenieurs richting elektrotechniek (optie
energie en optie elektronika) onder de loep genomen. En net als
bij hun kollega's-geologen was de voornaamste klacht van de
kommissie het bijna niet bestaan van systematische onderwijs-
kwaliteitsevaluatie en -bewaking.

De doelstelling van de visitatie bij
Elektronika wijkt in dit opzicht afvan
deze van een gewone visitatie zoals
bij Geologie. De bedoeling was niet
enkel de eksteme kwaliteitszorg, maar
men wou komen tot een 'akkreditatie'
van de opleidingen ingenieur Elek-
tronika in Europa. Akkreditatie is het
regelmatig onderzoeken ofde afstude-
renden uit een opleiding wel degelijk
de titel verdienen die ze krijgen. Een
'akkreditatie' bestaat al jaren in de
Verenigde Staten. Dewaarde van een
diploma wordt er niet enkel bepaald
door de titel die erop staat, maar ook
door de waardering die gehecht wordt
aan de instelling waaraan het diplo-
ma behaald is.
Deze poging om te komen tot een

vergelijkend oordeel van de diploma's
van verschillende instellingen moet
men zien in het kader van de plannen
van de Europese Gemeenschap om
alle ingenieursdiploma's als gelijk-
waardig te verklaren, zolang ze maar
minstens vier jaar opleiding vragen.
Deze mogelijke gelijkschakeling van
in België bijvoorbeeld de opleidingen
industrieel ingenieur, handelsinge-
nieur, ingenieur in de biochemie en
burgerlijk ingenieur stuit op veel pro-
test van de betrokken instellingen en
hun studenten, die er een miskenning
in zien van de eigenheid van hun
diploma's. Vele Europese topinstel-
lingen daimen namelijk de (hoge)
Amerikaanse titel van 'Master of En-
gineering' voor hun ingenieursstu-
denten, die te onderscheiden is van de
(lager gewaardeerde) titel van 'Buch-
~lor of Science in Engineering'.
Het initiatief voor de visitatie kwam

van de VSNU,de vereniging van sa-
menwerkende Nederlandse univer-
siteiten. De voorzitter van de visitatie-
kommissie was een afgevaardigde van
de Nederlandse werkgeversorganisa-
tie, direkteur van de Philips onder-
zoekslaboratoria in Eindhoven. De
ondervoorzitter was een afgevaar-
digde van deNederlandse ingenieurs-
vereniging, de eks- voorzitter van de
Nederlandse KEMA-organisatie. Voor
de rest maakte van de visitatiekom-
missie één professor deel uit van elke
universiteit die gevisiteerd werd. Om
objektiviteit te waarborgen was de
regel dat professoren niet deelnamen
aan de bezoeken van de universiteiten
in hun eigen land. Voor Leuven zetel-

de professor Sansen in de kommissie,
en voor Gent was dit professor van
Cauwenberghe.
In de visitatie werden tien instel-

lingen uit de landen Zweden, België
(Leuven en Gent), Duitsland, Groot-
Brittanië, Zwitserland en Nederland
onderling vergeleken. De Engelse in-
stellingen haakten uiteindelijk af,
omdat ze vreesden met hun driejarige
opleiding slechts bekaaid uit de verge-
lijking te komen. Leuven werd in jan-
uari bezocht. Het algemene oordeel
van de kommissie was dat het depar-
tement Elektronika technisch ekscel-
lent gevormde afstuderenden aflevert
die een brede basis hebben. Met deze
(best wel flatterende) beoordeling
komt Leuven als een van de topoplei-
dingen inWest-Europa uit het vergelij-
kend onderzoek.
Dit betekent echter niet dat de kom-

missie geen kritische opmerkingen
had bij specifieke punten uit de oplei-
ding. Zo oordeelde ze dat het pro-
gramma kwa studiedruk erg zwaar is.
Met wat verbazing echter neemt ze er
kennis van dat de studenten in de
opleiding dit als een gegeven beschou-
wen: "It's all in the game". Een ander
teer punt in de opleiding vond de
visitatiekommissie de zeer geringe
ruimte die er in de opleiding voorzien
is voor door de studenten vrij te kiezen
keuzevakken: slechts één of twee, en
dan nog enkel in het laatste jaar.

Interessant is ook het standpunt
van de kommissie over het Leuvense
eksamensysteem, -dat als enige uni-
versiteit in de visitatie geen vorm van
semesteriële eksamens kent. Volgens
de kommissie is het van belang om
niet te vaak en niet over te kleine
stukken stofeksamens temoeten afleg-
gen. Deze twee elementen bieden im-
mers mogelijkheden om de studenten
konstant aan het werk te houden,
waardoor de student de tijd verliest
om grotere delen van de kennis te
integreren. Enkel inhet eerste en even-
tueel het tweede jaar, zo besluit de
kommissie, kan het nuttig zijn om de
werkzaamheid van de studenten eks-
pliciet te stimuleren door kleinere tes-
ten, maar in de latere jaren dienen
eksamens over grote stukken stof ge-
houden teworden. Ditduidelijkeplei-
dooi tegen kontinue eksamendruk en
voor het Leuvense jaarsysteem kan
pas echt naar zijn waarde geschat
worden als men zich realiseert dat
alle leden van de kommissie die Leu-
ven bezochten in hun eigen instel-
lingen wel een (min of meer ver
doorgedreven) semestereksamensys-
teem kennen.

Testen
Een andere kritiek op het laatste

jaar was dat de fakulteit slechts
360 uur inrekent als studiedruk voor
de tesis, terwijl iedereen, professoren
inbegrepen, openlijk toegeeft dat de
werkelijke tijd die de student hieraan
besteedt gemakkelijk het dubbele of
driedubbele bedraagt. De kommissie
vindt dat soms zelfsde studen ten erte-
gen beschermd moeten worden om
niet té veel tijd in hun tesis te steken,
ten koste van de andere vakken van
het laatste jaar. Een groot punt van
verbazing was tenslotte dat het depar-
tement de studenten vaak dwingt om
naar de les te komen door bepaalde
informatie enkel in de les te geven en
niet in de kursus te zetten. De kom-
missie vindt dit kategoriek" ongepast".

Hetbelangrijkste besluit echter, vol-
gens de visitatiekommissie, isdat deze
universiteit er nog totaal niet in ges-
laagd is om een werkend 'Quality
Assurance' -systeernop te zetten. Kwa-
liteit wordt maar al te vaak veronder-
steld,en zelden tot nooit effektiefgeme-
ten, zo betoogt de kommissie. Inder-
daad kan men niet anders dan kon-
stateren dat regelmatige evaluatie uit-
gaande van het universiteitsbestuur
kwasi totaal ontbreekt. Hiermeewordt
zoweleen evaluatie van de onderwijs-
kwaliteit van de docenten, van de
studiedruk en de studeerbaarheid van
de programma's, als van knelpunten
die door studenten In de program-
ma's ervaren worden.
Voor de opleiding van de docenten

op onderwijsvlak zijn slechts weinig
programma's beschikbaar, en de aan-
dacht gaat heel vaak veeleer naar het
onderzoek dan naar het onderwijs.
De kommissie ziet hierin voor de toe-
komst een grote én belangrijke op-
gave voor de instellingen: wil men in
eengemaakte Europese (onderwijs)-
markt zijn status als topuniversiteit
behouden, dan is een totaal-kwa-
liteitssysteem, met duidelijk geformu-
leerde doelstellingen en met zelf- en
eksteme evaluatie nodig. Hierbijmoet
de feedback vanuit de studenten een
grote rol spelen, is het kontinu door-
voeren van verbeteringen een pure
noodzaak. De bal ligt in het kamp de
universiteiten.

Miek Dekeyser

(foto Rudy Deroo)
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Unief is vrouwonvriendelijk
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Tabel: Gradenverdeling naar geslacht in de verschillende fakulteiten van humane wetenschappen.
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De laatste jaren neemt het aantal vrouwelijke universiteits-
studenten alsmaar toe. Deze positieve evolutie van een lange en
verbeten emancipatiestrijd zet zich nochtans niet door in de
hogere regionen van de unief. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen
op zowat alle nivo's van het universitaire arbeid.scirkuit en het
beleid ondervertegenwoordigd zijn.
In het kader van haar licentieverhan-
deling sociologie onderzocht Anne-
lies Laeremans de "arbeidspositie en
de vertegenwoordiging in bestuurs-
en adviesorganen van het vrouwelijk
Akademisch en Wetenschappelijk per-
soneel (AP en WP) in de fakulteiten
van Humane Wetenschappen aan de
Katolieke Universiteit Leuven". Dat
dergelijk onderzoek dringend nodig
was, bewijzen de moeilijkheden die
Laeremans ondervond om djferma-
teriaal te bemachtigen. Bijde officiële
instanties zijn die immers nietofnau-
welijks bestaande. Cijfers zijn noch-
tans een eerste vereiste om inzicht te
krijgen in de situatie en om een dege-
lijk beleid ter verbetering van die situ-
atie te kunnen voeren.

Erbestaan wel cijfers van de opde-
ling naar de graden in de universi-

taire struktuur (AP - gewoon hoog-
leraar, hoogleraar, docent, ... -, WP,
Technisch Personeel, ...), maar een
indeling naar geslacht was voorals-
nog niet voorhanden. (Het nieuwe
onderwijsdekreetspreekt nu van AAP's,
het assisterend akademisch personeel,
en ZAP's,het zelfstandig akademisch
personeel - dit is het vroegere AP en
vast WP, de terminologie die in de
besproken eindverhandeling nog ge-
hanteerd werd.) Het verschil in kate-
gorieën is nochtans zeer belangrijk
om te zien op welke nivo's precies
vrouwen al dan niet relatief onderver-
tegenwoordigdzijn. Hetis immers niet
zo dat vrouwelijke personeelsleden op
alle nivo's even slecht skoren op de
universitaire arbeidsladder. Het is bij-
voorbeeld frappant dat vrouwen nogal
vaak korte-termijnprojekten toege-

voorzitters) is er in de groep Humane
Wetenschappen slechts één vrouwe-
lijke akademisch sekretaris en slechts
één departementsvoorzitter. Het kan
nauwelijks een troost zijn dat er in de
andere groepen (biomedische en ek-
sakte wetenschappen) er helemaal
geen vrouwen dergelijke tunkties
bekleden. Alswe verder afdalen in de
hiërarchie merken we op dat er in de
fakulteitsraden slechts 9,5% vrouwen
zetelen.

een kategorie hoger gaan, valt de
relatieve oververtegenwoordiging van
vrouwen op bij de graad 'werkleiders/
lektoren' .Op het hoogste echelon zijn
de vrouwen bijna op één hand te
tellen. In Sociale Wetenschappen en
het Hoger Instituut voor de Wijsbe-
geerte is er zelfsgeen enkel vrouwelijk
AP-lid.

wezen krijgen. Dit bemoeilijkt uiter-
aard in sterke mate de kansen om te
kunnen doktoreren. Een doktoraat is
dan weer een essentiële voorwaarde
om een universitaire karrière op te
bouwen. Ook bijkomende diploma's,
het aantal wetenschappelijke publikn-
ties en het aantal dienstjaren spelen
een rol bij een eventuele promotie of
vaste benoeming. .",

I • oU J ti,,, , Nochtans kan dit geen voldoende
verklaring bieden voor het feit dat
veel minder vrouwen dan mannen
kans maken op een vaste benoeming.
Het blijkt immers dat, zelfs wanneer
man en vrouw dezelfde kwalifikaties
bezitten, er toch vaak voorrang ge-
geven wordt aan mannen. Eenvan de
meest kIicheematige verklaringen die
inde literatuur dan naar vorenworden
geschoven, is de gezinslast. Het is nu
wel zo dat vrouwen hun gezin en
huishouden ook zelf als remmende
faktoren ervaren, toch blijkt ander-
zijds dat er meer gehuwde dan onge-
huwde en meer vrouwen met kinde-
ren dan vrouwen zonder kinderen vast
benoemd of gepromoveerd zijn. In
hoeverre hetleeftijdsetfekt hier een rol
in speelt, kon men vooralsnog niet
echterhelen.

Het is dus vrij duidelijk dat vrou-
wen vooral de minder aantrekkelijke
posten als WP-lid bekleden. Daar zijn
vrouwen zelfs in de meerderheid. (zie
tabel) Bovendien gaat het dan nog
meestal om tijdelijk WP en veel min-
der om vastbenoemden. Dit duidt dan
ook op een segregatie van de universi-
taire markt in twee segmenten. "Ener-
zijds een primaire markt met de
aantrekkelijke 'AP-jobs' en anderzijds
een sekundaire markt met minder
aantrekkelijke jobs binnen het WP.
Het valt immers op dat in alle fa-
kulteiten de overgrote meerderheid
van de vrouwen in de tijdelijke jobs
terug te vinden zijn."

Oog
Dit is, gezien de voorwaarden tot

toetreding in die raad, niet zo verwon-
derlijk. HetAP,dat voor 94% uit man-
nen bestaat, wordt automatisch lid
van de fakulteitsraad. Erger is de
ondervertegenwoordiging van vrou-
welijk WP. Zij vertegenwoordigen
slechts 4,5% van hun leden, voor de
mannen isdat 7,6%.WP-ledenworden
verkozen en dus kan men stellen dat
ofwel vrouwen zich minder vlug kan-
didaat stellen ofminder snel verkozen
worden door... de mannen. Enkel op
het laaqste adviesorqaan, de Perma-
nente Onderwijskommissie (POK),
loopt het aantal vrouwen op tot 18,5%.
Wat betreft het WP nemen vrouwen
hier een relatief groter aandeel in dan
het mannelijk WP.Misschien kan dit
verklaard worden door het feit dat
vrouwen, meer dan mannen, oog heb-
ben voor het onderwijs en dat de POK
minder prestigieus wordt geacht dan
de andere advies- en beleidsorganen.
En mannen willen wellicht ook ge-
woon meer macht.

Onderwijs
De situatie wordt zo mogelijk nog

dramatischer wanneer we naar de
analyse van de man/vrouw-verhou-
ding in de bestuurs- en adviesorganen
van de KU Leuven kijken. Op het
hoogste nivo (Raad van Beheer,Aka-
demische Raad, buro RvB en AR,
Onderwijsraad, Onderzoeksraad) zijn
er 8 vrouwen (9,3%) en 78 mannen
(90,7%).Zelfsvergeleken met het aan-
deel vrouwen in het totaal van het
personeel van Humane Wetenschap-
pen (27%) isdit dus een serieuzeonder-
vertegenwoordiging.

Aan de top van de fakulteiten en
departementen (dekanen, akademi-
sche sekretarissen en departements-

Bekleding
Toch kan men stellen dat de belan-

grijkste remmende faktor voor de
achtergestelde positie van de vrouw
aan de universiteit in die universiteit
zelfdient gezocht teworden. Vrouwen
zijn er meestal tewerkgesteld in on-
zekere korte-termijnprojekten of in
posities dieweinig promotiekansen in
het vooruitzicht stellen.Mannen daar-
entegen bekleden veeleer de komfor-
tabele posities, die vaak ook een ho-
ger prestige genieten. Vandaar dat er
voornamelijk een ondervertegenwoor-
diging te vinden is bij vrouwen ouder
dan 40 jaar. In Humane Wetenschap-
pen, de groep dieAnnelies Laeremans
onderzocht, blijkt de gemiddelde leef-
tijd van het Akademisch en Weten-
schappelijk Personeel voor mannen
40,57 jaar te zijn en voor vrouwen
31,17.

Patrick Staudt
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Opvallend daarbij is ook dat het
verschil niet zozeer te zoeken is in de
leeftijdskategorie 23-30 jaar, waar de
participatie voor beide geslachten
hoog ligt, maar wel in de 'oudere'
leeftijdskategorieën. Bijna 2 op drie
vrouwen werkzaam aan de unief, is
jonger dan 31, terwijl het percentage
van vrouwen boven de 40 terugloopt
tot zo'n 5%. Bijmannen is er een veel
meer gelijkmatige spreiding te onder-
kennen. De ongunstige vooruitzich-
ten nopen vrouwen ertoe om vroeger
de universiteit te verlaten .

COLISEUM
IJssohaatsbaan & Eventscenter

Ambachtszone Haasrode

Voor al uw organisaties, al dan niet op het ijs.

_ - Vergaderingen, etentjes, cantussen en grotere evenementen
zoals TD's, beurzen, optredens, galabals.
....Ruimtes en zalen van 10 tot 5.000 personen.

-.:.Grootkeuken ter beschikking.
- Zeer ruime parking.
-Persroom met alle faciliteiten (telefoon, fax, kopieerapparaat,
computer, laserprinter).
- Overeenkomsten voor busvervoer mogelijk.
- Schaatsbeurten elke avond van 20 tot 21.30 uur.
- Discoschaatsbeurten op vrijdagavond van 20 tot 23.30 uur en
op zondagnamiddag van 15.30 tot 17.30 uur.

Tijdelijk
Wat betreft de verdeling naar graad

is er een duidelijke vertikale segrega-
tie merkbaar: hoe hoger men in de
universitaire hiërarchie klimt, hoe
minder vrouwen men er aantreft. Ook
hier valt het op dat er een grote di-
chotomie bestaat tussen de verschil-
lende leeftijdskategorieën. Jongeman-
nen en vrouwen zijn op dezelfde ma-
nier verdeeld over de graden. Het ver-
schil treedt andermaal op in de oudere
leeftijdskategorie. In de kategorie 31-
40 jaar is 9% van de vrouwen en 23%
van de mannen docent. Als we nog

Horizontaal- 1 Plaatsje in Attika 2 Berg op Kreta - Landenorgani-
satie - Zangnoot 3 Opgooi - Besef 4 Zwitsers Nobelprijswinnaar
geneeskunde - Geheel zwart dier 5 Vulkaan - Loot 6 Tijdmaat-
Voldoende toebereid 7 Werpanker - Groep van eksperten 8 Intiem-
Flegmatiek 9 Eenedelgas - Doortocht - Kunstwerk 10 Teosofenuit de
2de-5de eeuw.
Vel1ikaal- 1 Vermogen dat dezeweek zwaar op de proef gesteld wordt
2 Pleeg - Stembussen 3 Met de handen de bloedsomloop bevorderen
4 Snel tuig - Pleister5 Rutenium - Griezelig- Holleplaats 6 Blonde
Venus - Zoogdier - Zangnoot 7 Beteugel- Vaartuig 8 Wedstrijden-
reeks9 Geweldigsterken knap jager - Nadrukkelijke belofte 10 Betalen.

VoorInfo: bel de Ice-Phone: 0 16/40.11.31offax: 016/40.0624

Referenties: Ekonomika-Tl). LBK-m. A-I-OPtredens, Motorday, ...
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'Mama lacht niet meer'

Vrou~ gedetineerde
klaagt wantoestanden
• • •Inqevanqentssen aan
In het boek 'Mama lacht niet meer' vertelt Annemie Haeck een
stuk van haar leven en huwelijk met een gevangene. Het
centrale tema in deze biografie is het lijden en de straf die het
gezin van de gevangene te beurt valt, De erbarmelijke situatie in
de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis hebben daar alles mee
te maken.

Het verhaal van Annemie Haeck be-
ogint in oktober 1981 met de aanhou-
ding van haar vriend Marc. Buiten
een sporadisch opduikend drankpro-
bleem, verloopt het leven van Marc
en Annemie tot dan toe vrij rimpel-
loos.
Annemie had Marc in weinig stimu-

lerende omstandigheden leren ken-
nen - in een gesloten psychiatrische
innehtinq. Bovendien had hij reeds
een hold-up gepleegd en had hij tij-
dens zijn jeugd van het ene jeugdte-
huis naar het andere gezworven. Toch
wordt Annemie verliefd op hem. "Al
wist ik die eerste dag al dat hij een
strafblad had, toch was ik er op een of
andere manier zeker van dat hij
menselijke kwaliteiten had", vertelt
Annemie Haeck.
Het feit dat de direkteur van de

inrichting de nodige opmerkingen op
hun relatie maakt, maakt het geflirt
ekstra spannend. "Achter het prieel
hadden we een toilet ontdekt dat nooit
gebruikt werd. Dat werd 'ons plekje'
waar weonze toevlucht zochten om te
vrijen terwijl z'n moeder buiten voor
de deur de wacht optrok." Van 1973
tot 1981 verloopt het samenleven tus-
sen Marc en Annemie voorbeeldig. Ze
krijgen samen een kind, Aurelie.
Oe dag dat Marc wordt aange-

houden verandert het leven van het
gezin. Door het machtsvertoon dat de
politie aan de dag legt, kunnen de
buren de aanhouding helemaal mee-
beleven. Zij negeren het gezin vol-
komen, buiten een zeldzame scheld-
partij aan het adres van de kinderen.
Bovendien is er niemand die de moei-
te neemt om deware toedracht van de
aanhouding aan Annemie uit de
doeken te doen. Later wordt Marc
beschuldigd van moord. Hij pleit on-
schuldig, van het hele voorval herin-
nert hij zich niks. Twee reeds voor
dezelfde moord veroordeelde mannen
verklaren hem niet te kennen. Wan-
neer hij toch veroordeeld wordt, pleegt
Marc tenslotte zelfmoord.
Tijdens de aanhouding wordt An-

nernle wel de toestemming voor een
huiszoeking gevraagd, zekomt echter
nauwelijks te weten waarom haar
man geboeid binnen gevoerd wordt.
Hier beschrijft Annemie de gevange-
nisproblematiek in een breder kader.
In de gevangenis van Vorstwordt geen
bijstand aan de ontredderde gezins-
leden verleend. Vaak moet er lang
gewacht worden vooraleer men een
gevangene achterpieksiglas kan zien.
Af en toe blijkt het lange wachten
nutteloos. De gevangene is dan bij-
voorbeeld vooreen ondervraging naar

het justitiepaleis gevoerd zonder dat
bezoekers hiervan vooraf op de hoog-
te worden gebracht.
Oevoornamelijk vrouwelijkebezoe-

kers in de mannengevangenis van
Vorst krijgen bovendien regelmatig
een opmerking ovet, hun kleding.
Wanneer een van de bezoeksters een
mini-jurk draagt, krijgt zij te horen:
"Zou je je niet nog een beetje korter
kleden?" Deze opmerking van een
van de bewakers maakt een aantal
vrouwen tijdens een van hun bezoe-
ken zo kwaad dat er aktie onder-
nomen wordt. Het volgende bezoek-
uur zijn alle vrouwen ekstra kort en
hip gekleed. "Oe bewakers verrichten
hun taken in een nukkig stilzwijgen
gehuld, maar hun steelse blikken ver-
rieden hun diepste bedenkingen. Wij
vrouwen triomfeerden", aldus Haeck.
Eenandere vrij typerende anekdote

heeft het over de gevangenisparle-

Milieuzorg en demokratisering

Hoe lang nog die
plastieken bakjes?
Met de aandacht van Milieuraad voor de milieuproblematiek in
Alma is een precedent geschapen. Het was tot voor kort immers
niet zo evident om andere kriteria dan zuiver sociale bij het
Alma-beleid te betrekken.
Sociale Raad (Sora) hamert vanuit
haar streven naar de demokrotisering
...van het onderwijs - terecht - al
jaar en dag op lage maaltijdprijzen
om de financiële drempel tot het uni-
versitair onderwijs te beperken. Bin-
nen Sora zijn er dan ook een aantal
mensen bevreesddat de aandacht voor
de milieuproblematiek wel eens ten
koste van die lage maaltijdprijzen zou
kunnen gaan: de demokratisering van
het onderwijs en de milieuzorg als
tegengestelde belangen.
Deze vrees is echter ongegrond, ze-

ker wanneer het effekt van een rni-
lieu-onvriendelijk beleid op langere
termijn bekeken wordt. De laagste
sociale klassen zijn sowieso altijd de
eerste slachtoffers van de kwalijke mi-
lieugevolgen van onze wegwerpmaat-
schappij. Zijworden immers het eerst
gekonfronteerd met onzuivere lucht
en water en vervuilde bodems omdat
ze gewoonweg niet de financiële mid-
delen hebben om er zich aan te Ont-
trekken. Zijleven in de verkrotte stads-
buurten en kunnen zich geen kuur in
Spa of Oostende veroorloven. Oe
mensen die er socio-ekonomisch het
slechts voorstaan hebben dan ook het
meest baat bij een beter milieubeleid.
De nadelige gevolgen van de mi-

lieuverloedering op de gezondheid en
de algehele ontwikkeling komen on-
getwijfeld de demokratisering van het
onderwijs nietten goede. Maarook de
druk van onze massakonsumptie-
tuur - het moeten konsumeren om
erbij te horen - kan je moeilijk
demokratiserend noemen.
Eenander algemeen verspreid mis-

verstand is de opvatting dat respekt

er begrotingstechnisch misschien in-
derdaad goedkoper zijn dan hun por-
seleinen tegenhangers, maar dit heeft
dan ook alles te maken met het feit
dat de milieukosten van die eerste
niet in rekening worden gebracht. Oe
milieukost van het kankerverwek-

voor het milieu (veel)geld zou kosten. kende benzeen (komt vrij bij de ver-
Wanneer je de situatie van Alma bek- branding van polystyreen), van het
ijkt zie je dat die diskussie rond katalysatorafval, van de overigeafval-
wegwerpmateriaal ook positieve .fi- problemen of van de uitputting van
nanciële gevolgen kan hebben. Fne- de fossielebrandstofreserves (degrond-
ten, puree en rijst kunnen rechtstreeks stof) worden immers niet in rekening
op het bord geschept worden, een gebracht. Die effekten worden wel af-
oplossing die Alma een pak geld be- gewenteld op de overheid, dus op ons
spaart en het milieu helemaal niet allemaal en ook op diegene die mi-
meer belast. Deborden van Alma zijn lieubewuster leven - niet direkt de
immers groot genoeg om een volle- beste stimulans om het anders te pro-
dige schotel te bevatten. Wanneer bij beren. Oe laatste tijd moet ook de
bepaalde gerechten toch nog aparte Derde Wereld steeds vaker voor het
friet-, puree- of rijstbakjes nodig zijn gelag betalen. Afrika wordt stilaan
(denk aan koude schotels), kan dan gedegradeerd tot chemisch stort voor
nog teruggegrepen worden naar aar- het Westen. Een direkteur van de
den kommetjes. Die zijn immers nog Wereldbank weet dit zelfs te verdedi-
altijd een stuk milieuvriendelijker dan gen met het argument dat die landen
hun plastieken of kartonnen soort- - relatief bekeken - toch onderver-
genoten, wanneer tenminste alle mi- vuild zijn...
lieu-effekten in rekening gebracht Oe milieudiskussie binnen Alma
worden. Het gebruik van aarden kom- kan een ideale bewustrnaker worden
metjes vormt immers een gesloten om van onze wegwerpmentaliteit af
kringloop: zij kunnen enkele honder- te geraken. Hierdoor reiken de akties
den keren gebruikt worden. Vanzelf- heel wat verder dan we vermoeden en
sprekend moeten bij het afwassen mi- 0 kunnen ze ook een groene uitstraling
lieuvriendelijkerdetergentengebruikt hebben op heel wat andere gebieden
worden en gebeurt de fabrikage van van ons konsumptiegedrag. DatAlma
die kommetjes zo ekologisch mogelijk enkel maaltijden hoeft aan te bieden
- kwestie van een minimum aan en zich van die sensibilisering niets
konsekwent beleid.Aarden kommetjes hoeft aan te trekken, houdt geen steek.
zijn inderdaad ook niet de milieu- Alma behoort tot de sociale sektor,
vriendelijkheid zelve, maar dit mag krijgt honderd miljoen subsidies per
niet de gewetenssusser van onze plas- jaar en heeft de demokratisering van
tiekverslaving zijn. het onderwijs in haar statuten inge-
Op de eerste plaats wordt dus door schreven. En om. tot die demokratise-

Milieuraad gepleitvoorhetuitschake- ring ~e.komen 1Sde .~rg voor ons
ekstra bakjes, kommetjes, enzovoorts: leefm1he~ .0nontbeerhJk - <X;'k~n
een bord volstaat over het algemeen groene VlS1eo~. de demokrotisenng
ruimschoots. Wanneer dan toch bij- v~n het onderwijs vormt een gesloten
komend materiaal gebruikt wordt kringloop.
kunnen plastieken bakjes louter be- Pieter Vandekerckhove

(foto Rudy Deroo)

deftig pak slaag en 'cachot'. Haeck
beschrijft het' cachot' als een celzonder
ramen, zonder verwarming, zonder
bed en zonder dekens. "Hetenige meu-
bilair: een stukmetselwerkmet houten
plank met een opening; dat is het
toilet. Soms krijg je bezoek van ratten
die langs deWC-opening naar boven
kruipen. (...)Hierblijftde gedetineerde:
naakt, of in het beste geval met een
paar vieze kledingstukken. (...) Eten
wordt jetoegegooid in een plastic kom.

•• Je bent verplicht met je vingers teToiletpapier eten; geen bestek, geen water, geen
Ergernog is de behandeling van de toiletpapie~." . .

gevangenen zelf, volgens de getui- Als reaktie.op de mlstoest~nden In
genisvanAnnemieHaeck.Regelmatig de gevangems stapt Annernie Haeck
worden gevangenen in Vorsten Sint- samen met Maggy, een vrouw van
Gillis mishandeld door bewakers. een medegevangene van Marc, naar
Racistischeopmerkingenzijnschering een ~je radio. Zij mogen er vrijwel
en inslag. Annemie noteerde de vol- dcdelijk een prograo~ma voor gevan-
gende uitspraak van een van de. gen~n en, h~n faml~lel~de,~presente-
bewakers: "On devrait les mettre tous ren. Perseverance victoire ISgeboren.
contre Ie mur et tac tac tac". Op zondagavond worden vanaf dan,
Slaapmedikatie wordt niet meer naast de onmisbare groetjesrubriek,

verleend na half acht 's avonds. Het de mistoestanden in de gevangenis-
gevolg is dat het gros van de gevan- sen van Vorst en Sint-Gilli~ aange-
genen 'preventief reeds deze medika- klaagd. Later wordt Annernie Haeck,
tie vraagt en dus langzaam maar onder de schuilnaam Ann Bollé,voor-
zeker hieraan verslaafd geraakt. Ook z!tster van het 'Komitee ter yerbete-'
de hygiënische toestand in een aantal nng van de Levensomstundiqheden
cellen is ronduit erbarmelijk. Het van Gevangenen'.
krioelt er van de kakkerlakken: in de
douches, in de kleren van de gevan-
genen, af en toe zelfs per ongeluk in
de koffie.Eris in de meeste cellen geen Als laatste manier om te reageren
stromend water. Wanneer meerdere tegen de mistoestanden in de gevan-
gevangenen in een celverblijven, blijft genis schreefAnnemie Haeck het boek
de hoeveelheid water gewoon dezelfde. 'Mama lacht niet raeer'. Zijnoemt het
Verder is er in de meeste cellen een zelf in eerste instantie een vorm van
emmer voor het scheerwater, het terapie. Het terapeutische aspekt is
afwaswater en de urine. Deze emmer inderdaad duidelijk aanwezig in het
wordt eenmaal per dag opgehaald boek. Naast een beschrijving van de
met dezelfde kar waarmee vervolgens gevangenistoestand, komen de emo-
het eten verdeeld wordt. ties en de perikelen met de kinderen,
Voor wie geen ekstra eten in de de omgeving en met Marc aan bod.

kantine in de gevangenis van Vorst Oe strijd - ook op financieel vlak-
kan kopen, ziet het leven er niet om 'gewoon' verder te leven en het
bepaald rooskleurig uit. Het ontbijt falen hierin wordt uitvoerig beschre-
bestaat meestal uit droog brood en ven. Verder is er behoorlijk wat plaats
koffie. Islamitische gevangenen krij- besteed aan de briefwisseling tussen
gen bovendien geen voedsel dat over- Annemie en Marc.
eenstemt met hun geloof. Een aan- 0 Het boek is op zijn minst aangrij-
vraag hiertoe geeft systematisch pes- pend te noemen. Het is duizeling-
terijen. Het blik-voedsel en andere wekkend dat deze 'middeleeuwse toe-
etenswaren meteen bedenkelijke vers- standen' in de jaren tachtig voor-
heidsdatum verbeteren niet bepaald komen. Tijdens een perskonferentie
de toch al slechte fysieketoestand van verklaart Haeck bovendien dat de si-
de gevangenen. "Bij een rel in de tuatie in Vorsten Sint-Gillis nauweli-
keuken urineerde een gevangene in jksveranderd is.WilfriedMeyvis,koor-
de soep. De bewakers hadden er veel dinator bij de Vlaamse Federatie voor
plezierin. Desoepwerdzoopgediend." Forensisch Welzijnswerk, stelt tijdens
Niet alleen behoorlijk eten wordt dezelfde perskonferentie dat er op dit

als een voorrecht beschouwd, ook ogenblik 563 bewaarders tekort zijn
medische bijstand is niet vanzelf- in België.Er is nieuw meubilair, maar
sprekend. Annemie Haeck vertelt het er is nog steeds geen stromend water
verhaal van 'MF' die met een stuk of een toilet in de cellen. Oe cellen zijn
blikopener in zijn maag rondloopt als overbevolkt en het druggebruik bin-
gevolg van een mislukte zelfmoord- nen de gevangenissen is fors toege-
poging. MF wil absoluut niet op de nornen. Het klimaat in de gevange-
medische afdeling van Sint-Gillis ge- nissen is, mede door het grote tekort
opereerd worden, omdat hij vreest de aan bewaarders, slecht en de infra-
operatie daar niet te overleven. Een struktuur isverouderd. Eenverbazend
terechte vrees volgens de hoofdchi- aktueel boek dus dat zeker beant-
rurg van het medisch centrum van woordt aan het opzet van de uitgeve-
Sint-Gillis: de bewakers kontroleren rij. Epo wil namelijk via een getuige-
de ganse operatiezaal zodat van ste- nisroman een maatschappelijk pro-
riliteitin de operotiekamergeen sproke bleem aankaarten om zo persoon-
is. lijke ervaringen ook maatschappelijk
Oe geijkte manier om op een krisis relevant te maken. Dat dit na zulke

van een gevangene te reageren, is een 'ervaringen' een enorme opgave is,
afranseling gevolgd door een opslui- willen we best geloven.
ting in het' cachot'. Eenman die hoort Ria Vandermaesen
dat zijn dochtertje van vijf overleden Annemie Haeck; Mama lacht niet meer,
is, krijgt als reaktie op zijn krisis een tpo, 151 pagina's, 598 frank.
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foon waardoor het kontakt tussen be-
zoeker en gevangene verloopt. "In de
wachtzaal had een vrouw me ge-
waarschuwd niet te dicht bij de vieze
parlefoon te komen. Zijhad daardoor
een schimmel gekregen in haar mond.
Haar tong was zwart uitgeslagen. Het
leek of de stank in mijn kleren kroop.
Ik besloot in 't vervolg reukwater mee
te brengen om me na het bezoek te
besprenkelen. "

Middeleeuws



Retrospektieve Depardon in 't Stuc
Fiktie van
een zeer
direkte soort
Dokumentaires worden nog steeds met schooltelevisiekonnota-
ties beladen - alsof elke doku je terug in een schoolbank propt
Depardon, Frans fotograaf-regisseur, relativeert echter zijn p0-
sitie als objektief waarnemend 'kamera-oog'. Volgens hem is

elke vorm van cinema, zelfs de dokumentaire, fiktie.
Fiktiebetekent dan dat een dokumen-
taire nooit representatief-eksernplo-
risch kan werken. De impokt van een
kamera op de realiteit valt te verge-
lijken met de invloed van water op
een spons. De kamera vergroot de
dingen namelijk uit. Vervolgens kan
men ze dan naar eigen goedkeuren
'uitwringen' en 'opdrinken'. Doku-
mentaires kunnen in een dergelijke
visie niets anders pretenderen dan
een aaneenschakeling van moment-
opnames te brengen. Depardon ge-
bruikt deze stelregel om zijn doku-
mentaires te richten. Bewust van zijn
desoriënterend effekt als kamera-ob-
jektief, wil hij niets anders dan deze
inmenging zo geïntegreerd mogelijk
doen verlopen. Om dit te bereiken
neemt hij geen afstand van zijn ka-
mera maar onderzoekt de werkelijk-
heid rechtstreeks door zijn toestel. Hij
gaat ook kwasi onvoorbereid op zijn
onderwerp af. De aanwezigheid van
de regisseur in de film - hij spreekt
bijvoorbeeld de mensen aan over de
kamera heen of hij neemt vanachter
zijn oog een kopje koffie aan -wordt
dan zo voelbaar in de film dat de
toeschouwer er onbewust rekening
mee houdt.

Belachelijk
Om de kijker duidelijk te laten voe-

len dat het voor hem om moment-
opnames gaat, hanteert Depardon de
voor hem zo typerende 'plan-sequen-
ce'. Dit is een opname__waarbij de
kamera niet stopt om een ander stand-
punt in te nemen omwille van es-
tetische of technische redenen. Op die
manier biedt de regisseur zijn onder-
werp de vrije hand om zelf de scène te
maken. Het krijgt de nodige adem-
ruimte om zich zelfaan te passen aan
de kamera. of zoals Depardon het
verwoordt: "Ik geloof dat ik vaak een
beetje naïef ben. Ik stop de kamera
niet en wacht totik alles gezien heb. Je
ziet dat de dingen langzaam een vorm
aannemen en dat ze zich op het laatst
vanzelf laten zien. Op dat moment
wordt het een komische scène, dat is
degrote komedie. Iedereen iseen beetje
belachelijk, ik ook."

Dezestellingname isdeterminerend
voor zijn beeldestetiek. Kadrage, ka-
merastandpunten, belichting enzo-
meer worden alle door het onderwerp
bepaald. Nutteloze estetisering, waar-
door de inhoud naar de achtergrond
wordt verschoven, komen bij deze
werkwijze dan ook niet voor.
Depardon sluit met deze optie vrij

dicht aan bij de 'Direct Cinema' met
regisseurs als Leacock, Pennebaker en
Maysles. De vernieuwing die zij door-
voerden in dokumentaires, bestond
erin dat ze de beheersing over de op-
namesituatie volledig lieten varen.
Maar meer dan Depardon filmden zij
met een vooropgezet idee, waar de
Franse 'chasseur d'images' enkel via
de kamera de realiteit bekijkt. Dit is,
zoals reeds gezegd, voorol voelbaar
door zijn aanwezigheid in zijn werk.

•

Totalitair
Een van zijn films die in 't Stuc

worden gedraaid, is "Son Clemente'.
Dit werk gaat over een psychiatrische
instelling op een eilandje bij Venetië.
Het werd in de jaren '70 gerealiseerd,
toen het totalitaire van veel van deze
ziekenhuizen werd gehekeld. Depar-
don had, voordat hij aan deze film
begon, een boek samengesteld met
foto's die hij van kronisch ziekepatiën-
ten had gemaakt. Het gaat Depardon
niet zozeer om de politieke geladen-
heid van het onderwerp als wel om de
situatie van geesteszieken die met
elkaar in een gemeenschap leven. De
dokumentaire werd een onderzoe-
kende tocht doorheen het ziekenhuis
waarin de toeschouwer de komforta-
bele positie. inneemt die de regisseur
hem aanbiedt, norneltik die van zijn
eigen nieuwsgierige oog. Bepaalde
patiënten worden beurtelings en in
lang uitgestreken sekwenties gevolgd.
Langzaamaan wordt de regisseur, en
met hem dus ook de kijker, bin-
nengeloodst in een milieu waarin een-
zaamheid toch in een bepaalde, vrij
harmonieuze samenlevingsvorm ge-
goten is. Een beetje zoals de verkilde
zwart-witte beelden met veel verzach-
tende grijstinten zijn vermengd.

An Van Dienderen

Wegens groot sukses valt volgende 'Films op Mai.ndag' een ekstra
voorstelling te beurt in 't Stuc:

DERHANDLERDERVIERJAHRESZEITEN(FASSBINDER)
maandag 16 november

voorziene vertoning 21.00 u; ekstra vertoning 23.00 u

DESPIEGEL(fARKOVSKIJ)
maandag 23 november

voorziene vertoning 21.00 u; ekstra vertoning 23.00 u

rrkop

Westfluten kust m'n kluten. Naar aloude traditie heeft het KVHV ook dit jaar het Leuvens studentenzangfeest
georganiseerd. Ook deze keer was het eigenlijk niet veel meer dan een heleboel verbaal geweld tussen de
Limburgse gilde en de Westvlaamse gilde. De kantor kon dan ook slechts door vele malen 11silentium
godverdomme" door de mikrofoon te roepen een voldoende lange stilte verkrijgen om het volgende lied aan te
kondigen. Maar ambiance was er wel. Veel ambiance. En bier. Veel bier. In de zaal zelf mocht weliswaar niet
gedronken worden, maar daar hadden de meeste aanwezigen zich op voorbereid. Reeds voor het feest begon
hadden ze zich stevig vol gegoten.
Wat dit jaar spedaát'Was, was het optreden van Petra. Waren er zo 'n 450 man binnen toen zij begon, tegen haar
derde nummer stonden zo'n 'driehonderd daarvan terug buiten. Ook opvallend dit jaar was het relatief grote
aantal meisjes. Ongetwijfeld is de ambiance door hun aanwezigheid enorm verhoogd.
Het biergebruik leek dit jaar wel bijzonder hoog. Daar zit Petra ovérigens ook voor een stuk tussen, want toen ze
in de pauze buiten kwam, kreeg ze een bierdouche over zich heen. Trouwens, van een tekort aan bier was niet
bepaald sprake: als we er even bij stilstaan dat alle kots voor de deur van de aula in een vorig bestaan bier was,
dan kunnen we wel weer een jaartje zonder. (foto Karel De Ween:lt)

Altüd geel in De Blauwe Kater
Pretfolk met een
boodschap

in fairytales and dreams would be
told in perfect time". . .
TheWhisky Priestsbouwden zich In

de voetsporen van The Poques, The
Levellers en The Cropdusters een ste-
vige live-reputatie op. Hun optredens
zijn dan ook befaamd om hun am-
biance. Er zou op 10 november dus
wel eens stevig gedanst, gesprongen,
gehuppeld en gepogood kunnen wor-
den.
Voorprogramma Jaune Toujours

speelt een energie keset, bestaande uit
eigen, Nederlandstalige nummers. De
groep bestaat uit Piet Maris (zang,
gitaar en akkordeon), KoenPeters (gi-
taar en zang), Sam Versweyveld (bas,
trompet en zang) en 'professor' Jaak
Thielen (drums). Als Germania-band
namen ze 2 jaar geleden reeds aan
het Interfakultair Songfestival deel.
Op dat festival kaapte de band, die
toen nog Le Mystère des Voix Vul-
goires heette, de studentenprijs weg.
Dit resulteerde in een optreden op
Bloedserieus. Er werd ook nog opge-
treden onder de namen C'est Moi en
Anno Zero. Net als de naam veran-
derde ook de muziek: covers hebben
plaatsgemaakt voor stevige eigen
nummers met uitstekende teksten.
Hun muziek staat onder invloed van
groepen als LesNégressesVertes,Mono
Negra en The Pogues.

Na de bluesoptredens van Honeyboy Edwards en Terry Garland
haalt de vzw Wah-Wah op dinsdag 10 november de Engelse
folkrockband The Whisky Priests, vaak genoemd als opvolgers
van The Pogues, naar Leuven. Inhet voorprogramma speelt de
Leuvense groep Jaune Toujours.

TheWhisky Priestskomen uit County
Durham in het noordoosten van Enge-
land. Deze koolmijnregio heeft een
verouderde industrie en de bevolking
krijgteral tientallen jaren harde klap-
pen. The Priestsmoesten dan ook niet
ver zoeken voor inspiratie. De teksten
van zanger-gitarist Gary Miller, die
geschreven zijn in het lokale dialekt,
handelen over de plaatselijke bevol-
king en haar problemen: alleen-
staande moeders, gepensioneèrde
mijnwerkers zonder uitkering, stakin-
gen en lockouts. Daarnaast komen
ook universelere onderwerpen zoals
solidariteit, oorlog, liefdeen hoop aan
bod. Ondanks hun 'vaak zwaarmoe-
dige teksten klinkt de muziek van de
Priests echter opgewekt.
Degroep bestaat uit de voornoemde

Gary Miller,diens tweelingbroer Glenn

The Whisky Priests en îaune Touiours
treden dinsdag 10 novembervanaf20.30
op in De Blauwe Kater.

Miller(akkordeon en zang), MickTyas
(basgitaar en zang), Kevin Wilson
(mandoline, bouzouki e.n zang) en
Tom McNally (drums). Totnogtoe
brachten zij drie cd's uit: het alomge-
prezen debuut 'Nee Gud Luck' uit '89,
'The FirstFewDrops', een verzameling
eerder uitgebrachte singles en mak-
sisingles, en tenslotte het met weer-
barstige arbeidersfolk gevuld,e 'Time-
less Street' van dit jaar. Op die laatste
cd zijn The Whisky Priests bovendlee
een stuk volwassener geworden. Het
songschrijversschap van Gary Miller
bereikt soms het nivo van de meesters
van het genre zoals Richard Thomp-
son en BillyBragg. Zobevat het num-
mer 'Perfect Time' bijvoorbeeld het
volgende fragment: "Together tliey
were in perfect time, but only time
would teil ifa perfect tale like the ones

PeterVanRompaey
WimStynen

Een maand zijn we
nu aan het werk en
nog steeds blijkt dat

we best wel wat
mensen kunnen

gebruiken om onze
rangen te versterken.

Tekstschrijvers
oooral, en een DTP'er

(iemand die iets kent
van kompusers. weet

je wel?).
't Is maar dat je

achteraf niet komt
zeggen dat je
het niet wist.

U zitten

we

te wachten, Kom eens langs en
breng eenfles porto

mee, daar
zijn we dol op.
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Het Anciaux-manifest: 'De vergeten vernieuwing'
Hij leerde zijn volk lezen
Op een ogenblik dat de Volksunie haar laatste restje geloofwaar-
digheid kwijtraakte in haar ijver om de derde fase van de
staatshervorming te realiseren, stelde Bert Anciaux zich kandi-
daat voor het voorzitterschap van die partij. Als het aan hem
ligt is dit een keerpunt inde VU-geschiedenis. Maar ligt het aan
hem?

Bert Anciaux werd geboren in 1959
en in zijn boekje 'De vergeten ver-
nieuwing' wijdt hij dan ook heel wat
aandacht aan 'zijn' generatie. "Peul
Goossens",zo luidt het "is voor mij
een joemalist en niet een studenten-
leider, en mei '68, Marcuse, Angela
Davis, Berkeley en Nanterre zijn een
deel van de hedendaagse geschiedenis
die ik op school nooit heb gekregen."
Het oordeel van de VU-voorzitterover
de mei'68-beweging is niet mals:
hoewel hij wijst op de grote sociale
verworvenheden die er gedeeltelijk uit
voortsproten, stelt hij dat de revolu-
tionairen van weleer intussen verleid
zijn door mooie postjes en mandaten.
Kortom, de hele sociale beweging van
eind jaren zestig is netjes ingekapseld
door het zo verguisde kapitalistische
systeem.

Pilaren
Ancia ux zet zich met klem af tegen

de "eeuwenoude fabel van de genera-
tiekloof', maar tekent zichzelf ekspli-
ciet tot de generatie van na -de jaren
zestig. Dit betekent volgens hem géén
individualistische, cynische jeugd,
maar een jeugd die snakt naar daden
in plaats van grote filosofieën. Toch
vervalt Anciaux soms in moralise-
rende klaagzangen over de moderne
konsumptiemaatschappij. Naast te-
rechte opmerkingen rond het verloe-
derde milieu, de asphalt jungle en het
op hol geslagen prestatie-materialis-
me kan hij het niet laten te fulmine-
ren op de teloorgang van het gezag en
"het bankroet van de kultuur". Hij
laat evenwel na te verklaren wat hij
met dit laatste precies bedoelt: is het
een roep om een grotere demokrati-
sering van de kultuur of gaat het om
een vorm van Sehnsucht naar vroegere
vormen van zogenaamde hoog kul-
tuur? Wel legt hij de vinger op de
wonde als hij zegt dat "alles erop
gericht is de jongeren volgzaam te
laten meedraaien in een netjes uit-
getekend produktieproces" .
Toch gelooft Anciaux in de vrije

markt, met evenwel de staat als so-
ciale korrektor in het bikkelharde
konkurrentiespel; maar hij ziet dat de
herverdeling op dit ogenblik niet ver-
loopt zoals het hoort. Ditwijt hij vooral
aan de liberale ondergraving van het
sociale zekerheidssysteem en aan de
"salonkristenen" en "biefstuksocialis-
ten", die slechts de belangen behar-
tigen van hun respektieve zuilen. Als
voorzitter van de VUwijst hij natuur-
lijk op de anti-zuil. traditie die zijn
partij kent (denk aan de kampagne
voor de jongste verkiezingen). Tevens
valt hij uit tegen de politieke be-
noemingen die dit land teisteren: te-
recht pleit hij voor bekwaamheid als
enige kriterium voor de benoeming
en de bevordering van ambtenaren.

Oxfam
Kwanieuwepolitieke strukturen flirt

Bert Anciaux wat met de afschaffing
van de stemplicht en zet hij een boom-
pje op over een rechtstreeks verkozen
kernkabinet als antwoord op de onder-
waardering van het parlement. Dit
lijkt niet echt een adekwate oplossing
voor het probleem, maar wel een er-
kenning van de almacht van onze
regering. Het parlement is op papier
immers de basis van de demokra-
tische beleidsuitoefening. Door een
ekspliciete erkenning van de regering
als machtscentrum gaat men het
parlement nog verder van het beleid
weghouden.
Vooralles is BertAnciaux natuurlijk

Vlaamsnationalist. Dat vertaalt hij
konkreet als (hou jevast) streven naar
een onafhankelijk, vrij, demokratisch,
verdraagzaam, groen, vredevol en
sociaal Vlaanderen. De Volksunie is
volgens haar voorzitter de "wereld-
winkel van de politieke macht: klein-
schalig, alternatief en totaal onge-

bonden". Zijwil een alternatief geluid
laten horen tussen de traditionele par-
tijen, die gebaseerd zijn op overjaarse
ideologieën.Waar hebben wedat meer
gehoord.
Tweeduizendtwintig
De Vlaamse bekommernis werd er

bij de familie Anciaux met de pap-
lepel ingegoten, en de huidige VU-
voorzitter noemt zich dan ook reso-
luut Vlaamsnationalist. Naast de
aloude roep om amnestie voor kol-
laborateurs en Vlaamse onafhanke-
lijkheid, vult Anciaux dit echter in op
een wijze die minder typisch geacht

wordt voor de Vlaamse Beweging. De
VU-voorzitterverdedigt met klem zijn
standpunt dat het Vlaam snationa lis-
me altijd een sociale en demokra-
tische beweging geweest is, en wenst
de "fabel van de verrechtsing" te door-
prikken. Losvan de vraag of een aan-
zienlijk deel van de Vlaamse Bewe-
ging niet inderdaad zéér rechts geïn-
spireerd is, lijkt het inderdaad zo dat
Anciaux er in slaagt een aantal heel
progressieve standpunten naar voren
te schuiven. De aandacht gaat vooral
naar ontwapening en vrede,milieube-
scherming (een kernvrij Vlaanderen
in 2020), propere demokratie en so-
ciale herverdeling. Toch is hij daarin
niet altijd even konsekwent. Ondanks
herhaaldelijke uitvallen tegen het kon-
sumptiekapitalisme, twijfeltAnciaux
ofwe klaar zijn voor een nulgroei, dat
dit kapitalisme in zijn wezen aantast.
Hij betreurt dat de ekonomie in het
teken staat van het winstbejag, maar
vindt het goed dat de wetenschap in
loondienst staat van de ekonomie.

Anciaux noemt zijn nationalisme
internationalistisch. Dezeparadoksale
stelling gaat uit van de idee dat elk
gezond nationalisme universeel is, en
dus het beste beoogt voor elk volk,
waar ook ter wereld. Voorde VUisdan
ook de territorialiteit, en niet de af-
stamming, referentiekader voor het
nationalisme: zij wenst "de verant-
woordelijkheid op te nemen voor het
welzijn en de welvaart van Vlaande-
ren, dat wil zeggen voor elk individu
datop ons grondgebied woont, zonder
onderscheid van herkomst, ras of
taal". Deze duidelijlte afwijzing van
het ekstreem-rechtse nationalisme
wordt echter niet in daden omgezet:
de VUblijft tegen stemrecht voor mi-
granten, tenzij doornaturalisatie. Ook
laat Anciaux zich vangen aan slo-
ganesk gezwaai met de miljarden-
stroom tussen Vlaanderen en Wallo-
nië, hoewel hij zelf vermeldt dat er
geen regionale statistiekenvoorhanden
zijn.

Supraregionaal
De hele opzet van 'De vergeten ver-

nieuwing' lijkt een pleidooi voor een
progressief, internationalistisch en
pacifistisch Vlaamsnationalisme. An-
ciaux lijkt gelijk te hebben als hij

Op dinsdag 10 november geeft sportief Leuven zich opnieuw helemaal. Vreemd genoeg zijn er mensen bij wie het
zo'n slordige 42 kilometer duurt voor ze het gevoel hebben zich helemaal gegeven te hebben. Deze enigszins
wonderbaarlijke menselijke afwijking vervult de Veto-redaktie met intense jaloezie en argwaan. Want harde
bewijzen dat een deelnemer die 42 kilometer ook werkelijk gelopen heeft, ontbreken meestal. Vennits het parkoers
echter meestal ontoegankelijk gemaakt wordt voor verkeer, is het natuurlijk onmogelijk dit te kontroleren zonder
zélf achter tien aan te hollen. En dáár rekenen ze vanzelfsprekend op, de smeerlappen. Trouwens, wist u dat
gerenommeerd maratonloper Ivan 'De Onverstoorbare' Sonck enkel maratons loopt (en misschien ook verslaat)
om hogere regionen te bereiken? Sonck wil gewoon een trip. Wat blijkt immers: naast het schuren van het
ondergoed is er weinig meer opwindend aan een maraton dan de verregaande staat van venuimd bewustzijn die
bereikt wordt na een aantal kilometers. M!!er zelfs, mensen bewonderen je erom, praten over je en je komt bij de
kandidaat-Bekende Vlamingen. Endat is toch waar we allemaal naar streven. Wat wij dus niet kunnen verkroppen
is dat je, als je dinsdag zelfs maar een kwart van die maraton loopt, al meer bereikt hebt dan wij hier achter die
vervloekte klavieren. Als wij dan eens een ommetje lopen om lekker high te worden, heeft de ademnood ons al bij
de kraag voor we onze nike-nirs zelfs maar dichtgeknoopt hebben. Hemeltergend toch.(S!)

Krisis bij
deburgies
wrvolg van pag. 1

bewijzen, zeker in bedrijven met
een belangrijke technologische dimen-
sie. Dekrisis situeert zich eer~r op het
vlak van de verwachtingen vanwege
de Ir's enerzijds, en de bedrijven an-
derzijds. Deze zijn in beide partijen te
hoog gespannen. Debedrijven stellen
soms onrealistische eisen in verband
met de vaardigheden van de Ir. De
ingenieur, van zijn kant, moet inzien
dat de euforie van Flanders Technolo-
gy International, waarin hij is groot-
gebracht, bekoeld is. Het is dus van
uitzonderlijk belang dat de verwach-
tingen van bedrijf en individu regel-
matig in overeenstemming worden
gebracht. Daartoe moet de afgestu-
deerde Irzich gedegen informeren over
het bedrijf waar hij wenst te sollicite-
ren en over de job waarnaar hij dingt.
De eisen van een bedrijfkunnen soms
zeer specifiek zijn.
De krisis bij ingenieurs situeert zich

ook op het vlak van de wederzijdse
relaties tussen de Ir en zijn omgeving.

In een Amerikaans opinieonderzoek
werd gepeild naar het imago van de
Ir. Het Amerikaanse publiek katalo-
geerde de ingenieur als "nurd", wat
door Van Daele verklaard wordt als:
klungel, druiloor, sul. Men beschouwt
de ingenieur als weinig sociaal, met
zichzelf ingenomen, stug en eenzij-
dig. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat
ouders van ingenieurs minder op-
scheppen over hun zoon of dochter
dan ouders van artsen of advokaten.
Volgensingenieur-schrijver AxelBouts
bewijst deze studie dat de publieke
opinie nooit heeft begrepen wat de Ir
uitvoert, maar ook dat de ingenieur
niet opschept over het werk dat hij
levert. Het negatieve stereotiepe beeld
van de ingenieur vindt hij totaal ten
onrechte. Immers, de Ir is de stuw-
kracht van de maatschappij, aldus
Axel Bouts. De goeie man gelooft er
wel écht in :"De geschiedenis van de
mens wordt gedreven door de ge-
schiedenis van zijn technologie. En-
kel doorbraken in de technologie heb-
ben vooruitgang in de moutschuppf]

mogelijk gemaakt. De huidige wel-
vaart is.een gevolg van de technolo-
gische vooruitgang, waarbij de inge-
nieur fungeert als schakel tussen ken-
nis en aktie."
Hoe komt het dan dat de rol van de

Ir in de maatschappij zo slecht tot
uiting komt? Delage maatschappelij-
ke visibiliteit van çieIr houdt verband
met het Soort werk dat hij levert. Hij
werkt meestal in de kontekst van een
organisatie, temidden van een team
en valt vooral op als er iets verkeerd
gaat. In ditverband haalde Axel Bouts
het ambivalente karakter aan van de
technologische vooruitgang. "Toen
Becquerel in 1896 de radioaktiviteit
ontdekte kon hij onmogelijk weten
dat deze onschuldige wetenschappe-
lijke ontdekking 50 jaar later zou lei-
den tot 80000 slachtoffers bij het val-
len van de eerste atoombom."
Talenkennis.
De relatieve anonimiteit van de Ir

hangt ook samen met zijn beperkt
maatschappelijk engagement. Velen
zijn sportief en kultureel aktief, maar
slechts weinigen voelen zich geroepen
tot een meer dan passieve betrokken-
heid bij drukkingsgroepen, politieke
partijen of socio-ekonomisch€ orga-
nisaties. Uit de enquête bleek dat vol-
gende argumenten hierbij een rol spe-
len: tijdgebrek, rechtlijnigheid van

uitvalt tegen het unitarisme van de
traditionele Belgischelinkerzijde. Hun
krampachtig vechten voor het behoud
van de Belgische staat lijkt inderdaad
vaak eerder gefundeerd in een dog-
matisch anti-Vlaams denken en par-
tijbelangen dan in de demokratische
solidariteitsidee. Als elke politieke
beslissing genomen wordt op het nivo
waar ze het best genomen wordt (ge-
meentelijk, regionaal en supraregio-
naal), iser geen enkele reden te pleiten
voor het behoud van een Belgisch
nivo. Anders gezegd, solidariteit tus-
sen regio's(en niet alleen tussen V)aan-
deren enWallonië) isvanzelfsprekend
een must, maar veronderstelt het be-
staan van België niet. Het Belgische
nivo wordt echter pas overbodig als er
een supraregionaal (in de zin van
groter dan België) nivo gekreëerd
wordt, dat solidariteit tussen regio's
garandeert. Federalisering van soli-
dariteitsmechanismen als de sociale
zekerheid betekent dan ook een ver-
snippering van de solidariteit die in
een Belgische kontekst al bestaat.
Slechtseen hoger supra regionaal nivo
kan nieuwe, uitgebreidere vormen van
solidariteit verzekeren.

Maatje
Anciaux vervalt ook soms in een

soort romantisch volksnationalisme:
hij heeft het over een genie van het
volk, een erfgoed dat een volk tot
natie maakt, en meer van dat moois.
Hij pleit dan ook voor een Europa van
de volkeren. Dit lijkt eerder kontradik-
torisch met het eerder vernoemde ter-
ritorialiteitsbeginsel: of behoor je tot
een volk en heb je deel aan het genie
van dat volk door in een bepaalde
regio tewonen? Vraag isofeen streven
naar decentralisatie en solidariteit niet
beter op een andere wijze wordt inge-
vuld dan door een volksnationalisme
zoals dat van de Volksunie.
In een laatste hoofdstuk valt An-

ciaux zwaar uit naar Guy Verhofstadt
en diens nieuwe maatje, laak Ga-
brieis. Naast de elektorale bijklank
van hun verruimingsoperatie, gaat
het ook om neoliberalisme tout court,
wat hij een futloos materialisme
noemt. Bovenop het feitdn t dit deweg
naar een moderne autenticiteit be-
lemmert, stelt het immers een vals
beeld van vrijheid voorop. Verhofstadt
spreekt van een vrijmens als "iemand
die niet gedwongen wordt in gemeen-
schap te leven, maar de kans krijgt
vrijwillig bij te dragen tot de gemeen-
schap waarmee hij zich verbonden
voelt". Alsjeblief. Het lijkt er sterk op
dat Anciaux er iets dichter bij zit met
zijn "verdraagzaam Vlaanderen, waar
de blanke noch de zwarte man bang
hoeyen te zijn, waar het anders-zijn
aktief gewaardeerd wordt". De toe-
komst zal uitwijzen of 'De vergeten
vernieuwing' het persoonlijkepolitieke
manifest van Bert Anciaux is, of de
filosofie van een nieuwè Volksunie..

Stef Iansen

Belt Anciaux, 'De vergeten vernieuwing'
is een uitgave van Hadewijch, telt een
honderdtal bladzijden en kost 248 fr.

denken, beperkte interesse en een de-
faitistische houding- (het 24 novem-
ber-fenomeen). Tochdenken velen dat
het beter zou gaan mochten er zich
meer ingenieurs aktief opstellen in de
maatschappelijke besluitvorming.
De Irmoet erover waken dat hij niet

geïsoleerd raakt van zijn omgeving.
Daartoe is het noodzakelijk dat hij
luistert naar signalen. die de maat-
schappij waarin hij zelf ook leeft
uitzendt. De middelen hiervoor zijn
uitgebreid aanwezig: kranten, televi-
sie...Men mag geen vakidiootworden.
Ook is het nodig dat de Ir naar buiten
treedt met zijn werk. Zijn boodschap
aan de maatschappij moet hij over-
brengen onder een verstaanbare taal.
Zoals zeer vele andere universitairen
hebben de jonge Ir's een zwakke
talenkennis. Ze kunnen niet vlot en
korrekt spreken en schrijven, niet in
vreemde talen, zelfsniet in het Nedér-
lands. Ze slagen er vaak niet in zich
uit te drukken in een taal die de leek,
d.i. de niet-ingenieur, kan begrijpen.
Ingenieurs zijn meesters in het ge-
bruik van techno speak. Te dikwijls
geldt nog: "Alleen aan een ingenieur
kan een ingenieur uitleggen wat een
ingenieur doet."

Iohan Goossens
Wim Huybrechts
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Léolo

Barton Fink

Naked Lunch

My Own Private Idaho

-C'est Arrivé Près de Chez Vous
....

Fried Green T omatoes

Céline

La double Vie de Véronique

Qf Mice and Men

The Long Day Closes

Bitter Moon

En zeg nu nog eens dat we
~ alleenrnaar rommel d-raaien.

-Je zi(e)t er beter.
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Open brief aan Vlaamse Regering, Parlementsleden en
Rektoren

Geacht

.
Zeer binnenkort wordt het ontwerpdekreet betreffende de
Vlaamse universiteiten van minister van onderwijs Van den
Bossche besproken in de Vlaamse Raad. Als rechtstreeks be-
trokkene wil Sociale Raad haar standpunt duidelijk maken.

Sociale Raad tracht, binnen de Leu-
vense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) al jaren werk te maken
van de demokratisering van het onder-
wijs aan de KV Leuven. De raad be-
staat uit gekozen vertegenwoordigers
van de fakulteitskringen en is repre-
sentatief voor de 25.000 studenten
aan deze instelling.

Er bestaat vandaag een ruime kon-
sensus rond het principe van demo-
kratisering van het onderwijs. Men is
het er dus over eens dat enkel be-
kwaamheid een kriterium mag zijn
om een universitaire opleiding te kun-
nen volgen, en niet geslacht, socio-
kulturele achtergrond, finandële si-
tuatie, enz. Toch blijkt uit de praktijk
dat er nog steeds grote ongelijkheden
bestaan en dat deze zelfs in omvang
toenemen. Zokwam eind jaren tachtig
slechts zo'n 16% van de universiteits-
studenten uit een gezin met een laag
socio-professioneel nivo (ongeschool-
de en geoefende arbeiders, en lagere

A/ma
vm-o/g V<1II pag. I

maaltijdprijs met meer dan 30% op-
drijft - ook al niet bepaald demo-
kratiserend. Dat je die kola helemaal
niet hoeft te kopen is natuurlijk wel
waar, maar de sociale druk kan wel zo
groot worden dat die 'vrije keuze' een
illusie wordt. Tenzij je aanneemt dat
de ganse kola-kampagne als gratis
voedseldistributie bedoeld is (met de
CCCals liefdadigheidsinstelling).

Op de eerste RvBvan dit akademie-
jaar verdedigde A1ma-direkteur Toon
Martens zich met het argument dat
hij serieus onder druk werd gezet door
de CCCom de promotiestunt te laten
doorgaan. Hij stipte aan dat het per-
soneel van A1ma intussen milieuzorg
als hoogste prioriteit (98%) op de pro-
jektenlijst heeft gepla(ltst en beloofde
andermaal om werk te maken van
een milieucel. De gewraakte kam-
pagne zal opgezegd worden en alle
Coca Cola-promotie zal samen met
de kartonnen bekers verdwijnen.

De aktie die de Agalev-studenten,
Milieuraad en Pino voerden, kon trou-
wens op verrassend veel bijval re-
kenen. Ruim vier vijfden van de stu-
denten vroegen aan het A1ma-per-
soneel de frieten op het bord te schep-
pen. Uit een mondelinge en schrifte-
lijke reaktie van de direktie blijkt nog-
maals dat Alma wel degelijk oor heeft
voor de groene bekommernissen van
de studenten en op zoek is naar oplos-
singen. Blijkbaar is de lege doos van
de studenteninspraak - denken we
maar aan Groenveld - niet altijd
even leeg.

Pieter Vandekerckhove

bedienden). Begin jaren zeventig was
dit nog zo'n 25%. Een analoge daling
is merkbaar bij gezinnen van het zo-
genaamde midden-lager nivo (over-
ige bedienden, onderwijzers, am-
bachtslui, landbouwers en geschooi-
de arbeiders). Hun aandeel in de uni-
versiteit daalde van 36% naar 33%.
Helemaal frappant wordt het als men
weet dat deze tweebevolkingsgroepen
nu een groter deel van de bevolking
uitmaken dan 20 jaar geleden.

Rekensommetje
De oorzaak hiervan ligt zowel bij

finandële als bij socio-kulturele drem-
pels die kinderen uit arbeidersmilieus
en minderbegoede milieus in het al-
gemeen, ervan weerhouden aan de
universiteit te gaan studeren. Stude-
ren wordt steeds duurder. In de eerste
plaats is het inschrijvingsgeld de laat-
ste jaren spektakulairgestegen. Daar-
naast zijn de huurprijzen van de ko-
ten en de prijzen van maaltijden in de
studentenrestaurants de hoogte in
gegaan. De studiebeurzen daarente-
gen zijn nauwelijks aangepast. Bo-
vendien betekent elk jaar dat iemand
studeert, een jaar waarin hij of zij
geen geld kan verdienenren dus mees-
tal op kosten van zijn of haar ouders
leeft. Een rekensommetje is gauw ge-
maakt. Voorveel gezinnen is het niet
meer haalbaar om hun kinderen aan
de universiteit te laten studeren.

De socio-kulturele drempels zijn
moeilijker aanwijsbaar. De socioloog
Bourdieu stelt in dit verband dat vooral
het hoger onderwi jseen typische taal,
metode, ... gebruikt eigen aan hogere
klassen met veel "kultureel kapitaal".
Zo werkt het hoger onderwijs dus vol-
ledig vanuit de specifieke kultuur van
deze bevolkingsgroep en is het dus
weinig toegankelijk voor personen die
hiermee niet vertrouwd zijn.

Nodig
Demokratisering van het onderwijs

betekent dus op de eerste plaats drem-
pels wegnemen. Het meest ondub-
belzinnig is de financiële drempel:
verminder het inschrijvingsgeld en
verhoog de studiebeurzen. Tevens
moet een waterdicht kriterium ge-
vonden worden om misbruiken met
deze beurzen te voorkomen. Het Bel-
gisch parlement zette een stap in de
richting van het eerste aspekt toen het
in 1983 het VN-verdrag ondertekende
waarmee het zich verbond tot het
streven naar kosteloos onderwijs, dus
ook kosteloos hoger onderwijs. Tot
dusver is enkel de toegang tot het
(verplichte) lagere en sekundaire
onderwijs kosteloos.

Blijkbaar denken de Vlaamse rek-
toren en de Vlaamse minister van
onderwijs er niet aan dit uit te breiden

~
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~
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~.~
Cl
.9.g-tot het hoger onderwijs. Eind vorig

akademiejaar brachten de rektoren
het advies uit om het inschrijvings-
geld te verhogen van 16.1()() fr tot
17.000 fr.Op 25 februari 1992 stelde
rektor Dillemans van de KV Leuven
op een vergadering van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (Vlir)dat het
zelfs niet nodig was voor beursstu-
denten een vermindering in inschrij-
vingsgeld aan te rekenen. Er kwam
protest en onder een zekere druk legde
minister Van den Bosschehet inschrij-
vingsgeld vast per dekreet: maksimaal
14.500 fr voor de studenten zonder
een studietoelage en maksimaal
2.200 fr voor studenten met een
studietoelage. Deze bedragen zullen
jaarlijks geïndekseerd worden. De
minister heeft echter de studenten aan
het lijntje gehouden: plots bleek dat
de universiteiten zelf nog "onkosten"
mochten aanrekenen, zodat de stu-
denten in september effektief
17.000 fr, respektievelijk 3.500 fr
betaald hebben.

Instrument
Nu holt de minister van onderwijs

achter de rektoren aan. In zijn ont-
werpdekreet legt hij deze "onkosten"
wettelijk vast: 2.200 fr voor iedereen.
(art.43) Niet-beursstudenten betalen
dan metindekseringvolgend jaar toch
meer dan 17.000 fr - zoals de re-
ktoren wilden - en beursstudenten
zullen dan in één klap 4.400 frmoeten
betalen, dit iseen verhoging van 200Al.
In het licht van voorafgaande be-
denkingen - die de minister zeker
kent - ishet ontwerpdekreet bijzonder
ondemokratisch. Vooral het feit dat
de groep die finandeel het zwakst
staat het zwaarst getroffenzouworden,
roept een aantal vragen op rond het
beleid van de minister en de achterlig-
gende opvatting over hoger onder-
wijs.
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Een fundamenteel probleem in de
financiering van de universiteiten is
ongetwijfeld het feit dat deze laatsten
de inschrijvingsgelden rechtstreeks
mogen innen. De universiteit wordt
dan door de verantwoordelijken veel
te vlug beschouwd als een bedrijf. Als
er 'verlies' gemaakt wordt, moeten de
'inkomsten' verhoogd worden. Laat
de 'konsument' dan maar meer be-
talen. In dit standpunt kunnen zowel
de overheid als de rektoren zichvinden.
Het geeft hen immers een ekskuus
niet te werken aan strukturele verbe- ~ __ ..q
teringen. Het gevaar dat het onder-
wijs herleid wordt tot haar louter eko-
nomische dimensie isechternietdenk-
beeldig. Getuige van deze evolutie
zijn het EG-memorandum en het ver-
drag van Maastricht, waarin het ho-
ger onderwijs vanuit een ekonomis-
tisch standpunt gedegradeerd wordt __ --'--\
van iets wat zinvol is op zich tot een
instrument voor de ekonomie. De uni-
versiteitheeft dus een algemeen-maat-
schappelijke opdrachten niet een lou-
ter ekonomische. Het is in het belang
van de hele samenleving dat een uni-
versiteit zich niet beperkt tot be-
roepsspecifieke opleidingen.

Plantenstandjes
11.11.11 voert aktie van maandag 16 tot vrijdag 20 november. In het

kader van het tema "Schuldenlast" schuiven de studenten opnieuw het
etisch bankieren naar voor als strukturele aanpak van het probleem. De
11.11.11-studenten stellen Netwerk (etische bankrekening) voor als
persoonlijk engagement en doen een oproep aan de KULtoe om haar
geld naar etische kriteria te beleggen.

Mogen we ook dit jaar op jullie rekenen om de plantenstandjes in de
verschillende fakulteiten te bevolken ? De kringen die over vervoer
beschikken kunnen' s morgens vanaf 8 uur de plan tjes in de permanen-
tie in het Arenberginstituut komen afhalen. De rest zal bezorgd worden.
Laat ons iets weten. (adres: SORA, 's Meiersstraat 5). De medewerkers
worden erqens in december op een etentje getrakteerd.

Kroegentocht
Op dinsdag 17 november organiseert het Universitair Symfonisch

Orkest een muzikale kroegentocht in Leuven. Dit gaat door in het kader
van een hele reeks aktiviteiten rond de dertigste verjaardag van het
orkest. Om dit te vieren zullen, later dit jaar, een aantal studenten-
orkesten uit bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Tsjechoslowakije en
Engeland naar Leuven afzakken. Ook een galabal en een eigen koncert
in de Aula Maksima staan op het programma.

De opbrengst van de aktiviteitenreeks gaat integraal naar een mu-
ziekterapeutisch projekt: de uitbouw van een muzieklokaal in een
instituut voor visueel en visueel-mentaal gehandikapten. Voor deze
mensen is muziek vaak één van de weinige mogelijke vormen van
kommunikatie en ekspressie.

De kroegentocht van volgende week dinsdag zal onder andere de
volgende etablissementen omvatten: Amedee, d' Adario, Blokhut, Peyl-
koker, Montmartre, 't Moorinneken en Wiering. Op elk van deze
plaatsen zal een groepje studenten het beste van zichzelf geven, of het
nu gaat om klassiek, jazz of folk.

me interesse ot' vragen heeft, kan terecht bij Isobel François, Park-
straat 83, 3000 Leuven.

Ironisch
Het is ook hoog tijd om stil te staan

bij de "interne demokratisering" van
de universiteiten, met andere woorden
hoe demokratisch werken zij zelt? Het
ontwerpdekreet bevat enkel de prin-
cipiële verklaring dat de studenten
inspraak moeten krijgen in materies
die hen rechtstreeks aanbelangen
(art.62). Reëlestudenteninspraak vergt
echter konkrete, demokratische struk-
turen en procedures die afdwingbaar
zijn. Deze moeten per dekreet vast-
gelegd worden. Het is duidelijk dat
demokratie, de fundamentele waarde
waarop onze maatschappij gebouwd
is, geen keuze kan zijn, waaraan vrije
.universiteiten zich onder het mom
van 'autonomie' kunnen onttrekken.
Noch mag de demokratie afhangen
van de goodwill van een rektor. Iro-
nisch is het feit dat een universiteit
studenten tot kritische en zelfstandige
volwassenen wil opleiden en dit op
een paternalistische wijze wil doen.
Een universiteit zou een geschikte
plaats zijn om demokratie te oefenen:
jonge mensen leren omgaan met de
problemen die samen-leven met zich
meebrengen, op basis van gelijkwaar-
digheid tussen alle betrokkenen. Deze
kans om jongeren van meet af aan
deze fundamentele waarde bij te bren-
gen wordt verwaarloosd. Er worden
integendeel dikwijls voorbeelden ten
toon gespreid van hoe je demokratie
kan verkrachten: omzeilen van pro-
cedures en écht belangrijke beslissin-
gen zonder studenten.

Het vraagt inderdaad politieke
moed om daadwerkelijk te streven
naar kosteloos hoger onderwijs en om
studenteninspraak per dekreet te ga-
randeren. Maar op lange termijn
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Tervoetestroot, 93
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wordt politieke lafheid altijd afgestraft:
zowel de personen die in de positie
zaten om iets te veranderen als - wat
veel erger is - de gemeenschap .
moeten dan de gevolgen dragen.

Het is niet overbodig er nogmaals
op te drukken: de qemeenschap heeft
er alle belang bij om zoveel mogelijk
jongeren een opleiding te bieden die
hen in de breedste zin van het woord
ontplooit en tot kritische, autonoom
denkende, verantwoordelijke volwas-
senen vormt. De bal ligt in het kamp
van de politici en de rektoren.

In naam van Sociale Raad,
Sarah Bracke

Dit artikel wordtin een verkorte versie
als open briet' verstuurd naar de
Vlaamsepers, de leden van de Vlaam-
se Raad, de politieke partijen en hun
jongeren tiakties, en de rektoren.
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Begroting RvS 1993

Eensociale sektor
betaald door
studenten
Op vrijdag dertig oktober werd op de Raad voor Studentenvoor-
zieningen (RvS) de ontwerpbegroting voor 1993 voorgesteld.
Dezevertoont een tekort van ietsmeer dan viermiljoen. Weerom
zijn het de studenten die hun sociale sektor betalen.
De RvS is het orgaan dat belast is met
het beheer van de gehele sociale sek-
tor aan de KU Leuven (Alma, resi-
denties, medische, sociale en juridische
dienst, ...). Naar jaarlijkse gewoonte
wordt tijdens de eerste maanden van
het akademiejaar de begroting voor
het volgende kalenderjaar opgesteld.
Deze klus is niet altijd makkelijk te
klaren.

Gewoonli jk verloopt de begrotings-
diskussie in drie stappen. In een eerste
fase (oktober) wordt een ontwerp tot
begroting voorgesteld en verduidelijkt.
Vervolgens worden in de maand no-
vember door de verschillende frakties
(personeel, akademiá en studenten)
voorstellen geformuleerd, de begro-
ting wordt aangepast en zal uiteinde-
lijk in december goedgekeurd worden
zodat ze kan voorgelegd worden aan
de Raad van Beheervan de KU Leuven.

Wat de inkomsten betreft haalt de
RvS haar geld uit drie bronnen: de
staatstoelagen, de eigen inkomsten
van de diensten (verhuur van residen-
ties, medische dienst en dergelijke) en
sinds enkele jaren ook een deel van de
inschrijvingsgelden. Opvallend is dat
de studenten de laatste jaren steeds
meer zélfbijdragen in de financiëring
van hun sociale sektor. De stootstee-
lagen, voor een groot deel afhankelijk
van het aantal studenten, worden wel
weer jaarlijks geïndekseerd, maar vol-
gen nog lang de reële noden van de
sociale sektor niet. Bovendien liggen
ze nog een flink stuk onder het nivo
van voor de Sint-Annabesparingen
van 1986, toen de rijkstoelagen met
zo'n vijfendertig procent werden ver-
minderd.

Als kompensatie werd toen beslist
een deel van de inschrijvingsgelden
- geld afkomstig van de studenten-
door te sluizen naar de sociale sektor.
Een ingreep waar Sociale Raad nooit
mee kan instemmen. Deze som be-
draagt nu reeds bijna vijftien procent
van de totale inkomsten van RvS.
Door de vele prijsstijgingen en be-
sparingen van de laatste jaren nemen
ook de eigen inkomsten aanzienlijk
toe. Zo stegen deze in '91 met 3,3%, in
'92 met 4,2% en volgens het huidige
begrotingsvoorstel zullen ze in '93
toenemen met een dikke 5,9%, veel
meer dus dan de indeks.

Globaal' bekeken, betalen de stu-
denten via de inschrijvingsgelden en
de veelvuldige prijsstijgingen voor zo'n
56,6% hun eigen sociale sektor, ter-
wijl de staatstoelagen slechts 41,2%
bedragen. Nochtans is het de staat die
volgens de wet van 3 augustus 1960
moet instaan voor de finanáering van
de sociale sektor en niet de studenten.
Soáale Raad protesteert hier reeds
jaren tegen. Goedkoper eten en goed-
kopere huisvesting behoren immers
tot de rechten van de student en mogen
dus geen zaken zijn waarvoor men
ekstra moet betalen.

Momenteel vertoont het voorstel tot
begroting een tekort van vier miljoen.
Dit tekort is onder meer te wijten aan
de sterk stijgende personeelskosten,
maar vooral aan een verlies van zes
miljoen veroorzaakt door het niet ver-
uurd geraken van een aantal ka-

mers in de universitaire residenties.
Tegelijk stijgt, door de huur van zeven-
tig Kamers in Groenveld (zie Veto 4)
het bedrag voor de huur van kamers
voor de sociale sektor van 1,15 mil-

Gezocht: vertegenwoordigers (m/v)
Kringraad, de bende onderwijsfreaks van lOKO, is op zoek naar
medewerkers. In ruil voor jouw zweet en tranen. bieden wij je een
toffe werksfeer.
Je moet helemaal geen ronkende titel hebben om met ons te komen
werken: interesse in en inzet voor onderwijsproblemen of interna-
tionale werking zijn meer waard.
Welke postjes zijn nog vrij?
- 1 studentenvertegenwoordiger op akademische raad. Je moet
hiervoor wel een student uit de Positieve Wetenschappen zijn.
- 1 studentenvertegenwoordiger op onderwijsraad, nl. uit 'Humane
A' (l&W, Teologie, Godsdienstwetenschappen en Filosofie). Voor
deze post is wel een jaar POC- of Fakulteitsraadservaring vereist. - 2
studentenvertegenwoordigers op de Raad Internationale Relaties
- 1 studentenvertegenwoordiger voor de VIUS (Vlaamse univer-
siteitsStudenten). Deze vertegenwoordiger zou deel uitmaken van
de leuvense delegatie op de vergaderingen van de VIUS, die bestaat
uit personen van Sociale Raad en Kringraad.
Alle mandaten lopen voor een gans akademiejaar, de kandidaten
moeten wel studenten zijn aan de KU leuven.
Voel je je geroepen? Neem dan pen en papier, schrijf een gemo-
tiveerde brief met je kurrikulum vitae erbij, en stuur dit alles naar
Kringraad voor woensdag 18 november om 19 uur, t.a.v. Pascal
Mareels, 's Meiersstraat 5, 3000 leuven. Wilje nog wat meer
informatie, aarzel dan niet om te bellen naar ons (liefst tussen 14 en
18 uur): 016/22 31 09, of kom gewoon eens langs.
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joen naar 6,5 miljoen. Hoe het komt
dat een aantal kamers niet verhuurd
zijn, is niet echt duidelijk. In ieder
geval zijn er best wel studenten die
een goedkopere kamer uit de sociale
huisvestingssektor kunnen gebruiken.
Men zal dus een inspanning moeten
leveren om juist die studenten te kun-
nen bereiken. Het heeft immers geen
zin gesubsidieerde kamers aan te
bieden en die dà"h niet te verhuren.

Op de volgende vergadering van
RvS zullen voorstellen geformuleerd
worden om de begroting op punt te
stellen. Heel waarschijnlijk zal men
dan tot een min of meer sluitende
begroting komen. Zo heeft men een
rubriek 'onvoorziene kosten' opg·
enomen van bijna vier miljoen. Men
kan zich afvragen in hoeverre het zin
heeft geld te voorzien voor onvoor-
ziene kosten, net het bedrag dat tekort
is. Ook Jan De Vuyst, direkteur stu-
dentenvoorzieningen, liet zich op de
afgelopen RvS-vergadering ontvallen
dat "als men de post 'onvoorziene' in
rekening houdt, men tot een min of
meer sluitende begroting komt".

Het indienen van een sluitende be-
groting kan echter gevaarlijke kon-
sekwenties hebben. Men wekt zo im-
mers de misleidende indruk dat er
geen problemen zijn binnen de so-
ciale sektor. En die zijn er wel. Een
sluitende RvS-begroting is veeleer het
resultaat van systematische besparin-
gen en prijsstijgingen sinds 1986 bin-
nen de sociale sektor (een "goed be-
heer" zoals voorzitter RafMasschelein
dat noemt), en niet van een gezonde
sociale sektor.

Recente studies tonen aan dat het
slecht gesteld is met de demokratise-
ring van het onderwijs. De sociale
sektor heeft dus dringend meer geld
nodig wil ze daaraan iets verhelpen.
Binnen de universitaire huisvest-
ingssektor moeten nieuwe kamers bij-
gebouwd worden en verouderde ka-
mers vernieuwd. Niet alleen de stu-
denten, ook het personeel pleit hier-
voor. In een nota, besproken op de
vorige RvS-vergadering, betreuren zij
het feit dat de post 'voorziening uit-

breiding huisvesting' niet meer op-
genomen is. Ook Alma kampt in haar
ontwerpbegroting met een deficit van
18 miljoen en kan dus best meer mid-
delen gebruiken. Tenslotte heeft Loko
meer geld nodig. Ook zij hebben af te
rekenen met een struktureel tekort.
De vorige jaren stonden Kringraad en
Sociale Raad samen gemiddeld één
miljoen af aan Loko-centraal. Dit is
met de huidige werking echter niet
meer mogelijk zodat Loko-centraal
minder geld krijgt.

Het is dus een illusie te denken dat

het goed gaat met de sociale sektor.
Indien men de reële noden in acht
neemt, zou het deficit alleen maar
vergroten. Het wordt dus hoog tijd dat
de overheid meer geld ter beschikking
stelt voor de uitbouw van een sociale
sektor. Maar misschien is dit wel een
illusie? Het zal in elk geval een hoop
meer politieke moed en een grotere
bereidheid vergen om te investeren in
een sektor die niet onmiddellijk zicht-
baar rendeert.

Els Comelis

Maandagavond vermeldde het 'alternatieve menu' vanAlma 2zowaar
een jachtschotel: het ging om een vegetarische schotel met een soort
gegratineerde spruiten en wortelen. Waarschijnlijk geschoten in de
wouden van Sint-Hubert. Spruitenjacht lijkt misschien een simpele klus,
maar gaat gepaard met nachtenlange observaties en levensgevaarlijke
achtervolgingen. Slechts een elite van onversaagde avonturiers mocht
ooit het glorieuze ogenblik meemaken zijn eega met een geknevelde
spruit te verrassen. De spruitenjacht vereist trouwens blijkbaar zeer
dikke hagel, of waren dat misschien ietwat belegen erwtjes? (SJ)

Groepies
Sociale raad start elk jaar

een aantal werkgroepen op.
In tegenstelling tot vorige
jaren, willen we deze eks-
pliciet open- stellen voor
studenten, die niet (regel-
matig) naar de AV(kunnen,
willen) komen. Hoe grootje
engagement is, bepaal je
volledig zelf.

Deze werkgroepen, die
rond een bepaald tema stu-
die- én/of praktisch werk
verrichten, bepalen zelf op
een demokratische manier
de doelstellingen, werkmid-
delen, taakverdeling, tem-
po en evaluatiemomenten.
De werkgroepen rapporte-
ren via een paar vaste So-
rakkers op de AV,waar dan
belangrijke beslissingen,
zoals Sora-standpunten en
budget, worden genomen.
De Werkgroepen zijn:
. werkgroep huisvesting:

onderzoek naar wantoe-
standen op vlak kamerkwa·
liteit, kontrakten, onwettige
kontraktbreuk en financiële

regelingen met het oog op
inventarisering, een zwart-
boek, informatiespreiding
en het versterken van de
positie van studenten.
- werkgroep kursusmate-

riaat: Wat is de reële kost-
prijs van syllabi en boeken,
die studenten nodig heb-
ben voor een gunstige eva-
luatie (= eksamen)? Zijn er
richtingen, jaren of proffen
die ver boven het gemiddel-
de gaan?
- werkgroep 25 jaar mei

'68: De ontwikkeling van
allerlei manifestaties (lu-
diek, artistiek, demonstra-
tief, historisch en aktueel).
- werkgroep marketing en

promotie: Hoe verstaat Sora
van de modale student, wat
is ons imago? Hoe kunnen
we er struktureel voor zor-
gen dat er meer kringen ver-
tegenwoordigd worden op
de AV?Moeten we bepaalde
aksenten leggen bij onze
informatie- en rnobilise-
ringsstrategieën? Welke
banden hebben we met de
NSB(Nieuwe Sociale Bewe·
gingen).

- werkgroep weekend: Wel-
ke inhouden moeten er be-
sproken worden, zoeken we
foeriers, welke ontspan-
ningsaktiviteiten orçanlser-
en we? Dus zowel de in-
houdelijke als de praktische
zaken moeten aan bod ko-
men.
- werkgroep vergaderen:

Hoe vergader je demokra-
tisch? Hoe kan je diepgang
en luchtigheid kombineren?
- werkgroep verdieping:

Deze werkgroep kan het
tema nog volledig invullen.
Mogelijkheden zijn studie-
financiering, soclo-ekono-
mische drempels, demo-
kratisering van het onder-
wijs, ...
- werkgroep Ster. Student-

en tegen racisme, was vroe-
ger een werkgroep binnen
Sora. Zij zijn echter uitge-
groeid tot een vrije verenig-
ing, die nog rapporteert en
nauw samenwerkt met Sora.
- werkgroep vrouwen sora:

Is het met een vrouwe-
lijke voorzitter nu allemaal
okee, of blijft sora een man-
nenzaak? Deze werkgroep

bereidt ook de vergaderingen
van de denkgroep 'vrouwen
universiteit' voor, waar Sora
twee vertegenwoordigers
heenstuurt.
- werkgroep Sora en milieu:

Moet de sociale problematiek
niet geaktualiseerd worden in
kombinatie met de milieu-
problematiek? Welke konse-
kwenties heeft het milieu naar
de Sorawerking en het
medebeheer toe? tesamen
met Krira:
- werkgroep unief, maat-

schappij en waardebeleving:
Deze zal werken aan een
nieuw memorandum en ook
de vergaderingen van de on-
derwijsraadwerkgroep 'unief
en waardebeleving' voorberei-
den.
- werkgroep toelatingsbe-

leid: Studie- en voorlichting-
swerk rond Numerus Clau-
sus, ingangseksamen, studie-
orientering.
Wens je deel te nemen aan

een werkgroepofhebje meer
informatie nodig, kontakteer
danje kringafgevaardigde of
kom eens langs het kantoor
van Sora.
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reisweek.
3) Ik daag meneer X uit enkel al

onze vluchten te boeken bij om het
even welk reisburo tegen 25.000 fr.
Een retour VS kost inderdaad zo'n
15.000 ît,"maar dan sta je te draaien
op JFKin New York,zonder slaapgele-
genheid, eten, entree in musea en-
zovoorts en heb je Boston, New Or-
leans en Orlando nog niet bezocht.

4) Iedereen die de VSkent weet dat
Boston en New Orleons kultureel bij
de interessantste steden geklasseerd
worden. Als wij telkens een hele dag
uittrekken om die steden te bezoeken
dan is dat niet om er alle Mac Do-
nald's te tellen.

5) Er worden ook bezoeken geor-
gelijking met vorige bestemmingen ganis~rd a~mMIT(zowat het m~kka
(Chma, Japan, ...). Dit reisdoel werd voor mgemeurs) en grote bedrijven
echter met grote meerderheid verkozen zoals Analog Devices,Digital, Exxon,
door de studenten in mei van dit jaar, ' M.onsanto, ... Ook andere universt-
en dit ten nadele van Zuid-Afrika. telten worden aangedaan (Worches-

2) Voorts lijken 9 dagen VS aan ter Polytechnic Institute, Harvard, Tu-
30.000 fr duur naast 12 dagen China lane, ...).D~studentenzullendusmeer
aan 3.5.000.fr. Maar schijn bedriegt: ZIendan.D.lsney alleen.
de China-reis kostte in wezen _ alles 6) Het ISmderdaad zo dat personen
inbegrepen -zo'n 60.000 frwaarvan di7 i.?he.t~erde en vierde jaar gingen
VTK17.000 fr sponsorde. Als u weet skieen dit Jaar meekunnen: iedereen
dat er 150 deelnemers waren, dan kan . ka~ ~amelijk mee, zo~der enige re-
u de rekening zelf maken. Hierbij di- striktieop het aantal. DItbetekent dus
ent opgemerkt dat de hoge VTK-spon-. dat ~k degene die reeds van in het
soring enkel kon dankzij de onge- derde J?ar aa~ het sparen is voor zijn
meen hoge financiële steun _ in Icctstejocrsreis en daarom toen thuis-
ekstremis -van Janssen Pharmaceu- bleef nu wel meekan. Dit is voor ons
tica (en Bell). Dit jaar kost de reis de ~e ware .betekenis.van een demokra-
student 30.000 fr plus een aantal tische reis.
lunches (dit zijn maar kleinesnccks
die in de VSslechts een paar dollars
kosten; elke dag is immers uitgebreid
breakfast buffet en dinner buffet voor-
zien; zij die de VS reeds bezochten
~eten, dat je dan al meer dan je dage-
lijkse portie kalorieën binnen hebt).
De echte prijs bedraagt 37.000 frzodat
VTKminstens zo'n 7.000 fr per stu-
dent bijlegt. Eveneens met 150 deelne-
mers k~~t dit opnieuw neer op een
behoorlijk bedrag. het presidium heeft'
met recht en rede beslist de stunt van
vorig jaar niet te herhalen en een deel
van het budget (dat gezien de ekono-
mische situatie sterk geslonken is) te
gebruiken voor andere posten (kul-
tuur, didaktiek, sport en dergelijke) in
plaats van alles te spenderen aan de
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Alle lezersreokties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. .

De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto

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

Reisweek
AI~grote kring in Leuven stoot VTK
uiteraard achter de idee dat Veto de
spreekbuis moet zijn van alle stu-
denten. Het principe dat iedereen ar-
tikels kan binnenleveren is ongetwi-
jfeld positief, evenals het feit dat le-
zersbrieven steeds welkom zijn. De
lezersbrief van meneer X (het schuil-
gaan 'achter anonimiteit toont zijn
ware aard) vorige week omtrent de
VTK-reisweektovert de rubriek lezers-
brieven echter om in een roddelru-
briek,waarin halve waarheden verteld
worden die zelfs Bush en Clinton het
schaamrood op de wangen zouden
brengen. Kritiekop een dergelijk pro-
jekt (de reisweekis inderdaad één van
VTK's'grootste' aktiviteiten) kan uite-
raard, maar dan wel door mensen die
op de hoogte zijn van de feiten,
mensen die het volledig programma
kennen en niet door iemand die er
eens iets van gehoord heeft. Ander-
zijds is het misschien wel zo dat de
informatiedoorstroming vanuit VTK
naar de studenten tot nu toe niet
volledig was, maar dat is vooral te
wijten aan het feit dat een aantal
zaken nog niet voor 100% vaststaan.
Nu de inschrijvingen binnen zijn, zal
echter snel aan dat euvel verholpen
worden. Ondertussen een aantal toe-
lichtingen om verdere roddels de kop
in te drukken:

1)De VSlijken inderdaad een min-
der 'eksotische' bestemming in ver-

Kringraad

er een uniform eksamenreglement
zijn (deze huidige toestand was er
gekomen na de stemming net er-
voor). Apolloon stelde voor die hui-
dige toestand te veranderen: zij
vroegen een uitzondering op het
eksamenreglement. Op Kringraad
doen wij in zo'n geval altijd ons
best om tot een standpunt te komen
waar iedereen zich in kan vinden:
wij streven naar konsensus (als dàt
niet demokratisch is). Lukt dit niet,
zoals dit het geval was bij de 110-
affaire, dan wordt over bepaalde
voorstellengestemd.Konkreet:Apol-
loon stelde een tijdelijke afwijking
van het eksamen reglement voor.
Om deze verandering van de hui-
dige toestand te bekomen, gaan
wij er van uit (en de Loko-statuten
met ons), dat tenminste de helft
van de aanwezige stemgerech-
tigden achter die wijziging moet
staan (dit kun je bezwaarlijk on-
demokratisch noemen).

Verderheeft Vetoin nogal verwij-
tende termen Kringraads manier
van werken beschreven. Vorigjaar
werd veel moeite gedaan om een
intern reglement voor Kringraad
op poten te zetten: daar is serieus
denkwerk rond verricht, en het is in
een vrijkonstruktieve sfeertot stand
gekomen. Men kan zeker niet stel-
len dat Kringraad hier over één
nacht ijs is gegaan. Dit reglement
werd tenslotte door alle kringen
bekrachtigd. Als wij dan termen
als "langs Kringraads ondoorgron-
delijke wegen" en "deze enigszins
bizarre stemprocedure van Kring-
raad" naar onze kop geslingerd
krijgen, lijkt respekt ons ver zoek.
In de laatste paragraaf lezen wij
nochtans: "Het lijkt dan ook ver-
standiger, en in elk geval konstruk-
tiever(kursivering van Veto), in het
vervolg de kritiek op Loko mee te
delen aan Loko, ..." Inderdaad.

UIT DE RADEN
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Toelichting -- I~ Veto 7 (maandag
(sic) 3 november) verscheen het
artikel 'Apolloon stelt studentenin-
spraak in vraag - Terug naar af.
Daarin werdmelding gemaakt van
de akties die Apolloon heeft onder-
nomen om hun gelijk te halen
inzake de tesisproblematiek (zie
ook Uit de Raden, Veto 5). Deze
akties werden ook door Kringraad
duidelijk afgekeurd; in die zin kun-
nen wij ons vollediq vinden in het
grootste deel van het artikel. Be-
paalde zinsneden in het artikel
getuigen echter, naar onze men-
ing, van weinig respekt voor de
kollega's in de studentenbeweging.
Daarom wil Kringraad hier enkele
zaken toelichten.

Er wordt namelijk melding ge-
maakt van de "ondemokratische
stemprocedure op Kringraad" en
"deze enigszins bizarre stemproce-
dure van Kringraad" . Mogen wij
toch even wijzen op de Loko-sto-
tuten (artikel 11.3):"Op de verga-
deringen van de raden wordt op
basis van kringstandpunten ge-
stemd volgens het gewone meer-
derheidsbeginsel van de helft + 1
van de aanwezige kringen, ...",
Kritiekhebben op onze stemproce-
dure mag, maar besef dan wel dat
dit Loko-stemprocedures zijn. En
zou deze stemprocedurê dan on-
demokratisch zijn? Laat ons toe
even de filosofie (of toch: de inter-
pretatie van Kringraad) achtereen
dergelijke procedure toe te lichten
(wat eigenlijk had moeten ge-
beuren in het desbetreffende Veto-
artikel): als er een voorstel voor-
ligt, betekent dit altijd dat som-
mige mensen een bepaalde toe-
stand wensen te veranderen. Die
bepaalde toestand noemen wij de
huidige toestand. In het Ilo-geval
was de huidige toestand: ook om-
trent tesisaangelegenheden moet

7) Wij zijn ons wel bewust van de
gunst die de fakulteit ons geeft door
het programmeren VQJl een reisweek,
en willen langs deze weg daar nog-
maals voor bedanken. Het program-
ma houdt duidelijkmeerin dan zuipen
en feesten in de aanwezigheid van
Mickey, en geeft een brede kijk op de
Amerikaanse maatschappij wçormee
vele ingenieurs later beroepshalve in
kontakt zullen komen. Daarom- ook
- en de participatie van een tiental
professoren, de akademisch sekretaris
een mensen van de Alumni-bewe-
ging VlLvbevestigt dat - zijn wij er
van overtuigd voor een interessant
vervolg gezorgd te hebben in de tradi--
tie van de VTK-reisweken.

Wij staan steeds open voor verdere
opbouwende kritiek,maar kunnen de
opmerkingen van een ofander anon-
iem individu zonder enige dossier-
kennis moeilijk serieus nemen.

Namens het VTK-presidium,
CarlAnnicq

Vice-preses '92-'93

Zeventienduizend
Wat zegt mijn vaders portemonnee

tegen de zeventienduizend? Nee. Die
portemonnee is immers leeg. Stude-
ren wordt een elite-aangelegenheid.
Niet alleen omdat de studiekost aan
de universiteiten steeds hoger wordt,
maar ook omdat de financiële draag-
kracht van de werkende bevolking
door opeenvolgende besparingsrondes
steeds kleiner wordt. De koopkracht
van de arbeiders is op tien jaar tijd
gedaald met 15%; het procentuele
aandeel van de arbeiderskinderen aan
de unief bijna gehalveerd (van 15%
naar 8%). Van een demokratisch
onderwijs aan de unief is allang geen
sprake meer, Het wordt dus dringend
tijd dat de studenten tonen dat het zo
niet verder kan. De voorbije betoging
tégen de zeventienduizend en vóór
kosteloos onderwijs mobiliseerde 800
studenten in de gutsende regen (djfer
De Standaard), en dat ondanks de
relatief korte mobilisatieperiode . Dit
bewijst dat een brede massabeweging
tegen de politiek van zowel de Vlirals
van de nationale en Vlaamse regering
mogelijk is aan de unief.

Als het studentenprotest echter
enige kans op slagen wil hebben,
moeten we rekening houden met de
volgende vereisten. Op de eerste plaats
is het nodig dat er naar de studenten
toe een grondige informatiekam-
poqne opgestart wordt via de kringen
en via Veto. Ten tweede moet de stu-
dentenbeweging een duidelijk en en-
toesiasmerend eisenplatform formu-
leren. Deeis om kosteloos onderwijs is
een goede aanzet. Het is echter ook
nodig duidelijk te maken aan de stu-
denten waar de vereiste geldsommen
gezocht moeten worden. Zo bezit 1%
van de Belgischebevolking een kwart
van alle vermogens: 7000miljard Bel-

Kartoens kij ken

Donderdag 12 november: Nix aan de muur. Kafee 'De Shrink' stelt
kartoens en affiches tentoon.
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gische frank. Dit is ongeveer evenveel
als de staatsschuld. Een vermogens-
belasting van 2% op fortuinen boven
de 20 miljoen levert al 100miljard op.
Van elke 100 frank die de staat uit-
geeft komen er 41 terecht bij de ban-
ken en de renteniers door de afbetal-
ing van de staatsschuld. Een vermin-
dering van de intrest op de schulden
van 2% levert eveneens 100 miljard
op. Deze en andere maatregelen, die
enkel de superrijken treffen, leveren
jaarlijks 430 miljard op. Een deel
daarvan kan gebruikt worden om het
onderwijs te demokratiseren. Op de
derde plaats moeten we een eenheid
smeden met alle krachten die we kun-
nen mobiliseren: met de studenten
van de andere universiteiten en van
het Hobu, maar ook met de werkende
bevolking. Dejongste besparingen in
het kader van de begrotingen '92 en
'93 tasten eens te meer diep in de
portemonnees van de arbeiders en de
werklozen, zieken en gepensioneer-
den.

Bovendien komen we in een peri-
ode van krisis en régen t het afdankin-
gen, sluitingen en faillissementen in
gans België. Maar het verzet groeit
ook hier. Wanneer de studenten zich
niet willen isoleren in een ivoren toren,
niet willen vervallen in korporatis-
tische eisen, dan is het nodig dat we
onze solidariteit betuigen met de strijd
van de arbeiders en ons elsenplat-
form verruimen. Met MLBhebben wij
al solidariteitsbezoeken gebracht aan
de arbeiders van de Boelwerfte Temse,
aan de piketten bij Sabena en Cater-
pillar. Verdere akties in die zin zijn
gepland. We nodigen alle studenten,
en in het bijzonder de afgevaardigden
binnen Loko, uit zich bij dit initiatief
aan te sluiten. Dit is de eerste stap
naar het front van studenten en ar-
beiders,samen tegen verderebesparin-
gen, tegen de begroting '92-'93.

VoorMLB,
Geert Goderis.
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Desinformatie en demagogie rond groene maatregel

Betaal de ekotaks niet!
Zelden is er meer rond milieumaatregelen te doen geweest dan de laatste weken.
De ekotaks - een eis van de groenen om de staatshervorming goed te keuren-
heeft een waar tegenoffensief van de bedrijfswereld uitgelokt. Donderdag orga-
niseren de Agalev-studenten, Milieuraad en Politika een debat-avond over die
'ondertussen beruchte ekotaks.

Alle herrie rond de ekotaks bewijst nog maar
eens dat men blijkbaar geen raad meer weet
met de omvang van de milieuproblemen
waarmee we gekonfronteerd worden. Het wordt
steeds moeilijker om onze ekonomie in een
ekologische richting om te buigen.

Enkele decennia terug, toen men zich voor
het eerst de omvang van de milieuproblemen
ging realiseren, greep men gemakkelijk naar
technische oplossingen. De eerste waterzuive-
ringsinstallaties en luchtfilters deden hun in-
trede. Kritiek op deze enä-ot-tne-pipe oplossin-
gen die de milieuproblemen niet voorkomen en
enkel de gevolgen aanpakken, werd genegeerd.
Het resultaat was een verder afglijden naar de
eko-katastrofe. Men ging daarom op zoek naar
andere middelen.

Zonder af te stappen van de technische lap-
middelen greep men ook naar juridische mid-
delen en de glorietijd van het milieurecht brak
aan. Door het vastleggen van normen en sank-
ties kan men immers op een zeer direkte manier
aan milie.u- en afvalbeheer doen. Wanneer-er
een maatschappelijke konsensus groeit rond de
onwenselijkheid van bepaalde produkten kun-
nen die immers gewoonweg verboden worden.
Denk bijvoorbeeld aan het verbod op het pesti-
cide DDT. Het bedrijfsleven is echter alles be-
halve entoesiast over deze aanpak. Zij beroepen
zichzelf hierbij op een wettelijk gegarandeerde
vrijheid van ondernemen en stellen zelf meer
marktkonforme maatregelen voor. Met de om-
streden ekotaks komen die er nu ook. Blijkbaar
moet nu ook op het vlak van het milieubeleid
principiële maatschappelijke beslissingen wij-
ken voor een ekonomistische aanpak.

Konsumptie
Een zaak die alvast op te maken valt uit het

algemeen gekrakeel in de pers van de laatste
weken is de enorme spraakverwarring die er
heerst rond het begrip milieuheffingen (of mi-
lieubelasting) enerzijds en een ekotnks ander-
zijds. Milieuheffingen zijn ordinaire belastin-
gen die de overheid geld moeten opbrengen om
- in het beste geval- de milieuproblemen aan
te pakken. Ze vormen echter geen stimulans om
zich milieuvriendelijker te gedragen. De water-
heffing van het Vlaamse Gewest is hier een
mooi voorbeeld van. Ongeacht het soort afval-
water dat men loost, ongeacht het feit of men
ekologischerwasprodukten gebruikt ofniet, men
betaalt allemaal evenveel.

Erger voor het milieu is het feit dat met deze
ingreep de problemen niet aan de bron geheven
worden. In plaats van de watervervuiling te
voorkomen, zorgt een milieuheffing enkel voor
het finanderen van de zuivering van het ver-
vuilde water. Dit mag dan wel ekonomisch
interessant zijn voor de afvalwaterzuiverings-
industrie, ons milieu haalt er slechts indirekt
voordeel uit. Groene partijen en bewegingen
lopen dan ook niet echt warm voor een derge-
lijke belasting: het versterkt immers het beeld
dat milieu eerder een financieel probleem is,
dan een struktureel probleem dat gedeeltelijk
ingebed zit in onze fundamentele levenshou-
ding en konsumptiepatronen.

Het grote verschil tussen een milieuheffing en
een ekotaks zit hem nu-riet in het feit dat die
laatste wel direkt inspeelt op onze konsumptie-
patronen en daardoor de milieuproblemen aan
de bron zelf aanpakt. Een ekotaks is immers per
definitie" elke taks die voldoende hoog is op een
betekenisvolle wijze het konsumptiepatroon te
heroriënteren naar produkten die meer aan-
vaardbaar zijn op het vlak van het leefmilieu,
om bij te dragen tot de vermindering van de
vervuiling en tot het behoud van de natuurlijke
hulpbronnen". Meteen wordt ook duidelijk
waarom ekotaksen best zo hoog mogelijk
genomen worden en waarom ze zinloos zijn
voor produkten waar geen (realistisch) milieu-
vriendelijk alternatief voor bestaat. De ekotaks
is bovendien één van de enige belastingen die
iedereen mag ontduiken. Meer nog, de overheid
hoopt zelfs dat ze niet betaald worden.

Ridikuul
Het koncept "ekotaks" werd vooral bekend

door de rapporten van het alom gereputeerde
Worldwatch-institute van Lester Brown. Begin
1991 schoven dan de groenen in hun ekono-
misch kongres de ekotaks naar voor als één van
de manieren om de 'vervuiling te voorkomen'
in plaats van de 'vervuiling te betalen'. Toen
enkele maanden terug tijdens de dialoog tussen
de gemeenschappen (rond de staatshervorming)
ook de leefmilieubevoegdheden besproken wer-
den, eisten de groenen dat de eko-fiskaliteit een
nationale bevoegdheid zou blijven. Meteen werd
de ekotaks naar de hoogste regionen van de
politieke agenda gekatapulteerd aangezien De-
haene I absoluut groene steun nodig had voor

een tweederde meerderheid voor zijn Sint-
Michielsakkoord. Pas toen de regering en de VU
op de groene eisen ingingen en principiëel de
ekotaks toezegden, startte de verpakkings-
industrie haar propaganda-kampagne, en zette
een waar anti-ekotaks offensief in.

Desinformatie, verzinsels en interpretaties ter
kwader trouw; geen enkel middel werd geschu-
wd om de bevolking de stuipen op het lijf te
jagen. Het VBO (Verbond van Belgische Onder-
nemingen) verspreidde een tweetal weken terug
onder andere via 'De Standaard' (24/10/92) het
bericht dat de ekotaks de inflátie met vijf pro-
cent zal opdrijven (de Inflctie bedraagt momen-
teel 2.3%). In een interview met Le Soir (30
oktober) spreekt Jo Colruytvan de gelijknamige
distributieketen over een meerkost per Belg en
per jaar van 5.500 tot 6000 frank. Dergelijke
berekeningen zijn niet enkel misleidend, ze zijn
ronduit ridikuul. VBO en Colruyt vertrekken
immers van het uitgangspunt dat iedereen na
het invoeren van een ekotaks van bijvoorbeeld
35 frank op anderhalve liter limonade datzelfde
produkt zal blijven kopen, en bijgevolg niet zal
overschakelen op de ekotaks-vrije glazen fles of
de hervulbare pet-fles.

Alsof de ongeloofwaardigheid van die stel-
ling nog bewezen moest worden organiseerde
het BRT-progralUffia 'Zeker Weten' toch nog
een poll onder zijn kijkers waaruit bleek dat
85% (van de zesduizend ondervraagden) wel
degelijk zal overschakelen op milieuvriendelij-
ker produkten. Het VBO lanceerde daarnaast
ook nog het verhaaltje van de ekotaks op de
tube tandpasta (30 fr), waarvan echter nooit
sprake is geweest. Aangezien hiervoor geen
onmiddellijk alternatief bestaat is een ekotaks
uitgesloten.

Een verklaring voor deze uiterst negatieve
houding van de verpakkingsindustrie moet niet
al te ver gezocht worden. De industrie verdient
immers niets aan een milieubeleid dat uitgaat
van preventie. Zijzelf opteren daarom de afval-
problemen aan te pakken door recyklage, al-
hoewel ze dit begrip nogal ruim interpreteren.
Wegwerpflessen worden fijngemalen en als vul-
materiaal in beton gebruikt, of worden via tal
van procedees omgezet in tuinbanken, amster-
dammertjes of bloempotten - minderwaar-
dige produkten die ook uit milieuvriendelijke
materiaal kunnen worden gemaakt. Over lang-
ere termijn bekeken komt dit gewoonweg neer
op het verspreiden van de vervuiling - een
mooie illustratie van de 'wet van de eeuwige
ellende'. Ook het verbranden van afval ziet de
industrie als recyklage: er komt immers energie
vrij en die kan hergebruikt worden.

Deze principes zijn ook de kern van het verpak-
kingskonvenant dat de industrie begin 1991
met de overheid afsloot, en waarbij de industrie

beloofde werk te maken van die recyklage. In
een projekt uitgewerkt voor Vlaams Brabant
zou de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij
(OVAM) instaan voorde (gescheiden) ophaling.
De industrie en distributie zorgen dan voor de
recyklage, die betaald wordt door een milieu-
heffing op alle verpakkingen (2 frank). Op die
manier zou de industrie er nog maar eens in
slagen om geld te verdienen aan het milieu-
probleem, zonder zicht te hebben op een
geloofwaardige oplossing. DeBond Beter Leefmi-
lieu (BBL) evalueerde het konvenant als een
poging van de industrie om een fundamen-
telere aanpak (zoals statiegeld of ekotaksen) te
ontlopen: :'Een oplossing voor het afvalpro-
bleem kan op deze wijze nooit worden bereikt".

Dat industrie en distributie demagogisch te
werk gaan om hun eigen belangen te verdedi-
gen was misschien nog te verwachten. Dat de
PW en het Centrum Voor Politieke vernieuwing
(CPY, de beweging rond voormalig VU-voorzit-
ter Jaak Gabriëls) dit overnemen is een gevaar-

..ujker tendens. Vorige week bestempelde het
PW-partijbestuur de ekotaks als 'een koehan-
del rond nieuwe belastingen'. "Ettelijke tiental-
len franken belastingverhoging op gewone ver-
bruikersgoederen toepassen is pure waanzin".
Verderop wijzen zij erop dat de 'gewone man'
het eerste slachtoffer zal worden. De sociale
bekommernis van de PW is weliswaar ontroer-
end - zeker na hun voorstellen rond het sane-
ren van de sociale zekerheid die neerkomen op
kwasi-ontrnanteling - maar wanneer hun kijk
op de eko-taks een weerspiegeling is van het-
geen de vernieuwde PW onder het 'herstellen
van de politieke geloofwaardigheid' verstaat, zal
hun verruiming nogal konservatiefjes uitvallen.

Dineetje
Het CPV deed enkele dagen later een poging

om de retoriek van Guy Verhofstadt naar de
kroon te steken. Zij spreken over "Vlaamse
huismoeders die melk en water duurder gaan
betalen omdat de Walen meer geld willen voor
hun leerkrachten ... ", De 'sociaal liberalen' van
hetCPV maken allusie op uitspraken van bepaal-
de mensen bij Ecolo die enkele maanden terug
beweerden dat het voor hen niet uitgesloten was
de eventuele, uitdovende opbrengsten van de
ekotaks zouden kunnen gebruikt worden voor
ekstra finandering van de zachte sektor.

HetCPVen de PW aarzelen blijkbaarnietom
te doen alsof zij niet weten dat een ekotaks
geheven wordt op de verpakking (en niet op het
produkt zelf) en dat de ekotaks integraal zal
gebruikt worden voor milieu-investeringen. Of
misschien weten zij dat inderdaad niet: toen op
donderdag 29 oktober de kamerkommissie voor
begroting nader inging op de ekotaks, waren de

Vlaamse liberalen immers nergens te bespeuren
(De Morgen, 30 oktober). Ze hadden de avond
ervoor wel een etentje met.hun sponsors: be-
drijven die 150.000 frank moesten afdokken om
met de PW -top aan tafel te mogen zitten. Als ze,
in plaats van op een kamerkommissie, tijdens
dergelijke gelegenheden hun inspiratie voor
partij-standpunten zoeken, wordt een boel
duidelijk.

Het CPV bestempelt de ekotaks verder als
'ekologische waanzin' en betwijfelt ook of glas-
verpakkingen wel beter zijn voor het milieu dan
wegwerpverpakkingen. Die twijfel is ook al niet
echt 'vernieuwend'. De laatste weken werd dit
argument immers keer op keer aangevoerd door
de verpakkingsindustrie, en keer op keer weer-
legt door milieubeweging en groenen met be-
hulp van tal vàn wetenschoppelijke rapporten.
Zo toont Dr. F. Lox, docent aan RUG en VUB, in
'Packaging and ecology'(1992) aan dat meer-
malige verpakkingen minder energie vergen
dan de eenmalige en dat energieverbruik voor
transport van het glas slechts een klein (11%)
onderdeel vormt van het totale energieverbruik.
Het Centrum voor Milieukunde uit Leiden be-
rekende dat glazen hergebruikverpakkingen
76% milieuwinst betekenen ten opzichte van
het melk-karton, wanneer rekening wordt ge-
houden met energieverbruik, water-en luchtver-
vuiling en afvalverwerking. Ook het Erasmus
studiecen trum voor milieukunde stelt dat er een
grotere milieu winst mogelijk is door het over-
schakelen van éénmalige naar retourverpak-
kingen.

Fundamenteel
Rest nog de vraag hoe sociaal de ekotaks is,

aangezien deze volgens sommigen harder
aankomt bij lagere sociale klassen. Een ekotaks
kan echter op termijn vermeden worden door
milieuvriendelijkere (en goedkopere) -alterna-
tieven te kopen. Volgens Test-Aankoop is bij-
voorbeeld spuitwater in glazen flessen nu al
goedkoper dan in petflessen. Flessenmelk daar-
entegen is duurder maar zal door de onderlinge
konkurrentie ongetwijfeld goedkoper worden
wanneer meer producenten flessenmelk op de
markt brengen. Daarenboven spelen ook nog
een aantal andere faktoren een rol. Het verpak-
kingsafval neemt meer dan 500A>van het vol-
ume van ons huishoudelijk afval in beslag.
Wanneer dit volume terugloopt door het invoe-
ren van een ekotaks wordt ernstig bespaard op
alle kosten om milieuvervuiling op te ruimen
en afval te verwerken. Hierdoor kan de h uisvuil-
belasting omlaag, en kan geïnvesteerd worden
in een echt sociaal beleid. Daarvoor zal wel een
veel fundamentelere uonpqk nodig zijn dan het
kompenseren van het eventuele verlies van
koopkracht door de iets hogere prijs van som-
mige milieuvriendelijker verpakkingen.

Pieter Vandekerckhove
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