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Zoals iedereen natuurlijk al weet •••

Rector De Somer. In volgend nummer een interview met hem.
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's Nachts kouder dan buiten?
Alvast niet op dinsdag 13 oktober in
de zaal Stella, waar de I<reuners er
wel voor zullen zorgen de temperatuur
met een aanzienlijk aantal graden op
te drijven.

singles : "Nummer één" en
"Nee 0 nee". Redelijk suc-
ces.
Begin dit jaar een elpee
",s Nachts kouder dan bui-
ten". Pers en publi-ek una-
niem positief. Werchter '81

één der beste optredens
van het festival. Manager
Joe Robeyns : de Kreuners
staan nu op een hoogtepunt.
Conclusie : niet~e missen.

De Kreuners treden op in de
zaal Stella (Vaartstraat)
op dinsdag 13 oktob-er,
voorafgegaan en gevolgd
door een TD (optreden om-
streeks 22 uur).
Toegangsprijs: 60/80 fr.
Organisatie : VTK.

VOLGENDE VETO
Advertenties worden inge-
wacht tot 28/9.
Zoekertjes tot 1/10.

Dank u.

Studentensport aan de K.U-.Leuven

De Kreuners dus, voor de
eerste maal in Leuven tij-
'dens de "Expo-79" samen met
de, intussen in 'The Plant'
herdoopte, 'Kommeniste'.
Een kleine 250 aanwezigen.
Het oordeel is bijna una-
niem positief. Sindsdien
voortdurende groei in popu-
lariteit en kwaliteit. De
Kreuners worden een gewaar-
deerde Live-act. Voorpro-
gramma van The Members, The
Pretenders , UB 40, Linton
~wesi Johnson, Q-tips, Lene
Lovich. Samen met Nick,
Tesco en z~Jn Members in
Amsterdam : lof vanwege
muziekkrant Oor. Ondertus-
sen enkele personeelswijzi-
gingen. Opname van eerste

Volgende VETO verschijnt
op 8/10.
Redaktie op 21/9.
Artikels moeten binnen op
28/9.
Aktualiteitsartikels (uit-
sluitend) op ,5/10.

is elke
zaterdag)
en van 13

Het secretariaat
weekdag (niet op
open van 9 tot 12
tot 18 uur.
Daar kan u inschrijven voor
één of meerdere sporttak-
ken. Prijs voor een spQrt-
kaart :150 fr of 300 fr
(indien u ook tennis wil
spelen) verzekering inbe-
grepen.
Vergeet niet een pasfoto en
uw studentenkaart mee te
brenqen ,

* * *
Het Sportsecretariaat doet
-ook beroep op goede klub-
spelers om deel uit te
maken van de universitaire
representatieve ploegen die
deelnemen aan de universi-
'taire kampioenschappen.

* * *
De Sportraad der Leuvense
studenten organiseert ook
interfacultaire kompetities
en een bekerkompetite. Uw
kring of uw peda kunnen
misschien uw hulp goed
gebruiken. Wendt u tot de
sportafgevaardigde van uw
kring.

"sportkott.er" te zijn.' Er
zijn sporttakken voor elk
wat wils. Een uurtje indoor
circuittraining voor de
algemene konditie, een uur-
tie qewone gymnastiek, wat
badminton of tafeltennis,
een uurtje tennis.

sitaire Club
ski : er wordt een skiva-
kantie voor studenten en
personeel georganiseerd
van 22 december 1981 tot
3 januari 1982 in Italië
(Aosta - Pila).

Voor de (fysieke) ontspan-
ning en, sport van de Leu-
vense studenten stelt de
universiteit te~reinen en
zalen ter b-eschikking.

Bet Sport secretariaat orga-
niseert vanaf de eerste
week geleide oefeningen en
initiaties in een 30-ta~
verschillende sporttakken :
aikido, atletiek, badmin-
ton, basket, boksen, gym-
nastiek, toestelturnen,
handbal, hockey, indoor-
training, jazzgymnastiek,
judo, kara,té, korfbal,
krachtbal, kunstduiken, 0-

riënteringsloop, powertrai-
ning, roeien, rugby, scher-
men, schieten, tafeltennis,
trampoline, voetbal, vol-
ley, waterpolo, zwemmen.

Over al deze sporttakken
Allemaal mogelijk voor de
houders -van een sportkaart
1981-1982. oBovendien biedt de univer-
siteit nog mogelijkheid tot
het beoefenen van :
- alpinisme met de LUAK
- speleologie met SPEKUL
- zweefvliegen : twee
~.'Illuchtsimulatoren en 4
'eigen zweeftoestellen van
de Leuvense Universitaire
Aeroclub

- diepzeeduiken met Posei
don Leuven
valschermspringen : er
wordt een nieuwe oplei-
dingskursus georganiseerd
van 19 tot 30 oktober
1981 (elke avond geduren-
de 10 dagen)
wielrennen met de Univer-

Voor al deze spOrttakken
wordt op bepaalde uren-
initiatie of training gege-
ven. Elke student inge-
schreven aan de universi-
teit kan hiervan gebruik
maken. Men hoeft daarvoor
geen topatleet of geen,-

•
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Scorpio REDACTIONEEL••
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"Het nieuwe jaar kondigt zich bemoedigend aan. Geen
nieuwe ploeg nu, maar één die ervaring en rijpheid
koppel t aan het jeugdig enthousiasme van ambitieuze
medewerkers."
Bovenstaand citaat is geen gesmokkeld uittreksel uit
de met embargo's beladen openingsspeech van dhr.
rector, maar (zoals je ziet) de aanvang van een nieuw
werkingsjaar van de Veto-redaktie.
Op p.22-23, vind je een overzicht van wat Veto vorig
jaar was. Dat maakt meer duidelijk dan deze korte
tekst. Maar minder duidelijk zal je erin zien hoe Veto
balanceert over moeilijke evenwichten. Enerzij ds bv.
wil het blad waarden verdedigen zoals het recht van
eenieder om naar bekwaamheid (maar wat is bekwaamheid
?) deel te nemen aan onderwij svormen die zijn/haar
mogelijkheden optimaal ontplooien. Anderzijds wil Veto
verdraagzaam van o~telling zijn, bereid om velen, van
verschillende opvattingen en ideologieën, aan het
woord te laten. Of nog, aan de ene kant leeft bij de
redaktie het besef dat Veto een studentenblad is en
zich dus naar de manifestaties van zijn publiek moet
M.chten, terwijl aan de andere kant we ook wel zien
dat de wereld groter is , en dat .het nodig is om ook
daarop een kijk te hebben.

De redaktie volgt de moeilijke weg, hobbelig, kerend,
stijgend en doornig: graag bereid om iedereen krediet
te geven en toch met de stille hoop een studentenblad
'van niveau' te worden (of mogen we zeggen "blijven"
?) •

De lokale radio op 101,6
formatief vlak. Een aantal
groepen krijgen op de BRT
geen toegang tot de mikro-
foon. Ik doel dan meer
bepaald op het homoprogram-
ma en het vrouwenprogramma
van Scorpio. Uiteraard is
er ook de lokale Leuvense
aktualiteit die nauwgezet
gevolgd wordt. Ook op muzi-
kaal gebied kan die lijn
doorgetrokken worden: een
aantal genres wordt op zijn
zachtst gezegd nogal stief-
vaderlijk behandeld op de
officiële radio, ik denk
dan aan jazz, eksperimente-
Ie muziek, reggae of moder-
nistische muziekvormen zo-
als daar zijn de diverse
waves.

Misschien is het wel zinnig om radio
Scorpio nog's voor te stellen. Ai was
het maar om de grote groep nieuwe
bewoners van de stad Leuven, met name
de grote zwerm studenten die dezer
dagen voor het eerst in Leuven neer-
strijkt, op de hoogte te brengen van
het bestaan van zoiets als een lokale
radio voor Leuven, die je elke dag
terug kan vinden op de 101,6 Mhz van
de FM-band.

Voorgaande betekent zeker
niet dat SCORPIO een stu-
dentenzender is of wil
zijn. Aan de grondslag van
Scorpio ligt precies de
verzuchting om' de twee
bevolkingsgroepen die Leu-
ven rijk is, nl. Leuvenaars
en studenten, dichter bij
elkaar te brenqen. Dit zou
dan voornameli{k dienen te
gebeuren via informatie-
uitwisseling tussen de twee
bevolkingsdelen. Daarmee is
meteen ook gezegd dat Scor-
pio in de eerste plaats. een
informatieme-dium wil zijn,
een persradio met oog voor
alles wat in en rond Leuven
gebeurt. "De stad dichter
bij zijn bewoners brengen",
zou je het kunnen noemen in
het floerse reklametaaltje.

affiches die gekocht worden
tegen 20 frank het stuk, of
in de vorm van hun aanwe-
zigheid op de Scorpio-fes-
tiviteiten. Belangrijk in
die financiële onafhanke-
lijkheid is uiteraard de
belangeloze inzet van een
ISO-tal medewerkers. Hun
enige beloning voor uren
werk bestaat erin dat ze
goede apparatuur ter be-
schikking krijgen, die hun
in staat moet stellen op
een aancfename en vlotte
manier radio te maken. Van
die mensen wordt meer ver-
wacht dan dat ze enkel een
uurtje in de week vol komen
praten voor de mikrofoon.
Bij radi o maken komt name-
lijk heel wat meer kijken
dan datgene wat dagelijks
de huiskamer binnensluipt.
Verder is het zo dat eenie-
der die zin heeft om mee te
werken aan de radio dat in
principe kan met dien ver-
stande dat ze moeten vol-
doen aan minimale eisen in
verband met stem en uit-
spraak, verder wordt er ook
op een dosis kreativiteit
gerekend. Heb je zin om mee
te werken stuur ons oan een
briefje : Postbus 44, het
adres waar u overigens voor
alles terecht k.an wat met
SCORPIO te maken heeft
(haal ook eens een sticker
in huis).

Van bij de start van Scor-
pio was het steeds de
bedoeling radio te maken
die zo dicht mogelijk bij
de luisteraar aansloot. Een
mooie idee uiteraard, maar
tevens een technisch pro-
bleem.
Aan dat probleem is hard
gewerkt de voorbije vakan-
tie. En met blijdschap
kunnen wij u aankondigen
dat we zeer snel telefoon
zullen verwerven en dat we
ondertussen over de nodige
apparatuur beschikken om
vanuit gelijk welk punt in
het Leuvense direkt uit te
zenden. Dat gebeurde voor
het eerst op vrijdag 21
augustus ter gelegenheid
van het Scorpio zomerfes-
tijn 81. De optredens van
het Punaisecombo en van
Gerry and the Hattricks
gingen toen rechtstreeks
vanuit het stadspark de
huiskamer in. Een histo-
risch moment in de geschie-
denis van Scorpio, welks
gejuich teweegbracht bij de
op' dat moment rond een
portatief je verzamelde
Scorpio-medewerkets. In de
toekomst mag je onze anten-
ne op de meest onmogelijke
plaatsen te velde verwach-
ten. Hopelijk horen we jouw
stem dan ook eens op de
101,6 Mhz.

En toch moeten er (blijkbaar) soms serieuze concessies
worden gedaan. Velen zullen opkijken van de hoeveel-
heid publiciteit in dit nummer. De redaktie onderkent
tenvolle de fundamentele immoraliteit van reklame.
Do~h er blijft weinig keuze. In het licht van de
huidige regeringspoli tiek, kan zij enkel vaststellen
dat het bestaan zelf van het blad eerder vroeg dan
laat zal worden bedreigd, zo zij althans geen
inspanningen doet om het verderzetten van de publika-
tie te verzekeren.

De redaktie hoopt echter het blad, ook met publici-
teit, leesbaar te houden. En uiteraard kan jij daartoe
bijdragen. Reacties en medewerking zijn altijd welkom.
Je zal zien, zelf een stuk schrijven is een spannend
ding, je moét het es proberen.

Een tweede basisprincipe
van Scorpio is de onafhan-
kelijke koers die gevolgd
wordt. Reeds twee jaar
slaagt men erin radio te
maken zonder zich te kom-
promitteren op het kommer-
ciële noch op het politieke
vlak. Finahciëel is dat een
niet te versmaden opdracht.
Hoewel radio een relatief
goedkoop medium is, in
vergelijking met een 'krant
b i j voorbeeLd , blijft het
toch nog steeds veel geld
opslokken. Welnu, radio
Scorpio is er reeds gedu-
rende twee jaar in geslaagd
zich financiëel rechtop te
houden met als enige vorm
van inkomsten datgene wat
de luisteraar wou bijdragen
.in de vorm van stickers en

(van onze vakantiecorres-
pondent)
De eerste vakantiemaand zit
erop, in deze tijd van
exonomische crisis. Het
kust toerisme heeft een goe-
de helft van 't seizoen
achter de rug. Panorama had
het er al over in een
uitzending over de crisis
bij de 'chartermaatschappij-
en, het Nieuwsblad schrijft
er iedere dag over, Willy
Sommers en Magenta zingen
erover in "BRT 2 aan zee" :
de gemiddeld bemiddelde
burger besteedt z~Ja tij-
dens het jaar gespaarde en
gefraudeerde geld aan een
dagtrip aan zee en vervoegt
de files op de ES met zijn
steeds duurder rijdende
auto. De zuiderse zonnelan-
den krijgen minder deviezen
van de Belgische toerist
dit jaar.
Voor de thui'sblijver is

het nogal een matige vakan-
tie. Weinig zon om in te
bruinen met dit overwegend
koudgrijze weer. De provin-
cie biedt wat regionaal
vertier zoals een dorpsker-
mis of een folkloristische
optocht. De jeugd zit 's
zondags een pint te drinken
op de terrasjes. De straat
ligt er verlaten bij want
de buren zijn op reis. De
bioscoop draait wat banale
ontspanningsfilms en brengt
oude successen weer in
roulatie. De kranten vullen
hun komkommerkolommen met
foto's van Charles en Di.
De radio valt de luisteraar
lastig met de zaterdaga-
vond-pot-pourri's op disco-
-stamp van hits uit de
zestiger en zeventiger ja-
ren. Het lijkt wel of de
hitmakers ook op vakantie

zijn.
Het Belgische staatshuis-

houden is bezig met z~Jn
vakantieklus : de begroting
opstellen. Het gebeurt nog
moeilijker dan vorige ja-
ren. De kranten spreken al
van de wekelijkse crisis en
verkiezingen in de herfst.
CVP en PS bestoken mekaar
met tegenstrijdige bespa-
ringsprogramma's. De behou-
dende pers onder leiding
van zagevent Manu Ruys
tracht de mening ingang te
doen vinden dat Wallonië
met zijn overbodig staal de
schuldige is. Alsof de
Walen ook niet betalen voor
de havens van Zeebrugge en
Antwerpen en onze overtol-.
lige autowegenbruggen. De
burger vreest na zijn va-
kantie die hij doorder
heeft betaald dan verleden
jaar, het politieke gelag
te mogen betalen, misschien
met gedevalueerde franken.
Nu, iedereen moet de krisis
betalen, naar godsvrucht
maar vooral naar vermogen.

Leuven is stil tijdens de
vakantie, met één derde van
zijn bevolking thuis of op
reis. De Almaki anten mogen
meer afdokken in de Sedes
's middags. Enkel thesis-
studenten en tweedezitters
zitten nog in Leuven op hun
eentje op kot en 's avonds
zoeken ze gezelschap in een
van de weinige studentenka-
fees die nog open zijn.
Anderen .doorkruisen de stad
op zoek naar een kot, met
een adressenlijstje en een
stadsplan in de hand. De
trieste maand september
nadert met rasse schreden.
Nog zestig keer slapen en

een nieuwe akademiejaar
begint ...

Verder is het de optie van
Scorpio om de nationale
zenders aan te vullen op
lokaal vlak. Op de eerste
plaats gebeurt dat op in- Erik Van GriekenIRaadpleeg de zwarte lij?: I

Sociale Raad deed onderzoek huisvesting
Begin oktober start het nieuwe akade-
miejaar aan onze universiteiten. In
Antwernen, Brussel, Gent en Leuven
wordt dus al druk naar studentenkamers
gezocht. Maar dit jaar zou er in
Leuven wel eens een tekort kunnen
zijn.

Verder, kontrole op het
bezoek. Mag het andere
geslacht binnen of niet ?
Er zijn nogal eens prOble-
men met de brandveiligheid.
Nieuw is het verwarmjngs-
probleem : er waren meerde-
re huizen waar er in de
winter maandenlang een tem-
peratuur wa~ van 14-lSoC.

De voorui tzichten voor het
nieuwe akademiejaar zaj n
echter, slecht. Vorig jaar
waren er in oktober-novem-
ber geen kamers meer ter
beschikking op de huisves-
tingsdienst van de univer-
siteit. Voor dit jaar voor-
ziet men een werkelijk
tekort. In oktober, novem-
ber, zelfs in december
zullen een aantal mensen
nog geen kamer gevonden
hebben. Helemaal niets. De
mensen gaan een aantal zeer
slechte kamers moeten ne-
men. Bij de verhuring van
gemeenschapshuizen is dat
nog erger. Daar worden voor
slechte huizen schandalige
prijzen g·evraagd. Er is een
enorme vraag naar dergelij-
ke huizen, die door een
groep studenten worden ge-
huurd.

Dat voorspelt tenminste de
Sociale Raad van de Leuven-
se studenten. Over de stu-
dentenhuisvesting schreef
de Sociale Raad een zwart-"
boek bijeen, met daarin de
resultaten van èen enquete
En die resultaten zijn niet
zo schitterend. Daarom in
het zwartboek ook een zwar-
te lijst, een lijst van
kamers en huizen waarover
veel klachten binnehkwamerr.

nieuwe enquête gehouden. De
zwarte lijst die daaruit
naar voor is gekomen heeft
twee bedoelingen : ener-
zijds, het kategoriseren
van een aantal koten met
een soort sterrensysteem,
van "vrij slecht" tot
"doorslecht", en anderzjds,
een opsomming van proble-
men. Ze geeft goed aan waar
je bij het kiezen van een
kot op moet letten. Dat is
vooral voor studenten die
het eerste jaar naar Leuven
komen.
De meeste moeilijkheden
doen zich nog steeds voor -
cfr. vorige enquête - op
het stuk van de bemoeizucht
'van de eigenaar, vooral in
het geval die inwoont in
het huis. Hij stelt soms
een sluitingsuur voorop-
na dat uur mag er geen
bezoek meer zijn, of soms
zelfs moet de huurder 'bin-
nen' zijn voor dat uur.

De enquête rond de studen-
tenhuisvesting in Leuven is
eigenlijk een herhaling van
een enquête die de Sociale
Raad reeds enige jaren
geleden hield en waaruit
een aantal problemen naar
voor kwamen. Onder andere
waren er een aantal adres-
sen waar redelijk grote
moeilijkheden waren. Om de
vroegere gegevens up to
date te brengen heeft de
Sociale Raad (A.S.R.) een•

2600 fr. gemiddeld. D.w.z.
dat er heel wat boven de
3000 fr. liggen en slechts
weinig rond de 2000 fr. Dat
zijn uitzonderingen.

Leuvense wetswinkel over de
huurwet en de rechten en
plichten van de huurder. De
brochure, zeer verzorgd
uitgegeven op A4 formaat,
is dertig bladzijden dik.
Voor de prij s van twintig
frank kan je ze krijgen op
de Sociale Raad .(A.S.R.),
's Meiersstr. S, 3000 Leu-
ven.

Het zwartboek van de stu-
dentenhuisvesting bevat
naast de resultaten van de
enquete en de zwarte lijst
ook. een bijdrage van deDe prijzen van een kamer

liggen momenteel 'rond de
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Sociale politiek teruggeschroefd

ETEN
30%

OP KOT
besparingen in de sociale sektor

,
•

De gevolgen van een gevoelige conjunktuurinzinking in 1981
en de voorui tzichten van eeri slechts relatieve en trage
herneming, gekoppeld aan de noodzaak van een ingrijpende
saneringsoperatie", heten de oorzaken te zijn van het
gevoelige ingrijpen in de overheidsfinanciën, ingrijpen dat
ook voelbaar zal zijn in de universitaire wereld. Het is nu
eenmaal onmogelijk om straffeloos 8 miljard (volgens
sommige bronnen zal dit bedrag nog hoger oplopen) te
besparen op onderwijs, zonder de kwaliteit van pedagogische
en sociale voorzieningen aan te tasten.
Zelfs puike herverdelingsvoorstellen kunnen lastig middelen
bijcreëren.

De moeilijkheden dateren
echter al van vroeger. De
programmawet van maart-mei
1981 was een 'eerste' stap
in de rij. Het was -de
bedoeling een instrument
te bezorgen aan de mä n.is-.
terraad, om één van de
grote prioriteiten van
deze regering te verwezen-
lijken : "het wegwerken
van het grote onevenwicht
in de rijksbegroting" .
Saneren dus.

Artikel 43 van deze wet
geeft een nadere bepaling
van het begrip 'student'.
Art. 43 : In de wet van 3
augustus 1960 (I) was er
geen behoefte aan het
begrip •student' nader te
definiëren. Met de wet van
27 juli 1971 werd de term
'regeLmatig ingeschreven
student • ingevoerd en is
sindsdien één van de ba-
siselementen voor de fi-
nanciering van de univer-
sitaire instellingen. Doc-
toraatsstudenten, aggre-
gaatsstudenten, thesisstu-
denten e ,d , worden dus
niet meer in aanmerking
genomen bij de berekening
van de subsidies aan de
universiteiten.... Bij
ontstentenis van een dui-
delijke definitie werden
al deze studenten in aan-
merking genomen voor de
betoelaging van de sociale
sector, hetgeen evident
niet beantwoordt aan de
sociale doelstellingen van
de wetgever... De bereke-
ningsbasis is derhalve
gesteund op de categorieën
studenten die vermeld zijn
in artikel 27 § 3 van
voornoemde wet V&t 27 juli
1971... (art 43). Dit is
een duidelijk voorbeeld
van een bepaalde manier
van crisisbesparen, zoals
die door de reqering ge-
huldigd wordt.
Onder een zogenaamde

technisch-~eutrale term
wordt hier in feite een
eenvoudige reduktie van de
kredieten voor de sociale
sector (2 ) aan de univer-
siteiten ingeleid.

Voor de K.U. Leuven
betekent di~ een netto
besparingsoperatie van 10%
oftewel 15.300.000 fr. (zie
ook kader).
Daarnaast is het zeer de
vraag of het begrotings-
conclaaf van juli-augustus
j1. zonder verdere gevol-
gen zal blijven. Immers :
8 miljard op onderwijs
besparen is géén sinecure,
gaat niet onopgemerkt
voorbij. Ook niet aan een
begroting van ruwweg 200
miljard. Bij het ter perse
gaan van deze editie (eind
augustus) waren weliswaar
nog geen preciese maatre-
gelen bekend, maar het is
ondenkbaar dat het hoger
onderwijs en de universi-
teiten in het bijzonder er
glad onderuit zouden ko-
men. Besparen op het se-
kundair onderwijs zou veel
problematischer zijn

elke scherpe maatregel in
die sector zou immers tot
afvloeiing van personeel
leiden. De conflicten met
de vakbonden die daar
onvermijdelijk uit voort-
vloeien, wil de regering
echter ten allen prijze
vermijden. Een nog verdere
besnoeiing op de sociale
gelden voor de universi-
teiten is dus geenszins
denkbeeldig. Na een meer
'korrekte' interpretatie
van' het, begrip 'student'
belet niets de minister
ook het toepassingsgebied
van de wet van 3 augustus
1960 strakker \t~, gaan
interpreteren. De _ gratis
medische dienstverlening,
de rechtstreekse toelagen
aan studenten... het kan
geschrapt worden. .. een
ministeriële beslissing is
voldoende. Dergelijke in-
grijpende politiek, een
feitelijke afbouw, kan
redelijkerwijze niet ge-
voerd worden binnen het
bestek van de 'demokrati-
serings' gedachte. Op ter-
mijn zou een ander finan-
cieringsmechanisme zich
dan noodzakelijkerwiize
opdringen.

De Bondt
De klap op de vuurpijl

is dan ook het wetsvoor-
stel (25 juni 1981) van

senator De Bondt (CVP) dat
een totale hervorming van
het stelsel van collectie-
ve voorzieningen beoogt.

De Bondt wil het geheel
der sociale voorzieningen
die ter beschikking staan
van de universiteiten uit-
breiden tot alle takken
van het hoger onderwijs,
m.a.w. ook elke instelling
van het Niet Universitair
Hoger Onderwijs (N.U.H.O.)
krijgt Z1Jn sociale sek-
tor. Op zich is dit uiter-
aard een lovenswaardig
initiatief. De hele kwes-
tie wordt natuurlijk al
ietwat merkwaardiger wan-
neer deze CVP-senator
voorspelt dat deze hervor-
ming (lees : uitbreiding
(3)) een budgettaire nulo-
peratie zal zijn. Democra-
tise~ing, méér sociale
rechtvaardigheid, voor e-
venveel geld, en eigen-
lijk ...voor minder geld.
Een waar politiek para-
dijs. .. voor de ministers
van begroting en financiën
althans. Dixit De Bondt :
"Vermits de geldmiddelen
ter beschikking van de
begroting van Nationale
Opvoeding in de toekomst
minder gemakkelijk zullen
toenemen, is het voorstel
van wet uitgegaan van de
gedachte dat ter verkrij-
ging van méér sociale
rechtvaardigheid en grotè-

re doelgerichtheid een
herverdeling van de be-
schikbare middelen de aan-
gewezen weg diende te
zijn. "

En zijn voorstel bréngt
ook meer sociale recht-

vaardigheid met zich ...
vindt De Bondt. Immers,
het niet universitair ho-
ger onderwijs (NUHO) telt
enkele duizenden studenten
méér dan het universitair
hoger onderwijs (UHO) en
is bovendien meer gedemo-
kratiseerd. Wanneer je de
invloed van het inschrij-
vingsgeld uitschakelt,
zijn ook' de studiekosten
nagenoeg dezelfde : reden
genoeg. Basisvoorwaarde is
dan wel een volledige
gelijkschakeling van de
inschrijvingsgelden in het
N.U.H.O. met die van het
universitair hoger onder-
wijs (U.H.O.), m.a.w., het
optrekken van de inschrij-
vingsgelden in het hoger
onderwi js buiten de uni-
versiteit tot op het ni-
veau van de unief... En
wat komt daarvoor in de
plaats ?

NUHO
In dit nieuwe voorstel

krijgt elke instelling uit
het .hoger onderwijs een
bepaald volume (6400 fr)
per student aan werkings-
middelen voor zijn sociale
voorzieningen ter beschik-
king. Dit bedrag is be-
paald op basis van gemid-
delden en. wel via een
dubbele herverdeling. De
herverdeling bestaat erin
dat het verhoogde deel van
de inschrijvingsgelden
(het deel boven 1500 fr)
aangewend wordt voor de
'subs1diëring' van de soc-
iale sector. Zelffinancie-
ring dus.

De huidige sociale gelden,
bedoeld als subsidie voor
de studentenrestaurants,
residenties, enz ••. aan de
universiteiten, zullen nog
louter aangewend worden
als compensatietoelage,
fluctuerend in functie van
de sociale gelaagdheid van
de instelling. Eveneens
herverdeeld.

De verbruiker
De marge van de herverde-
ling in dit voorstel kan
bedrieglijk z aj n , Immers,
het betreft hier een netto
besparingsoperatie. Het

APRES NOUS LE DELUGE
Tien procent besparen is
een mes dat diep snijdt in
een begroting. Deze maat-
regel is des te ingrijpen-
der omdat het ziëh hier
handelt om een sector die
het soort van externe
financiering als staats-
subsidies broodnodig
heeft, vanuit zijn opzet
en filosofie. De sociale
sector is destijds (wet 3
aug. 1960) opgericht in
het raam van de democrati-
sering van het hoger on-
derwijs. Deze universele
sociale voorzieningen
moesten het mogelijk maken
meer kinderen uit lagere
sociale lagen naar de
universiteit te halen, de
universiteit waar zij tot
op de dag van vandaag
sterk _ ondervertegenwoor-
digd zijn.
De eenvoudige, ogenschijn-
lijk technisch neut~ale,
logische maatregel van de
pr0'1,r.,ammawetzorgt alvast
voor volgende concrete
gevolgen ...of hoeveel die-
per de student in zijn
beurs zal moeten tasten.

De herwerkte raming van
opbrengsten en kosten voor
de begroting '82 van de'
Raad voor Studentenvoor-
zieningen (RVS 80/81 nr.
9) toont een deficit van
29.832.000 fr. op een
uitgaventotaal "an

244.257.000 fr. Ruim 8
miljoen van dit deficit
zal gedragen worden door
overname van A.S.L.K.-las-
ten door de Raad van
Beheer van de K.U.L. Afge-
zien dan nog van enkele
rationalisatievoorstellen
op langere termijn, moeten
per 1 januari 1982 maatre-
gelen doorgevoerd worden
om het tekort weg te
werken. Gezien de bespa-
ringsoperatie van de nati-
onale overheid blijft er
dus zo'n 21,5 miljoen te
zoeken. En in het begro-
tingsvoorstel wordt dat
bedrag vooral gezocht aan
de inkomstenzijde. Logi-
sch. Geen afbouw van de
voorzieningen. Men klopt
dus aan bij de verbruiker.
Een gevoelige prij sverho-
ging dient zich aan in
alle takken van de sociale
sector: voeding, huisves-
ting, medische en psycho-
sociale dienstverlening.
(Dit betreft enkel de
bespar ingen van maart-mei
1981. )

De Alma-prijs, die vorig
jaar reeds gestegen is
met 4 fr., zou in okto-
ber '81 nogmaals verho-
ogd worden met 8 fr.
(naar 66 fr.), wat een
stijging van 14 % bete-
kent. Een Alma-prijs van
70 fr. per 1.1.82 is
helemaal niet denkbeel-

dig.
De huurprijs in de uni-
versitaire residenties
is pas verhoogd met 100
fr per maand voor de
laagste categorie (A
1520 fr/md) en met 200
fr. per maand voor de
oveiige 4 categorieën.
Een nieuwe verhoging in
het najaar dient zich
alsnog aan.

- Het medisch centrum voor
de studenten, waar de
dokters vooralsnog tegen
terugbetalingstarief we-
rken, zal volgend jaar
remgeld aangerekend wor-
den. Hoeveel precies
valt nog te bezien.

- De dienstverlening van
het psycho-medisch cen-
trum zal 250 à 300 fr.
per raadpleging gaan
kosten. Totnogtoe was

. djt gratis.

De preciese weerslag van
neze prijsverhogingen is
nu nog moeilijk te voor-
spellen, maar feit is dat
de sociale voorzieningen
err daarmee ook de studie-
kosten in een prij zenspi-
raai terechtkomen. We mo-
gen gerust stellen dat dit
zal leiden tot een zekere
verhoging van het studen-
tenbudget met ongeveer
10%.

H.B.

stelsel van .soci aLe voor-
zieningen vindt weliswaar
zijn uitbreiding naar àlle
hoogstudenten, maar de
kosten worden anderzijds
verhaald op diezelfde stu-
denten (of hun ouders ?),
via de inschrijvingsgel-
den. Het nieuw voorgestel-
de financieringssysteem
maakt het de overheid
bovendien mogelijk minder
subsidies uit te keren
(minimumbesparing van 100
miljoen op een budget van
360 in Vlaanderen). Con-
creet betekent dit voor
het geheel van de sociale
voorzieningen aan de K.U.-
L. een minderinkomst van
20% qua externe financie-
ring, bovenop de besparing
van 10% van de programma-
wet ! Hierbij is het
interessant te verwijzen
naar dat andere voorstel
waar het kabinet van Nati-
onale Opvoeding nog druk
aan werkt : het nieuwe
Ontwerpdekreet op het Ver-
lenen van Studietoelagen,
ook wel het voorstel Bos-
mans genoemd. Kortom, de
op til zijnde hervorming
van het beurzenstelsel
(zie kader : "Een nieuwe
wet op de beurzen").
Het voorstel Bosmans ver-
trekt van hetzelfde axioma
als De Bondt, nl. : elke
hervorming moet zich af-
spelen binnen de beperking
van de huidige begrotings-
portefeuille. Het herver-
deelt de beschikbare fond-
sen eveneens. Een eerste
raming (op basis van de
huidige populatie toelage-
trekkers) wijst alvast uit
dat ongeveer 8000 à 9000
van de ruim 34.000 beurs-
studenten in het hoger
onderwijs in de toekomst
'buiten de prijzen zullen
vallen'. Acht- à negendui-
zend mensen die in het
voorstel De Bondt 5000 of
10.000 fr. inschrijvings-
geld moeten betalen i.p.v.
1500 fr. Op die manier
ontlasten zij de sociale
sector dus van staatssub-
sidies.

Gezien de slechts vage
wettelijke bepaling van de
uitvoeringsmodaliteiten in
het nieuwe ontwerpdekreet
op de .studietoelagen (zie
kader) kunnen beide wetten
zo ideaal op mekaar afge-
stemd WOrG2.1 dat ze op een
besparingsbulldozer gaan
lijken. De nationale over-
heid komt op dat ogenblik
volledig terug op haar
vroeger aangegane verbin-
tenissen. Zij komt met
name haar verantwoorde-
lijkheid niet na 0'1\via
subsidies te zorgen voor
goedkope sociale voorzie-
ningen (voor universiteit-
sstudenten, wet 3.8.60).
In de toekomst zullen àlle
hoogstudenten dan wel kun-
nen genieten van dergelij-
kw sociale sector aan hun
instelling, maar ze ?'ullen
er ~ok zelf voor betalen.

De gelijkschakeling op
het hoogste niveau van de
inschrijvingsgelden van
universi tair en niet uni-
versitair hoger onderwijs
(UHO, en NUHO) is daar
inderdaad een basisvoor-
waarde (sic !, in voorstel
De Dondt) voor ...
Zelffinanciering dus.

Deze zelffinanciering zal
bovendien een indexkoppe-
ling van de inschrijvings-
gelden noodzakelijk maken,
gezien de inflatoire stij-
ging van de uitgaven die
ze dekken.
Komen de inschrijvingsgel-
den in een prij zenspiraal
terecht ? Betaal je, als
beursstudent vandaag, mor-
gen misschien de volle
10.000 fr... eventueeL
15.000 of 20.000 fr ? Dit
is alsnog onvoorspelbaar.
Onafgezien het feit dat
een indexering nagenoeg
onvermijdelijk wordt, mag
je niet uit het oog ver-
liezen dat de inkomsten
uit de inschrijvingsgelden
een aantal projecten fi-
nancieren. In Leuven bv.
besteedt de universiteit

vervolg op p. 10
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gaande van oude archief-do-
cumenten tot recente publi-
katies vormt het Kringraad
Archief en Documentatie
Centrum, dat vanaf februari
een operationele uitleen-
dienst zal hebben.

Het archief bevat versla-
gen en dossiers van de
Leuvense studentenbeweging
zoals ze door de jaren heen
is gegro~id (Leuvens Stu-
denten Corps, Leuvens Stu-
denten Parlement, Faculte.i-
tenkonvent, Algemene Stu-
dentenraad, Kringraad).
Verder is er het volledig
archief van de Academische
Raad (de studentenvertegen-
woordigers worden immers
via Kringraad verkozen) .
Kringraad beschikt ook over
een groot aantal kringpu-
blikaties : pamfletten,
kringblaadjes, brochures,
fotolij sten en dgl. Tot
slot zijn er tijdschriften,
periodieken, boeken en bro-
chures over onderwijsaange-
legenheden zoals studied-
ruk, creditpuntensysteem,
evaluatie en selectie ..

Een van de werkzaamheden
van Kringraad is deze in-
formatie te bundelen en
toegankelijk te maken voor
de studenten in de kring-
werking. Zo worden er refe-
renties opgezocht en samen-
vattingen geschreven. Er
verschenen afgelopen jaar
twee brochures van Kring-
raad (reL 5 en 6).

Kringraad:
studenten verdiepen.

Beter archief zal inspraak

De 27 Leuvense en Heverleese facul-
te i tskr ingen vorrnen samen de Algemene
Studentenraad, de overkoepelende en
representatieve studentenorganisatie
van de Leuvense studenten. De A.S ..R.
bestaat uit vijf raden. Eén daarvan
wordt in deze bijdrage even toegelicht

Kringraad.

Doelstelling

Om de veertien dagen
komen de kringafgevaardig-
;de'n samen in de Algemene
Vergader ing van Kringraad.
Het zijn meestal de praeses
resp. coördinator en/of de
onderwijsverantwoordelijke
van de kring. In de schoot
van de Algemene Vergadering
(A.V.) wisselen de kringaf-
gevaardigden van gedachten
over topics die binnen het
werkterrein van Kringraad
liggen. Dit houdt in : de
nationale en universi taire
onderwijsproblematiek
(gaande van creditpunten-
systeem tot examenregelin-
gen), het medebeheer van de
studenten in het beleid van
de universiteit (vertegen-
woordiging in de Academi-
sche Raad) en de algemene
kringcoördinatie (bijvoor-
beeld: onthaal van de eer-
stejaarsstudenten).
Rond actuele kwesties

bepaalt de. Algemene Verga-
dering (A.V.) haar stand-
punt en brengt dit naar
buiten (via Veto of via
persmededelingenJ. Bij spe-
ciale gelegenheden zet
Kringraad een werking met
activiteiten op, zoals af-
gelopen jaar voor de tec-
torverkiezingen.

Als onderdeel van de
A.S.R., heeft ook Kringraad
tot doel in haar werking :
de democratisering van het
hoger onderwijs en meer
bepaald het universitair
onderwijs. Het accent dat
Kringraad op de democrati-
sering legt, is dit van de
inspraak van studenten in
universitaire aangelegenhe-
den.

Algemene vergadering
Kringraad gaat ervan uit,
dat de student, naast de
prof, een evenwaardige par-
ticipant' is aan het onder-
wijsleerproces. Om deze
reden dient hij voluit zijn
mening en opvatting over
het onderwijssysteem ken-
baar te maken en dient hij
een volwaardige inbreng in
de besluitvorming van de
universiteit te hebben.
Daarom opteert Kringraad
voor een democratische uni-
versiteit waarin het macht-
soverwicht van de professo-
ren wordt afgebroken en de
numerike belangrijkste ge-
leding, i.e. de studenten,
niet langer meer in de
besluitvorming onderverte-
genwoordigd zijn.

Dit is een kort overzicht
van hetgeen verwoord staat
in Stellingname Eén van
Kringraad over het univer-
sitair beleid (ref. 1).
Deze stellingname is reeds
een viertal jaar de centra-
le leiddraad in de Kri~-
raadwerking rond onderwij s
en medebeheer.

Op een aantal terreinen
ervaren de kringpraesidia,
de studentenvertegenwoordi-
gers in de Faculteitsraden,
de Permanente Onderwijs
Commissies (P.O.C.'s) en de
Academische Raad, de geïn-
teresseerde onderwijswer-
kers, jaarverantwoordelij-
ken, e i.qen Lij k alle studen-
ten, jaar na jaar dat ze
over hun eigen studiesitua-

tie zo goed als niets te
zeggen hebben, dat er ande-
re belangen boven studen-
tenbelangen gaan.

De studiesituatie van de
studenten wordt er overi-
gens jaar na jaar niet
beter om. Integendeel
zelfs. Enkele illustraties
hierbij.

Het slagingspercentage
van de eerste kandidatuur-
studenten van de K.U. Leu-
ven daalde van 51,5% in
70-71, tot 42,4% in 77-78.
De universitaire overheid
wijt dit .aan de sterke
toename van het aantal
studenten (ref. 2). Maar
wanneer een aantal cijfers
per studierichting worden
aangehaald, dan zou de
lezer zien dat het aantal
gebuisden in bepaalde stu-
dierichtingen angstwekkend
is toegenomen en dat dit
niet alleen zijn oorzaak
vindt in de grotere door-

Tevens heeft dit onderzoek
aangegeven dat de stress,
zowel fysisch als psychi~
sch, bij 25 à 30 % van de
derdejaarsstudenten te
groot is gedurende de blok-
en e.xamenperiode. 27 % van
de derdejaarsstudenten vor-
men een bedreigde groep
(sic) wat betreft de gees-
telijke gezondheid.

Nog een ander onderzoek
(ref. 4) bracht aan het
licht dat in een aantal
studierichtingen het aantal
uren les en oefeningen van
1962 tot 1978 fors gestegen
is. Het aantal te blokken
bladzijden is over deze
periode ook fel gestegen.
Zo is in het derde jaar
rechten het studiepakket
meer dan verdubbeld op
veertien jaar tijd.

Al deze - en nog andere
gegevens - wijzen erop dat
een aanzienlijk deer van de
studenten door het huidige
onderwijsbestel met zijn
slikken-en-spuwen examen-
systeem, met zijn uitbrei-
dende uurrooster, met zijn
toenemend studiepakket, met
zijn verhogende studiedruk,
aanzienlijk zou geschaad
worden in gezondheid en in
ontplooiing.
- De studenten hebben geen
of althans weinig vat op
deze evolutie. Er bestaat
geen enkele richtlijn die
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stroming van het secundair
naar het universitair on-
derwijs.
, Een onderzoek (ref. 3)
heeft aangetoond dat de
derdejaarsstudent gemiddeld
39u42min per week besteed
aan zijn studies. Dit wil
zeggen : lessen, oefeningen
en practica volgen. ze
voorbereiden en blokken. De
derdejaarsstudent uit de
exácte wetenschappen stu-
deert gemiddeld 45 uur per
week. Er zijn er dus die'
ver boven de 50 uur per
week aan hun studies spen-
deren. Dit allemaal ten
koste van ontspanning, en-
gagement, en zelfs slaap.

een maximum aantal uren van
het lesrooster bepaald. Er
bestaat geen intentie om de
toenemende studiedruk in te
dijken. Kortom: er bestáat
geen onderwijsbeleid.

Kringraad konstateert dat
deze zaken. die enorm be-
langrijk zijn voor de _stu-
dent omdat ze zijn studie-
situatie bepalen. overscha-
duwd worden, door de per-
soonlijke belangen van een
prof of van een groep van
professoren. De academische
vrijheid die zij genieten.
maakt het hen mogelijk
zonder enige kontrole hun
colleges uit te bouwen. en
dan nog meestal kwantita-

tief en zelden kwalitatief.
De Leuvense-en Heverleese

kringen Z1Jn van oordeel
dat er een controle op de
studiedruk en op de nale-
ving van de reohten van de
student moet komen. Studen-
ten dienen volwaardig deel
uit te maken van dit sys-
teem. Professoren moeten op
de vingers getikt kunnen
worden als Z1J hun boekje
te buiten gaan. Het huidige
medebeheerssysteem moet om-
gebouwd worden tot een
volwaardige participatie
van studenten.

Op enkele uitzonderingen
na. zijn alle studierich-
tingen van de K.U. Leuven
ondergebracht in een Facul-
teitskring. E~ zijn 27
kringen aan de K.U. Leuven.
Iedere kring kan terugblik-
ken op een langere of
kortere traditie in haar
werking, iedere kring heeft
goede ervaringen op het ene
terrein en problemen op een
ander terrein. Een grote
diversiteit in de werking
heerst er, eigen aan de
studierichting. het enthou-
siasme van de kringwerking
en de respons van de jaren
van de kring.

Leuven heeft door zijn
jarenlange traditie.en Z1Jn
over ,het algemeen goede
opvolging een studentenwer-
king uitgebouwd die de
vergelijking met andere
centra kan doorstaan. A
fortiori. in Vlaanderen
beschikt de KUL over de
best georganiseerde studen-
tenorganisatie dank zij de
faculteitskringen.

De ervaring leert dat
niet iedere kring succes
heeft in zijn werking. dat
niet iedere kring' zijn
opdracht (i.e. dienstverle-
ning, ontspanning en belan-
genverdediging) ten volle
uitvoert voor zijn studen-
ten.

Daarom wil Kringraad een
forum zijn voor het uitwis-
selen van kringervaringen .
tedere kring heeft in zijn
werking ervaringen opge-
daan, problemen tegengeko-
men en ze opgelost. Deze
ervaringen en oplossings-
wijzen worden doorgegeven
aan andere kringen. Deze
ervaz-en misschien dezelfde
probl,emen, maar zijn n6g
steeds op zoek naar een
oplossing.

Iedere kring heeft in
zijn werking aspekten die
kunnen doorgegeven worden
aan de andere kringen.
Iedere kring heeft iets
georganiseerd of tot stand
gebracht wat de andere
kringen .weI hebben gepro-
beerd. maar waar ze niet in
gelukt zijn. Voorbeelden
zijn legio : Economica. VRG
(rechten)' en VTK (ingeni-
eurs) z1Jn geprezen voor
het opzetten van grote
ontspanningsaktiviteiten.
Psychologie heeft op eigen
hou.tje een wetenschappelij-
ke enquête naar de studie-
situatie van de 10 kanners
gehouden, Wina slaagde erin
de helft van zijn studenten
bij elkaar te brengen op
een onderwij sdag met info-
stands en debat, Germania
heeft een'bloeiende examen-
permanentie, Catechetica
weet van aanpakken op het
t.e rreLn van de interuni ver-
sitaire contacten •...

In de schoot van de
Algemene Vergader ing of op
weekend, resp. studiedagen,
stellen kringen een gedeel-
te van hun werking voor en
worden de ervaringen uitge-
wisseld. De kripgwerking
zal er wel bij varen en
bijgevolg de studenten ook.

Documentatie-centrum -

Kringraad beschikt ook
vrij veel informatie en
documentatie over topics
die met de werking te maken
hebben. Alle informatie

M eer informatie
In, deze bijdrage konden

onmogelijk alle opties van
Kringraad uitgewerkt en
alle werkzaamheden aange-
haald worden. Wens je een
volledig overzicht dan kan
je het Kringraad-Jaarver-
slag 80-81 eens doornemen.
De vertegenwoordigers van
je kring op Kringraad heb-
ben een exemplaar. Er zijn
er ook in het archief van
je kring. Je kan ook een
exemplaar bestellen (zie
kadertje) .

Verder kan je nog meer te
weten komen over Kringraad
bij je vertegenwoordiger of
op Kringraad zelf ('t Stuc.
Van Evenstr. 2 0, 3000
Leuven, of tel. 016/-
22 44 38). Men zal je graag
helpen. (JS)
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actief gewerkt wordt (de
oefeningenoverhoringen in
eerste kan, studiedruk, de
thesisproblematiek en de
aansluiting Kortrijk-Leuven
komen zeker aan bod). De
informatie naar de studen-
ten brengen is ook hier de
hoofdbekoIÎlmernis. Een goed
middel daarvoor zou een
heruitgave van de onder-
wijsnamiddag z~Jn ! Inge-
volge het positieve effekt
van de Onderwijswerkgroep
zal er gestart worden met

ONTHAALACTIVITEITEN

'" Ett OE "POLITICI
VEU)I~"E.N MeER
OI\M H E1' VOL.I(.

Het wordt weer een druk jaar in .W/NA
(Wis- en Natuurkunde)

V E: RPI E riT DE
DIE HET I<IEST •••-r

HET VOLK

POLITie,

een werkgroep Sociaal om
met woord en daad te stre-
ven naar een verdere demo-
cratisering van het onder-
wijs en om de afbouw ervan
te bestrijden.
Tot zover enkele hoofdlij-
nen voor een jaar WINA-wer-
king. Het is duidelijk dat
een gezonde kring het niet
moet hebben van individuele
hoogvliegers, maar op een
maximaal aantal belangstel-
lenden en medewerkers moet
stE!unen.

Net zoals vorige jaren zal
WINA tijdens de eerste
weken van het jaar, maar
ook daarna, zorgen voor
(onthaal)aktiviteiten die
als doel hebben de integra-
tie van de eerstejaars
onderling, in WINA en in
Leuven te bevorderen. Deze
activiteiten worden bewust
veelzijdig gehouden om ie-
dereen aan te spreken.

In de loop van het jaar zal
er aandacht zijn voor ver-
betering van de dienstver-
lening (cursussen, informa-
tie i.v.m. examens) en een
grotere uitbouw van de
ludieke aktiviteiten (mas-
sasport, kultuur, TD's,
cantussen). Ook zal er
gepoogd worden te komen tot
een ruime informering en
raadpleging van de WINA-le-
den telkens dit noodzake-
lijk is.
De onderwij s-(daarmee heb-
ben we allemaal te maken)-
werking zal verder gezet
worden op de traditionele
manier, d.w.z. : in oktober
beslissen we waarrond er

1, 2 en 3 oktober : Introductiedriedaagse voor eerste-
jaars in Studentenhome Terbank, Celestijnenlaan
70, Heverlee. Samenkomst om 10.00 u aan het
station in Leuven. Deelname 300 fr.

5 oktober: Om 14.00 u, Campus Arenberg 111, Celestij-
nenlaan 200, auditorium K. Onthaalnamiddag met
rondleiding door ouderejaars van de eerstejaars.
Achteraf cursusverkoop in de WINA-kelder.

6 oktober: 20.00 u, in zaal "Ons Huis", Goudbloem-
straat, Leuven.
Contactavond voor alle WINA-studenten.

15 oktober : 20.00 u, eerstejaarsfeest in de stad en
daarna eerste WINA-TD in den THIER.

In de loop van de eerste weken ook nog een massasport-
namiddag en een Algemene Vergadering om bovengeschet-
ste doelen concreter te maken.

Ga je geografie studeren?
Dan is dit stukje speciaal
voor jou bestemd. Daarnet
heb je waarschijnlijk de
eerste stappen in je carri-
ère als geograaf gezet en
netjes het woordje "geogra-
fie" op het inschrijvings-
blad ingevuld. Misschien
liep je daarna wat onwennig
door de Leuvense straten
met je gloednieuwe studen-
tenkaart op zak, en vroeg
je je af wat dit jaar
allemaal brengen zal.

Welnu, we kunnen je verze-
keren dat we met een hele-
boel mensen klaar staan om
je veilig door de eerste
weken (en de rest van het
jaar) te loodsen. We vonden
het de moeite om onszelf,
via deze eerste Veto, even
aan je voor te stellen.

Wij zaj n de mensen van
MERKATOR - dat is de facul-
teitskring v~n aardrijks-
kunde: de vereniging die
alle studenten, proffen,
e.d. van onze richting
groepeert. Je zal de komen-
de maanden nog vaak van ons
horen : we organiseren
gedurende het ganse jaar
een brede waaier activitei-
ten, gaande van debatavon-
den en excursies tot wee-
kends, teedees en noem maar
op. Tevens vervult de kring
een belangrijke rol als
vertegenwoordiging van de
studenten in de beheersra-
den van de universiteit. We
hopen dat jij, als kersver-
se aardrijkskunde-student,
lid zal worden van onze
kring. Je kan dan niet
alleen deelnemen aan alle
aktiviteiten, maar je kan
tevens rekenen op een uit-
gebreide begeleiding' en
alle nuttige informatie wat
betreft de studie : waar en
wanneer je les moet volgen,
wat met practica, hoe je
voordelig cursussen en stu-
dentencursussen kan kopen,
wat met examens, enz ...

Deze informatie zal je
vooral de eerste weken goed
van pas komen. Daarom heeft
het presidium (het bestuur
van de kring) in die perio-
de een aantal aktiviteiten
voor jou gepland : het
begint met een kennismaking''''
en een rondleiding door de
gebouwen waar je les hebt.
Dat zal de eerste dag van
het academiejaar gebeuren
(5 oktober). Enkele dagen
later volgt een voetrally
door Leuven (wsch. 7 okto-
ber). De daarop volgende
weken staan nog een info-
namiddag, een wandeling, de
doop, een teedee, enz ... op
het programma.

Onthaalt 0 kandidatuur oriëntalistiek en slavistiek. (Kring Eoos).
Vermi ts onze preses Luk
momenteel uitgebreid ligt
te zonnen op de Ardeense
hoogvlakten, kunnen we je
nog niet de exacte uren en
data bezorgen. Geen paniek
echter, oonq. 25 september
komen we hoogstpersoonlijk
in jouw brievenbus duikelen
met een info-brochure. Daar
zal je het ganse programma
in terugvingen, evenals'
heel wat andere informatie
: je lesrooster, voorstel-
ling van het presidium en
de A.S.R., profiel van de
proffen, enz ...

Wanneer .? 5 oktober 1981 om 15 u.
Waar? Samenkomst op de 70 verdieping van het gebouw Wijsbegeerte en Letteren (W&L),

Bogaardenstr. - Blijde Inkomststr.
Wat? - voorstelling kring EOOS : werking, kringblad MAGOG, funkties (zoals praeses,

e.d.m. )
- oriëntalistiek en slavistiek gaan dan apart per afdeling door de stad om de

belangrijkste, meest interessante gebouwen te zien (o.a. bib, Alma, Stuc,
ILT, fakbar, ...)

- ,s avonds worden 10 kanners uitgenodigd bij oudere-jaarsstudenten om te
eten.

onthaalaktiv iteiten I'kan kunstgeschiedeniszo, je ziet dat er in de
Merkator-rangen al hard
voor je gewerkt wordt. En
wat is er trouwens pretti-
ger dan die eerste dag een
hele groep nieuwe gezichten
te mogen ontvangen ? Wij
wachten in spanning... Jij
ook ?

Ma. 5 okt. 15h.
Di. 6 okt. 14h.
Wo. 7 okt.
Do. 8 okt.
Vr. 30 okt.

rondleiding; samenkomst op het Ladeuzeplein.
informatienamiddag door A. Provoost en enkel~ studenten.
wandeling naar de "Zoete Waters".
T.D. in de "Zaal der Hallen", Zeelstr. 1, Leuven.

Praatavond.

Bart Lemmens, Vice-preses
Merkator.

Diestsestraat 164·168
3000 LEUVEN
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Speciaalzaak voor DJ's, dancing.~.

LP's -20X U:S.A. IMPORT!!

SPECIALE AFDELING
. 1e VERDIEPING

•

POP- FOLK -JAZZ

Fakbar
LOW

OPEN: It( - I/) u: .

.10 - 0.(. te

Welk boek zei je?

Je zoekt bijvoorbeeld Ruimte voor vrouwen van
French, maar onmogelijk te vinden in je
boekhandel; en in de krant stond een reclame
over De Vlaamse kwestie van Antoon Hoosens:
Vanheerentals gaf in eigen beheer een boekje
uit over anarchie, maar die titel ... ; en omdat
iedereen nog altijd spreekt over Lasch, wordt
het de hoogste tijd dat je Cultuur van het
narcisme ook koopt; en op Tv heb je iets
gehoord van een Brief aan Boudewijn, maar de
auteur ben je intussen al vergeten.
Trouwens, weet je dat er een afdeling ramsj
is? Uitgeversrestanten, nieuwe boeken
eigenlijk, die tegen héél voordelige prijzen
verkocht worden? Zowat om de maand zijn er
een stel nieuwe titels uit Parijs en Amsterdam.
Die muur rechtover je bed, dat behang lijkt echt
nergens op. Hang er een reuze-affiche .tegen.
Twee meter breed, één hoog is dat schilderij
waarop de bekende passage uit Bertolucci's
1900 gebaseerd is.
De vijf albums van Kamagurka vinden, Mafalda,
Woody Allen en Lukas is ook al geen probleem.
En als je dan nog een abonnement wil nemen
op De Niéuwe Maand, kan je er uiteraard ook
terecht.

boekhandel Krilak
. Vesaliusstraat 1

3000 Leuven
(016/23.12.64)

('

OUDEMARKT 391 Dlb /'23 ...55..Bb
Ik [jUJrmlNJ

•

-tJpEft} ~N MA. Tbr
tAi ... VAN .9.3n

........... -
U. Tor /B.3D IJ.-- /.,...".

Ghinees Restaurant
"~~EalM]J" 2
Naamsestraat 28 -30
3000 LEUVEN

•cantonese 'specia liteiten
• intieme sfeer
• verzorgde dienst
•aangepaste prijzen

WEES WELKOM l

kaffee

DE ZONDVLOED'

open vanaf 10U

zeelstraat 14

3000 leuven tel 016/220064

Hele rekken vol "goeie" kinder- en jeugdboeken, ver-
der werken rond school en opvoeding, creativiteit en
spel, oorlog en vrede, vredesopvoeding, bezinning,

geloof en maatschappij, mi-
lieu en derde wereld.

Ook wenskaarten en
een grote keuze

uit recyc lage-
papierwaren.

aOGAARDENSTRAAT 79
(hoek Maria-

Theresiastraat)

LEUVEN .

016/22.87.44



7ACADEMISCHE SECTOR

Numerus Clausus: de beperking van het
aantal geneeskundige studenten

Numerus clausus (NC), d , i. de beperking van de studen-
tenaantallen in een bepaalde richting, is een vertrouwd
begrip voor de studenten geneeskunde. Steeds weeris er een,
of andère belangengroep in de medische wereld van mening
dat het "nu eens hoogdringend de tijd geworden is om een
numerus clausus (NC) in te, voeren", liefst met een zgn.
vestigingswet als toemaatje. Een numerus clausus moet
echter altijd in de kontekst van het hele gezondheidsbeleid
worden geplaatst. E'n dan rij st de vraag of die wel zo,
wenselijk is.

Historiek, voornaamste
argumenten pro en hun
weerlegging
Het was oktober '73. In-de
volgelopen grote aula van
de K.U.L. werd het akade-
misch jaar geopend. Profes-
sor, dokter, rector De
Somer sprak zijn openings-
rede uit; niet zonder enige
overdrijving stelde hij :
"Voortgaande op de huidige
studentenaantallen in de
medische fakulteit, kan men
voorzien dat er in België
binnen afzienbare tijd zes-
tig à zeventigduizend dok-
ters zullen zijn. Een der-
gelijke overvloed van dok-
ters zou de overconsumptie
in de geneeskunde nog doen
toenemen met alle gevolgen
vandien ." Als eerste lan-
ceerde rector De Somer dus
de idee van een NC. De
cijfers van A. Bonte van de
Studiedienst van de Rijksu-
niversiteit Gent (RUG) be-
wijzen echter dat in der
periode '76-'79 het aantal
beginnende geneeskundestu-
denten met een vierde is
afgenomen. Daarmee wordt de
uitspraak van de rektor wel
wat gerelativeerd. '
Vanaf mei '74 begint dokter
Wynen samen met zijn syndi-
kaat een kampagne voor een
Ne en een vestigingswet
(VW). De reden was toen :
de geplande vrije vestiging
van artsen binnen de E.E.G.
te kunnen voorkomen. In
"Syndikale Berichten", het
blad van dr. Wynen, lezen
we dan ook : "buitenlandse
dokters zullen vooral aan-
getrokken worden door lan-
den waar de geneeskundige
uitoefening ~inder slecht
is dan in andere staten".
Alle dokters naar het 'pa-
radijs' ': België l! Onder-
tussen is de wet op de
vrije vestiging van artsen
in de E.E.G. al meer dan
zes jaar van kracht en zo'n

overspoeling van buiten-
landse artsen hebben we nu
ook weer niet gezien. Een
pikant detail bij deze wet
is dat alleen de Belgische
regering heftig verzet aan-
tekende. Toenmalig minister
van Volksgezondheid Desae-
gher vond het beter om een
vestigingswet zoals voor tle
apothekers te maken. (Zoals
men weet heeft deze vesti-
gingswet de overnarr.eprijs
voor een apothekerspraktijk
- 'officina' - astronomisch
de hoogte ingedreven. )
Blijkbaar gebeurde dit on-
-de r de impuls van de art-
sensyndikaten.

Het deficit van het RIZIV
(Rijksinsti tuut voor Ziek-
te- \~n_\uInvaliditeitsverze-
keringlr werd intussen
steeds groter en ook dit
probeerde men te verklaren
door het stijgend aantal
artsen : numerus clausus
als middel om de uitgaven
in de gezondheidszorg te
beheersen. Wat droog cij-
ferwerk laat echter zien
dat het procentueel aandeel
van de artsenhonoraria in
de totale uitgaven van het
RIZIV in dalende lijn gaat
: 34% in 1966, dalend naar
25% ·in 1975. Wat wel enorm
gestegen is, zijn de kosten
voor hospitalen en voor
laboratoria voor klinische
biologie.

En in de tijd van besparin-
gen werd ook al vlug geke-
ken naar de kostprijs van
de opleiding per student.
Konklusie : teveel l Op het
eerste gezicht worden jaar-
lijks astronomische bedra-
gen aan toekomstige artsen
gespendeerd (gemiddeld
300.000 fr per student).
Kijken we: echter naar de
bèsteding van dat geld, dan
merken we op dat het groot-
,ste deel naar personeels-
kosten gaat': voornamelijk
'de lonen van professoren en
asss'istenten nemen een gro-

MERCUUR
Ben je een rasechte economist

kies de mercuur

het is er niet duur !!,

l

•

te brok voor hun rekening.
Slechts een klein deel
dient om kosten te dekken
die inderdaad zouden ver-
minderen wanneer er minder
studenten zouden zijn (bv.
het aantal microscopen,
proefbuisjes ..•). Voert aen
dus een numerus clausus in,
dan stijgt de kostprijs per
student a.dat de lonen van
het onderwijzend personeel
dezelfde 'blijven en er
IIlinderstudenten zijn. Of
er nu 150 of 300 mensen in
een jaar studeren maakt
niet zoveel verschil : de
prof wordt toch betaald,
het auditorium staat er en
wordt verwarmd ..•

Hoe verder ... ?
Sinds 1975 worden door een
groot aantal groepen en met
wisselende argumentatie de
idee van numerus clausus en
vestigingswet naar voren
gebracht. Sinds de grote,
artsenstaking is het eigen-
lijk niet meer rustig ge-
weest in de medische we-
reld. Iedereen lijkt onte-
vreden met de bestaande
gezondheidsstruktuur. Al
jaren lang is er ook nie-
.mand meer die de opleiding
voldoende vindt. Het is
duidelijk dat de huidige
welvaartmaatschappij andere
dokters vraagt dan de voor-
oorlogse leefgemeenschap.
Ook voor de betere oplei-
ding werd numerus clausus
als dè remedie naar voren
geschoven. Maar, eens een
NC ingevoerd kan men ten
vroegste 10 jaar later de
resultaten zier. en evalue-
ren. Ondertussen wordt er
dan natuurlijk niet meer
over een gezondhe,idsbeleid
gespr?ken.

Nu, zo'n nieuw gezondheids-
beleid moet rekening houden
met de behoefte die leeft,
in de gemeenschap. Deze
behoefte is geen statisch

begrip, maar wisselt onder
invloed van verschillende
faktoren.

Vroeger had een dokter veel
meer werk met het bestrij-
den van infekties en het
indijken van epidemies. Nu
echter ligt het accent veel
meer op kronische verzor-
ging, ouderdomsziekten en
welvaartskwaaltjes. Hart-
en vaataandoeningen, adem-
halingsziekten, reumatische
aandoeningen en psychische
stoornissen zijn de hoofd-
brok van de medische prak-
tijk geworden. Tevens stond
de wetenschap niet stil.
Enerzijds gaf dat aanlei-
ding tot een zekere wild-
groei van technische pres-
taties bij specialisten,
maar anderzijds is een
betere preventie mogelijk
geworden. En onze maat-
schappij met zijn grote
stress, vele lawaai, harde
konkurrentie en slechte
arbeidsomstandigheden
vraagt duidelijk om meer
preventie en extramurale
zorgen. (Nvdr. extramurale
zorgen zijn deze die buiten
ziekenhuizen en artsenkabi-
netten worden verstrekt.)

Maar het aanbod van de
medische wereld is niet mee
geëvolueerd met de veran-
derde behoefte. Nog steeds
ligt de nadruk on de soma-
tische (= gericht op het
lichaam) geneeskunde. Dit
in een tijd waar volgens
sommige onderzoekers tot
50% van de mensen die op
konsul tatie komen met l;>SY-
cho-sociale klachten zit-
ten. De kronische begelei-
ding van de patiënt is
steeds stiefmoederlijk be-
handeld geworden. En in de
opleiding ligt de nadruk
nog steeds op de positief-
wetenschappelijke vorming.
Er bestaat dus nog een
grote kloof tussen de be-
hoefte en het aanbod. De
oude kaste van geneesheren
probeert met middelen als
numerus clausus en vesti-
gingswet vast te houden aan
hun privileges. Daarbij
bijten ze zich vast in het
oude somatische geneeskun-
dige model. Gelukkig be-
staan er ook organisaties
in de medische wereld die
een andere kant uit willen.
Tegenover de kortzichtige,
niets oplossende NC maat-
regel stellen zij een her-
strukturering van de ge-
zondheidssektor die tege-
moet komt aan de verande-

zorg dan dat je je niGt vergist

de pd.n-ten zijn er boordevol

en er is"al tijd lol

rende behoefte. Een uitbouw
van de eerstelijnsgezond-
heidszorg waar verschillen-
de gezondheidswerkers als
psychologen, sociale wer-
kers en artsen samenwerken.
Daar kunnen de psycho-soci-
ale klachten veel beter
opgevangen worden. Een de-
finitieve stap naar een
betere geneeskunde kan ech-
ter maar als men de beta-
ling per l;>restatievervangt
door een ander systeem (bv.
forfaitaire betaling). De
ekonomische onderbouw dus
vervangen. In ons huidig
betalingssysteem is de ge-
neeskunde gereduceerd tot
een handelsovereenkomst
de arts levert een prest'a-
tie en krijgt dan zijn
centen. Hoe meer prestaties
per dag, hoe meer geld.
Preventie, sociale genees-
kunde, voorlichting, ster-
vensbegeleiding renderen
niet voor de arts en blij-
ven in de kou staan. Met
een maandloon - een vorm
van forfaitaire betaling -
kunnen deze zaken veel
beter verzorgd worden.

Moet er dan niets gebeuren?

In de huidige situatie
zouden numerus clausus en
vestigingswet enkel een
bestendiging van de mislo-
pende gezondheidszorg zijn.
Op korte termijn kunnen we
binnen de huidige struktuur
wel tegemoet komen aan de
veranderde behoefte : uit-
bouw van de' jeugdgezond-
heidszorg, sportgeneeskun-
de, preventie ...
wil men echter ingrijpende
veranderingen( dan moet men
weg uit het huidige beta-
lingssysteem naar een goeie
uitbouw van de eerste lijn-
sgezondheidszorg, waar de
patiënt zelf aan zijn ge-
zondheid werkt in zelfhulp-
groepen,'

Niettemin z~Jn er ook argu-
menten om niet teveel art-
sen te vormen. Het is
namelijk een specifieke
opleiding die weinig moge-
lijkheden openlaat om iets
anders te doen dan de
geneeskundige praktijk. De
Staat doet een financiële
inspanning om iemand op te
leiden, dus moet de maat-
schappij er achteraf ook
iets zinnigs kunnen uitha-
len. Voor alles echter
moeten wij naar een nieuwe
gezondheidsstruktuur die
tegemoet komt aan de be-
hoeften in de maatschappij.

•

Stef Vanthuyne

Gezellige kroeg.
met goede

muziek.

open: van 11u.
tot minstens 5u.
MUNTSTR18
3000 LEUVEN
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U opent een zichtrekening bij het Gemeen-
tekrediat: Oranje Rekening of Eurochequere-
kening. Uiterst gemakkelijk, zeker en prak-
ti8ch voor het regelen van al uw inkonwten
en uitgeven. En, WIlt meer ia, tot 21 jaar ont-
vangt U gratis uw Miatar Cash kaart. Hier-
mee hebt U 7 dagen op 7, 24 u. op 24, toe-
gang tot uw rekening. Voor geld op te vra-
gen, te storten of om uw .. ldo te kennen. En
U kunt er zelf geld mee opvragen in Parijs.

AGENTEN VOOR LEUVEN
CENTRUM

BERCKMANS André - Vita I Decosteratraat 14
GEERTS Florimond - Naamsestraat 11
GOEDHUYS Jozef - Koning Albertlaan 23

HEVERLEE
LINT Walter - St-Jan6bergsteenweg 11
NEIRINCK Lee - Naarnaesaeenweg74,

KESSEL-LO
MOl NE Hugo - Tienaeateenweg 28
SERNEELS Jozef - Diestaeateenweg 62

WILSELE
DECONINCK Roger - P. Legrandatraat 49
MOM MENS Gaston - Aarachotaeateenweg 317

WIJGMAAL
VAN ESPENThee - Wittebolstraat 4

016/22.87.53
016/22.61.36
016/22.20.74

016/23.73.86
016/22.89.86

016/23.66.31
016/26.n.16

016/23.61.62
016/44.47.66

Po Li T i KA OQO

016/44.30.99

L. WO UT ERS
WETENSCHAPPÈLIJKE BOEKHANDEL

kursussen

bQeken :
exacte wetenschappen

geneeskunde
economie

toegepaste wetenschappen

If'aamsestraat 48 - 3000 LEUVEN - Tel. 016-23.34.81

alles voor de rei zende
Leopoldstraat, 26 - 3000 LEUVEN
Tel. 016/22.76.10

CAFE (DE KONINCK VAN'T VAT)

OUDE MARKT 21 LEUVEN

DIESTSEVEST72
3000 LEUVEN
-TEL. 016/23 31 20

Richt zelf
je kot in !

behang vanaf 35 fr./de rol

kleerkasten vanaf 1995 fr.

boekenrekken vanaf 1 295 fr,

bureeltafel : 2 schragen
+ deurblad (2,00 x 0,80)

- 1 279 fr.



-WETENSCHAP~ELIJK-

Aldus vertelde ene Stefan Sharfstein, Amerikaans
psychiater, op een recent kongres over psychiatrie in
Triëste : 'Mijn ouders wandelden door de 6th Avenue in New
York, en zagen tot hun verontwaardiging een oude, slechtge-
klede vrouw in e~n zijdelin~se tred door de stra~t laveren.
Plots sprong de vrouw tot vlak voor hun, trok haar broek
af, en piste 'in het midden van de straat, tot grote
ontzetting van het genoemde koppel. De twee waren sprake-
loos. Tot het gezicht van één van hen opklaarde : 11 Ik
herken die dame, het is één van Stef ans (de psychiater in
kwestie) patiënten. Ik zal hem eens 'opbellen vanavond. 11

Strategie van de kleinschaligheid
Een kongres over (av)anti-psychiatrie: 21 tot 25
september inLeuven

Psychiatrie is zowat synon-
iem met het onder controle
houden, het 'ver'helpen,
het organiseren van de
uitstoting van 'storend
gedrag'. Een eerste mijl-
paal in deze geschiedenis
'is de stichtingsacte van
het Höpital General in
Parijs' in 1656. Foucault
citeert dat deze acte zich
tot doel stelt : "bedelarij
en ledigheid, DE bronnen
van elke vorm van wanorde
de kop in te drukken". Op
enkele weken tijd bevinden
zich 6000 mensen in de
Parijse interneringsplaat-
sen . Deze plaatsen zijn
morele burchten : een door
moraal bepaalde gemeen-
schap, bestemd voor hen die
zich daar al van bij de
aanvang aan wilden onttrek-
ken. Er is bv. een ver-
plichting tot werken, "zo
lang mogelijk, en wel aan
arbeid die zo hard is als
hun krachten en de plaats
waar zij werken het maar
gedogen." OP het einde van
de 18° eeuw komt er een
scheiding tussen de 'gek-
ken' en de normale gevan-
genen. Er komt een arts aan
het hoofd van de inrich-
ting. Deze heeft geen gezag
in de inrichting als ge-
leerde, maar als wijze. Hij
heeft in zioh verzameld :
Vader en Oordeel, Familie
en Wet. Dit kadert in' de
mening dat therapie in de
eerste plaats moet leiden
naar het naar binhen slaan
van de straffende instantie
en tot het opkomen' van
zelfverwijt in de geest van'
de patiënt. De arts vergeet
spoedig die funktie en gaat
pogen rond de psych iat ri e

een volwaardige wetenschap
uit te bouwen.

Medische invalshoek
In de 19° eeuw worden
vooral het centrale zenuw-
stelsel en de hersenproces-
sen, beschouwd als biologi-
sche drager van psychische
processen. Kraepelin stelt
een klassifikatie op van
allerlei ziektevormen, met
,beschrijving van hun symp-
.t.omen , beloop, enz .•. Ana-
'loog aan het causalistische
patroon tot dewelke de
andere positivistische we-
tenschappen waren geëvolu-
eerd. Deze '~4~sche geo~
riënteerdheid .1lj!idtin de
dertiger japen tot het
praktizeren van elektro-
shocks en 'hersen0geraties,
en later tot de enorme
uitbreiding van de farma-
ceutische industrie. Een
psychische stoornis word.t
beschouwd als een uiting
van een biologisch foutge-
lopen proces', en het vol-
staat dit proces te beïn-
vloeden om de psychische
stoornis weg te nemen.
Freud ontdekt hoe bv. de
sexuele verdringingsproces-
sen via onbewuste wegen
kunnen leiden tot psychi-
sChe- en fysische stoornis-
ssen, maar ook hij voert de
therapeut naar de "medische
attitude", het afstandelijk,
diagnosticeren, analyseren.
Volgens Foucault wordt de
dokter door Freud gemysti-
fiëerd. De vervreemdende
strukturen die in het begin
van de 19° eeuw· werden
uitgedacht om de waanzin
aan het woord te laten, bv.

het voortdurend beschuldi-
gende oordeel, de stilte,
de herkenning in de spie-
gel, worden door Freud
allen op de dokter overge-
dragen. Zoals De Monterice
het uitdrukt : "Het ziekte-
model helpt het statusver-
schil tussen de therapeut
en de patiënt te rationali-
seren als iets typisch voor
de relatie. Het moedigt de
patiënt aan de inferieure
passieve ziekterol ten op-
zichte van de magische
zieledokter aan te nemen.
Het tendeert naar een ont-
menselijking van de per-
sopnlijke verhouding door
de hulpzoekende mens .te
veranderen in een 'geval',
dat een of andere ziekte
met zich meedraagt."

Drie hoofdstromingen

Ten aanzien van heel deze
probleemtoestand in de psy-
chiatrie is er de jongste
twintig jaar heel wat pro-
test gerezen. Als eerste
van drie hoofdstromingen is
er de "Strategie van de
Kleinschaligheid" , die het
mastodonte psychiatrische
ziekenhuis wil vervangen
door kleine therapeutische
gemeenschappen, kommunevor-
men met veel warmte, mense-
lijkheid, enz ... waar de
gekken hun waanzin kunnen
uitleven. Er is ten tweede
een patiëntenbeweging die
soms nadrukkelijk ageert
rond de rechten van de
patiënt (T. Szasz, Neder-
landse gekkenbeweging), te-
gen de vooroordelen jegens
hen die psychiatrisch pa-
tiënt zijn (of geweest
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Laing). Last but not least,
Passage 144 (met Steven De
Batselier) uit Leuven en
Benedi (met F. DeBauche)
uit Waver. Het geheel is
omlijst met een aantal
inleidende lezingen, .en
lezingen afkomstig uit de
andere twee stromingen en
ook nog uit de spiritualis-
tische hoek. 's Avonds zijn
er kulturele aktiviteiten
en achter de schermen ge-
beurt enorm vee 1, waarvan
elke daq trouw rapport in
de congreskrant.

zijn), tegen de onderdruk-
king van de patiënt door de
arts (Socialistisch Patiën-
ten Kollektief). Er is ten
derde een harde beweging,
'direkt. gericht tegen de
psychiatrische ziekenhui-
zen, met als doel de ont-
binding ervan. (De Demokra-
tische Psychiatrie in Ita-
lië, de Communi ty-beweging
in USA rond 1960, Syndicat
de la Psychiatrie in Frank-
rijk na Mitterands verkie-
zing.) In de plaats van het
ziekenhuis zien we overal
de ambulante wijkpsychia-
trie verschijnen, vooral
gericht 09 krisisinterven-
tie . Zoals Franco Basaglia
het uitdrukt : "De wijk
moet er bij betrokken wor-
den. Wat we trachten te
bereiken is dat de "gewone,
eenvoudige mensen .uit de
wijk hun inzicht over nor-
maliteit en abnormaliteit
gaan toetsen ~an de positie
van de patiënt." Toch 'mel-
den vele kritici dat de R D Laing
psychiatrische patiënten na: • •
de sluiting' van het hospi- Diverse van deze kleinscha-
taal veelal direkt opge-, lige initiatieven die uit-
schept worden door de ande- genodigd zijn hebben school
re uitstotingsmecl')anismen. gelopen bij de Londonse
van onze maatschappij, bv.' houaeho.Lds',de Philadelphia
gavangenis, ,zelfmoord, ar- _ Association van Laing en
moede, enz .•. Ook hebben Cooper. "Deze'huishoudingen
'velen een verdachte coali- dienen, .volgens Laing, een
tie gezien tussen "goedme- plaats van gastvrijheid te
nende psychiaters" en "eeri zijn, wijkplaatsen. Voor
overheid, die er 'qroot Wl.e daár woont zij'n deze
economisch voordeel bi) zag verblijven een soort smelt-
om de geldverslinden- kroes waar ervaringen van
psychiatrische ziekenhuizen sleur en gespletenheid,
te sluiten". smart en vreugde, opwinding

~n verveling, hoop e~ wan-
hoop in het samenleven
versmol ten worden. " De
waanzin wordt in deze ge-
dachtengang gezien als een
'gezond' protest tegen de
heersende normaliteit, die
één destructieve uitdruk-
king 'is van onze ervaring.
La.i.nq schrijft : "Yanaf
zijn geboorte is het kind
onderworpen aan geweld, dat
men 'liefde' noemt, zoals
ook Zl.)n ouders en' de
ouders van zijn ouders dat
waren. Dit geweld ontplooit
zich voornamelijk om het
essentiële van zl.)n ont-
plooiingsmogelijkheden te
verwoesten ,en over het
,algemeen genomen lukt deze
onderneming wonderwel. Wan-
neer dit nieuwe wezen tegen
de IS, jaar is, is het

Rond deze "alternatieve"
aanpak van psychiatrische
patiënten zal VETO een
gesprek hebben met R.D.
Laing. De. neerslag van dit
gesprek en van een aantal
uiteenz~ttingen tijdens het
kongres, heb je tegoed voor
volgende VE'I:O.

.In',sept ember is er tij-
dens het kongres "Strategie
van de Kleinschaligheid"
kans om de drie richtingen
bij mekaar te zien. Het
accent ligt in de eerste
plaats op de kleinschalige
leefgemeenschappen. Hiertoe
werden een achttal initia-
tieven geselekteerd en uit-
genodigd, om hun uitgang-
spunten en konkrete werking
toe te lichten. Een drietal
zijn afkomstig uit de USA,
nl. Soteria House (met
Lore'n Mosher ), .Networks
(met Ross Speek.) en Burch
House (met David Gorà-
blatt). Een tweetal komt

- uit Frankrijk, nl. Borr-.
neuil-sur-Marne (met Maud
'Mannoni) en A.Z.A. (met
Simon Elbaz). Eentje en dan
wel het meest bekende komt
uit- London : "Philadelphia
'Association" (met R.D. vervolg op p.lO



doeling, met name de be-
voegde ministeries te con-
fronteren met het feit dat
de wet er is om nageleefd
te worden. .. ook voor
ministers. Het proces
heeft uiteindelijk tot
doel om de ministers in de
toekomst te verplichten de
toelagen tijdig uit te
betalen.

SOCIALE SECfOR10
Niet Universitair Hoger
Onderwijs' en drie univer-
sitairen (uit de drie
grote centra) werden be-
reid gevonden om' verwij 1-

Staat interesten te eisen omwil-
.le van de laattijdige
uitbetaling van hun stu-
dietoelage.

Wegens laattijdig uitbetalen beurzen •

Studenten en

•

vakbonden dagvaarden
Jaarlijks hebben duizenden studenten
en scholieren recht op een studietoe-
lage. Meer dan de helft van hen komt
uit gezinnen die dat geld zeer goed
kunnen gebruiken.

In het universitair onder-
W1JS met z1Jn 144.636
toelagetrekkers heeft
56,44% een inkomen beneden
het socio-vi taal minimum.
In het hoger onderwijs met
34.809 toelagetrekkers is
dit het geval voor 41,75%.
Dat blijkt uit het stuoie-
werk dat verricht is naar
aanleiding van de samen-
'stelling van een nieuw
ontwerpdekreet op het ver-
lenen van studietoelagen.
~en studie van het centrum
voor Sociaal Beleid (U.F.-
S.I.A.) stelt het socio-
vitaal minimum voor een
gezin met één kind vast op
ongeveer 295.000 fr Netto
Belastbaar Inkomen (1979).
Dit komt overeen met
28.674 fr. gezinsinkomen.
Het gez insinkomen wordt'
bekomen door bij het maan-
delijkse Netto Belastbaar
Inkomen (N.B.I.) de geno-
ten belastingsvermindering
en de genoten kinderbij -
slag bij te tellen). Dit
socio-vitaal minimum
(S.V.M.) gaat ervan uit
dat een gezin met één kind
beneden dit inkomen niet
in staat is om de studie-
kosten 'van het kind te
betalen. Voor
nen is de
studietoelage

deze gezin-
uitgekeerde
zeer essen-

tieel en komt dus best op
tijd. Om die (laat)tijdige
uitbetaling van de studiè-
toèlagen, daar is het hem
precies om te doen.
De wet op het verlenen van
studietoelagen van 19 juli
1971 regelt zeer duidelijk
de termijnen binnen dewel-
ke de toelagen uitbetaald
moeten _'ordên. Artikel 6
van die wet :
- vOQr het secundair on-

derwijs dient het total~
bedrag voor 1 januari
uitbetaald te worden.

- voor het hoger onder-
wijs :

+ vorig
eerste
slaagd

jaar in de
zittijd ge-

75% dient
voor 15 november
uitbeeaald en het
volledige saldo voor
1 april.

_..anderen
'januari en
dige saldo
april.

75% voor 1
het volle-

voor 1

Reeds jaren negeren de
Ministers van Onderwijs en
Financiën deze wet. Vorig
jaar liep dit werkelijk de
spuigaten uit. De eerste
toelagen werden uitbetaald
op 19 maart 1981 (dit na
akties door de studenten
van alle centra onderno-

vervoZg Van p.3
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ruim 62 miljoen (van de
77,5 miljoen inschrijving-
sgelden waarover ze vrij
kan beschikken) aan de
recurrente werking van de
fakulteiten.

Een financiering van de
sociale sector zoals voor-
gesteld door ,CVP-senator
De Bondt zou de academi-
sche overheden dus aardig
in het vlees snijden. Als
compensatie voor deze in-
,komstenderving ligt een
min of meer drastische
verhoging van de inschrij-
vingsgelden op korte of
middellange termijn dan
wel in het verschiet.
Zeker wanneer de post
werkingsgelden van de uni-
versiteiten een deel van
de besparingen uit het
begrotingsconclaaf moet
dragen. Inschrijvingsgeld
als noodzakelijke finan-
cieringsbron voor de aca-
demische sector : m.a.w.
een ruk naar betalend
onderwijs. Nogmaals : de
verbruiker betaalt.

Afbouw
Dit betekent meteen dat je
meer, resp. überhaupt kan
verbruiken naarmate je
meet kan betalen. Selectie
in het onderwijs op basis
van financiële mogelijkhe-
den, discriminatie dus.
Sec. En deze financiële
drempel naar het hoger
onderwij s bestààt nu nog
steeds, is reëel. Het is
dus zeker fout te stellen
dat de democrJtisering van
het onderwij s in de tach-
tiger jaren geen kwestie
meer zou zijn van geld,
enkel nog van strukturen
(alsof aangepaste struktu-

( 1)

(2 )

(3 )

ren voor socio-culturele
en pedagogische begelei-
ding geen geld zouden
kosten) . Een dergelijke
redener ing maakt nochtans
Herman Deleeck (CVP-sena-
tor en professor UFSIA) in'
een recent nummer van de
"Gids op Maatschappelijk
Gebied". Zr', gedachten-
gang kan .genlijk enkel
begele; _nd zijn voor in-
qr i j pe.rde besparingen in
de sektor.
De lagere socio-professio-
nele lagen zijn nu reeas
schromelijk (nauwelij'ks
index 50) ondervertegen-
woordigd aan de universi-
teit en niet de helft van
hen geniet van een studie-
toelage in het huidige
stelsel.
Volgens Deleecks eigen
berekeningen is de gemid-
delde studietoelage tussen
'72 en '76 in reële termen
gedaald met 21,7%. De
Oeurzen volgen de stijging
van de levansduurte dus
duidelijk niet. Ondanks
deze twee grote vaststel-
lingen (waar we in volgen-
de nummers nog meer in
detail op terugkomen) is
de overheid van plan een
globale ingrijpende her-
vorming door te voeren in
het stelsen, een hervor-
ming die naar alle' waar-
schijnlijkheid de totale
afbraak inluidt.

De poort naar betaald
onderwij s komt dus duide-
lijk op een kier te staan.
Bij de aanvang van de
tachtiger jaren heeft een
rigoreuze sociale politiek
voor het (hoger) onderwijs
de lange zomer niet ge-
haald.

Hans Van den Broeck

men,. wat een nog laattij-
diger uitbetaling kon
voorkomen) .

Rond half 'juni (17.06.81)
moesten nog enkele duizen-
den hun toelage krijgen,
1000 dossiers voor het
hoger en 2000 voor het
secundair onderwijs, om
precies te zijn.

Uiteraard heeft dit proces
enerzijds de bedoeling de
concrete eis van deze vijf
stugenten ingewilligd te
zien, maar anderzijds en
zeker niet minder belan-
grijk heeft dit rechtsge-
ding een principiële be-

Voorste L Bosmans

Voor meer informatie (ook
in verband met de aktie
rond de proce~sen) kan je
steeds terecht op Sociale
Raad, 's Meiersst:·. 5,
3000 Leuven.

Laatste Pagina.

Het is duidelijk dat dit
enorme gevolgen heeft voor ,...----------------------------------,
vele gezinnen, precies
vanwege de toch al precai-
re financiële situatie.
Sociale Raad, samen met
enkele andere organisaties
(de kristelijke en socia-
listische vakbeweging, de
sociale diensten van de
verschillende universitei-
ten en enkele studentenor-
ganisaties, o.a. V.V.S.-
S.V.B.) besloot via ge-
rechtelijke weg aan deze
wantoestanden paal en perk,
te stellen. Zij dienden ili,~",~'....~"'.~'....~,'",~"i,'!'!',,,

klacht in tegen de natio-
nale overheid (in de per-
soon van de ministers van
Nationale Opvoeding en
Financiën, verantwoorde-
lijk voor een tijdige
uitbetaling). Vijf studen-
ten, waarvan twee uit het

STRATEGIE
gelijk aan ons, een half
dement wezen, min of meer
aangepast aan een wereld
die het gemodelleerd heeft.
Dat noemt men tegenwoordig
normaal zijn". Hieruit
volgt zijn opvatting dat de
'normale mens' zich in een
soort van slaap, bewuste-
loosheid, uitzinnigheid en
vervreemding bevindt. De
schizofreen echter is een
soort ontdekkingsreiziger
door de innerlijke ruimte,
en tijd. Die reis wordt
geremd en verwrongen, door
de therapeutische aanpak :
opname, farmaca en andere
etiketterende maatregelen.
'Kingsley Hall', het eerste
huis dat werd opgezet,
beschrijft R.D. Laing als
vQlgt : "Het was geen
instituut, geen therapeuti-
sche gemeenschap, maar een
soort ongeordend hotel waar
mensen kwamen en gingen,
naast schizofrene patiënten
ook professionele werkers,
buitenlandse bezoekers,
buurtbewoners, enz ... Ieder
was absoluut vrij om niets
te doen waar men geen zin
in had. In ouderwetse ter-
minologie : Kingsley Hall
vertoonde een bedrijvige
vorm van anarchie. Schizo-
frenen kregen er de volle
aandacht en waren er zeker
van dat - zonder enige
angst voor verwerping, dui-
ding, manipulatie of voor
wat voor maatregel dan ook

naar hem geluisterd
werd." Dit bleek te werken

•Rond heel dit koncept van
werken zijn er sedertdien
veel vragen gerezen. Vragen
die ongetwijfeld aan bod
zullen komen op het congres

1° De anti-psychiatrie
heeft niet voor een spekta-
kulaire vermenigvuldiging
en doorbraak gezorgd met
betrekking tot dit soort
kleinschalige leefgemeens-
chappen. Integendeel is op
dit moment het gevoel van
isolatie - in elk land heb
je wel ergens één zulk
initiatief - merkbaar.

2° Wie werkt zonder hië-
rarchie, volledig horizon-
taal demokratisch heeft
ongetwijfeld af te rekenen
met een heleboel interne
konflikten, die volgens
sommigen rechtstreeks te

VlD KLEINSCHALIGHEID
maken heeft met onze sado-
masochistische ingesteld-
heid. Vele van deze initia-
tieven zijn, net als andere
kommunevormen, als gevolg
daarvan op de klippen ge-
gaan.

3° Is de non-psychiatri-
sche houding van o.a. Coo-
per tot in het oneindige
vol te houden ? Bv. waar
hij zegt : "Wat we histori-
sch moetén doen in onze
samenleving is de waanzin
onttrekken aan elke klini-
sche ingreep, die geen
andere funktie heeft dan
repressie en kontrole. We
moeten haar haar plaats
teruggeven in 'een wereld
van universele kreativi-
teit. De geescesziekte en
de psychiatrie kunnen in
een waarachtige socialisti-
sche samenleving geen
plaats hebben."

4° In welke mate is dit
samenleven in kleine ge-
meenschappen ook geen vorm
van uitstoting uit zijn
eigen leefmilieu ?

5° Wat, te denken van het
citaat van Jervis in zijn
boek "Le Mythe de l'Anti-
psychiatrie" : "Onder in-
vloed van de anti-psychia-
trie werden er nieuwe me+,
thoden ontwikkeld waarvan
de therapeutische gemeen-
schap en de familietherapie
waarschijnlijk de meest
bekende zijn, maar die net
als de oude 'psychiatrische
technieken de rol vervullen
van het individu te inte-
greren en opnieuw aan te
passen aan de heersende
normaliteit. Zo wordt er
zelfs toegegeven dat psy-
chiatrische problemen een
maatschappelijk konflikt
uitdrukken, om echter met
a-politieke en louter tech-
nische analyse en middelen
het probleem op te lossen
zoals in het verleden."

6° Is het hele demokrati-
sche koncept waarop in de
anti-psychiatrie de relatie
tussen hulpverleners en
hulpvragers zich vertoont,
uiteindelijk geén illusie,
geen mystificatie van de
werkelijkheid. Basaglia
stelt "Wat is het nieuwe in
de heerschappij van de
therapeut, die zich voor

vervolg van p.9

niet-therapeut uitgeeft, in
zijn relatie tot de patiënt
die geen patiënt is, en in'
zijn streven om diegene te
zijn met wiens hulp de
zieke z1Jn eigen ervaring
kan beleven".

7° ~aar is de koalitie
met andere onderdrukte
groepen, waarop David Coo-
per steeds zo gedrukt
heeft, en dat DE uitstra-
ling was van het congres
"Dialectics of Liberatio~"
in 1967 waar studentenlei-
ders, intellektuelen, vak-
bondsdelegees, leiders van
aktiegroepen zoals de Black
Power enz .. samen confe-
reerden ? Zoals Cooper het
stelt : "Meer dan een
juiste analogie is er de
juiste logika die de strijd
van elkeen tegen de ver-
vreemding, voor de ~olle
uitdrukking van zijn vrij-
heid, en van zijn autonomie
verbindt met' de strijd .van
elke onderdrukte groep na-
tie of klasse."

Luc Vanheerentals

Wet op ~ oprichting van de sociale sectoren aan de
universiteiten.
'Sociale sector' is de verzamelnaam voor het geheel van
collectieve voorzieningen voor studenten als daar. zijn
: studentenrestaurants (Alma's), universitaire residen--
ties, sociale dienst, medische dienst, jobdienst ..•
Van 44.777 studenten in het 'UHO naar grosso modo
105.000 studenten (UHO + NUHO).

Alleszins stof genoeg ter
discussie. Ter afsluiting
volgend citaat van Vincent
Van Gogh uit één van zijn
brieven : "In feite voelen
alle impressionistische
schilders ongeveer hetzel-
fde. In,feite zijn we allen
min of meer neurotisch. Dat
maakt ons juist zo gevoelig
voor de kleuren, voor hun
bijzondere taal, voor de
komplementaire werking,
voor de kontrastwerking ,
voor het harmonische ervan"

Ook Van Gogh werd
'verpleegd' in een psychia-
trische inrichting.

Sprekers op dit congres
(zie details in onze agen-
da) : Steven De Batselier ,
Willy Calewaert, M. Bleu-
Ier, M. Lietaert Peerbolte,
M. Van Campenhout, D. Coo-
per, M. Zecca, F. Guattari,
L. Redier, F. Huxley, M.
Mannoni, A. Vanier, L.
Mosher, J. Schreiber, A.
Menn, K. Ringoet, S. Elbaz,
F. De Bauche, D. Goldblatt,
G. 'Newman, R. & J. Speck,
Franca Basaglia, R. Rotel-
li, A. Slavich, A. Pirella,
H. Vanderwilk, J. Vesseur,
T. Demey, M; Elkaim, St. &
Chr. Grof, R.D. Laing,
C.J.B.J. Trimbos, L. Flam.
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verliefd te worden. Het mag. ®
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Standaard 'Boekhandel
als het om boeken gaat ...

Waar je ook gaat studeren, welke studierichting je ook kiest,
zonder kursussen en studieboeken sta je' nerqens,
Bij Standaard Boekhandel kan je steeds terecht met je
boekenwensen.

• de leerboeken die je nodig hebt
• een uitgebreide keuze aan wetenschappelijke en populaIr-
wetenschappelIjke boeken

• pockets, woordenboeken, naslagwerken
• een besteldienst voor om het even welk
boek uit blnnen- en buitenland

• bibliografieën en andere
informatiebronnen

dus: als het om boeken ...

"
1 I

ecoma

Generale Bankmaatschappij
Een prima Bank, ook voor jonge mensen!

Speciaal voor Studenten

- de G-rekening :

- minimum aan administratieve formaliteiten:
veto tegen papieren rompslomp !

- soepele werking voor jonge studenten
gamakkelijk om geld te bekomen (mister-cash)
gemakkelijk om te betalen.

- mogelijkheid van permanente opdrachten
(vb.huur kot)

- gratis abonnementen op !inanciee1-economische
informatie :
ft Het maandelijks bulletin van de Generale Bank: "

- mogelijkheden om bij gelegenheid gratis beroep
te toen op het Dokumentatiecentrum van de G.B.M.
als hulp bij uw studies.

- eeD speciale studentenkalender werd ontworpen voor
U; deze wordt U rechtstreeks toegestuurd ofwel kunt
U hem aanvragen bij één van onze agentschappen.

Altijd een agentschap in uw buurt

(

1. Leuven Univ_ Naamsestraat 9 (recht tegenover de Hallen).
tel_ 016/2)4962

2. Leuven Centrum, Vital Decosterstraat 42,
tel. 016/2))811

). Leuven St-Jacob, Sint J~cobsplein 2),
tel. 016/210698

4. Leuven Station, Martelarenplein.
tel. 016/2)4599

5. Heverlee Naamse Poort, E.Ruelensvest 5,
tel. 016/226170

6. Heverlee Terbank, Tervuursesteenweg 178,
tel. 016/227140

7. Heverlee Tiense Poort,Tiense steenweg 8,
tel. 016/22)407

8. Heverlee Zuid, Naamsesteenweg 290,
tel. 016/2296)4

9. Leuven Oiestsestraat 9),
tel. 016/2))811

10~Kessel-Lo, Diestsesteenweg 79,
tel. 016/259767

11.Kessel-Lo Vlierbeek, Gemeenteplein )),
tel. 016/2507J

"
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'Het verwerven van zoveel
.mogelijk diploma's binnen
de kortste keren.

SPELREGELS

Iedere speler beschikt over
I pion = I student en over
een politiewagen ofte flik-
kenkar.
Men werpe om beurten met I
(=één) dobbelsteen. De spe-
ler kent dan twéé mogelijk-
heden : ofwel met zijn pion
over het aantal ogen van de
"worp" verdertrekken, of~el
als flik twéémaal zo snel
(2x het aantal ogen).
Rechtsomkeer maken is ver-
boden (dus maak je best op
je stukken duidelijk wat de
voorkant is).
Het vertekpunt : voor de
studenten is dat uiteraard
het station, voor de poli-
tiewagen het politie-buro.

SPORTKOT

GV Copyright Wannes

DE POLITIE (uw vriend) :

~G

- Een student pakt hij bij
de lurven door op hetzelfde
vakje terecht te komen. Als
beloning voor deze presta-
t-ie betaalt de betrapte hem
500 fr •• Een flik is echter
altijd eerbaar, met één
bierbonnetje is hij best
tevred~n. (Een agent komt
op geen andere manier aan
centen. )

in éénrichtingsstraten
enkel in de aangeduide
richting rijden, de wandel-
straten zijn verboden ter-
rein. Boete voor het niet
naleven : 500 fr. aan
iedere speler.

KRUIDTUIN : 1 beurt over-
slaan om de plantjes te
bewonderen

~G NIET :,

aan een auditor
postvatten (dus
vakje stilstaan),
aan de bank.
- aan een'huis gaan
boete 1000 fr .aan
naar (bij onver
ten aan de bank).

op een zebrapad

voor een visite
500 fr.

ST. PIETERSKLINIEK : 500
voor een visite

GENEESKUNDE

weg naar de wijsheid
(nou ja).

(Groot LeuvensxS tudentenspel)

Belàngrijk ! Voor dit spel
,gebruik je natuurlijk de
financies en de dobbelste-
nen van een gezond monopo-
liespel.

o
'T STUC : + 1000 fr. voor
de eerste prijs in een
affiesjenwedstrijd

PLASMAFERESECENTRUM :
plas_qave is qoed voor
grátis kliniekvisite
consultatie

SEDES : - 60 fr + 1 beurt
overslaan voor de (nood-
zakelijke) spijsvertering

ALMAII: -60 fr. + 1 beurt
overslaan voor de (nood-
zakelijke) spijsvertering--AUDITORIUM VESALIUS : - 40

fr. voor één ~lternatieve
film •

•
O'

Vesaliusstraat
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DE STUDENT
en •••)

(hij Hoe kun je nu als student
aan dat diploma geraken?

blokke

gaan
zo'n

00 fr
MAG _: Per diplbma ga je zo te

werk :

staan,
eige-
krot-

In alle straten en richtin-
gen door Leuven drentelen,
doch omkeren is ook 'voor
hem uit den boze.
Kan een huis kopen (schrijf
dan wel op wat je koopt, er
is er maar ~~nt~e per
straat, dus : straatnaam).
Durft een ander het aan
jouw eigendom te betreden,
klop dan duizend (1000 fr)
als huur uit zijn zakken,
best gezellig en goedkoop~

Ga je eerst inschrijven in
de Hallen (10.000 fr),
tenzij je eerst op Sociale
Raad bent geweest, dan
blijft er nog 'slechts'
5000 fr. te betalen).
Van dit inschrijvingsgeld
kun je achteraf (eventueel)
wel 5000 fr. op de post
terugvorderen. Dat is dan
per inschrijving wel ~~nma-
lig. Voor dat ene diploma

Voorbeeld :
Dip. SocRa
1 X
2
3

betrèed je ook' viermaal
gelijk welk· auditorium. En
verder :

onderga je ~~nmaal een
medisch onderzoek in het
gezondheidsce~trum (uite-
raard)
- g~ je ~~nmaal om ouz aua->:
sen in de ACCO.
- doe je ~~nmaal aan sport
op het sportkot (niet te
veel)
- koop je een huis of huurt
er een bij een ander.

Elke speler houdt zelf bij
wat hij :r;eeds,al verricht
heeft.

Hallen Post Aud (4x)

X 1I
MedCen Sportk Huis

)(

+ 1000' fr. Het
dopgeld verdubbelt per
bijkomend diploma (1
2000 fr, 2 = 4000 fr.)

GEZONDHEIDSCENTRUM : ver-
plicht medisch onderzoek
per diploma •••

Symbolen :

~ auditorium

=== zebrapad

SCHOUWBURG o huis

Huizen : voor aankoop,
straat vermelden.

Gehuurd: een streepje.
SocRa (Sociale Raad) en

Post zijn "natuurlijk"
niet verplicht, wel aan
te raden. Alleen Huizen
en Sociale Raad kun je
reeds voor je inschrij-
ving 'kumuleren' (dat is
een ander tof spel).

wandelstraat

-111 verplichte richting
, flikken

voor

ALMA 1 : - 60 fr + 1 beurt
overslaan voor de (nood-
zakeli1~e) spijsvertering

" - 200 fr

LETTEREN EN
WIJSBEGEERTE

'KLEIN GEVANG : help een
gevangene ontsnappen en
verstop hem in het stads-
park (géén beurt over-
slaan)

Maria Theresiastraat

o
fr (cursus-
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Artistry in Sound •r .. -sT >-.'® ONKYO..
Jl~~1 ~8~@

,- ,'"Ft ~upoo~e"\
Vaan. ~e.~

Or-.tmoo

JLu...st poosJe /.
\e. lS\.i.~d~" '-(\

....D+!e.

1f.If.,...o","'" M.
300II lEUVEN
Tol. (0"122111.

C/lF~

/ T/IVERNE
Tten te
3000 LEUVEN
Tol. (0181139251

UNIEK

Rustiek

Cen'rom

l.fVE DE VRIJIIEID ...
METRO-

Wat doe je op een zondagavond als je onvoorzien
meer geld moet uitgeven dan je op zak hebt? Je haalt dat
geld gewoon uit een Bancontactautomaat die dag en nacht
voor je "openstaat". Want met je KB-studentenrekening
heb je recht op een Bancontactkaart.

Meer vrijheid, meer veiligheid ook: het geld op je
KB-studentenrekening kan niet gestolen worden en je kan
het niet verliezen.

Heb je vaste 'kosten, zoals gas, elektriciteit, huur
van je studentenkamer ... dan laat je die rustig betalen door
je bank, met een doorlopende opdracht. En je weet dag
na dag hoeveel je nog "in de pot" hebt, met je rekening-
uittreksels.

Moet je eens een serieus bedrag betalen, dan heb
je aan één papiertje genoeg: een van je overschrijvings-
formulieren. .

Spring eens binnen in het KB-kantoor daar in
je buurt, als je 18 jaar of ouder bent is je rekening zo
aeonend.

En vraag er alvast je .
gratis KB-studentenagenda.

Alles wat interessant
voor je is kan je erin terugvin-
den::n agenda voor je afspra-
ken, lessen en belangrijke

urtenissen, een lijst met
adressen, een tabel om

je inkomsten en uitgaven te
noteren .., en nog veel meer.

Terwijl je toch bij de KB
bent, vragen is krijgen!

~ KREDIETBANK
De bank waar je
méér aan hebt.

Vaartstraat 8 Leuven
Tel. 016/22.71.67

Fotokopies en verkleiningen

SNEL EN GOEDKOOP!

Co?". ce
ntet

~
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z
o
N
N
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Design

Bevroren verandering
Toen het avond werd sloot hij de louvre-deuren op het

balkon en schoof er de gordijnen - een ontwerp van
Marinetti - voor. Hij stak de Eileen-Gray-lamp onder de
Warhol-litho aan en zette zi.ch aan het schrijven aan de
Macintosh-tafel uit 1912. Toen de punt van zijn potlood
afbrak zocht hij in het 17° eeuwse Engelse schrijfbureautje
naar zijn Jugendstil potlootslijper. E~kele uren later, na
een a.vondritje in zijn Cadillac Décapotable uit de jaren
'50, vleide hij zich neer in zijn Art Nouveau-zetel
Hoffmann - en rookte een sigaar... Toen pas viel hem de
bizarre verscheidenheid van vertegenwoordigde stij len en
periodes op.

Dat we met
schillende

zoveel ver-
stijlvormen,

vroegere, nieuwe, aangepas-
te, gekonfronteerd worden -
stijlvormen die bovendien
met de regelmaat van de
klok vervangen en heropge-
vist worden (denk bv. aan
de recente Art Nouveau-re-
vi vaL) - verbaast de 200

eeuwse mens niet meer. Het
is net alsof de kultuur van
nu niet bestaat, tenzij als
voortdurende vervanging van
stijlvormen. Niemand kijkt
verbaasd op als een' mode-
ontwerpen Renaissance-kle-
ren op de markt brengt. En
wie kent niemand in zijn
straat die er als'een heuse
'SO-er jaren Elvis bij-
loopt.

Umberto Eco stelt'in zijn
boek "La structure absente"
een briljante diagnose (het
woord is niet toevallig)
van dit verschijnsel. Dit
vanuit de semiotische hoek.

In zijn betoog komen
enkele basisbegrippen voor
die hier kort toegelicht
worden. Een voorwerp heeft
meestal een gebruiksfunktie
die hier verder als de
primaire funktie wordt aan-
geduid. Om de geboden mo-
gelijkheid te herkennen
moet je ech t e'r in het bezit
zijn van de gebruikssleu-
tel, die meestal met de
opvoeding wordt meegegevén.
Voor een mens 'uit het
stenen 'tijdperk zou het
waarschijnlijk helemaal
niet duidelijk zijn waar-
voor een trap nu eigenlijk
dient. De voor ons erg
duidelijke symboliek van
een lift zou voor hem
helemaal abacadabra blij-
ven. Deze gebruikssleutel
noemt men semantische kode
en is sterk kultureel be-
paald. Wij begrijpen bv.
weinig van Indische muziek,
omdat wij niet de goede
interpretatiesleutel in
handen hebben.

Daarnaast heeft bijna elk
voorwerp en om het even
welke artistieke vorm 'ook
een sterk symbolische waar-
de. Een troon bv. is zelfs
veel meer een teken van
macht dan een voorwerp om
op te zitten. De symboli-
sche eigenschappen van iets
zijn dan ook erg belangrijk
als aanduiding van zijn
gebruiksmodaliteiten. Op
een biedermeierstoel ga je
niet zitten als op een
zakzetel. We noemen de
symbolische funktie sekun-
dair, hoewel ze dikwijls
minstens even belangrijk is
als de primaire funktie.

Nu kunnen deze twee soor-
ten funkties in de loop der'
geschiedenis nogal eens
verschuiven. Soms vergeet
men helemaal wat de eigen-
lijk bedoeling was van een
voorwerp (denk maar aan de
spullen die als "antiek"
boven de haard hangen in
rustieke interieurs). Ook
de sekundaire funkties kun-
nen veranderèn, samen met
de primaire. Dit is bv.

gedeeltelijk het geval met
een oude abdij die als
kultureel centrum wordt
ingericht.

In het geval van de
pyramiden heeft men nauwe-
lijks nog benul van het
oorspronkelijk gebruik of
de oorspronkelijke symbool-
waarde. Maar in de loop der
tijden zijn er heel wat
nieuwe sekundaire leeskodes
in omloop gebracht; de
primaire funktie is verwor-
den tot toeristische be-
zienswaardigheid. En het
kan' nog verder gaan : de
primaire funktie kan sekun-
daire funktie worden. Als
Liechtenstein bv. een hui-
lende vrouw schildert, dan
beeldt ÎIl.ii\~niet die 'vrouw
af, maar een stuk stripver-
haal dat een symbolische
aanduiding is van een hui-
lende vrouw zoals de "co-
mic"-samenleving die ziet.
En ga zo maar door ...

De geschiedenis werkt dus
op een voorwerp, zijn vorm
en zijn esthetische waarde
in door er nieuwe beteke-
nissen aan toe te kennen.
Dat is het bekende mecha-
nisme van het in zwang en
daarna,weer in verval raken
van stijlen. Omwille van
onze verbijsterend snel
evoluerende maatschappij is
ook dit mechanisme in een
stroomversnelling gekomen.
Het springt in het oog en
is dan ook pas nu het
voorwe rp van onderzoek ge-

worden.

Parallel daarmee is ook
onze kennis van andere
kulturen en vroegere be-
schavingen gegroeid. Dit
gevoel voor geschiedenis
heeft een abnormaal hoge
zin voor de betrekkelijk-
heid van de "beschaving" in
de hand gewerkt. Het heeft
ook onze filologische soe-
pelheid tot een grote hoog-
te opgedreven. Wij zijn min
of meer in staat een vroe-
gere stijlperiode uit de
westerse geschiedenis exact
te interpreterèn, zelfs na
vele tientallen of honder-
den jaren. Als we naar de
voortbrengselen van de art
nouveau kijken zijn we
zelfs behoorlijk in staat
de ideologische achtergron-
den van die beweging te
herontdekken. Op die manier
worden er eigenlijk steeds
meer periodes uit de ge-
schiedenis herontdekt, zon-
der dat er eigenlijk ook
maar één echt uit onze
"bagage" verdwijnt.

Tot het einde van de
vorige eeuw was dat hele-
maal anders. Het werk van
een gevierd schrijver als
Dante in -de 130 eeuw, was
voor de rationalist van de
180 eeuw gewoonweg onver-
teerbare nonsens, terwijl
men er een eeuw later veel
belangstelling voor had. De
opkomst en het verval van
een stijl verliepen volgens
een sinuoidale kromme. Nu

DUS) IJ BE:WE:E:RT DAT I t(
NIE:.T KAN SCHILDEREN?

V

vertoont alles eerder een
spiraalvormig beeld. Elke
nieuwe ontdekking is ook
een blijvende aanvulling
van ons kultuurbeeld, waar
weer andere lagen overheen
geplaatst worden. Art Nou-
veau wordt vandaag niet
alleen "gelezen" vanuit de
oorspronkelijk ideologische
perspektieven, maar even-
goed vanuit onze hedendaag-
se. Daardoor zijn wij in
staat objekten uit vroegere
periodes in een nieuwe
kontekst te plaatsen. In de
negentiende eeuw was het
ondenkbaar een empire-zetel
naast een Louis XV kommode
te plaatsen. Wij echter
genieten van onze art nou-
veau-zetel zowel om wat ze
vroeger aan symbolische
waarde had als om wat ze nu
voorstelt.

Dit is trouwens ook een
van de ptLnci.pes waarop de
"ready-mades" van Picabia
en Duchamp steunen. Zij
haalden ddodgewone voorwer-
pen uit hun kontekst en
plaatsten ze in andere,
waardoor ze met andere
betekenissen opgeladen wer-
den; dat gaf wel eens
vreemde resultaten : wat te
denken bv. van een banale
kapstok in een tentoonstel-
lingsruimte, om maar te
zwijgen van Warhol 's blik-
jessoep.

Ook in het verleden heeft
men oudere kulturen herop-
genomen in het dagelijks
leefpatroon. Het bekendste
voorbeeld is wel dat van de
Renaissance. De hele klas-
sieke erfenis werd terug
opgeduikeld, grondig onder-
zocht en omgeploegd en aan
het Italiaanse leven in de
150 eeuw aangepast. De oude
cultuur werd verni,euwd en
gewijzigd. Maar evengoed
werd het hele middeleeuwse
wereldbeeld tot in zijn
diepste wortels
gehaald.

overhoop

Dat laatste geldt niet
meer voor herontdekkingen
van de 200 eeuw. Door de
lange periode waarover de
herontdekkingen in de 150
eeuw gespreid waren, veran-
derden zij de samenleving,
zij gaven haar een nieuw
mens- en wereldbeeld mee.
Nu voltrekt de gespannen
dynamiek van herontdekking
en verwerping van vroegere
beschavingen zich aan de
oppervlakte van onze samen-
leving. Ze verandert in
geen enkel opzicht de basis
van ons kultureel bestand.
Zelfs de wedloop naar
steeds nieuwe stijlvormen
voltrekt zich als een eigen
nieuwe taal met haar eigen
konventies. Ze steunt echt-
er, zoals vroeger, op een
vaste ideologie. De ideolo-
gie van de vrije markt van
oude en nieuwe waarden. Het
in een hoog tempo opnemen
en verwerpen van het verle-
den in onze samenleving
verandert ze niet meer ten
gronde : er is geen tijd
meer voor want de volgende
ontdekking dient zich al
aan. Het is een spelletje
geworden dat - zoals de
renaissance als stijl het
humanisme konnoteerde - een
ideologie konnoteert en er
ook op steunt : het moder-
nisme als tolerantie ten
opzichte van het hele ver-
leden.

Een heel soepele ideolo-
gie die het ons mogelijk
maakt alle vormen te lezen
zonder dat een enkele ons
nog echt raakt. Alle ideo-
logieën uit het verleden
zijn toegelaten als lees-
sleutel. "Maar het lezen
geeft geen informatie meer,

De twee beroemdste readymades van Duchamp wa-
ren een sneeuwschop en een stuk sanitair. De schop
noemde hÜ Vooruillopende op de gebroken arm en
signeerde hij met zijn eigen naam. Fontein daaren-
tegen was gesigneerd met hel pseudonym 'R. Mutt'
en werd door Duchamp met kracht namens ·MÜn-
heer Muil' verdedigd toen de Society of Inde-
pendent Artists weigerde het ten toon te stellen.

want alle betekenissen zijn
verworven, voorzien en toe-
gelaten." .

Een voorbeeld kan dit
proces snel duidelijk ma-
ken. In Italië was het een
tijdlang -"en vogue" om
kloostertafels uit de mid-
deleeuwen als eettafel te
gebruiken. Alle eigensch~p-
pen _. symbolische en mate-
riële - van deze tafels
werde exakt gereproduceerd.
Tegelijk bracht men een
aantal verfijningen aan en
de (zeer dure) tafels wer-
den in zeer gesofistikeerde
interieurs opgenomen. Op
die manier ging tenslotte
de fundamentele symboliek,
nl. het sobere maal, van de
tafel verloren, samen met
zijn pr~aire funktie:
aansporen om op een asceti-
sche w~Jze te eten. Men
verlustigde zich in het
hernemen van een vorm zon-
der het denken over de
maaltijd te herzien.

Vormen worden hernomen,
maar ontdaan van hun zin.
We weten teveel en we doen
er niets mee. Mogelijkheden
tot vernieuwing verworden
tot amusement. Ze werken
als verdovingsmiddel. Door
al gemaakte vormen te her-
nemen vergaat de kreativi-
teit om nieuwe denkbeelden
te ontwikkelen.

***
Het was nu twee uur 's

nachts. Straatlantarens
hingen in nevels als een
schilderij van Monet. "Lu-
)te, calme et volupté ...".
Hij zuchtte. Zijn bespiege-
lingen verveelden hem. Mor-
gen nog eens naar die
veiling gaan ...of eens bij
Cassina langslopen ...

Pieter 't Jonck
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voor
STUDENTEN

leiden alle wegen naar

academische coöperatief s.v.

uitgeverij.
wetenschappelijke boekhandel

papierhandel
TIENSESTRAAT 134-136 - TEL. 016/23 35 20

copiedienst
TIENSESTRAAT 129 - TEL. 016/23 35 20

drukkerij
BRUSSELSESTRAAT 118 A - TEL. 016/22 64 26
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Ben je een rasechte economist

zorg dan dat je je niet vergist

de pintén zijn er boordevol

en er is altijd lol
,

kies de mercuur

het is er niet duur !!
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De SonyWalkman: een diskoteeksound
om hef even waar, om het even wanneer.

Een sensatie in Parijs, Londen en
New Vork. Nu ook hier: de Sony Walkman.
een pluimgewicht cassettespeter met een
denderende diskoteeksound.

U steekt de cassettespeter op zak
(390 g '), zet de koptelefoon op (30 g ')

en geniet van uw favoriete muziek.
Een belevenis. ongeacht de plaats,

ongeacht het moment.

Uw Sony verdeler:

Diestsestraat164·168 I ecomag
3000 LEUVEN .

:

In elk rack een cassettedeck met een "metal" positie: daaraan
herken je Sony, de koploper.
Met Sony krijgt u een perfekte Hi-Fi-muziekweergave zonder diep 111
uw beurs te moeten tasten.Zonder dure extra's te moeten bijbetalen.
Kom eens kijken, u hoeft niet
bang te zijn om tot over uw oren S0 NY.
verliefd te worden, Het mag. ®
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Logos poogt een alterna-
tief te geven : geïmprovi-
seerde avant-garde muziek
als "non-verbale kommunika-
tie", grotendeels op zelf-
gemaakte (alternatieve) in-
strumenten. Logos is in
'68 ontstaan (hoe kan het
ook anders ?) als opposi-
tiebeweging tegen het kul-
tuurbeleid aan het Gentse
konservatorium. Het vormde
een ensemble, dat zelf
optredens ging geven, en
startte de organisatie van
workshops geïmproviseerde
muziek (die ze ironisch de
naam "Filharmonie van Gent"
meegaven). Verder program-
meren ze konserten van
nagenoeg alle genres heden-
daagse muziek.

Een. interview met God-
fried-Willem Raes en Moniek
Darge, twee pijlers van
Logos, over het wel en wee
van avant-garde muziek (en
nog veel me"!r).

Avant-G arde

VETO : "Avant-Garde" is een
veel gebruikt begrip. Maar
wat wordt er eigenlijk mee
bedoeld ?
Godfried : Het is een
dynamisch begrip. Je kan
niet spreken van Avant-Gar-
de zoals je kan spreken van
jazz of klassieke muziek.
Avant-Garde is in feite die
muzikale bezigheid die op
een bepaald ogenblijk in de
tijd als de meest progres-
sieve, de meest normver-
schuivende kan worden be-
schouwd.
Wat Avant-Garde was in de
jaren '20, hoeft het nu
niet meer te,zijn: bepaalde
dingen zjjn het misschien
nog wel.
Nu is het ook de bestreving
van de Avant-Garde muzikant
zoveel mogelijk de normen'
die ons door de kultuur als
vanzelfsprekend worden in-
geprent te overschrijden,
lost te komen van onze
konditioneringen. 'Die idee
daarachter is dus héél
ruim. Voor Logos vertalen
we dat zo, nl. door ons uit
te drukken in "non-verbale
kommunikatie".

VETO : Avant-Garde richt
zich tot een publiek ?

Godfried ; Een publiek is
niet noodzakelijk. Wat in
de eerste plaats belangrijk
is, is de zelfexpressie
voor de persoon die het
maakt. Dus alle muziek
begint voor m1J met het
feit dat als ik zelf muzie~
maak, ik er iets aan heb,
iets dat voor mijn eigen ik

Gesprek over Avant-Garde

"Je kan niet met 100.000
Elvis .Presley's zijn I"~
Een tijd geleden werd te Gent een hoe dan ook

originele plaat uitgebracht - een werkstukje dat, als
je de lef hebt het op te leggen, gegarandeerd je
naald volledig en definitief naar de knoppen helpt en
dit in de kortst mogelijke tijd. Dit eerder destruc-
tief geval is een initiatief van de stichting Logos,
als reaktie tegen passieve muziekkonsumptie. Ze
reageren ook tegen een (muziek-)kultuur die enkel
gericht is op de kultivering van "grote voorbeelden"
en die persoonlijke kreativiteit doodt. Al genoeg
mensen kijken naar anderen, "supermen" waarvan gezegd
wordt dat ze alles beter kunnen. Beter dan wie?

betekenisvol is. In tweede
instantie kan dat blijken
nuttig te zijn met anderen,
dan is er een wisselwer-
king. In de derde plaats
kan zoiets relevant zijn
voor een publiek. Er zijn
veel groepen, zoals Logos,
die juist dàt tot doel
hebben.

VETO : Muziek is toch wel
wat ruill\{!,rdan enkel "kom-
munikatiè.."-\1,

Godfried -: Ja ! Muziek kan
een kreatief proces zaj n ,
Wat dat betreft is het een
emancipatorische zaak. Het
is een'komplexe aangelegen-
heid, maar ik vind het een
belangrijk aspect van mu-
ziek : door je gevecht met
wat je wil uiten r en de
technische middelen die je
wil gebruiken, komen tot
niet alleen een wijziging
van je technische middelen,
maar ook van jezelf. Dat
patroon beschouw ik als
wezenlijk voor kreatief
musiceren.

VETO : Heeft "kompositie"
nog een rol in Avant-Garde
?

Godfried : Stukken waar in
alles vast uitgeschreven is
komen haast niet meer voor.
Dat is anachronistisch ge-
worden. Dat is geen Avant-
Garde meer. Wel zijn er tal
van groepen die een bepaald
muzikaal verhaal in hun
hoofd hebben, zonder dat
dat helemaal "ingevuld" is.
Bv. hi~r zijn we stil, daar
verwekken ,we spanning ...
zo'n macrostruktureel ding,
dat bij elke opvoering
opnieuw wordt ingevuld.
Maar als je 't algemeen
schema gat analyseren, heb
je heel'weinig'materiaal om
te zeggen : kijk, dit is
een "kompositie".

De waardering
VETO : Is er dan nog een
onderscheid tussen goede en

slechte muziek ?

Godfried : Kijk. Het is
niet eenvoudig om zelfs
maar alleen voor jezelf
iets betekenisvol te maken.
Dat moet je maar eens
proberen : een uur lang
voor jezelf een zinvol
muzikaal verhaal opbouwen,
zonder tonaliteit daarbij
te gebruiken, een muzikaal
verhaal dat voor jezelf nog
zinvol is. En het feit
enkel, dat je er plezier in

genschappen een belangrijke
rol spelen - maar ook van
de toehoorder. Die moet
interesse ervoor betonen en
receptief zijn. Toch zijn
er volgens mij een aantal
intersubjektief aanvaard-
bare kriteria. Het gebeurt
vaak op Avant-Garde festi-
vals dat iedereen h~t er
over eens is, - dat een
bepaalde groep slecht of
vervelend is. Maar zo'n
groepen verdwijnen vanzelf
wel !

Juke-box in de krisis
Draai vier nummers en

de Be1-te1-efoon.
luister.

vindt, wil daarom nog VETO : Het is een veelge-
steeds niet zeggen dat het hoord verwijt dat Avant-
kreatief en expressief be- Garde zeer interessant is
tekenisvol is voor jou. voor de mensen die het
Verder is "goed" of uitvoeren, maar dat de
"slecht" niet een eigen- toe~chouwers erbuiten wor-
schap van de muziek alleen, den gehouden.

alhoewel technische ei-

De Zingende
straat.

Fiets zingend en klingend reed hij door de

Godfried : Ja, de toeschou-
wers plaatsen zichzelf er-
buiten, zo kan je 't ook
zien. Het uitgangspunt zelf
van die muziek, bevrijdend
te willen zijn van normen
en waarden, vraagt bij het
publiek een heel ander
verwachtingspatroon. Als
mensen met "normale" ver-
wachtingen naar Avant-Garde
komen, komen ze er altijd
verveeld uit. Ze hopen dan
op een bepaalde afloop en
een bepaalde herkenning, en
die vinden ze niet in die
muziek. Bij de meeste A-
vant-Garde muziek moet jOe
er ;uist naartoe komen
omwille van het boeiend
verloop van het onverwach-
te, van het feit dat die
muziek je verwachtingen
doorlopend kan tegenspre-

ken. Natuurlijk wel op een
interessante manier, want
als dat systematisch ge-
beurt, dan wordt het verve-
lend.

Moniek : Dat heeft iets te
maken met de funktie
terwijl kommerciële muziek
een verstrooiings- en ach-
tergrondsfunktie heeft, en
klassieke muziek één van
verwachting, herkenning en
waardenbevestiging, ligt de
funktie van Avant-Garde op
een ander gebied ! En in de
mate dat de mensen met het
oog op 'n verkeerde funktie
daar naartoe komen, gaan ze
d'r natuurlijk geen bevre-
diging in vinden.

Mixed-media

VETO : In hedendaagse kunst
gaan toneel, mime en muziek
vaak samen.

Godfried, : Wij zijn dan met
Logos ook niet zo beperkt :
ik ben muzikant en musiko-
loog, maar wij werken in
een theatrale richting. Het
afsplitsen van de muziek
als autonome richting is
trouwens een heel burger-
lijk idee.

Moniek : Ik geloof dat nu
de opsplitsing in richtin-
gen niet haalbaar is, net
als bij de etnische volke-
ren. Idem in de vroege
middeleeuwen bij ons. Die
splitsing begint bij de
opkomst van de burgerij,
omdat kunst moest kunnen
verkocht worden. Zo is de
paneelschilderkunst ont-
staan. Panelen kon men
transporteren en verkopen,
muren niet. Hetzelfde feno-
meen zie je in de heden-
daagse kunst : een happe-
ning kan men moeilijk gaan
verkopen. Wat doet men
men neemt alles op video
op, de kunstenaar signeert·
de tape, en voilà, de
gallerijen zijn gered. Het
produkt kan verkocht wor-
den. Het vasthouden aan één
medium heeft geen enkele
andere reden dan de ver-
koopbaarheid.
Bij Logos zitten we anders,
We werken met muziek, mime,
dekors, films, omdat je op
het podium voelt dat het
belangrijk is dat je met al
die media tegelijk werkt.
Het visuele moet erbij. Het
maakt een enorm verschil
voor het publiek of je voor
een gordijn speelt of er-
achter. Maar het gevaar
bestaat wel dat het publiek
gefascineerd wordt om de
verkeerde redenen.

Godfried : Zoals de knopjes
die je meesleurt op het
podium. (nvdr. van de syn-
thesisers). Sinds we dat
hebben opgemerkt, z1Jn we
opgehouden met life elek-
tronische konserten. Dat is
zo'n mystificatie, dat we
weigeren daaraan mee te
doen.

Muziek, maatschappij ...
VETO : En jullie muziek in
de maatschappij ?

Moniek : Het is logisch dat
je probeert een zo ruim
mogelijk publiek te berei-
ken, maar wij zitten nu

vervolg op p.19
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geld ontvangen: je loon, je werkloos-
heidsvergoeding of het "extraatje" dat je
ouders je sturen.

En de ASLK biedt je nog andere voor-
delen. Zoals de "Iv-lening, extra voorde-
lig krediet om je te installeren. En het
Woonsparen: een goedkopere lening
voor het bouwen of kopen van een
woning.

Open vandaag nog een Universele

~:!j~~~I'::tASLK~diensten bewijzen. -
Nu en morgen.

Vandaag begint voor jou het leven.
En in het leven kan je best een rugge-
steuntje gebruiken.

Wij bij de ASLK willen je graag
helpen. Van bij de start, Open dus een
Universele Rekening in het agentschap
in je buurt [we hebben er 1.000 in het ge-
hele land], Je krijgt er een chequeboekje
en overschrijvingsformulieren om je
betalingen te doen. Plus een Bancontact-
kaart [waarmee je 24 uur op 24 geld kunt
afhalen aan de Bancontact-automaten en
benzme kunt tanken zonder gereed geld],

Op die rekening kan je natuurlijk ook

Stuur deze cou-
pon aan de ASLK,
Wolvengracht 48,
1000 Brussel, of Joop even
bij het agentschap in te buurt.
Je krijgt er gratis de brochure
"Er uitkomen met ~ inkomen .."
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vervolg van p.l?

Gesprek overAvant-Garde
eenmaal in een maatschappij
waarin mensen zo worden
opgevoed, dat ze zich zo
weinig mogelijk vragen gaan
stellen. Men probeert de
mensen zoveel mogelijk te
bevestigen, ze ontspannen
te doen voelen. De maat-
schappij verkoopt Eddy
Merckxen, mensen naar waar
andere mensen opkijken, om
hun eigen leven boeiend te
maken. Zo krijgt ieder een
onbereikbaar ideaalbeeld.
Dat is intrinsiek ondemok-
ratisch : je kan niet met
100.000 Elvis Presley's
zijn !
Onze kultuur nu, die wij
voorstaan, is er een waarin
iedereen expressief zou
zijn, niet met dure instru-
menten of met jarenlange
opleidingen. .• Zo komt het
dan ook, dat mensen zich
bij onze muziek soms reali-
seren : "Maar wij kunnen
dat ook !'", En in plaats
van hun eigen kreativiteit
te beseffen, worden ze
kwaad en zeggen ze : "Maar
zoiets kunnen wij ook !".
Wat een stomme reaktie.
Mensen die kwaad worden
omdat ze iets kunnen !!

VETO : Moet de Avant-Garde
muziek zich dan niet zo
aanpassen, dat er terug
meer kontakt is tussen het
volk en de muziek, om zo de
mensen te emanciperen ?

Godfried : We weigeren
koncessies te doen op het
niveau van de inhoud van
onze muziek. Anderzijds,
stel dat ik plots 1000 man
had in mijn zaal, ik zou de
muziek vernietigen. Het zou
haar meest wezenlijke ei-
genschappen kapotmaken, nl.
het kontakt met het pu~

bliek, de gelijkwaardigheid
die er infeite bestaat
tussen de rol van het
publiek en die van de
uitvoerder. Als ik voor
1000 mensen speel, moet ik
versterking gaan gebruiken,
ik moet de toehoorder gaan
overstemmen. Ik druk hem
achteruit in zijn zetel. Ik
blaas mezelf op een podium.
Ik geloof niet in een
massaspektakel, meer nog,
ik weiger het. Niet omdat
ik elitair ben, maar omdat
ik mijn muziek ermee ver-
nietig. Ik wil wèl tien
konserten voor 200 ~ensen
geven, maar niet één voor
2000.
Zo gaat Logos regelmatig
naar jeugdklubs voorstel-
lingen geven, soms met
zwaar verlies. Er komt dan
veel volk, zo'n 100 à 200.
.man , Nadien houden we dan
een grote diskussie. Maxi-
maal 90' loopt daar weg,
maar 10% wordt echt geboeid
en die kunnen er dan uren
over diskussiëren. Dàt vind
ik een enorm succes.

... en opvoeding
VETO : Vanuit je visie op
muziek en op de maatschap-
pij ben je tot kritiek op
het muziekonderwij in Bel-
gië gekomen ?

Godfried : Wat betreft het
professioneel muziekonder-
wijs, dat zou ik het liefst
bombarderen, dat is de
eenvoudigste oplossing. In
België is het muziekonde.r-
wijs de vuilbak van het
andere onderwijs. "Mijn-
h'eer, mijn zoontje is ge-
buisd voor wiskunde, hij
kan geen talen, maar hij
zal toch wel muzikaal zijn,
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hé meneer ?" Die zoon wordt
ingeschreven in het konser-
vatorium, en doet acht uur
per dag het domste wat je
kan doen, nl. hetzelfde .
(Nvdr. hij oefent 8 uur per
dag z1Jn instrument). Hij
krijgt ongeveer niets van
algemene vakken. Zo'n men-
sen verlaten het konserva-
torium met hun eerste prijs
en z1Jn dan volslagen a-
kultureel. Welnu, ik ver-
wacht van een muzikant die
betekenisvol is in onze
maatschappij, dat hij een
intellektueel is. En met
ons opleidingssysteem krijg
je vakidioten. Intellektu-
ele inzet : nihil., enkel
toegeving aan een tijdge-
bonden muzikale smaak.

Moniek En als kreativi-
teit inderdaad expressie is
en het ve.randeren van nor-
men en waarden, en het in
vraag stellen van zichzelf,
dan kan je dat onmogelijk
doen me t, mensen die intel-
lektueel niet genoeg infor-
matie gekregen hebben.

Godfried : Meer filosofisch
kan je zelfs zeggen : we
schaffen het kultuuronder-
W1JS af omdat we tegen
professionele kultuurschep-
pers zijn. Het is immer$
een waanidee iemand een
beroep .te gaan' geven dat
gebaseerd is op zijn krea-
tiviteit : het kreatief
zaj n is een recht dat
iedereen toekomt. Het feit
dat nu mensen kijken naar
anderen die die kreativi-
teit hebben is een ziekte-
symptoom. De kompensatie
voor de vervreemding van
hun werkmilieu kopen ze af
van andere mensen die dat
als specifieke taak hebben
gekregen. De mensen zouden
zichzelf maximaal expres-
sief en kreatief moeten
ontwikkelen.

VETO : En wat dan met de
klassieke muziek?

Godfried : De vraag is of
daar nog veel interesse
voor zou zijn. Ik vind
persoonlijk zoiets musico-
logisch interessant, maar
ik vind niet dat dat deel
mag uitmaken van de levende
kultuur.

Moniek : De dag van vandaag
is het belangrijk expressie
te geven van wat in onze
wereld gebeurt, en dat zijn
totaal nieuwe waarden. Daar
heb je die klassieke oplei-
dïng niet voor nodig.

VETO : Is volgens jullie
amusementsmuziek nodig ?

Moniek : Ik denk dat dat
àbsoluut nodig is in een
maatschappij zoals degene
waar in we nu leven. De
mensen hebben immers nood
aan hun "goeie kick", omdat
ze nooit hebben geleerd
oplossingen te zoeken voor
hun problemen en na ~te
denken.

Godfried : Trouwens, ont-
spanning, daar ben ik to-
tààl tegen. We leven in een
maatschappij die ontspan-
ning voor een aantal mensen
klaarblijkelijk nodig
maakt. Het is het afschud-
den van de alledaagse
sleur. Ik heb een attitude
waarin ik wens dat arbeid
iets positiefs is. Als je
daar je hele zingeving in
kunt waarmaken, dan heb je
geen behoefte aan ontspan-
ning, want dan vallen die
twee dingen samen. Ontspan-
ning is een aspekt van
vervreemding. De term "re-
kreatie" staat tegenover
"kreatief gedrag".

Guido Janssens
Jan Heyrman

•
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«Welkom in Leuven»
BON GOED VOOR EXTRA:

.1 wit-zwart film (~Oopn.)

1 kleurfoto film

5% extra korting op fototoestel
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van deze Veto.
De gebruikte aanbieding halen wij door.
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Personeelsgids
.

Veto werft aan, voor zijn filiaal in
Leuven en voor onbeperkte duur:
dynamische, bekwame, intelligente,
en zelfs onbezoldigde medewerkers
(mlv)~.
Kennis van de Nederlandse taal is vereist

De vakatures hebben betrekking op:
1. Het schrijven van valabele artikels over
- Sport
- Kultuur: - Theater I. \';

- Tentoonstellinge
- Verschillende genres muziek
-Film

- Lectuur: - "Gelezen" (art. uit tijdschriften)
- Recenties (zowel romans als wetenschap)
- Strip recenties (deftige strips)

- Wereld: - Economie .
- Politiek
- Buitenland

- Medebeheer aan de universiteit:
- sociale sector
- acadamische sector

- Sociaal (speciaalonderwijswetgeving of verwanten)
-Onderwijs
- U niversiteit en Hogeschool
- Wetenschappelijk onderzoek (speciaal aan de KUL)
- Regionaal (ruimer Leuvens nieuws)
- Kringnieuws (correspondenten uit de kringen)
- Buitenlandse studenten (en hun problematiek)
- Eriglish su mmary (samen vattingen voor de bu itenlandse studenten aan de K.U .Leuven; ui tstekende
kennis van de Engelse taal vereist.)

2. Lay-out vanVeto. Speciaal deze mensen komen in aan merking die graag kreatief
met schaar en lijm bezig zijn. Gezellige bedoening. .

3. Typisten (mlv): vaste uren, ééns in de veertien dagen. Professionele schrijfmachine
verzekerd. '

4. Fotografen. Persfotografie vraagt handige lui, die overal bij zijn. Kennis van
rasteren en druktechnieken welkom.

I·

....-

De kandidaten kunnen onmiddellijk .
in dienst treden.'

I'

Zich wenden: Veto, 'tStuc(VanEvenst. 2D, di.
bij A/ma IL 3000 Leuven. Tel: 016/22.44.38)
Worden verder nog aangeworven, buiten categorie, interviewers (die uiteraard ook voor de verwerking instaan), tekenaars el/
cartoonisten. . ,
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De kandidaat en,

profiel
Negen •Jaar• •ZIJn

..
houden. Na de volksver-
gadering trokken de stu-
denten spontaan de straat
op richting rectoraat dat
een tijdlang bezet W'erd.
Ze wensten een onderhoud
met rector De Somer om
meèr duidelijkheid te
krijgen omtrent de meest

Maar het succes van deze
avond moet wellicht eer-
der afgemeten worden aan
de grote opkomst (foto)
en aan de gespannen aan-
dacht die het publiek
drie uur lang rustig
hield. Dat bewijst dat er
nog wel degelijk studen-
ten zijn die zich bekom-
meren om onze universi-
teit en om de kwaliteit
van haar bestuur.
De commentaren van 'insi-
ders' achteraf liepen uit-
een. Sommigen vonden dat
het panel, dat bestond
uit mensen van (resp.) de
kultuur-, sociale, onder-
wijs- en sportwerking van
de A.S.R., te tam waren
geweest, dat ze de kandi-
daten te weinig het vuur
aan de schenen hadden ge-
legd. Dat ze te weinig
een stellingname hadden
afgedwongen.
Anderen meenden dat het
debat zijn doel had be-
reikt. Je kan ook niet
verwachten, zeggen ze,
dat je op zo'n debat kras-
se uitspraken kan afdwin-
gen. Wel krijg je door
deze konfrontatie hoogte
van het 'profiel' van de
kandidaten. 'De persoon van
de rektor is belangrijk.

"Dat is dan het einde van dit drie uur durende debat.
Waarin ik aan de kant van de kandidaten, en daar ben ik
blij om, veel argumenten en weinig slogans heb gehoord
-wat bewijst dat ze nog geen échte politici zijn."
Zo besloot Guy Polspoel (BRT) de confrontatie tussen de
kandidaten op 23 maart jl. ,We betwijfelen of hij met zijn
fraaie wending gelijk hàd. Zelf hebben we een overdaad
aan slogans en goede voornemens gehoord.

lee ••
•

KULTURELE
AFBRAAK •

De term "krisis" wordt de Laatste tijd
nogal frekwent gebruikt om als dekmantel
te dienen waaronder de machthebbers van
dit landje ongestoord de weinige instel-
lingen, die nog steeds aandurven recht-
streeks of onrechtstreeks fundamentele
kritiek te leveren, één voor één de hoop
op een lang leven te ontnemen. Methodes:
uitdunning van het personeelsbestand en
financiêle blokkade ("besparingen").

Proj'i el en •.•• Bl.anpai n, De Meeeter ,
Roosens.

PATROONSFEEST KUL
\.

VIJF EREDOCTORATEN UITGEREIKT
Maandag 2 februari vierde de KUL, naar
jaarlijkse gewoonte, haar patroonsfeest.
Bij deze gelegenheid werden vijf eredoc-
toraten uitgereikt. In h~t kader van de
oosteuropese wetenschappers die ijveren
voor de m.jheid, vregen Prof. Victor
Brl.ilowski en Prof. Jacek Wozniakowki
een eredoctoraat. Daarnaast werden drie
VI~ningen in de wereld toebedeeld m~t
de zoLf de onderscheiding: Ir. Norbert
Kus1.ers, Pater W. Grootaers en Maria
Ro s s.e e Ls •

•

lJit is géén eredoctor. De
skepter is nieuw en kost wè~
350.000 fr. Hij wordt 3 keer
per jaar van etal: qehaal-d,

Flor Bex : '~e kan altijd maar dat deel van het
publiek bereiken~ dat kultureel ge!nteresseerd
is. Het ICC als kleine insteUing kan de ganse
opvoeding van de bevolking niet gaan herdoen."

STUDEREN
IN FASEN

Wat houden de voorstellen van de
liberale onderwijsminister Pais
dan concreet in ?
In essentie gaat het om de opde-
ling van de universitaire oplei-
ding in twee delen.
Tot een eerste fase wordt ieder-
een toegelaten die zich aanmeldt
voor het behalen van de titel
van doctorandus (lees licentiaat)
Deze eerste 4 jaren zijn op hun
beurt nog eens opgedeeld in een
eerste proefjaar ('propedeuse')
en een eigenlijke 3-jarige oplei-
ding. Deze propedeuse is bedoeld
als selectiesTuis. Mensen die

'falen in dit eerste jaar zouden
niet nodeloos gefrustreerd moe-
ten worden binnen de universi-
taire mallemolen, maar nà dit
eerste jaar overstappen naar
het hoger beroepsonderwijs.

Donderdag 12 maart, nationale koncentratie te
Brussel : ruim duizend studenten zijn naar de
hoofdstad afgezakt. 400 ui~ Leuven. Ze steunen
de eisen van het nationaal aktiekomitee voor de
demokratisering van het onderwijs (AK.DEM) dat
voor de manifestatie had opgeroepen. Gerecht-

~vaardigde verontwaardiging? Is het onderwijs
dan al niet voor iedereen toegankelijk?

"Als Pais' plannen voor studeren in vier
jaar doorgaan, zal de student onder grote
druk komen te staan. Iedere minuut van zijn
tijd zal hij aan studie moeten besteden.
Het systeem van Pais is een bankschroef,
waardoor vele studenten in de knel zullen
komen," aldus Marcus Bakker (CPN) tijdens
het debat over de invoer van de tweefasen-
struktuur aan de universiteiten.
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Getuigenis ·
Fascisme
in Turkije
Op 12 september 1980 werd op
de radio gemeld dat in Tur-
kije het leger aan de macht
kwam. Die staatsgreep vond
plaats in het kader van de
plannen van de NAVO. Alvo-
rens het nieuws van de
staatsgreep bekend werd.
hoorden we van Washington
het nieuws dat in Turkije
een staatsgreep van de
generaals plaatsvond. Een
dag daarna meldden de
generaals het nieuws.
sloten ze het parlement
en werd de regering aan
de dijk gezet.

Is die staatsgreep
nodig om de

zieke demokratie

te herbouwen ?
Met een paar voorbeelden kun-
nen w~ zien of deze staats-
greep de redder van de Demo-
cratie is. 0= dit een top-
punt van fascistiscbe esca-
latie in Turkije is. tegen de
Antiimperialistische strijd
van Turkse arbeidersbeweging
en tegen anti-kolonialistische
strijd van de Koerdische
progressieve krachten.
Het parlement bestaat niet
meer. Progressieve arbeiders.
jeugd en vrouwenorganisaties
zijn verboden. Geen enkele
politieke partij of vakbond
in Turkije. uitzonderlijk in
Koerdistan. is open.
De massale arrestaties ge-
beuren elke minuut. Arbeiders-
stakingen. studentenmanifes-
taties zijn verboden. De pers
staat onder censuur. Alle com-
municaties met de buitenwereld
zijn verbroken. Dat is nog al-
tijd geldig. Een voorbeeld:
vorige week belde ik met ie-
mand over mijn gevangen broer.
Ik sprak Koerdisch. wat niet
mag. maar de persoon waarmee
ik praatte kende geen Turks.
Na een minuut werd de lijn
afgesneden. Het enige wat ik
heb opgevangen was : "Hij
leeft. Zijn vrouw. zijn doch-
tertjes en een pas 10 dagen
geboren zoon zijn •••" De
telefoonlijn werd verbroken.
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Onderwijswerking" Psycliologie

23

'7 , ~
_ ..L.. _ •• _J

I.t 1-

Een hutseklutsje van rektorverkiezingen en kring-
nieuws , van studentikoze ontspanning en van nieuws
door en over buitenlandse studenten. Da's Veto. Met
een aantrekkelijk aanbod kultuur en strips. Niet alt-
ijd even goed - we blijven amateurs - maar leesbaar.
En op sommige vlakken ronduit professioneel. Onze
berichtgeving over de sociale (lees : vooral financië-
le) kanten van het studeren bv. Of onze agenda, die zo
zoetjesaan volledig wordt (niet in de komkommertijd
natuurlijk) •
En aan de leemtes wordt gewerkt. Zo bv. aan onze
berichtgeving over de andere (al dan niet politieke)'
studentenorganisaties, of aan de rubriek Leuvens
nieuws en aan een serieuze rubriek ·wetenschappelijk
onderzoek-.
Tenslotte is de K.U. Leuven, met zijn 22.000 studen-
ten, zijn dozijnen departementen, afdelingen, labora-
toria, én met zijn 27 faculteitskringen een enorme,
onoverzichtelijke samenleving. Iets waar we geen week
over kunnen zwijgen. wie wel.

.-\.
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Gans Leuven in beweging
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EL Salvador is een klein
land in Centraal-Amerika,
met 5 miljoen inwoners en
omgrensd door Nicaragua,
Guatemala en Honduras.

gaan werken in de uitge-
strekte plantages van de
grootgrondbezitters, waar
lonen van 20fr. per dag
geen uitzondering vormen.
Degenen die deze toestand
niet meer uithouden en dus
naar de steden trekken, be-
landen meestal in de krot-
tenwijken, dikwijls werk-
loos en anders verder uit-
gebuit als industriearbei-
der.

HET VOLK.

Het is een landbouwland
waar koffie, katoen en sui-
kerriet de belangrijkste
rijkdommen zijn. Maar niet
voor het volk. De meeste
arbeiders zijn immers ver-
plicht om als dagloner te

Het valt al een tijdje' op gewerkt in 2 werkgroepen: 1
hoe de kringwerking in Psy- voor de kandidaturen en 1
chologie op onderwijsgebied voor de lisenties, die ook
belangwekkende prestaties kronologisch in die volgorde
levert. Wij van Veto trokken uit elkaar onts~aan zijn.
erop uit om er met hen van Vorig ;aar ging de (inhou-
Psychologie es over te pra- delijk en kwalitatief) in
ten. het oog springende groei van
We troffen in het kringhuis de werking van start. Veel
(Beriotstraat 2) drie be- ontevredenheid over de over-
trokkenen aan die ons schu- dadige studiebelasting en de
chter en bescheiden, edoch onrechtvaardige selektie (op
zeer bereidwillig te woord kwantiteits-, niet kwali-.
Istonden over hun werk: teitsverwerking) verenigde
Noêl Herteleer, Marina Avau een hechte kern rond steeds
en Geert Hoornaert. duidelijkere objektieven:

de mankementen van de situ- •
atie onbetwistbaar aantonen
en - op langere termijn -
daardoor ook de dingen ver-

Inleidend schetst Geert een
globaal overzicht van de
werking. Er wordt momenteel

anderen!

AKTIE ROND
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.24 AGENDA

SEPTEMBER

29/8 tot 7/9: In de Stadszaal, Vanderkelenstraat, 30: Leuvense
ltunstkamer.

6/9 om 15 u.: Openluchtkonsert in het Provinciaal Domein te
KesselLo. Optredens van het Koor uit Haasrode en de fanfares uit-
Lubbeek en Huldenberg.

21/9 tot 25/9: Grote Aula: Kongres "Strategie van de Kleinscha-
.ligheid. Theorie en praktijk van de AvAntipsychiatrie".

22/9: van 13.30 tot 15.30 u.: Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat
lTS: Start Feministische Leesgroep . Lezen en diskussië'ren rond
klassieke~s in de vrouwénproblemati~k. Om de 14 dagen.

~l.WD
VLAAMSE TECHNISCHE

KRING

De Heverleese kringen
nodigen hun soortge-

noten uit voor een uit-
stapje naar de buiten.

Lokatie': Arenbergpark (aan Alma III).
OPEN : 12..:14en 22- •••
KAART : VAN LANGVERGETEN STREEKBIEREN

TOT ITALIAANSE 'ESPRESSO':
.SPECIALITEIT : KAFEE-SJANTANT

(zie Veto kalender).
UITBATING : IR-STUDENTEN

vervolg van p.lO

Î ·VOORSTEL
"Zodra ze 'thuis niet genoeg
verdienen worden je studies
door een beurs vergoed.
Alleen zij die méér dan
genoeg verdienen, moeten
volledig zelf instaan voor
Qe studiefinanciering van
hun kinderen." Dat is zowat
de veelbelovende samenvat-
ting van het nieuwe wet.s-
ontwerp op de studiebeur-
zen. Simpel, duidelijk en
rechtvaardig, zou je zo
zeggen als beursstudent die
al jaren te kampen heeft
met financiële moe i Lij khe>
den. Beurzen voor wie het
écht nodig heeft, m.a.W.
Maar van deze mooie princi-
pes kan je u i t eraar-d nog
geen boterhammen smeren.
Hoeveel is dat dan wel,
"niet genoeg" verdienen?
Niet genoeg, dat is minder
dan 296.000 Fr. geverifi-
eerd netto belastbaar inko-
men voor een gezin met twee
personen ten laste. Voor
iedere persoon minder of
meer wordt een netto ge-
zinsinkomenvan 84.000 Fr.
op jaarbasis toegestaari.
Deze bedragen gelden op
1.1.79. Dit komt overeen
met het socio vitaal mini-
mum. Onder deze grens wor-
den de volledige studiekos-
ten terugbetaald. Volgens
deze regeling beschikken er
55% van de huidige beursge-
rechtigden van huize uit
niet over "genoeg".

...

VERDOMD GEVAARLIJK
. )

Hoeveel kost studeren? Van-
af welk inkomen verdient
men dan wel genoeg om dit
te kunnen betalen ? Hoe
welvaartsvast zullen die
studiebeurzen wel zijn ?
Zullen ze blijven achterna-
hollen op de index ?
"Vraag dat aan de koning!",
luidt het antwoord. "Voor
zover het gegeven budget
gerespecteerd wordt, kan de
koning alles." Elke rege-
ling binnen het bestaande
budget is echter ontoerei-
kend. Alle koninkl'ijke (=

BOSMANS
'uitvoerende macht) beslui-
ten ten spijt.
Alleen alom' de huidïge
gezinnen met studerende
kinderen, die onder het
socio-vitaal minimum vallen
de volledige studiekosten
te betalen zou 500 miljoen
méér 'nodig 'zijn,bovenop de
2 miljard. .
De koning kan dus ...
Calewaert en Geens, de
onderwijsministers die de
wil van de Koning terzakê
uitvoeren, kunnen onder
deze omstandigheden niets
anders doen dan de mooie
principes verkrachten.
Ofwel houden ze de ogen en
dé kraan gesloten voor de
gezinnen onder het socio-
vitaal minimum. Dit zou een
niet te verdoeielen on~
rechtvaardigheid betekenen.

Ofwel doen ze alsof· stude-
ren ongehoord. weinig kost.
Voor een geringe meerver-
dienste boven het S.V.M.
vervalt dan je recht op een
studiebeurs. Tienduizenden
zouden hun recht op een
beurs verliezen.
De Koning kan... zelfs de
Koning kan de studiekosten
niet herleiden tot 60.000
Fr. i.p.v. 130.000 Fr.
Wellicht zal men een tus-
senoplossing serveren, .zo
wordt het ongenoegen ge-
spreid. Voorts "zal door
studeren alsmaar duurder te
maken de behoefte aan beur-
zen automatisch dalen. Min-
vermogenden, mensen "in een
bestaansonzekere situatie
(inkomen beneden S.V .M. )
maken wel voor zichzelf uit
dat studeren voor de kinde-
ren er niet"meer af kan.
Dat kan de Koning dus : een
unief maken voor konings-
k Lnde r en ••• -

Het zou spijtig zijn moch-
ten de adviserende groepen
die de demokratisering van
het onderwijs voorstaan hun
fiat geven voor deze blanco
cheque.

H.F.-H.B.

28/9, 13.30 tot 15.30: Elcker-Ik, Blijde Inkomsstraat 115: Start
studiegroep ·Vrouwen in Bevrijdingsstrijd". Inl.: 016/23.96.92.

29/9 om 20.00 u.: Stedelijke Voordrachtzaal, Leop. Vanderkelen-
straat 30: Lezing "De Consequenties van het Onvrije Denken". Org.
Rozenkruisers Genootschap.

29/9 van 13.30 tot 15.30 u.: Elcker-Ik, Blijde Inkomsstraat, 115:
Start Studiegroep "Vrouwen Gemeentebeleid". Om de 14 dagen.

OKTOBER

3/10 vanaf 9.30 u.: Studiedag "Een alternatief voor de Raketten"
Met werkgroepen + debat. Org: IKoVE. Inl: 02/537.73.71 en
02/539.13.77. .

3/10 en 4/10 :Kl.emskerke e Kolloquium "Ontwikkelingssalfienwerki!1g".
Org. SEVI. Inl.: 02/513.58.50 en 02/513.15.36.

cc PEEKAA, PEEKAA
~.-.o~~-.a_~_p_r_n_O_O_D_II_O_D_~_D_P 11_0.

VAN OKTOBER TOT IN MAA»
Peekaa staat voor:

de fakbar van de Pedagogische Kring
Van Evenstraat 14 ~ 3000 LEUVEN~ _D_n_D_O_D_D_"_"'~_Cl_p_D_a_r- _D~~

'Vacature Op
Begin november komt op
Sociale raad een halftijd-
se betrekking vrij.
Het mandaat loopt minimum
tot 1 september 1982.
Belangstellenden kunnen
bij de voorzitter van
Sociale Raad schriftelijk
solliciteren, me.t motiva-
tie en curriculum vitae,
tot en met 31 oktober.
Zij zullen dan worden uit-
genodigd op een sollici-
tatiegesprek met de alge-
mene vergadering.

Voor deze vacature wordt
uitgekeken naar e.en zeer
dynamisch persoon (m!v)
met administratieve en
organisatorische kapaci-
teiten, ~t ervaring in

Sociale Raad
kringwerking en bereid om
kringgeri~ht te werken.
De kandidaten moeten ver-
der kennis hebben van de
werking van Sociale Raad
(werking van de sociale
afgevaardigden, van de
algemene vergadering, van
het·medebeheer 1n de soci-
ale sektor).
Zij moeten een hart hebben.
voor de.belangen van de
studenten op~financiäel
en materiäel vlak, 'enop
het gebied van de gezond-
heidszorg.
Inlichtihgen kunnen beko-
men worden op SQciale Raad,
's Meierss.traat 5'of tele-
fonisch, op nummer 016/23.
85.75.

cité- bar
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I Maak voor je tekst gebruik van onderstaand roos-
, ter. (slechts één letter of één leesteken perI vakje invullen en laat één vakje open tüssen de

I
woorden!) - gebruik afkortingen: het komt je
goedkoper uit !X ~rfft~~

j.
I

Veto werkt hard om zijn
service aan studenten en
kringen te verbeteren.
Daarom vanaf nu een.
nieuwe dienst, die ook
volgend jaar zal worden
voortgezet : de zoeker-
tjes, "te koop", "te
huur", "gevraagd", etc •.
rubriek voor STUDENTEN.
Wens je in deze rubriek
iets te plaatsen, knip
dan deze rooster uit,
gooi hem bij ons in de
bus of stuur hem op.
Zorg'ervoor dat je er een
briefje van 20 fr. bij

steekt. Voor die prijs
heb je zes regels in
Veto (plus ~een titel).
We zijn gedwongen hier-
voor een vergoeding te
vragen omdat deze rubriek Verkoop van: 5 spinnewie-
Ons·extra ruimte zal len, batikmateriaal, wol-
kost.en, die niet door de verfmateriaal, ongespannen
begroting wordt gedekt. wol, 2 ketels van 50 liter
Herinneren we er boven- en.5 grote gasbekkens.
dien aan dat een zoeker- Inlichtingen: permanentie
tje in 'Veto 8000 studen- :T Stuc.
ten bereikt. Wil je dus
jje kot overlaten, of je
:kursussen :"één adres:
Veto, Van Evenstraat 2 D
(1° verd.), 3000 Leuven.

Eindverantwoordelijke:
Bruno Leynse.

Medewerkers :

Joris' Leijnse, Guido Janssens, Polleke, Marijke Bbsmans, Dirk Cos, Relinde
Baeten, Pieter 't Jonek, Wannes Vanden Broek, .Hans Van den Bro'eck,.Bruno Leijnse,
Stef Vanthuyne, Luc Vanheerentals, Luc Vanderhaege, Robert Nuyts, Jean Halflants,
Luc De Petter, Jan Sempels, Lambert Swillen, Ingeborg Verplanke~', Jan Heyrman,
Jan'Gossenaerts, Bart Lemmens,Erik Van Grielen. ,.,


