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V.u. Marcel Meeus. Van Even-
straat 2 d, 3000 Leuven.
Redakties : steeds op vrijdag
tussen 17.00 en 19.00 uur (open
voor ieder) op't Stuc, Van Even-
straat 2 d, 1ste verdieping.
Nr. ro. Artikels en agenda
binnen op 26 november. Adver-
tenties op 25 november.
Nr. 11. Artikels en agenda
binnen op 3 december. Adver-
tenties op 2 december.

Onderzoek aan de Nijmeegse unief wees uit:

Toenemende verrechtsing bjj-scholieren
De vakgroep cultuur- en gods-
dienstpsychologie van de katho-
lieke Nijmeegse universiteit voer-
de de afgelopen maanden een
onderzoek uit naar de politieke
opvattingen van jongeren tussen
-16 en 19 jaar. Hiertoe onder-
vroegen zij 2300 jongeren op 7
middelbare scholen, verspreid in
Nederland. Uit dit onderzoek
konkludeerden ze dat circa 17%
van deze jongeren onder te
brengen zijn onder het 'etno-
centrische type'. Dit type wil
naast werkkampen voor werk-
lozen ook verwijdering van kra-
kers uit gekraakte huizen, even-
als woonwagenbewoners. Men
heeft een cynische kijk op poli-
tici, wijst een sterke leider niet af,
is nationalistisch en gehecht aan
raszuiverheid, staat negatief te-
genover gastarbeiders maar trekt
deze houding niet door naar
Joden en Surinamers.

Ongeveer de helft van deze jongeren zijn
daarenboven ook nog extreem-rechts te
noemen. Dit 'extreem-rechtse type'
streeft, volgens de onderzoekers, op
agressieve wijze naar autoritaire vormen
van orde en gezag, wil lijfstraf Ten voor
seksuele misdrijven. verwerpt homo-
seksualiteit, hanteert een strenge pres-
tatiemoraal. meent dat nationalisme in
Nederland-wordt onderdrukt en is in alle
opzichten etnocentrisch. In het oog
springend zijn de verschillen wat betreft
het geslacht. Meer dan 80% van de
extreem-rechtsen zijn jongens, en dit
terwijl de onderzoeksgroep slechts voor
53% uit jongens bestond. Even onthut-
send zijn de cijfersals men ze vergelijkt
met vroegere onderzoeken. In 1966
antwoordde 85% van de Nederlandse
bevolking positief op de vraag of 'men
het acceptabel zou vinden buren van een
ander ras te hebben?' In dit onderzoek is
dit procent gedaald tot 46%.

De gebeurtenissen op de fAK-b;;löging van woensdag /7 november 1/. hebben ook op de
Veto-redaktie heel wat reakties» teweeggebracht. Deze week kan u alvast terecht voor onze
bedenkingen in het redaktioneel; volgende week, Veto 10, een poging tot meer duiding.

Projektie
De onderzoekers zien -de politieke op-
vattingen als een projectie van angst, via
vage vooroordelen. Een stelling als 'Met
Marokkanen weet je nooit zeker of ze
niet plotseling agressief zullen worden',
wordt' door 16% van de scholieren
bevestigd. Het is echter uitgesloten dat
16% ooit te maken heeft gehad met een
agressieve Marokkaan ... Volgens Hagen-
doorn moet het op dit moment heel
beroerd zijn op dit ogenblik op de
middelbare school te zitten, een jaar of 17
te zijn en te beseffen dat er een vrij grote
kans bestaat dat je niet in de maa t-
schappij terecht kunt. 'We zijn bezig
door de economische crisis een hele

generatie jongeren uit. te sluiten van een
maatschappelijk perspectief. Als het zo
doorgaat, is dat over een jaar een
vreselijk probleem. Dejongeren reageren
heel verschillend op de crisis. Rechts-
extremisme is de. nieuwste, gevaarlijke
trend. Onze conclusie is: dat broeit, dat
zindert onder de oppervlakte. Als de
crisis aanhoudt. mag je vrezen dat die
opvattingen ook vorm krijgen.' aldus
Hagendoorn. Een belangrijke groep
jongeren gaat voor zichzelf een weg
hakken door de maatschappel.jke jungle.
Ze hebben la<kaan alles en gaan hun eigen
gang, op de liberale toer. In 1976 moesten
studenten niets hebben van een opvatting
als: wie meer presteert moet ook meer
verdienen. Inmiddels blijkt uit dit onder-

Ook in '82 de 24 klassieke uren

zoek dat nagenoeg 75% van de scholie-
ren het met die opvatting eens is. Van de
genoemde 17% jongeren van het 'etno-
centrische type' is er slechts I% dat voor
de extreem-rechtse Centrumpartij heeft
gestemd tijdens de jongste parlements-
verkiezingen. De rest stemt overwegend
VVD, wat de liberale partij is in
Nederland. De onderzoekers waa rschu-
wen echter scherp in hun onderzoek dat
een snelle groei van extreem-rechtse
partijen plots mogelijk zal zijn, als die
jongeren ervan overtuigd zullen raken,
dat de grote politieke partijen zich niks
van hun lot aantrekken.

Kraambed, het slagveld
van de vrouw

Opvallend is het verschil tussen jongens-
en meisjesopvattingen. De instemming
van jongens met rechts-extremistische
opvattingen is vier keer zo hoog als van
meisjes, terwijl etnische vooroordelen bij
jongen, twee à drie keer zo veel voor-
komen. Voor stemmen op de Centrum-
partij spreken alleen jongens zich uit.
geen enkel meisje. De vrouwcnernanci-
pat ie heeft hiertoe sterk bijgedragen.
stellen de onderzoekers. 'Omdat meisjes
met ideeën over gelijkheid van man en
vrouw gehinderd 'Worden in het negatie!'
denken over andere minderheden. Ze
hebben met de buitenlanders een ge-
meenschappelijke vijand, want de ex-
treem-rechtsen willen de vrouw weer
terugdringen in haar traditionele moe-
derról.' 'Het is natuurlijk wel bekend dat
rechts-extremisten en fascisten altijd
gezegd hebben: de vrouw is zwakkerdan
de man, haar slagveld is het kraambed.
en zij moet voor man en kinderen zorgen.
Maar die inferieure positie van de vrouw
in hun denken heeft niet verhinderd dat
er vrijwel net zoveel vrouwen op Hitler
stemden als mannen. Dat is nu kennelijk
veranderd.'

Het percentage dat de onderzoekers
bekomen hebben is duidelijk hoger dan
cijfers uit gelijkaardige onderzoeken, die
in West-Duitsland al zoveel onrust
hebben teweeggebracht. In West-Duits-
land zou het percentage van de scholieren
dat extreem-rechts denkt ongeveer 5 à
6% zijn. Bij mijn weten bestaan nog geen
dergelijke onderzoeken in België, maar
het is wellicht de hoogste tijd om zich
over die problematiek te ~ezirlnen."

Luc Vanheerentals

Woensdag 24 november, 19.00 u. (lang na Veto's deadline): de rondjes zijn gelopen, de
rekords gebroken en Appolonia en Politika gingen alweer met de prijzen lopen. Appolonia
met het hoogste aantal ronden en Politika met de langste tijden. Scorpio bracht getrouw
,verslag uit - metéén wakker aan de hand van sportuitslagen - van de hoogte- (Politika dat
drie uur lang door één iemand werd ingelopen) en dieptepunten (regen en modder sloegen
toe). zie ook pagina 5
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Proces VUB-studenten
op de grote staalbetoging van 11
februari [982 werden vier VUB-studen-
ten, te weten Hilde, Linda, Ludo en
Walier opgepakt. De beschuldiging?
Weerspannigheid,bendevorming,wapen-
dracht en vernieling. Ook leden van
'Arnada', zogezegd. Niets van waar,
natuurlijk. Het gaat hier om studenten,
~ij het dan niet uit Leuven.
Het proces van deze mensen wordt

verdergezet (een eerste deel is reeds
voorbij) op 9 december, om 8.30 u. aan
het Justitiepalels te Brussel. De recht-
bank zal zich dan verplaatsten naar de
BRT om de videofilm vande betoging te
bekijken (10.30 u.), Dan wordt ook de
chauffeur van de auto (die zogezegd
door deze studenten werd vernield)
wordt dan ook ondervraagd. Als de
onschuld dan niet bewezen is, "dan
wordt het spel iets te. vuil gespeeld",
aldus de betichten.
Hilde, Linda, Walter en Ludo roepen

iedereen op om daar op 9 december
aanwezig te zijn, om te vermijden dat
"hier een voorbeeld zou gesteld worden,
voor al wie op een betoging zijn
solidariteit wil uiten." Deze rechtzaak is
een aanfluiting voor onze zogezegde
recht(s ?)staat, en zou een precedent
kunnen worden. Kunnen studenten dit
toelaten? WiV

Aan de Dames &Heren
van het AP

Onlangs kreeg U een schrijven in
de bus in verband met steun-
abonnementen voor VETO. Kwestie
van uw sympathie te betuigen voor
dit blad. Hiermede nemen wij dan
ook de gelegenheid te baat om U te
melden dat reeds 60 (zestig) onder
U deze karitatieve daad uitvoerden.
Wij wachten - met popelend hart
- op de anderen. •
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Na Kerst op 12 blèdzijden
wekelijks? De konsekwentles
hiervan voor de technische
timing, voor de inhoudelijke
samenstelling, voor de plaats-
verdeling. . •
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REDAKTIONEEL
studiebeurzen is een kryptokommunist of
anarchist. Als je vindt dat wie denkt dank zij
zijn studies hoger kan' komen op de sociale
ladder, daar ook wat offets voor mag
brengen, word je al snel afgedaan als
fascist. Daaruit destileert men een aantal
vuistregels.
Vuistregels dient hier letterlijk opgevat te

worden. Voor iemand die beweert "Laten
we voorzichtig omspringen met besparin-
gen in de sociale voorzieningen" geldt
dezelfde maatregel als voor een linkse
terrorist "Een matchke sjotten met de
linkse hunne kop". De eerste heult immers
met de laatste mee, dat zal iedereen wel
inzien. Polarisatie is dus niet louter een
gevolg van de krisis, zoals men ons steeds
wil doen geloven, maar een doelbewuste
strategie. die op termijn de demokratie kan
ondermijnen. Die strategie heeft nu enkel
toevallig de wind in de zeilen. Men kan
immers weten dat niet iedereen over één
kam te scheren valt.
Het vernuftige is. dat men nét niet over de

schreef gaat. dat de konflikten nog nét wel

als gewone straatrelletjes kunnen be-
schouwd worden. Demokraten worden hier-
door in een patstelling gedreven. De keuze
om wel te reageren. kan enkel betekenen dat
men ook de diskussie verlaat voor ge-
schreeuw ,en gevecht. waarmee het protest
zijn bestaansrecht vernietigt. Dat versterkt
enkel de totalitaire tendens van de andere
zijde. De keuze niet reageren. tenzij in
woorden. levert bar weinig op. vermits
precies het doel van polarisatie is dat het
voor iedereen minder eenvoudig gemaakt
wordt om gehoord. niet gemolesteerd te
worden. Ooit zijn velen zo vanachter ge-
sloten gordijnen blijven toezien hoé onder
hun neus de kaarten gelegd werden. Zelfs
als diskussie mogelijk zou zijn. laat het
klaarblijkelijk dogmatisme lof is het gebor-
neerdheid) van ekstremisten Imen leze hun
Iliedjes-)pamfietten) weinig hoop over een
vruchtbaar verloop ervan.
Wiens ruiten worden hier eigenlijk in-

gegooid?

neer dat er steeds weer mensen zijn die het
om welke reden dah ook. of is het een
sentiment. niet kunnen verdragen dat me-
ningen die de hunne niet zijn hun kop
opsteken in een demokratie. Men wenst
geen demokratie waarin 'socialistische' of
'konservatieve' tendensen de kop op kun-
nen steken. en m.a.w. wenst men überhaupt
geen demokratie. Precies die mensen ma-
ken echter graag gebrLrik van dé inherente
tegenstrijdigheid .van een demokratie. nl.
dat tegenstanders ervan ook spreekrecht
hebben. Dat gevoel blijft veelal onderhuids.
het uit zich enkel in vertwijfelde kreten zoals
'het land' is onbestuurbaar". maar soms
breekt de etterbuil open. Natuurlijk is het
onmogelijk de veelheid aan andersdenken-
den omver te praten. daarom kreëert men
een aanleiding. een vijand. een reden om
terreur te zaaien. Men verheft de meest
ekstreme. en vaak al evenmin erg demokra-
tische uiting van het andere denken tot het
model ervan. bv. door middel van desamen-
zweringsteorie. Wie voor ontwapening is.
heult met de Russen. wie opkomt voor

Eerst vechten, dan .,.. pr .. ..,
Links en rechts gooien "groupuscules" in

Leuvèn elkaars ruiten in. Letterlijk dan.
Men pleegt ook al eens elkaars debat-
avonden te verstoren (met of zonder asbak-
ken. rookbommen. stokken. fietskettingen.
al naargelang de voorraad en de versie van
de feiten). De rechtse variant herschiep
woensdag 11. Leuven eens te meer tot een
oefenveld voor toekomstige heldendaden.
onder het mom van een betoging met een
vrij mistig. politiek irrelevant platform. Daar-
van onthoud je enkel dat ze hoofdzakelijk
bedoeld leek om voor zichzelt het recht op te
eisen de straten onveilig te maken en de
anderen aan te manen hun matten op te
rollen. Dat werd zeer poëtisch verwoord "AI
dat rood gespuis Imoet naar het slachthuis"
Ilet op de kadans '). Dat is nog altijd minder
erg dan in Antwerpen waar men' het rood
gespuis" bij middel van een buitenmaats-
gorilla-brandje dadelijk naarde verbranding
verwijst.

Polarisatie heet dat dus. Het komt hierop De redaktie

LEZERSBRIEVEN ADVERTENTIE

AUDIO'politiek gedesinteresseerdis. ja, daar
zelfs het recht toe heeft. Bijgevolg
kunnendezemensenslechtsgeamuseerd
neerkijkenop hetgepeuteraande poten
van de sedessapientiae.

Begrijp mij niet verkeerd. Ik weetdat
het nodig is dat bepaaldemensenzich
met politiek bezighouden.Natuurlijk. Ik
sta daarenboven ook zeer tolerant ten
opzichte van elke groepering; immers.
wie aan politiek doet. die heeft per
definitie de waarheid in pacht, daaraan
valt dusniet te tornen. Maar tevensishet
zo dat er velengeërgerdzijn, niet alleen
door die overduidelijke agitatie endoor
die doorzichtige prietpraat - aanbeide
kanten, maarvooral door het feit dat die
agitatie en die prietpraat verhoudings-
gewijsveelteveelbelangstellingopeisten
ook krijgt, door het feit dus dat die
agitatie en die prietpraat marginaal zijn.
Kan mendit vanallestudenten(intellek-
tuelen) blijven aksepteren? __

Pascal Cornet

Luc en Freud
c VIDEOBesteWim,

Jeroddelrubriek "kreten en gefluister" is
ongetwijfeld het leukste hoekje in Veto
van de laatste jaren. Vooral de brief-
wisselingdie steevastop het verschijnen
ervanvolgt, loont de moeite.Hier alvast
mijn reaktie op de "Freudiaanse lapsus-
sen" die ik volgensjebijdragevan vorige
weekzou begaanhebben.Ik hebhet op
de Stuurgroep inderdaadgehadover de
opening van "De Rektor ... Daarmee
bedoelde ik helemaal niet, zoals jij
suggereert,deopeningvanhetakademie-
jaar, of iets anderswat jij schrijft, maar
doodgewoondeopeningvaneencaféop
de Oude Markt. Helemaal geen lapsus
van mijnentwegedus,enalser al sprake
is van ietsFreudiaans,danzulje dat bijje
informant moeten zoeken. Of had jij
misschieniets verkeerd begrepen?
Tot eenvolgendekeer,
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De mensendie op dinsdag 16november
niet naar het optreden van Scooter
geweest zijn in de Stella, zullen van
vriendenwel reedsvernomenhebbendat
dezenietzijn komenopdagen.Dit vind ik
een spijtige zaak, en vooral voor de
organisatoren,demensenvanekonomika.
Ik kan hun standpunt begrijpenen vind
hetdanook maarnormaaldat zeScooter
gerechterlijk zullen vervolgen.
Wat ik echterniet begrijp. is waar de

organisatorenhet lef vandaanhalen om
dan nog 130fr. inkom te vragen(100fr.
voor de leden).Het minstewatzekonden
doen,wasdemensenopdehoogtestellen
voor deze de zaal binnengingen. Een
andereoplossingwasgeweest,de inkom
op 50 fr. brengen bijvoorbeeld. Maar
zeker niet wachten tot iedereenbetaald
heeft, endan afkomen dat het hun spijt
dat Scooter er niet is. En met die
vervolging zijn wij ook niet zo veel.
Ik vind het gewoon schandalige'Op-

lichterij. Het gaatmeniet om die 130fr.,
maaromdie 130X X personendie 130fr.
betaaldenom Scooterte zien.Dit is naar
mijn vermoedeneenaardig sommetje.
Toen ik dan nog via een mikrofoon

vernamdat ik aande ingang2bonnetjes
zou moetengekregenhebben,ging mijn
bloed pasgoedaanhetkoken.Nogmaals
bedrogen. Als dat hun manier van
handelenis, dan zoudenzeer toch beter
mee stoppen. Eerlijk duurt het langst.
Voor teaktieshierop kanje steedsterecht
bij:

Twee groepjes studenten lopen zichzelf
de laatste tijd in Leuven nogal in de
kijker, en er zijn nog eenpaar anderen,
meelopers,en die lopen, wat dacht u,
mee... Is heteenruimeschattingwanneer
we zeggendat zesamende volle tweeof
drie. of zo u wil, vier of vijf procent van
de totale studentenbevolkinguitmaken?
Ja, dat is een ruime schatting.
Links? Uiterst links? Ekskuzeert u

mij, ik ben slecht geïnformeerd, edoch
'Onkruit'. 'Marxistisch-Leninistische Be-
weging' en 'Anarchistisch Kollektief zijn
namendie klinken.
Rechts?Uiterst rechts?Ook hier heb

ik mij koppig van alle informatie afge-
sloten, maar het 'Katholiek Vlaams
Noogstudentenverbonä' en het' Nationa-
listisch Studenten Verbond' zijn namen
die niet onopgemerkt zijn gebleven.
Daar stopt dan ook mijn betrokken-

heid. Wat deze mensenallemaal rond
zich heenspuieninteresseertme,om het
zo te zeggen,geenbal. Daarover heb ik
het dusniet. Dezemensenechterergeren
mij, en dit om twee redenen:
I) De volslagenstupiedehetzedie er op
dit ogenblik tussen beide ekstremen
wordt gevoerd.Als buitenstaanderkrijg
ik voortdurend de indruk dat menmeer
gericht is tegen deander,dan wel op het
aanbiedenvan eeneigengedachtengoed
(waartegenik danook in hetgeheelgeen
bezwaar zou hebben). Nu nog daarge-
latendat menhierdoor heelwat kostbare
tijd laat verloren gaan om de echte
problemen (en ieder de zijne) op te
lossen,of omdit tenminstein onderlinge
tolerantie te proberen, vind ik het
volgendeerger:
2) De arrogantie die men in en rond al
hetgebakkeleiaandedag legt; mengaat
er blijkbaar van uit dat de onderlinge
strijd (ruzie) belangrijk is en eenieder
aangaat. Ik meendat men hier over het
hoofd ziet dat de overgrotemeerderheid
van de studenten zich helemaal niet
interesseert in dit schijn-politieke ge-
beuren,menrou zelfskunnenzeggendat
de grote meerderheidook in de echte

ecomag

llllHllllet eiiiii\'fQft neUlIt Oft
het dreigen met ordinaire stok-
slagen en gesofistikeerde injek-
ties ... Wel, 99:, steken dadelijk de
broek af, de :-'andere werken bij de
'Zwijger' en verdienen zoals Jan
Blokker ~,OOO fr. per stukje.
Kortom, ik wil dit maar zeggen

als ik zonder inhoud, onderwerp, ei
zit, dan helpt het niet à la Simon de
realjteit uit te persen, te filteren, te
ontkleden, dan helpt het niet à la
blijmoedigen het niets te schil-
deren. van saus te voorzien, aan te
kleden, neen, dan helpt het trukje
van Hardiokles IGriekenland, 6,':;
v. Chr.) schrijven over het feit dat
er niets te schrijven valt.

TV-touché 'Martens is met een
zware griep uit Moskou terug-
gekomen. Vrienden en kennissen
hadden vodka verwacht.'
Ei van Newton 'De zoveelste
verrassing dus. Toen gestemd
werd voor Martens had men ook
iets anders verwacht.'

De eerste weken heb ik gepro-
beerd de werkwijze van beroemde
kollega's toe te passen. In het
begin sjofelde ik van kroeg naar
kroeg, begon Amsterdams en
Haags te praten en nam elke plus-
drie-passer, elke taxichauffeur en
elke leegloper met visuele huwe-
lijksproblemen onder de arm. Rim-
pels kreeg ik. geen stof, tenzij
telkens ik mijn broek op het biljart-
laken .drukte.
Dan maar de Zwijger' open-

gelegd miet te wild, want voor je
het weet ben je aan de achter-
pagina). Vier, vijf kolumnisten,
waarbij kolumnist hier vooral bete-
kent dat je elke week iets schrijft of
beter, dat er elke week iets met
jouw naam onder op ongeveer
hetzelfde stekkie te lezen valt, dus
zoals ik al zei. vier, vijf kolumnisten
dingen naar je hand of je tolerantie.
Ongelofelijk hoe regelmatig men
veel pent en niets zegt. En dit is
waarschijnlijk de grote kunst.
Neem 1000 mensen. prop ze in
ouderwetse schoolbanken, deel
potlood en papier uit, beveel ex
cathedra 'Twee bladzijden over
niks, niente. nothinq, nihil.', stimu-
leer de prestatiezucht door het
beloven van aardbeientaart met
slagroom en kleurstoffen of door

Mag ik even je vestzakje lenen?
Mag ik even over de bol aaien?
Mag ik even op je knie postvatten ?
Inderdaad, ik wil uithuilen, emoties
verwekken en tutoyeren. Ik zit
namelijk meer en meer met een
probleem, in casu de inspiratie, het
item, de vonk waarop deze kolumn
gebouwd is. Het is vreselijk". Se-
bastian Coe kan ook maar begin-
nen lopen als het schot luchtige
hoogten opzoekt, Peter Paul Ru-
bens kon ook maar beginnen
schilderen als zijn vrouw uit de
badkamer kwam, de Strangers
kunnen ook maar beginnen zingen
als ze de plaat van een ander horen.
Daarover heb ik het dus, dat ene
duwtje, in de rug of ergens anders.
dat eenzame duwtje, dat kontakt-
advertentieduwtje. ,

Krist Levrau
Tervuurse Vest 119
3030 HE~RLEE

Onderwerpen voor volgende eie-
ren un voorbereiding} de Ha van
Humo voor Jan H. Verbanck, de
frietindustrie in de Tiensestraat
tijdens betogingen, vliegveld dan
toch verliefd op paus. Henk van der
Meyden mag 'Kreten en Gefluister'
niet meer schrijven. het trukje van
Hardiokles bis. Stef Vanthuyne
snel op de teentjes getrapt .... Spie-
gelei, spiegelei aan de wand, wie is
de mooiste dooier van het land?

Rechtzetting
In het artikel over Il.ll.ll-aktie (Veto
van 18november)stonddat deopbrengst
voor Leuvenrond hetmiljoen zouliggen,
'd.i. ongeveer 500000fr. minder dan vorig
jaar.'
Dit is echter maar ongeveer100000 fr.
minder: deopbrengstvorig jaar bedroeg
immers ongeveer1129000fr.

Werkgroep 3< Wereld
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DRUK MET STUDIEDRUK

Een eerste objektieve vaststelling houdt
verband met de meest voor de hand
liggende gegevens. Op 8jaar tijd liepen de
slaagpercentages drastisch terug. In '70-

'71 slaagden 51,5 % van de eerstekanners,
in '77-'78 was dat nog maar42,9%. Voor
een interpretatie van deze cijfers wijst
men meestal in de richting van de

Studiejaar 1962 of 1966 1978--
I' kan. Rechten 1836 (100) 2930 (160)
I' lic. Rechten 1860 ( 100) 4952 (266)
j' kan. Germaanse 3145 ( 100) 3365 ( 107)
r kan. Geneeskunde 2692 ( 100) 3765 (140)
I' doe. Geneeskunde 3341 ( 100) 4745 (142)
I' kan. Biologie 1964 ( 100) 2779 ( 141)
I' lic. Dierkunde 2034 (100) -3455 . (170)

" IC kan. Toeg. Wet. 2634 ( 100) 4719 ( 179)
IC jaar Bouwkunde 5221 ( 100) 4727 (90,5)

Zoals beloofd een inleidende
babbel over de lerarenopleiding,
aan ons aller unief beter bekend
als "het aggregaat".
Dit onderwerp is (net zoals
studiedruk trouwens) voor het
tweede opeenvolgende jaar een
werkingstema van Kringraad.
Weinig verwonderlijk wanneer
men de bedroevende situatie van
de aggregatie in ons land enigs-
zins kent. In dit artikel willen
we op een gestruktureerde ma-
nier de problematiek algemeen
schetsen, om in volgende artikels
de problemen van naderbij te
bekijken aan de hand van ge-
sprekken die de werkgroep ag-
gregatie met enkele specialisten
terzake heeft gevoerd.

onvoldoende

"

Hoe bedroevend is de situatie van onze
didaktisch-pedagogische opleiding ei-
genlijk? "Dl' didaktisch-peilagogische op-
leiding is volstrek I onvoldoendc ! Je moel
hel eigenlijk zctf leren door les Ie
gel'en ...... Een citaat uit een onderzoek
gevoerd bij afgestudeerde germanisten en
wiskundigen uit de Antwerpse regio. Er
zijn geen redenen om aan te nemen dat
het elders beter is...

In 1969 bleek bij een onderzoek van de
franstalige universiteit van Leuven dat
nagenoeg 75 % van destudenten ontevre-
den waren met de teoretische vakken van
de aggregatie-opleiding. Het onderzoek
in Antwerpen vermeldt een cijfer van
81 % ontevredenen voor de totale didak-
tisch-pedagogische opleiding.

Marginaal
Elke aggregatie-student zal je ongeveer
hetzelfde vertellen, waarbij negen kansen
op tien je de slotbemerking krijgt dat het
hem of haar toch niet interesseert. De
weinige proffen die zich aan deze unief
met de lerarenopleiding bezig houden,
hebben alle moeite van de wereld om die
opleiding praktisch te kunnen realiseren.
Zo stelt men in heel wat studierichtingen
vast dat aggregatiekolleges samenvallen
met verplichte vakken uit de vakoplei-
ding. De ingewikkelde maneuvers om in
dergelijke gevallen een voor iedereen

aanvaardbare regeling te bereiken botsen
soms op manifeste onwil van de proffen
die zich niet schamen om aggregatie
onwetenschappelijk en dus te negeren te
noemen. De soms weinig populaire uren
waarop de kolleges staan geprogram-
meerd (zaterdagmorgen bv.) dragen ook
niet bij tot een verhoogde interesse
vanwege de studenten.

Naast het feit dat de aggregatie te weinig
tijd ter beschikking heeft, moet men ook
vaststellen dat er even weinig financiële
en dus materiële middelen voorhanden
zijn. In de financiering van de unief is
geen geld voor aggregatie voorzien. De
karige middelen die men dan toch ter
beschikking krijgt zijn afkomstig uit de
pot der inschrijvingsgelden. Zowel door
de wetgever als door een groot deel van
de unief wordt de aggregatie als een
marginaal verschijnsel beschouwd. De
ondergeschiktheid van de lerarenoplei-
ding aan de vakopleiding wordt als een
doodnormale zaak aanvaard. Dixit L
Vcrhaegen : "De lerarenopleiding is aan
(/1 on:c universiteiten vrijwel steeds stief-
moederlijk behandeld geweest. De aggre-
gut!« voor hel hoger secundoir onden ..(is
zit gelrDOII ergens tegen de licenciaats-
opleiding aangeplakt, als "iets" dar men
IIU eenmaal willens nillens moel doorma-
keil indien men leraar I .. il worden." De
toekomstige leraren aan deze unief zullen
zich bijgevolg (voorlopig) met de gedach-

- lAST VAN STUDIElAST
individuele student. De daling het aantal
geslaagden zou te wijten zijn aan de
gewijzigde voorkennis van de studenten,
of aan een verandering in 11';n 'intellek-
tuele kapaciteiten' - wij zijn dommer
dan onze voorgangers? Nog een oorzaak
zou het gebrek aan motivatie bij de
studenten zijn: de krisis krijgt de schuld.
Slechte vooruitzichten op werk veroor-
zaken een onwil om echt inspanningen te
leveren voor een gedevalueerd diploma.
Maar als je de daling van het slaag-
percentage naast een paar andere cijfers
zet, kom je tot konklusies die een andere
richting uitgaan.

Studie: een
ongezonde bezigheid

Studeren is niet precies de meest gezonde
bezigheid. Dat is geen wereldschokkend
nieuws. Wie had nooit last van typische
eksamenkwalen als hoofdpijn, slapeloos-
heid, maagpijn en noem maar op? Met
zo'n klachten stap je naar de studenten-
dokter. Naar aanleiding van dergelijke
klachten deed het Medisch Centrum voor
Studenten in '79 een onderzoek naar de
leefgewoonten en de tijdsbesteding vn
derdejaarsstudenten. In de eksamentijd
verandert het leefpatroon van de door-
snee derdejaars grondig. Hij grijpt dan
naar allerlei middeltjes om het hoofd
boven water te kunnen houden. Hij
drinkt méér koffie en - hoe kan het
anders - minder bier. Wie rookt, rookt
méér tijdens de eksamens. Het aantal
zware rokers stijgt. Vooral het pillen-
slik ken neemtschrikbarende afmetingen.
Twintig percent van deze studenten
gebruikt medikatie; dit aantal verdub-
belt maar liefst in eksamentijd. (Die4O%
bestaat grotendeels uit meisjes - maar
de pil valt niet onder deze medikatie). De
'anti-stress' middeltjes waar de studenten
naar grijpen werken vaak de stress juist in
de hand (koffie).

Dit enerverende van de eksamens weer-
spiegelt zich trouwens in de moeilijk-

te moeten troosten dat zij tot de kaste der
marginalen behoren.

Daarnaast hoort men echter zo mogelijk
nog meer klachten over de inhoud van de
opleiding. Steeds weer krijgen deze
kursussen het verwijt dat ze veel te
teoretisch zijn: ..Dl' teorie houdt vee! Ie
weinig verband met dl' prak lijk. Te weinig
of geen prak tischc lip, over dl' onderwijs-
moeitijkheden. De teorie is alleen op de
ideale leerlingen gericht," (K. Van Goe-
them e.a .. 1979)

De klachten over te tcoretische kursussen
slaan niet enkel op de door pedagogen
gedoceerde vakken Algemene methoden-
leer. Proefondervindelijke Opvoedkunde.
en Geschiedenis 1'011 de Opvoedkunde.
maar zelfs op de. diverse kursussen
Bijzondere Methodenleer. Dergelijke kur-
sussen worden nochtans geacht de peda-
gogische teorie op de vakpraktijk toe te
passen. Het is uiteraard niet eenvoudig
om aan de universiteit een erg praktische
opleiding uit te bouwen, maar dat is ook
niet echt de bedoeling. Wel erg is het feit
dat men na het beeindigen van zijn
universitaire opleiding als volleerd leraar
wordt beschouwd (in teorie althans). Een
serieuze aanvangsbegeleiding, in welke
vorm dan ook, is nergens te bespeuren.
De bestaande recyclage-aktiviteiten heb-
ben meestal betrekking op vakinhoude-
lijkc bijscholing en niet op pedagogische

I~I~I)-I~I~
ook tweedehands elpe-es
(aankoop en verkoop)

ss

Raadpleging in verband met slaapstoornissen op het Medisch Centrum
tijdens het akademiejaar.

heden met slapen. Eén op drie studenten
slaapt slecht, één op vijf heeft alleen in
eksamentijd problemen. Dan wordt er
ook minder geslapen dan tijdens het jaar.
Een van de redenen voor het Medisch
Centrum om dit onderzoek te starten,
was trouwens het opvallend hoge aantal
slaapklachten gedurende de eksamen-
maanden. De pieken in'de grafiek (zie op
deze pagina) - een kleine in januari, een
grote in juni - spreken voor zich.
Bovendien scheert deze grafiek op 2 jaar
tijd veel hoger toppen ('76-'77 t.o.v. '74-
'75).

Tijdsbesteding: een
40-urenweek ook voor

de student?

deeld. Wat ons hier vooral interesseert
zijn de rubriek 'studeren' en 'verplicht
werk'. De resultaten: gemiddeld wordt
18,5 uur per week aan verplicht werk
(kollege,labo, seminarie) en 21,2 uur aan
studeren gespendeerd. Dat maakt een
gemiddelde van een 4O-uren werkweek.
De variaties zijn niet erg groot: bij
Sociale Wetenschappen haalt men een
gemiddelde van 35 uur, bij Toegepaste
Wetenschappen wordt het 45 uur.

Deze tijden lijken op zich niet erg
alarmerend, maar je moet wél een aantal
elementen mee in rekening brengen. Het
gaat hier om de tijdsbesteding gedurende
een doorsneeweek van 7 dagen, nl. een
week in februari. Dit is voor de meeste
studenten een relatief rustige periode,
wat trouwens ook uit de slaapgrafiek valt
af te lezen. Gedurende de eksamens kan
deze belasting tot gemiddeld 10,5 uur per
dag oplopen! Bovendien gaat het hier
over de nettotijd : als je bij deze 40 uren
'verplicht werk en studeren' de nood-
zakelijke tijdsverspilling optelt - de
snippertijd en de tijd om van en naar de
les te gaan - kom je aan een brutotijd
van 65 uur per week, of 13 uur per
werkdag. En niet te vergeten: het
onderzoek gebeure bij derdejaars, ge-
routineerde studenten die hun sporen al
verdiend hebben.

Als student is studeren je 'werk'. Klachten over de hoeveelheid stof
die je te verwerken krijgt, over een eksamenperiode die erg zwaar
uitvalt en dies meer worden dan ook gemakkelijk afgewimpeld. Te
meer daar Het Studentenleven doorgaans als een rooskleurig,
amusant bestaan afgeschilderd wordt. Dat wat studeren betreft iets
mis zou gaan aan deze universiteit, dat de student anno 1982 een
lastiger taak en daarmee een ongezonder leven zou hebben dan zijn
voorganger van zo'n vijftien jaar geleden ... het blijven doorgaans
veronderstellingen die in het universitaire wereldje met een fikse
schep zout genomen worden. Of dat rechtvaardig is, is nog zeer de
vraag. Links en rechts zijn er tekens aan de wand: als bisser bv. zie
je soms van het ene jaar naar het andere een kursus met een
hoofdstuk toenemen, in bepaalde richtingen staan er plots méér
uren geprogrammeerd in de kollegeroosters dan het jaar
daarvoor ...
Als je zulke fragmentaire vaststellingen op een rijtje zet, en daaraan
de harde cijfers uit een paar onderzoeken toevoegt kan de vraag of
'studiedruk ' al dan niet een imaginair probleem is een zinvol
antwoord krijgen.

Vergelijking tussen het aantal te studeren bladzijden in 1962 (of 1966)
en van 1978; dit in vijf studierichtingen.

De lerarenopleiding.' en U?
~~-- .~ --- =-:=r ~.

Aggregatie: nevenprodukt van' de' unief

GRAM MOF OON PLATEN

posters
t-shirts

songbooks
fantasie juwelen

Een tweede luik van hetzelfde onderzoek
gaat na hoe de derdejaarsstudent zijn tijd
besteedt. De dagdagelijkse studenten-
bezigheden werden in 6 rubrieken inge-

begeleiding. Vroeger en nu:
een ongekontroleerde

evolutieWetgeving
De aggregatie-opleiding wordt natuur-
lijk sterk gehinderd door de totaal
verouderde wetgeving die van 1929
dateert. Talloze pogingen werden sinds-
dien okondernomen om deze wet te
wijzigen. De heren Ramaekers en Hoyaux
waren de laatsten in de rij die hun
ontwerp met de regering ten onder zagen
gaan. Binnen de huidige wetgeving zijn
nochtans ook aardige resultaten te
bereiken, mits de wettekst ruim geïnter-
preteerd wordt. De lerarenopleiding aan
de UIA en het LUC zijn daar de
voorbeelden van.

De cijfers van dit onderzoek dateren van
1979, en schetsen de situatie van dat
ogenblik. De gegevens over studiebe-
lasting worden echter pas goed interes-
sant als je de evolutie over verschillende
jaren bekijkt. De grafiek van de slaap-
klachten geeft al een verschuiving, een
verzwaring aan. Objektieve gegevens
bevestigen dit. In 1980 gingen M. Bracke
(Medisch Centrum) en Erik Depreeuw
(Dienst voor Studie-advies) de evolutie
van twee aspekten van studielast na. In
vijf studierichtingen werd her aanral
verplichte uren les en hel aan lal blad-
zijden Ie kennen Slof onderzocht, en wel
voor de jaren 1962 en 1978.

Wat blijkt nu? Het aan lal verplichte
uren stijgt op die 16 jaar in alle
onderzochte jaren, behalve in 1< kan
Germaanse en in het eerste jaar Bouwd-
kunde, waar het daalt, en in eerste dok.
Geneeskunde. waar het gelijk blijft. In de
kandidaturen stijgt het aantal uren
gemiddeld met 4,3 uur, inde licenties met
3,3 uur. De stijging zit 'rn vooral in de
toename van het aantal werkkolleges.

Hoewel het hier slechts om het aantal

Ook aan onze eigenste unief sleutelt men
binnen de marges van de wet aan de
lerarenopleiding, maar het blijven uitein-
delijk allemaal schijnoplossingen. De
echte problemen die we hierboven aan-
haalden, nl. de strukturele en psychologi-
sche marginaliteit van de aggregatie
t.O.v. de vakopleiding en het te teoreti-
sche karakter van de lerarenopleiding
kunnen slechts door een andere mentali-
teit en een nieuwe wetgeving worden
opgeruimd. Alle andere oplossingen die
men aan deze en andere uniefs voorstelt
blijven uiteindelijk "iemand met een
kluifje in het riet Huren" bedenksels. roosteruren, dus om één aspekt van een

Luc De Ryck totaal studiepakket gaat, kan je. toch
spreken van een betekenisvolle sujgmg.

Hetzelfde geldt voor hel aanral te
kennen bladzijden (cfr. tabel). Gemiddeld
neemt het studiepakket met een dikke
50% toe. De stijging was het sterkst
tussen '70 en '74. Verklaring voor de
toename van de kilo's-te-vreten-papier:
eerst en vooral betekent meer uren les
automatisch meer stof te blokken. Maar
er is meer. Uit de cijfers kan je ook
aflezen dat in een uur tijd meer blad-
zijden stof 'gezien' worden. Zo is het
mogelijk dat in eerste dok Geneeskunde,
waar het aantal geprogrammeerde uren
gelijk bleef, het aantal te blokken» bladiijden oploopt van 3341 naar 4745o - een stijging van 42%. Een gelijk aantal< kollege-uren staat dus niet eens borgm voor een gelijkblijvende studielast.

~ Natuurlijk moetje met deze cijfers van te
m kennen pagina's voorzichtig omspringen.
Z Uitgebreide gedrukte kursussen kunnen
-t immers door een fatsoenlijke presentatie
- en een verwerkbare indeling van de stof
meen verlichlingbetekenen; je hoeft geen

I vervolg op pagina 6
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badges

TIENSESTR. 35 LEUVEN



4 Veto jaargang 9 nr. 9, dd. 25 november 1982.

'Je zou het er zo meteen niet'
uithalen, maar de Stuurgroep
waarover Kreten in het vorige
nummer Fluisterde, was áefina-
Ie ronde in de jaarlijkse begro-
tingsslag. Daaraan waren nog
algemene vergaderingen van de
raden voorafgegaan, die elk hun
begrotingen goedkeurden, en nog
twee Stuurgroepen. In deze laat-
ste werden in tien uur (waarvan 6
op 11 novem~er) alle begrotin-
gen overlopen en toegelicht,
inklusief deze van Veto en de
centrale A.S.R.-werking

Beleid in cijfers
Kort gezegd is <7n begroting een omzet-
ten in bedragen van een beleid, een
werking die men gedurende een jaar gaat
realiseren. Uitgaande van de A.S.R.-
princiepes bepaalt elke raad haar auto-
noom beleid, en samen stippelen ze de
werking uit die de A.S.R. centraal zal
voeren. Dat alles wordt vertaald in
begrotingen voor de diverse terreinen en
ingepast in een globale A.S.R.-begroting,
die voor alle onderdelen aanvaardbaar
moet zijn.
Een probleem is wel dat een begroting
per kalenderjaar moet opgesteld worden,
terwijl de effektieve werking zich over
een akademiejaar (september - septem-
ber)' uitstrekt. Zo kan het dus best zijn
dat, op basis van opgedane ervaringen

Na de ambiance
tijdens het akademiejaar '82-'83, er voor I

het akademiejaar '83-'84 wijzigingen in
de werking worden aangebracht, met
eventuele financiële konsekwenties. Die
wijzigingen moeten dan toch, voor de
periode september - december '83, opge-
vangen worden in de begroting van het
kalenderjaar '83.
In een begroting staan inkomsten en
Uitgaven tegenover elkaar en ze is 'in
evenwicht wanneer beide cijfers gelijk (in
balans) zijn. Maar de A.S.R. is met haar
onderdelen geel} korrimérciële organisa-
tie en beschikt daarom niet over vol-
doende eigen inkomsten om de uitgaven
te dekken. Zij kan echter beroep doen op
de Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS) om het tekort door een toelage op
te vullen.
Het opstellen van een begroting is
technisch eenvoudig. Enerzijds worden
de onkosten berekend om een werking te
realiseren: de uitgaven; anderzijds bere-
kent men wat men aan eigen inkomsten
zal ontvangen. Bij al deze berekeningen
wordt ook rekening gehouden met de
exploitatie (d.i. de effektief gerealiseerde
uitgaven en inkomsten) van het voorbije
jaar. Het tekort aan "inkomsten wordt,
wat de centrale A.S.R.-begroting betreft,
voor betoelaging ingediend bij de RvS.
Het opstellen van een begroting voor de
A.S.R.-onderdelen gebeurt op analoge

Marathonzitting van ASR's Stuurgroep : de begroting wordt
verdedigd voor de Raad van Studentenvoorzieningen.
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wijze, maar hét tekort op elk van die'
begrotingen wordt als toelage ingeschre-
ven in de A.S.R.-begroting. .

Begroting 1983
Voor 1981 werden een aantal initiatieven
voorzien of herzien en drongen er zich
een aantal onvoorziene prijsstijgingen op
die hun weerslag vonden in de voor dát
jaar opgemaakte begrotingen. Zo werk
o.m. werk gemaakt van het gebruiks-
klaar maken van het archief op Kring-
raad en Sociale Raad, waarvoor een
BTK-projekt werd aangevraagd dat van-
af september '81 begon en, met een
onderbreking van enkele maanden, mo-
menteel verder loopt tot begin '83.
"Veto" werd kwa organisatorische aan-
pak op een nieuwe leest geschoeid, en de
eerste grote prijsstijgingen voor energie
begonnen zich te laten gevoelen.
Ook in de raden werden aksenten
verlegd, maar die hadden - globaal
genomen - niet w'n grote weerslag op
de A.S.R.-begroting.
Het beleid dat in de begrotingen van de
A.S.R. en haar onderdelen werd neerge-
legd bracht het balanscijfer in de centrale
A.S.R. begroting 1981 op 11,2 miljoen,
waarbij voorO,8 miljoen eigen inkomsten
voorzien werden en een tekort van 10,4
miljoen voor betoelaging aan de RvS
werd voorgelegd. Door interne budgettai-
re moeilijkheden kende de RvS slechts 8,8
miljoen toe.
Om de genomen opties toch te kunnen
realiseren, werd dan naar andere extra-
inkomsten gezocht, die voornamelijk ge-
vonden werden in publiciteitswervtng,
Die inkomsten gingen rechtstreeks in de
begrotingen van de onderdelen zelf:
"Veto", het onthaalvademecum van
Kringraad, "Stuc voor Stuc" en affiches
van Kultuurraad.
Het inhoudelijke beleid van de A.S.R. en
haar onderdelen bleef grosso modo hel-
zei/de voor 1982 en ook in 1983 wordt dit
verdergezet. Toch daalden zowel het
balanscijfer van de A.S.R.-begroting
1982 tot 10.76 miljoen als de aangevraag-
de betoelaging bij de RvS tot 9,9 miljoen,
waarvan er 9.5 werd toegekend plus (vla
een ander kanaal) 190.000 voor ISOL.
Deze daling was het gevolg van het feit
dat in de deelbegrotingen ook extra-
inkomsten waren voorzien uit meestal
publiciteit die de centrale A.S.R.-begro-
ting ontlastte.
Zoals je uit de aangegeven cijfers wellicht
kan opmaken, benadert de ingediende
toelage bij de RvS voor de A.S.R.-
begroting deze van 1981, met een verschil
van 0,5 miljoen méér in 1983. Daarente-
gen stijgen de eigen A.S.R.-inkomsten tot
1,4 miljoen in 1983 tegenover 1981, of
goed voor 0,6 miljoen méér. Dit laatste
bedrag vertegenwoordigd praktisch de
geschatte inkomsten via publiciteit. In
tegenstelling tot 1982, meende de Stuur-
groep dat het de duidelijkheid ten goede
zou komen als de reklame-inkomsten als
dusdanig zouden opgenomen worden in
de begroting. Dit stemt trouwens overeen
met de werkwijze die toegepast wordt op
de reklamewerving : in de loop van 1982
is er een werkgroep binnen de A.S.R.
opgericht die instaat voor het praktische
verloop van de werving, en die dit doet op
basis van inhoudelijke en praktische
kriteria; de verkregen inkomsten gaan
naar A.S.R. centraal en de Stuurgroep
bepaald wélk aandeel voor wàt bestemd
wordt.
Dit verklaart meteen ook bv. de in de
A.S.R. voorziene verhoogde toelage aan
Kringraad met 80.000 fr. (inkomsten
"Vademecum") t.o.v. '82 of eenzelfde
verhoging van de Sportraadtoelage
(sponsoring sportmanifestatie); ook de
"Veto"-verhoging is hierdoor groten-
deels te verklaren.
In de verantwoording naar de RvS toe,
stelde de A.S. R. dat zij begrip heeft voor
definanciële situatie van de Raadendat de
A.S.R. in de mate van het mogelijke een
inspanning wil doen om deze te verlich-
ten; maar dit mag de RvS niet ontslaan
van haar taak om de studentenwerking
mogelijk te maken zoals ze dit al twee
decennia doet. De A.S.R. heeft nu
eenmaal niet tot roeping als reklameburo
op te treden en het ingeschatte bedrag is
hetgeen optimaal realiseerbaar wordt
geacht zonder de A.S.R. of een van haar
onderdelen inhoudelijk of praktisch eks-
tra te belasten .

. Inkomsten

begrotingsjaar"8 Teen batig saldo dat in'
'SJ opnieuw wordtingebracht.
Behalve de reklame-inkomsten, bevat het
patrimonium nog huurinkomsten van de
studentenkamers die op de 3de verdie-
ping van 't Stuc verhuurd worden, en er
werd berekend dat intresten op een
spaarboekje zowat 20.000 fr zouden
moeten aanbrengen. I.p.v. de toelagen
voor personeel, waarvan slechts maande-
lijks een deel afgaat, praktisch onaange-
roerd te laten liggen op een gewone
bankrekening, werd er geopteerd om
deze ondertussen toch nog iets te laten
opbrengen door ze op een spaarboekje te
zetten.
De energierekuperaties komen zowat
voor de helft uit de bar van 'I SIUC, nl.
7/72 van de rekeningen die er jaarlijks
betaald worden aan energiekosten voor
het Stucgebouw (de bar neemt 7/72 van
het gebouw in). Het ander gedeelte komt
voort uit het gebruik van de animaliezaal
van '1 SIUC waarvoor zowel Kultuurraad
(die de zaal beheert) a Is de andere
gebruikers 800 fr per voorstelling bijdra-
gen aan energiekosten.
De andere rekuperaties omvatten groten-
deels terugbetalingen door de raden van
karnoor- en poetsmateriaal dat de A.S.R.
centraal aankoopt. Hopelijk isde stencil-
dienst in 't Stuc je bekend. Tegenover de
inkomsten moeten de uitgaven van de
"verbruiksgoederen" geplaatst worden
plus 37.000 fr. voorde jobist die de dienst
verzorgt.

Vrijgestelden
De A.S.R. stelt 13 personeelsleden (vrij-
gestelden) halftijds te werk' Ivoor ISOL,
2 voor kringraad, 3 voor Kultuurraad en
Sociale Raad, I voor Sportraad. I VeLO-
redaktiesekretaris en 2 op het A.S.R.-
sekretariaat. 12 ervan zullen in '83
gemiddeld 17046 fr. netto per maand
verdienen. en de centrale A.S.R.-boek-
houdster 19418 Ir (indien de indek s-
aanpassing normaal verloopt m '83, wat

••
. in '82 niet het geval was). Voeg daarbij de
wettelijke vergoedingen aan gewoon
vakantiegeld, eventueel vakantiegeld bij
ontslag of eindejaarspremie (samen:
415246 fr), dan houdje zowat 1,4 miljoen
(6f 1/3) over aan sociale en fiskale lasten
voor de werkgever, i.C. de A.S.R.
Onder bijkomende personeelskosten val-
len de reeds vernoemde stencildienst-
jobist en de vergoeding voor een jobist
die de Stuclokalen wekelijks een poets-
beurt geeft. Daarnaast is er inbegrepen:
een verzekering voor het A.S.R.-perso-
neel en een/verzekering voor alle per-
sonen die tegen vergoeding een prestatie
leveren In de A.S. R.( -geledingen): de
reeds vermelde jobisten, een jobist in
ISOL en Sportraad om de drukte in het
begin van het akademiejaar te helpen
opvangen, eenjobist in Kringraad om het
'vademekum' te herwerken en drukklaar
te maken, een onderhoudsjobist voor de
kantoren van Sociale Raad en de schare
die instaat voor de 'Veto'-verzending.
Kultuurraad valt niet onder deze rege-
ling: zie verder.

Andere onkosten
Het onderhoud van hel Stucgebouw kost
geld aan: vensters lappen, nazicht van
sanitaire, elektrische en verwarmings-
installatie, kuismateriaal en eenjaarlijkse
preventieve bestrijdingsbeurt van kak-
kerlakken ... De stookolie- en elektrici-
teitsfakturen zijn verantwoordelijk voor
het bedrag aan energiekosten.
Het intens gebruik van typmachines en
de stencildienstapparatuur heeft wel eens
onverwachte panne tot gevolg (enerzijds)
die niet voorzien zijn in de onderhouds-
kont rak ten (anderzijds) voor dit mate-
naaI. verspreid over alle A.S. Ri-gele-
dingen:' dat zijn de hersteltingen en
onderhoud.
Hel telefoongebruik (geschat op 244000
fr.) in 't Stuc en de aankoop van reeds
vermeld kantoormateriaal en poetsmate-
riaal (59000 fr) zijn de hoofdverant-
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Overlopen we nu de afgedrukte posten
met hun bedragen.
De A.S.R. had bij de afsluiting van het
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e cijfers
, woordelijken voor de administratie- ' I realiseren door tussenkomst van deel-
kosten ; kleinere bedragen zijn er voor nemers in centrale aktiviteiten (o.m.
o.m. postzegels en drukwerk (uitnodi- trips) en een inbreng van zijn bar voor
gingen, verslagen) van het A.S.R.-sekre- manifestaties anderzijds, haalde' het
tariaat. _ ~ gloednieuwe ISOL-bestuur zijn begro-
De algemene andere werkingskosten be- tingstekort met 43000 fr neer t.O.v. '82.
vatten gemeentetaksen op de verhuurde Op een omzet van 377532 fr in '83 wordt
kamers in 't Stuc en een tussenkomst in 300 000 fr subsidie gevraagd. ISOL is als
de jaarlijkse vorrningsdricdaagse van de 'foyer' erkend door 'Ontwikkelings-
raden. samenwerking'. Deze laatste instantie is
. I'eto' staat in voor een goede 0,5 miljoen het 'andere kanaal' waarover hoger
van de reklame-inkomsten. Telt men die sprake, die via de RvS ISOL betoelaagt.
bij de toelage van '82 (705 000 fr), blijft er Om principièle redenen (nI. ISOL is een
nog een verhoging van zowat 135000 te inherent onderdeel van de A.S.R.) en op
verklaren voor '83; die is te wijten aan: verzoek van lSOL, drong de A.S.R. er
de uitbreiding tot 12 blz., een zeer vorig jaar reeds bij de RvS opaanom ook
waarschijnlijke stijging van de druk- die lSOL-toelage langs de A.S.R over te
Kosten en een even waarschijnlijke ver- maken. Vermits dit vorig jaar niet
hoging van het verzendingstarief; en dit gebeurde, zal de A.S.R. nog met meer
alles berekend op een realistisch geachte aandrang hierom vragen.
I'erhogillg van de aktuele 4.000 'abon-
nees' tot 6.0()(J!

Toelagen
Een stijging in de toelagen aan Kringraad
~622 900 op een omzet van 627000) en
van Sportraad (763 500 op 808 500) werd
reeds hoger verk laard. Sociale Raad blijft
praktisch op het nivo van '82 (743650
toelage in '83 op een omzet van 1289480).
Op basis van de eksploitatie van het
akademiejaar '81-'82 enerzijds, en met
o.a. de optie om wat inkomsten te

De toelage aan Kul/uurraad is aljaren een
uitstekertje door haar omvangrijke akti-
vitellen en dienstverlening op kultureel
vlak. Voor '83 is haar omzet 5,29 miljoen,
waarvan 3,47 miljoen eigen inkomsfen.
In '81 bedroeg haar begrotingstekort
bijna 1,7 miljoen. Dit werd in '82
teruggebracht tot 1,4 door een toelage
vanuit het Buro Akademische Raad
(BAR). Indien het BAR ook voor '83 dat
verschil bijpast, daalt de A.S.R.-tussen-
komst aan Kultuurraad tot 1,5 miljoen.
De 100 000 fr verschil t.o.v, '82 vindt haar

AKADEMISCHE RAAD

verklaring in een verzekering die Kul-
tuurraad apart afsluit voor de per~nen
die onder haar verantwoordelijkheid
prestaties verrichten: jobisten-technie-
kers, begeleiders werkgroepen, de kern
medewerking aan de produktie (het
'Oedipus'-projekt), e.d. Met deze ver-
zekering wordt een einde gemaakt aan
een reeds jaren aanslepend probleem
waarvoor totnogtoe slc _:1«, deeloplos-
singen waren gevonden en meteen wordt
Kultuurraad door deze verzekering ge-
dekt indien zij aansprekelijk zou gesteld
worden voor schade die toeschouwers of
deelnemers aan de werkgroepen zouden
opgelopen hebben tijdens aktiviteiten
van Kultuurraad .
Het bedrag voor de Financiële Kontrole-
kommissie (FKK) werd op hetzelfde nivo
gehouden als lil '82 omdat uit de
eksploitatie van vorige jaren is gebleken
dat nog geen 80 % van het beschikbare
bedrag aan maandelijkse subsidies op-
gebruikt werd.
Tenslotte wil de A.S.R. uit de hernieu-
wingsprovisic voor de vergaderzalen van
't Stuc nieuwe stoelen aankopen ter
vervanging van gepensioneerde kolle-
ga's,

Zo ziet de A.S.R.-begroting '83 eruit die
de Stuurgroep eensgezind goedkeurde en
waarvan het tekort deze week ter
diskussie ligt op de RvS. Of de RvS
Sinterklaas, dan wel Zwarte Piet zal
spelen, is wellicht nieuws voor januari,
omdat eerst vlàk voor de Kerstvakantie
een beslissing over de roelage wordt
genomen.

M.M. •
Examenlast, een lastig probleem
Op de laatste academische raad, deze van 15 nov. laatstleden, was
examenlast het belangrijkste gespreksonderwerp. Ik hoor je al
victorie kraaien en zie je al denken: «Eindelijk zal ons probleem
eens bekeken worden, eindelijk erkent men onze toenemende
examenlast ». Misschien denk je wel iets anders in dele aard. Maar ...
niets van dat alles is juist, want niemand van de studenten zou er
aan denken dat de proffen ook examenlast ondervinden en dit
proberen te verhelpen. Hoe het allemaal begon ...

te richten die zich onledig zou houden
met het probleem van evamenlast voor
prollen. Deze commissie IOU dan verder-
reikende voorstellen kunnen uitwerken
die waarschijnlijk ecn verandering van
het examen-reglement zouden meebren-
gen. Dele nota van de V.V.P.L. vonden
we reed .. terug op de agenda van de A. R.
van oktober, maar toen werd het uitge-
steld. Dit gaf ons de gelegenheid om tc
reageren. De nota werd besproken op d
A.V. van Kringraad en daar werd een
brief verstuurd naar de A. R. waarin de
A. V. van Kringraad stelt dat het pro-
bleem van examen last voor professoren
minstens analoog ligt als dat van studie-
last voor de studenten. Daarom verzet de
A.V. van Kringraad zich in deze brief
tegen de oprichting van dergelijke com-
missie, tenzij deze commissie zich zou

bezighouden met studie- en evamenlast.
en dit bekeken vanuit beide hoeken,
zowel vanuit de studenten- als vanuit de
docentenhoek.
Terug naar de laatste A. R lelt.
Hier werd dan de nota van de V. V. P. L.
voorgesteld doch echt enthousiast ont-
haald werd ze nu ook met. Men zag er wel
een probleem in voor sommige facultei-
ten. maar of men het zo algemeen kon
stellen, daarvan was men blijkbaar niet
overtuigd. Er werd wat heen en weer
gepraat over eventuele aanpassingen,
maar desondanks kwam er niets zinvols
uit de bus. Meteen hield Visje (stvw) zijn
pleidooi waarin hij wou aantonen dat het
probleem van de examen last voor prof-
fen en dat van studiedruk voor studenten
in feite niet te scheiden valt. Hoe kan men
nu een examensysteem gaan veranderen
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zonder dat dat lijn invloed heeft op de
studenten. Bijvoorbeeld, als men exa
mens zou organiseren over vakgebieden
in plaats van over alle colleges, dan
Vinden wij dat dat voor de: studcru en liJn
studielastprobleem zware gevolgen heeft.
Lireindelijk werd men het dan toch eens,
en het volgende werd voorgesteld.
- men lal het probleem van examenlast
voor professoren binnen elke faculteit
afzondertijk bekijken en dit In aanwezig-
heid van studenten.
- het probleem van studiedruk zal men
ook bespreken in de poe van elke
faculteit. Hier zal men ook de mensen
van het DUO (Dienst Universitair On-
derwijs) moeien uitnodigen zodat deze
zelf de cijfers die uit hun onderzoekingen
naar studiedruk en studielast voort-
komen kunnen voorstellen en verklaren.
Daardoor kan de mogelijk heid tot ver-
keerd interpreteren van deze cijfers voor
een groot stuk weggenomen worden.
- na drie maanden zou elke faculteit van
beide problemen terug verslag moeten
uitbrengen op de A.R.

Zo is in feite de bal teruggespeeld naar de
faculteiten en zal het belangrijk Lijn dat
de ..tudentenvertegenwoordigers daar
goed op de hoogte zijn van den'
problematiek. Kringraad brengt trou-
wens binnenkort speciaal voor studenten
op PO C's een brochure uit over de
technische aspecten van de discussie rond
studiedruk ... een hulp om beter bcvlagcn
ter IJ' te komen. Verder werd op deze
A.R. door de A.V. van Kringraad nog
een interpretatie gevraagd van de artikels
15 en 24 van het examenreglement.
Daarvan was er reeds verslau te vinden
op de voorpagina van de v~rigc Veto.
Dus neem de vorige Veto en Je blauwe
collegerooster, en je weet het weer.
Prettig was wel dat Prol'. Sabbe plots dele
nota (bewust of onbewust) begon te
verdedigen tijdens het voorgaande agen-
dapunt, waarvoor wc hem dan ook
dankbaar zijn.

Verder bevatte de agenda nog enkele
informatieve puntjes waaronder een
document over de situatie van de
studentenpopulatie aan de K.U. Leuven
binnen de nederlandstalige Mudenten-
populatie het interessantst was. Daar-
over Lal wel eens iets meer verschijnen in
een volgende Veto.

I.en aantal prollen binnen de humane
wetenschappen constateerde dat cr colle-
gae waren die veel evamens hadden afte
nemen op een redelijk korte periode. Di!
wilden Ie even nakijken en er werd een
enquête georganiseerd in de meeste
faculteiten van de humane wetenschap-
pen. Deze vragenlijst - een vraag dus
naar de examenlast van de professoren-
werd verzonden naardezen waarvan men
vermoedde dat ze te veel examens
moesten afnemen. Daaruit bleek dat de
gccnquctccrde proffen gemiddeld 589
studenten examineerden op 19dagen tijd
in de Iittijd'van juli. Dit brengt ons op
e<:jl Cijfer van 31 evamen- per dag. en dit
19 dagen lang.

Hieruit concludeerde men dat er binnen
de humane werenschappen voor som'
migc prollen een te grote evamenlust was
en daarom werd op 12 febr. 81 op de
groepsraad van de humane wetenschap-
pen beslist een 'cornnussrc cvarncnlast"
op te richten. Deze commissie kwam
driemaal samen en ondervocht enkele
voorstellen die via de enquere uit de bus
waren gekomen. Dele voorstellen moes-
ten IC wel o.xler loeken bi n nen het kader
van het huidig examen-reglcment. De
commissie kwam tot de volgende beslui-
ten:
- de examenkwaliteit moet in ieder geval
gewaarborgd 'blijven',
- men zou de mogelijkheid moeten
bekijken om het W.P. (wetenschappelijk
personeel) in te schakelen bij de verbe-
tering van examens.
- bij de opdrachtomschrijving van de
vacatures zou men meer aandacht moe-
ten schenken aan het aantal af te nemen
examens en het aantal te lezen eind-
verhandelingen,
- bij het opstellen van het examenrooster . . d. . . ..
zou men moeten voorrang geven aan de Na 24 sportieve, natte, zonnige, 'onkere, schitterende, vermoeiende, zwetende, saaie, lollige
zwaar belaste professoren. uren besloot de even volhardende diskobar met Vangelis ter begeleiding van de massale
Drastische v?erandering v~n examenvorm fakkelkoers. Da t laatste in een lel uitgedunde versie van vorig jaar; iedereen glibberde immers Lieven Boone
(schr~fteItJk. mondeling"), andere orga- de bermen op om het schouwspel in optimale omstandigheden te kunnen gadeslaan. stvw Acad. Raad
rusane ervan en zo kon men met

."..... ADVERTENTIE~--

Uil werken daar men in deze commissie
gebonden bleef aan het evamcn-rcgle-
ment. Deze commissie zag haar onmacht
in en daardoor werd het probleem
doorgeschoven naar A.R. Hier bracht de
V.V.P.L. (Vereniging voor Vlaamse Pro-
fessoren te Leu ven) het probleem op de
agenda. Zij vroegen concreet aan de A.~.
om voor gans de unief eén commissie op
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(vervolg van pagina 3)
tijd te steken in het organiseren van een
verwarde proffesorale uiteenzetting of
van slordige notities. Maar iedereen kent
de praktijk. Zo gauw een kursus op
papier staat, heeft een lesgever vrij spel
om een heleboel bijkomende stof te zienl
die je bij je bundel getikte (en daardoor
vaak niet behandelde) stof moet optellen.
Op die manier is een kursus vaak een
middel om de arme studentenhoofden
nog wat voller te proppen, en als zodanig
een verzwaring. Handgeschreven notities
garanderen in elk geval dat de prof de
stof ook werkelijk behandelt. Het is hoog
tijd om ons eens te bezinnen over de
kriteria waaraan een goede kursus moet
voldoen.

DRUK MET STUDIEDRUK

Programmahervormingen gebeuren maar
al te vaak in het wilde weg. Men geeft zich
zelden of nooit rekenschap van een
eventuele toename van de studielast. Denk
maar aan de voorgestelde programma-
hervorming in wiskunde/informatika
(cfr. VETO nr. 6) en aan de willekeurige
toevoeging van maar liefst 3 semester-
uren in eerste kan filosofie dit jaar. Men
beschikt niet over nauwkeurige metingen
van de belasting van oude of geplande
vakken.
Als je de manier waarop programma-

hervormingen tot stand komen even
onder de loepe neemt, stel je trouwens
vast dat daar véél meer dan het streven
naar degelijk onderwijs en echte vorming
meespeelt. Vakken worden 'geboren' als

een assistent dringend benoemd moet
worden. Proffen vinden maar al te gauw
dat aan de (onvermijdelijke) uitbreiding
van hun vakgebied ook een evenredige
toename van hun stof moet beant-
woorden. Het principe 'voor wat hoort
wat' is onbekend: minder relevante of
verouderde aspekten van hun stof blijven
behouden.

LAST VAN STUDIELAST

Het licht op rood...
Een optelsommetje van deze alarme-
rende gegevens uit verschillende hoeken
is gauw gemaakt. Slaagpercentagesdalen.
Studenten zijn ongezond, vooral tijdens
de elcsamens. In studeren kruipt onder de
eksamens onredelijk veel tijd. Tussen
1962 en 1978 nam het aantal bladzijden
en kollege-uren toe... Je kan in ieder
geval niet langer beweren dat studiedruk
onmogelijk is, niet kàn. De diskussie over
konkrete cijfers of deelaspekten van deze
onderzoeken daargelaten, kunnen alvast
enkele konklusies gemaakt worden.

Studielast kan zwaar lijken. Gelukkig volgt er een lange en
welverdiende rust aan het doplokaal.

Dirk Mommaerts,
1ste Lic. Bul"g. ingenieur

,100
Dirk Mommaerts, 1ste Lic. Burg. ingenieur, uit Heverlee is één van de 184
gelukkigen die in aanmerking kwamen voor de actie die Stella Artois in
oktober j.1. op touw heeft gezet.

Dat zat namelijk zo ..., dat alle studenten ingeschreven aan de KU Leuven,
die in de maand oktober 21 werden, maar liefst 100 gratis Stellatickets
kregen als verjaardagsgeschenk van vadertje Artois, om samen met hun
vrienden de bloemetjes eens goed buiten te zetten. Iets wat een studen-
tenbudget zeker niet altijd toelaat.

Wij zijn dan ook eens bij Dirk langsgegaan om te vernemen wat die er zoal
van vond.
Hij vertelde ons dat hij na een reeks zware examens in september
dringend aan vakantie toe was. (een student wil ook wel eens wat)
Toen hij weer thuis kwam vond hij een brief van de Brouwerij Artois in de
bus. De verrassing was namelijk groot, 100 gratis Stellatickets !Hij kon het
aanvankelijk moeilijk geloven en dacht meteen aan een studentengrap of
een publiciteitsstunt met voetangels. Maar je weet toch nooit, even
checken jongens ... en effektief, dat bleek allemaal te kloppen.

Eens de bonnetjes op zak en de vrienden bijeengetrommeld, kon de grote
exkursie van de leuvense Stellakroegen beginnen. Het ging van «De
Clijne Tafel» naar «Den Allee», zo naar «Oe Rits» om te eindigen in de
«Erasrnus».

Het was formidabel aldus Dirk, ·zo eens echt royaal, maar dan ook
ROYAAL te kunnen trakteren.
Dirk wil dan ook uit de naam van alle «gelukzakken» en de vrienden die
meegenoten hebben van het Stellafestijn, de brouwerij Artois van harte
danken voor dit fantastisch initiatief.

Je ziet maar, het studentenleven heeft
ook zijn mooie kanten.

Het is in elk geval duidelijk dat het licht
nu op rood staat. De geciteerde gegevens
zijn frappant genoeg om studiedruk te
veronderstellen. Het is dus echt geen
'modeprobleem' . En er zijn geen garan-
ties dat we binnen 5 jaar niet met een
gemiddelde netto studietijd van 50 of 55
uur zitten, of dat er links en rechts nog
een aantal kollege-uren bijkomen: de
universitaire strukturen lenen zich uit-
stekend tot een onbeperkt uitdeinende
studielast. Deze 'olievlek' moet dringend
onder kontrole komen. -

KRINGRAAD WERKT! MAAR HOE?

Hetzal je misschien opvallen dat het studiedrukprobleem al meer dan
eens de Veto-bladzijden teisterde. Ook de studentenspeech op de

akademische zitting van 4 oktober ging erover. Kringraad-A.S.R., de
studentenraad die zich met het onderwijsbeleid bezighoudt, is inderdaad
een gekoördineerde aktie tegen de studiedruk begonnen. In Veto zullen
we deze en de volgende weken proberen de verschillende aspekten van het
probleem te belichten. We mikken daarbij zowel op het grondig
informeren van de lezers (studenten én proffen) als op het kreëren van een
zekere politieke gevoeligheid voor een probleem dat steeds nijpender
wordt. Twee weken geleden kreeg je een beeld van de manier waarop men
soms te werk gaat bij het oprichten en aanpassen van studie-
programma's. Vandaag laten we je een gevariëerd en gepeperd soepje
proeven van wat wij noemen «de indikaties van het studiedruk-
probleem".
Gepland wordt nog een analyse van het in maart verschenen rapport

van het DUO (Dienst Universitair Onderwijs) over de studiebelasting in
een aantal fakulteiten te Leuven en te Kortrijk. We zullen dan trouwens
ook iets vertellen over de verschillende methoden waarmee men
studielast kan meten en over het soort normen dat men voor de studielast
kan opstellen. Tegen januari pakt Veto uit met een extra-katern: «Alles
wat je altijd al ... ". Die zal opgevat worden als een komplete brochure.
Voor de kringbladen die dat willen, wordt een apart artikel gemaakt.

Maar artikelen en studentenspeechen schrijven is niet het enige wat ze op
Kringraad doen. Het komt er tenslotte op aan om in de beleidsorganen
van de universiteit (Permanente Onderwijs Kommissies, Fakulteits-
raden, Akademische Raad) maatregelen voor te stellen. Om tegen het
(strukturele) macbtsoverwicht van de protTen op te kunnen tornen (die
daar immers steeds met een zware meerderheid zitten) is een grondige
kennis van de problematiek voorde studenten een absolute minimumver-
eiste. Daarom doet Kringraad ook zijn best om al die studentenvertegen-
woordigers (vele honderden) een basisvorming mee te geven. Behalve de
algemene A.S.R.-vormingsdriedaagse (in september) worden binnenkort
aparte studiedruksessies voorzien. De P.O.K.-studenten moeten daar
niet alleen een inzicht krijgen in het studiedrukdossier. Het is ook nodig
hen in te lichten over de manier waarop men in die organen te werk gaat,
of anders gezegd :welke spelregels er gelden.
Om de diskussie ook eens voor het grotere publiek te brengen, wordt ge-
dacht aan debatten in de fakulteiten. Op die manier zou je meer zicht
kunnen krijgen op' de manier waarop je eigen studentenvertegen-
woordigers met je professoren op de P.O.K.'~ diskussieren ..
Dit alles moet de weg etTenen voor een aktie naar Akademische Raad toe,
ergens halfweg in het akademiejaar. De voorstellen die nu nog in de
dossiers zitten, zouden tegen dan gemeengoed moeten worden, minstens
onder de studcnrenvergenwoordigers. Diskussie, doordachte voorstellen,
grondige vorming ... dit alles moet in het 'medebeheer' van de studenten
hand in hand gaan. (Lb)

r-----------ADVERTENTIE

KULTUURLEVEN
MAANDBLAD VOOR KULTUUR & SAMENLEVING

V A STEK RON I EU N !tH R
FILM, TEATER, PROZA, POElI E E" REt~GIE
KRITISCHE ANALYSES -VAN
HET MAATSCHAPPELIJK EN GEESTELIJK LEVEN

TEMANUMMERS 1982
WERKLOOSHEID
EEN VREDESEKONOMIE IS OE UITWEG!
MYSTERIE EN MATER IE
OE GEMEENTEN
JACOUES LACAN

STUDENTENABONNEMENT 1983
~50 FR. I.P.V. 70D.FR.

RAVENSTRAAT, 112, LEUVEN
P.R. 000- 01472 07 - 58



Ampère, Mérimée, Jaquemont, Rémusat
Fauriel, Custine, Delacroix, Benjamin
Consant, Paui-louis Courier, - en un
mot tout ce que ripoque comptoit de plus
brillant. Ruw geschets kan je stellen dat
hij van 1820 tot 1826 gebukt liep onder
die ongelukkige liefde en dat hij vanaf
1826 terug onder (die) mensen kwam.
Veel geld had hij niet, enkel wat zijn
tijdschriftenartikeltjes opbrachten, hij
kon dus ook maar een keer per dag, en
wel rond half 11, in een kafé neerstrijken.
Enzoverder.

20 juni 1832. in de hoedanigheid van
konsul in het Italiaanse Civita-Vecchia
en met weinig om handen. zet hij zich aan
het schrijven van zijn herinneringen uit
zijn Parijse tijd. Het wordt, zij het
moeizaam. een dokument van zijn leven
in dat Parijs. van de relaties die hij er had,
en vooral van wat hij er eigenlijk over
dacht. over zijn vrienden. over zichzelf.
In mémoires kan je immers alles kwijt,
het is een stiekem ventiel om opgehoopte
aggressie en woede kwijt te kunnen. Niet
dat deze Souvenirs d'égotisme' een afre-
kening geworden zijn. daarvoor is het
opzet veel te egotistisch. Het is tenslotte
nog romantiek in Frankrijk. Nu. ieder-
een houdt wel van romantiek. ik ook. van
mijn romantiek. Ieder zijn eigen roman-
tiekje, ieder zijn koesterhoekje, waar de
ander uit weg blijft. Dus. beste Stendhal,
waarom dan met jouw koesterhoekje te
koop lopen, waarom mij dat in de maag
splitsen. Ik hoef jouw souveniers niet, net
-zomin als jij de mijne moet.
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Oorlogstijd betekent chaos. angst en
gruwel. Ook de gewone burger wordt
dan niet gespaard. Dit heeft een
familie Steenwijk op een erg tragi-
sche wijze aan den lijve ondervonden
tijdens de laatste weken van W.O. 11.
Zoonlief Anton Steenwijk is de (uiter-
aard fiktieve) spilfiguur van de jong-
ste roman van Harry Mulisch.

Anton woont samen met zijn ouders
en zijn broer Peter iets buiten het
centrum van Haarlem. Nederland is
bezet door de Duitsers. het is 'hon-
gerwinter', De famillie Steenwijk
wordt op een avond opgeschrikt door
zes schoten. Peter gluurt door het
raam. Er ligt iemand op het wegdek.
voor het huis van de buren. Ze
herkennen hem. het is een gehaat
kollaborateur. Plots komen de buren
buiten en ze verslepen het lijk tot voor
het huis van de Steenwijks. Ze vrezen
duidelijk represailles van de Duitsers.
Peter rent op zijn beurt naar buiten
om het lijk tot aan het volgende huis
te slepen, maar het noodlot wil dat
juist dan de Duitsers arriveren. Na-
tuurlijk worden de Steenwijks als de
daders van de aanslag aanzien. Hun
huis wordt opgeblazen en zelf wor-
den ze als beesten afgeslacht. Alleen
de 12-jarige Anton sparen ze, want hij
is nog maar een kind. Hij wordt wel
één nacht in een cel opgesloten,
tesamen met een vrouw die aktief is in

Tragisch oorlogsverhaal

Harry Mulisch : Aanslag
tenzij misschien het feit dat sommige
toevalligheden iets té toevallig zijn
om nog realistisch over te komen.
Ook was het voor mijr: part niet nodig
dat Mulisch, meestal via dialoogstuk-
jes. steeds opnieuw de aktuele pro-
blemen van de respektieve periodes
aanhaalt (o.a. de oorlogen van Korea
en Vietnam, de inval in Boedapest. de
kraakpanden beweging, de provobe-
weging. de vredesbetogingen .... ) Zo-
iets mag natuurlijk wel. de schrijver
geniet immers een heilige vrijheid.
maar het komt nogal geforceerd over.

Verder geen negatieve kritiek, alleen
maar lof: een knap verhaal. een vlotte
stijl én een gemakkelijk leesbare
uitgave. Mulisch weet zijn lezer tot
het einde te boeien. De laatste
ontmoeting van Anion, die zich op de
koop toe middenin een massale
vredesbetoging voordoet in Amster-
dam. is zelfs als het ware een klimaks.
Alles wordt tragisch absurd. bijna om
dood te vallen. Wie is schuldig. wie is
onschuldig? Er is slechts één echte
schuldige (als we het fascisme ten-
minste niet meetellen), en dat is het
noodlot.

Maar het leven gaat verder. Altijd met
een onafschudbaar verleden en even-
eens altijd zonder toekomst, want die
is er nog niet. Een magere troost, isn't
it?

De
het verzet. Toevallig. zo zal later
blijken. is deze vrouw één der werke-
lijke verantwoordelijken voor de aan-
slag. die ook aan zijn ouders en zijn
broer het leven kostte.
Anten wordt de volgende dag bij
famillie in Amsterdam ondergebracht.
Daar groeit hij verder op. Schijnbaar
is hij de tragedie die hem overkwam
vlug te boven gekomen en zelfs
vergeten. Maar schijn bedriegt na-
tuurlijk. want we zitten nog maar aan
bladzijde 82 en het boek telt 254
bladzijden. In de tijd uitgedrukt wil dit
zeggen dat we (weliswaar met serieu-
ze bokkensprongen tussenin) van het
jaar 1952 naar het jaar 1982 mee-
gevoerd worden, om het verdere wel
en wee van Anton Steenwijk te
volgen. Het is niet mijn bedoeling van
het vervolg van zijn wedervaren ook
zomaar te verklappen. Dan is de lol
van het lezen 'er immers af. Maar het is
echt een knap staaltje van vakman-
schap hoe Mulisch zijn 'scheppings-
kind' terug in kontakt brengt met
mensen die toendertijd ook recht-
streeks bij de aanslag betrokken
waren. Het zijn bijna allemaal toeval-
lige ontmoetingen.
Mulisch bewijst (naar mijn beschei-
den oordeel) dat hij een knap roman-
schrijver is. AI ontsnapt hij niet aan de
typische stijl van de meeste neder-
landstalige auteurs. Het heeft iets
naïefs. Maar het stoort nooit echt,

.
"reten EI gefluister ...
Op 4 december? • Op 4 december
vliegt een stukje Leuven in de lucht. •
Nog niet gezien? • Het is nochtans
overal te zien .• Het gerucht wordt
verspreid via graffiti en nu zelfs mini-
affiesjes .• Goedkope reklamestunt ?
Gevaarlijk opzet? • Het archief van
Kreten en Gefluister is alvast in
veiligheid gebracht. •

Moskva 1.• Binnenkort kan men ook
in Antwerpen Russische Tv-beelden
op de buis krijgen .• Via de satelûet
Gorizont. • De Russen maken van
hun infiltratie een running gag .•
Binnenkort zitten we voor ons toestel
verwarmd door Siberisch gas, de
Russische kaas in het vuistje .• De
Morgen van woensdag ~'" november
meldt bovendien dat de abonnees
voor dit 14" programma geen extra
bijdrage moeten betalen .•

Bloot op de campus .• Op woensdag
11. stond een Inaar drank ruikende, is
dat niet verdacnt ") man de Franse
foto-tijdschriften Photo en Zoom te
verkopen in de hal van Alma 11. • De
bladzijden zorgvuldig opengevouwd
bij de naaktfoto's .• Van wie had hij
toestemming gekregen om daar zijn
waar aan te prijzen'? • Oh ja. Ik heb
toestemming ... van mezelf, hé.• Om
welke reden verkocht hij die tijd-
schriften? • Oh, da's voor een keri-
tatieve vereniging .• Wélke vereni-
ging. mijnheer? Euh ... 11.11.11.
zeker, maar nee, wacht. 't is al
december zeker, 't zal zeker wel
12.12.12 zijn. of zo ...• Bij navraag bij
een vrouwelijk personeelslid ver-
namen we dat ene Mr. Vandeven
verantwoordelijk is voor een even-
tuele toestemming .• Ja, die had ik
gezien. Hij kwam net de hal van de
Alma buiten.. Had waarschijnlijk
het oogje voor de toestemming dicht-
gehouden, errdat waarmee hij Brigit-
te Bardot of Sidney Rome zag,
open .•

000

Sociale Raad? • Wij vonden het al zo
raar dat Stef Vanthuyne na de be-
toging op 9 december opriep om de
avond van NSV te gaan boycotten .•
Dat kan nu goed zijn persoonlijke
overtuiging zijn .• En zijn goed recht.
Maar in funktie van voorzitter SoRa
doé je zo'n dingen toch niet... •

En Frank Uyttendaele dan .• Vrij-
gestelde Sociale Raad. • Afgestu-
deerd student wijsbegeerte .• Acco-
I cursus)specialist.. Sociale Raad
houdt zich toch ook bezig met
huisvestingsproblematiek. dacht ik
zo .• Hoe komt het dan dat Frank nog
steeds geen kot heeft? •

Nog meer huisvesting .• SoRa heeft
ooit een Zwartboek Huisvesting uit-
gebracht. • Met daarin alle mogelijke
aktuele klachten over koten in Leu-
ven .• Nu is Noël Herteleer ook een
vrijgestelde van SoRa .• Maar ook

',.

De mens wéét dat hij leeft •
wat geen frustraties opwerpt

zolang hij zich maar
niet afvraagt wààrom. (Kr)

Sten dhal' s moeizaam levensdokument

Egoïstische herinneringen
De revolutie van 1830 had
Henry Beyle konsul gemaakt.
Maar toen hij in Civita-Vecchia
geïnstalleerd werd, wist hij al-
gauw niet .hoe de tijd te doden.
En wat beter gedaan dan te
dromen, gedachten en belevenis-
sen op papier te zetten. Hij
besluit het relaas te doen van zijn
leven in Parijs gedurende de
laatste jaren van de restauratie,

Hij was er ongelukkig geweest. en soms
zonder inkomsten. Hij leed erg onder een
afgewezen liefde, en dacht er wel eensaan
zich een kogel 'door het hoofd te jagen.
Wel genoot hij van de konversaties. van
het blouissante salon leven. Overal wist
men. ook al had men het niet gelezen. dat
hij enkele boekjes geschreven had over de
schilderkunst, over de muziek. over
Italië. In die kringen was hij inderdaad
iemand. hij was de Stendhal. Als hij niet
met zijn vrienden in de Aux Frères
Provenceaux of in het Café Anglais
dineerde, kon hij dinsdags bij La Fayette
of bij Mme Ancelot aangetroffen wor-
den, woensdags bij Or. Edwards of bij
baron Gérard, vrijdags bij Stapfer of bij
Violet-le-Duc, zaterdag bij Cuvier, de
zondagnamidda bij Delécluze en de
zondagavond bij graaf de Tracy. Voeg
daarbij dat hij geregeld bij Luingay over
de vloer kwam. bij Aubernon, bij graaf
d'Argout, bij Amadée de Pastornet, bij
Hyde de Nenville, bij Mme de Mirbel, bij
Mme Dubignon, bij de dames Garnett,
bij gravin de Castellane enz. Bij die
gelegenheden onmoette hij mensen als

J.J.G.F.

ADVERTENTIE
BLOKKEN BEU ?

Vergeet het niet
CABAY . FOCHPLEIN

Q
cabay

6, LEUVEN

Tot ziens

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum

Snack Alma 11
Altematief

Stendhal. Egotistische herinneringen, Be-
zige Bij. Amsterdam. 1982, 132 blz.

Spring eventjes bij CABAY binnen
want daar wachten momenteel talloze
nieuwe boeken ui t de ne derLandse-
literatuur op u.... ~ -,'"
Een fijne ONTSPANNING aan een
schappelijke prijs !

OE
(..)ERJIGRO[P
VOE.OÎNG

ALMAMENU'S VAN MAANDAG 29 NOVEMBER TOT VRIJDAG 3 DECEMBER

Restaurant
Alma 11 en 111 Sedes

Ma. 29/11 soep van de dagromige
kampernoeliesoep
biefstuk
selder in room
aardappelen
dessert naar keuze

rorruçe
kampernoeliesoep
loempia
zoetzuur
rijst
rijst

rijst met
wakame en
paddestoelen
yognourt

tiroolse
varkens-
oester
yognvurt

0/.30/11 braziliaansesoep
genakte steak
scnorseneren in room
zilvervliesrijst
fruit

braziliaansesoep
kippen burger
rauwkost
kroketten
yognourt

granenscnotel
met
ei
yognourt en fruit

soep van de dag
rundgebraad
witlof
in boter
fruit

Woe.1/12 tomatensoep vermicelli
varkensrib
stroganoH
aardappelen
yoghourt met fruit

tomatensoep vermicelli
stoofvlees
met groenten
puree
yognourt met fruit

polenta
met
groenten
yognourt met fruit

soep van de dag
kalfsbrood
met
jonge wortelen
dessert naar keuze

00.2/12 dubarrysoep dubarrysoep
hamburger met ei kabeljouwrol groententaart
rauwkost selder met
zilvervliesrijst in tomatensaus rijst

puree
yoghourt yoghourt met fruit dessert naar keuze

andalousiesoep andalousiesoep
gepan. varkenssteak konijn braziliaanse
jonge wortelen op zijn vlaams maaltijd
aardappelen aardappelen met rijst
yoghourt yoghourt met fruit yoghourt

VrlJ,3/12

soep van de dag
l'S aVOfiqS, gehakte
steak ":'provencaalse
princessen-
bonen
yoghourt met fruit

soep van de dag
witte zalmfilet
met
nossibé-saus
dessert naar keuze

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. v oor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LED VAN DER AA. Tel. ALM A 229911

kotbaas .• Van een kot op de Diest-
sevest. • Waar hij weigerde om de
verwarming op te (laten) zetten .•
Komt-ie nu zelf in dat zwartboek? •

000

Het Laatste Nieuws .• Een krant met
perfektionistische medewerkers .• In
een artikel over het verstoren van de
NSV-bijeenkomst over marxisme
door het Anti-Fascistisch Front we-
ten zij te melden.. Dat de twee
ekstremen INSVen AFF dus) zwaar-
gewapend waren.. Onder andere
met zware asbakken op staanders .•
En daarna, tussen haakjes.. Eén
meter hoog .• Als je een journalist
ziet rondlopen met lintmeter. dan is
hij van HLN .•

000

Barmannen van 't Stuc .• Deze mensen,
voor wie de Stuc-bar een soort
OCMW betekent, zullen nu waar-
schijnlijk opgelucht zijn .• Want nu
zit één van hen in de Raad van Beheer
van Kultuurraad VZW.. Wat de
tapster in kwestie waarschijnlijk naar
verluidt grote ogen deed zetten .• Is
dat ze hiervoor zitpenninqen ont-
vangt. • En wel telkens 300 fr .• Als
ze met twintig zitten op die Raad van
Beheer, ka-i zij nét een tournee
générale geven .• Met koffie .•

Veto's ware aard blootgelegd .• On-
langs was een ploeg van dit blad op
de Vrije Universiteit Brussel .• Voor
de opening van nieuwe gebouwen
aldaar.. Een redaktielid van het
Brusselse blad Vrij Onderzoek vroeg
wie in feite deel uitmaakte van onze
redaktie .• Waarop een kollega van
hem antwoordde .• Maar dat is jou
toch bekend? Veerlig MLS-ers na-
tuurlIJkI.

000

De kringen en hun funkties .• Leu-
vens studentengebeuren raakt over-
geburokratiseerd .• J~ moest eens
zien welke funkties er in de verschil-
lende fakulteitskringen zo worden
uitgeoefend .• Zo is er in Appoloon
Ivan 't Sportkot) iemand die de winkel
doet. • En hij luistert naar de erg
Joodse naam van Serge Jacoby .•
En in Klio, van klassieke filologie
hebben ze een praeses ludiek Ivoor
de sociale sektor?) .• Bij Chemika is
er een zedenmeester .• Naam De
Coster .• Kijkt die - Bach neuriënd
- zorgvuldig de lengte van de
labojassen na? •

000

Wij verheugen ons .• Op het bestaan
van Filiae Universitatis.. Waar-
schijnlijk zullen die mensen zeggen
dat het hier om een ludieke. studen-
tikoze aangelegenheid gaat. • Want
het is een echte porrenktub, die op 24
november een fuif gaven .• En wij -
arme mannen, sinds de opkomst van
het feminisme - moeten nu opge-
luchtte kreetjes slaken. zeker WiV
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TONEEL 20.00 u. Het belang WIn .",It, blijspel van Oscar
Wilde. dÇlOr Thespikói1 Leuven, In Stadsschouwburg (Info
254564)
TONEEL 20.30 aA,.1ndfl oorlosI. een tami1ledrama door AKT
(regie Ivo yan Hove) in.STUC. Toegang 150/100. .
CONCERT 2O.00U.A,.~~(metfuif) The$ing/ssln
Zaal Albatros {Parijsstr.-Brusselsestr.~ Inkom 100/80. (WK
Appel, c.>elper,JJ Records, Campus.)

Zalerdag 27 november
TONeEL 20.00 U;; IMf NItmg WIn .",., (:zie vrijdag 26/11)

Zondag 28 noveM~r
ZONDAGMIDOAGCONCERT 11.00 u. P...... ÀiI Patyt~J.n
Van Mol, klavecimbelduo in Aud. Kult Centrum, Koning
AI~rtlaan52.Toegang 100/50 (stud, CJP, .••). "(. », ~.
~ ~

Máandag29 november
~.: ,.,;~"~ l

ALM :ZO.30u.o.l.elct.n~rouwvan Shohsi tmemure (Japan.
1963). In Aud. Vesalîus; 10k. 00.l7;··Toegàng 60/50 (KURA,
Andere SInema, TTT) Org. Oe And~re Film
TONEEL. 20.00 u. EtllP en groiin, toneelgezelschap tvonne
Lex, In Stuc. Org. Germania.
DEBAT 20.30 u. Js..""rlfl1l."'~enwet",.,de aoc",,. •• kfor l'
Sprekers F. Opsomef (kabinet min. ond.j en J. Bauwens
(djrek~eur st\ldentenvoorzfeningen KUL). In Maria Theresia-
koHege, MT 22. Org. COS, toegang gratis.

Dinsdag 30 november
FILM 20.00-22:00 u. "8 112", F.FellinÎ in Aud, Vesaüus lorg.
fILMM) .
TONEEL 20.00 u. Arm VIIMnderen, kornedle.van Clark en
Bobl'Îch door KNS-Antwerpen, In Stadsschouwburg. Inkom
':.\- ti ~j}O,~tr.

INFO·AVOND 20.30 u. P.... tlna met film van de UNO "Ja, de
PalestIjnen hebQen rechten" en PL0-vertegenwoordiger. In
Aud. Vesalius. Org. Paleslinakommitee Leuven..",· -:tG··· E'"ND '',l':1':-;.. " <. ft
Vrijdag 3 december

FI.LM 20.30 u. ca..blanca van Mfchaef Curtiz tUSA, 1942). In
Aud. Ve$éllius. Ingang 60/40
DISKUSSIE 20.00 u. MogelIJkheden om zelf _rk te t,..,.",
m.m.v. Kollektief Rampenplan Sittart, Gel1enkollektjef Alken,
en met vertoning van de film, Wacht niet te lang op de baren": In
Aud. Vesafius. Org. O~ruit. AnarChistisch Kol!ektiet leuven,
Radlkale Kriminologen.
VERGADERING 20.30 u. voor.u. ~h)ékómstige) ,.wete"...
buWnrct.n uit Lsul/èll en omg9Ving. In Dialoog, Blijde
Jl'lkómlltstrSfi.t.l09.
CABARET 20.3D u.De humOfJ1lWn' wx>""I door tJrbi et on». In
Stuc, inkom"120:"Org, Urbi et Orbi.

FILM 20.30 u. ca.. bánca. Zie dinsd. 30 nov.

'Zaterdag 4 december
FILM 2O~ u. c..~. zie dtnsd. 30 nov, In Stuc

Zondag 5 december
FiLM 20.30 u. c..abJ&nca. Zie dinsd. 30 nov, In Stuc

Maandag 6 december
DANSTHEATER 20.30 u. Mldnight Mali door Amy 6a18, Ton
Lutgerink, en Gerrlt îimmers. In Stuc. Toegang 150(<'00.
FILM 20.30 'I. Rflflno dl N.poll var) Werner Sóhroeter I Italië
19t8). In Aud. Vesa!ius 10k. 00. 17. ~nkom 60/50 i KUflA, Andere
Sinema, TTT). Org.,DAF.

Woensdäg' 1 december
FILM 20.00 u. GJum.II8 dtlflU .plrlt/ van t=.{'éllirti in Aud.
vesanus, Org, FILMM
ALGEMENE VERGADERING 20.30 u. CDS zet congresresolu-
ties uiteen aan het leuvense studentenpubJiek. In J. Üpsius-
straat 30. Org, CDS-le,,!ven . '..
FILM 20.30 u, CN,bllnct. Zie dinSdag 30'11: ';"
CABARET 20.30 u. De HUlftOlTlffJfJ. voorbil. zie dinsd. $0/.11.

.'i-:.

Donderdag 2 december

Tentoonstellingen
VAN 26 NOVEMBER TOT 5 DECEMBeR P. o.enl.llache
beweging. gerealiseerd door het Daensmusëurn en Archief van
de Vlaamse sociale Strijd. In grote zaal van het stadhuis.
Toegang.vrlj. Open van 8.30 u. tot 16.30 u: idonderdaq tot • f~.30
u.] Weekeinde 1é'.OO u. tot 18.00 u. Org. Dosfelkring Leuven.
NOG TOT 28 NOVEMBER SChilderijen, akwarelten en etsen
van Je' Va••. In kunstgalerij, Embryo", J. t.ipsiusstraat ,0 E
,:4.00 tot .'8.00 u. za, en zo. 11.00 1.01."'3;00.u., maandag
gesloten).
NOG TQT 3 NOVEMBER BI"UaUl getekende stad van Bert de
Keyser. In Faculty Club, Groot BegijnhOf. Open '0.00 u. tot
- ~.00 u. en 1H)O u. tot' ".00 u. Za. gesloten, zondag ;0.00 u. tot
~~'.OOu.

VQORDRACH.T 20.15 u.lntematlrmale monetair .. chaos door
<Ie heer van YperseeJ. In Kleine Aula IMaria-Theresiacollege)
Org. Kring voor Internationale Betrekkingen,
FILM 20.30 u. caubJanca. Zie dinsd. ,'::()nov.
JAZZ 20,30 u. Tony B.uwelJl Sextet. Swingende Postbob met
"Latin Touch" en eigen komposities I18nT.Bauwens en Bert
Joris, Stuc, .!·Of100

Deutsche Welle, was?

Palais Schaumburg (sic)
De Deutsche Weil hebben we nu wel gehad, ja. Boegbeeld D.A.F.
is gesplit en de interesse van de muziekpers situeert zich nu eerder
rond de 'high-life' aan de evenaar. Trouwens, van beweging of
stroming in de eigenlijke betekenis van het woord was toch geen
sprake - elke groep ontkende ook maar iets met de Deutsche Welle
te maken te hebben: "De Deutsche Welle, dat zijn de anderen" -, de
hele perskampagne was veeleer een oefening in zelfvertouwen :
rock, popmuziek of hoe je het beestje ook noemen wil, is vanouds
een angelsaksische aangelegenheid geweest, zowel kwa vorm en
thematiek als kwa uitvoerders.
Het bleek nu mogelijk rockmuziek te
maken vanuit de kulturele eigenheid van
het Europese vasteland zonder gedesa-
voueerd te worden door het rockpubliek.
Er werd dus in de eigen taal gezongen,
over de eigen situatie en - bij voorkeur
- In een aangepaste vorm. Met die vorm
liep het nogal eens mis: D.A.F., Rhein- ..
gold en Der Plan pikten het Kraftw~rk-
cocept maar vergaten de intelligentie van
Hutter & Co., Fehlfarben speelde de
vroege Clash na en Krupps en Einstur-
zende Neubauten meenden dat het
stimuleren van fabriekslawaai voldoende
was om iets te zeggen over de post-
industriele maatschappij. De enigen die
een interessante synthese tussen de
Europese muziektradities en de rock 'n
roll-vorrn ontdekten waren Palais
Schaumburg; met hun fusion van schla-
germuziek , tea-room jazz, Hindemith en
avant-garde rock à la Pere Ubu. Hun
debuutelpee "Palais Schaumburg" werd
in Engeland en Nederland onthaald op
laaiende recensies maar de single 'Wir
bauen etne neue Stadt' flopte vanzelf-
sprekend, (laten we mekaar goed ver-
staan. het is niet omdat Palais Schaurn-
burg nog geen hitsingle heeft dat U hen
lioed, moet vinden) zodat de groep
voorlopig geen enkele bekendheid geniet
bij de zogeheten incrowd. Na enige
maanden bleek het niette klikken tussen
zanger Holger Hiller, verantwoordelijk
voor de intrigerend-naieve teksten genre
.Ahoi. ahoi. nicht traurig sein" en de
overige drie, die een minder ekstreme
aanpak voorstonden. Hiller stapte open
werd vervangen door Walter Tiesch.
Schaumburg scharrelde nog ergens een
vibrafonist op en blijkens de pas versche-
nen tweede elpee 'Lupa' waren dat niet
enkel changements de decor. 'Lupa'
klinkt al heel wat minder verrassend dan
'Palais Schaumburg': de avant-garde
van de eerste elpee werd ingeruild voor
salsa en rap, waarschijnlijk mede onder
invloed van de producer Andy Hernan-
dez, alias Coatimundi en luitenant van
Kid Creole, die op' Paperazzo' zelfs enige
staaltjes van rap ten beste geeft. Zanger
Walter Tiesch is veel minder een boeg-
beeld dan Holger Hiller, hij lijkt zelfs
moeite te hebben om zijn kollega's bij te
houden: de spannende dingen gebeuren
immers in de achtergrond, zoals de
tegendraadse trompet van Thomas Fehl-
man en de jazzy bas loopjes van Timo
Blunck. "Lupa" heeft, mede dankzij de
speelse teksten genre" Net sein is doof/
Sûs sein macht sauer". een heel ont-
spannen, zelfverzekerde indruk: Palais
Schaumburg heeft blijkbaar zijn idioom
gevonden tussen rock,jazzen schlager in.

En met "Lupa " dienen ze zich definitief
aan als interessantste rockgroep van het
vasteland, spijts TC-Matic, D.A.F. et les
autres,

Peter de Jonge

Wijzigingen KuRa
Na de annulering van de voorstellingen
van 'Roelof Hartplein. 4' op 17, 18 en
19 november 1I.'wegens ribkwetsuur van
één der akteurs), blijft het ongeluk ons
achtervolgen.
De voorstelling door De Sluipende

Armoede op 10 december kan niet door-
gaan.
Reden: de hoofdrolspeelster uit De

Voetwassing heeft een contract getekend
bij Het Trojaanse Paard, waardoor het De
Sluipende Armoede onmogelijk wordt
zijn verbintenissen in december na te
komen. Op 17 december gaat Torquato
Tasso van Het Trojaanse Paard immers in
première. Het is de actrice in kwestie niet
toegestaan in die periode andere voor-
stelli ngen te geven (of ervoor te repe-
teren).
Wij kunnen ons alleen excuseren

tegenover ons publiek, maar tegen derge-
lijke gang van zaken staan wij machte-
loos. Van de nood een deugd makend
kunnen we deze opdoffer echter toch
enigszins verzachten.
Door het wegvallen van De Voet-

wassing komt er ruimte vrij in' december
zodat er twee extra-voorstellingen komen
van ROELOf HARTPLEIN, 4 en wel op
10 en 11 december.
Kaarten kunnen vanaf nu gekocht wor-
den.
Dus.
Geen Sluipende Armoede.
WEL Roelof Hartplein. 4 :

op vrijdag 10 december '82, 20.30 u.
op zaterdag IJ december '82. 20.30 u.

Toegangsprijs 150t-l00

Itzhak Minerbi. de Israëlische ambassa-
deur in België/Luxemburg en vertegen-
woordiger bij de Europese Gemeenschap.

Binnenkort in Leuven
Mededeling COS-werkgroep buitenlands
beleid (Justus Lipsiusstraat 30)

Uit de vele brandpunten van de aktuali-
teit werd dit jaar de problematiek van het
Nabije Oosten gekozen, steunende op
recente gebeurtenissen in Libanon.

Desbetreffend zullen alle betrokken par-
tijen hun stelling komen verdedigen in
een reeks lezingen en debatten. Meer
bepaald: Israël, Jordanië, USA, USSR.
PLO, Oe belgischejoodse gemeenschap ..
Dergelijke werkwijze dient 0

Dergelijke werkwijze lijkt ons noodzake-
lijk indien we objektieve informatie
willen verstrekken. Wij richten ons dan
ook tot alle geïnteresseerden om ons
. hierbij te steunen.

Jean de Bethune

Persmededeling
Christen Demokratische Studenten
Tijdens het nationaal kongres van de
Christendemokratische Studenten
dat op II november in het Alpheusdal
te Berchem doorging. werden door
een vijftigtal studenten volgende mo-
ties goedgekeurd:

I) Aktualiteitsmotie in vcrband met
wederzijdse ontwapening:

Naar aanleiding van dc viering van de
wapenstilstand. de 11.11.11. -aktic
onder het motto 'vrede i\ gl'('11

I;II'('\/il' van woorden /IIl/l/I' IWII da-
den' en de hervatting van de toet-
singskonferentie over de akkoorden

Persmededeling
Sociale Raad

Sociale Raad protesteert met klem tegen
de provokaties van het NSV tijdens en na
de TAK-betoging van 17-11-82 te Leuven
De liedjes die toen verspreid werden

door deze groeperingen zijn een door-
slaggevend bewijs van het ondemokra-
tisch en fascistisch karakter ervan. De
verwijzing naar Tejero en de uitspraak
'eerst vechten, dan pas praten' laten
daarover geen twijfel bestaan. Met
amnestie en zelfbestuur voor Vlaan-
deren, het motto waa ronder deze be-
toging werd aangekondigd, hebben deze
alleszins weinig te maken.
Ook het demokratische karakter van

de K.U.L. mag hier in vraag gesteld, als
men bedenkt dat de akademische over-
heid aan deze groepen een forum geeft
waarop ze hun fascistische propaganda
kwijt kunnen.
Daarom eist Sociale Raad dat het NSV

noch door de studentenorganisatie ASR
noch door de akademische overheid enig
forum krijgt voor hun aktiviteiten.

ZOEKERTJES
Gevonden: paraplu op geologenfuif.Te-
rug tegen 10 kussen. Afbetaling mogelijk.
ZW Stef Van Lishout, Parijsstraat 82.

Wie leest 'Jeux et strategies'tt Ik zoek
lezers van of geïnteresseerden in het
bovenstaande om iets anders te spelen
dan schaak. ZW Danckaert, Diestse-
straat 197.

Te koop: Canon AE-l. Body en flitser
199-A. Eén jaar oud. Aan 60% van de
nieuwprijs. ZW Wim Verlinden, Monni-
kenstraat 5, tssn. 18 en 22 uur.

OUR CONTINUING STORY ... (PART 11)
In part I (zie vorig jaar,
Veto 26. p. 7) kon u zien
hoe P.F. zich beschermde
tegen eventuele invallen.
Onlangs echter werd het
Po/(eke Fotozet écht te
gortig en van over-ver-
moeidheid dook hij zo-
maar het beeldscherm van
de komposer in! Wat er
verder gebeurde? Come
and see next we~k.' the
.. cape...

Verloren: nounes staa tsrech tin Aud.
Vesalius (2' kan pol en sok). ZW Jan
Sabbe, C. Meunierstraat 22, Leuven.

Te koop: elektr. piano 'Hohner'. Type
Pianet T. Alsook Gitaarversterker 'No-
vanex PG 50'. Allebei in goede staat.
Resp. prijzen: 12000 fr. en 10000 fr. ZW
M. Deputter, Dagobertstraat 27.

Verloren: In buurt van Kapucijnenvoer ;
macramétas met cursussen scheikunde
en natuurkunde. I' kan biologie. Gelieve
terug te bezorgen St-Hubertusstraat I,
Leuven.

Verloren: Woe. 17/11 aa nAP I of grote
Bib: MAP met alle nota's (rode ruiten-
'campari afspr. '). Terugbezorgen tel.
252822, vraag naar Carl. Beloning: LP
naar keuze. Please bring it back of ik
hang me op.

Gezocht: twist à st=tropez alsook rock
around the clock, (2 oude singles van
Telex). Tegen vergoeding. ZW Pa ui
Allaer, Jusrus Lipsiusstr. 20 G, bus 30.

Te koop: bromfiets PUTCH skytrack
(duo-zit) en 2 helmen (in goede staat).
ZW Joye, Groot Begijnhof 3512, Leuven

Te koop: 150 elpees rock/klassiek, aan
matige prijs. ZW Peter Hanssens, Me-
chelsestraat 96 te Leuven.

van Helsinki te Madrid. eisen de
Christendernokrauschc Studenten,
de gelijktijdige wederzijdse afbouw
van alle kernwapenarsenalen in alle
landen. wat moet leiden tot een
kernwapenvrije wereld. Tevens eisen
dl' CD.S. een drastische vcrminde-
nug van de konventioncle strijd-
krachten. Daarom richten de CD.S.
lich tot de rcspckrievelijke regerin-
gen - in de eerste plaats de Bel-
g"dle ~ met de uitdrukkelijke H'Wg
zich hiervoor in te spannen en geen
Pershing 11. SAM 11. SS 20 op hun
grondgebied te dulden. De aldus
vrijgekomen gelden moeten aange-
wend worden voor de opbouw van de
Nieuwe Wereldorde waarin de ont-
wikkeling van de derde wereld een
noodzaak vormt. Pas dan i~ een echt
christelijke samenleving waar res-
pekt voor de menselijke per ..oon en
solidariteit bestaan. mogelijk.

2) Belangrijkste vtandpuntcn in \ er-
band met hoger onderwi] ..-pro-
blematiek:

2.1. De CD.S. zijn erom verheugd
dat minister Leuvens virnulatic

33 in verhand mei het uitkcrrngsvi ..-
teem voor studiebeurzen niet lal
doorvoeren. Zij lijn van oordeel dat
een nieuw uitkcringsvist ccrn voor
studiebeurzen moet uitgaan van de
behoeften van de student, opdat het
fundamenteel recht op onderwijs 10U

gevrijwaard worden.
2.2) De C D.S. pleiten voor het recht-

strceks verkiezen van ..tuden-
tenafgevaardigden in de mede he-
heerorganen van het hoger onderwijs
en op langere termijn voor de oprich-
ting van een studentenparlement. De
Vl.l.S .. de Vlaamse Interuniver ..itarrc
Studentenraad bestaande uit de stu-
dentenafgevaardigden in de raden
van beheer van de verschillende
Vlaamse universiteiten. vormt een
eerste stap in deze richting.
2.3) C.D.S. vcroordeelt de opdoe-

king van het Fonds Medische
Promotie ~ waaruit de assistenten ge-
neeskunde worden' betaald. CD.S.
wijst op het feit dat het niet vergoe-
den van assistenten geneeskunde
tijdens hun opleiding tot geneesheer-
specialist voor gevolg zal hebben dat
alleen financieel krachtigen In de
toekomst nog kunnen specraliseren.
Dit is een aanslag op de demokra-
tisering van het onderwijs.
2.4) De CD.S. vragen aandacht voor

echt minvermogenden die via de
centrale eksamenkornissies in stilte
de maatschappelijke ladderproberen
op te klimmen. Daarom eisen zij ecn
makkelijker vrijstellingssisteem en
overstapmogelijkheden tussen de
verschillende onderwijstypes. De UIt-
voering van dc wet van 7 juli 1970, art
9, § I, tertio zou al een eerste stap zijn
in de goede richting. Het bestaande
sisteem is een verkapte vorm van
numerus cJausus die de CD.S. fel
best rijde n.

Tevens werd tijdens dit kongres
Ludwig Caluwe (UIA. 2e lic. Rechten)
verkozen tot nationale voorzitter .


