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Kringverkiezi ngen

Ploegen Schwung en Plots bij het verkiezingsdebat in Pol & Sok. (foto Veto)

te volgen. De volgende weken
geven wij een beeld van het
nieuwe presidiumwereldje. Van-
daag beperken wij ons tot een
algemene achtergrond en één
konkreet voorbeeld.

Bij de doorsnee-student staan de
kringverkiezingen in grote mate voor
gratis vaten en in het oog springende
esbattementen. Hoewel dit natuurlijk
enig inzicht kan verschaffen in het
dynamische karakter van de ploegen,
ontwijkt dit de essentie. Een kringwer-
king gebeurt op lange termijn. terwijl
de kampanje een sterk momentaan
karakter heeft. Daarom is het erg
belangrijk dat bij de verkiezingen het
inhoudelijk element niet veronacht-
zaamd wordt. Enkele jaren geleden
hing Leuven trouwens vol affiches met
het opschrift: "Ik ben verkozen op
mijn programma". Waarop moeten
aankomende kringen dan wel letten?

Evaluatie
Een goede kringopbouw start evident
met een evaluatie van de vorige ploeg.
Die staat uiteraard niet gelijk met het

Egotripperij ?
Een degelijke ploeg herken je dan ook
aan de inzet voor anderen. Zo goed-
koop mogelijk kursussen maken (in
plaats van winst centraal te stellen), zo
veel mogelijk mensen trachten te
bereiken. Een essentieel demokratise-
rende visie dus. Een probleem aanpak
kan niet wanneer een kring vol
egotrippers zit. Want hoe men het ook
draait of keert: de studentenvertegen-
woordigers moeten werken rond de
studiebelasting in de eigen fakulteit,
rond de problemen om een goede
ombudsman te vi~en, verplichte

Nieuws van het front
In de twee vorige nummers van Veto
kon je één en ander lezen over het
voorstel voor aggregatie van de
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire
Raad). Deze tekst lag ook voor op
de Akademische Raad van 12
maart. Voor de 4 studentenverte-
genwoordigers van Kringraad op de
Akademische Raad de gelegenheid
om de visie van Kringraad op de
aggregatieopleiding toe te lichten.
Dit werd gedaan aan de hand van

een nota over aggregatie die werd
opgesteld op de AV van 9 februari.
Hierin wordt de belangstelling voor
een herwaardering van de aggre-
gatieopleiding toegejuicht. Kring-
raad stelt dan ook dezelfde uit-
gangspunten voorop als in de tekst
van de VLIR. De; aggregatieoplei-
ding moet uit haar strukturele en
psychologische marginaliteit ge-
haaid worden. Het aksent moet

daarbij op de praktijkervaring lig-
gen. De praktische uitwerking van
de opleiding zelf is echter grondig
verschillend bij Kringraad. In plaats
van de twee gedeelten die de VLIR
meent te onderscheiden in de aggre-
gatieopleiding - preservice en in-
service (zie Veto 22 en 23) - onder-
scheidt Kringraad er veel duidelij-
ker drie: de preservice, de aanvangs-
begeleiding en de permanente bij-
scholing. Bovendien moet de pre-
service een volledige opleiding tot
het leraarschap bieden. Van de 60
bijkomende seminarie-uren uit het'
VLIR-voorstel kan dus geen sprake
zijn. Bovendien is voor Kringraad
ook het bijkomend attest een over-
bodig dokument (zie Veto 23). En
om een didaktisch verantwoorde
opleiding te garanderen, is een
Interfakultair Centrum voor Aggre-
gatie, met een minimum aan eigen
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paaseksamens of niet, verkapte nume-
rus clausus ... Ook de studentenverte-
genwoordiging in Akademische Raad,
Raad voor Studentenvoorzieningen,
Alma en Acco moet iets aan de
kringwerking hebben. 'Bij de kring-
voorstelling zullen de kandidaat-ploe-
gen daar de nodige aandacht aan
moeten besteden: Hoe denken de
ploegen aan info te komen, hoe zullen
de standpunten bepaald worden, hoe
werkt men daarna verder? Zelfs voor
een kring met een geringe werking zijn
dergelijke vragen aan de orde van de
dag. Wanneer de werking hoofdzake-
lijk bestaat uit een kursusdienst rijzen
er nog vragen als: hoe stellen wij ons
op tegenover Acco en zijn studenten-
solidariteit, welke kursussen maken
wij, welke doelstellingen staan hierbij
centraal en wat doen we met de proffen
die elders dure kursussen uitgeven?
Een dikke boterham als het ware.

kommissies en de fakulteitsraden.
Daarbij moeten zij afrekenen met
enkele problemen. Naast het zijn van
een minderheidsgroepje, moet afgere-
kend worden met een sterke diskonti-
nuiteit bij de vertegenwoordigers.
Daarom is het essentieel een goed
kontakt met de basis te onderhouden.
Zo zal, juist omwille van de achterban,
soms nog met hun stem rekening
gehouden worden. Uiteraard mag men
ook niet vertrekken van een algemeen
wantrouwen ten opzichte van de
proffen, maar is het de bedoeling een

strukturele garantie van inspraak in te
bouwen. Degelijke voorbereiding van
alle werk mag daarbij niet verwaar-
loosd worden, evenals het doorspelen
van informatie tussen top en basis. Een
goede onderwijs- en sociale werking
kan niet in een kring die zelf niet
draait. Anders kan men moeilijk
voldoende belangstelling uitbouwen.
Een permanente terugkoppeling van
gegevens en een doorstroming naar de
opvolgers zijn hierbij essentieel.

TBC

Naar aanleiding van de reportages rond de kringverkiezingen
zoekt Veto medewerkers van diverse pluimages. Uiteraard
iedereen die met pen en inkt overweg kan en geïnteresseerd is in
Kringwerking. Daarnaast ook gewone kontaktpersonen. Belang-
stellenden kunnen op maandag 26 maart naar 'tStuc komen voor
een inleidende bijeenkomst met Toon Boon en Pieter TJonck.

Medebeheer Indien mogelijk zal de nieuwe ploeg één van de basissen vormen
TI' h d b h D voor de Veto van volgend jaar, waarde kringwerking nog centraler
ens otte ISer nog et ~e e e eer ... e zal staan. Afspraak dus om 20.00 u.

studenten zetelen mee In d~e~o~n~d::er~w~IJ:!.:s:-~=========================="1

Veto zoekt

Job-Infobeurs op zoek naar werk

Kritik der praktischen Vernunft
-~--;.:...

C ocopla! Een nieuwe li-
keur? Een prachtig va-
kantieoord aan de Costa

del Sol? Niets van dit alles.
Cocopla is de gebruikelijke af-
korting in de wandelgangen van
de unief voor Coördinatiecom-
missie plaatsingshulp : een sa-
menwerkingsverband van de
Dienst Studie-Advies, de Sociale
Diensten en de plaatsingshulp-
verantwoordelijken der fakultei-
ten. Dit zoetsappig allegaartje
organiseerde vorige woensdag
een jobinfobeurs in de Hallen.

Die jobinfobeurs is uiteraard niet het
enige werkstuk van de kommissie.
Anders zou het er voor de afstude-
renden maar triestig uitzien. In de loop
van het jaar serveert men immers ook
nog talentests Frans en Engels (zeer
belangrijk voor het vinden van werk).
een voorbereiding op de diplomatieke
en internationale loopbaan (goede
diplomaten lopen al zo dun) en
trainingen in het 'Ieren solliciteren'.

personeel, een absolute noodzaak.
De reaktie op de Akademische

Raad was kwasi unaniem positief.
Vooral ook toen rektor De Somer
opmerkte dat het toch niet kan dat
een tekst van de VLIR al naar
minister Coens wordt gestuurd zon-
der het advies van de Akademische
Raad. Ook hadden heel wat deka-
nen kritiek op het attest uit het
VLIR-voorstel: "Wij leveren toch'
een volledig diploma al" (Pinnoy):
"Het schept precedenten voor an-
dere linaliteiten" (De Jaegere) en
"Het is niet de taak van de
universiteit om op zo'n direkte
manier in te grijpen in het probleem
van de werkloosheid" (Dumon).
AI bij al toch ee-npositiefonthaal.

Temeer daar groepsvoorzitter De-
broek van Humane Wetenschappen
die zelf ook aan de VLIR-werkgroep
deelnam, sterk geïnteresseerd was in
de Kringraad-nota en zelfs adviseer-
de de nota op te sturen naar het
kabinet van Coens.

Bart De Moor

Een hele mond vol, met een tweeledig
doel: de afstuderenden via algemene
aktiviteiten voor te bereiden op hun
toekomstige situatie als werkzoeken-
de, en daarnaast het voeren van
promotie voor de plaatsingsinitiatie-
ven van de K.U.Leuven. Wat je
allemaal niet van mooie woorden kan
vinden in die verslagen! De jobinfo-
beurs moet hierbij het pronkstuk
wezen. Een juweeltje dat volgens de
begroting 1983-84 een slordige 135000
mag (of moet) kosten. En ook hier
slaagt men erin een tweeledig doel te
definiëren. In Leuven bestaan alle
goede dingen blijkbaar slechts uit
twee. Allereerst wil men met dit evene-
ment de student de gelegenheid bie-
den informele kontakten te leggen met
vertegenwoordigers uit diverse te-
werkstellingssektoren. Daarnaast zou
dit de drempel moeten verlagen (hopê-
lijk niet die van de Hallen) en bet
spektrum van de mogelijke uitwegen
vergroten. Bloemrijke zinnetjes die
schreeuwen om toetsing.

Ook Veto was er
Volgens de officiële cijfers bezochten
in 1983 niet minder dan 1480 studen-
ten de beurs. Een reden te meer om
eens een kijkje te gaan nemen. Waar
volk is, zal steeds wel iets te zien zijn.
En inderdaad, het spektakel overtrof
onze hoogste verwachtingen. Daar-
voor moest je dan wel eerst een aantal
trappen op, om in het uiteindelijke
walhalla van de werkzoekende student

te verzeilen. Dasjes allerhande, piek-
fijne kolbert jes, opgeblonken kwali-
teitsschoenen. Het was er weer alle-
maal. Daarin of daarrond de super-
dynamische, radde en vlotogende ver-
kopers van bedrijven allerhande, zoals
daar zijn het Career Development
Centre, Digita/ Equipment en Genera/
Motors. Deze laatsten zeker en vast op
zoek naar lassers met vlamboog. Liefst
met een tandpastaglimlach maar
daarvoor was Co/gate er weer. Haha,
denkt de lezer. Hier is weer een
antikapitalistisch schrijvertje aan het
werk. Een kommunist je avant la lettre.
Hij zou beter moeten weten (de lezer,
uiteraard). Een kleine steekproef -
met ekskuses voor de aangeklampten
- bij wat aanwezigen liet immers een
algemene teleurstelling blijken. De
meesten konden er niet aan uit: zaten
hier nu de personeelschefs of de mar-
ketingmanagers (reklamehoofden is
niet plechtig genoeg)? Waar is nu dat
werk? Waar zijn die heerlijke tijden
toen men met een humanioradiploma
nog onbeperkte karrière (ja, ja) kon
maken? Een ware troost vormden
ondertussen wel de vele mooie bros-
juurtjes. Zelfs de krijgsmacht wist die
in allerlei kleuren te presenteren.
Opvallend genoeg vormde "mot her
arrny" één van de echte trekpleisters
op de benedenverdieping. Zelfs de bar
had minder volk te verwerken.
Honger moet je stillen, heet het in de
volksmond. Voor lettervreters bete-

(vervolg op p. 3)

Keiharde onderhandelingen tussen een werkgever en een student. (foto DdC)

De lente is weer in zicht en ongenuanceerd kritiek geven. De aan-
daar komen de kringver- komende stuurlui ~oeten een analyse
. . r aan van de problemen maken en daarvoor
kiezingen wee ." een operationele remedie ontwikkelen.

Waar de lente na.3 maan? ~eg IS, Werkte de doorstroming kring-jaren
hebben de kringverkiezingen bijvoorbeeld niet goed? Waaraan lag
volgend jaar echter nog een dat? Het oplossen van de diverse
sterke impakt. Veto vindt het remmen in de we.r~ingisgeen futiliteit.r . - dan °Bibe;î.f~i~feë'~~ .~:':_:~:~~:_~0J:~

2 ken aan een degelijke taakornschrij-
ving (samen met een goede strukturele
uitbouw). Nochtans moet opgelet
worden met het splitsen in deelgebied-
jes. Ook de gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid van de verschillen-
de mensen moet centraal staan. Voor-
waar al een moeilijk kompromis,
waarbij het werven van voldoende
medewerkers een konditio sine kwa
non uitmaakt. Medewerkers ronselen
doe je vooral door' een degelijke
werking, met voldoende onthaalakti-
viteiten, animatieprojekten en dies
meer.
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op je gezicht getimmerd te worden. raten, und manche wollen sie sogai
Niemand, geen van beiden heeft nog nicht heiraten, was noch schlimmer ist.

één poot om op te staan, van zodra hij Fremdsein ist ein .verbrechen, das
het woord verdraagzaamheid of tole- man nie wiedergutmachen kann. Seit
rantie in de mond neemt. die Leibeigenschaft aufgehoben ist,
Toch pleit ik niet voor onverschillig- gibt es überall viele Fremde. In den

heid tegenover problemen van welke grossen Städten sind sie schlecht zu
aard dan ook. Wie de problemen van erkennen, weil sie sich als normale
onze maatschappij afdekt ofze negeert Menschen zu tarnen verstehen.
is zonder meer niet realistisch, maar in Darum wäre es nötig, alle Menschen
zekere zin zelfs schuldig. Noch NSV zu verpflichten,je nach ihrer Herkunft
noch MLB, noch anderen die zich tot eine Tracht zu tragen. Jedes Land
hetzelfde gedachtengoed rekenen heeft sollte einen bestimmten Hut haben,
ooit op een zinvolle manier openge- jede Stadt eine Sorte Hosen, jedc
staan voor de mening van de anderen, Strasse ihre Halsbinde, jedes Haus
zelfs niet eens om te luisteren. Het lijkt Knöpfe mit der Hausnummer, jeder
wel of beide partijen enkel omwille van Betrieb Abzeichen.
zichzelf bestaan en tegen elkaar. So sähe man gleich auf den ersten
Leuven wordt zo van tijd rneege- Bliek, wen man zum Kaffee einladen,

sleurd in een babelse verwarring, waar wem man einen niedrigeren Lohn
niemand nog klaar in zien kan. Wie zahlen und von wem man eine höhere
nog durft te zeggen dat hij iets Miete verlangen kann. (Guy v. E.)
objekti~fs weet, ~ordt voor half vol De slapstick ervan is ons ontgaan.
aangezien .. ~n wie met gezag ka~ Dat ligt waarschijnlijk aan ons gebrek
~preken, ZWIjgt: Naamsestraat 2.2. DIt aan humor, en het spijkers-op-laag-
IS dan ook een oproep tot dialoog water-zoeken' men moet het ons
tussen beide partijen, voor wie dit te . vergeven als leden van een kring waar
naïef klinkt: de beste manier om een _ na een dubieuze tweede stemming
vijand te vernietige~ is hem tot vriend _ een NSV-er tot SoRa-vertegenwoor-
te .maken. Maa~. wl.e durft .~egge~ dat diger verkozen wordt.
zoiets onmogelijk IS als hIJ nOOIt de Betrokkenheid door studie-richting,
eerste stap durfde te ~etten? en het dure lidgeld waarmee deze
~elke ~ektor of ~Ice-rekt~r heeft flapdrol gesubsidieerd wordt, zetten

0?1t geprobeerd belde p~t1je~ tot ons aan tot schrijven. Maar dit hoeft
dialoog te brengen, heeft OOIt seneuze de gemoedsrust van de geologen niet te
stappen ondernomen er iets aan te schokken.
doen, zonder direkt tot verbod of
dwangmaatregelen over te gaan.
Dit is een oproep tot U.P. (is die

soms weer te links?"), om vanuit
kristelijke gezindheid te- beseffen dat
het ook zinvol is in Leuven aan vrede
te werken, net zo zinvol als vrede te
bereiken in EI Salvador of Afghani-
stan; tegelijk een oproep tot moraalfi-
losofen, priesters-professoren, ... om
te pleiten voor ..verdr~gzaamheid, op Twee korte bemerkingen bij uw onver-
wetenschappelijke baSIS... mijdelijke 'Noot van de redaktie'

Bert Broens (Veto, nr. 22, p. 2):
(ingekort) I) Een boekbespreking is inderdaad

geen historische studie, maar dat
neemt niet weg dat het probleem
hetzelfde blijft: een studie of een
bespreking in een bepaald indeeénka-
der inwerken, is tweemaal hetzelfde.
Over de feiten en de kontekst zullen we

Na de bespreking van het geologen- nu maar zwijgen (je kan ermee
proza (nr. 20, dd. 23.02.84, p. 3) willen doorgaan: de studie van het verleden
we het Veto-publiek nog even op de is, niet alleen daarom, het vak met-de
hoogte brengen van het aller-nieuwste meeste toekomst), maar de term
nummer van dit kring-gedrocht. Over objektiviteit erbij halen, is een al te
de literaire kwaliteiten van de geolo- gemakkelijke verdwijntruuk: een open
gen hebben we ons nooit illusies doek zonder applaus.
gemaakt. Afgezien van een schaars 2) Het ging hem om het respekt voor
goed artikel, bulkt het Vulkaantje van het feit, voor het detail. In mijn
de billenkletsers en flauwe scheten: lezersbrief had ik, bewust, een fout
kringblad als voer voor geologen ma- geschreven. Een detail misschien
cho's. Niets om wakker van te liggen, maar een hele redenering hing vast aan
ware er niet de recente eksponent van dat detail: zodus, .. Noch Veto, noch
deze tendens in het jongste nummer Dirk De Naegel hebben het gemerkt,
van het blad waar de 'echte man stinkt zodat de hele lezersbrief een maat voor
onder zijn oksels': een duits artikel niks is geweest: de refleks, de aandacht
over "vreerndelingenpolitiek". We voor het feit is verdwenen en daar ging
willen het jullie niet onthouden: het net om.
Fremde . Johan Putseys, 2de lic. modo gesch
Fremde sind Leute, die später gekom- P.S. De fout: Martens heeft niet
men sind als wir: in unser Haus, in gezegd dat de vu een aanhangsel van
unser Betrieb, in unsere Strasse, unsere de SP was, maar net het tegendeel: de
Stadt, unser Land. Die Fremden sind • SP zou verlaagd zijn tot een volgwagen
frech: die einen wollen so leben wie van de Volksunie! Heel Vlaanderen,
wir, die anderen wollen nicht so leben en zeker links Vlaanderen, heeft dat
wie wir. Beides ist natürlich widerlich. gezien, gehoord of gelezen, dus geen
Alle erheben dabei Ansprüche auf excuses. Overigens meen ik dat de

Arbeit, aufWohhungen und soweiter, conclusie van de redenering (een
als wären sie normale Einheimische. hoopvolle Van Miert), wél klopt, maar
Manche wollen unsere Töchter hei- dat is een doordenkertje.

LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de eerste verdieping van
't Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen worden in
principe ingekort.

NSV: ..
Ik weet het, ongewenst gedrag moet je
negeren ...
Ik weet het, 't is ook alweer oud en

afgezaagd misschien ... Maar toch even
dit!
Donderdag, 8 maart rond 14.00 u

wordt het Stuc bezet. NSV wil hiermee
aantonen dat ze zich niet neerleggen
bij de beslissing van het FKK en de in
hoger beroep in Stuurgroep genomen
beslissing tot niet erkenning van NSV
als 'vrije vereniging' en dus de weige-
ring van subsidies.
Een beslissing die nochtans zeer

demokratisch is genomen, waarover in
vele kringen ernstig is gediscussieerd.
Vanuit die kringen werden de ingeno-
men standpunten naar voor gebracht
op de raden en vanuit de Raden naar
de Stuurgroep, waar nog slechts een

optelsom werd gemaakt.
Maar aangezien NSV nu eenmaal

geen demokratische vereniging is,
neemt zij ook geen vrede met demo-
kratische beslissingen. Daarom beslo-
ten zij hun eisen even 'kracht bij te
zetten' en krachtig was het!. .. Optel-
som, één gebroken been en ettelijke
anderen (lees andersdenkenden) liepen
kwetsuren op!
Een vreedzame bezetting van 't

Stuc, hoor ik op Scorpio van Dhr.
Arckens en Ceder. Vreemde ideëen
over 'vreedzaam', die NSV-ers. Maar
voor 'vreemden' hadden ze het ook al
niet zeker?.
Door dergelijke gebeurtenissen en

'objektieve' verslaggeving komt nog-
maals de ware aard van NSV naar,
boven.
Liegen dat ze er 'zwart' van zien!

G. Boekmans
M.Maurissen

ASR en landbouw

mensen .er al meer dan 2 uur over
gedaan. Het pamflet volgde op een
vruchtbare diskussie op een algemene
raad en geeft volgens de opstellers van
het pamflet de inhoud en de konsensus
van de gevoerde diskussie goed weer.
Dit is trouwens achteraf door een
meerderheid van de praesidiurnverga-
dering bevestigd. (één wijziging: ver-
oordelen vs betreuren) Het gewraakte
pamflet is dus wel degelijk het stand-
punt van de landbouwkring. Het
opstellen ervan is inderdaad niet
volgens de regels van de "demokratie"
gebeurd in die zin dat 3 praesidiumle-
den (preses, kursus- en sociale afge-
vaardigde) het niet nodig achten dat
een technische kwestie zoals het ver-
woorden van een gekend standpunt
met 27 mensen moet gebeuren. Een"
beetje vertrouwen tegenover. onze
preses en kollega-presidiumleden is
wel gepast.

Walter Vanhofstraeten
Frans GODssens
. Jacky Swennen

Peter Breugelmans
Marc Van Uytvanck

Ik ben het beuNaar aanleiding van de lezersbriefvan
enkele mensen uit de Lbkring (ASR,
Veto nr. 22), willen we efkens reageren.
Het pamflet opgesteld door de "prae-
sidia" van Wina, VTK en landbouw is
begrijpelijkerwijs niet samengesteld
door de negen praesidialeden van
Landbouw. Een pamflet samenstellen
met (3 X 9 =) 27 mensen" gaat nogaJ
moeilijk, wijzelf hebben met slecht,s 6

Ook dit is' Belgisch

• •• •• •• ••n.eu~. n .eu~. nleu~. n.eu~.. / ADVERTENTIE __ .....

...en dit allemaal in het studenten-
blad van een 'katolieke' universi·
teit !!

Volgend jaar komt de paus op
bezoek om mij te groeten. De krisis
zal hard zijn volgend jaar, maar niet
voor mij: ik wil klein beginnen en
België is klein: volgend jaar volg ik
Boudewijn op.

____ ~[l". paus landt op Zaventem en kust
~n grond (het vliegveld zal mijn

eigendom zijn). 'Mijn zoon', zegt
hij, - deze intimiteiten zijn sche-
ring en inslag onder de Groten der
Aarde -, 'uw tanden zijn als ooien,
de borsten van uw vrouw zijn
welpen en uw zaad is zo talrijk als
het zand aan de zee', voegt hij er
lachend aan toe en klopt mij
schalks op de schouders. 'En hoe
gaat het met mijn schapen?' vraagt
de Heilige Man. Ik schrik wel even.
Zo'n direkte vragen had ik nu ook
niet verwacht. Maar ik herpak mij
en 'allen worden zij geschoren',
antwoord ik gevat.
'Goed zo, mijn zoon, goed zo',
mompelt Hij.
'Ach, Heilige Vader, wij zijn een
klein landje, maar wij doen ons
best.'
'Ik weet het', schrikt Hij op, 'ik weet
het. Ben ik immers niet onfeilbaar?
Maar het gezin? De hoeksteen van
de maatschappij? De zonen en
dochters van dezelfde Vader?'
'Zij kweken als konijnen', wil ik
zeggen, maar tijdig besef ik dat

Zijne Heiligheid aan dergelijkè
platitudes geen boodschap heeft,
en ik glimlach: 'De prokreatieve
finaliteit van de geslachtelijke ge-
meenschap, eigen aan de echte-
lijke staat, verwarmt de harten van
mijn burgers. Kinderen zijn hun
grootste bezit' (en hun enige: de
krisis, weet je wei).
Nu trekken wij ons terug in onze
privee vertrekken teneinde meer
delikate zaken te bespreken. De
paus neemt mij terzijde en fluis-
tert in mijn oor: 'En de mensen-
rechten, hoe staat het met de
mensenrechten in dit landje?'

'Ach, primus inter pares, waarom
toch die zorgen? Hier is niets aan
de hand: de mannen hebben het
recht om te zwoegen in het zweet
huns aanschijns, de vrouwen ba-
ren kinderen, de toestanden baren
zorgen, de bergen baren muizen,
en de zee, de zee klotst voort in
eindeloze deining... Hier IS het
geloof nog een genade: de menser
zijn gelukkig-want zij weten dat een
rijke' moeilijker in de hemel zal
geraken dan een kameel door het
oog van een naald. Neen, Heilige
Vader, wij hebben geen kamelen,
maar wij hebben wel een paar rijke
mensen en U mag gerust zijn, zij
strekken de massa's tot voor-
beeld. En 's zondags, 's zondags
staat er Uw Huis te geuren en te
gonzen als een bijenkorf: de ker-
ken zitten vol!
'Wat!' roept de Heilige Man uit en

Ik ben het beu. Ook nu nog hebben
NSV en MLB (staan jullie niet te dicht
bij elkaar, heren letters, niet te gevaar-
lijk?) niets, maar dan ook totaal niets
bijgeleerd. Het is in onze demokratie
nog altijd een fundamenteel recht een
eigen mening te hebben en die te uiten.
Maar het is minder demokratisch om

valt mij te voet, 'in deze tijden van
morele krisis en godsdienstige
ontwaarding: een volk dät nog ter
kerke gaat! Hoe speel je dat klaar,
mijn zoon?'
'Ach', lach ik bescheiden, 'in wezen
is het niet zo moeilijk: 1 stoel in de
kerk geeft recht op 1 plaats in het
onderwijs, 1 bed in het ziekenhuis
en 1 suite in de hemel. De mensen
hier kunnen rekenen: tenslotte zijn
wij een volk van boeren en midden-
standers.'
Onmiddellijk schrijft de paus dit
recept op in Zijn gouden nota-
boekje, en stelt opgewonden een
kleine indeksaanpassing van het
stoelgeld voor Met de pijn in het
hart wordt deze noodzakelijke
maatregel aangenomen, maar de
offers van ons' volk zullen niet
tevergeefs geweest zijn.
Tenslotte klagen wij nog wat over
het negativisme dat de vrouwen,
het zwakke geslacht, als een duivel
lijkt te bezetten. Het tiert alom:
vrouwen tegen krisis, vrouwen
tegen porno, vrouwen tegen ver-
krachting, vrouwen tegen reklame,
vrouwen tegen .mannen, vrouwen
tegen tandpasta, ... Gelukkig heb ik
een positieve regering van man-
nen: zij zal haar ambtstèrmijn
uitzitten.

Uiteindelijk neemt de paus af-
scheid. Hij zegent mijn naam en
mijn geslacht en ik beloof Hem de
basiliek van Koekelberg te vergul-
den met de meeropbrengst van het
stoeltjesgeld. Tot tranen toe be-
wogen roept Hij uit: 'Mijn zoon,
omhels mij !'. En ik moet wenen
want ik ben een mens en niets
menselijks is mij vreemd.

Hoogachtend,

Moustapha Bouharrak
Gert Verreet

Stefan van Lishout
Michael Fettweiss

Cary Duwijn

De Naegel

't Vulkaantje, een
xenofobe oprisping
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KARAKTERISTIEKEN

Elementaire bewerkingen: 4, konstanten
voor +/-/x/:/xY/xl/y, berekening met
haakjes en met geheugen.
Ingebouwde funkties : driehoeksmeetkunde-
funkties/omgekeerde driehoeksmeetkunde-
funkties (met hoeken. graden, radialen).
hyperbolische funkties/omgekeerde hyper-
bolische funkties. decimale en natuurlij-
ke logaritmen. exponentiële funkties,
machten, wortels, vierkantswortels, kubie-
ke wortels, kwadraten, faktoren. breuken
en percenten, R+P. P+R.

Statistische funkties : Ecart-type, rekenkundig gemiddelde, som der
kwadratenwaarden.
Schaalfunkties : delen door n. logaritmeschaal, aflezen van decima-
le indeling. schaalomkering.
Samenstelling van wiskundige kromme
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Het beste uit de kringbladen

Irreëel is het kringblad van de
Vlaamse Technische Kring.
Bij nader inzien wordt die

naam anders geschreven, nl. Ir.
reëel. Ingenieur Reëel dus of
zoiets. Bij een tweede keer nader
toezien weet ondergetekende he-
lemaal niet meer hoe het moet,
omdat op de voorpagina eerst
sprake is van Ir. Reëel,onderaan
die pagina wordt het dan weer Ir.
reeel, maar tijdens het redaktio-
neel is het eerst Irreel, en drie
zinnen verder Irreeel. ....

De ingenieurs hebben blijkbaar niet
veel kaas gegeten van trema's en ander
grammatikaal gespuis.ral zouden ze er
zich toch wel eens mogen over bezin-
nen hoe de naam van hun kringblad nu
feitelijk geschreven wordt. Het num-
mer van februari 1984 ligt voor ons en
dat is voor drie vierden gevuld met
reisverhalen.

Dit tema lijkt boeiende perspektie-
ven te openen, ware het niet dat in dit
nummer eenzelfde reis naar München
drie keren opnieuw aan bod komt.
telkens door een andere participant
geschreven. Zowel Michel Demol, 't
Liegcbeest, en 'Uw Karel' hebben
hierbij vooral aandacht voor d'arnbi-
ance in de groep, de kwaliteit van de
hotels, restaurants en andere onder-
delen van de plaatselijke horeka-
sektor. Als het vierde jaar Electrotech-
niek tijdens deze - vermoedelijke -
studiereis bedrijven binnenstapt, wor-
den de zinnen van de verslaggevers
zoveel korter en zijn de herinneringen
ondertussen blijkbaar alweer ver-
vaagd.

Seksuele prikkeling
Het eerste jaar Mechanika is naar
Parijs geweest en het reisverslag van
Philip beperkt zich tot een kollage van
woorden kriskras door de pagina. Ook
hier beperkt de verslaggeving zich tot
onderwerpen als eten, drinken, sla-
pen... Dan toch één degelijk reis-
verslag in deze Irreëel, van de hand van
Dirk Callaerts over "de jaarlijkse
tornado van de Vlaamse Ingenieurs bij
de Russen".

Het verslag maakt in feite een
voortdurende vergelijking tussen de
Russische leefwijze en de onze, en dit
aan de hand van eenvoudige observa-
ties. ,J:en eerste grote vaststelling van
Callaerts IS dat in Rusland de konsu-
ment niet geprikkeld wordt tot kopen.
"Door de afwezigheid van konkutren-
tic staat ook het ontwerpen van
verpakkingen op een onvoorspelbaar
laag peil. Seksuele prikkeling, de
westerling lil ongehoorde hoeveelhe-
den toegediend via mode en reklame is
in de Sovjet-Unie onbekend. Tien
dagen op de Sovjettoer betekent tien
dagen zonder mooie juffrouwen."

Tegenover die individuele bevredi-
ging van de konsument inzake auto's,
telefoons bvb. in het westen staat dat
de Russen over een uitstekend en
goedkoop openbaar vervoer beschik-
ken, en er ginder een telefoontoestel
staat op elke hoek van de straat. Op
straat in Rusland wordt je overal
gekonfronteerd met de 'reuzegrote
geitesik' van Lenin, "alsofhij postuum
nog durft te dreigen: als je durft te
lachen ... "

Daartegenover merkt Callaerts op
dat de Russen .graag in restaurants
zitten. "Ze blijven er vaak de hele
avond en drinken, eten en dansen
afwisselend. Er spelen overal orkes-
ten ... " "Huishuren in de Sovjet-
Unie zijn laag. Openbare diensten
goedkoop: gezondheidszorg, dok ters,
ziekenhuizen gratis. ook voor buiten-
lander .... Onderwijs is eveneens gratis.
De studenten krijgen studieloon, ter-
wijl liJ vrijwel voor niets onderdak
krijgen op de knmpus." aldus Cal-
lacns.

Daartegenover staat dan weer zijn
sknbcdcnking: "Moskou, stad zonder
katten, zonder kinderen en zonder
fietsen, zonder seks, zonder sensatie en
opwinding, zonder laat openblijvend
vertier, zonder licht reklame, zonder
één enkele mooie meid"ftad waar
Lenin de plaats heeft ingenomen van
het kruisbeeld in Spanje. Stad met
immens grote gebouwen met gelige of
lichtgroene kleurtjes. Sombere straat-
beelden enkel opgefleurd door de witte

sneeuw en de vele knalrode vlaggen".
In Brief Kursief wordt zeer kort

aandacht besteed aan de rel binnen de
ASR met Ekonomika en over de
vestigingsplaats van tMEe. Gedwon-
gen door de konkurrentieslag tussen
de fotokopiecentra heeft de kring
besloten, teneinde een drastisch verlies
vooralsnog te vermijden, de prijs per
kopie te verlagen naar 0.90 bf ...

't Chemistje
Het kringblad van de Chejnika-stu-
den ten noemt 't Chemistje en voor ons
ligt 't Kerstnummer. Het eerste artikel-
tje handelt over "goei filmc" dat men
in de Rex is gaan bekijken. Men heeft
het lil het artikel over kultuur en de
ondergetekende, "afsekser" stelt on-
der meer "dat hij aan zijn lief zou
vragen of ze geen zeer had als ze zoveel
zou zuchten of kreunen". "Echt mooi
was het niet, maar 't waren wel
trillende heupen, en de door onszelf
geleverde kommentaar fleurde het
zaakje een beetje op", dikt "afsekser"
zijn lulkoek nog wat aan.

Een volgend artikel handelt over de
prima saus op een recente spaghetti-
avond, en vervolgens waarschuwt Dr.
Mittelschertz tegen de Xeroderma
Pigmentos, of ook wel de Gele Gein
genoemd. Slechts één remedie tegen
deze epidemie in de stad, nl. een glas
bier binnen handbereik, aldus deze
Dokter. De zedenmeester waarschuwt
in een volgend artikel tegen filmen als
'Trillende Heupen' waarover afsekser
het in het begin ook al had, en onze
lulkoek wordt alsmaar dikker.

Chernika's poppoll van '84 staat met
vragenlijst en voorzien van allerhande
illustraties afgedrukt in dit nummeren
de eerste vraag is wie men de "stomste,
onnozelste, zotste schacht(in) van '83
vond ... "

Hierna volgt een hartsrubriek, en
om de allergie tegen dit soort dingen
wat onder kontrole te houden bla-
deren wij snel veder. Op blz. 21 volgt
een verslag van de werkgroep onder-
wijs. Men wil onder meer de eigen
kursusdienst verder uitbouwen. Een

tweede tema betreft het certifikaat
bedrijfsscheikunde. Men is ongerust
omdat dit een pseudo-verplicht vijfde
jaar lijkt te worden. Hierover zal
geïnterpelleerd worden op de Perma-
nente Onderwijskommissie. Verder
verzet de werkgroep zich er tegen dat
informatika als een bijkomend vak in
het lessenpakket zou worden opgeno-
men. Ook verzet de werkgroep zich
tegen een bijkomend half uur voor
biochemie in de eerste licentie. Verder
wenst men voor tweede kandidatuur
ook een DUO-enquete (m.b.t studie-
druk).

Vanzwam

Kritik der praktischen Vernunft
(vervolg van p. 1)

kent dit een stevige portie papier, liefst
bezaaid met allerlei tekentjes. In onze
stoffige archieven vonden wij aldus
een verslagje van de Raad voor
Studentenvoorzieningen. Hierin een
evaluatie van de jobbeurs 1982. De
schrijvelaar van dienst merkt op dat de
bevindingen van het studentenpubliek
(toen al) vrij negatief waren. De
teleurstelling ontstond vooral doordat
nauwelijks enig werk aangeboden
werd. Door de verwijzing naar de
doelen van de infobeurs werd dit
echter van tafel geveegd. De verant-
woordelijken van de stands hadden de
volgende bemerkingen: men moest de
studenten meer op voorhand op het
hart drukken dat er geen werk aange-
boden zou worden. Zij vonden het
daarnaast zeer belangrijk een pak

dokumentatie kwijt te kunnen. Ten-
slotte zou het aantrekkelijk zijn een
bedrijf te laten uitnodigen voor een
groep geïnteresseerden, zoals bijvoor-
beeld de plaatsingsdienst Rechten af
en toe wat advokatenkantoren uitno-
digt. In deze veelheid van studenten
verliezen zij immers ook het overzicht.
Aan dit alles werd dan nog een
belangrijke konklusie verbonden door
de opsteller van het dokument: het
was meer zinvol de jobbeurs te houden
na de kandidaturen. Op die manier
kunnen de studenten bij hun uiteinde-
lijke studie-oriëntatie meer rekening
houden met de verlangens op de
arbeidsmarkt.

L'histoire va se répéter
Werd 1983 de grote doorbraak?
K wamen er. fundamentele vernieuwin-

..-I
Van de infobeurs recht naar dit stempellokaal? (foto KvH)

DAG UNIEF, WAT NU?

OP de jobinfobeurs werd ook de nieuwe. versie van het boekje 'Dag
unief wat nu'?' van de hand gedaan. Buiten een minder geslaagd

eerste hoofdstuk ('Verder studeren'). waarin wat al te gemakkelijk
vcrwc/en wordt naar andere bockjes van Studie-Advies, is dit een uiterst
degelijk werkje. Geïnteresseerden vinden er hoofdstukken in over
dienstplicht, solliciteren (tewerkstellingsmogelijkheden ; hoe sollicite-
rcn "), het werkstatuut (werken in dienstverband, werken al> zclfstandi-
ge) errovcr werkzoekenden en de RVA (samen met een doorlichting van
alk mogelijke tcwcrkstellingsprojekten), In een laatste deel worden alle
faciliteiten van de Koördinatiekommissie voor Plaatsingshulp uit de
doeken gedaan. Het boekje is nog te krijgen op de Sociale Dienst
(Bogaurdcnstraut 2) en de Dienst Studie-Advies (Naamsestraat63) tegen
de prijs van 20 luttele Irankskcns. Gezien de veelheid aan informatie en
dl! degelijke verwerking ervan geen onverantwoorde uitgave. En ook
niet-laatstejaars kunnen er hun voordeel mee doen.

TBC

gen? Ogenschijnlijk niet, waarbij we
zelfs kunnen steunen op een verslagje
van de Cocopla zelf. Opnieuw bleek de
evaluatie van de studenten vrij nega-
tief. Slechts 45 % van de aanwezigen
vond dat de beurs aan zijn verwachtin-
gen had beantwoord. Meer dan waar-
schijnlijk zitten hier dan al studenten
bij die met weinig verwachtingen naar
de Naamsestraat getogen waren. Re-
denen voor het niet-beantwoorden aan'
de verwachtingen waren onder meer:
de vraag naar adekwatere info over
uitwegen, en de beperking van de
vraag tot ingenieurs en ekonomisten.

- Slechts 52 % van de aanwezigen vond
het kontakt bevredigend. De anderen
hekelden in hoofdzaak de oppervlak-
kigheid van de gesprekken. 33 % dacht
konkreet nut te behalen uit de gesprek-
ken en 38 % zou met minder drempel-
vrees gaan solliciteren. Alles bij elkaar
redelijk povere resultaten voor het
bestede geld en de intensieve perso-
neelsinspanningen.

...comme toujours ...
Ons eigen steekproefje dit jaar geeft
aan dat de globale tendens nauwelijks
gewijzigd is. Nog steeds een mooie
visuele oogverblinding. maar eens de
ogen zich aangepast hebben aan het
geflonker en geschitter een vrij magere
flapdrol. Het vele werk en geld van de
unief lijkt hier opgeofferd aan enkele
bedrijven die daarmee hun public
relations kunnen verzorgen. De unief
kan in elk geval zelf geen werk k reëren
en de aanwezige bedrijven doen dit
nauwelijks. De aanbiedingen beper-
ken zich in hoofdzaak tot ekonomisten
en ingenieurs, twee richtingen die an-
ders ook geen problemen hebben om
in de arbeidsmarkt te penetreren.
Lijkt volgend alternatief niet iets
zinvoller? Allereerst zou men de
bedrijven kunnen doorventileren naar
die richtingen, waaruit zij' willen
rek ruteren. lets meer werk voor de
Iakulteitsplautsingsdienstcn. maar de
student onthoudt men zinloos geloop
en een hardvochtige kater. Daarnaast
kan men centraal elkjaareen temadag
doen rond de tewerkstelling in een
bepaalde sek tor : hoe doe je aan
ontwikkelingshulp (voor alle diplo-
ma's mogelijk), wat zijn de voor- en
nadelen van overheidsdienst enz ...
Beste unief, denk ook eens aan ons,
mogelijke werkloze afgestudeerden
van deze Alma Mater.

TBC

REDAKTIONEEL
Wilfried heeft het vorige week
nog eens gezegd. De Belgische
bedrijven zijn weer konkurren-
tieei, dus overstappen maar naar
de tweede hoofdlijn van de
(vol)machtsgeile regering: het
begrotingsevenwicht. Iedereen
zal weer diep in zijn/haar zak
moeten tasten. Voor meer infor-
matie zie de nationale pers.

Bij een derde - 'eerst vernoemd,
en dus snelst vergeten -
beleidsaspekt van deze regering,
met name de werkloosheid,
blijven we even stilstaan.

Zelfs Manu Ruys komt tot het
inzicht dat de toestand zonder
'uitzicht is: "Dat er straks bijna
een miljoen mannen en vrouwen
- onder wie een vreselijk groot
aantal jongeren - zonder baan
zullen zitten, begint nu tot de
reële mogelijkheden te behoren."
(OS, 14 maart 1984).

Enkele dagen daarvoor meldde
dezelfde krant nog in een
vraaggesprek met Dr. A. Bonte,
hoofd van de dienst voor
studieadvies van de RUG, dat de
jeugdwerkloosheid na 1985 terug
zou lopen en dit om twee
redenen. Vooreerst zullen de
'rijke geboortejaren' van 1920 tot
1930 op pensioen gaan. Ten
tweede is er het dalend geboorte-
cijfer na 1963 (OS, 9 maart 1984).
Onze universiteit - en de andere
doppersfabrieken in dit land -
zullen dan ook minder klanten
krijgen.

Het is natuurlijk gemakkelijk
vanuit een 'nieuw optimisme'
prognoses te maken. Hoe snel de
evoluties in de arbeidssektor
lopen, is echter helemaal niet te
voorzien, denk maar aan de
automatizatiemogelijkheden.

Zulke bespiegelingen leiden
evenwel de aandacht af van de
werkelijke slachtoffers van de
huidige situatie. Eén op drie
afgestudeerde jongeren beneden
de 25 is werkloos. Een vervalsing
van de feiten want zonder de
nepoplossingen zoals BTK, DAC
en stages, zou dit aantal voor de
universitair afgestudeerden zelfs
meer dan het dubbele bedragen.

Met deze maatregelen loopt er
trouwens één en ander mis. De
oorspronkelijke bedoeling was
nieuwe arbeidsplaatsen kreëren.
In de praktijk leveren de stage-
plaatsen goedkope werkkrachten
aan de bedrijven. Die worden
vaak in de research gedropt
(inschakelen in het produktie-
proces zelf vergt een jaar en is
dus niet 'ekonomisch'). Na die
termijn wordt een andere jong-
gediplomeerde 'uitgemolken'.

De BTK-projekten bleken een
tweesnijdend mes. Ze droegen bij
tot het uitbouwen van 'alter-
natieve' verenigingen, die kort
erna duchtig werden besnoeid.

De grootste slachtoffers blijven
de personen in kwestie zelf. Op
het ogenblik dat zij hun
beroepskarriere (wat dat dan ook
moge inhouden) willen uitbou-
wen, bestaat daartoe de mogelijk-
heid niet. Daarbij komt nog dat
de oudsten reeds tegen (en
boven) de dertig zijn (BTK en
stagebesluiten dateren van 22
dec. 1977) en vanaf die leeftijd
niet meer van de deze regelingen
kunnen profiteren. Op deze
leeftijd is er nog weinig kans om
aan vast werk te'geraken. Stages
en BTK-projekten worden over
het algemeen niet als 'ervaring'
gekwoteerd en het behaalde
diploma vermindert in waarde.

Geen nood echter. Tegen de
verkiezingen (volgend jaar) zal
deze regering wel andere stage-
pruIlen uitvinden om zo de
effektieve werkloosheid te ver-
doezelen. Op die manier worden
de katolieke koeien - onder het
waakzame oog van de Iiberale
lintwormen - weer naar de juiste
schaapstal gedreven. De drie
grote werkingsterreinen zijn dan
immers met 'goede' resultaten
aan bod gekomen tot ieders
opluchtlnç en (zelf)bevrediging.
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Vleugel van Geertrui-abdij tijdelijk gekraakt

Tussen de Vaartstraat en de
Mechelsestraat, gelegen
Halve Maartstraat, staat

één van de vele forse kerken van
Leuven, nl. de Geertrui. Rond
die kerk - tegenover het Klein
Begijnhof - strekt zich over,
verschillende gebouwen de Geer-
trui-Abdij uit. AI deze gebouwen
hebben één gemeenschappelijk
kenmerk, nl. dat ze leegstaan. In
een tijd waar de nieuwe huurwet
van Gol de huurprijzen weer de
pan doet uitswingen, en bespa-
ringen op nationaal en gemeen-
telijk vlak de individuele inkom-
sten verder doen afslanken, be-
sloten recent een IS-tal knapen
en knapinnen één van de vleugels
van deze abdij terug hun sociale
funktie te geven, waarvoor ze
oorspronkelijk gebouwd wer-
den, nl. ze te bewonen. De
'kraak' duurde welgeteld vijf
dagen tot de eigenaar van het
gebouw, nl. de stad Leuven, met
ziin privee-rnilitie, nl. de stads-

politie keihard terugsloeg. 's
Morgens om 09.00 u (donderdag
15 maart) werd een ontruiming
zonder pardon uitgevoerd, en er
volgt wellicht een aanklacht
wegens 'huisvredebreuk. 's An-
derendaags wordt het voorpagi-
nanieuws in een aantal kranten,
en de eerste interpellaties voor de
gemeenteraad liggen al uitgetikt.

De krakers hadden de naam van het
gebouw met entoesiasme overgeno-
men, nl. Sion. Binnen de reggaekul-
tuur staat Sion voor het oord van
bevrijding, en wordt het tegenover
Babylon geplaatst, waar niets dan
verderf heerst. Bob Marley bv. zingt
over de "Sion train is coming our
way ..... De motivatie om te kraken
situeert zich op drie vlakken, die
wisselend benadrukt worden door de
betrokken individuen. Er stelt zich een
woningprobleem in die zin, dat het
alsmaar moeilijker wordt om de hoge
huren te kunnen betalen. In de groep
zijn er gewetensbezwaarden (7000 fr),
jobstudenten (6000frl, werklozen
(8000 tot 10000 fr), alsmede werklo-
zen in hun wachttijd (Ofr). Gezien de
hoge huurprijzen in Leuven is het
onmogelijk met deze inkomens iets
degelijks te kunnen huren. Een andere
reden waarom er zich ook in Leuven
een ernstig woningprobleem stelt is het
feit, dat het alsmaar moeilijker wordt
om een woning te vinden, die voldoet
aan de voorwaarden, die een groep
zich stelt als ze samen iets wil
opbouwen. Men plaatst het onder de
noemer van de 'kwaliteit van het
wonen' nl. dat men zich het recht wil
toeëigenen om projekten te starten,
om aldus de eigen leefsituatie zelf in
handen te nemen. Ten derde is een
kraakaktie een daad van verzet ten

einde een aantal wantoestanden inza-
ke de woonproblematiek aan te kla-
gen. als daar zijn o.m. de leegstand, de
spekulatie met huizen, de verkrotting
van overheidsgebouwen e.d.

Sion
Een schoolvoorbeeld van een dergelij-
ke wantoestand vindt men volgens de
krakers rn.b.t. dit huis Sion. Het staat
sinds 1979 leeg, en sindsdien heeft het
stadsbestuur er nog geen bestemming
aan gegeven. Verschillende verenigin-
gen hebben gevraagd het te kunnen
huren, maar men kreeg steeds nul op
het rekwest. Wat de andere gebouwen
betreft van het Geertrui-kornpleks
heeft architekt Roger Jacobs opties
uitgewerkt voor luxe-appartementen,
die medio 1985 klaar zouden zijn, en
dan zouden worden verhuurd aan
18000 fr per maand. Het huis zelf, dat
plaats biedt aan ± 15 personen en zich
bevindt temidden van één der schattig-
ste tuinen van Leuven - mooier nog'
dan de tuin DeWalque waar buurt-
werk de Straatmus al jaren aktie rond
voert -, is op dit ogenblik nog in beste
staat. De stad Leuven geeft bij navraag
over de bestemming slechts signalen
van een bleke besluiteloosheid over
wat men met het huis wil aanvangen.

De krakers hebben gedurende die
vijf dagen hard aan het huis gewerkt,
en het o.m. kompleet leefbaar gemaakt
- naar hun eigen normen -'-, waar het
stadsbestuur om hetzelfde doel te
bereiken wellicht miljoenen had tegen-
aan gesmeten. Op enkele dagen tijd
heeft men o.m. gebroken ramen ver-
vangen, verwarming geïnstalleerd, de
waterleiding werd hersteld en uitge-
breid, de elektriciteit werd op punt
gesteld, en de tuin werd voor een groot
deel reeds opgeruimd. In de persmede-
deling maken de krakers in dit verband
allusie op de miljoenen die in het
recente verleden reeds werden ver-
kwist in een andere vleugel van de
abdij, waar men werken aan het dak
heeft uitgevoerd, zonder rekening te
houden met de drassige ondergrond

(de nabijheid van de DijIe). Door deze
vergetelheid zou er nu reeds sprake
zijn van een enorme meertost.

Leegstand
De wantoestanden m.b.t. de ~oonpro-
blematiek zijn nog wel iets uitgebrei-
der dan dat. Inzake leegstand is er
binnen de Leuvense ring sprake van
700 lege huizen. De meeste van die
huizen laat men bewust verkrotten.
Eén van de krakers vertelde ons dat hij
een tweetal jaren terug een 'oogje' had
op een groot huis aan de Ramberg. Bij
een inspektie had hij gemerkt dat een
paar ramen openstonden, maardat het
huis nog in vrij goede staat was. Bij

volgende 'bezoeken' waren de ramen
telkens terug geopend, alhoewel hij ze
steeds terug sloot. Niet alleen is er de
leegstand, .ook de 'kwaliteit van het
wonen' laat veel te wensen over. II %
van de woningen in Vlaanderen (waar-
in geleefd wordt door 15,5 % van de
bevolking) zou te klein zijn. Waarom
laat men met dit soort gegevens voor
ogen, een dergelijk huis leegstaan,
terwijl men geen duidelijke plannen
koestert, laat staan dat er voldoende
geld aanwezig is. in kas van het
Leuven~ stadsbestuur om dergelijke
plannen ook uit te voeren.

H uisvredeb reuk
Afgelopen donderdag 15 maart kwam
er dan een abrupt einde aan de
kraakaktie toen om 9 u. 's morgens een
12-tal Leuvense politie-agenten alle
aanwezigen opleidden. Hoofdkom-
missaris Leenders stelde de 'misdaad'
vast. en sprak in eerste instantie van
'uitdrijving omwille van huisvrede-
breuk'. Dit werd gemotiveerd door het
feit dat 'heel het Geertrui-kompleks,
dat zes verschillende gebouwen omvat,
bewoond werd door een door de stad
aangestelde opzich ter.

Advokate Ria Convents is er echter
van overtuigd dat men hierop geen
klacht kan baseren, onder meer omdat
het huis niet onmiddellijk bewoonbaar
was bij gebrek aan elektriciteit, ver-
warming, water, enz. De krakers
protesteren in een persmededeling
sterk tegen de handelswijze van de
politie-agenten, meer bepaald door het
ontbreken van enig huiszoekingsbevel.
"Naar onze mening mag een bewoond
huis niet betreden worden zonder
huiszoekingsbevel. Deze handelswijze
leek ons dan ook hoogst eigenaardig.
Na fouillering werden onze identiteits-
papieren gevraagd, die we moesten
afgeven. Naar onze mening moet in

een bewoond huis de identiteitskaart
niet worden afgegeven. Na wegbren-
ging is door een aantal mensen van de
politie het huis gekontroleerd. Naar
onze mening is hiervoor een huiszee-
kingsbevel vereist."

Voorlopig lijkt het kraken van
huizen zich injuridisch niemansland te
bevinden, waarin enkel meer klaarte
kan komen door enkele proefproces-
sen. Het feit dat vorigjaarde Leuvense
vrederechter besliste tot uitdrijving

• van buurtwerk de Straatmus, uit het
door hen gekraakte huis in de Jozef 11-
straat, betekent immers nog hoege-
naamd niet dat politiemensen zomaar
in het 'Wilde weg gekraakte huizen
mogen binnentreden en ontrurmcn,
zonder dat hiervoor een gerechtelijke
uitspraak is gevallen. In het Rechts-
kundig Weekblad (1978, p. 2551),
schrijft de Leuvense prof. Jan De
Meyer (Fakult. Rechten): "Het komt
mij voor dat de onschendbaarheid van
de woning de mens beschermt lil elke
door hem in feite bewoonde ruimte,
ongeacht de rechtmatigheid, de om-
vang of de duur van de bewoning, en
dat zij met name niet alleen gelden
moet voor personen die rechtmatig het
genot van hun woning hebben, doch
ook voor 'underdogs' die met 'have en
goed', op een al dan niet rechtmatige
wijze, 'hun intrek genomen hebben, in
een 'leegstaand pand.' Ineen naschrift
stelt een andere rechtsgeleerde Vande-
pIas A. hierop een andere visie. Doch
ook hij dient zijn visie te besluiten met
de opmerking dat "de rechtspraak
vroeg of laat wel zal uitmaken welke
rechtsbescherming de kraker in het
Belgisch strafrecht toekomt."

P.S.

Opm. Wie de groep wil steunen lil

verdere kraakakties kan o.m. geld
storten op rekening 00 1-1459822-48
(Sion)

RVA jaagt op Veto-redakteur
Sinds donderdag I maart is

een RVA-kontroleur (RVA
is de rijksdienst voor Ar-

beidsvoorziening) al een drietal
keren komen snuffelen in de
redaktielokalen van Veto op
zoek naar LV. LV is namelijk
'vrijgesteld van stempelkontrole'
voor Veto, wat betekent dat hij
in ruil voor het feit dat hij niet
elke dag om zijn stempeltje moet
lopen, zich tijdens de werkuren
wijdt aan werk voor Veto .. De
wat loslippige RVA-kontroleur
vertelde ter redaktie dat het
dossier van LV persoonlijk onder
handen was genomen door de
inspekteur van de RVA, de
hoogste in rang bij deze R VA-
dienst. De andere 'vrijgestelden
van stempelkontrole' in dienst
van de ASR worden merkwaar-
dig genoeg met rust gelaten. Het
gebeurt trouwens in het Leuven-
se uiterst zelden dat iemand met
dat statuut effektief door de RVA

PERSMEDEDELING
SPORTRAAD

De Algemene Vergadering van Sportraad heeft op 27 februari 1984
beslist de ASR volledig te blijven steunen.

Gesteld werd dat de huidige struktuur de bestmogelijke was, en
dat eventuele veranderingen 'vän de werking van de ASR binnen die
strukturen moet plaatsvinden. Wanneer de ASR zou uiteenvallen,
gaat daarmee ook solidariteit tussen de. studenten verloren en maakt
men plaats voor een onverantwoorde politieke polarisatie binnen de
studentenwereld.

Tevens beweerde men dat het jaren zou duren vooraleer weer een
nieuw overkoepelend orgaan tot stand zou komen; het oprichten
van de ASR tot wat het nu is, is ook niet op één dag gebeurd.

Het is trouwens de taak van de sportraad vertegenwoordigers op
de stuurgroep om de sfeer van samenwerking en gezond verstand die
op de Algemene Vergaderingen van Sportraad heerst, ook op ASR
door te geven.

De beslissing van bepaalde kringen om uit de ASR te treden werd
afgekeurd. Zij kunnen wel blijven deelnemen aan sportmanifestaties
en kompetities, maar verliezen hun stem- en subsidierecht. Men
vindt het immers verkeerd dat kringen die het 'slechte' willen
vermijden, wel nog van het goede zouden profiteren.

gekontroleerd wordt.

LV is de eerste keer dat de kontroleur
op bezoek komt in ziekteverlof wegens
rugpijnen, hetgeen door de snuggere
kontroleur niet zo vertrouwd wordt.
Nog geen 24 uur later staat hij ten
huize van LV de zieke in kwestie in
ogenschouw te nemen. Op 13 maart
wordt LV uitgenodigd voor een 'ver-
hoor' bij de Inspektiedienst van de
RVA aan de Tiensevest. Hem wordt
medegedeeld dat hij gedurende meer
dan 14 maanden ten onrechte werklo-
zensteun genoot als gezinshoofd. On-
danks het feit dat er een kind is in het
'gezin' van LV, kan van een gezins-
hoofd hier geen sprake zijn, omdat de
'bijzit' van LV ook stempelt. De RVA
ekskuseert zich voor deze spijtige
vergissing en deelt LV mee dat hij
binnen de 8 maanden een rekening zal
gepresenteerd krijgen van ± 60 000 fr,
wat overeenkomt met de som die hem
'onrechtmatig' werd uitgekeerd. De
ACv-vakbondsman die als 'een steun
in de rug' het gesprek bijwoont, is
trouwens de eerste om hem dit
heuglijke nieuws te melden. Of de RVA
of het ACV die 'vergissing' niet eerder
kon bemerken? Ondanks de dure
computersystemen en ingewikkelde
fichesystemen. met dewelke de gezins-
samenstelling nochtans gedetailleerd
wordt bijgehouden, was dit onmoge-
lijk, volgens beider zeggen. Hoe zal LV
ooit aan die som geraken, gesteld dat-

hij werkloos blijft en zeker niets 'in het
zwart zal mogen doen'? Zwart geld wit
wassen zeker? Houdt één en ander
verband met een zeer kritisch artikel
dat LV over de situatie van de
werklozen schreefin de Veto nr. 21 ,die
uitkwam op ... I maart? ('De doppers
in het schietkraam van Martens en
Declercq.') De ironie van het lot wil
dat LV in dit artikel een definitie van
gezinshoofd gaf, afkomstig uit een
ABVV-brochure, daterend van januari
1982, die 00" al de bal missloeg.
"Gezinshoofden zijn die personen die
samenwonen met een partner van het
andere geslacht of één of meerdere
familieleden die zelf geen inkomen
hebben." (uit 'Dopperswegwijs', p. 20)
Volgens die definitie - daar er een
kind is in het gezin van LV - LOU LV
~us wel gezinshoofd zijn ... Als zelfs het
ABVV het niet meer weet, wat 70U een
dopper het dan allemaal weten?

Ondertussen lijken individuen bin-
nen de Liga voor Mensenrechten
bereid rond die terugvorderingen van
de RVA een proefproces te voeren. Wie
ooit in éen soortgelijk geval vertoefd
heeft, of heden 'vertoeft, gelieve daar-
om kontakt op te nemen. (bv. schrifte-
lijk via het Veto-korrespondent ie-
adres). 0

P.S. Wie niet weet wat aanvangen met
een plotse erfenis, kan LV een duwtje
geven om over die 'financiële afgrond
te springen! (storten op rek. 785-
5287561-96)

Vader en zoon: geen gezin. oordeelt de RVA. (foto WiV)
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Onderwijsmodellen in
het hoger onderwijs

OP 14 maart ging de
studiedag van de werk-
groep Universiteit en

Maatschappij over onderwijs-
modellen in het hoger onderwijs
door. Het geheel in samen-
werking met vormingswerk Dia-
loog, en op de achtste -vcrdic-
ping van Letteren en Wijs-
begeerte. Voldoende reden voor
ondergetekende om om acht
uur op te staan, z'n tanden
te poetsen en de hele dag
aanwelig te zijn. Anderen von-
den dat ook; de organisatoren
kunnen dus spreken van een
geslaagde dag. In dit artikel
willen we wat dieper ingaan op
de voordracht gehouden door
Wim Hornix (KU Nijmegen).

Ilij vcrtrok van de vaststelling dat de
maatschappij nood heeft aan hoog-
geschoolde akademici. Aanvullend
daarbij is het ook noodzakelijk dat er
toegepast en fundamenteel onderzoek
gebeurt. Traditioneel wordt aanvaard
dat het de taak van de universiteit is
beide noden te lenigen. Dit is echter
een systeembevestigende ruukom-
schrijving. De universiteit maakt deel
uit van de maatschappij en kan er als
leverancier niet buiten staan. Deze
maatschappij nu iseen konservatiefen
slechts traag veranderend systeem.
Bovendien blijkt dat dit systeem in
staat is zichzelf te vernietigen. Niet
zo'n vrolijk gegeven dus, maar Hornix
stelt ons onmiddellijk gerust: diezelfde
maatschappij kan dit vernietigings-
gevaar weren als zij er in slaagt de
nodige zelfkritiek op te brengen. Dit is
ook een taak voor de universiteit. Zij
moet elke nieuwe generatie die ze
vormt, deze kritische houding bij-
brengen.
Hieruit volgt onmiddelijk een taak-

omschrijving voor het onderwijs dat
gehoden wordt. Dele konsck wentie
wordt door sommigen echter van de
hand gewezen met het argument dat
vernieuwing een zaak van politici is.

Doelstellingen
Om te praten over doelstellingen van
het tinderwijs vertrekt Wim Hornix
van de vaak gehoorde premisse dat 'de
universiteit per definitie kreatief is' en
dat het de taak van het onderwijs is
'studenten op te leiden tot deelname
aan die kreativiteit'. De geschiedenis
leert echter dat de universiteit een vrij
konservatief milieu vormt en dat de
meeste grote omwentelingen noodge-
dwongen erbuiten plaats vonden.
Om dit te illustreren haalde Hornix

het voorbeeld aa n va n de grote
onderwijsvernieuwing in Nederland
enkele jaren geleden. Bij wet was toen
vastgelegd dat de studieduur moest
inkrimpen tot vier jaar. Als gevolg
hiervan barstte een diskussie los,
waarin een resem doelstellingen naar
voor gebracht werden. De meeste
hiervan hadden betrekking op de eisen
waaraan een goede vakopleiding
moest voldoen. Men stelde dat de
bestaande programma's amper vol-
deden. Het resultaat van deze operatie
was dan ook dat de bestaande pro-
gramma's gewoon binnen een vierjarig
programma gekomprimeerd werden.
De voornaamste doelstellingen die

toen, en ook meer algemeen, naar voor
kwamen zijn een konkrete initiatie in
het heersende paradigma en een kon-
ditionering in de vakvaardigheden.
terwijl een kritische reflektie op weten-
schap en samenleving zeer marginaal
bhjft..; Volgens Hornix ontbreekt de
bevordering van kreativiteit. tleksibili-
teit en sociale vaardigheden, terwijl dit
toch vereisten zijn die door de maat-
schappij gesteld worden. Bovendien
wordt niet aan maatschappelijke be-
wustwording gedaan, en ontbreekt een
inzicht in de politieke en kulturele
dimensie van de wetenschap. Tegen de

kritiek dat men maar vier jaar heeft om
een opleiding te realiseren en dus
prioriteiten moet leggen, stelde Hornix
dat de attitudevorming belangrijker is
dan de kennisvorming. Om kennis te
garen heb je immers je ganse leven, het
is niet een proces dat af moet zijn
binnen een beperkte termijn, terwijl de
attitudevorming in de jeugd moet
geschieden, anders komt er niets meer
van.

Hoe realiseren?
Inherent aan de vraag naar de doel-
stellingen is ook de vraag naar de
manier waarop men het gestelde kan
realiseren, Kolleges en praktika zoals
wij die kennen, zijn noodzakelijk
wanneer men uitsluitende kennisvor-
ming beoogt. Deze bestaande metode
werkt individualiserend, discipline-
rend, konformerend en perspektief-
vernauwend. Als alternatief schoof
Hornix projektonderwijs naar voor.
Dit onderwijs is probleemgericht en
niet voorgeprogrammeerd, gebeurt in
groepen en is demokratisch. Het
ondervindt echter veel ttsenstand
vanuit de traditionele visie, omdat er te
weinig kennisoverdracht zou zijn.
Een ander aspekt van de realisatie

behelst de verantwoordelijkheid van
de student. Nu is het zo dat de student
een studierichting kiest en dan op een
vastgestelde wijze naar de eindstreep
gebracht wordt. De docent van zijn
kant bepaalt volledig de inhoud van
het vak en de metode die hij gebruikt
om de stof aan te brengen. De
student moet dus geen enkele verant-
woordelijkheid dragen. Als alternatief
stelde Hornix voor slechts een gedeelte
van het kurrikulum als voorgepro-
grammeerd pakket aan te bieden. De
rest zou attitudevormend zijn dooreen
groot aantal keuzevakken waar de
student mee verantwoordelijk is. en
door projektonderwijs.
Een laatste aspekt dat hiermee in

verband staat. betreft de organisatie
van de universiteiten. Nu is deze

Op de 1'IIIlliedag had er ook een pallelgesprek plaats I/Iel bcgck-idcrs 1'(1/1 teerprojek ten l'1I vertegenwoordigers van
vnulcntcn, over 1'C'/'iliclIll'illg.I',I'fI'llf(·gici;lI. (foto DdC/ A:I'H)

Projektonderwijs in pedagogie
OP de studiedag 'Onder-

wijsmodellen in het ho-
ger onderwijs', spraken

naast Hornix en M. De Volder
ook nog Fons van Daele en W.
Leirman. Over het 'ckspeditie-
model' van Fons van Daele kon
u in Veto nr. 22 meer lezen. Het
onderwerp van prof Leirrnan
van de afdeling Sociale Peda-
gogie (KUL) was 'Projektonder-
wiis', een eksperiment dat reeds
sinds '75 doorgaat. Vernieuwing
in de praktijk gebracht dus.

Aanleiding hier was eeá radikale eis
van de studenten: volledige verande-
ring van de bestaande struktuur naar

een nieuwe vorm van onderwijs. nl.
projektonderwijs. Het ucvolu van deze
eis' was een g~sdHlkte ov~rheid en
overleg. Binnen de hestaande struk-
tuur was loiets immers niet mogelijk.
I\ls kompromis werd voorèén jnur van
start gegaan met projektonderwijs. Na
nog een tweede proefjaar kon men
definitief va n start gaan. zodat nu
reeds 9 jaar I/J van het vakkenpakket
in de licenties sociale pedagogie uit
projektonderwijs bestaat.

De voornaamste doelstellingen die
men ermee beoogt zijn een grote
samenhang tussen teorie en praktijk,
engagement in het leerproces, leren in
groep, leren leren en een wetenschap
gebaseerd op een maatschappijvisie.
Men probeert dus een traditionele
kennisoverdracht en vooropgesielde

toepassingen daarvan te kombineren
met een kennisopbouw vanuit eÇJl
bepaald koncept en het hierbij zelf
zoeken naar praktijkmetoden. Ook di:
lijkt in de prakrijk vrij goed te werken.
hoewel een paar keer benadrukt werd
dat de motivatie niet meer is wat ze in
de beginjaren was.
Tenslotte schetste Leirman nog het

konkrere verloop van een projekt. met
de verschillende praktijk- en teorie-
onderdelen ervan. Hierbij wordt se-
dert de invoering van het driejarig
licentieprogramma een onderscheid
gemaakt tussen oriéntatieprojekten
van één jaar in de eerste licentie en
basisprojekten van twee jaar met een
veel groter praktijkaandeel in de
tweede en derde licentie.

Peter Mostrey

Prof Leirman van Pedagogie gafuilleg bij een eksperiment dat reeds sinds '75
loopt binnen zijn fakulteit: Projektonderwijs. (foto DdC/ KvH)

organisatie via fakulteiten en departe-
menten volgens de studierichting. Dit
heeft echter een fossiliserend en kom-
partimenterend effekt: elk verdedigt
hardnekkig 'zijn gebied'. Daarop be-
rust trouwens de kollegialiteit: ieder is
koning in ziin gebied. Een alternatief is
de matriksorganisatie. Hierin staat
loodrecht op de gekende richtingen-
struktuur een projektgroepenstruk-
tuur die interdisciplinair werkt. Deze
struktuur stoot op veel verzet, onder
andere omwille van financieringspro-
blemen.

Vernieuwingsstrategie
Tot slot van zijn uiteenzetting ging
Wim Hornix nog even in op de vraag
welke strategie men moest volgen om
tot vernieuwing te komen. Eerst en
vooral moet men er zich van bewust
zijn dat dit slechts een langzaam
proces zal zijn, gezien de grote samen-
hang van de vele aspekten. Vervolgens
gaf hij enkele aspekten van vernieu-
wing die een strategie zeker zou
moeten bevatten. Men zou zeker
moeten zorgen dat de nu bestaande,
marginale eksperirnenten gespaard
blijven. Ook moet men zoveel moge-
lijk keuzevakken en projektgroepen in
verband met maatschappelijke aspek-
ten inrichten. Verder moet werk
worden gemaakt van een matriks-
struktuur en moet de permanente
diskussie over doelstellingen en meto-
des gaande blijven, liefst aan de hand
van konkrete voorstellen.

Wishful thinking
Hornix praat in feite niet over nieuwe
modellen in het hoger onderwijs. Hij
blijft op een meer teoretiscfi nivo ert
beperkt zich in eerste instantie tot een
herdefiniëren van de1aakomschrijving

van de universiteit. Van daaruit gaat
hij verder: indien je deze taakom-
schrijving aanvaardt, dan volgen logi-
scherwijs de doelstellingen van het
onderwijs en de organisatievormen.
Op het ogenblik dat het echt interes-
sant wordt, houdt Wim Hornix op. Hij
zegt niet hoe men dit alles in de
praktijk moet gaan omzetten. (Het
was ook zijn taak niet om dat te doen,
hem was gevraagd te spreken over de
teorie.) Wel kan men uit zijn voor-
dracht opmaken wat de prioritaire
punten hierbij moeten zijn.
Een onderwijsvernieuwing kan

slechts. wanneer een meerderheid er-
van overtuigd is dat 'ze nodig is. In
het traditioneel en konservatief milieu
van de universiteit zal het bewerkstel-
ligen van deze mentaliteitsverandering
de grootste opgave zijn. Praktische
eksperirnenten kunnen hierin een
steun zijn, maar het is fout hun irnpakt
te overschatten.
Pas wanneer iedereen vernieuwing

wil, kan men overgaan tot het voor-
opstellen van doelstellingen en een
taakomschrijving. Tenslotte moet men
het dan in de praktijk brengen.
Wanneer men echter deze vernieuwing
niet aanpakt bij de eerste stap, is de
kans dat men blijft steken in een
wishful thinking zeer reëel.
Men kan zich dus de vraag stellen

naar het~ut van studiedagen als deze,
waarbij over de vorm gepraat wordt.
Het zou fout zijn te stellen dat deze
overbodig zijn. Zij tonen immers aan
dat de heersende visie niet a priori
evident is. AI zal het resultaat ervan op
korte termijn vrijwel nihil zijn, toch
konfronteren ze het akademisch mi-
lieu met een aantal vragen. En dat zal
wel nooit kwaad kunnen.

Peter Mostrey

Probleemsturing
Nadat Wim Hornix reeds

een teoretische beschrij-
ving had gegeven van

'enkele aspekten van onderwijs-
vernieuwing, kwamen sprekers
toelichten wat zij er in de
praktijk van maken. Als eerste
kwam M. De Volder (R.U.
Limburg, NI.) spreken over pro-
bleemgestuurd onderwijs.

kennis in een funktionele kontekst aan
te bieden, met een probleem gerichte
kennisoverdracht. Bovendien kan men
door de kennis over te dragen op die
manier, ook het medisch denkproces
inoefenen, en bekomt men een grote
graad van zelfwerkzaamheid bij de
student. Ook dit is een voordeel,
gezien de relatief snelle veroudering
van medische kennis waardoor per-
manente bijscholing noodzakelijk is.
Hoe verloopt dit alles nu in de

15 jaar geleden kreeg Limburg een praktijk? Begeleid door een docent
universiteit als kompensatie voor de krijgt een groep studenten een bepaald
sluiting van een aantal steenkoolmij- probleem voorgeschoteld. Dit probe-
nen. Aangezien men toch vanaf niets ren zij in groep op te lossen. De
moest opbouwen, besloot men aan de problemen waarop zij hierbij stuiten,
medische fakulteit iets te doen aan de geven aanleiding tot studie en zelf-
problemen die in het bestaande onder- studie van de kennis die nodig is om ze
wijs vaak opdoken. Kort samengevat op te lossen. Dit proces gaat verder tot
kwamen deze erop neer dat studenten het gestelde probleem opgelost is. Zo
vaak niet in staat waren teoretische wordt dus, via een aantal uitgezochte
kennis, waarover zij met goed gevolg ,problemen, de kennisoverdracht ge-
eksamen hadden afgelegd, in praktijk- realiseerd. Door het zelf zoeken naar
situaties toe te passen. Ook stelde men de oplossing moeten de studenten ook
een ontbreken van een .rnedische vertrouwd raken met het medisch
denkstrategie vast. Bij het zoeken naar denkproces. In de praktijk lukt dit vrij
de oorzaken van deze tekortkomin- aardig.
gen, kwam men tot de slotsom dat het Tot slot wees de spreker er nog op
zeer moeilijk is kennis, die in een dat dit soort onderwijs geen 'vrij
bepaalde konkrete kontekst aangebo- onderwijs' is, zoals bijvoorbeeld met
den werd, over te dragen naar een projektonderwijs het geval is. Inhoud
andere kontekst, in dit geval de en doelstellingen liggen in grote mate
praktijk. Ook leidde het aanbieden vast. Men probeert enkei aan een
van de teoretische kennis zonder aantal tekortkomingen te verhelpen,
verwijzing naar praktijksituaties tot door de vorm waarin men het onder-
een 'instamp- en vergeeteffekt'. 'wijs aanbiedt.
Men kan hieraan verhelpen door 1 Peter Mostrey

t
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principes van het algemeen stemrecht.
Wie konsekwent is, vindt dan ook dat
hij burgemeester kan worden. Maar
voor de rest, Joseke Happart. pffT... l"

Verder hield Onkelinkx nog een
pleidooi voor de Limburgse arbeiders
bij Cockerill Sambre, die nu "werk-
loos in eigen streek dreigen te worden"
en Willy Kuypers maakte van de
gelegenheid gebruik om zijn kwalitei-
ten als leraar in de Vaderlandsche
Geschiedenis te demonstreren. Hier-
van onthielden we vooral dat de
Belgische bufferstaat een weldoor-
dachte zet is van de de Rotschilds en de
Cockerills en dat Marie-Louise, ega
van Leopold I, een "pijpenkrullen-
geval" was.

Braem en Van Gooi imiteerden
daarop net iets te langdradig Roger
Simons van de BRT uit Londen, Jo
Röpckë en Johan Anthierens.

van "Het Belang van Limburg", cVP-
strekking, rekent het tot zijn taak het
beleid van de regering aan een kritisch
oog te onderwerpen. De opiniërende
slagkracht van zijn 'editoriaal' in de
krant is nochtans gering: het bereikt
slechts 8% van de kopers van de krant.
Bovendien wordt er dan ook nog
schamper verteld dat de hoofdartike-
len van Camps doorweven zijn met
zoveel sentiment, dat ze de week
nadien met veel sukses opgevoerd
worden in de Koninklijke Munt te
Brussel.

"Ik geloof niet in een eksplosieve
mentaliteit die onder de bevolking van
dit land zou groeien, als ik zie wat de
. regering zich kan veroorloven aan
volmachtenbeleid. Deze regering is de
regering van de verarming. Zij teert op
de schrik bij de mensen", besloot
Camps.

Het duo Braem en Van Gooi
serveerde daarop een eerste tussen-
doortje. Zij stonden aangekondigd als
"de onwaarschijnlijk briljante stem-
menimitators van omroep Antwer-
pen". En ja hoor, de stem van Jos
Gheysen zat goed maar wat ze vertel-
den was zonodig nog lulliger dan de
praat op zaterdagmorgen.

>

De bom
Willem Leonard Brugsma is kolurn-
nist in de Haagse Post. Hij valt te
klasseren bij "die mensen die tot de
'meningvormers' behoren, een denk-
klimaat bepalen". Zijn droom is een
Europa zonder Russen en Amerika-
nen. Brugsma: "Iemand die toejuicht
dat de Amerikanen West-Europa ver-
dedigen met wapens, moet niet klagen
over onderdrukking in Oost-Europa."
Voilà. En bovendien is de vredes-
beweging "sterk, machtig maar toch
voorbijgaand," wat niet wegneemt dat
"de aanhangers ervan toch betere
strategen zijn dan generaal Rogers.
Immers, de Duitse generaal Bastian
hield zijn manschappen altijd voor: als
er oorlog komt, dan zullen we het

. onderspit moeten delven. Maar als we
drie of vier dagen kunnen stand
houden, dan zetten we nukleaire
wapens in en blazen we de wereld op.
En dat hebben de aanhangers van de
vredesbeweging goed begrepen."

AI bij al een erg zwakke perfor-
mance van Brugsma: wie zijn kolumns
in de Haagse Post regelmatig leest,
moet erg ontgoocheld geweest zijn
over het tamme nivo.

Après nous Ie déluge dus. Après
Brugsma The Golden River City Jazz
Band.

Krisis
Mark van Heukelen is hoofd van de
pvv-studiedienst. Hij gaf een inge-

De Zwijger Live

Goede interventies van de
Golden River City Jazz Band

wikkelde uitleg over de besparings-
plannen van de pvv. Waarschijnlijk
was het niet humoristisch bedoeld te
horen naar de toch wel hevige reakties
vanuit de zaal. Ook zijn diskussie-
genoten Lode Versingel. medewerker
van Polecar, en Bruno Winderickx,
dopoloog en wetswinkel ier, hielden er
een andere mening op na. Volgens hen
is het overheidsdeficit een gevolg van
de werkloosheid en vice-versa, hoewel
de rvv bij hoog en bij laag beweert dat
het de staat is die te lang een Sinter-
klaaspolitiek heeft gevoerd. Door
de kost van elke bijkomende werkloze
en de steeds toenemende interesten op
het overheidsdefïcit, is dit land terecht
gekomen in een zuigende spiraal. Wil
je het deficit wegkrijgen, dan moet je
werk maken van het werkloosheids-
probleem ..

Van HeukeÎen gaf beide heren eerst
gelijk, maar nuanceerde dan toch.
Volgens de rvv is de grote oorzaak van
de huidige werkloosheid de stijging
van de lonen in '75 met IO%, méér dan
de produktieverhoging in dezelfde
periode.

Lode Versingel repliceerde met een
afkeuring van de pas bekendgemaakte
regeringsplannen en noemde onder
andere de jaarlijkse, inleverende in-
dekssprongen van 2% ronduit mis-
leidend. En op de vraag van Polspoel
hoe je nu aan iemand, die al bijna aan
het bestaansminimum zit.. moet uit-
leggen dat ie 110gmeer moet inleveren,
kwam van Pvv-zijde geen bevredigend
antwoord. De zaal reageerde met een
'pollice verso'. Als om de vraag van
Pols poel bij te zetten, bestegen ras-
echte krakers het podium. Krakend
krokant legden zij uit wat hen die dag
nog was overkomen. (zie elders in deze
Veto.)

Teater
Wim Van Gansbeke is Vlaanderens
teaterkritikus numero uno, terwijl
Rudi Van Vlaenderen momenteel het
Brabants Kollektiefvoor teaterprojek-
ten (BKT) leidt. Van Gansbeke: "In
Vlaanderen wordt je nogal vlug ge-
bombardeerd tot een myte en denkt
men dat die myte als een evangelie
moet geloofd worden. Nochtans is elke
kritiek subjektief. En daar komt nog
bij dat mijn praatje op vrijdagmorgen
door 300 000 man beluisterd wordt
terwijl daarvan maar een kleine min-
derheid regelmatig het teater frekwen-
teert. Het is zoals oudjes en seks, ze
doen het niet maar ze praten erover."

Voor Van Vlaenderen heeft teater
iets nostalgisch. "Toneel is een ana-
kronisme in deze tijd. Het heeft iets te
maken met lichamelijkheid. Je weet
dat de .akteurs binnen grijpsafstand
zijn. Wat betreft de subsidiëring van

Anthierens, duchtig aangeschoten, doet Van Molle zijn broek af Er \Vasechter niets te zien. (foto WiV)

Donderdag 15 maart was
het 'satirisch' weekblad
De Zwijger te gast in

Alma 2. De organisatie was in
handen van Behoud de Begeerte
vzw, Radio Scorpio en de Radi-
kale Kriminologen. Een intense
publiciteitskampagne met "de
tomeloze inzet van de kriminele
radikalen ... " zorgde voor een
volle zaal met een publiek dat net
iets te vlug applaudiseerde.

Blijkbaar was het stramien
van de talkshow geïnspireerd op
het binnenlands jaaroverzicht
van '83 van de BRT-nieuwsdienst
want ook hier werden sprekers
van divers pluimage met zachte
aandrang onderbroken door de
groep muzikanten, telkens wan-
neer hun praatje net wat op dreef
raakte. Bijgevolg smaakte de
geserveerde brochette van gasten
eerder flauw. Moderator Gui
Pols poel, een halfuur eerder nog
te bewonderen in het BRT-
joernaaL (met het enerverende
generiekje), kon hieraan weinig
verhelpen.

Als voorafgaand amuse-gueulle wer-
den Ludo Dierickx, ouderdomsdeken
van Agalev, en notenkraker Louis
Tobback van de Socialistische Partij,
opgediend. In de overtuiging dat
aanval de beste verdediging is, stak
Dierickx van wal: de SP moet gerekend
worden tot de zogenaamde 'traditio-
nele partijen', d.w.z. tot die partijen
die fel van leer trekken tegen het
regeringsbeleid zolang ze in de opposi-
tie vertoeven. Maar, van zodra ze aan
de macht zijn laten ze zich verleiden tot
net dezelfde zonden als hun voor-
gangers.

Mitterand in Frankrijk doet zelfs
aktief mee aan de bewapenings-
wedloop, stelde Dierickx. Het luk-
te Tobback niet zo goed om deze
aanval af te wimpelen met enkele

. simplificerende mopjes. Daarom ver-
anderde hij van taktiek en begon dan
maar te pleiten voor een progressief
front dat weerstand zou moeten bie-
den aan de toenemende verrechtsing
van onze maatschappij. Het meest
geslaagd 'nog van dit luik was de
interventie van de swingende Golden
River City Jazz Band.

Huilen met de pet op
De ajuinsoep van HugoCampszorgde
bij aanwezige Limburgers voor de
nodige tranen. Deze hoofdredakteur

Gui Polspoel: een uit de kluiten gewassen moderator, die er echter niet in
slaagde de gesprekken op peil te brengen- het orkest was hem telkens voor.

(foto WiV)
het teaterwezen. zou een inlijving bij
het Belgisch leger geen slechte zaak
zijn, vindt Van Vlaenderen. "Er zijn
daar toch ook verschillende fanfares.
Met het geld van één gevechtsvliegtuig
zouden ettelijke produkties op touw
gezet kunnen worden."

"Of laten we het voorstel van Carlos
Tindemans, professor in de teatero-
logie volgen, om de hele teatjewereld
zichzelf te laten bedruipen gedurende
één jaar en dan te zien wie er nog zin
heeft om verder te doen." En Van
Gansbeke had hier niet de minste
kritiek op. Dit kon moeilijk anders: de
organisatoren dachten twee tegen-
standers in de arena gegooid te
hebben. Het bleken echter dikke
vrienden te zijn.

Wegens de afwezigheid van Louisde
Lentdecker kon het praatje met Lode
Van Outrive over justitie niet door-
gaan. Polspoel wou toch even venti-
leren wat volgens hem de beste intro
van de avond zou geweest zijn: ,"De
meeste Vlamingen waren tijdens de
oorlog zwart en kort erna in het verzet.
Hier komt er één bij wie het net
omgekeerd was."

België
Politiek dan maar. Met Willy Kuypers,
Nu-verdediger van minderheden in
binnen- en buitenland en Gaston
Onckelinckx, Limburger maar al 30
jaar in Luik en partijgenoot van André
Cools (rs). Naar eigen zeggen is
Onckelinckx de "enige werkman" in
de Kamer. Hij is er binnengeloodst
door André Cools en werd de eerste
dag aan het station afgehaald door
Guy Mathot. Waarep Kuypers on-
middellijk reageerde met: "Zie de-wel,
Gaston, er gaat niets boven werk in
eigen streek hé!"

Kuypers zelf dreunde het gekende
melodietje nog eens af: "Vlaams-
nationale solidariteit, federalisme geen
separatisme, het knekelhuis België
enz." en Onckelinckx daarop met "Er
gaat ook Waals geld naar Vlaanderen,
denk maar aan Sidmar, Cockerill
Yards, de Antwerpse haven, de KS,
enz ... " En wat doet Happart op de lijst
van de pS voor de Europese verkiezin-
gen? Onkelinckx: "Mijnheer Happart
is verkozen in Voeren volgens de

Dessert
Wat de hoofdschotel van de avond had
kunnen worden, de konfrontatie van
Herman Van Molle met een IQ van
130, met Johan Anthierens, De Zwij-
ger live, werd maar een flauw dessert,
Niet alleen werd Van Molle door
Anthierens de broek afgedaan, er was
bovendien niets te zien. Volgens
Anthierens kan de BRT zich geen
satirisch programma permitteren dat
die naam waardig is. "De Zwijger
daarentegen, maakt satire met als inzet
het bestaan van het blad zelf. Van
Molle echter wordt voortdurend ge-
ringeloord door de Raad van Beheer
van de BRT." Waarop Van Molle nogal
zwakjes replikeerde met: "In De
-Zwijger lees je steeds zinnen als: Satire
is... en dan één of andere uitspraak .
Anthierens voelt dus permanent de
behoefte om zijn eigen werk te her-
definiëren." En met dergelijke nonsens
kraaiden deze- heren hun kwartiertje
vol. Gelukkig was er de Golden River
City Jazz Band om af te ronden.

Balans van de avond: volstrekt niets
bleef op de maag liggen, niets schoot in
het verkeerde keelgat. Alles was licht-
verteerbaar. En dat kan toch niet de
~edoeling geweest zijn van De Zwijger.

Bart De Moor
(m.m.v. WiV)
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Militair-wetenschappelijk onderzoek aan de KUL?
·"f,t: <';..,Naar aanleiding van de

voorbije universitaire vre-
desdagen aan onze alma

mater, heeft de Vlaamse Vredes-
universiteit een kleine brochure
gepubliceerd rond militair on-
derzoek aan de KUL. De brochure
bevat een vijftal punten, waar-
van de eerste twee enkel een
kollage zijn van diskussies die
reeds vroeger in Veto werden
gevoerd. Vooreerst worden de
bezwaren tegen Prof. Reychler
(Politieke Wetenschappen, KUL)
nog eens op een rijtje gezet.

Hem wordt verweten in opdracht van
het Ministerie van Landsverdediging
een onderzoek te hebben uitgevoerd
naar de 'instellingen in elke lidstaat
van de NAvo die zich bezighouden met
strategische problemen' op vlak val)
defensie. Hierbij onderzocht Reychler,
in dienst van de NAVO, tevens de
diverse vredesbewegingen, stelt de
Vredesuniversiteit. Vooral de nietszeg-
gende replieken van Reychler irriteren
de lezer mateloos. In tweede instantie
wordt de lange brief afgedrukt die Lea
Hendrickx van de Vredesuniversiteit
publiceerde in Veto (29/4/83). Hierin
werd aangetoond dat heel wat KUL-
professoren onderzoek verrichten
voor de NAVOof de militaire tak van
deze organisatie, nl. AGARD. Ook
werden in deze open brief heel wat
kontakten blootgelegd tussen KUL-
wetenschappers· en de FLAG, een
industrieel samenwerkingsverband
dat in hoofdzaak naar militaire op-
drachten in de luchtvaart hengelt.
Tenslotte plaatste Hendrickx vraagte-
kens bij 'wetenschappelijk onderzoek,
waarvan de militaire bindingen niet zo
evident duidelijk·zijn, maar waarvanje
toch kan vermoeden dat ze er wel
degelijk zijn.' Als prototype werd hier
een onderzoek genoemd, waarbij de
vermoeiingsweerstand van gebruikte
materialen werd nagekeken bij ...
tennisraketten. Dit onderzoek ge-
schiedt o.l.v. Prof. Snoeys i.s.m. FN-
Herstal en Snauwaert-Depla. Deze
technologie wordt volgens Hendrickx
door beide ondernemingen aange-
wend in de militaire luchtvaartindu-
strie. Als tweede voorbeeld gold het
Proteus-onderzoek, dat i.s.m. Bekaert
werd gevoerd. Ook deze technologie
zou uiteindelijk aangewend worden
voor militaire doeleinden, door een
samenwerkingsverband tussen Be-
jcaert en FN-Herstal.

Replieken
Het derde deel van de brochure bevat
een repliek op de brief die een aantal
WP-ers van het Departement Metaal-
kunde in Veto (27/3/83) afdrukten,
m.b.t. dit tema. Uit deze brief worden
twee stellingnamen gelicht. In eerste
instantie hadden de WP-ers betoogd
dat je een bedrijf niet van kollaboratie

~~~-~.' ....

'Dergelijke kanonnen maakt men in het departement Metaalkunde niet meer.

kan betichten met het militaire appa-
raat, als het bedrijf de produktie van
militair materiaal aan anderen over-
laat. Gewezen werd hierbij op het losse
samenwerkingsverband tussen Bekaert
en FN m.b.t. het Proteusonderzoek.
Een andere stellingname van de WP-
ers gold hun bewering dat zij zich
bezighouden met fundamenteel onder-
zoek, dat in se geen militair doel kan
dienen. Wat betreft het eerste punt
wordt gewezen op het nieuwe kontrakt
dat Bekaert heeft afgesloten met de
Franse vliegtuigbouwer Aérospatiale.
In ruil voor zijn technologische in-
breng mag Bekaert volgens dit kon-
trakt rotoronderdelen bouwen voor de
Dauphin-2, een gevechtshelikopter. In
juli 1983 wordt Bekaert zelfsgepromo-
veerd tot behartiger van Aérospatiales
belangen in België.
In de hiernavolgende passages wordt

in de brochure heel wat informatie
verstrekt over de manier waarop
Bekaert in de weer is, om toch maar te
mogen meesleutelen aan de helikopter
die de Belgische landmacht zal uitkie-
zen om de bestaande Alouettes te
vervangen, wie ook de konstrukteur is
"die hiervoor in aanmerking zal komen.
Uit 'Introducing Defense Industry of
Belgium, Fabrimetal 1982', wordt een
kopie afgedrukt met alle militaire
specifikaties die Bekaeri zoal aan te
bieden heeft, en dat zijn er heel wat.
Bekaert zit dus wel degelijk met kopen
schouders binnen dat militaire appa-
raat.
De tweede stellingname van de WP-

ers wordt weerlegd aan de hand van
het reeds genoemde onderwek rond
de tennisraketten, dat mede gefinan-
cierd wordt door FN-Herstal en
Snauwaert. Aan de hand van heel wat

citaten wordt duidelijk gemaakt dat de
technologie naar dewelke gespeurd
wordt, ook gebruikt wordt in. de
vliegtuigindustrie. Zo bv. wordt in
Trends 30/9/1983 gesteld dat 'het
kader van een tennisraket gebouwd is
als een honingraat, een procédé dat bij
de bouw van vliegtuigvleugels wordt
aangewend en alle voordelen van een
metalen konstruktie biedt, maar geen
trillingen voortplant.' Vooral de eigen-
schappen 'hoge weerstand en weinig
gewicht' blijken zeer dienstig in de
luchtvaartindustrie. Komposietmate-
rialen zouden hierbij worden aange-
wend. 'Zo worden momenteel al
veld testen uitgevoerd voor de bouw
van een vast vliegtuigonderstel in
komposieten voor een tweemotorig
toestel. Snauwaert verricht dit onder-
zoek volledig op eigen risiko', aldus
een bericht in Technivisie van 1/2/
1984. Snauwaert zou volgens deze
brochure met het oog op de produktie
onderhandelingen voeren met Aéro-
spatiale en Westland, waarbij we weer
volop in het militaire apparaat terecht-
komen.
Een laatste deel van deze brochure is

gewijd aan een aantal bedrijven, die
mede het licht zagen door toedoen van
Leuven Research and Development,
het interface-orgaan van de KUL. Een
aantal van deze bedrijven blijken
helemaal niet vies te zijn van samen-
werking met militaire klanten. Zo
sleutelt Silvar Lisco mee aan het
'computer aided system' van de F-16-
bommenwerper van General Dyna-
mies. INRICwerkt op dit ogenblik aan
een opdracht van wetenschapsbeleid
m.b.t. VHF-radiotoestellen voor lands-
verdediging. INRIC was lange tijd in
onderhandeling met de Britse wapen-

Opnieuw maanziekte te Leuven

Dinsdag 20 maart. Om Vervolgens verklaart de dame de reden
10.00 u. 's morgens van haar komst. Ze is van een
wordt een Veto-mede- organisatie, beweert z~, die zich bezig
. .. houdt met buurtwerking. Ze richten

w.erker Uit zijn bed g.ebeld. Een zich vooral op families, die hulp nodig
met al te onknappe jongedame hebben.
staat aan de deur. Een nooit - Elke Veto-redakteur beschikt van
geziene beleefdheid openhaart tijd tot tijd over een eksk lusief'belletje,
zich van harentwege: duizend dat gaat rinkelen .in uit~onderlijke
ekskuses, sorry, 't was echt niet toestanden. Pnmo Ziet de juffrouw er.. r .. . niet bepaald Uit als SOCiaalgeval dat
mijn bedoe mg vanje uit je bed te gaat assisteren in Lamp ke- en andere

H· h ni ?zetten. et IS toe met erg. Straatrnustoestanden. Vervolgens
klinkt buurtwerk, gecentreerd rond de
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familie-idee, nogal eigenaardig. En
tertio houdt buurtwerk zich meestal
niet bezig met het uitgeven van zo'n
verzorgd tijdschrift op glanzend pa-
pier als me daar net wordt aange-
boden.
Moraal van 't verhaal: lezer, laat je

niet misleiden. De idee van buurtwerk
is volledig uit de lucht gegrepen. Het
verhaaltje, dat die organisatie zich
richt op families in nood, wordt
gewoon verteld om het logisch te laten
klinken, dat het aangeboden tijdschrift
'Een familie' heet. De titel staat
garant voor respekt voor hetgeen
bepaalde maatschappelijk.e kringen als
kleinste organische kern van onze
samenleving zien. Lieve foto's van
lachende grootmoeders waren in dit
blad al regel. Het geld datje voor deze
uitgave zou betalen, gaat niet naar een
of andere verkrottende buurt in de
omgeving, maar wel naar de bloeiende
investeringen van de 'Vereniging voor
hef Wereldkristendom', opgericht door
de heer Sun Yang Moon of zoiets, beter
gekend als de Moon-sekte, Als je dusje
leven wil opofferen voor het goede
doel der ekonomische heropleving van
Zuid-Oost Azië, weet je watje te doen
staat. 0

(foto DdC)
fabrikant Plessey voor een overname,
maar dit gaat niet door omdat het
Belgisch leger een bestelling voor VHF-
radiokommunikatiesystemen bij een
konkurrent van Plessey plaatste.
De laatste in de rij is Leuven

Measurement and Systems, dat zich
vooral bezighoudt met geluids- en
trillingsmetingen. Zo blijkt deze firma
reeds meegesleuteld te hebben aan de
Lynx-anti-tankhelikopter ...
Ten vijfde wordt zeer kort gewezen

op de militaire toepassingen van de
geheimschrift-technologie, waarmee
drie professoren van het ESAT-labo
vorig jaar uitpakten op de militaire

elektronika-beurs E:NS.in Brussel.

Besluit
Is de ambitieuse zinsnede uit de
inleiding van deze brochure waarge-
-maakt, nl. dat de schrijvers ervan
beschikken over 'aanwijzingen dat aan
de KULonderzoek wordt verricht naar
nieuwe wapens'? Met de bevindingen
van deze brochure in de hand kan men
enkel besluiten dat het onderzoek
i.s.m. Snauwaert naar alle waarschijn-
lijkheid zal gebruikt worden om op
termijn lichtere vliegtuigen te maken,
, met een grotere weerstand der ge-
bruikte metalen. Als het zo is dat de
konstrukteur waarmee Snauwaert he-
den samenwerkt, Aérospatiale is of
Westland, dan zullen in de eerste
plaats militaire vliegtuigen worden
gebouwd. Door de technologie-over-
eenkomst tussen Bekaert en de Franse
wapenfabrikant Aérospatiale komen
onderzoeksresultaten van de KUL au-
tomatisch in handen van deze wapen-
fabrikant. Ook zal naar alle waar-
schijnlijkheid deze technologie door
Bekaert zelf aangewend worden in
haar militaire projekten. Het is de
notie, 'naar alle waarschijnlijkheid',
die ik er zelf heb aan toegevoegd, die
wellicht weer op kritieken zal stuiten.
Meer diepgaand onderzoek op dit vlak
is ongetwijfeld nog nodig. Samenwer-
king met burgerlijke ingenieurs is
hierbij onontbeerlijk, o.m. om zeer
konkreet aan te tonen hoe bepaalde
research resultaten behaald aan de
KULworden aangewend in de innova-
tie van militaire instrumenten. Bestaat
echter het onomstootbare bewijs wel
voor deze kritici?

I Luc Vanheerentals

De brochure 'Militair onderzoek aan
de KUL! (29 blz., 60 Bf) is te bestellen
op Vlaamse Vredesuniversiteit, Gui-
mardstraat 8, Gent (091/255874)

PERSMEDEDELING
KRINGRAAD·

Onlangs verscheen de Algemene Studentenraad in de belangstelling
toen een aantal kringen, nl. Ekonornika, VRG en Romania zich
luidruchtig distantieerden van deze organisatie. In de afgelopen
weken betuigden een tiental kringen hun steun aan de ASR. Zij
onderstreepten het belang van een kwalitatieve studentenwerking.
van de solidariteit tussen de kringen en van een organisatie die de
belangen van de studenten behartigt en verdedigt tegenover de
akademische en nationale overheid.
Kringraad, één van de vijf raden van de ASR, wenst zich aan te

sluiten bij het protest dat deze laatste groep van kringen uitten ten
aanzien van de houding van Ekonomika, VRG en Romania. Hun
'uittreding' heeft als gevolg dat de studentenbeweging zelf op 'de
helling wordt gezet op een moment dat deze weer eens broodnodig
blijkt. Immers, de VI.I.R.-voorstellen over aggregatie, de plannen van
de ministers Coens en Dehaene in verband met de financiering van
de universiteiten en de geplande" besparingen in de sociale sektor
raken de studenten rechtstreeks. De behoefte aan een organisatie die
opkomt voor de belangen van de studenten en namens hen
standpunten inneemt, laat zich ook nu weer gevoelen. De ASR heeft
zich gedurende de dertien jaar dat ze werkt een positie weten te
verwerven en heeft ervaring opgedaan met een kwalitatieve en
demokratische werking, zij biedt als dusdanig op dit moment de
beste garanties voor de studentenbeweging. Zelfs de oprichting van
een nieuw orgaan zou hoe dan ook een grote stap terug betekenen.
Kringraad staat open voor kritiek op de werking van de ASR. Een

permanente evaluatie van de werking is nodig, en voorstellen, ook
over de struktuur, om die werking te optimalizeren, zijn altijd
welkom geweest. .
Wel wil Kringraad benadrukken dat de werking van de ASR

prioritair is aan de diskussies over de struktuur als zodanig. Het is
door haar werking en realizaties dat de ASR haar nut en
bestaansrecht moet bewijzen. De· Algemene Studentenraad moet
borg staan voor een degelijk uitgebouwde stellingname naar de
akademische en nationale overheid toe, waar de fakultëitskringen

-' achter kunnen .staan, en die aansluit bij wat leeft in (je kringen zelf.
De ASR moet de fakulteitskringen ook steunen bij de uitbouw van
een degelijke werking.
Kringraad wenst ook het werken met vrijgestelden binnen de ASR

te onderschrijven. Dit personeel is verantwoordelijk voor de
administratie van een raad en voor de begeleiding van de algemene
- vergadering van die raad. Vrijgestelden wordenjaarlijks verkozen en
hebben geen stemrecht. Samen met studenten bereiden zij de
vergadering voor en stofferen zij de diskussie met relevant materiaal.
Tenslotte wil Kringraad ook wijzen op het gevaar van een

verregaande politizering in de studentenwereld ingeval de ASR zou
verdwijnen. De ASR als studentenraad tracht de koers van de
studentenbeweging te bepalen, los van partijpolitieke belangen.
Studentenvertegenwoordigers worden verkozen binnen de ASR en
de standpunten die ze verdedigen worden ingenomen in diskussie
met afgevaardigden uit de diverse fakulteitskringen. Indien de ASR
uit Leuven zou verdwijnen, zou kontrole op de studentenvertegen-
woordigers vanuit de studenten zelf onmogelijk worden. De
specifieke studentenwerking zou dan nog meer plaats maken voor
politieke hetzemakerij.

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 9 maart 1984

POSTERS - GADGETS
Filmaffiches (o.a. Ameriéan Gigolo. Psycho 2)
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Xaviera over seks
Hoezeer seks nog taboe is,

werd mij duidelijk uit de
massa die afkwam op de

lokroep: "Xaviera praat over
seks". De stoep van de stads-
schouwburg was meer dan op
tijd gevuld met publiek van
allerlei slag: studenten, jongere
en oudere koppels, ouders met
geslachtsrijpe kinderen en troep-
jes meisjes die, vanwege hun
verenigd-zijn, prompt de naam
'feministen' toegeslingerd kre-
gen. Ambiance verzekerd dus.

Kurt van Eeghem had de eer de
tsjokvolle zaak het tema in te leiden
met zijn sketch over 'Seksburo de
rechterhand'. Achteraf vernam ik dat
dit een samenraapsel was uit het boek
'De Happy Hoeker', met de bedoeling
de draak ermee te steken (blz. 14).
Weinigen zullen dit echter geweten
hebben.
Ik dacht dus ook warm te moeten

lopen van een woordenstroom vol
'maandverband', 'neuken', 'stijve', enz.
(ze vindt ons net iets te oud voor 'pis'
en 'kak') in afwachting van de komst
van wulpse Xaviera.

Amfiteater-vriendelijke
omvang

Ze zat er al voor ik het wist, ondanks
haar arnfiteater-vriendeliike omvang.
Naast haar Wilfried Bertels van de
BRT.Zijn ironische vragen (zoals "Hoe"
verleid je een man, hoe moet de
slaapkamer er uit zien ?") werden door
Xaviera gretig aangegrepen om haar
pikanste belevenissen uit de doeken te
doen, doorspekt met goede raad voor
lui dié niet aan hun rukken, pardon,
trekken komen.

Dat is de reden waarom iedereen er
zat. Men kreeg waar voor z'n geld.
Xaviera is een boeiende vertelster,

humoristisch, en het is zeker niet door
stomheid dat ze het als hoer zover
heeft gebracht te kunnen kiezen met
wie ze naar bed gaat. Toch heeft ze op
veel gebieden paarde-oogkleppen,
maar daarover straks.
Hetgeen deze misgemikte kabare-

tière er uitkraamt, en wat het publiek
zo in de ban houdt, zijn dingen die ik
op twaalfjarige leeftijd nieuwsgierig in
de seksboekjes van mijn broer opzocht
en waarop ik toen trots was 'het' te
kennen. Bij de overgang naar de
praktijk loste de interesse voor de
teorie zichzelf op, maar blijkbaar zijn
beide voor de meesten perfekt te
kombineren (ofte kompenseren) als je
de verkoopcijfers van Xaviera's boe-
ken hoort.

Op adem komen
Dat doet vermoeden dat hààr praktijk
enigszins anders verloopt dan die van
het doorsnee-koppel.
Zij stelt zichzelf inderdaad ook vsor

als iemand met een onblusbare wel-
lust, met uitdrogen bedreigd als ze
geen drie keer per dag' kan klaar-
komen. Ze moet dan ook regelmatig
van partner verwisselen, zodat de
stakkers op adem kunnen komen.
Eigenlijk zou er een rampenfonds
moeten bestaan voor haar, ingeval van
chronisch mannentekort.
Hoe dan ook, Xaviera voelt zich

goed in haar vel en zegt zelf te bepalen
met wie ze neukt, hoe en waar en
hoelang enzovoort en zoveel te beter
voor haar, maar ze rept niet of weet
niets over de manier waarop seks bij
miljoenen anderen verloopt en nog
minder van de onderliggende oorza-
ken daarvan. Wat ik haar vooral
verwijt is dat ze seks onrealistisch
voorstelt. Haar eigen libido is, als ze
tenminste niet liegt. enorm groot.
Daardoor schildert ze de doorsnee
-Vrouw als frigide af en houdt ze de
, myte in stand dat mannen zoveel meer
behoefte hebben aan seks dan vrou-
wen.
Gevolg: vrouwen zitten met de

schrik om preuts te zijn en spelen het
spelletje tegen hun zin mee (verduide-
lijking voor de bevooroordeelden : met
"tegen hun zin" bedoel ik niet dat ze er
geen behoefte aari hebben. maar wél
dat velen het vrijen op een andere
manier zouden willen zien verlopen
dan gebruikelijk. Er wordt er vaak
maar op los gestunteld. omdat veel
partners niet van elkaar weten hoe de
ander te bevredigen. Gevolg is dikwijls
dat de man toch klaarkomt. lichame-
lijk altans. en de vrouw er kan van
dromen.)
Anderzijds moeten mannen steeds

maar hun potentie bewijzen, wat zich
weleens uit in macho-gedrag of min-
derwaardigheidsgevoelens.
Bij zulke dingen staat Xaviera geen

moment stil. Gelukkig ging tijdens het
tweede deel van de avond, het panel
dieper in op de achtergronden van
seksueel gedrag.

Scheve machtsverhoudingen
Elk panellid sprak vanuit een andere
invalshoek. Een punt van overeen-
komst was dat geen van allen zich
bezighield met het minnespel op
zichzelf, maar dit situeerde als-één van
de vele aspekten waarin scheve machts-
verhoudingen tot uiting komen.
Leven in een kapitalistische, psy-

chiatrische patiënten kreërende, in
rollenpatronen verdeelde, censureren-
de, afwijkingen veroordelende en daar-
bij nog in krisis verkerende maat-

schappij heen zijn konsck wenties op
het gedrag tussen de mensen. of dat nu
gaat over samen-werken. opvoeden.
wonen of uitgaan. kortom alles wat je
in kontakt met anderen doet. dus ook
naar bed gaan. Hierop komt in grote
lijnen neer wat de deelnemers te
vcrtellen hadden.
Een beetje specifieker: Sicven de

Barselier meende dat prostitutie de
degennatie van een samenleving bete-
kende. Het wijst op een verwrongen
opvatting over seks en andere manie-
ren van omgaan met elkaar. Het is niet
normaal dat er \TOUWen moeten
bestaan die als WI~I}...hun knrrière
eindigen. Zodra al het stuntelige.
kunstmatig-geile gedoe en t!.epraat
over prestaties in bed vcrvangen wordt
door warme tederheid voor elkaar lijn
we "aar wc moetcu zijn. dixit Steven.
Paula Sernor was de enige die

ronduit durfde zeggen dat Xuvicru
iedereen een vals beeld voorhield. Ze
oogstte felle negatieve reuktics. Als
hoer zijn werkelijk zo leuk is als
Xuvieru voorstelt. Legt ze. is het
jammer dat ze dil! beroep niet gekozen
heeft. Paula wenste dat er ook prosti-
tuees in het panel zaten die het niet zo
voor de wind hadden in hun beroep, en
ook vrouwen die met seksueel geweld
gekontronteerd zijn geweest. Ze vertel-
de van herverbod van de aar-rerevtste-
direkteur Vandenbussche om hierover
reportages te maken. Korturn. de
maatschappij moet blijkbaar voorge-
logen worden. over de bloemetjes en
de bijtjes. de realiteit 11'l!:lgniet eens
getoond worden,

"Trut"
Hoezeer dit echter nodig is. jovas te
merken aan de van onwetendheid
getuigende reakties van het publiek.
dat blijkbaar zijn kop diep in het zand
heeft steken. Er is een schrijnend
tekort aan informatie. De myte van de
aanrander in donkere steegjes moet
opgeheven worden. '
Ook Liliane Versluys heeft de pijn

gevoeld door niemand begrepen te
worden, behalve door een paar enke-
lingen die zich zo moesten weren dat ze
iedereen natuurlijk irriteerden.
Liliane wees op het bestaan van

seksueel geweld, dat het gevolg is van
scheve machtsverhoudingen die er al
van in de wieg worden ingepompt.
Zij waagde zich ook op het terrein

van de antikonceptie. maar daarvoor
was het publiek nog lang niet klaar.
Men vindt het nog maar veel te recent
vanzelfsprekend om geboortebeper-
king toe te passen. om zich al de vraag
te kunnen stellen waarom er nu altijd
de vrouwen voor moeten opdraaien.
De schrik om als 'trut' over te komen
zit er bij veel meisjes nog zeer diep in.
te merken aan hun luid protest: "allez.
wie heeft er iets tegen antikonceptie?"
Een muur is nog zachter dan hetgeen
waar feministen doorheen moeten.
Tenslotte Kurt van Eeghem. Wat hij

zoalverkondigde was in kontrast met
het idee dat ik van hem kreeg tijdens
zijn openings-sketch. Deze heeft zijn
verstand toch niet onder zijn navel
zitten. Kurt betreurde het feit dat erde
laatste generaties loran! niets veran-
derd is in de omgang tussen mensen,

koppels of niet. en zeker op gebied van
seks. De zogenaamde seksuele revolu-
tie heen de meeste mensen' helemaal
niet vrijer gemaakt. seks is nu opeens
iets dat rnoét , dus waar blijft die
vrijheid'? Hij kreeg kotsneigingen van
Xaviera's gesprek en nog meer van de
reuktics van de zaal waar hij een hoop
gebundelde frustratie voelde zitten.
Hij is dan ook twee keer even
weggegaan ter illustratie.
Men kon voelen dat deze panelleden

stuk voor stuk nog meer te vertellen
hadden. maar de tijd was te kort.
Tussendoor had Xaviera trouwens
nog voor de nodige onderbreking
gezorgd.
Voor mij mag dit panel nog eens

samenkomen, met meer spreektijd,
maar dan zonder Xaviera Hollander.

Brigitte Vanschoelant

Parlementaire vraag over CVP-bezetting
Jullie zullen het je misschiennog wel herinneren, het

rakettendebat begin no-
vember en de randgebeurtenis-
sen die er zich binnen en buiten
rond afspeelden. Eén ervan was
de studentenbetoging met als
besluit de CVP-bezetting. Als
toemaatje mochten de deelne-
mers enkele uurtjes luchten of
stikken naargelang ze in de
rijkswachtkazerne of politiecel
zaten. Naar aanleiding hiervan
stelde Geyselings een parlemen-
taire vraagaan Nothomb.

Geyselings interpelleerde o.a. over het'
feit dat de studenten met geweld ontzet
werden op het moment dat de cVP-
rsc afgevaardigden bereid waren met
de manifestanten te onderhandelen.
Nothomb replikeerde hierop dat een
afvaardiging van zes studenten door
Deprez ontvangen werd en het cve-

gebouw geweldloos ontruimd werd.
Interessant om weten 'is dat, op het
moment dat de politie optrad, de
delegatie als eenzijdige stap, bereid
was het gebouw uit eigen beweging te
verlaten. Deprez, die zelf niet gelukkig
was met het politieoptreden kreeg van
de betrokken rijkswachtmajoor te
horen dat hij op de openbare weg niets
te vertellen heeft. Wat de "geweldloze
ontruiming" betreft, ik hou er blijk-
baar toch een andere definitie van
geweldloos op na dan de rijkswacht.
Mensen van de trappen duwen als het
niet snel genoeg gaat voor de Heren
rijkswachters, valt bij mijn weten toch
niet onder de noemer geweldloos.
Nothomb heeft blijkbaar niet naar het
RTL-nieuws of BRT-nieuws gekeken.
Het bleek hier duidelijk hoe de
overgebleven manifestanten - een
veertigtal waren reeds opgepakt door
de politie - op een hoopje werd
gedreven, met de nodige kennis-
making met de matrak.

In een ander deelaspekt werd naar

Waarom Vanzwam weigert Balans
(het blad van de rechten) te bespreken

Het beste uit de kringbladen ?
Volgende twee citaten zijn af-

komstig uit het artikel "Doop
Anno 1983", ondertekend door

Pol Bosrnarr, vno-ontspanmng, dat
werd afgedrukt in Balans, het VRG-
kringblad, nr. 2, blz. 5-7.
«Boven in de zaal zaten een 50-tal

bloeddorstige ouderejaars aan de co-
rona de bibberende (van de schrik of
van de kou) schachten op te wachten.
Eens die laatsten comfortabel op de
grond geïnstalleerd waren, kon het
feest beginnen, spijtig genoeg wel in
afwezigheid van Hubert, de vorig jaar

tijdens de doop schielijk overleden.
schacht. Maar dit kon de pret niet
bederven (er werd immers beloofd de
doop dit jaar wat kalmer te houden.
wat niet in goede aarde viel bij veel
ouderejaars) ...
«Balans van de opruiming om 5 uur

's morgens: het nodige aantal gebro-
ken glazen, 57 vuile tandenborstels en
in tegenstelling tot vorig jaar geen
enkel lijk. Volgend jaar beter? .., aldus
Pol Bosman.
Wat beter volgend jaar? Meer lijken

om de bloeddorstige ouderejaars meer

pret te bezorgen? Toen VRG-praeses
Geert Glas half januari op het kantoor
van kringraad zijn formeelveto kwam
uitspreken tegen het feit dat 'zijn'
kringblad in deze rubriek door Van-
zwam zou besproken worden, wekte
dit heelwat verwondering. Beide par-
tijen krijgen nu voldoening, want uit
een spontaan humanitair protest tegen
dit soort lijkenpikkerij van Balans,
weigert Vanzwam dit kringblad te
bespreken.

Vanzwam

het nut van de plagerijen, bedreven in
de politiecellen, gevraagd. Antwoord:
"Als voorzorgsmaatregel dient ieder
persoon, die in de gemeentelijke ge-
vangenis wordt opgesloten, eerst alle
voorwerpen waarmede hij eventueel
zichzelf of andere zou kunnen kwet-
sen, af te geven (bv. broeksriem,
schoenveters, ... )". De waarheid zal
eerder liggen in een ontmoedigings-
politiek, om .eventuele kandidaten
voor volgende aleties af te schrikken.
Enkel daarvoor worden manifestanten
met velen in een kleine cel, zonder
verluchting en zonder schoenen ge-
stopt. Die voorzorgsmaatregelen ko-
men me trouwens al te gek voor, alsof
men plots uit pure wanhoop -
misschien als de ontmoedigingspoli-
tiek iets te goed gaat inwerken -
zichzelf of anderen met schoenveters,
die men anders ook draagt, gaat
bedreigen.
Op de vraag naar de behandeling

van de gekwetsten, antwoordt No-
thomb: "Rijkswacht en politie nemen
ten opzichte van administratief aan-

gehouden personeel steeds de gepaste
voorzorgsmaatregelen om ten alle
tijde besmettingen te voorkomen. Zo
worden onder meer de gekwetsten zo
vlug mogelijk verzorgd'olïndien nodig
overgebracht naar een ziekenhuis."
Hoe menselijk proberen ze zich toch
voor te doen, Ze 'vergeten' dan wel dat
iedereen die in de rijkswachtkazerne
'zat' in een oude garage met diepe
putten werd gestopt of is dat ook een
van hun 'voorzorgsmaatregelen'. Er is
zelfs iemand in zo'n put gevallen. die
pas na tien minuten kermen door de
rijkswacht werd geholpen met als
resultaat een ontwricht schouderblad.
Ze dachten dat hij komedie aan 't
spelen was!

Wat globaal opvalt is dat alle
gegevens blijkbaar goed worden bij-
gehouden. Zo vermeldt Nothomb
hoeveel waar hebben gezeten. onder
welke omstandigheden. welke maat-
regelen cr getroffen zijn ... Waarvoor
zou dat hen van dienst kunnen zijn'!

Stel' .Janssens

Wanneer wordt het CVP-hoofdkwartier te Leuven bezet? (foto DdC)
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Vleugel van Geertrui-abdij tijdelijk gekraakt

Tussen de Vaartstraat en de
Mechelsestraat, gelegen
Halve Maartstraat, staat

één van de vele forse kerken van
Leuven, nl. de Geertrui. Rond
die kerk - tegenover het Klein
Begijnhof - strekt zich over,
verschillende gebouwen de Geer-
trui-Abdij uit. AI deze gebouwen
hebben één gemeenschappelijk
kenmerk, nl. dat ze leegstaan. In
een tijd waar de nieuwe huurwet
van Gol de huurprijzen weer de
pan doet uitswingen, en bespa-
ringen op nationaal en gemeen-
telijk vlak de individuele inkom-
sten verder doen afslanken, be-
sloten recent een IS-tal knapen
en knapinnen één vande vleugels
van deze abdij terug hun sociale
funktie te geven, waarvoor ze
oorspronkelijk gebouwd wer-
den, nl. ze te bewonen. De
'kraak' duurde welgeteld vijf
dagen tot de eigenaar van het
gebouw, nl. de stad Leuven, met
zijn privee-militie, nl. de stads-
politie keihard terugsloeg. 's
Morgens om 09.00 u (donderdag
15 maart) werd een ontruiming
zonder pardon uitgevoerd, en er
volgt wellicht een aanklacht
wegens huisvredebreuk. 's An-
derendaags wordt het voorpagi-
nanieuws in een aantal kranten,
en de eerste interpellaties voor de
gemeenteraad liggen al uitgetikt.

De krakers hadden de naam van het
gebouw met entoesiasme overgeno-
men, nl. Sion. Binnen de reggaekul-
tuur staat Sion voor het oord van
bevrijding, en wordt het tegenover
Babylon geplaatst, waar niets dan
verderf heerst. Bob Marley bv. zingt
over de "Sion train is coming our
way" ... De motivatie om te kraken
situeert zich op drie vlakken, die
wisselend benadrukt worden door de
betrokken individuen. Er stelt zich een
woningprobleem in die zin, dat het
alsmaar moeilijker wordt om de hoge
huren te kunnen betalen. In de groep
zijn er gewetensbezwaarden (7000 fr),
jobstudenten (6000 fr), werklozen
(8000 tot 10000 fr), alsmede werklo-
zen in hun wachttijd (0 fr). Gezien de
hoge huurprijzen in Leuven is het
onmogelijk met deze inkomens iets
degelijks te kunnen huren. Een andere
reden waarom er zich ook in Leuven
een ernstig woningprobleem stelt is het
feit, dat het alsmaar moeilijker wordt
om een woning te vinden, die voldoet
aan de voorwaarden, die een groep
zich stelt als ze samen iets wil
opbouwen. Men plaatst het onder de
noemer van de 'kwaliteit van het
wonen' nl. dat men zich het recht wil
toeëigenen om projekten te starten,
om aldus de eigen leefsituatie zelf in
handen te nemen. Ten derde is een
kraakaktie een daad van verzet ten

einde een aantal wantoestanden inza-
ke de woonproblematiek aan te klá-
gen. als daar zijn o.m. de leegstand, de
spekulatie met huizen, de verkrotting
van overheidsgebouwen e.d.

Sion
Een schoolvoorbeeld van een dergelij-
ke wantoestand vindt men volgens de
krakers m.b.t. dit huis Sion. Het staat
sinds 1979 leeg, en sindsdien heeft het
stadsbestuur er nog geen bestemming
aan gegeven. Verschillende verenigin-
gen hebben gevraagd het te kunnen
huren, maar men kreeg steeds nul op
het rekwest. Wat de andere gebouwen
betreft van het Geertrui-kompleks
heeft architekt Roger Jacobs opties
uitgewerkt voor luxe-appartementen,
die medio 1985 klaar zouden zijn, en
dan zouden worden verhuurd aan
18000 fr per maand. Het huis zelf, dat
plaats biedt aan ± 15 personen en zich
bevindt temidden van één der schattig-.
ste tuinen van Leuven - mooier nog
dan de tuin DeWalque waar buurt-
werk de Straatrnus al jaren aktie rond
voert -, is op dit ogenblik nog in beste
staat. De stad Leuven geeft bij navraag
over de bestemming slechts signalen
van een bleke besluiteloosheid over
wat men met het huis wil aanvangen.
De krakers hebben gedurende die

vijf dagen hard aan het huis gewerkt,
en het o.m. kompleet leefbaar gemaakt
- naar hun eigen norrnen+-, waar het
stadsbestuur om hetzelfde doel te
bereiken wellicht miljoenen had tegen-
aan gesmeten. Op enkele dagen tijd
heeft men o.m. gebroken ramen ver-
vangen, verwarming geïnstalleerd, de
waterleiding werd hersteld en uitge-
breid, de elektriciteit werd op punt
gesteld, en de tuin werd voor een groot
deel reeds opgeruimd. In de persmede-
deling maken de krakers in dit verband
allusie op de miljoenen die in het
recente verleden reeds werden ver-
kwist in een andere vleugel van de
abdij, waar men werken aan het dak
heeft uitgevoerd, zonder rekening te
houden met de drassige ondergrond

(de nabijheid van de DijIe). Door deze
vergetelheid zou er nu reeds sprake
zijn van een enorme meerkost.

Leegstand
De wantoestanden m.b.t. de l"0onpro-
blematiek zijn nog wel iets uitgebrei-
der dan dat. Inzake leegstand is er
binnen de Leuvense ring sprake van
700 lege huizen. De meeste van die
huizen laat men bewust verkrotten.
Eén van de krakers vertelde ons dat hij
een tweeta Ijaren terug een 'oogje' had
op een groot huis aan de Ramberg. Bij
een inspektie had hij gemerkt dat een
paar ramen openstonden, maardat het
huis nog in vrij goede staat was. Bij

volgende 'bezoeken' waren de ramen
telkens terug geopend, alhoewel hij ze
steeds terug sloot. Niet alleen is er de
leegstand, .ook de 'kwaliteit van het
wonen' laat veel te wensen over. II%
van de woningen in Vlaanderen (waar-
in geleefd wordt door 15,5% van de
bevolking) zou te klein zijn. Waarom
laat men met dit soort gegevens voor
ogen, een dergelijk huis leegstaan,
terwijl men geen duidelijke plannen
koestert, laat staan dat er voldoende
geld aanwezig is.. in kas van het
Leuven~ stadsbestuur om dergelijke
plannen ook uit te voeren.

een bewoond huis de' identiteitskaart
niet worden afgegeven. Na wegbren-
ging is door een aantal mensen van de
politie het huis gekontroleerd. Naar
onze mening is hiervoor een huiszee-
kingsbevel vereist."
Voorlopig lijkt het kraken van

huizen zich injuridisch niemansland te
bevinden, waarin enkel meer klaarte
kan komen door enkele proefproces-
sen. Het feit dat vorig jaar de Leuvense
vrederechter besliste tot uitdrijving
• van buurtwerk de Straatmus, uit het
door hen gekraakte huis in de Jozef 11-
straat, betekent immers nog hoege-
naamd niet dat politiemensen zomaar
in het "Wilde weg gekraakte huizen
mogen binnentreden en ontruimen,
zonder dat hiervoor een gerechtelijke
uitspraak is gevallen. In het Rechts-
kundig Weekblad (1978, p. 2551),
schrijft de Leuvense prof. Jan De
Meyer (Fakult. Rechten): "Het komt
mij voor dat de onschendbaarheid van
de woning de mens beschermt in elke
door hem in feite bewoonde ruimte,
ongeacht de rechtmatigheid, de om-
vang of de duur van de bewoning, en
dat zij met name niet alleen gelden
moet voor personen die rechtmatig het
genot van hun woning hebben, doch
ook voor 'underdogs' die met 'have en
goed', op een al dan niet rechtmatige
wijze, 'hun intrek genomen hebben, in
een 'leegstaand pand.' Ineen naschrift
stelt een andere rechtsgeleerde Vande-
plas A. hierop een andere visie. Doch
ook hij dient zijn visie te besluiten met
de opmerking dat "de rechtspraak
vroeg of laat wel zal uitmaken welke
rechtsbescherming de kraker in het
Belgisch strafrecht toekomt."

Huisvredebreuk
Afgelopen donderdag 15 maart kwam
er dan een abrupt einde aan de
kraakaktie toen om 9 u. 's morgens een
12-tal Leuvense politie-agenten alle
aanwezigen opleidden. Hoofdkorn-
missaris Leenders stelde de 'misdaad'
vast. en sprak in eerste instantie van
'uitdrijving omwille van huisvrede-
breuk'. Dit werd gemotiveerd door het
feit dat 'heel het Geertrui-k ompleks,
dat zes verschillende gebouwen omvat,
bewoond werd door een door de stad
aangestelde opzichter.
Advokate Ria Convents is er echter

van overtuigd dat men hierop geen
klacht kan baseren, onder meer omdat
het huis niet onmiddellijk bewoonbaar
was bij gebrek aan elektriciteit, ver-
warming, water, enz. De krakers
protesteren in een persmededeling
sterk tegen de handelswijze van de
politie-agenten, meer bepaald door het
ontbreken van enig huiszoekingsbevel.
"Naar onze mening mag een bewoond
huis niet betreden worden zonder
huiszoekingsbevel. Deze handelswijze
leek ons dan ook hoogst eigenaardig.
Na fouillering werden onze identiteits-
papieren gevraagd, die we moesten
afgeven. Naar onze mening moet in

P.S.
Opm. Wie de groep wil steunen in
verdere kraakakties kan o.m. geld
storten op rekening 001-1459822-48
(Sion)

RVA jaagt op Veto-redakteur
Sinds donderdag 1 maart is

een RVA-kontroleur (RVA
is de rijksdienst voor Ar-

beidsvoorziening) al een drietal
keren komen snuffelen in de
redaktielokalen van Veto op
zoek naar LV. LV is namelijk
'vrijgesteld van stempelkontrole'
voor Veto, wat betekent dat hij
in ruil voor het feit dat hij niet
elke dag om zijn stempeltje moet
lopen, zich tijdens de werkuren
wijdt aan werk voor Veto .. De
wat loslippige RVA-kontroleur
vertelde ter redaktie dat het
dossier van LV persoonlijk onder
handen was genomen door de
inspekteur van de RVA, de
hoogste in rang bij deze RVA-
dienst. De andere 'vrijgestelden
van stempelkontrole' in dienst
van de ASR worden merkwaar-
dig genoeg met rust gelaten. Het
gebeurt trouwens in het Leuven-
se uiterst zelden dat iemand met
dat statuut effektief door de RVA

PERSMEDEDELING
SPORTRAAD

De Algemene Vergadering van Sportraad heeft op 27 februari 1984
beslist de ASR volledig te blijven steunen.
Gesteld werd dat de huidige struktuur de bestmogelijke was, en

dat eventuele veranderingen vän de werking van de ASR binnen die
strukturen moet plaatsvinden. Wanneer de ASR zou uiteenvallen,
gaat daarmee ook solidariteit tussen de. studenten verloren en maakt
men plaats voor een onverantwoorde politieke polarisatie binnen de
studentenwereld.
Tevens beweerde men dat het jaren zou duren vooraleer weer een

nieuw overkoepelend orgaan tot stand zou komen; het oprichten
van de ASR tot wat het nu is, is ook niet op één dag gebeurd.
Het is trouwens de taak van de sportraad vertegenwoordigers op

de stuurgroep om de sfeer van samenwerking en gezond verstand die
op de Algemene Vergaderingen van Sportraad heerst, ook op ASR
door te geven.
De beslissing van bepaalde kringen om uit de ASR te treden werd

afgekeurd. Zij kunnen wel blijven deelnemen aan sportmanifestaties
en kompetities, maar verliezen hun stem- en subsidierecht. Men
vindt het immers verkeerd dat kringen dje het 'slechte' willen
vermijden, wel nog van het goede zouden profiteren.

gekontroleerd wordt. hij werkloos blijft en zeker niets 'in het
zwart zal mogen doen'? Zwart geld wit
wassen zeker? Houdt één en ander
verband met een zeer kritisch artikel
dat LV over de situatie van de
werklozen schreef in de Veto nr. 21, die
uitkwam op ... Imaart? (' De doppers
in het schietkraam van Martens en
Declercq.') De ironie van het lot wil
dat LV in dit artikel een definitie van
gezinshoofd gaf, afkomstig uit een
ABVV-brochure, daterend van januari
1982, die ook al d~ ba-l missloeg.
"Gezinshoofden zijn die personen die
samenwonen met een partner van het
andcre geslacht of één of meerdere
familieleden die zelf geen inkomen
hebben." (uit 'Dopperswegwijs', p. 20)
'Volgens die definitie - daar er een
kind is in het gezin van LV- 70U LV
tlus wel gezinshoofd zijn ... Als zelfs het
ABVVhet niet meer weet, wat 70U een
dopper het dan allemaal weten?
Ondertussen lijken individuen bin-

nen de Liga voor Mensenrechten
bereid rond die terugvorderingen van
de RVAeen proefproces te voeren. Wie
ooit in éen soortgelijk geval vertoefd
heeft, of heden 'vertoett. gelieve daar-
om kontakt op te nemen. (bv. schrifte-
lijk via het Veto-korrespondentie-
adres). 0

LV is de eerste keer dat de kontroleur
op bezoek komt in ziekteverlof wegens
rugpijnen, hetgeen door de snuggere
kontroleur niet zo vertrouwd wordt.
Nog geen 24 uur later staat hij ten
huize van LV de zieke in kwestie in
ogenschouw te nemen. Op 13 maart
wordt LV uitgenodigd voor een 'ver-
hoor' bij de Inspektiedienst van de
RVA aan de Tiensevest. Hem wordt
medegedeeld dat hij gedurende meer
dan 14 maanden ten onrechte werklo-
zensteun genoot als gezinshoofd. On-
danks het feit dat er een kind is in het
'gezin' van LV, kan van een gezins-
hoofd hier geen sprake zijn, omdat de
'bijzit' van LV ook stempelt. De RVA
ekskuseert zich voor deze spijtige
vergissing en deelt LV mee dat hij
binnen de 8 maanden een rekening zal
gepresenteerd krijgen van ± 60 000 fr,
wat overeenkomt met de som die hem
'onrechtmatig' werd uitgekeerd. De
ACV-vakbondsman die als 'een steun
in de rug' het gesprek bijwoont, is
trouwens de eerste om hem dit
heuglijke nieuws te melden. Ofde RVA
of het ACVdie 'vergissing' niet eerder
kon bemerken? Ondanks de dure
computersystemen en ingewikkelde
fichesystemen. met dewelke de gezins-
samenstelling nochtans gedetailleerd
wordt bijgehouden, was dit' onmoge-
lijk, volgens beider zeggen. Hoe zal LV
ooit aan die som geraken, gesteld dat

,~

P.S. Wie niet weet wat aanvangen met
een plotse erfenis, kan LVeen duwtje
geverr om over die 'financiële afgrond
te springen! (storten op rek. 785-
5287561-96)

Vader en zoon: geen gezin. oordeelt de RVA. (foto WiV)

/
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Het geld halen waar het niet .zit
moeilijk krijgen om in het pakket
volmachtverordeningen de speciale
zorg voor de minderbedeelden terug te
vinden. We overlopen even:

1 . Werklozen
De werkloosheidsvergoedingen voor
samenwonende werklozen worden na
twee jaar doodleuk teruggebracht tot
het bestaansminimum. De Jacht op
werklozen wordt onverminderd voort-
gezet. Protesten van dopkomitees,
Vrouwen tegen de Krisis en vele
anderen ten spijt, bespaart de regering
eens te meer op laffe wijze op de
belangrijkste slachtoffers van de krisis.
nl. de werklozen, wel wetend dat deze
kategorie toch niet gemakkelijk tot
protestakties overgaat.
2. Schoolverlaters, vrouwen en oudere
werknemers
Eens te meer genieten de schoolver-
laters de bijzondere aandacht van de
regering. Waar de werklozenwerkin-
gen nu al maandenlang ijveren voor de
afschaffing van de 150dagen wachttijd
voor schoolverlaters, gaat de Martens
ploeg hier regelrecht tegen in.v Alle
kreten vanuit de basis worden ge-
smoord. De wachttijd wordt nog eens
met 50 dagen verlengd: een maa tregel
die een kaakslag is aan alle jongeren.
studenten incluis!! De jeugd wordt met
geweld van de arbeidsmarkt geweerd,
zoals ook vrouwen en oudere werk-
nemers mogen ophoepelen. Vrouwen
terug naar de huiselijke haard (cfr. de
'beloofde' versoepeling van het be-
ruchte artikel 143 dat langdurig werk-
lozen uitsluit van de dop), ouderen zo
vlug mogelijk het bejaardentehuis in...
3. Dienstplichtigen
Voor de dienstplichtigen is een ekstra
kadootje voorzien. Wie het vaderland
verdedigd heeft, moet nog maar 100
dagen wachten op zijn dopgeld. Wie
voor 2 of 3 maanden diensttijd
bijtekent, krijgt een algehele absolutie.
Hoe langer je soldaatje speelt, hoe
vlugger je mag gaan stempelen. Wat
dit met besparen te maken heeft mag
Joost weten. Wel laat de regering weer
duidelijk blijken dat ze enkel milita-
ristisch kan denken. De oplossing voor
de jeugdwerkloosheid: "Join the
Army l":
4. Vreemdelingen
Inspelend op gevoelens van vreemde-
lingenhaat bij sommigen, neemt onze
wijze bewindsploeg ook de gastarbei-
ders nog maar eens op de korrel. Na 3
jaar werkloosheid wordt aan deze
mensen de raad gegeven maar liever te
maken fiat ze _~eg_ zijn, alsof de

vreemdelingenwet van Gol en de
'oprotpremie' van Aerts, minister van
volksgezondheid (sic !), nog niet vol-
doende waren. Racisme als besparings-
techniek? De minieme besparing die
daarmee verwezelijkt wordt, is trou-
wens te verwaarlozen in dit gegoochel
met miljarden. Of gaat het hier niet
eerder om sociaal blind elektoralisme
(vooral geen stemmen verliezen aan
Nols & Co.)?

De regering heeft beslist.
Na lang talmen is de
valbijl neergekomen.

Werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren leveren in, onrecht-
streeks, maar niet minder reëel.
Maar ook de minder-begoeden
worden niet gespaard: gepensio-
neerden, gastarbeiders, gehandi-
kapten, werklozen en zelfs kin-
deren worden geviseerd. 5. Weduwen, bejaarden, invaliden, kin-

deren, zieken, onderwijs
En dan zijn daar nog de inleveringen
voor weduwen, bejaarden en invali-
den, de verlating van het recht op
kinderbijslag (inleveren van in de
lI'ieg?), meer remgeld ten koste van
langdurig zieken ( en geen echte fïskale
strook op verzoek van dokter Wijnen).
Bovendien werd beslist tot een langere
prestatietijd voor leerkrachten zodat
andermaal werk verloren gaat voor
jongere leraars. Met name 1/18 van de
beschikbare lesuren komt te vervallen.
Het onderwijsbeleid van de regering:
steeds meer leraars aan de dop en
steeds meer overvolle klassen. Ook de
leerlingen zijn de ~gaar: het gratis
leerlingenvervoer voor zover dat nog
bestond (in het rijksnet) wordt-afge-
schaft. '

Uiteraard wegen de inleveringen voor
hen zwaarder door dan de 10%
afroming op de wedde van ministers en
staatssek retarissen. of de 'solidariteits-
bijdrage' voor inkomens boven de drie
miljoen. Het zgn. optrekken van de
bestaansminima kan enkel beschouwd
worden als je reinste demagogié, Als.
we rekening houden met de nieuwe"
OCMW-wetgeving (die minderbedeel-
den doorschuift naar ouders of kinde-
ren, met a lIesociale gevolgen vandien),
gaat het overduidelijk om een nep-
maatregel: 6% toeslag op een aalmoes
van 8500 fr. per maand is niet van aard
om miljarden aan besparingen ten
koste van de zwaksten te kompen-
seren.

Besparingen en
Numerus Clausus

Wishful thinking
Premier Martens dierf te beweren dat
zijn inleveringspolitiek reeds tal van
zoete vruchten had afgeworpen. Inder-
daad. Hij heeft overschot van gelijk.
Onze Belgische bedrijven en voorna-
melijk dan de in België gevestigde
filialen van multinationale onderne-
mingen stellen het wel: ze zijn terug
konkurrentiecl, er treedt zelfs hier en
daar een sporadische investering op
(bij voorkeur in arbeidsbesparende
technologiën). De robots en de kom-
puters t1oreren. Wat de tewerkstelling
betreft hoeven we ons geen zorgen
meer te maken, het aantal werklozen
is 'gestabiliseerd'. Wellicht zullen er
enkele tienduizenden slachtoffers bij-
komen doorde besparingsmaatregelen
van onze 'dynamische' regering. Maar
dan wacht ons de 'grote heropleving'
ofte 'relance', het wonder van de
Derde Industriële Revolutie: steeds
meer arbeid door steeds meer arbeids-
'besparing ? !

De nieuwe regeringsmaat-
regelen bevatten een pas-
sage waarin besparingen

in het universitair onderwijs
aangekondigd worden. Helaas,
driewerf helaas. Veel konkreters
telefoneren naar universitaire
instellingen (binnen en buiten
Leuven) en regeringsinstanties
hebben ons niet veel wijzer
gemaakt. Zei zelfs iemand:
"Och, dat staat er maar in. Je
moet niet geloven dat dat er ooit
doorkomt. Dat dient enkel maar
om de mensen te doen geloven
dat iedereen moet inleveren."
Wat er ondertussen wel met

enige zekerheid zal komen is de
forfaitaire betoelaging van de
universiteiten. Eén der vorige
weken werd hierrond in. Veto
reeds een artikeltje gepleegd.
Daarin werd onder andere aan-
geklaagd dat die maatregel in
grote lijnen een verkapte nume-
rus clausus zou inhouden.

onderwijs wordt nu al meer dan
voldoende gewaarborgd. Is een begin-
nend universitair immers al niet vefe
selektieproeven (middelbaar ...) door-
gekomen? Is hij door PMSniet enigs-
zins bijgestuurd? Wat betreft het nivo
van de afgestudeerden wordt geschre-
ven dat de normen nu al relevant zijn
(en er dus kwaliteit is) ofwel dat het
kwotecrgedrag van de proffen nu al
een bedreiging vormt voor de volks-
gezondheid, de bruggen bouw en an-
dere belangrijke zaken. Een subsidi-
ering per student zou er alleen toe
leiden dat de instellingen het aantal
studenten aanpast aan de kapaciteit en
niet omgekeerd. Ook zou het achter-
wege laten van informatie over studie-
mogelijkheden de demokratisering
van het onderwijs, voor zover reeds
verwezenlijkt, tenietdoen. Door de
werving werden lagere inkomenskate-
gorièën tot nog verleid om te studeren.
Tenslotte is het zo dat een demokra-
tische maatschappij een demokratise-
ring van de kennis nastreeft. Pas dan
kan men de maat,schappij beschermen
tegen de verleiding van de macht en het
misbruik van de kennis.

Martens V,
natuurramp voor België?
De balans is vlug gemaakt. De
regering bespaau, zonder enige zin
voor selektiviteit wat betreft de draag-
kracht. De verarming van de bevol-
king, het genadeloos een toekomst
ontnemen aan de jongere generatie is
hun een zorg, als de bedrijven maar
bijven draaien. Van enige fundamen-
tele heroriëntering van ons ekono-
misch systeem, gebaseerd op de 'idée
fixe' van de onbeperkte groei, is totaal
geen sprake. Tot overmaat van ramp
ligt ook deze keer ons lot in handen
van het ACV. Zullen de kristelijke
vakbondsbonzen ook nu weer zwijgen
of zal de ACv-basis eindelijk van zich
laten horen? De kernrakettenkwestie,
de huurwet, het. vreemdelingenbeleid,
het gehandikaptenbeleid, etc. laten het
ergste vermoeden.... De Belgische
vulkaan staat op springen. De toe-
komst van de volgende generaties staat
op het spel.Het botte mes

Maar wie onze doldrieste eerste minis-
ter in deze gedachtenkronkels nog zou
kunnen volgen, zal het toch erg.

Johan Malcorps
Francis Deblauwe

namens Agalev-studenten-Leuven-

De stellingen
De volgende bladzijden bevatten uit-
breide tabellen over de subsidies die de
universitaire instellingen nu ontvan-
gen. • Inzake de zogezegd gestegen
slaagpercentages werden nota's van K.
Van Goethem, direkteur rektoraat
UIA, en over de LUCopgenomen. Deze
ontkrachten de gegroeide myte. Uit-
eiodelijk komt men dan via nog enkele
beschouwingen over enkele maat-
regelen van Coens tot de stellingen:
1. De vrijheid van studiekeuze mag
niet aangetast worden;
2. Een korrekte en juiste voorlichting
moet de beginnende student zo duide-
lijk mogelijk informeren waaraan hij
begint;
3. Belang en voordeel .van universi-
taire studies dient blijvend gewaar-

Huisvesting: sociaal of pedagogisch? Toevallig wisten wij dezer dagen een
diskussienota rond dit onderwerp in
beslag te nemen. De nota is van de
hand van de Vlaamse Studentenfede-
ratie, het overkoepelend orgaan van de
verscheidene universitaire- en NUHO-
studentenvertegenwoordigingen. Die
VSF zou woensdag 21 maart een hele
diskussie besteden aan dit onderwerp,
De diskussienota eindigt met het
poneren van tien stellingen waarrond
een zo groot mogelijke eensgezindheid
zou moeten bereikt worden.
Hieronder presenteren wij deze

stellingen na het overlopen van enkele
basisgegevens uit de nota.

OP dit ogenblik is er
binnen de sociale dien-
sten van de unief een

hele diskussie aan de gang rond
de huisvesting. Niet over de
huurprijzen, niet over de kwali-
teit van het wonen en ook niet
over hoeveel kamers de unief zelf
moel onderhouden. Men zit met
een baksteen in de maag. Is het
wonen op koten van de unief iets
dat tot een pedagogisch beleid of
tot een sociaal beheer moet
gerekend worden?

Rijken niet sanktioneren
Wanneer men tot de slotsom zou
komen dat de peda's vooral een sociale
funktie zouden hebben, betekent dit
gewoon een verlenging van de be-
staande toestand. Op dit ogenblik
houdt men nog meer rekening met de
financiële problemen dan met de
vordering in de studies. Sommigen,
waaronder vice-rektor Sabbe, vinden
dit nu voorbijgestreefd. Met het argu-
ment "Je mag mensen met meer geld
niet sanktioneren", vinden zij dat de
pedagogische funktie voortaan moet
overwegen. Met andere woorden:
peda's moeten vooral de aanvoer van
eerste kanners opvangen. Hulpeloos
als deze wezentjes uiteindelijk ook
zijn, moet men prioriteit aan hen

- 'verlenen. Uiteindelijk hebben zij toch
geen benul van huurprijzen,kwaliteits-
normen: ..
Tegelijkertijd wil men van de gele-

genheid gebruik maken om het totale
koncept van peda's te herzien. Op dit
ogenblik is het immers zo dat bepaalde
peda's volgestouwd worden met kan-
didatuursstudenten en andere vooral
toegankelijk zijn voor ouderejaars.
Een herschikking hiervan zou zich
'kunnen' opdringen. In welke zin is nu
nog niet duidelijk. Maar het is goed
mogelijk dat het verder gaat in de
richting zoals nu al sommige beleids-
normen aangeven: "De peda is toe-
gankelijk voor kandidatuursstuden-
ten, met een maksimum van drie jaar."
Veto houdt u verder op de hoogte. _

TBC

Dit klinkt allemaal zeer teoretisch, tot
wanneer men de praktische konse-
kwenties ervan ziet. Op één der laatste
vergaderingen van de Huisvestings-
kommissie kwam die aap uit de mouw.
Het probleem waar alles om draait,

heet het volgende: mag een student
met weinig geld voorrang krijgen bij
het blijven wonen op een peda? Of is
het zo dat eerst en vooral de hulpeloze
schaapjes van eerstekanners een veilig
onderkomen moet geboden worden?
Tot nu toe is deze materie nog niet op
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen, het uiteindelijk beslissingsorgaan
inzake deze materies, voorgekomen.
Maar eerstdaags gebeurt dit wel.

Kwaliteit verhogen
In een 'eerste hoofdstukje worden de
verschillende selektievormen uitge-
legd. Vaak legt men op voorhand het
aantal studenten vast dat mag stude-
ren. Men beargumenteert dit door te
verwijzen naar een gebrek aan infra-
struktuur enz. Soms beperkt men de
toegang ook door allerlei bekwaam-
heidstesten en/of ingangseksamens.
Hierbij wordt dan vaak de kwaliteit
van de middelbare school en niet
iemands echte bekwaamheid gehono-
reerd. Een andere mogelijkheid be-
staat uit het bepalen van het aantal
studenten dat de aangevatte studie
mag verderzetten na één of meerdere
jaren. Tenslotte is er nog de mogelijk-
heid om de toegang tot bepaalde
professionele kategoriën na de studies
te beperken.
Wanneer men dit beargumenteert

door het slagwoord 'kwaliteit van het
onderwijs verhogen' is dit een verdoe-
zeling van de werkelijke bedoeling,
aldus de nota. De kwaliteit van het

3. Belang en voordeel van universi-
taire studies dient blijvend benadrukt:
propaganda voor universitaire stu-
dies;
4. Financiële situatie en herkomst
mogen geen hinderpaal vormen tot het
universitair onderwijs: gratis onder-
wijs;
5. Volwaardige studiebeurzen en een
volwaardige SOCialesektor;
6. Geen numerus clausus ;
7. Betere overgangsmodaliteiten tus-
sen de verschillende universitaire rich-
tingen en tussen universitair en niet-
universitair hoger onderwijs;
8. Geen strengere selekne ;
9. Geen forfaitaire betoelaging van de
universiteiten zonder garanties:
10. Inspraak van de studenten bij het
bepalen van het universitair beleid als
grootste belanghebbende partij.

De Sedes, bekende meisjespeda in de Vlamingenstraat. (foto WW)
TBC
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Bij het bezoek van een premier

Felipe, ze martelen wel
OP 5 maart kwam de

Spaanse eerste minister
Felipe Gonzalez naar

België. Hij kwam in Brussel o.m.
onderhandelen over de toetre-
ding van Spanje tot de E.G.
Intussen verblijven drie Basken
in de gevangenis van Antwerpen.
Het betref José Arteche Gon-
zales (23 jaar oud), Josu Ormaza
Coral (30 jaar oud) en Charles
Lopez (27 jaar oud). Ze beken-
den lid te zijn van de Baskische
verzetsorganisatie ETA, nadat ze
eind november '83 nabij Ant-
werpen tijdens een munitietrans-
port opgepakt werden. Vervoer
van munitie is illegaal in België,
en de drie zullen dus wel hier
gevonnist worden, vermoedelijk
het beste wat hen kan over-
komen.

Spanje heeft echter de uitlevering van
Arteche en Ormaza geëist. Hiertegen
kwam protest van Anai Artea, het
Vlaams-Baskische solidariteitskorni-
tee. Volgens hen doet de vraag of zij
misdadigers zijn van gemeen recht dan
wel politieke delinkwenten niets ter
zake. De kernvraag is of zij na
uitlevering menselijk zullen behandeld
worden. Er bestaat zekerheid dat dit
niet het geval zal zijn.

Net als in' de tijd van Franco is
folteren vandaag de dag een onderdeel
van het politieoptreden in Spanje.
Verdachten kunnen tien dagen op
'incommunicado' bij de politie opge-
sloten worden. Ze mogen gedurende
deze periode geen enkel kontakt
hebben, ook niet met een advokaat,
geneesheer of familieleden. Volgens
rapporten van Amnesty International
en de Liga voor de verdediging van de
Rechten van de Mens worden verdach-
ten gedurende deze tien dagen mis-
handeld en gefolterd.

PERSMEDEDELING ISOL

REISVRAGEN ? 1 ADRES

LEOPOLDSTRAAT 26
3000 LEUVEN

La barra

De meest gebruikte foltermetode is
'la barra' (de staaf). De geboeide
arrestant krijgt hierbij een staaf tussen
armen en benen geduwd en wordt
ondersteboven opgehangen. Dan
wordt er hard op de voetzolen gesla-
gen. Een andere metode is 'de opera-
tiezaal'. De arrestant wordt geboeid
achterover op een tafel gelegd. Dan
wordt er kontinu zacht op zijn testikels
geslagen, Af en toe wordt er hard
geslagen op hoofd, borst en buik. Bij
weer een anderen metode wordt de
arrestant met z'n hoofd ondergedom-
peld in een bak water of in de wc
totdat hij bijna stikt. Martelingen met
elektrische schokken, speciaal op de
geslachtsdelen komen ook veel voor.

De deprimerende lijst van gevallen
van foltering is lang. Het meest
gruwelijke geval is dit waarbij Jose
Arregui overleed, na 9 dagen in de
handen van de Guardia Civil te zijn
geweest. Een lijkschouwing toonde

Felipe Gonzalez Garcia, met betweterig vingertje.

verwondingen op de longen aan, lasterkampanjes. Er wordt naar zijn
brandwonden op de voeten, kneuzin- zeggen niet gefolterd. Dit is uiteraard
gen over het hele lichaam, oogletsels een grove leugen. Indien de twee
en inwendige bloedingen. Basken die Spanje nu opeist, uitge-

Dit en talloze andere gevallen leverd worden, is de kans groot dat ze
bewijzen dat de Spaanse regering gefolterd worden door de Guardia
wetten in stand houdt, die de politie de Civil. Om dit te verhinderen doet Anai
kans bieden te folteren en te mis~/" Artea beroep op iedereen om te helpen
handelen. dat de Basken niet uitgeleverd worden.

Volgens Gonzales zijn dit allemaal Monica Gundrum

poe in Germania

Restaurant SnackAlma I Snack Alma 11
Alma 11en 111 Gasthulsberg, Pauscoll. Alternatief Sedes

Meisjescentrum

kippenroomsoep kippenroomsoep soep van de dag
varkensrib varkensrib rijstkrans varkenslapje
andijvie i'n room spruiten met zalm romige andijvie
aardappelen aardappelen aardappelen
fruit yoghurt fruit

heldere madrileeense heldere madrileense soep van de dag
soep soep
visfilet kippensteak kikkererwten piccata florentina
erwtjes rauwkost op z'n catalaans rijst
zilvervliesrijst zilvervliesrijst
yoghurt fruit yoghurt

bonensoep bonensoep soep van de dag
lever lever napolitaanse bitok jardinière
princesbonen en wortelen spaghetti
zilveruitjes .......aardappelen aardappelen aardappelen
fruit yoghurt fruit

tomatensoep tomatensoep soep van de dag
kip gepaneerd sneetje granenschotel en ei flensjes' met kip
appelmoes belle-hélène rauwkost rijst
aardappelen zi Ivervliesrijst
yoghurt fruit yoghurt

seldersoep seldersoep soep van de dag
stoofvlees op pladijs, polenta tong 'meunière'
z'n vlaams met groenten
rauwkost gestoofd witloof aardappelen

. aardappelen aardappelen
fruit yt>ghurt fruit

De door de werkgroep voeding aanbevolen Alma-menu's kunnen, om technische redenen niet altijd door de
gerants gevolgd worden.
Jullie eten drie maal per dag: zeg dan niet dat voeding je niet interesseert.
Info: Leo Van Der A. E. Van Evenstraat 2c, 2de verdieping. Tel 016/229911.

Alle twijfels, uittredingen,
vitterijen ten spijt, levert
het werk van Kringraad

ook daadwerkelijk resultaten
op. Dankzij het werk van Kring-
raad rond studiedruk in het
vorig akademiejaar , zijn de stu-
dentenvertegenwoordigers op de
POC van Germaanse Filologie
erin geslaagd om dit jaar bij de
proffen enig gehoor te vinden.

Vier roc's lang stond er op de
agenda: "bespreking van de studielast
in de Kandidaturen". De eerste verga-
dering draaide onmiddellijk uit op
uitstel. Toen de vertegenwoordiging
de volgende vergadering op tafel
klopte en kloeg over een bepaalde
docent(e), die zomaar even 5 kollege-
uren buiten haar boekje (kollegeroos-
ter) ging, waren de andere professoren
stomverbaasd. Een reaktie van de prof
in kwestie met een relativering van de
door de studenten 'vertekende' bevin-

dingen mocht niet baten. Alle profes-
soren zouden graag over meer uren
beschikken want ze hebben allemaal
nog een heleboel interessante dingen te
/ertellen. Maar dit kon ook voor hen
niet meer door de beugel. De prof werd
dringend verzocht in haar programma
te knippen.

Tegen de volgende poe moesten én
proffen én studenten een schema
invullen met gedetailleerde gegevens
over elk vak: aantal kontakturen,
aantal uren oefeningen, lektuur, taken
en aantal bladzijden stof.

Drie keer raden, wie het schema
blanko heeft teruggestuurd. Proffen en
studenten werden het eens over de
gegevens die nu het totale pakket
weergeven van de kandidaturen. De
voorzitter maande zijn kollega nog-
maals aan haar pakket tot de norm te
reduceren. Dat weze voor eens en
altijd gezegd. De inventaris zou nu
voor de komende jaren als ijkings-
instrument dienen. Een prof kan pas
een kwantitatieve wijziging in zijn
programma doorvoeren na goedkeu-
ring op de POCo
, Al zitten er hier en daar nog
spookrijders, het werk rond de studie-
drukproblematiek heeft dan toch voor
een zekere bewustwording bij de
professoren gezorgd.

De studentenvertegenwoordiging :
B. vd P.

F.M.

Op de laatste komiteevergadering van ISOL werden in verband met
de uittreding van enkele kringen uit de ASR volgende standpunten
ingenomen:

1. Een struktuur zoals deze 'zesradenstruktuur' zal nooit door ISOL
verdedigd kunnen worden. Zoals deze struktuur nu op papier staat,
betekent dit voor ISOL dat men als raad totaal onafhankelijk van de
ASR staat. De huidige stuurgroep is tot nu toe de enige strukturele
band die ISOL met ASR heeft. De ontwerpers van het voorstel
hebben dit ook wel ingezien en zullen, zoals gezegd in Veto, wel een
speciale regeling voor ISOL uitwerken, maar tot nu toe is die er niet.

Vanuit deze kringen is er ook sprake van ISOL op te doeken en
binnen de kringen te laten werken. Anders zullen de buitenlanders
twee maal een stem hebben, één in de kring en één via ISOL. Voor ons
zijn dit teorieën die los staan van de praktijk. ISOL is net opgericht
omdat binnen de kringen geen werking was die zich richtte 02 de
specifieke problematiek van de buitenlandse studenten. Het zou
inderdaad prachtig zijn moesten de buitenlandse studenten zover
geïntegreerd zijn in hun kring dat ze zouden meewerken aan het
beleid ervan, door hun stem uit te brengen of aktief deel te nemen.
Ekonomika is de kring met het grootste aantal buitenlandse
studenten door MBA. Hebben zij de moeite gedaan om dit grote deel
van hun kring te betrekken in hun beslissing? Hoeveel van hen
namen deel aan het referendum? Deze personen zijn namelijk
Engelstalig en volgen een Engelstalig programma. Hun oordeel kan
enkel via ISOL geformuleerd worden.

2. Wat de zogenaamde 'verspilling' voor vrijgestelden betreft, is
ISOL wel het voorbeeld van een raad waar het voor de kontinuïteit
van de werking nodig is om een permanente kracht te hebben. De
situatie is in die zin specifiek omdat het gros van de buitenlandse I I 27/3
studenten slechts twee jaar in Leuven zijn.

3. ISOL veroordeelt de houding van deze kringen die geen
meerderheid vormden in verband met veranderingen in de ASR en
daarom uit de organizatie stappen. De regels van reprezentativiteit
en demokratie waarop ze voortdurend terugkomen, worden door
hen met de voeten getreden. I I 28/3
4. [SOL veroordeelt de manier waarop Ekonomika zijn beslissing
fundeert, bijvoorbeeld in de streekkrant, waar met verkeerde
informatie aan overtuigingswerk wordt gedaan: a) het niet
vermelden dat het over halftijdse vrijgestelden gaat; b) ISOL's
subsidie vervalsen door er meer dan I miljoen aan toe te voegen.

26/3

29/3

30/3
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Synthesizers East African
Evening

Guatemala. De wreedheid heeft er
zulke ernstige vormen aangenomen,
dat men de spaarzaam binnenkomen-
de berichten slechts moeilijk kan
geloven. Zij zijn evenwel de onver-
bloemde getuigenissen van het handje-
vol mensen dat de moordpartijen
overleefd heeft.

En het zijn niet alleen de moord-
partijen, uitgevoerd door regerings-
troepen, die het volk treffen. Systema-
tisch wordt alles vernietigd wat de
mensen voor hun levensonderhoud
nodig hebben; hun huizen, hun oog-
sten, hun bossen. Zelfs het water in de
rivieren wordt vergiftigd om de bevol-
king tot wanhoop te brengen.

L .... Toch is het leger van de militaire

diktatuur er niet in geslaagd de strijd
tegen onderdrukking en uitbuiting,
door het Guatemalaanse volk ge-
voerd, tegen te houden. Ondanks
brutale repressie van de elkaar opvol-
gende militaire regimes van de laatste;
jaren, gaat het gewapend verzet verder
door.

Voor dit oorlogsgeweld van de
regering, zijn ongeveer l,S miljoen
Guatemaltken op de vlucht. Dit is één
vijfde van de totale bevolking. Op dit
ogenblik is het geven van informatie
omtrent het vluchtelingenprobleem
dan ook één van de voornaamste
prioriteiten van het Guatérnale-komi-
tee. In het kader van aktieve steun aan
de volksorganisaties en hulp aan de
vluchtelingen organiseert het Leuvens
Guatemala-komitee op donderdag 5
april te 20.00 u een optreden van de
guatemalaanse muziekgroep Kin Lalat.
De avond wordt ingeleid door Raf
Allaers, die ook een diareeks vertoont.
Na het optreden van Kin Lalat is ereen
fuif, met typische dranken en hapjes.
Plaats: (SOL, Vesaliusstraat 34 te
Leuven.

Rechtzetting
In het (MEC-artikel van vorige week
heeft ons zetduiveltje enkele malen
verwarring gesticht. De aktiegroep
Arenberg Kampus bestaat uit de
Leuvense Milieuraad, het komitee
AWP-KUL Arenberg Kampus, de
werkgemeenschap "meer schoon-
heid" voor Heem-, Kunst- en Na-
tuurschoon en ook de werkgroep
Remise-bos.
De motie die deze aktiegroep op-
stelde eindigt met een oproep AAN
en natuurlijk niet van minister
Geens, en de VTK heeft die tekst
N(ET ondertekend. Maar de aan-
dachtige lezer had dit natuurlijk al
lang door.

BDM

Studeren:
verrijking of
verarming?

Omdat Wina zijn studenten wil laten
kennismaken met de kringwerking,
omdat Wina kandidaat-praesidium-
ploegen de mogelijkheid wil bieden
zich beter in te werken,
en omdat Wina zich wil bezinnen rond
de revelatie van het studeren aan een
unief,
wordt op woensdag 28 maart een
Wina-dag georganiseerd in het rekrea-
tiecentrum tegenover Alma 3.

Vanaf 13.15u kunnen de aanwezi-
gen informatie verkrijgen aan de
verschillende stands, enquetes invullen
of 'een babbeltje slaan, rond de[
verschillende aspekten van een kring-
werking. Er wordt gezorgd voor een
doorlopende sportieve animatie, en
een frisse pint.

Deze namiddag wordt afgesloten
om 16.00 u met een debat rond het
tema: "Studeren: verrijking of verar-
ming?". Met een panel bestaande uit
professoren, studenten en oud-studen-
ten, en met een publiek in de zaal,
buigen we ons over het fenomeen
'studeren aan een unief: welke waar-
den brengt dit toekomstige afgestu-
deerden (niet) bij? Zijn die waarden
relevant? En op welke manier die
aangevuld? KOI1om, een debat dat
zeker ook de niet-Wina-student kan
interesseren.

Tot dan?

- Afghanistan-
avond

Dirk Tieleman, BRT-joernalist en pas
terug van Afghanistan komt een
verslag brengen van zijn bevindingen
in verband met de huidige regering in
Kaboel en het zeer verscheiden verzet
aldaar. Hij zal onder meer parallellen
trekken met het Islamitisch reveil in
Iran en overigens de hele Arabische
wereld. Ook andere sprekers, onder
andere artsen zonder grenzen, zijn
verwacht. Deze avond gaat door op
woensdag 28 maart om 20.00 u in zaal
De Kring, Jozef Pierrestraat, Kessel-
Lo, in een organisatie van de Derde
Wereld Groep. De inkom is 60 fr.

Leuven literair
Voor de tweede maal gaat te Leuven
dit suksesvolle literair kaffee door.
Een vijftiental dichters en vertellers
treden op, muzikaal begeleid door
studenten van het Lemmensinstituut.

Een en ander vormt een samen-
werking van de Uuiversitaire Werk-
groep Literatuur met het tijdschrift
'WEL' en Dosfelkring-Leuven/Leu-
vense Schrijversaktie en het literair
tijdschrift 'Appel'.

Waar? 'Klein Tafelrond' (eerste
verd.) naast St-Pieterskerk, en tegen-
over stadhuis, op woensdagavond 14
maart om 20.00 u. Toegang kosteloos.

Guatemala:
een volk onder vuur

zelf professor was aan onze universi-
teit heeft aanvaard om die avond voor
ons te spreken over 'Pijn en hoop van
de onverloste mens'.

Met deze konferentie staat hij stil bij
onze hedendaagse wereld die ver-
scheurd ligt tussen pijn en hoop,
gekwetstheid en overgave en raakt hij
tevens één der grond peilers van het
kristelijk geloof nl. de betekenis van
Jezus in deze wereld.

Dit tema loopt tevens vooruit op de
goede week en Pasen.

Nieuws van het
Belgische front

In het kader van het projekt Belgium
Mythology zijn de inititaiefnemers ('t
Stuc en (RC) van plan een tijdschrift op
de markt te gooien, Belgische berich-
ten-Bulletin Beige (de Duitstalige ge-
meenschap wordt gemakshalve gene-
geerd). De ondertitel is: 'verschijnt
onregelmatig en als het ons past', en
dan weet u meteen waar u aan toe bent.
Een abonnement op dit. exklusieve
tijdschrift kost 100 fr. en loopt tot
december 1984! Inhoud: verslag van
Belgische projekten, essays pro en
contra het Belgische denken enz ..
Bijdragen en inschrijvingen: perma-
nentie Kultuurraad, 2de verdieping
van 't Stuc. Alle inlichtingen: Belgium
Mythology, an (RC-KURAprojekt, c/o
Wim De Mont, STUC, E. Van Even-
straat 2d, 3000 Leuven.
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ZOEKERTJES
• Te huur: kot voor meisjes, mooie
grote kamer met cv, onmiddellijk vrij.
3000 fr. -alles inbegrepen. Info op
kotadres . Weldadigheidsstr. 41, tel.
016/2271 50 of bij Geerts, Groot
Begijnhof 16, tel. 016/714204.
• Gezocht: Christof, toekomstig pre-
sis, zoekt kontakt met zwartharig lang
meisje met uitgesproken romaanse
belangstelling voor prettige praatzame
uren. Bontmantel mag! Favoriete
naam: Stéphanie. .
• Gezocht: Paul wil uit het F.A.V.
(Front voor Affektief Verwaarloos-
den): wij zoeken voor .Paul, Paus-
kollege, kamer 350, een troetel meisje,
lief, attent en warm, knap is mooi
meegenomen. Affektieve verzorging is
dringend!
• Te-koop: lederen Nikes, rood, maat
43, zo goed als nieuw. Prijs 1900 fr.
Frank, E. Mathieustraat 10(voor 22 u)
• Te koop: klassieke gitaar voor
I 100 fr. Bellen in het weekend naar
03/8891248 Segers Geert.
• Verloren: natuurlederen pennezak
op 14 februari (misschien in het
handelskot?) Aub terugbrengen naar
Kristien, Parkstraat 51 (tel. 230721).
Hartelijk dank!
• Gezocht: amateur fotograaf zoekt
prachtmodel met talent, 18-20 jaar.
Konnekties met bekend tijdschrift.
Foto sturen naar: R.M. Predikheren-
straat 16,3000 Leuven. Goed betaald!
• Spreuk van de week. Nikita S.
Chroesjtsjov: "De overlevenden zui-
len de doden benijden». (1962)

Eerste
universitaire

vastenkonferentie
Het is niet gemakkelijk om als univer-
sitair de geloofskultuur waarin men is
opgegroeid (en dikwijls uitgegroeid)
op een volwassen en persoonlijke
manier verder te verdiepen.

Meestal blijft men staan bij wat men
vroeger gekregen heeft en er ontstaat
bij universiteitsstudenten dikwijls een
kloof tussen hun intellektuele vorming
en hun affektieve groei enerzijds en
hun geloofsbeleving anderzijds. In
zeer vele gevallen wordt dit te klein
geworden jasje gewoon aan de haak
gehangen.

De studiedruk en de drempel tegen-
over het religieuze die de laatste jaren
toegenomen zijn, versterken deze evo-
lutie.. zodat een steeds grotere groep
studenten en afgestudeerden kwa ge-
loofskultuur op zijn honger blijft
zitten.

Student zijn én gelovige hoeft echter
geen dilemma te zijn. De vasten,
voorbereidingstijd op Pasen, lijkt ons
een goede periode .om jaarlijks een
gelegenheid te bieden tot geloofs-
verdieping waarbij de universitair in
zijn eigen situatie en op zijn nivo wordt
aangesproken en waarbij de drempel
tot een minimum wordt herleid.

Zo is de idee gegroeid van deze
eerste universitaire vastenkonferentie.
Zij richt zich zeker niet op de eerste
plaats tot teologiestudenten en zelfs
niet tot degenen die van zichzelf
vinden dat ze 'gelovigen' zijn, maar tot
iedereen die het kristelijke element in
onze kultuur ernstig wil nemen en die
openstaat voor de dieptedimensie in
zijn eigen leven.

Deze konferentie gaat door op
dinsdagavond 27 maart om 203.0 u in
de Kleine Aula van het Maria-There-
siakollege.

Kardinaal Godfried Danneels die

ZOEKERTJE: 20 fr.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

Op maandag 26 maart heeft in 't Stuc
om 20.30 u een demonstratieles plaats
in het kader van de kursus "Synthesi-
zers: bespelen, zelf bouwen". De
kursus zelf start op woensdag 28 maart
en duurt 28 lesuren. Deze is vooral
bestemd voor beginnelingen. De in-
schrijvingen vinden plaats op 26 en 28
maart tijdens de kursus. De deelname
in de onkosten bedraagt 35000fr.
Studenten, doppers en gewetensbe-
zwaarden moeten slechts 2000fr. af-
dokken. De kursus wordt ingericht
door ELK-muziek vzw Antwerpen.

De Oostafrikaanse studenten in Leu-
ven nodigen u hartelijk uit op hun
"East African Evening" op donderdag
29 maart in ISOL-bar.

Het programma omvat:

19.00 u Oostafrikaanse maaltijd
21.00 u Film: Kenya, 20 great years of
independance
22.00 u Oostafrikaanse muziek + fuif.

22.00 u. FILM Harold And ftfaude van Hal Ashbee. In Aud. Yes. 60 fr.

20.30 u. REVUE Revue van Medica. Ir. Stadsschouwburg.
20.00 u. LEZING: Soclo-ekonomlsche ontwikkelIngsbewegingen In Bolivia.

Historische schets met H. Van Hoecke. Medewerker Sago. Lat. Am.
Centrum. Aud. Yes. 9107. Org. ITECO-SAGO.

20.00 u. LITERATUUR PoIzie van Gerrlt Achterberg. Post Punk Poetry in
't Stuc. Org. Werkgroep Literatuur.

20.00 u. LEZING De Avest~door A. Van Tongerloo in het kader van de cyklus
over 'HelHge broeken' in L & W, 8ste verdieping. Org. Inforient, 50fT.

20.30 u. VORMINGSAVOND Werken In de thulspalOchle. Over + 13 werking
rn.rn.v, J. Vercammen. Parochiecentrum. Jan Stasstraat 2. Org. UP.

20.00 u. LEZING Werkloosheid door Jet Maes. 't Stuc. Org. VVS. Gratis.

Vrijdag 23 maart
21.00 u. TEATER Verwanten in regie van Paul Peyskens. Stuc-produktie 3.

Première. Vlamingenstraat 83. Org. 'tStuc. 120/180fr.

Zaterdag 24 maart
20.00 u. FILM lwan de Verschrikkelijke (deel 1) van S.M. Eisenstein. 't Stuc.

Org. 't Stuc. 50/70 fr. .

Maandag 26 maart
20.30 u. DEMONSTRATIES Synthesisers bespelen - zelf bouwen - voor-

stelling kursus voor beginnelingen. In 't Stuc. Org. Elk-Muziek vzw.
Antwerpen.

20.00u. AVOND. Derde avond over het scheppingsverhaal m.m.v. P.
Scheelen. Stud. woonwijk Arenberg. Org. UP.

20.00u. FILM The Paper Chase. In Aud. K (Heverlee). Org. VTK.

Dinsdag 27 maart
20.00 u. DEBAT over het vredeskamp in Woensdrecht en de situatie in

Florennes (met vertegenwoordigers van het vredeskamp uit Woensdrecht
en van het komitee in Florennes). In Aud. Yes. Org. Rakettenvergif i.s.m.
Agalev-studenten Leuven.

20.3Ou. VASTENCONFERENTIE. Rond Universitair zijn én gelovige, geen
dilemma. Pijn en hoop van de onverloste mens, de betekenis van Jezus in
onze wereld. Door Kard. G. Danneeis. Kleine Aula. Org. UP.

20.30 u. VOORDRACHT Gust Flaubert door Prof. Vlasselaers. In reeks
Dichters van Dichterbij. Fakbar Katechetika. Org. Katechetika. Gratis.

21.00 u. TEATER Verwa,.,ten. Zie .vrijdag 23 maart.

Woensdag 28 maart
20.00 u. KOOR KONCERT Ekstra Jubileum koncert o.l.v. Luc Geusens. Grote

Aula.
20.15 u. AVOND Afghanlstan-avond met o.a. Dirk Tielemans. Zaal De Kring,

Jozef Pierrestraat, Kessel-lo. Org. Derde Wereldgroep Leuven.
20.00u. GESPREKSAVOND Armoede In Beigil, Armoede en Beleid. Eug.

van Kerckhove (K. Boudewijnstichting). De Valk 01.01 (Nieuw gebouw).
Org. Kriminologie.

20.30 u. AVOND. Derde avond over wfrkloosheld. Parochiecentrum, J. Stas-
straat 2. Org. UP.

20.30 u. FILM Le fond de I'alr est rouge van Chris Marker (1977). 1n cyklus
film & geschiedenis. Aud. Yes. Org. DAF en Hist. Kring. 50nOfr.

22.30 u. FILM zie 20.30 u.
21.00u. TEATER Verwanten. Zie vrijdag 23 maart.
14.30 tot 15.30 LEZING Nieuw poëzie. Gasteend L & W. Org. Leuvense

Middagen der Poëzie.
22.00u. FUIF. Zaal Atelier. Org. Behoud de Begeerte vzw. 50fr.

Donderdag 29 maart
20.15 u. KONCERT Universitair koorlconcert 0.1.v. Luc Geusens. Grote Au la.

Org. Rektoraat van de KUL.
20.00 u. LEZING De Koran door Prof. V Vermeulen in het kader van de cyklus

over 'Heilige boeken'. L & W 8ste verd.' Org. lntorlênt. 50 fr.

20.30u. TEATER Iedereen Is een vieze ouwe man, een romance met Ch.
Bukowski. In 'tStuc. Org. Theater Poëzien. 120/180/2oofr.

20.00 u. VOORDRACHT De nalatenschap van Dada met N. De Dauw. In
reeks: Een Rode Draad van Dada tot Nu. 'tStuc. Org. Amarant vzw.
100/120fr.

21.00 u. TEATER Verwanten. Zie vrijdag 23 maart.
20.30 u. LEZING Walter van den Broeck stelt voor: Aantekeningen van een

stambewaarde en Brief naar Boudewijn. Huis der VI. Leergangen. Org.
Behoud de Begeerte vzw. 100/125 fr.

20.00 u. LEZING Parallellen en verschillen In de ontwikkelingsgeschiedenis
In VI. en Bolivia met H. Van Hoecke en M. Vandommeie. Aud. Yes. Org.
nECO-SAGO.

TENTOONSTELLINGEN
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, van 2 tot 31 maart, P/erre Alechlnsky,
Non-book tentoonstelling in samenwerking met vzw Behoud de Begeerte,
Gerda Marlens in de Keramiekkelder.
FACUL TY CLUB, tot 30 april Grafische werken "an vooraanstaande
Tsjechoslowaakse kunstenaars. Open van 10-12 uur en van 15-19 uur;
zaterdag gesloten; zondag van 10-12 uur.
U.Z. SINT-RAFAEL, Campus Gasthuisberg, tot 9 april 1984, Marlo
Wassenberg open van 8 tot 20 uur.


