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.VSF Op het goede pad

OP'IfiIII*Mtg: er.. flIrike opwarming voor de Leuvense rugbybloeg alvorens zich in de strijd te gooien met de stoere
bonken uit Amsterdam. Voor een uitgebreid verslag van het tornooi: zie pagina 5. (foto Veto)

'Ook het OCMW slachtoffer
van de liberale hakbijl
'Teneinde de populatie van

haar nobele streefdoelen te
overtuigen, vermeldt de

regering bij elke nieuwe bespa-
ringsmaatregel, steevast dat aan
de minstbegoeden niet geraakt
wordt. Hoe hol deze slogan
klinkt, kunnen nu al éen heleboel
zwakke groepen in de samen-
leving vertellen, gaande van de
werklozen, de gehandikapten, de
vreemdelingen tot de gepen- I

sioneerden. Sinds het begin van
dit jaar is daar nog de bevol-
kingsgroep bijgekomen die

doorheen de mazen van de
sociale sektor niet opgevangen
werden, en zich als laatste red-
middel naar het Openbaar Cen-
trum voor Maatschappelijk Wel-
zijn (OCMW) konden begeven.

Het artikel één van de wet op het
OCMW(1976) stelt dat zij eenieder in de
mogelijkheid moet stellen een leven te
leiden dat beantwoordt aan de mense-
Jijke waardigheid. Volgens art. 57 van
diezelfde wet, moet het OCMW aan
personen en gezinnen hulp bieden, die
de gemeenschap hen verplicht is. Deze
hulp kan bestaan uit rpaterièle, sociale,

Nieuws van het front
Op de Akademische Raad van 12
maart lagen niet alleen de VlIR-nota
en de Kringraad-nota ivm aggrega-
tie voor (zie Veto 24). Ook een
programmahervorming in het depar-
tement wiskunde stond op de agen-
da. Men wil hier een nieuwe richting
"Wiskunde en Informatika" (W4)
oprichten, met een dubbel doel:
toekomstige lesgevers informatika
de kans geven een wettelijk èn een
aggregatiediploma te halen, en ook
de wiskunde-opleiding aktualise-
ren (hiervoor werd vorig jaar al een
programma wijziging in de kandida-
turen doorgevoerd).
Aan onze universiteit bestaan

echter reeds vier 'informatika-rich-
tingen': het vierjarig licentiepro-
gramma informatika, het vijfjarig
kurrikulum burgerlijk ingenieur in
de kemputerwetenschappen, de
speciale licentie in de informatika en
de richting kwantitatieve bedrijfs-
ekonomie en informatika bij toe-

,;1 gepaste ekonomie. 1

Nochtans is binnen het vierjarig
licentieprogramma reeds de moge-
lijkheid voor. een aggregatieoplei-
ding voorzien, en bovendien blijkt
het zo goed als onmogelijk te zijn
een doorgedreven inforrnatikaöp-
leiding te kombineren met een
degelijke wiskundeopleiding, zoals
vorig jaar bleek bij de hervorming
van de kandidaturen (zie Veto,
jaargang 9).
Het programma van de nu ge-

plande licentie W4 bestaat uit een
samenraapsel van vakken uit diver-
se afstudeerrichtingen, met amper
twee informatikavakken. Het resul-
taat hiervan is, dat het voorgescho-
telde vakkenpakket een sterk wis-
kundige inslag heeft, die voor een
echte wiskundeopleiding echter te
weinig geprofileerd is en dat met het
geplande beetje informatika ook
niet ver te komen valt... Bovendien
ligt voor de tweede licentie nog niets
vast.

(vervolg op p. 2)

medische, medico-sociale en psycho- .
logische bijstand. Een sluitstuk van het
inkomensbeleid van het OCMW is het
bestaansminimum dat sinds 1974 aan
eenieder verstrekt wordt. Op dit
ogenblik bedraagt dit 12333 fr. per
maand (voor alleenstaanden), 8 500 fr.
voor' iemand die samenwoont of
17083 fr. voor een gezin (zonder
kinderen).

Terugvordering
Een doorn in het oog van diverse
maatschappelijke werkers bij deze
wetten was de mogelijkheid tot terug-
vordering van de kosten van maat-
schappelijke dienstverlening verstrekt
door de OCMW's. Reeds in 1976
schreven onderzoekers van de UFSIA:
"Uit het voorgaande durven wij be-
sluiten dat het verhaalrecht van de
coo (het OCMW noemde voorheen
Commissie voor Openbare Onder-
stand), met betrekking tot ascenden-
ten volwassen descendenten (onder-
houdsplichtigen) dient afgeschaft te
worden. Dit strookt met het ideaal van
een vermaatschappelijkte staat, die
instaat voor het levensminimum van
alle burgers. Voor de behoeftige
"ouders is het beschamend hun kinde-
ren financieel te moeten aanspreken.
Maakt men gebruik van het verhaal-
recht (LV: het OCMWvordert de kosten
van de dienstverlening terug van de
onderhoudsplichtigen van de kliënt)
dan lijden de verhoudingen met de
kinderen eronder, verhoudingen die
voor de bejaarden levensnoodzakelijk
zijn. Bovendien wordt de welstand van
vele bescheiden gezinnen' door alimen-
tatie beknot en welvaartsverschillen
worden erdoor in de hand gewerkt.
Tenslotte wordt een instantie als de
coo in haar hulpverlenende funktie
geschaad door het verhaalrecht dat
door alimentatieplichtigen en alirnen-

. (vervolg op p, 6.)

De Vlaamse Studenten-
federatie hield woensdag
21 maart haar vierweke-

lijkse vergadering. De Vlaamse
Studentenfederatie is het over-
koepelende orgaan van alle
Vlaamse studentenvertegen-

....woordigingen, zowel op univer-
sitair als NUHO-nivo. Een gron-
dige diskussie over de forfaitaire
betoelagingen en de nieuwe ag-
gregatievoorstellen liet nogmaals
duidelijk het nut van dergelijke
organisaties blijken.

De Gentse de1egatie had aangedron-
gen op een diskussie over het terrein
waarbinnen de VSF standpunt zou
kunnen innemen. Hoofdreden hier-
voor was de wankelijke achterban van
de Gentse studentendelegatie. Daar
bestaat een struktuur met rechtstreeks
verkozen studenten. Als gevolg daar-
van nemen die in het meûebeheer
nogal zelfzuchtig standpunten in. Zo
hadden de vertegenwoordigers in de
Raad van Beheer daar zelf voorgesteld
een numerus clausus in te voeren voor
sommige fakulteiten. Als gevolg van
de weinig direkte band met de ver-
tegenwoordigers werd er. rond de
sociale en onderwijsaangelegenheden
nauwelijks gewerkt in de kringen. De
afgevaardigden van het Fakulteiten-
konvent, de overkoepeling van de
Gentse kringen verkondigden dan ook
dat standpunten soms lang op zich
konden laten wachten. Alle andere
universitaire delegaties en NUHO-af-
vaardigingen stelden dan voor volgend
principe als leidraad te nemen: de VSF
zou de demokratisering van het onder-
wijs als maatstaf hanteren. De 'demo-
kratisering werd door de delegatie van
de VUBgedefinieerd als "het mogelijk
maken dat iedere student die dat wil,
kan studeren wat hij wil ongeacht zijn
inkomen of herkomst". Binnen die
marge zou VSF in het vervolg naar
buiten treden. Op die manier moest het
ook mogelijk zijn voor de Gentse
delegatie om een werking op dat
terrein te konstitueren. Daarvoor kon-
den zij dan de info van de VSF zelf
gebruiken.

Diskussies
Twee belangrijke diskussies werden
dan aanhangig gemaakt. Als eerste
onderwerp kwam de forfaitaire betoe-
laging aan bod. Daarbij werd de nota

van Sociale Raad-ASR gebruikt die in
de vorige Veto reeds toegelicht is.
Tegen de vergadering van 10 mei
zouden alle delegaties rond die proble-
matiek een standpunt innemen. Daar-
na werd de aggregatie-opleiding gron-
dig onder de loep genomen. Als basis
lag een nota van Kringraad-ASR voor.
Ook rond dit onderwerp lichtte Veto
de vorige weken reeds uitvoerig in,
evenals over de positieve ontvangst
door de Leuvense Akademische Raad
van dit werkdokument. Ook bij dit
tema werd de vraag gesteld om door de
overheid tenminste gehoord te worden
over de studentenvoorstellen.

Evaluaties
In een korte beschouwing werd de
werking rond het wetsontwerp Gol
betreffende migranten overlopen. In
de meeste universiteiten kon die posi-
tief bevonden w~~rderÎ.Men vond het
wel erg dat er uiteindelijk weinig mee
bereikt werd, 'door de onwil van de
politici.
Zo stelde zich al een groot probleem

voor de Universitaire Fakulteit voor
Protestantse Godgeleerdheid te Brus-
sel. Dit is een onafhankelijke universi-
taire instelling, waar voor 60% buiten-
landers zitten. De beperkingen van het
inschrijvingsrecht, vooral in Brussel,
en andere maatregelen zouden wel
eens kunnen regelrecht tot de afschaf-
fing van dit instituut kunnen leiden.
Tevoren waren ook de maatregelen

in het 'spaar'plan (in. de ekonomie
betekent sparen ·rijker worden) Mar-
tens, die betrekking hadden op studen-
ten de revue gepasseerd. Vooral de
hogescholen benaderden het weinige
konkrete dat al vaststaat erg negatief.
Maar ook voor de universiteiten zou

',dit implikaties kunnen hebben. Naar
verluidt is er nu sprake van herver-
deling der studierichtingen. Zo zou
bijvoorbeeld nog enkel in Leuven
oriëntalistiek kunnen gestudeerd wor-
den. Daarom werd van studentenzijde
gekonkludeerd de nieuwe maatregelen
grondig op de voet te volgen.
Na deze grondige, maar erg lange

vergadering, konden de delegaties
vanuit Gent weer uitzwermen over het
hele land. In afwachting van de
volgende vergadering te Brussel. Ten-
zij er dringend in verband met de
besparingsvoorstellen zou moeten bij-
eengekomen worden. Want dan legt
Antwerpen een- spoedvergadering in.
Aan RUCA, UIA en anderen is men
immers zéér ongerust.

TBC
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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-
dentenjaktualiteit , en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Relevantie
Ik zal het meteen bekennen: er zijn
veel dingen die ik als ex-Vetomede-
werker niet begrijp in de apokriefe
Veto-nummers. Wie schetst echter
mijn verbazing wanneer ik in Veto 24
onder de noemer "kultuur" een reflek-
sie vind op "Koyaanisqatsi", een film
die reeds een half jaar draait, en in
tientallen dagbladen is opgehemeld of
afgekraakt. De enige reden om er nog
over te schrijven, zou ik zo denken, is
omdat er iets fundamenteel nieuws
over te vertellen valt. Niets is minder
waar. De toestand blijkt de volgende te
zijn: Francis Degroene heeft een
torenhoge bewondering voor de film
in kwestie en ventileert deze in een
verzameling lettertjes, een artikel dus
waarvan de relevantie omgekeerd
evenredig is met hogergenoemde be-
wondering. Geen filmbespreking dus,
maar lyrische impressies van de beel-
denreeksen. Wat heeft de Veto-redak-
tie bezield een dergelijk gedrocht op te
nemen, dat niets zegt over de film, àlles
over de schrijvelaar? Ego-tripperij
dus, een uiting van de afwezigheid van
dichters- of schrijverstalent.
De enige plausibele reden is dat de

redaktie niet meer weet wat kultuur
is-cfr. het plaatsen van "Xaviera

over seks" onder kultuur- en daaren-
boven geen redaktionele lijn m.b.t.
kultuur meer heeft. Eertijds waren «r
verantwoórdelijken voor de filrnrub-
riek, voor muziek, voor boekbespre-
kingen, om het koherente klubje
teater- en dansrecensenten niet te
vergeten. Het domste wat een redaktie
kan doen is, wanneer deze mensen er
de brui aan geven, de vrijgekomen
kolommen laten volschrijven door
okkasionele medewerkers. Zo is er
geen enkel beleid, alle mensen werken
los van elkaar over hûn interessege-
bied. En zà komt het dus dat Francis
een halve pagina kan volzemelen over
niets.
De huidige redaktie zorgt er wél

voor een zeer goed uitgebouwde
verslaggeving over raden & kringen
- wat lovenswaardig is -, maar
houdt er voor andere topics geen
enkele koherente visie op na. Het is
niet omdat het eerste primair isdat met
het laatste gerotzooid moet worden!

B. Ramakers

Aangezien de meerderheid van de
kringen dit standpunt deelde is NSV
(terecht) weggestemd op de ASR-
stuurgroep.
Na een pamflet van bedenkelijk

allooi, heeft het NSV donderdagnamid-
dag een bezetting van de ASR-Iokalen
boven het Stuc gehouden, met een
gewelddadige afloop; in plaats van bij
het buitengaan de toeschouwers onge-
stoord te laten. zijn ze gewapend met
stokken en ijzeren staven op het
toegestroomde publiek ingestormd,
. waarbij heel wat mensen klappen '"
kregen (o.a. Vetofotografe, iemand
anders met een gebroken been, enz.).
Bij deze heeft NSV het laatste greintje

geloofwaardigheid verloren, als ze dat
dan eventueel nog hadden. Als dit een
manier moet voorstellen waarop ge-
reageerd wordt op een demokratisch
genomen beslissing, wat belet hen dan
nog alle kringen die tegen hen stemden
in mekaar te slaan? Zijn we mensen of
zijn we beesten?
Hiermee willen we dan ook aan

iedereen onze afschuw duidelijk maken
voor een dergelijk, nietsontziend ge-
welddadig optreden en veroordelen
elke aanval tegen de ASR, de overkoe-
pelende studentenorganisatie waarvan
ook wij deel uitmaken ...

Mia Cambré
't presidium van Bios

Vulkaantje
Afgezien van onze verwondering over
de plotselinge blijk van bestaan van de
auteurs over de oprisping in Veto 24
dd. 22/3/84, en afgezien van onze
vreugde over het feit dat het Vulkaan-
tje in die hoek zelfs wordt gelezen,
willen wij toch even reageren.
Een oprisping is het gevolg van

slecht verteerd voedsel. Mogelijk is
dat de ganse maaltijd geweest, maar
het kan evengoed slechts een deeltje
betreffen. Het onderscheid is in ieder
geval moeilijk te maken. Bij een
oprisping kan je twee dingen doen:
onmiddellijk braken, en daarmee bij
jezelf een bittere nasmaak en bij
anderen minstens wrevel ontketenen,
ofwel wat maagzout nemen en eens
rustig nadeken over de oorzaak.
De auteurs van bovenvermelde le-

Foto's
Volgende opmerking bij Veto 23. Op
blz.7 bij het artikel over de lerarenop-
leiding staat een foto die zogezegd een
beginnend leraar zou moeten voorstel-
len. Sta mij toe u er op te wijzen dat
dezelfde foto vorig jaar in de extra-
katern over studiedruk een zwaar
belaste student moest voorstellen.

Voorstel voor repliek van de redaktie:
"Misschien is de persoon in kwestie in
juli afgestudeerd en heeft ie nu werk als
leraar."

. Wim Sempels

NSV-bezetting
van ASR-Stuc

Ter gelegenheid van de erkenningsdis-
kussie die gevoerd werd in de kringen
hebben we als Bios ons uitgesproken
tegen een erkenning van het NSV als
vereniging die in aanmerking zou
komen voor subsidie vanuit de ASR.

Zondag gratis taxi's
, ,Studeren is al zwaar

genoeg, waarom nog
te voet gaan ?" moe-

ten de Leuvense taxichauffeurs
gedacht hebben, want zondag
a.s. stellen zij hun diensten gratis
ter beschikking van de studen-
ten. Dit eenmalig initiatief is een
reaktie op een onderzoek gedaan
door het Brusselse studiebureau
'Studicorri'. Veto peilde naar het
waarom van deze aktie bij Jef
Hencké , voorzitter van de Leu-
vense federatie van taxi houders
(LFT).

"Zo'n vijf jaar geleden is de kri-
sis in het taxivervoer in Leuven
toegeslagen, het taxigebruik liep terug

met 27% op twee jaar tijd. Het
eigenaardige is dat deze evolutie zich
nergens anders in het land voordoet.
Daarom hebben wij (LFT, nvdr) Studi-
com ingeschakeld om te kijken wat er
aan de hand was. Uit hun onderzoek
bleek dat twee belangrijke groepen van
ons potentieel kliënteel ons de rug
hebben toegekeerd, nl. in mindere
mate de patiënten van de zieken-
huizen, en in grotere mate de studen-
ten." De reden van het vertrek van
deze laatsten is volgens Studicorn de te
hoge prijs van een rit voor een
studentenbeurs. "Je moet er rekening
mee houden dat als de prijzen voor de
standplaatsen, die in Leuven- toch al
hoog zijn, stijgen, en als de prijs van
diesel Steeds opslaat, wij dit moeten
doorberekenen in onze ritprijs. Toen
hebben we de koe bij de horens gevat

en onze luksueuze zwarte Mereedessen
vervangen door goedkopere kleine
wagens die minder verbruiken, om zo
de kostprijs van een rit te verlagen."
Het mocht echter niet baten want het
taxi-kliënteel bleef dalen. Daarom
deze spektakulaire aktie om de student
terug in de taxi te krijgen. "Elke
zondag zien wij studenten zwaar
beladen van het station afkomen en
wat is er nu betere reklame dan onze
potentiële klanten eens te laten mee-
maken hoe voordelig en gemakkelijk
zo een taxirit naar je kot kan zijn."
Wat moet je nu doen om van een

gratis rit te kunnen genieten?
I. Zondag a.s. voor het vertrek biedt
men zijn studentenkaart aan de chauf-
feur aan zodat deze de betaal meter kan
afzetten.
2. Men is met minimaal 2 en maksi-
maal 4 personen.
3. De rit beperkt zich tot Leuven
centrum of Heverlee studentenwijk.

Koen Verboven

Ook dit is Belgisch
Geestelijke Waarden

Deze regering heeft haar prioritei-
ten steeds gelegd bij Geestelijke
Waarden. en wel op een zeer
efficiënte manier, nl. door de ver-
leiding tot het materiële wElg te
nemen. Zo wOJ.dt in het nieuwe
spaarplan een van de grote geeste-
lijke waarden van 'onze' maat-
schappij, het gezin, materieel leeg-
gezogen.

Een voorbeeld: een gezin met vier
kinderen. Ze hebben het niet breed,
maar toch mag iedereen verder-
studeren (geestelijke waarde). De
oudste studeert af. Wat gebeurt er?

De ouders verliezen een kind ten
laste. dwz kindergeld én belas-
tingsaftrek én één volledige studie-
beurs én (gezien de dubbeltelling)
verschillende duizenden franken
op drie andere studiebeurzen. Te-
gelijk kan zoonlief 200 dagen

wachten om uiteindelijk iets meer
dan 7000 fr. per maand op te
strijken. te weinig om zelfstandig
van te leven (of om zelf een
gezinnetje - geestelijke waarde - te
maken). amper genoeg om van te
solliciteren (postzegels. getuig-
schriften. verplaatsingen. schoon
kostuum .... ). Voor de rest moet
'thuis' opdraaien, ook als je naar
het OCMW zou gaan om het levens-
minimum te eisen (iedereen zou er
recht op hebben, maar als we
kijken naar wat de regering haar
burgers gunt. bedraagt dit mini-
mum aan leven ongeveer twee
dagen per week).
Volgens Plato is filosoferen leren
sterven. Volgens de regering is
filosoferen een geestelijke waarde.
Binnenkort heeft elk gezin zijn
eigen 'filosoof van Haqem'. Welaan
dan. terug naar de gezellige ar-
moede van vroeger, toen de buur-
ten nog samenhingen en men

~

nauwelijks een nagel had om zijn
gat te krabben!!
En net zoals toen schijt de duivel,
ook nu nog, altijd op de grootste
hoop: het konkurrentievermogen
van 'onze' bedrijven wordt be-
schermd. 'Onze' bedrijven hebben
in 1983 terug meer winst gemaakt,
maar zij hebben die niet geïnves-
teerd in nieuwe arbeidsplaatsen.
Nog altijd vormen de intresten op
de schulden alleen al een obsede-
rend zwart gat in 'onze' begroting.
Vijftig jaar geleden zou heel de
wereld failliet geweest zijn. Nu
leiden deze getalletjes - onder
kontrole van het IMF ~ een ideëel
leventje dat een rechtvaardiger
wereldorde onmogelijk maakt. Eén
simpel lucifertje in deze boek-
houdingen zou het leven van mil-
jarden mensen redden ... ten koste
van enkele internationale financi-
ele holdings.
Ondertussen boert 'onze' regering
maar wat aan. Zij rekent op dé
verbeeldingskracht en het initiatief
van de jongeren De kleine zelf-
standige wordt herboren. De
jeugdprostitutie tiert alom.

"

Nieuws van het front
(vervolg van p. I)

Eén en ander was nochtans reeds
besproken opde Akudcmischc Raad
van IJ februari. Juist omdat de vier
studentenvertegenwoordigers op de
Raad. en 00" dekaan Snocys van
Toegepaste Wetenschappen toen
bezwaren opperden. werd de bc-
<prcking voor de programmaher-
vorming toen vcrwezen naar een
volgende vergadering van de Raad.
Dekaan Snocys: "De inlnnuatiku-
opleiding wordt versnipperd. het
programma mist bovendien een
geprofileerde inhoud en 00" over
het programma van de tweede
licentie staat nog niets vast." Verder
overleg was dus noodzakelijk.
Zonder ooit bij dat 'verder over-

leg' te zijn betrokken. konstateer-

zersbriefverkozen duidelijk te braken,
en verspreidden de gal die gekoncen-
treerd zat op een klein plaatsje alzo
over gans het lichaam, meer nog, de
buitenwereld moest op deze manier
ook verwittigd worden. Waarom kun-
nen de auteurs hun schrijverstalenten
niet botvieren in het Vulkaantje?
Waar zit het probleem'! Bij het begin

van haar werking besloot het Vulkaan-
tje géén censuur toe te passen, en dit
om de openheid van een redaktie-s- itt.
een redakteur - nog te vergroten. Het
kringblad is een blad van en voor de
kring. Iedereen kan er zijn mening
uiten en loopt daarmee het risiko
gelezen te worden. De behoefte om te
schrijven is meestal een gevolg van een
reaktie op de kringwerking in haar

den de vier studentenvertegenwoor-
digers dat 11l'/::cI/ill' voorstel in
t/ngl'II'(j::!gdl' vornt terug op de
agenda van de Raad van 12 maart
stond. Bij navraag bleken er echter
wel kontakren te lijn geweest tussen
Groepsvoorziucr De Meester, prof.
Buyst van Komputcrwcicnschup-
pen. de voorzitters van de poc's van
wiskunde en informatika en dckuun
Snocys, wiens aunvankclijkc be/wa-
ren blijkbaar weerlegd waren. On-
dunks de herhaalde opmerkingen en
be/waren van de studenten werd het
programma dan toch goedgekeurd.
Bij het opstellen van program-

ma's primeren immers niet de louter
onderwijskundige aspck tcn.

Bart De Moor
Peter Mostrcy

meest algemene vorm. Bepaalde ge-
dachten en stromingen worden niet
vermeld, ze zijn er gewoon en er is
niemand die het nodig acht deze te
bevestigen, blijkbaar. Waarover ma-
ken jullie je dan zorgen? Iedereen is
toch volwassen genoeg om onzin van
echte onzin te onderscheiden, of niet
soms? Tot slot willen wij ons nog
excuseren voor de lagen produktie van
stijlliguren en Noord-Nederlandse
vreemdewoordenpolitiek. maar dat is
nu eenmaal een keuze: positiefdenken
i.p. v. woordspelletjes en litteraire
hoogstandjes!

Chris Cammaer
Lammen

Luc D'Hooge
Bert Tijskens

verknoeide
Ik was echt geen slecht s tudent , Maandenlang

had ik opzoekingswerk verricht, notities verzameld, kladjes
geschreven, geschrapt en herschreven en nu was het zover:
mijn eindverhandeling was eindelijk klaar. Nog vlug uit-
tikken en reprcx:iuceren op 7 exemplaren. "Dat kan geen
probleem vormen", dacht ik, want het nichtje van mijn lief
werkte op de boekhoooing van Artois en kon goed met een
schrijfmachine overweg. Haar oom, die in 1959 was ilfge-
stooeerd, kende iemand in een bedrijfje waar 'n tweedehands
drukpers stond. Hij beloofde me 'n zacht prijsje. Ik
sliep op mijn twee oren.

Iets ging fout. Het nichtje was onklopbaar in
het tikken van prijsaffertes. Mijn thesis was een bladzij-
denlange prijsafferte. De tabellen, waaraan ik twee maan-
den zwoegde, leken net •n jaarbalans. De bibliograf ie _
eerlijk gezegd het meesterstuk van mijn verhandeling - had
het boeiende van een prijslijst van een groothandel in ijzer-
waren. I

Dat waren de kleinere mankeménten. De tweede-
handsdrukker leverde mijn zeven exemplaren laat op een avond.
Hij rekende me slechts de helft van de prijs aan. Toen was
ik zeker. Ik had mijn thesis verknoeid. De meest geslaagde
bladzijden waren d.i.epqri ja , De kaft beduimeld. Alle tabel-
len zaten door mekaar, wat niet zo erg was : ze waren tcx;:h
onleesbaar. De voetnoten had de drukker met grote zorg van
de pagina' s gesneden. Ik vluchtte naar de Domus•..

In extremis

Daar liep ik Lede B., thans alom geacht pedagoog
te G., op het lijf. Het was een eersteklas wildebras .• Het
ergste stuk ongeregeld van de campus. Nog in maart had hij
zijn fiets roodgeverfd. Ik stortte mijn hart uit.
- Ik heb vrijdag JTÜjnthesis met glans verdedigd, zei hij
onaangedaan. Prima stukje vakmanschap. Zelf getikt en alles.
Met die "Tijpwijzer" van Pencoprint, weet je wel. Als ik jou
was, haalde ik me er morgenvroeg ook eentje. Cf 'k liet mijn
tekst meteen door hun dactylopool verzorgen. Hij nam zijn
sjaal en stond op. Bij de deur keek hij nog eens om en zei :
- Laat die lui van Pencoprint je thesis zeker afdrukken. Ze
doen dat niet onaardig. Snel en goedkoop ook. En met ge-
plastif iceerde kaf t. Ik was gered.

H-
Twintig jaar ervaring met thesiswerk

Reprocenter
Pencoprint
Tiensestraat 36 - 3000 Leuven

Haal je gratis "typwijzer"

I, •• " " ,
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SR-debat in L &W

Nieuwe beweging
vormt struktuur

orige week dinsdag orga-
niseerde Eoos in de Audi-
toria Vesalius een debat

over de ASR. Hoewel dit bedoeld
as voor de fakulteit Letteren en
ijsbegeerte, bleek hier een
assa rechts- en ekonomiestu-
enten aanwezig te zijn. Het
ebat zelf was minder boeiend
mdat men bij de gekende
rgumenten bleef steken. Terwijl
leehts zelden tot de grond van
Cle zaak werd gegaan. Rand-
enornenen allerhande vormden
de belangrijkste diskussiestof.
och wisten VRG en Ekonomika

'al meer uitleg te geven over hun
~ieuwe struktuur.

men ook het risiko niet van afgevaar-
digden-stemmachines nodig te heb-
ben. En men moet al de moeite niet
doen om strukturen op te bouwen. Een
tweede bedenking hierbij had kunnen
zijn dat de kringen dan nauwelijks nog
enige stimulans zoudenhëbben om
nog ergens over te diskussiëren. Hier •
kan verwezen worden naar Gent. Daar
werd rond het wetsontwerp Gol hele-
maal geen werking op touw gezet,
hoewel door deze maatregel heel wat
buitenlandse studenten getroffen wor-
den. Maar ja, die zijn niet zo mondig in
het studentenwereldje en daarom is de
studentensolidariteit er kwasi nihil.

Ook op andere vlakken is dit daar
trouwens zo. Tenslotte kan men zich
nog afvragen waar de kringen dan wel
hun informatie zouden moeten halen.

De nieuwe beweging vergroot:.. Geert Glas (VRG) en Yvan lansen (Ekonomika) naast Patriek de Roo. Luc Baltussen zat als
moderator bij aan tafel.' -tfoto Veto)

Rechten naar stembus meer voor kultuur, sport en onderwijs.
Opvallend is dat voor sport toch zou
meegedaan worden aan de door de
ASR-Sportraad georganiseerde massa-
aktiviteiten. Zo stond ook een opvang
van eerste kan én eerste lis (omdat heel
wat personen uit UFSAL, UIA en
KULAKdan naar Leuven afzakken) in
het programma ingeschreven. Alleen
ten aanzien van de rubriek 'sociaal' is
de onduidelijkheid weer troef. Onder
deze rubriek staat: 'I.We blijven staan
achter Sportraad, 't Stuc en de mede-
beheerorganismen. 2. We blijven de
demokratisering van het onderwijs in
ons vaandel schrijven. 3. We zullen
werken aan de bouw van een nieuwe,
meer studentgerichte struktuur.'. In
het hoger genoemd pamflet werd ploeg
Ivo ter zake gehekeld. Niet in het minst
omdat als sociaal-afgevaardigde een
Protea-lid werd aangeduid. Verschil-
lende personen in de rechtsfakulteit
weten te vermelden dat dezelfde per-
soon vorig jaar nog tot het NSV
behoorde, maar om met minder last
aan het huidig presidium te kunnen
meewerken pro forma deze vereniging
had verlaten. Het pamflet stelde dan
ook dat op het verduldige papier wel
stond dat de 'demokratisering van het
onderwijs' zou nagestreefd worden,
maar dat men veel schrik had dat in de
praktijk hierrond geen werking zou
bestaan. Of erger: dat de werking in
tegenovergestelde richting zou gaan.

et de gekende evidentie poneerden
e VRG- en Ekonomikavertegenwoor-
tIigers dat de ASR niet goed is.
Daarvoor werden de klassieke argu-
enten aangedragen (geen beleid,
ebrek aan kontakt met de basis, ...)c

Nieuwe struktuur?

De uittredende kringen hadden deze
keer ook een konkreet alternatief ter
tafel liggen. Hun struktuur, zoals
dezelfde namiddag nog beslist, 'zou
bestaan uit één centrale raad die de
beslissingen treft. Daaronder zouden
adviserende werkgroepen staan voor
sociaal, onderwijs, kultuur en sport.
Uiteindelijk ligt dit nog verder dan de
hervorming die de betreffende kringen
binnen de ASR gewild hadden, En dit
toen al door een meerderheid der
kringen werd afgewezen, om diverse
redenen. Zo is het de vraag of die
centrale raad wel genoeg overzicht zal
hebben op de gehele werking van de
werkgroepen. Tenzij die werkgroepen
uiteraard. weinig doen.
Een ander probleem blijft verder

bestaan. Zo geven de uittredende
kringen zelf aan dat de werking in vele
,kringen niet perfekt is. Ook de nieuwe
struktuur zit dus. met dit probleem, te
meer daar alle kringen op de werk-
groepen. zouden moeten blijven zitten.

Daarbij behoudt menhetprincipe van
één kring, één stem. "Voorlopig",
aldus sommigen.
Ook de onverzoenbaarheid tussen 2

basisprincipes is nog niet volledig
opgelost. Iemand uit het publiek stelde
immers de vraag of de door hun
gewilde representativiteit wel te ver-
zoenen was met het principieel nastre-
ven ván "demokratisering van het,
onderwijs". Daarop kon men geen-
echt overtuigend antwoord geven. Een
vertegenwoordiger van de nieuwe
struktuur liet zich achteraf tussen pot
en pint ontglippen dat daar ernstige
problemen zouden rijzen. Het was
volgens hem niet onwaarschijnlijk dat
men beide principes zou afzwakken tot
iets als "het zoveel mogelijk trachten te
bereiken voor de studenten". Wat dit
risiko aangaat zal de nieuwe struktuur
duidelijk moeten zijn.

Vorige donderdag hadden
de verkiezingen voor een
nieuw kringpresidium

plaats in de rechtsfakulteit. Van
vele zijden werd met belangstel-
ling toegekeken. Niet in het
minst omdat de rechten één der
trendzetters zijn in de anti-ASR-
beweging. Zou deze lijn doorge-
trokken worden en tot in welke
konsekwenties ? Dit was de ham-
vraag van deze strijd.

E.T. (wat stond voor Equipe 2).
Geruchten liepen dat het hier om een
lolploeg zou te doen zijn. Een woord-
voerder van die ploeg ontkende dit
donderdagnamiddag ten overstaan
van ons uitdrukkelijk. Aanvankelijk
was het wel begonnen- voor de lol,
maar na enkele dagen INasmen hiervan
afgestapt om een ernstige kandidaat te
worden. Met dezelfde klem werd in de
verkiezingsbrochure het lolkarakter
ontkend. Waarvoor stond deze ploeg
dan? Volgens dezelfde woordvoerder
beschouwde ri zij zich als een degelijk
rechts alternatief. Omdat begrippen
als 'rechts' vrij relatief zijn in de
rechtsfakulteit werd dit o.a. verdui-
delijkt met een verwijzing naar de
ASR. Deze ploeg achtte met de ASR
onderhandelen of over de ASRpraten
totaal onaanvaardbaar. Tegelijkertijd
sprak hij de vrees uit dat, de andere
mogelijkerwijs kontakt zou zoeken
met de ASR. De verkiezingsbrochure
vermeldde verder dat van de 'rechts-
fakulteit tot nog toe veel te weinig
gehoord werd'. Terzake wordt gesteld
dat 'wie groot is-zich niet klein mag
laten maken'. Andere programma-
punten kunnen. soms als tegenstrijdig
ervaren worden. Zo heet één punt:
'verbeteren van de kontakten met de
professoren en de assistenten'. Tege-
lijkertijd staat rond een ander punt:
'Verminderen van de studiedruk. Daar
we hierbij' in het vaarwater van het
akademisch personeel komen zal het
niet gemakkelijk zijn om hier grote
suksessen te boeken.'. Waarvoor die-
nen dan tenslotte die goede kon-
takten?
Andere programmapunten gingen

over het organiseren van een groot
galabal: samen met professoren en
assistenten; het opheffen van de
jaarpresidia van eerste en tweede kan
om dit te vervangen door een gezame-
lijk presidium; het regelmatig houden
van een volksvergadering en meer
inspraak voor de jaarpresidia bij het
VRG. Beide laatste punten lijken ons
ietwat eigenaardig. Uit eigen ervaring
weten wij dat een volksvergadering
met 15 personen in deze fakulteit van
ongeveer 2000 personen als een sukses
wordt beschouwd ..Ook dit jaar zijn er,
zonder sukses, pogingen geweest om
een volksvergadering rond bepaalde
onderwerpen uit te roepen. Wat de
inspraak van de jaarpresidia aangaat,
is het nu al zo dat de jaarpresessen
stemhebbend op de vRG-vergadering
zetelen. Tenslotte bevat het program-
ma voor alle posten (kultuur, sport,
folklore (?), ... ) geen enkel konkreet
werkingspunt. In een uitgedeeld pam-
flet hekelden sommige rechtsstudenten
trouwens dat een post 'sociaal' zelfs
niet in het programma werd opgeno-
men. Hetzelfde zouden zij kunnen
zeggen van 'onderwijs'.

Daartegen haalde het pro-Asa-panel
telkens tegenovergestelde argumenten
'aan (wel een beleid, elke overkoepe-
ling van wat overkoepelingen zijn
eeft het moeilijk tastbaar te zijn en
terzaken hebben vele kringen ook
:Weinig initiatief genomen om de ASR
bekend te maken bij hun achterban ....)

AI snel verzeilde men daarom in een
erg detaillistische diskussie. Zo werd
ijvoorbee\d een lange tijd gêdiskus-
sieerd over het mogen diskussiëren op
raden. Volgens de, nieuwe beweging
moest elke afgevaardigde zich beper-
ken tot het stemmen van zijn kring-
standpunt. Daarbij mocht niet geïn-
formeerd worden en zeker niet gedis-
kussieerd, want dat kan alleen een
omvorming van het standpunt bete-
kenen.

Gewoontegetrouw houden de verkie-
zingen in de rechten het midden tussen
een uitgebreide stuntenkampagne, zo- .
als in Ekonomika, en het voorstellen
van een degelijk inhoudelijk program-
ma. Doorgaans. worden de verkie-
zingen dan afgesloten met een echte
verkiezingsshow. Vorig jaar was dit
een show-à-la-sz'r. Toen konden de
rechtsstudenten via een video-circuit
de telling van de resultaten volgen.
Tegelijk konden zij genieten val)
prognoses, interviews met proffen
rond de verkiezingen en gesprekken
met gewezen VRG-presessen. Dit jaar
richtte het VRG niet iets dergelijks in.
Officieel heette het dat men ontgoo-
cheld was over de kampagne van de
twee kandidaat-ploegen van dit jaar.
Waardoor zij een dergelijk opzet niet
verdiend zouden hebben. Geïnterpel-
leerd naar hun kampagne ontkenden
verantwoordelijken van beide ploegen
dat er weinig zou gebeurd zijn. Zo
waren er paashazen door de jaren
getrokken, had men bierstands van
Haacht en Stella opengehouden en
dies meer. Sloeg het verwijt dan
misschien op het inhoudelijke van
de strijd? Een blik op het programma
van beide ploegen kan dit verduide-
lijken.

Informatie

Patriek De Roo van Kanonika drukte
dit wat onhandig en misschien niet
helemaal zo bedoeld in volgende
zinsnede uit: "Informatie is manipu-
leren". Maar bij dit diskussiepunt
werden bijvoorbeeld twee meer ele-
mentaire zaken over het hoofd gezien.

Ten eerste zou men de vraag hebben
kunnen stellen of een overkoepeling
dan nog wel nodig was. Met de nieuwe
technologie zal het immers mogelijk
zijn dat elke kring op een schermpje
intikt waarrond zij gewerkt hebben, of
zij daarrond standpunten ontwikkeld
hebben en welke dit zijn. Met een
simpele druk op de knop kan één
iemand dan alles optellen. Zo loopt

Konklusie
Onzes inziens is het wel spijtig te
noemen dat er geen konfrontatiedebat
werd georganiseerd. Te meer dat het in
Je rechten niet altijd gebruikelijk i~.,jat
er twee ploegen opkomen. Bovendien
had zo het gebrek aan konkrete
invulling van de principes voor beide
ploegen verholpen kunnen worden.
Afgezien daarvan zou het in elk geval
in vraag gesteld kunnen worden hoe de
beide ploegen enige inbreng zouden
kunnen hebben in het medebeheer,
wanneer posten als 'sociaal' en 'onder-
wiis' ofwel niet bestaan, ofwel nauwe-
lijks zijn ingevuld. Voor ploeg Ivo gaat
dat iets minder op, maar wat als hun
sociaal afgevaardigde bijvoorbeeld op
de Raad voor Studentenvoorzieningen
ooit mee over studiebeurzen, Alma en
andere zou moeten beslissen. Wij·
nouden ons hart vast

Lol of rechts?
TBC . Eén der opkomende ploegen .heette

.,
1151eme relais pedestre Paris-Orsay

Uitslag
Ploeg Ivo wist een niet zo erg
overtuigende overwinning te boeken.
Zij haalden het met 479 stemmen
tegenover 380 voor ploeg E.T. Opval-
lend genoeg waren er ook veel onthou-
dingen: 87. De spanningen liet som-
migen donderdagavond nog over-
koken. Zo werden de uitdelers van
hierboven geciteerd pamfletje die a-
vond in het Huis der Rechten nogal
hardhandig aangepakt. In de naam
van de demokratie kreeg ene Pol
Deltour zelfs een pak slaag.
Tenslotte kon de huidige VRG-

preses on vrijdagmiddag met vreugde
kond doen dat de beide ploegen beslist
hadden gezamenlijk het nieuwe VRGte
vormen. Leute en plezier gewaarborgd
dus.

vergelijking. Ons oordeel was una-
niem: zowel onze kamp us als het eten
in onze Alrna komen er beter uit. Op
het in overvloed aanwezige stokbrood
na.
Voor iemand die in Leuven de

massasporten (maraton, 24-uren,
Kwistax) al eens meegemaakt heeft,
kwam de organisatie misschien eerst
zwak over, maar inzet en sfeer maken
veel goed l

La grande fête
Bovendien hadden we de eer het op te
nemen tegen een knap deelnemersveld.
Met gebundelde krachten brachten we
het tot beste buitenlandse ploeg, wat
ons een beker opleverde. Tot spijt van
wie het benijdt, de overigens sympa-
tieke Hollanders bijvoorbeeld. Zoals
het hoort, werden alle deelnemers op

'EI en aflossingswedstrijd in
25 stukjes waarin studen-
ten de 25 km. tussen Parijs

en de kampus wetenschappen in
Orsay overbruggen. Georgani-
seerd door de universiteit van
Paris-Sud, die zelf vorige week
op het LlSST vertegenwoordigd
was. Dit jaar werden er voor het
eerst buitenlandse ploegen uitge-
nodigd en Leuven liet dit niet
aan zich voorbijgaan. Vanuit de
ASR-sportraad werden 29 stu-
denten uit diverse fakulteiten
afgevaardigd.

een reuze koud buffet met onversma-
delijke stokbroden en dito wijn uitge-
nodigd.

In onze ogen haalde 'Ia grandefête'
in de turnzaal het in aantrekkings-
kracht niet.op het nab'ije Parijs. Dit
werd een avondje Champs Elysées,
Montmartre, PIace du Tertre... De
invloed van die geweldige stad was
blijkbaar erg groot. Ondanks de zware
inspanningen waren we allen alom
8 uur 's ochtends reeds aktief.
Iedereen stelde voor de resterende

drie uur zelf zijn menu samen. Voor
ons werden het impressies van het
sublieme Musée Du Jeu De Paume en
omgeving. 's Middags werd, na vast-
stelling van volledigheid, de weg naar
Leuven ingeslagen.

Ploeg Ivo
Terzake kwam ploeg Ivo dan toch
,meer degelijk naar voor. Hun bro-
chure bevatte voor alle traditionele
posten konkrete gegevens. Zo onder-

Het eerste kontakt met een andere
unief geeft al gauw aanleiding tol Filip Gosselé TBC
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Onderwijsvernieuwing
zelf doen ishet motto

••

Voor de tweede week de'!at over onderwijsmodellen, nu eens met een blik op het aktieve publiek.

Zoals vorige week al uitge-
breid vermeld in Veto,
ging op 14 maart de

studiedag van de werkgroep
Universiteit en Maatschappij o~
ver onderwijsmodellen in het
hoger onderwijs door. Vorige
week kon u het relaas lezen van
de gebeurtenissen 's morgens, nu
een verslagje van de namiddag,
waar men het over een andere
boeg gooide: 'Zelf doen' was het
motto.

Een eerste deel van de middag werd
besteed aan zittingen in kleinere
'werkgroepen. De bedoeling was een
evaluatie te maken van wat 's ochtends
verteld was, om vandaaruit naar een
strategie te zoeken: door een inventa-
ris van de bestaande eksperimenten,
een onderzoek waar mogelijkheden
bestaan om nieuwe eksperimenten te
starten en door de nodige mensen
bijeen te brengen om dit te doen.
Wat bij een aantal deelnemers enige

verwondering wekte, was dat de
studenten en docenten in aparte groep-
jes verdeeld werden. De organisatoren
motiveerden deze beslissing door te
stellen dat zij elke groep de mogelijk-
heid wilden bieden hun eigen stelling-
namen zo geprofileerd mogelijk naar
voor te brengen. Ook werd nog
gewezen op het gevaar dat een aantal
studenten voorstellen door de docen-
ten meteen van de kaart zouden
geveegd worden met gezagsargurnen-
ten van financiele of organisatorische
oorsprong. Achteraf beschouwd is dit
misschien een wat ongelukkige keuze
geweest, daar de gewenste profilering
er in feite niet zo heel sterk is
uitgekomen.

Bezinning
Rond vier uurstartte het debat, met
een bezinning over de doelstellingen
van het onderwijs. Deze keuze werd
geïnspireerd door het feit dat dit de
eerste stap van een globale onderwijs-
vernieuwing zal moeten zijn. Pas
daarna kan men over de vorm gaan
praten.

Wim Hornix beet de spits af en
stelde dat er wel veel literatuur over
vernieuwing bestaat, maar dat' het
noodzakelijk zal zijn dat een kern van
mensen deze verder onderzoekt en
ekspliciteert. De plompe vraag van een
Brussels student of het niet mogelijk
was dan maar meteen met zo'n kern
van start te gaan, en dat hij daaraan
best wou meewerken, werd door de
moderator echter handig omzeild.
Walter Leirmari merkte op dat' dit

proces van bezinning reeds aan de
gang is en haalde daarbij als voorbeeld
een studiedag in de fakulteit Toe-
gepaste Wetenschappen aan, waar
men zich twee dagen lang bezonnen
had over het geboden onderwils. Hij

stelde dat dit toch tot een aantal
resultaten had geleid; Bovendien is er
het DUO (Dienst Universitair Onder-
wijs), maar, zo stelde Leirman, deze
dienst is in feite te klein om ernstig te
kunnen werken. Men zou de taken van
het DUO moeten doorspelen naar de
verschillende POC's toe.
Deze visie over de roc's stuitte op

heel wat verzet, voornamelijk uit het
publiek. Een vernieuwing zou niet
alleen de nodige financiële middelen
vereisen - wat een min of meer
centrale aanpak vergt - maar ook
een mentaliteitsverandering vari de
proffen. En het probleem wordt dus
verlegd naar de vraag: 'Hoe bewerk-
stellig je die?'. En hoe kan een POChet
noodzakelijke dwingende gezag krij-
gen, als er zelfs geen sanktiernogelijk-
heden zijn ten opzichte van proffen.

(foto Veto)

De opmerking dat men moet oppas-
sen met dergelijke bezinning over
doelstellingen, omdat zij het gevaar
inhoudt dat een groep mensen hierbij
een ideologie doordrukken, lokte met-
een reaktie uit. Een ideologie is er nu
ook, alleen is ze niet geëkspliciteerd.
Weigeren deze onderliggende ideo-
logie te ekspliciteren is per definitie een
bevestigen van de huidige toestand.

Beslissingssfruktuur
Een volgende publieksreaktie legde
het verband tussen de onderwijsver-
nieuwing en de beslissingsstruktuur.
Eerst stelde de spreker vast dat alle tot
dan geformuleerde voorstellen en op-
merkingen uitgingen van een bevesti-
ging van deze struktuur. Men moet
veel verder gaan en deze struktuur en

de bijhorende onderwijsvisie veran-
deren. Het probleem van de onderwijs-
vernieuwing is in feite een machts-
probleem. In de huidige kontekst zijn
de belanghebbenden bij zo'n onder-
wijsvernieuwing ondervertegenwoor-
digd. Indien daar niets aan verandert,
zullen de meeste pogingen om een
ernstige onderwijsvernieuwing door te
voeren op een sisser uitlopen. Boven-
dien zal men, om die macht te
verkrijgen, een breekijzer nodig heb-
ben. Misschien kunnen geslaagde eks-
perimenten waaraan de nodige rucht-
baarheid gegeven wordt, deze breek-
funktie vervullen.

Weerstanden
In een tweede luik van het debat werd
dieper ingegaan op de te verwachten
weerstanden bij het doorvoeren van
een onderwijsvernieuwing. Men kan
deze weerstanden grosso modo in-
delen in twee kategoriën, namelijk bij
de studenten en bij de docenten.
Een eerste aspekt is dat vernieuwend

onderwijs door veel proffen niet als vol
aanzien wordt en niet geïntegreerd
wordt in de vakopleiding. Zo'n geïso-
leerd vak zal meer werk vergen van de
student, zodat men er intrinsiek -voor
gemotiveerd moet zijn. Een fragmen-
tair onderwijs verhoogt de studiebelas-
ting, zodat de student niet meteen
geneigd zal zijn het te aksepteren. Als
praktische oplossing werd .het eks-
peditiemodel van Fons Van Daele
gesuggereerd (Hierin wordt het meer-
werk gekornpenseerd door een soort
kontrakt: meewerken op het gevraag-
de nivo impliceert dat men automa-
tisch slaagt).
Uit het publiek werd echter gerepli-

keerd dat dit een pleister-op een houten
been is. Het is immers niet het feit dat
men met een nieuwe onderwijsvorm te
maken heeft, dat zou leiden tot een
verhoogde studiebelasting, maar wel
het geïsoleerd zijn, als gevolg van de
onderwaardering.
Hiertegen merkte Walter Leirman

op dat projektonderwijs alleszins meer
energie en inspanning vergt. Hij sugge-
reerde een aantal principiële oplossin-
gen zoals een belonen door kwotatie,
een taakverdeling door groepswerk en
een kwotatie per groep. Ook bekeek
hij het anderzijds wat meer pragma-
tisch en stelde dat het surplus aan leer-
en organisatorische vaardigheden ook
elders nuttig kan zijn, zodat de stijgen-
de belasting wat gekompenseerd

wordt.
Ignace Verpoest (Toegepaste We-

tenschappen) betwijfelde het verband
tussen het meerwerk en de onderwijs-
vorm. Hij stelde uit zijn ervaring dat de
eisen stijgen naarmate men er zelf meer
voorbereidingswerk en evaluatie in
steekt. Het probleem: is dus niet
inherent aan de onderwijsvorm en mag
bijgevolg geen rem zijn.
Ook werd nog een tweede aspekt

van studentenweerstand naar voor
gebracht, namelijk de idee dat dit soort
onderwijs alleen in de licenties zou
thuishoren. Dit betekent dat de stu-
denten na twee jaar ex cathedra onder-
wijs een bijkomende inspanning moe-
ten leveren om zich aan te passen aan
de nieuwe vormen en de andere eisen.

Inspanning van docenten
Tenslotte werd nog eventjes ingegaan
op de weerstanden die men zal
ontmoeten bij de docenten. Een eerste
opmerking die men vaak hoort, is dat
het onderwek zal lijden omwille van
de grotere inspanning die gevraagd
wordt voor het onderwijs.
Ook beweren sommigen dat men

nood zal hebben aan begeleiding en
basiskennis om projekten te starten.
Met andere woorden, projekten heb-
ben weinig nut als men nieteerst over
voldoende kennis van het vak beschikt
en indien er geen uitgebreide begelei-
ding is. Een laatste weerstand die
hiermee samenhangt is het feit dat de
kennisoverdracht in dit soort onder-
wijs niet groot genoeg zou zijn.
Walter Leirman merkte op dat deze

weerstanden bij docenten voor een
stuk ingegeven zijn door een gebrek
aan vertrouwdheid met de vorm. Hij
betreurde dan ook dat er niet een
verplichte bijscholing voor docenten
is. Vervolgens benadrukte hij nog dat
basiskennis en projektwerk riaast el-
kaar moeten staan en komplementair
zijn.
Op dit punt werd het debat afge-

sloten, men was trouwens al ruim over
de voorziene tijdslimiet gegaan. In
zeker opzicht is dit jammer daar nog
zoveel aspekten niet behandeld wer-
den. Aan de andere kant begon het
debat echter een beetje te verwateren
door verzadiging bij de deelnemers.
Toch zou het de moeite waard zijn
indien er een opvolging kwam. Mis-
schien een hint voor de werkgroep?

Peter Mostrey

Voorsmaakje affichereglement
Begin februari organiseerde

het komitee tegen racisme
een meeting met als sluit-

stuk een fuif. Burgemeester Van-
sina stelde in een toelichting bij
de toelating de organisator per-
soonlijk verantwoordelijk voor
illegale aanplakkingen. Een toe-
passing van het felomstreden
affichereglement? Agalev-raads-
lid Nicole Delbecque interpel-
leerde. Vansina hierover in het
vragenuurtje van de gemeente-
raad.

Vorig jaar keurde in de gemeenteraad
de CvP-PVV-meerderheid een politie-
reglement goed dat bekendheid zou
verwerven als het affichereglement.
Zelfs het nationale BRT-nieuws schonk
er omwille van het felomstreden
karakter aandacht aan.

Volgens dit reglement zou in de
toekomst ook de verantwoordelijke
uitgever voor het wildplakken kunnen
vervolgd worden. De oppositie vond
dit een ware aanslag op de pers-
vrijheid, dus ongrondwettelijk, en
juridisch onjuist, want in de gangbare
rechtspraak klfn de verantwoordelijke
uitgever slechts voor de inhoud en niet
voor de distributie aansprakelijk ge-
steld worden. Momenteel ligt het
reglement nog steeds bij de Bestendige
Deputatie op zijn goedkeuring te
wachten. Het is dus wettelijk gezien
nog altijd niet van kracht.

Interpellatie
Nochtans stelde Vansina in een brief,
gericht aan de inrichter van de mee-
ting: "De houder van de toelating
voor het inrichten van een bal of feest

het geplande bal of feest." Een
toepassing van een reglement dat nog
altijd niet van kracht is? Nicole
DeJbecque interpelleerde Vansina
hierover. Vansina antwoordde dat het
hier niet om de toepassing van het
affichereglement ging. Het had dan
anders moeten geformuleerd worden.
Er had dan moeten bijstaan dat de
inrichter er ook voor vervolgd kan
worden. Dat is nu niet het geval.
Verder bemerkte Vansina dat reeds
verschillende inrichters zich bij hem
hebben verontschuldigd, omdat tegen
hun wil in, verschillende van hun
plakploegen wild geplakt hebben. Dat
was volgens hem pas zin voor verant-
woo!delijkheid hebben.

Intimidatiepolitiek
Waarom I~st Vansina dan dergelijke
passages in. Ze hebben toch geen
juridische waarde, zult u zich af-
vragen? Inderdaad, maar hoevelen
van de inrichters zullen dit weten en
niet in de waan verkeren dat ze zeer in
het kort met een vervolging kunnen
bedacht worden? De vernoemde 'ver-
antwoordelijkheidsvoelende' organi-
satoren illustreren dit zeer mooi. De
organisatoren, die als eerste en totaal
onverwacht dergelijk briefje in hun
bus vonden, schoten vermoedelijk in
een ware paniekstemming - met veel
spijt dat ze 'zo dom' geweest waren iets
te organiseren - en hebben zich dan
maar bij de burgervader verontschul-
digd, met in het achterhoofd dat hij
'met zijn goedheid' het dar; voor deze
wel over het hoofd zal zien. Een beter
afschrikkingsmiddel, uit gebrek aan
effektieve wettelijke middelen, voor
kandidaat-organisatoren is moeilijk
denkbaar.

is persoonlijk verantwoordelijk voor
illegaleaanplakkingen in verband met. _ Dergelijke .intimidatiepolitiek staat

Ordehandhaving

niet ros van het huidige ordehand-
havingsbeleid. Bij de minste aan-
leiding wordt, onder het mom van
'verstoring van de openbare orde'
ingegrepen door de politie en, wanneer
het nog meezit, tot identiteitskontrole
overgegaan. En wat allemaal met deze
informatie gebeurt, dat mag Joost
weten! Alhoewel, voor politieke fiche-
ring? Wanneer het gelukje wat minder
meezit, magje enkele uurtjes uitpuffen
in de cel of ander (weinig) uitgeruste

ruimte.
En ook op het nivo van manifes-

taties stelt Vansina de organisator
aansprakelijk voor alle schade, die
rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg van de manifestatie is. Onlangs
poogde hij ook de. distÎibutie van
pamfletten en dergelijke te reglemen-
teren. Alsof hij een ontmoedigings-
politiek op grote schaal wil voeren om
korte metten te maken met alles wat
nog maar een beetje naar kritische
ingesteldheid ruikt. In de tijd van het
besparingsplan Martens of zeg maar
Gol is deze politiek niet mis te
verstaan.

Stef Janssens
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LISST: primeur voor België

In Veto nr.23 kon' je reeds
uitgebreid de aankondiging
lezen voor LISST: het Leu-

vens Internationaal Studenten
Sport Tornooi. Het werd geor-
ganiseerd door Sportraad-ASR,
en ging door van woensdag 21
tot vrijdag 23 maart op de
terreinen van het Sportcentrum.
En dat het een waar sukses was,
zal je wellicht al weten. Veto was
erbij en maakt deze week een
eerste balans op.

De Sportraad van de ASR voert
massasportaktiviteiten hoog in haar

.,,,.

vaandel. Ongeveer een jaar geleden
planden enkele medewerkers dan ook,
'naast de drie 'traditionele', een vierde
massasportaktiviteit, die later op het
akademiejaar zou doorgaan. Het idee
voor de organisatie van een inter-
nationaal tornooi was geboren. Vorige
woensdag konden de ongeveer 450
sportievelingen die deelnamen aan
L1SSTde doop van deze primeur voor
België bijwonen.
Na een inleidende 'English Spoken'

verwelkoming door Sportraadvoorzit-
ter Roei Van Nunen, was het de beurt
aan de voorzitter voor studenten-
aangelegenheden Sabbe, die eerst en
vooral Rektor De Somer verontschul-
digde voor diens afwezigheid, en

,

vervolgens ook nog andere, bij der-
gelijke gelegenheden gebruikelijke, ba-
naliteiten verkondigde.
De receptie in de trofeeënzaal die

erop volgde, was wellicht het slechtst
georganiseerde aspekt van deze sport-
driedaagse. Aanvankelijk waren er
immers geen glazen, laat staan drank.
Wie er wel was, was mede-sponsor
Gaston Roelants.

Kompetitie
Ondertussen waren reeds verschillen-
de tornooiprogramma 's gestart. De
toeschouwer kon kiezen tussen mini-
voetbal, volley, basketbal, badminton
en tafeltennis.

AI vroeg bleek da t de ploegen van de
KUL zowel numeriek als kwantitatief
hun beste beentje konden voorzetten:
niet alleen waren ongeveer de helft van
de deelnemers aan het tornooi KUL-
studenten, bovendien vinden we in de
eindstand van de deelkompetities veel
Leuvense ploegen bovenaan. Zo ein-
digde de KULeerste in het badminton-
tornooi heren enkel en dubbel en
dames dubbel (ISOL), tafeltennis heren
enkel en dubbel, volleybal dames en
heren (twee maal Apolloon), basket-
bal dames (weer Apolloon) en heren,
en in het rugby, waarmee de universi-
taire rugbyploeg haar zoveelste over-
winning op haar palmares kan schrij-
ven.

Volgens Frank Michiels, eks-sport-
raad voorzitter en bovendien kapitein
van de rugbyploeg, nu medeorganisa-
tor van LISST, kan dit verklaard
worden, nier alleen doordat de KUL
keuze heeft uit veel mensen, maar ook
omdat de beste fakultaire ploegen van
de KUL (winnaars van de inter-
fakultaire tornooien) deelnamen (vb.
volley - Apolloon), en omdat de
buitenlandse universiteiten meestal
niet hun beste ploegen afvaardigden.
Immers, L1SSTwas niet bedoeld als een
interuniversitair - topsporttornooi ,
maar wel als een aktiviteit voor
sportievelingen die daarnaast ook nog
iets van de Leuvense studentensfeer
wilden opsnuiven. De sport moet dus
dienen als kontaktmiddel met studen-
ten van universiteiten in binnen- en
buitenland.

Het beste uit de kringbladen
Newtonneke - en dan zijn

we bij de gasten' van wis-
en natuurkunde - is

aan nr .. 2 toe. Wina bestaat
heden 20 jaar, waarvoor nauwe-
lijks superlatieven denkbaar
zijn. "De Wina-bal uitnodigin-
gen wippen met zo'n hevigheid
op de fiets van Hilde dat deze
bijna bezwijkt en uiteindelijk
badend in 't zweet de post
bereikt", aldus Gilberte. De
emotie terzake is wellicht te
groot geweest om er in dit
Newtonneke ook nog aan toe te
voegen hoe' de festiviteiten er
juist zullen uitzien.

Het entoesiasme van de Onderwijs-
werkgroep is duidelijk minder grooi,
als zij de resultaten van een opinie-
peiling in eerste kan meedeelt en
bespreekt. "De mensen die nu in eerste
kan wis- en natuurkunde zitten en die
weten dat er een programmawijziging
komt 'in de tweede kan, zijn op één
hand te teilen." aldus de werkgroep die
hieruit besluit zelf meer aan informa-
tieverspreiding te doen.
Schrijnender evenwel zijn de onder-

zoeksresultaten in de eerste kan infor-
matika. Gepeild werd naar de ver-
wachtingen waarmee deze studenten
aan hun studierichting begonnen en
de manier waarop ze nu tegen hun
studies aankijken. Een algemene onte-
vredenheid is de eerste konklusie die
de werkgroep moet trekken. "De
studenten voelen zich gebukt gaan
onder eert studielast veroorzaakt door
het teoretisch en praktisch ongekoör-
dineerd zijn en verlopen van de
kolleges en de praktika. Regelmatig
blijkt terzake van alles mis te lopen,
bijvoorbeeld oefeningeneksamens en

praktika tegelijk.
Slechts de helft van de ingeschre-

venen wist dat het om een richting
wiskunde ging en nog eens de helft
daarvan besefte niet wat dat eigenlijk
inhield. Meer dan de helft vindt dat er
teveel wiskunde en ekonomie wordt
gegeven, en een algemene konklusie is
dat het woord informatika in de titel
van de studierichting voor velen
misleidend is' geweest. Eén op vijf
vindt (in december) dat ze een ver-
keerde studierichting gekozen heb-
ben ...

De brief en de BH
Jürgen en Alois schrijven goede korte
stukjes over respektievelijk "De Brief'
en "De BH" (de verdwijning van de
bustehouder). Even een proevertje uit
de Brief. "Hij kende ze, de postbodes,
die zijn in staat je eerst arm te drinken
om je dan sarkastisch te vertellen dat
ze toch geen post voor je hebben.
Vroeger, maar dat was ook al jaren
geleden, had hij het eens aangedurfd
om een postkalender te kopen. Dat
jaar had hij geen enkele dag (behalve
zondag, maar dan bleef hij toch lang
in bed liggen) voor half elf iets kunnen
doen. Even had hij met het idee
gespeeld om twintig kilo bakstenen
naar zich zelf te sturen, om ze te
pesten, maar toen hij uitrekende
hoeveel hem dat zou kosten, was hij.
duizelig geworden; dat jaar was hij
meer ziek geweest dan ooit ervoor."
Drie diskussiebijdragen over de

rijkswacht, en dit naar aanleiding van
een barbaars kontakt dat PVL.had met
een rijkswachter bij een identiteitskon-
trole, Bart Nel ziet dat de rijkswacht
voortdurend haar werkingsdomein
uitbreidt en dat dit blijkbaar samen-
gaat met de afwezigheid van enige
kontrole op deze instelling. JW schrijft
dat de rijkswacht een gewillig bruik-
baar instrumerrt is.in de handen van

het grootkapitaal. Hij schrijft dat de
rijkswacht bij onlusten als een repres-
sief wapen wordt gebruikt, en aan de.
goede afloop hiervan haar bestendige
korpsuitbreiding te danken heeft. Het
. bestaan van de rijkswacht is een gevolg
van het feit dat wij nog niet genoeg
gestreden hebben voor de afschaffing
ervan, stelt JW, dus feitelijk een gevolg
van onze passiviteit.
In een derde brief wordt gesteld dat

rijkswachters gebonden zijn aan stren-
ge wetten inzake het vuurwapen-
gebruik. Deze brief sluit af met een
vraag aan de redaktie om dit soort
diskussies in het vervolg in 't New-
tonneke te vermijden ... Het moet geen
politiek konfrontatieblad worden,
schrijft men.

Errata
Liliane Philippe schrijft over een blijk-
baar erg geslaagde fototentoonstel-
ling, waarbij de WINA-studenten hun
talenten terzake konden ten toon
spreiden.
Hilde Eggermont van de Onderwijs-

werkgroep herinnert de eerstekanners
er aan dat zij om uitleg-kunnen vragen
bij de tweedeliessers, en dat een en
ander hiertoe gekoördineerd wordt
door de onderwijswerkgroep. Voor de
tweedeliessers is het een goede oefe-
ning vooraleer een onderwijskarrière
aan te vatten, en de eerstekanners
horen zo ook eens 'een andere visie
over een bepaald stuk leerstof, en
komen met een kollega-student wel-
licht vlugger tot een diskussie of een
gesprek over die leerstof dan met een
prof of een monitor.
Peter Van Roose van de werkgroep

'goede kursussen' doet een oproep met
betrekking tot de kursussen om kollek-
tief aan errata-lijsten te werken, en om
de bestaande studentenkursussen aan
, te vullen met goede nota's.

. (vervolg op-p. 6)

Naast de 200 deelnemers van de KUL,
waren er ook ploegen uit Luik en van
de VUB.Uit Tilburg daagde 60 man op,
,Twente stuurde lÖ voetballers en tiit
Amsterdam kwam een stel 'boel-
zoekers', die, hoe kan het ook anders,
een rugbyteam vormden.
Daarnaast waren ook Parijs (35

man), Düsseldorf(basket), Cambridge
(volleyen voetbal) present. En niet te
verge(en Poznan (Polen, 26 man) en
Linköping (Zweden). Naast de diverse
ploegen van ISOL was de volleybal-
ploeg van Linköping wel het meest
internationaal: zij bestond uit Zweed-
se, Russische, Iraanse en Japanse
ingenieursstudenten, samen 10 man
sterk.

Sociaal
Om iedereen te slapen te leggen, had

Sportraad eerst een aanvraag gericht
aan de Akademische Overheid om
over de Sporthal te kunnen beschik-
ken. Dit werd echter niet toegestaan.
Daarom werd het internationale gezel-
schap verspreid over Ter Bank, het
Rekreatiecentrum aan Alma III en
verschillende Ciré-gangen. En volgens
sommigen zette dit verplicht verspreid
slapen een (kleine) domper op de
ambiance binnen de groep. Nochtans
waren de avondaktiviteiten een onver-
hoopt sukses. De kroegentocht op
woensdagavond langs verschillende
Leuvense kafees, waar volkssporten
stonden opgesteld, duurde tot de
vroege uurtjes en was de rechtstreekse
Oorzaak van één van de forfaits van de
Cam bridge-minivoetbal ploeg. Ook de
Amsterdamse rugbybonken versche-
nen donderdagochtend niet helemaal
nuchter op het veld.
Donderdagavond kende de TD in de

Stella, georganiseerd door de yTK,
Farma en Apolloon een grote toeloop.
En gedurende drie dagen deden de
Kantien en de Re-bar gouden zaken.

Organisatie
Organisatorisch zat het internationaal
tornooi perfekt in mekaar. Wat het
kompetitieschema betreft, was dit ten
dele te danken aan een student van het

sportkot, die hieraan een deel van zijn
stage voor 'sportmanagement' be-
steedde. Ook heeft de Sportraad
beroep gedaan op tal van vrijwilligers.
Zo werd elke match gefloten door een
.vrijwillige scheidsrechter. Alleen voor
de finales werden 'professionals' aan-
gesproken. Verder werd ook elke niet-
Leuvense ploeg permanent bijgestaan
door een begeleider, herkenbaar uit-
gedost in speciaal daartoe geleverde
witte truitjes. Deze vrijwilligers speel-
den voor gids in het Leuvense, gingen
met 'hun' ploeg naar de Alma en
stonden permanent ter beschikking
voor alle mogelijke probleempjes.
Student in de slavistiek Jan Vander

Straeten, die de groep Polen begeleid-
de in hun eigen taal, trok zelfs met zijn
groep de week voor het tornooi naar
Antwerpen, Brussel en Brugge.
En in de sporthal was een perma-

nent centrum ingericht met telefoon,
mikre's en sportdokter Lyssens, die
echter maar weinig werk heeft gehad.
Het LISSTwerd zelfs vereerd met hoog
bezoek: wereldvreemd als ze zijn
kwamen donderdagavond .rektor De
Somer en Algemeen Beheerder Taver-
nier op bezoek, in de waan dat het
tornooi georganiseerd werd door het
ILO (Instituut voor Lichamelijke Op-
voeding).

Vertrek
Balans van een eerste maal LISST:
uitermate geslaagd, misschien het
prille begin van een traditie. Wellicht
moeten 'een volgende keer de uitnodi-
gingen vroeger verstuurd worden dan
eind december, en kan er nu al
uitgekeken worden naar geschikte
akkomodatie voor logies voor een
grote groep.

Met de 'cérémonies protocolaires'
van vrijdagavond kwam er een einde
aan een geslaagde primeur, en vertrok-
ken de buitenlandse studenten elk op
hun manier. De joviale Polen uit
Poznan passeerden eerst nog langs-de
OB voor panties, melk en schoenen
terwijl de Zweden uit Linköping met
hun busje van 10 man, nog een dagje
Brussel hadden gepland. .

Bart De Moor

Met de zon op post deed de kantien gouden zaken tijdens ussr. (jota Veto)
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heeft uitgevoerd. Onder de druk van'
de hoge intrestvoeten is deze post de
laatste jaren de hoogte ingeschoten.
De werkingskosten zijn ook nauwe-
lijks beheersbaar. Waar wel kan
ingegrepen worden, zijn de 'over-
drachten' (bv. OCMW, kerkfabrieken:
openbare ziekenhuizen).

"De weg van de minste weerstand isI uw .. •.. ~_~~""" " ... _.. _ ::::::::a ,_ "" _ _~ ~.- - .... ,. bdantvlug gevtolntdeodnen hdetg~.mee.nte-
. - .. .' . es uur wen e z oen e zIJn eigen

probleem af op het OCMWen wat erger
is, op de meest behartenswaardige
maar politiek onmondige bevolkings-
groepen die er het kliënteel van
vormen."

Ook het OCMW slachtoffer
van ·de liberale hakbijl

(vervolg van p. 1)
tatiegerechtigden als repressief wordt
ervaren." (I)

Een lange intro om te komen tot de
kern van ons' verhaal. Door een
volmachtbesluit van Dehaene (minis-
ter van Sociale Zaken) en Aerts
(staatssekretaris voor Volksgezond-
heid en Leefmilieu), dat in het staats-
blad verscheen op 24/1/84. wordt de
terugvordering van het bestaansmini-
mum teri aanzien van de onderhouds-
plichtigen van de kliënt verplicht
gemaakt. Wie vanaf heden naar het
OCMW loopt om het bestaansmini-
mum te bekomen, weet dat de geld-
middelen van al zijn onderhonds-
plichtigen zal worden onderzocht.

.De ene steuntrekkende
komt tussen voor de andere
Het nieuwe Art. 14 stelt dat "er
een sociaal onderzoek dient bevolen te
worden evenals elke onderzoeksmaat-
regel die gepast voorkomt". Voor
bejaarden bijvoorbeeld betekent dit
dat de kinderen met een sociaal
onderzoek worden lastig gevallen. en
er aan hen gevraagd wordt of zij ermee
akkoord gaan dat zij dit bestaans-
minimum betalen, Wanneer zij dit
weigeren. dan wordt het dossier voor
onbepaalde tijd gesloten, en wordt er
geen bestaansminimum uitgekeerd.
(lees in dit geval het schrijnend verhaal
in De Morgen. 14/3/84. blz. 8)

Er zijn enkele uitzonderingen inge-
bouwd. De betrokken onderhouds-
plichtigen moeten een loon hebben
van meer dan 304000 fr. bruto per
jaar, vermeerderd met 60 000 fr. per
persodn ten laste. Nu ligt dit bedrag
zodanig laag. dat nagenoeg iedereen in
aanmerking komt voor terugvorde-
ring.

"Een echtpaar dat van het bestaans-
minimum geniet en daarbij nog toe-
lagen krijgt voor dokteronkosten.
huur. bijkomend leefgeld is potentieel
onderhoudsplichtig voor familieleden.
ouders of kinderen. die beroep dien op
de hulp van het Ç>CMW.Zoiets schept
de nogal absurde situatie dat de ene
steuntrekkende moet tussenkomen
voor de andere." Ook bepaalt Art. 17
van de wet van 7/8/74 op het
bestaansminimum vanaf heden. dat
'het OCMW kan afzien van van de
terugvordering "om redenen van bil-
lijkheid". "Ook dient geen terug-
vordering te worden ingesteld indien
de kosten of inspanningen hieraan
verbonden. niet opwegen tegen het
verwachte resultaat."

Redenen van billijkheid
Omtrent de omschrijving van 'bil-:
lijke redenen' bestaat er nogal wat
verwarring. Volgens Luc Termont in
de Rode Vaan (23/3) gaan er hard-
nekkige geruchten de ronde. als zou de
-rninister die redenen binnenkort zeer
strikt willen omlijnen, en ook daar de
autonomie van het OCMW willen
inperken.

Die vaagheid bestaat op dit ogen-
blik niet enkel ten aanzien van de

terugvordering van het bestaansmini-
mum. Er is ook terugvordering aan-
gekondigd voor de andere vormen van
dienstverlening. Een wetsartikel ter-
zake stelt simpelweg dat de Koning
met uitvoeringsbesluiten zal bepalen
"hoe de kosten van de andere maat-
schappelijke dienstverlening van het
OCMW zullen worden teruggevor-
derd." Het gaat hier bijvoorbeeld om
andere betalingen in geld; kosten van
in natura verleende hulp; kosten van
hospitalisatie; kosten van huisvesting
in inrichtingen van het OCMW; kosten
van de warme maaltijden. gezins- en
bejaardenhulp.

Een wijziging die terzake al wel
duidelijkheid bezit, is dat elke mate-
riële individuele dienstverlening ten
voordele van een kliënt die onroerende
of roerende goederen nalaat. aan-
leiding geeft tot terugvordering op zijn
erfgenamen voor de kosten gemaakt
de laatste vijf jaren voor zijn over-
lijden.

Besparingseffekt
De regering heeft bij overtreding van
deze nieuwe reglementen al meteen een
zeer kordate straf voorzien. Het be-
trokken ministerie zal niet tussen-
komen in zijn 50% verplichte bijdrage
voor de uitgaven voor bestaans-
minimum. In een ander deel van dit
volmachtenbesluit is ook een veel
grotere impakt voorzien voor de
gemeente ten aanzien van het OCMW.
Indien bepaalde uitgaven van het
OCMW over de schreef gaan (bv. het
gebrekking van de terugvorderings-
procedure) dan heeft de gemeente het
recht om-in te grijpen. waar voorheen
de OCMW's nagenoeg autonoom wa-
ren ten aanzien van de gemeentelijke
overheid.

Wat is de bedoeling van deze nieuwe
wet? In het kommentaar bij dit
volmachtenbeslug lezen we in het
Belgisch Staatsblad van 24/1/84:
"Het is geenszins de bedoeling het
noodzakelijk dienstbetoon' van het
OCMWvoor de minstbedeelden moei-
lijker te maken, doch wel om in
bepaalde gevallen de financiële lasten
billijk te spreiden tussen de overheid
en de begunstigden of hun naast-
bestaanden die hierin kunnen tussen-
komen of om de voorwaarden van de
tussenkomst nauwkeuriger te bepa-
len."

Nochtans is" er niet de minste
duidelijkheid of deze maatregel wel
een besparingseffekt zal hebben. Door
de ingestelde sociale onderzoeken
zullen allereerst de administratiekos-
ten veel hoger uitvallen. In Humo
(15/3/84) besluit Staf Herten uit een
vraaggesprek met iemand van het
ministerie van sociale zaken dat de
"kans er dik inzit dat het een nul-
operatie wordt. Niemand weet hoeveel
geld er kan worden uitgespaard -
alleen heeft men inmiddels ontdekt dat
het 'onderzoek naar de bestaans-
middelen' een legertje maatschappe-
lijke werkers en ambtenaren aan de
praat kan houden."

Weg van
de minste weerstand

De kombinatie van de grotere impakt
van de gemeenten op de uitgaven van
het OCMW. en deze verplichting tot
terugvordering, geeft aan een heleboel
gemeenten met een deficitaire stadskas
plots de mogelijkheid om hier een
'gouden' besparingsmaatregel in te
voegen. waar dat vroeger niet mogelijk
was.
. F. Vandepoel schetst in Welzijns-

kroniek (maart '84) dat de echte
oorzaken van de gemeentelijke tekor-
ten vaak voornamelijk liggen bij de
leningslasten die werden aangegaan
voor werken die men in het verleden

....

Sociale gevolgen
Wat zullen de sociale gevolgenzijn van
deze terugvorderingsmaatregel? Het
Leuvense Vluchthuis voor Mishandel-
de Vrouwen was één der eerste om te

. protesteren. Zulke vrouwen zullen niet
meer naar het OCMW durven gaan.
denken de medewerksters, als ze weten
dat die steun zal teruggevorderd
worden van de man. "Zo versterk je
nog maar eens het gedacht (dat bij
mishandelde vrouwen vaak leeft) dat
ze alleen kunnen leven als aanhangsel
van iemand. Als een man aan het
OCMW zegt de weggelopen vrouw in
natura te 1(unnen steunen. wordt ze
verplicht bij hem terug te gaan
inwonen. Want dit weigeren. betekent
dan wellicht ook het wegvallen van de
OCMW-steun." (DM. 30/12183)

De bejaarde Vrouw die aan het
woord wordt gelaten in het genoemde
Humo-artikel, zal zich in de toekomst
ook niet meer naar het OCMWdurven
wenden. omdat ze niet wil dat er iets
teruggevorderd wordt van haar zoon,
die van een bescheiden leraarswedde .
dient te leven. en daarbij nog een gezin
te onderhouden heeft. Sinds zij met
haar zoon heeft afgesproken die
terugvordering niet te betalen. is heel
het OCMW-dossier geblokkeerd en
ontvangt zij niets meer ...

Ook de UFSIA-socioloog Breda stelt
in hetzelfde artikel dat deze maatregel
heelwat mensen zal afschrikken om
nog naar het OCMWte gaan. Volgens
Luc Termont in de Rode Vaan is

gewoon de wetenschap dat de anderen
(door het sociaal ondersoek dat wordt
ingesteld) aan de weet zullen komen
dat ze behoeftig zijn. al voldoende om
hen af te schrikken. Omwille van dit
sociaal onderzoek is het beroeps-
geheim van de maatschappelijke wer-
ker een farce geworden. Bij dit sociaal
onderzoek zal die maatschappelijk
werker immers aan de gekontakteerde
familieleden alles moeten uitleggen
over de situatie" van de kliént."

Een nieuwe klasse
van mensen

"Er zal een nieuwe klasse van mensen
ontstaan die omwille van de kon-
sekwenties van het volmachtsbesluit
geen aanvraag meer doet. Die mensen
zullen terechtkomen tussen de armsten
der armsten. Zelfs het bestaansmini-
mum, dat al niet meer aan de
werkelijke behoeften voldoet, zal hun
ontzegd worden. Ze zullen ook ner-
gens geregistreerd zijn, en de ar-
moede in België zal dalen, altans in
officiële cijfers. In werkelijkheid ge-
beurt het tegenovergestelde natuur-
lijk."

Onder de verschillende organisaties
die reeds reageerden op dit besluit. w
onder meer de Federatie van Vlaamse
OCMw-maatschappelijke werkers. die
zich afvraagt (DM. 6/3/84) "hoe men
de essentiële voorwaarden, zoals be-
roepsgeheim en vertrouwensrelatie
nog kan blijven waarmaken? De
maatschappelijke werker wordt im-
mers een onderzoeksrechter of belas-
tingkontroleur, met de terechte vrees _
dat men uiteindelijk liever de hielen
dan de tenen van 'de kliènt zal zien."

In het maart-nummer van Sociaal
stelt G.T. dat de praktijk van het
proletarisch winkelen maar eens moet
verfijnd worden en vooral meer ge-
bezigd ...

Luc Vanheerentals

(1) Is het dan toch waar. OCMW+Crisis=
COOl. E. Vanderpoel. in Welzijns-
werk Kroniek, Maart '84.

Het beste uit de kringbladen
De Kruu

De Kruu nr. 2 - het blad van de
historische kring - opent met wat
filmbesprekingen. In een volgend arti-
kel hekelt René Soetewey scherp Prof.
Van der Wee. om de dure boeken die
hij zijn studenten "als leerstof' doet
aankopen. Protest hiertegen bij de POC
haalt niks uit. omdat de genoemde
prof wegens zijn internationale faam
een 'onschendbaarheidsstatuut' be-
zit. Ook de eksaminatiemetode vindt
geen genade. "Wat vooraf was aange-
kondigd als een kritische bespreking
van het verplichte boek. blijkt in feite
een test te zijn in het reproduceren
door de student van het gekozen
hoofdstuk." aldus Soetewey. Ondanks
aanbevelingen van het monitoraat,
spreidt Van der Wee zijn eksamens
over. één vak op verschillende data ...
"De verzuchtingen van de studenten
ten spijt blijft de kompagnie van de
professoren toegeven aan de liberale
wereldhegemonie van de multinatio-
nal Van der Wee;' aldus Soetewey.

Naast de aankondiging van Belgian
Mythology, het centrale projekt van
Kultuurraad voor het najaar. en een
diskussietekst met betrekking tot de
werking van Kultuurraad, waar men
de kritiek op deze raad weerlegt. is er
in deze Kruu een tekst afgedrukt van
een recent opgerichte werkgroep. Het
uitgangspunt voor de werking zijn de
intense debatten die er zijn geweest
rond de erkenning van het NSV en
MLB. "Wat toonden deze debatten in
essentie aan? Dat er een diepgewortel-
de afkeer bestaat tegen de twee
ekstreme valkuilen van de twintigste
eeuw, fascisme en stalinisme. én dat
deze afkeer eerder groeit dan afneemt
met het vorderen van de krisis."

Totalitaire denkrichtingen
Toch merkt men op dat de diskus- ,.
sie in eerste instantie in een passionele
en irrationele sfeer is verlopen. De
verantwoordelijkheid van de Histo-
rische Kring terzake is bijzonder
groot, stelt men. "Het is inderdaad
duidelijk dat de spontane afkeer tegen
totalitaire denkrichtingen een in wezen
historische refleks is. ingegeven door De Kruu : andermaal een mooie jonkvrouw op de voorpagina

het gezond verstand van de maat-
schappij, die haar geheugen nog niet
helemaal verloren is. Als er iemand de
sociale taak heeft dat geheugen in
stand te houden. te verdiepen en te
ontwikkelen. dan is het toch wel de
historikus. "

De werkgroep wil nu op redelijke
termijn - streefdoel is eind oktober"
van dit jaar - een verantwoorde
inhoudelijke stellingname betreffende
fascisme en stalinisme. op basis van
historische kritiek. uitwerken." Men
hoopt de studentengemeenschap een
dokument aan te bieden. dat deze

onvermijdelijke diskussie op een hoger
minder irrationeel peil zal brengen.
Het finaal doel van de werkgroep blijft
een metodische omschrijving te vinden
van het denken en handelen, waarvan
nagenoeg iedereen blijk geeft. door
instinktief afkerig te zijn van totalitair
denken en handelen. Je kuru een
fenomeen slechts 'bekampen als Je het
tot op zekere hoogte kunt benoemen,
aldus Eddy Daniéls van de werkgroep
die ook al in Veto nr. 17 rond dit tema
het artikel "Voor de revolutie.' De
Marxistische analyse" schreef.

Vanzwam

(foto Veto)
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Ver van huis is gemakkelijk

Mensenrechten in Iran
C laire Honigman is een

franse vrouw van joodse
afkomst. Haar ouders en

een groot deel van haar familie
bleef in het koncentratiekamp
van Auschwitz. Naar haar eigen
zeggen keerde zij zich af van alle
godsdienst vanwege alle on-
rechtvaardigheden in de wereld.
Ze bleef 15 jaar ateïste tot ze
kennismaakte met her' Baha'i-
geloof waarvan ze zegt: «Hun
boodschap verzoende mij weer
met de godsdienst». Ramp 0
ramp, een ongeluk komt nooit
alleen en de aanhangers van haar
nieuwe geloof worden ook ver-
volgd, in Iran ditmaal. Zij stond
ons te woord met de eeuwige
glimlach - eigen aan de 'over-
tuigden' - en een vanzelfspre-
kende welwillendheid.

Biografische verhalen zoals hierboven
kort weergegeven zijn altijd moeilijk
hanteerbaar. Ze doen denken aan het
eksploiteren en kommercialiseren van
menselijk leed ten koste van één of
andere organisatie, in het slechtste
geval ten bate van de eigen portemon-
nee. De vorige week hier te Leuven
aanwezige Martin Gray is ook even-
wichtskunstenaar op dezelfde slappe
koord.

Zo'n uithangbord voor een organi-
satie is dikwijls verdacht. De inleiden-
de paragraaf kon namelijk evenzeer in
een blad als Story gestaan hebben.
Dergelijke manier van werken speelt
sterk in op de gevoelens en laat weinig
ruimte tot rationeel denken. Temeer
daar elke vorm van kritiek tegenover
iemand die in 'de kampen' gezeten
heef! of 'al zoveel heef! meegemaakt'
nogal eens als' 'rechts' of met een

andere diskussieblokkerende term
wordt afgedaan.

De Baha 'i dus.

Happy together
Vorige eeuw stichte ene Bahà'u'lIah
het Baha'i geloof. Na Kristus en
Mohammed kwam hij met de uiteinde-
lijke 'ware' boodschap op de proppen.
De basis van het geloof is het
'onafhankelijk onderzoek naar waar-
heid'. Dit komt in essentie neer op de
samenhorigheid tussen de mensen.
Volgens onze gesprekspartner heeft
dat niet tot gevolg dat de mens
gelijkgeschakeld of genivelleerd
wordt, ieder mag zijn eigenheid be-
houden. Hoe dat te kombineren valt
met die éne waarheid blijft (natuurlijk)
vrij onduidelijk. En dat is niet het
enige.

Deze samenhorigheidsgedachte
wordt onmiddelijk weerspiegeld in een
apolitieke levenshouding. De huidige
politiek is - nog steeds volgens onze
gesprekspartner - gericht op schei-
ding en dus in tegenspraak met de
'unity of mankind', De Baha'i gaat
niet aktief aan politiek doen. Integen-
deel, 'absolute gehoorzaamheid' te-
genover het wereldlijk gezag heet de
grondregel - terwille van de lieve
vrede? Martens & co zouden het in elk
geval gemakkelijk hebben mei zo'n
super-cvp-mentaliteit : geen oppositie,
geen vakbonden... .

Happy together, daar doet het soms
aan denken, naar analogie met allerlei
'mystische' en mistige sektentoestan-
den, ook al dan niet oosters, die in de
jaren '60 weelderig de kop opstaken.

De enige restriktie voor de Baha'i-
passiviteit is de godsdienstvrijheid.
Wanneer die beknot wordt - wat dus
in Iran gebeurt - mag men 'lijdzaam
verzet' plegen. Deze tegenstand wordt
dau wel beperkt tot her.persoonlijke
via". Zo werden de Baha'i-strukturen

in Iran verboden omdat ze té bedrei-
gend waren voor de machthebbers.
Onmiddellijk werd daaraan gehoor
gegeven. Géén georganiseerd verzet,
wat in onze westerse-oren wel vreemd
klinkt.

Publieke opinie
Wanneer onze gesprekspartner hft
had ovér " ... not involved in polities»,
werd daarmee bedoeld dat ze in de
eerste plaats geen partijpolitiek bedrij-
ven. We vroegen haar hoe zij haar
rondreis kon motiveren, die blijkbaar
ook politieke motieven had - het
bewustmaken van de westerse mede-
mens. Een ontwijkend antwoord volg-
de. Mevrouw Honigman heeft blijk-
baar de westerse denkmentaliteit nog
niet helemaal van' zich af kunnen
zetten, want ze maakt hierbij een

. onderscheid tussen zichzelf als mensen
als Baha'i. En ze was van oordeel dat
de publieke opinie wakker maken geen
politieke aktiviteit is. Nu, er zijn al wel
meer slapende honden wakker ge-
maakt door 'niet-politieke' akties.

Iran
Wat is er nu in Iran aan de hand?
Want daar draait het toch om. In dat
land woont zo niet de grootste, dan
toch de oudste groep Baha'i. Sinds de
machtsovername door Khomeiny is er
een Islamitische revival aan de gang.
'Terug naar de bronnen'.

De Islam is redelijk tolerant tegen-
over andere, maar oudere godsdiens-
ten (Jodendom, Kristendom). Mo-
hammed droeg namelijk zijn volge-
lingen op minoriteiten te beschermen.
Hiermee werd naar de oudere gods-
diensten verwezen omdat hun aan-
hangers wellicht niet ver genoeg staan
om zich tot de Islam te bekeren.
Maar wat aangevangen met de recen-
tere?

De Islamiet is daarenboven aller-
gisch voor hen die zijn religie uittre-'
den. Teoretisch mag iemand die de
Islam verlaat berecht worden - niet
zo'n prettig nieuws wellicht voor
R. Garaudy, de franse filosoof die na
lange omzwervingen momenteel in dit
kamp verblijft.
. Dit laatste is wat het merendeel van
de Baha'i - of hun voorouders - in
Iran wél gedaan hebben. Van bij het
ontstaan zijn er dus vervolgingen
geweest.

Mevrouw Honigman zocht de reden
van de huidige persekuties eerder in
een andere richting. En hier komt haar
Joodse afkomst naar boven. Wanneer
er i~ts misloopt in de samenleving

,.:..c .. '

I

TROUWHEID
JEGENS

De 8ahai is de godsdienst die de leer van Mozes. Kristus, ell Mohamed (moest)
vervolmaken. Zoals bleek uit de hopen informatie die we kregen. (foio Veto)

moet er een 'schuldige' gevonden
worden. Zoals bij ons vroeger de
Joden, en meer recent de gastarbei-
ders, worden in Iran de Baha'i be-
schuldigd van alle plagen van Egypte.

Uit de rapporten van de Verenigde
Naties (die we samen met een hele
hoop informatie kado kregen) blijkt
dat er serieuse vervolgingen aan de
hand zijn. Uit een recente teleks wordt
gemeld dat in november jongstleden
meer dan 250 Baha'i (waaronder
kinderen) gearresteerd werden en on-
geveer 70 van hen werden vastgehou-
den van 3 I december 1983 tot 3 januari
1984. Andere maatregelen betreffen de
toelating van de revolutionaire wach-
ten om zonder verwittiging Baha'i
woningen te betreden.

Money makes the world
go round

Toch roept deze informatiekampagne
heel wat vragen op. Vanwaar die
overdreven ijver om persé een inter-
view te krijgen, vanwaar die overstel-
pende dokumentatiebekogeling, en
wellicht de grootste vraag, waar komt
het geld vandaan om dit alles te
bekostigen? Uit de brosjuurtjes en ook
wat onze zegsvrouw meedeelde moet

blijken dat de Baha 'i onafhankelijk
zijn. Enkel 'leden' mogen geld storten
en dan nog naar eigen vermogen en
goeddunken. Dat hieraan snel een
mouw te passen valt blijkt onder meer
uit het organiseren van 'folkavondjes'
in St. Niklaas bv. waar Eddy Byrne
(zelf een Baha'i) optrad te' voordele
van de sekte (').

Bovendien is een reëel gevaar van
zulke a-politieke groeperingen dat ze
zo gemakkelijk voor één of andere kar
kunnen gespannen worden. Zo laat
Ronny R. er geen gras over groeien om
voor hen in de bres te springen als hij
daardoor zijn politieke tegenstrever
met de lange baard een hak kan zetten
el. Nixon had officieel ook niets met
de Moon-sekte te maken, dus wat zou
het. Helemaal mooi wordt het natuur-
lijk als de Ayatollah himself verklaart
dat Baha'i geen geloof vertegenwoor-
digt, maar een door de vs gesteunde
politieke partij is ('). Adam weet ook
wel waar de mosterd te vinden.

Oirk De .Naegel
Guido Janssens

(') Het vrije Waasland,I9augustus 1983
(') OS, 24 mei 1983; G VA, zelfde dag
C) DM, 21 juni 1983.
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publiceert voor het eerst

een lang nederlandstalig verhaal
van de Vlaamse auteurs

Dirk GEETS
en Kamiel VANHOLE

POTSCHERVEN
met als hoofdfiguur POL POT,

op zoek naar een nieuw koninkrijk;
POL POT, volledig in de greep

van een geheimzinnige bende.
die onder de leiding van een maffe generaal

proefnemingen wil doen met onze held ...

Restaurant
Alma 11en 111

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum

Snack Alma 11
Alternatief Sedes

ma 213 soep van de dag
tyroolse varkensoester

portugese soep
Bitok
witte bonen
in tomatensaus
aardappelen
fruit

portugese soep
gepaneerde wijting
schorseneren in room

vegetarische
nasi

aardappelen
yoghurt

di 313 soep van de dag
vlaarnse stoverij

cultivateur
varkenssteak
jardinière
rijst
yoghurt

aardappelen
fruit

cultivateur
kuikenschnitzel
jardinière
tijst
yoghurt

moussaka

aardappelen
fruit

wo 413 solferinosoep
gepaneérde vis plak
bloemkool
aardapellen
fruit

solferinosoep
rosbief
witloofsla
aardappelen
fruit

hutsepot
uit de Balkan

soep van de dag
varkenslapje
snijbonen
aardappelen
yoghurt

do 513 braziliaanse soep
kip
sla én tornaten
rijst
yoghurt

braziliaanse soep
gehakte steak
gebakken boontj.es
rijst
yoghurt

groenten taart
soep van de dag
koninginnehapje
sla
aardappelen
fruit

vr 6/3 andalousische soep' andalousische soep
loempia
fruitrnengeling
rijst
yoghurt

varkensrib
witte kool in roorn
aardappelen
fruit

kwark koeken
rnet gekookt graan

soep van de dag
Viskroketten
tangosaus
rijst
yoghurt

De door de werkgroep voeding aanbevolen Alma-menu's kunnen. orn technische redenen. niet altijd door de
gerants gevolgd worden.
Jullie eten drie rnaal per dag: zeg dan niet dat voeding je niet Interesseert.
Info: Leo Van Der Aan E. Van Evenstraat 2c. 2de verd lep. Tel. 016/229911.
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Mededeling I

Op initiatief van de Algemene
Vergadering van Kringraad werd
een werkgroep ASR in het leven
geroepen die zich op de eerste
plaats zal bezig houden met een
inventarisatie van de problemen
binnen de ASRom zo te komen tot
een goed gestoffeerde diskussie en
konstruktieve voorstellen om de
werking van de ASR te verbeteren.
Aan deze werkgroep werken

vertegenwoordigers mee van de
raden van de ASR en ook kring-
medewerkers. De geïnteresseerden
kunnen kontakt opnemen met
Kringraad, 't Stuc, Van Evenstraat
2D, 3000 Leuven. Alvast bedankt.

De werkgroep,

Amnesty
International

" ... Ik moest op een stoel gaan staan,
ze bonden mijn handen bij elkaar aan
het plafond, ze bonden mijn voeten
en haalden de stoel onder mij weg. Ik
hing ergens midden in de kamer.
Eentje 'zei: 'Laat maar eens zien

hoelang je dit kan volhouden". Later
kwamen ze terug en begonnen me weer
te slaan en vragen te stellen. Mijn
schouders en polsen voelden aan alsof
ze ieder moment open zouden kunnen
scheuren.
Van tijd tot tijd lieten ze me heen én

weer slingeren. Mijn stijfheid veran-
derde in een ondraaglijke pijn. Ik weet
niet hoelang deze sessie duurde ... "
Dit is maar een klein fragment uit

het relaas van een plaatselijk leider van
de Turkse Arbeiders- en Boerenpartij,
die in 1980 gearresteerd en 15 dagen
lang gemarteld werd.
Martelen is een alledaagse praktijk.

Niet alleen in Turkije maar in alle
delen van de wereld.
Amnesty International verzet zich

in alle gevallen tegen marteling en
mensonterende behandeling van ge-
vangenen.
Ook u kunt daartegen protesteren.

Word lid.
Amnesty International Vlaanderen,
Ruelensvest 127, 3030 Heverlee. ·Tel.
0161227632. Rek. 068-0684871-78.
Lid worden kan. Gewoon door over-
schrijving van 600 fr (300 fr voor -
23jr.) op bovenstaande rekening.

Kreatief met klei
Moegeblokt. sufgepiekerd? De ideale
ontspanningsterapie bij de pottenbak-
ker! Op 9 april start er weer een 7-
delige initiatiekursus kleien uit de
hand of op de draaischijf. Verbaas
jezelf met je eigen kreativiteit. Alle
inlichtingen en inschrijvingen in de
Aarden Pot, Diestsestraat 82, of op
telefoonnummer 016/239661.

Verloren
Op vrijdag 23/3 na het Internationaal
Sporttornooi in Sportkot raakte ISOL
zijn splinternieuwe vlag kwijt. Wie ze
heeft of weet waar ze is brengt ze a. u.b.
terug.

Palais de
Bauzards

Palais de Bauzards: een revelatie,
" ...een broeiende keet, heet, zweet en
erotiek, aanzwellend geroffel, opge-
zweepte hanekammen verloren in
dikke witte podiummist, opgezweepte
kreten, gillende meiden, gitaarrifs
waarbij nieren uiteenspatten, tempo ... '
Met deze sinistere omschrijving

schetste N.M.E. een optreden van
'Palais de Bauzards'. De 4 'Aliens'
Leuvens en wel, ontsproten uit ijle
dieptes, wurmen zich nu tot nieuwe

hoogtes.
Over hun beginperiode wou 'Sloyd'

(de wereldvreemde manager van Pa-
lais de Bauzards) enkel kwijt dat hun
eerste 'collector's items' te vinden zijn
op de kassette 'Disgusting money', en
een korte, maar des te strottoeknij-
pendere bijdrage tot de kassette van
Erik Vloeberghs/ Angst: 'Wij zijn
Belgen'.
Voor enkele dagen waren ze nog te

zien op de Rock Rally in 't Stuc,
bescheiden weggemoffeld tussen de
massa van 'E Colli and the Black
Society lIl' (17 stuks die allen samen,
voor zover afgesproken, trachtten op
gelijke wijze toonladders te herstruk-
tureren).
Binnenkort ook te zien naast 'Front

242' en 'Polyfonie Size'. Maar eerst...
woensdag 28 maart in Q 104 (Vital De
Costerstraat, naast het 'Medisch Cen-
trum) laten ze nog eens van zich horen.
Sado-masochisme en Erotiek op de
spits.gedreven.

Kultuurfestival
. Gent

tuurorganisaties. Het kenmerkt zich
door zijn pluralistische en vooruitstre-
vende strekking. De bedoeling van het
Kultureel Front is de overkoepeling
van groepen die politieke en vernieu-
wende kultuur brengen. Verder wordt
er een werking ontplooid die de
samenwerking tussen de verschillende
kunstdisciplines (muziek, teater, au-
dio-visuele media, kinderanimatie ...)
en tussen de amateurgroepen en
professionele groepen stimuleert.
In dit kader organiseert het Kultu-

reel Front een kultuurfestival waar al
zijn groepen optreden. De bedoeling is
enerzijds een ruim publiek de kans te
geven een duidelijk overzicht te krijgen
van wat er leeft in Vlaanderen op
gebied van de vernieuwende en poli-
tieke kultuurbeoefening en anderzijds
de werking van het Kultureel Front
bekend te maken. Het festival, dat de
naam 'Kultuur als krisiskuur' mee-
kreeg, biedt een doorlopende film-,
teater- en muziekprogrammatie waar-
in ook een paar schoolvoorstellingen
zijn opgenomen.
Dit alles gaat door -op 5, 6, 7 en

8 april in het Kultureel Centrum 'De
Vooruit', St.-Pietersnieuwsstraat 23,
Gent.
Verdere inlichtingen: Provinciestraat
118,2018 Antwerpën ; tel. 0312320885

Gijzeling van de gevangenisdirektie in Leuven-Centraal, maandag jl. De
scherpschutters van de rijkswacht nemen de toestand in ogenschouw. (foto Veto)

Het Kultureel Front Vlaanderen vzw
is een overkoepelende organisatie voor
amateuristische en professionele kul-

ZOEKERTJES
• Chris doet al uw typwerk. (tesissen
e.d.) op een elektronische machine.
Verschillende talen (Nederlands,
Frans, Spaans). Inlichtingen: paul
Lebrunstraat 33 Leuven.
• Te koop: goede mechanische Olym-
pia schrijfmachine, wegens dubbel
gebruik. Regina de Luxe voor 4500 fr.
Tel. ·Q3 59 36.
• Te huur: 'kot voor meisje, mooie
grote kamer met CV, onmiddellijk
vrij. 3000 fr, alles inbegrepen. Info op
kotadres Weldadigheidsstraat 41, tel. :
0161227150, of bij Geerts, Groot
Begijnhof 16, tel. 0111714204.
• Te huur gevraagd: ruime kamer in
gemeenschapshuis voor tesisstudente
Pol & Soc; als jullie iets vrij hebben
geef mij een seintje. Adres: Blijde
Inkomststraat 122. Vraag naar Mar-
tine (liefst 's avond langskomen). .
• Suzy: voor een goed en vezorgd
typen van tesissen: contacteer Suzy.
Tel.: 0161257636 (na 19u).
• Gezocht: tweedehands rijzadel
(veelzijdigheid) in goede staat. Eric
Maris, E. Van Evenstraat 2b (gemeen-
schapshuis 't Kopsjuc) na 20 u.
• Te huur: grote kamer, vrij vanaf 15
april, Boekhandelstraat 3 (boven
Blitz), gem. badk. keuken ijskast,
4000 fr (alles) z. 'wenden: lste verd.,
kamer met poster op deur. Ev. briefje
met afspraak achterlaten.
• Te koop: 2 basgitaren (elektr.) Aria
pro 11 12000,- en Vega 6000,- in zeer
goede staat wegens stopzetting hobby.
Tel. 014/612377.

• Daktylografle, alles wat daarvoor in
aanmerking komt. Kourante talen -
G. Huysmans - Oude Baan 354
Leuven (Korbeek-Lo). Tel.: 016/
250581. Bij afwezigheid bericht ach-
terlaten.
• Elke grote stad op het Noordelijk
halfrond wordt bedreigd met een
venietigingskracht die tweeduizend
maal groter is dan die van de Hiro-
jsimabom.
• Gezocht: gemeenschapshuis voor
volgend akademiejaar ±~personen in
Leuven zelf; zich wenden Marleen
Lefevre Justus Lipsiusstraat I Leuven.
Tel. 0161233129.
• Gezocht: 7 personen zoeken ofwel
gemeenschapshuis over te nemen of-
wel huis te huren ofwel kot waar 7
kamers vrijkomen. Z. i.t. Hildegard
Vandromme Eikstraat 8.
• Ik Chris 2e kan Pol-Soc zoek nog
steeds een lief vriendinnetje (180cm is
ook goed. Sex hoeft niet, knuffelen is
ook goed) Indien niet serieus, gelieve
zich te onthouden aub. Tel. 016/
237208.
• Verloren: wie heeft zilveren arm-
band gevonden, inscriptie: "Philip"
26/8/61. Terug bij Staelens Marianne
Parkstraat 90.
• Wij Reinhilde en José ervaren het
fenomeen Stephanie als een direkte en
oneerlijke konkurrenti.e bij de verove-
ring van ons idool! Wij eisen een
strikt verbod op bontmantels!
• Wij zoeken: een huis voor volgend
akademiejaar, ca. 6 .personen. K.
Smets Ravenstraat 51 (laat ev. een
berichtje achter) of tel. (WE) 03/
66673 Ol.------------------- -~--J '

J ZOEKERTJE: 20fr.
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Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

Veto zoekt nog steeds ...
medewerkers die willen helpen bij het verslaan van de diverse
kringverkiezingen. De tijd dringt, de afficheslag is immers al
begonnen. Naast mensen die wel eens graag een stukje zouden
willen schrijven en geïnteresseerd zijn in de kringwerking, zijn er
ook gewoon kontaktpersonen nodig. Belangstellenden kunnen
altijd terecht op 't Stuc bij Pieter T'Jonck of Toon Boon.

Wij zetten je tesiskaft
Voor een kaftblad voor je tesis ben je bij een drukker al vlug 600
frankskes kwijt. Als je echter niet per se een gedrukte kaft moet
hebben, maar genoegen kunt nemen met een kopie op karton van
een perfekt zwart origineel, dan ben je via Veto heel wat
goedkoper af. Veto kan immers voor 150frank je kaftpagina zetten
op de fotozetmachine. Zwart op wit. Je moet dan alleen nog zelf
kopiëren. Geïnteresseerd? Elke woensdagavond vanaf20u kun je
terecht op de eerste verdieping van het Stuc. Rechtstreeks bij de
zetter van dienst.

Redaktie: Peter Mostrey, Bart De Moor, Luc Vanheerentals, Toon
Boon, Noël Herteleer, Luc Baltussen, Paul Bijnens en Dirk De
Naegel. Redaktiesekretariaat: Pieter T'Jonck. Eindredaktie, foto's en
donkere kamer: Damienne De Cock en Kris Van Haver.
Medewerkers:Veerle De Moor, Koen Verboven, Frank Uyttendaele,
Guido Janssens, Stef Janssens, Filip Gosselé. Zetwerk en lay-out:
Dirk Scheys, Miet Dreesen, Louis Paredis, Filip Huyzentruyt,
Pascal Lefèvre, Relinde Baeten, Ria De Schutter. Drukkerij: Rotatyp
Brussel. Oplage: 8000 exx.

2O.15u. KONCERT Universitair koorkoncerl o.l.v. Luc Geusens.
20.15 u. KONCERT Universitair koorkoncerl o.l.v Luc Geusens. Grote Aula.
Org. Rektoraat van de KUL

2O.00u. LEZING De Koran door Prof. V. Vermeulen in het kader van de
cyklus over 'Heilige boeken'. L&W 8ste verd. Org. Inforiënt. 50fr.

2O.30u. TEATER Iedereen la een vieze ouwe man, een romance met eh.
Bukowski. In 'tStuc. Org. Theater Poëziën. 120/180/200fr.

2O.00u. VOORDRACHT De nalatenschap van Deda met N. De Pauw. In
reeks: Een rode draad van Dada tot nu. In 'tStuc. Org. Amarant vzw.
100/120 fr.

20.30 u. LEZING Walter van den Broeck stelt voor: Aantekeningen van een
fambewsarder 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 Bol/vla met H. Van Hoecke en M. Vandommeie. Aud. Yes. Org.
ITECO-SAGO .

21.00 u. TEATER Verwanten in regie van Paul Peyskens. Stuc-produktie 3. In
Vlamingenstraat 83. Org. 't Stuc. 120/180 fr.

2O.00u. LITERATUUR De wlaaelwerlclng poözle-muzlek. In 'tStuc. Org.
Werkgroep Literatuur.

Vrijdag.3D maart
21.00u. TEATER Verwanten. Zie dond. 29 maart.

Zaterdag 31 maart
20.30 u. FILM Iwande Verschrllfkelljke(deeI2) van S.M. Eise.nstein. In 't Stuc.
Org. Stuc. 50nO fr.

21.00 u. TEATER Verwanten. Zie donderdag 29 maart.

Zondag 1 april
12.00 u. DEMONSTRATIE Hoe bek Ik frieten door G. Mangelschots in
Alma 2. Org. Werkgroep Voeding. Inkom gratis.

Maandag 2 april
20.30 u. TEATER De Vrije Madam door BENT. In 't Stuc. Org. Germania.
21.00 u. TEATER Verwanten. Zie dond. 29 maart
20.30 u. FILM Palenna oder Wolfsburg van Werner Schroeder in Aud. Yes.
Org DAF-Leuven. 50nO fr.

Dinsdag 2 april
21.30 U. JAZZ-AVOND met Jan De Haas Band in ISOL-bar. Org. ISOL. 50 fr.
20.00 u. KONCERT Hedendaagse en traditionele liederen uit Lat.-Amerlka
en Mln Latlnamericana in O.L.V.-Kerk. Org. UP.

21.00 u. TEATER Verwanten. Zie dond. 29 maart.
20.30u. FILM Palenna oder Wolfsburg. Zie maandag 2 april.

Woensdag 4 april
20.00 u. BRIEFSCHRIJFAVOND Amnesty International. Groot Begijnhof 16.
21.00u. TEATER Verwanten. Zie dond. 29 maart.
20.30 u. FILM Die PatriotIn in de cyklus Film & Geschiedenis. In Aud. Yes.
Org. DAF-Histor. Kring. 50nOfr.

22.00 u. FUIF in zaal Atelier. Org. Beho~d de Begeerte vzw. 50 fr.
20.00 u. -22.00 u. FILM.Crla Cuervoa van C. Saura in Aud. Yes. 50/60 fr.

Donderdag 5 april
20.00 u. TD Verk/ezlngstd Gern,an/a in taal Lido. Org. Germania.
20.30u. TEATER In het tuinhuis door Zuidelijk Toneel Globe in Stads-
schouwburg. Org. Stuc. 200/250 à 40/60.

TENTOONSTELLINGEN
GAELRIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, yan 2 tot 31 maart, Ple"e Alechlnsky,
Non-Book tentoonstelling in samenwerking met vzw Behoud de Begeerte,
Gerda Martens in de keramiekkelder.
FACULTV CLUB, tot 30 april Graftache werken van vooraanstaande
TsjechosloW8akse kunstenaara. 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
WaBBenbergopen van 8 tot 20 uur. ,.


