
Numerus clausus komt er
in '84 nog! Tenzij...

Gelukgewenst, u bent er
geraakt! Aan de 'univer-
siteit, bedoelen we. Maar

het scheelde geen haar: indien u
er de komende jaren, vanaf '85,
had willen aan beginnen, dan
was u hier waarschijnlijk niet!
Je jongere broertje bijvoor-

beeld, en je buurmeisje van
zestien (die nochtans jouw intel-
lektuele .kapaciteiten hebben),
die zullen er jammer genoeg niet
meer geraken (aan de unief).
Vanaf oktober 1985 wordt in dit
landje namelijk begonnen metde
invoering van een numerus clau-'
sus!
De eerste fakulteit aan de beurt is die
van geneeskunde. Dit op gezamenlijk
initiatief van onze ministers Dehaene
(sociale zaken) en Coens (onderwijs).

Sociale raad
I '1IIIiW PIs I..' ..... h" wQUoChlen, en

U genoeg vrijwilligers vindt, zal re
"troost, begeleiding en steun gaan
schenken aan dezen die niet zoveel
chanse hadden als jij" (uit Faze nr. I,
p.2S.)
. Voor de ÀSR-kringen liggen de
zaken enigszins anders. Op een Alge-
mene Vergadering van Sociale Raad in
mei jl. onderzochten zij <;>fze het,

Geen studenten
op
fakulteitsraad

menselijkerwijze, wel zover mochten
laten komen. Hun konklusie was kort
en krachtig: Geennumerusclaususl ,

Forfaitaire betoelaging
De nationale overheid moet zich aan
dit verzet verwacht hebben, want ze
besloot haar numerus clausus een
koosnaampje te geven, net zoals
militairen atoombommen "kernraket-
ten" zijn gaan noemen. Het werd:
"Forfaitairebetoelagingvande univer-
siteiten". .
In het bestaande systeem worden de

universiteiten betoelaagd per student.
Dit houdt in dat elke unief er baat bij
heeft studenten aan te trekken. In dit
systeem zijn het enkel de (zware!)
financiële drempels die het veel intel-
lektueel begaafden onmogelijk maken
aan de unief te geraken.
De forfaitaire betoelaging komt er

op neer dat elke universiteit, ongeacht
het aantal studenten, een vast bedrag
staatstoelagen krijgt toegewezen. Het,a .~ _t in dat-. 8"81
universiteiten er geen baat meer bij
hebben meer studenten aan te trekken.
Integendeel, ze zullen kandidaat-stu-
denten afschrikken, wegselekteren, of
zonder meer niet langer toelaten! Hoe
minder volk, hoe meer leute! Of hoe
men een drempel te meer over moet
om aan de unief te geraken.

Coensbedrag
Om de mensen nog meer te misleiden,
verzon de minister voor zijn forfaitaire
betoelaging nog een drogreden ook:
door die vorm van betoelaging zouden
de universiteiten beschermd worden
tegen de te verwachten daling van de
studentenaantallen door de dalende·
nataliteit.
Woeha! Daartegen worden uniefs

nu ook al beschermd: de wet voorziet
immers een minimumbedrag aan
staatstoelagen. Dat bedrag moet vol-
doende garantie bieden tegen een
dergelijke terugval. De minister zou
bovendien moeten weten dat niks
menselijks onze akademische over-
heden vreemd. is, dus ook' niet de
neiging om een gekregen taart onder
toch maar zo weinig mogelijk mensen
te verdelen. En als het hem tenslotte
werkelijk daarom ging, dan zou hij
natuurlijk eerst de torenhoge finan-
ciële drempels neerhalen die het zoveel
begaafde minderbegoeden onmogelijk
maken aan de unief te komen stu-
deren.
Dat de forfaitaire betoelaging van

de geneeskundefakulteiten de facto
een numerus clausus is, wordt staal-
hard gemaakt door het feit 'dat ze
tegemoetkomt aan de roep van het
artsensyndikaat Wynen (met aan
Vlaamse zijde harde roeper Beckers)
om een beperking van het artsen-
aanbod.

WETENSCHAPPEN - Maandag 22
oktober was er een vergadering van de
fakulteitsraad-in Wetenschappen. De- .
ze fakulteit bestaat uit de deelrich-
tingen Wis- en Natuurkunde, Schei-
kunde, Biologie, en alles wat met
aardwetenschappen te maken heeft.
Op zo'n fakulteitsraad hebben norma-
liter de studenten van de onder-
scheiden richtingen medezeggenschap
inzake het fakultaire- beleid.
Begin deze week dus werden de

vertegenwoordigers van Aardrijks-.
kJnde en Biologie niet toegelaten
"omdat zij niet uitgenodigd waren".
De namen van de vertegenwoordigers
voor Aardrijkskunde werden noch-
tans reeds begin oktober aan het
sekretariaat meegedeeld. Toch ont-
vingen zij dus geen uitnodiging, moge-
lijkerwijze te wijten aan een dood-
gewone administratieve fout. Volgens
Dekaan De Jaegere bleef het echter
onmogelijk deze mensen toch nog toe
te laten op de vergadering "om de
goede orde en het goede verloop van
de vergadering niet te storen, want er
kan zo wel 120 man naar de vergade-
ring komen". Men kan dus niet zeker
genoeg zijn omtrent dat studenten-
gepeupel.
Hoewel men terzake eventueel van

de statuten had kunnen afzien, bleven
de dekaan en administratief sekretaris Maar. .. zijn er dan geen artsen teveel?
Vanderverens bij hun standpunt. Ei- Wynen en Beekers beweren van wel,
genaardig genoeg werd vroeger bij Vuylsteek en vele anderen van niet,
dergelijke vergetelheden wel eens een tenminste als men eindelijk een werk
meer gemoedelijke oplossing verko- gaat maken -van een betere gezond-
ren. Ditmaal bleef het dus njet. De heidszorg, in de richting van een betere
studenten werden wandelen gestuurd preventieve verzorging met name.
met de opmerking van de dekaan: En stel nu ook eens dat er teveel
'Trek het je niet aan, je bent alleen te do,kters zouden zijn, àls er dan te ve.el
laat voor deze vergadering, kom zijn. Dan zullen, in een stelsel van
gewoon naar de volgende !". , forfaitaire betoelaging, al diegenen die
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Veto is een publikatie van de Algemene
Studentenraad van Leuven.

Veto wil zorgen voor een sensibilisering
van studenten voor de realisatie van een
fundamenteel demokratisch beleid van
de universiteit. Vandaar ook de kom bat-
tieve titel "Veto" ~ wat zoveel betekent
als: wij, studenten, verzetten ons er-
tegen dat er over onze hoofden heen
beslissingen worden genomen die ons
aangaan.

geen dokter kunnen worden voor
verpleger gaan studeren. Dan ontstaat
dààr natuurlijk een overschot en is er
werkloosheid.
Snapt u 'em ? Eigenlijk is een

forfaitaire betoelaging slechts een
middel om een bepaald beroep (en
bijhorende status) te beschermen door
(eventuele) eigen werkloosheid af te
schuiven op andere beroepen.
In de hypotese dat er inderdaad

teveel van ditte of van datte zouden
zijn, àls dat dus zo zou zijn, is slechts
één oplossing mogelijk, en dat is een
interne herverdeling van de beschik-
bare arbeid, binnen de eigen beroeps-
groep dus. En daar kunnen kwa-
jongens als Wynen en Beekers met hun
drievoudig inkomen alvast een flink
stuk aan meehelpen. .

Naar een algemene
numerus clausus

Het is hoogst belangrijk dat een
forfaitaire betoelaging (numerus clau-
sus) van de geneeskundefakulteiten
voorkomen wordt. Vooreerst omdat re
in se absurd en onrechtvaardig IS,

maar ook omdat ze de weg vrij maakt
voor een identieke maatregel in de
rechten, germaanse, tandheelkunde,
enzoverder. Ook daar immers klinkt
steeds luider de kreet dat er te veel zijn!

En natuurlijk, u bent er geraakt, op
een haar na. Maar hier, hier gaat het
op het .eerste gezicht inderdaad
"slechts" om anderen, je jongere
broertje, je buurmeisje van zestien ...
Zo wordt evenwel aan het fundamen-
tele voorbijgegaan. Wat hier op het
spel staat is immers onze demokratie,
zowel in haar essentie - een demo-
kratie bestaat slechts wanneer ze
bestaat uit gevormde en kritische
burgers die behalve formeel ook
inhoudelijk iets te zeggen hebben -
als in één van haar bestanddelen, het
recht met name om te studeren
waartoe men de intellektuele kapaci-
teiten bezit.

Als we nu es met zijn allen zouden
roepen van "numerus clausus, nee! "?

Debatten in Leuven

Wanneer de bladeren van
de bomen vallen en. de
natuur tot rust komt

(de biologen onder de lezers
zullen met dit laatste wellicht
niet akkoord gaan) komt het
studentenleven weer op gang.
Raar wereldje eigenlijk, als de
anderen slapen gaan begint voor
hen de dagtaak.
De politiekers onder ons zijn van
dezelfde ziekte gebeten. Komt daarbij
de vroegtijdige verkiezingskoorts en je
hebt al heel wat verklaringselemernen
voor de vloedgolf aan debatten, voor-
stellingen, lezingen en dies meer die
Leuven momenteel teisteren. Het poli-
tieke forum bloeit weer weelderig
dezer dagen. Zo lijkt het althans. De
jongsocialisten doen hun (her)intreden
aan deze unief en op dinsdag 9 oktober

hielden zij als startaktiviteit voor hun
studentenwerking een debat over de
ekonomische politiek van Martens V.
Spijtig voor de moeite, maar de
gevraagde politiekers (Eyskens en
Claes) kwamen wegens beroepsrede-
nen niet, opdagen. Dan maar de
reserveploegen opgesteld.
De VUJO (volksuniejongeren) hiel-

den de dag nadien een info-avond.
Hier werd wel zwaar geschut in stelling
gebracht. Vic Anciaux (VU-voorzit-
ter) en Bart De Nijn (vuro-voorzitter)
waren van de partij.
Tenslotte was er vorige dinsdag de

Martens V show - een avondvullende
cos-aktiviteit die nog tot laat in de
avond uitlopers had. Een kwestie van
grondige organisatie kan men reggen.
Veto trok er dan ook op uit en

brengt deze week een blik in dit
wereldje. Jongsocialisten, VUJO en
cos dus op' bladzijden 4, 5, Sen 10.

Vorige week was premier Martens
in Leuven. voor een lezing ge-
organiseerd door de Christen-De-
mokratische Studenten. Uit angst
voor aanslagen (door de ÇCC?)
werd de premier beschermd door !
een overweldigende politiemacht.

Verscheidene organisaties heb-
ben van de gelegenheid _gebruik
gemaakt om hun ongenoegen over
het regeringsbeleid te uiten.

PO

Een degelijke duiding van de pro-
blematiek rond numerus clausus en
aanverwanten vindt u in de Sora-
brochure Nieuwe drempels tot de
universiteit (20fr), te verkrijgen op
Sociale Raad zelf. Op het ogen- "
: blik van dit schrijven is de tweede
I oplage al uitgeput (reeds 1000
brochures werden verkocht), maar
geen nood: de derde komt eraan!

(On)gehoord
Enkele mensen ondervonden reeds
lijfelijk het laatste nieuwe truukje van
de Leuvense politie. Wie 's avonds
betrapt wordt zonder licht op zijn fiets,
moet afstappen, zun identiteitskaa rt
tonen voor de gebruikelijke boete en
dan eigenhandig de lucht uit één van
de banden laten lopen. Zo zijn de
ordehandhavers er zeker van dat de
rest van de tocht te voet, met de fiets
aan de hand, gebeurt.
Wij vernemen uit dubieuze bron dat

men er bij de politie aan denkt om deze
lucht in de toekomst aan een alkohol-
test te onderwerpen. Kwestie van
preventief optreden, voorwaar.

(BOM)
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LEZERSBRIEVEN

Alle ..Iezersreakties kunnen bezorgd
worden 9P de eerste verdieping van
't Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

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

De Landhouwkring
is in de ASR
gr> de Algemene Raad van de Land-
Douwkring van dinsdag 18 oktober
~erd er kennis genomen van het feit
dat Jef De Brabandere voorlopig al!
vertegenwoordiger van KrUL in de
Akademische Raad werd aangeno-
men. Alhoewel hij laatstejaarsstudent
aan onze fakulteit is, heeft hij geen
enkele binding met de werking van
onze kring.
De standpunten die hij inneemt zijn

dus duidelijk ten persoonlijke titel en
helemaal niet die van de Landbouw-
kring. Wij bevestigen hiermee ook
onze beslissing van vorig jaar waarbij
wc blijven meewerken in de ASR als
organisatie die overeenstemt met onze
principes en doelstellingen: een wer-
king waarin we onze verantwoorde-
lijkheid willen opnemen opdat de
raden afzonderlijk en als geheel een
degelijke werking hebben en blijvend
studentgericht zijn.

Landbouwkring

Universitaire
Gele .ruts

Geachte Weldoener Weldoenster
Getrouw aan hare Zending, gaat het

Universitaire Gele Kruis, sinds 1977,
naar LIBANON om er de gekwetsten
en zieken te gaan verzorgen, onze
Dokters en Verplegers verzorgen soms
in moeilijke omstandigheden, de ge-
kwetsten in de Vuurlijnen
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Ook dit jaar zendt het Universitaire
Gele Kruis Dokters en Verplegers op
aanvragen van DE SECOURS NA-
TIONAL LIBANAIS, naar Libanon
wij zenden I Dokter Chirurg en 2
Dokters Algemene Geneeskunde, e-
venals 4 Gediplomeerde Verplegers
om de gekwetsten te gaan verzorgen.
Zij doen dit Werk geheel belangloos en
Gratis.
Om dit bij uitstek Menselijk Werk

mogelijk te maken rekenen wij op uw
zeer Gewaardeerde Hulp om ons door
ene Financiele Hulp ons Werk moge-
lijk te maken.
HELP ONS HELPEN
Stort uwe Financiele bijdrage op

Banknummer 230-0474084-65
In naam van het diepbeproefde

Libanon en in onze naam uit ganser
Harte
DANK
De 'voorzitter
Pierre HOUBEN

De Secretaris
Carl RENS

PS Ons Werk geniet de Bescherming
en Aanmoediging van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en van Ont-
wikkelingssamenwerking.

De kap riolen
van

Mark Eyskens

Mark Eyskens heeft als minister van
ekonomische zaken een merkwaardige
redevoering gehouden tijdens zijn
rondreis in de Verenigde Staten. Hij
meende namelijk het vertrouwen in
België te moeten stimuleren door de
onbelangrijkheid van de Vlaamse en
Waalse gewestelijke instanties en ini-
tiatieven in de verf te zetten. Zijn
voornaamste argument was het feit dat
die instanties een geringe financiële
armslag hebben. Deze daad beklem-
toont een aantal feiten op een duide-
lijke wijze. ,
Allereerst is het een treffende illus-

tratie van de manier waarop de
Vlaamse ministers van de Belgische
regering de belangen van Vlaanderen
verdedigen. Het is dan ook niet te
verwonderen dat de Belgische politiek
beheerst wordt door de chantage van
de Waalse ministers.
Daarnaast distancieert een Belgisch

minister zich van het principe van het

zijn de prijzen van kursussen met een
! iets grotere oplage misschien net iets
duurder (alhoewel zeker niet slechter)
dan in een kursusdienst.
Maar hiermee kan de prijs van

kleinere oplagen uit kleinere fakul-
teiten op een aanvaardbaar nivo
blijven.

apierhande
tiens estraat 134-136

•pgerulm .
staat net.jes!

'Het lnternatlonaal
terrorisme

ekonomisch federalisme. Zijn rede-
voering is een poging om zijn Vlaamse
kollega's belachelijk te maken en
vormt een ontmoediging voor hun
dynamisme in het buitenland.
Tenslotte werpt Eyskens zich op als

tegengewicht in de CVP tegenover de
talrijke partijgenoten die steeds op-
nieuw van de daken roepen hoe de
CVP de Vlaamse belangen nu toch
eens gaat verdedigen. Tevens kan men
het zien als een reaktie op de elektorale
prestatie van Eric van Rornpuy, die
een flarnigantisme aan de dag legt dat
doet denken aan ene Wilfried Martens
in zijn jongere jaren. Kortom, als
zelfbewust Vlaming dient men slechts
weinig positieve resultaten te ver-

kers? Even het woordenboek
raadplegen, dat doen ze tegen-
woordig ook. in het BRT-nieuws.
Waarschijnlijk een didaktisch
truukje of een promotiekampan-
je van den dikken vandaal (toe-
passelijke naam, was me tot nu
toe nog niet opgevallen).
Internationaal: 1: tussen ver-

schillende naties, respektievelijk
staten bestaande, plaatshebben-
de, tot stand gebracht, aange-
nomen ofgebruikelijk: ...2: waar-
aan door partikulieren of pri-
vaatrechterlijke organisaties uit
verschillende naties wordt deel-
genomen :... De drie punt jes na 1
en 2 wijzen op een aantal geijkte
uitdrukkingen waarin het woord
voorkomt. Internationaal terro-
risme komt er niet in voor en is
waarschijnlijk in beide beteke-
nissen bruikbaar.
Terrorisme 'dan maar opge-
zocht: het gedwee maken of
demoraliseren van de bevolking
door daden van terreur, met een
politiek oogmerk: het uitoefenen.
van terreur.
Hoe moeten we dat nu kop-

pelen, 1+ terrorisme (T) of 2+
idem dito? De heren politiekers
gelieven eerst hun woordenboek

wachten van deze eigenzinnige minis-
ter-professor. Frans ALPAERT

VUJO-KUL

Algemene
vergadering

voor Acco-Ieden
Acco is geen duister krocht waar men
probeert de studenten zoveel mogelijk
geld uit hun zakken te kloppen, wat
sommige ekonomisten ook mogen
beweren. Bij Acco wordt het beleid
mee gemaakt door een aantal studen-
ten ten voordele van alle studenten. Zo

Zo kent Acco nog een aantal
beleidsprincipes die niet geheim zijn.
Iedereen die lid is van Acco kan
trouwens verifiëren of het beleid wel
voor alle studenten wordt gevoerd op
een Algemene Vergadering op maan-
dag 29 oktober in een vergaderzaal
boven Acco (vanaf 18.30u).

(TBC)

KOLUMN

Het belooft een hete herfst te
worden. De plaatsing van de
kruisraketten is nog maar naar
de achtergrond van het politieke
toneel verdwenen of enkele an-
dere snoodaards eisen zich het
recht op eigen BOM op. Neen,
beste lezer, we hebben het hier
niet over Bewust Ongehuwde
Moeders of het Bed van Ons
Moemoe, laat staan een Bouw.-
Onderneming in Moeilijkheden.
Na baas in eigen buik, wordt het
nu bom in eigen huis.
Iron Maggie mocht dezer da-

gen ook meegenieten van deze
nieuwe trend. Zo lang zij met
bommetjes mag spelen (remem-
ber the Falklands) is er geen
vuiltje aan de lucht. 0 wee.echter
als de privee ook zijn aanspraken
maakt. 'Zo liberaal kan nu ook
weer niet door de beugel' moet
zij die nacht in Brighton gedacht
hebben.
Afschuw alom, overal in de

wereld. Het 'internationaal terro-
risme' sloeg weer toe. Toch een
kurieuze term dat 'internationaal
terrorisme'. Zouden de heren
politiekers daar echt in geloven?
Wat betekent trouwens die
mondvol klinkers en medeklin-

/'

slaat weer toe

te raadplegen alvorens over te
gaan tot het lanceren van een
nieuwe reklameslogan. Soms
kan dat een· tweesnijdend
zwaard zijn. En daar wij volgens
sommige Leuvense organisaties
toch van slechte wil zijn ... 1+ T
als werkhypotese.
Dan denken we onmiddellijk

aan de Nato en het Warschau-
pakt, om het bij de voornaamste
'internationale terreurorganisa-
ties' te houden (al geeft dit
onmiddellijk eenmooi voorbeeld
van ons noordelijk gecentreerd
egocentrisme, wij zijn allemaal
verknoeid).·lnternationaal spreekt
voor zich en terrorisme, wel ja
dat laten we aan de lezer over.
Toch nog even vermelden dat
het optreden tegen vredesgroe-
peringen of efficiënter nog, het
negeren ervan demoraliserend
werkt voor - althans eendeel van
- de bevolking. Hierbij maken
we abstraktie van het ijzeren
gordijn.
Maar terug naar onze bijen-

koningin op weekend. De IRA
pleegde de aanslag en demorali-
seerde aldus de konservatieven
of misschien wel heel Engeland.
Degemiddelde TV-kijkerzal daar

de dag nadien niet veel van
gemerkt hebben. Hij is dan ook
dom. Te dom althans om zelf zijn
eigen verdediging (bommen?)
te beheren.

Dit voor het begrip 'terro-
risme'. Wat 'internationaal' be-
treft: dat is vanzelfsprekend niet
van toepassing. Noord Ierland is
toch een interne Engelse kwes-
tie, of niet soms. En burger-
oorlog, mag dat woord wel ge-
bruikt worden in deze kontekst?
Als alle oorlogsdaden getuigen
van terrorisme (al dan niet inter-
nationaal) dan moet ijzeren Mag-
gie nog maar eens goed na-
denken en haar konklusies trek-
ken. Het gaat natuurlijk niet op
weerloze burgers in gevaar te
brengen of een demokratisch
verkozen regime te onthoofden,
al is he.t begrijpelijk. Deze ver-
klaringen klinken overigens erg
cynisch in haar mond. Wie joeg
er zo'n 368 naar huis terug-
varende Argentijnen de dieperik
in hoewel ze niet in de gevechts-
zone.vertoefden? Dus toch maar
hypotese 1 aanhouden?

J. Neels
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Kringraad zal dit jaar
vooral werken rond

"aggregatie en medebeheer
Kringraad gaat dit jaar.

werken rond de leraren-
opleiding aan de universi-

teit en rond de studentenver-
tegenwoordiging in de kringen.
Rond de prioriteiten van deze
punten bleek op de vergadering
van Kringraad reeds voldoende
consensus te bestaan. In het
begin van elk akademiejaar be-
paalt de Algemene Vergadering
van Kringraad rond welke te-

ma's zij dat jaar in de eerste
plaats wil werken.

Kringraad is het onderdeel van de
Algemene Studentenraad dat zich met
het onderwijs en de werking van de
kringen bezig houdt. De bedoeling van
Kringraad is het studentenmedebeheer
te stimuleren. Kringraad werkt vanuit
de vaststelling dat een aktieve stu-
dentenparticipatie een noodzakeliLke
voorwaarde is voor een goed onder-
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StandaardID
Boekhandel
Leuven: Naamsestraat 57
OPEN DEURDAGEN
. Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

Vrijdag 26 oktober
Van 10.00 tot 12.00 uur op wandel met Leuvense schrijvers.
Tijdens een boeiende wandeling die vertrekt aan
StandaardBoekhandel onder leiding van Lieve Vanbeveren,
auteur van de gelijknamige brochure, maakt U kennis met
Leuven als literaire stad.
Gratis inschrijven bij Standaard Boekhandel Leuven:
016/23.98.21.

Zaterdag 27 oktober
Van 10.00 tot 12.00 uur op wandel met Leuvense schrijvers.
Van 14.00 tot 16.00 uur een gezellig praatje met Armand
Pien.
Armand Pien bezoekt onze afdeling exacte wetenschappen
(1ste verdieping). Alles mag U hem vragen! Vast en zeker
vindt hij een reeks boeken die zijn bijzondere aandacht
krijgen.

Zondag 28 oktober
Van 10.00 tot 12.00 uur op wandel met Leuvense schrijvers.
Van 15.00 tot 18.00 uur Avant première van het nieuwe
boek van Clem Schouwenaars "Ars Moriendi"
Vanaf 14.00 uur: kinderanimatie met poppenteater Merlijn.

Maandag 5 november om 20.00 uur
In de Grote Aula van de KUL:
André Leysen "Krisissen zijn uitdagingen" (in samen-
werking met Uitgeverij Lannoo en studentenkring
Ekonomika).
Leysen heeft een stormachtige carrière doorlopen. Als
voorzitter van het V.B.O. blijft hij met zijrr gedurfde en
vernieuwde standpunten niet uit de aktualiteit. Het nieuwe
boek van Leysen zal dan ook vast heel wat aandacht
krijgen.

wijsbeleid.

Geen ekstra-jaar
voor aggregatie

Een eerste punt waarrond Kringraad
dit jaar zal werken isde aggregatie. Dit
is niet nieuw aangezien de manke
lerarenopleiding aan deze universiteil
Kringraad reeds vroeger dwong om
zich in de problematiek te verdiepen.
Onderwijsminister Coens vatte dit
jaar echter het plan op om de
aggregatie te hervormen. Waarschijn-
lijk zal hij er een ekstra-jaar van
maken, zodat wie een baan in het
onderwijs niet wil uitsluiten, een jaar
langer voor een volwaardig universi-
tair diploma zal moeten werken.
Volgens Kringraad is een verlenging

van de opleiding overbodig en valt
deze enkel in het nadeel uit van de
studenten. Wie de lerarenopleiding
aan de universiteit om onderwijs-
kundige motieven wil hervormen, kun
tal van andere maatregelen ter ver-
betering treffen. Het zal mede aan
Kringraad zijn om de studenten-
belangen in deze te verdedigen.ï

Konkrete initiatieven
Een tweede punt waarop de raad zich
wil koncentreren is de studenten-
vertegenwoordiging in de kringen zelf.
Kringraad wil de onderwijswerking in
de kringen stimuleren. Omdat Kring-
raad een samenwerkingverband is van
de kringen. dat beschikt over eigen
middelen en eigen personeel. kan de
raad meer ervaringen kumuleren dan
één kring afzonderlijk. en kan ze
bepaalde problemen waarmee de krin-
gen zich gckonfrontccrd zien. beter
bestuderen. Zo stelde de raad in het
verleden al een brochure samen over
studie-overlust aan de universiteit.
Daarin werd het problematische ka-
rakter van de studiedruk in sommige
richtingen aangetoond. De oorzaken
ervan werden blootgelegd en Kring-
raad stelde enkele remedies voor.
De brochure is een handleiding voor

wie in zijn kring rond dit probleem wil
werken, Dit jaar zal Kringraad waar-
schijnlijk ruinder de nadruk leggen op
studiewerk. maar meer op konkrctc
initiaticven in de kringen zelf.
Tenslotte werkt Kringraad ook

rund de kringwerking. Vorigjaar ging
men met een initiatief van start dat
men het Kringvademecum noemde. Dit
vaderneeurn zou heel wat praktische
inforrnaric bevatten voor wie zich in
zijn kring met iets wil bezighouden:
het organiseren van een weekend, het
uitgeven van een kringblad. het bij-
houden van de bock houding. CIEO-

voorts.
Men onderschutte vorig jaar echter

wc! de omvang van dit initiatief. Dit
jaar zal men dus moeten selekteren. De
Algemene Vcrgadering kwam echter

• nog niet aan dit punt toe. (WC)

KrUL-zijde werd Jef De Brabander
aangeduid. Voor de vierde plaats
waren er vrijdag twee kandidaten:
Bart Keunen (NFK) en Koen Clement
(Romania - en Kruller,' stelde zich
kompromiskandidaat op). Maar om-
dat de KrUL al een kandidaat had
aangeduid en de A V waarschijnlijk
geen tweede mandaat wou afstaan,
maakte Koen Clement eigenlijk geen
kans zodat Bart Keunen verkozen
werd.
Voor de Interfakultaire Kommissie

voor Aggregatie tenslotte waren er
helaas geen kandidaten en dus ook
geen verkiezingen. Wie interesse en
ambitie heeft, kan dus nog altijd zijn
kans wagen ...

Nog 1plaats vrij
Verkiezingen bij kringraad

Vrijdag jongstleden vonden
er op de Kringraad nog
enkele verkiezingen plaats.

Er moest nog een vrijgestelde,
een afgevaardigde voor Akade-
mische Raad en twee leden voor
het Interfakultair Centrum voor
Aggregatie gekozen worden.
Normaal gezien gebeuren die

verkiezingen in april, maar we-
gens de strubbelingen binnen de
ASR verleden jaar waren er toen
bijzonder weinig kandidaten.

Het belang van deze verkiezingen mag
niet onderschat worden door de krin-
gen. Een vrijgestelde is immers meer
dan een klusjesman of de sekretaris
van Kringraad. De administratie bij-
houden is maar een deel van zijn taak,
maar neemt toch heel wat tijd in
beslag; uitnodigingen opstellen en
versturen, verslagen maken en typen,
de boekhouding bijhouden ... Hiermee
is al een flink stuk van een half-time
job gevuld. Een tweede taak - en
plicht - van de Kringraad-vrijgestel-
de is het onderhouden van kontakten
met de kringen en het begeleiden van
de Algemene Vergadering tkortweg Av
genoemd). Door deze uitgebreide kon-
tak ten heeft hij een beter zicht op de
gemeenschappelijke problemen en
mogelijkheden van de kringen en kun
daarom de samenwerking zo goed
mogelijk koördineren.
Langs de andere kant zorgen deze

kontakten ervoor dat de vrijgestelde
niet in het luchtledige gaat werken en
de. kringen 'manipuleert' zoals men in
KrUL-kringen wel eens beweert. Hier
ligt natuurlijk wel een taak weg voor
de kringafgevaardigden. Ten slotte
doet een vrijgestelde ook een deel
studiewerk. Bij Kringraad is dit vooral
over onderwijsproblematieken. Voor
studiewerk hebben de zo al druk
bezette kringafgevaardigden zeker
weinig tijd. Daardoor wordt de wer-
king van de AV verrijkt en uitgediept.

Degelijk argumenteren
Door deze taken aan vrijgestelden toe
te vertrouwen, wordt ervoor gezorgd
dat de studentenbelangen verdedigd
worden met degelijke argumenten en
een uitgewerkte visie. De KrUL preten-
deert het zonder vrijgestelden te kun-
nen. Ze zullen het dit jaar moeten
bewijzen.
Voor de job van Kringraad vrij-

gestelde waren er twee kandidaten:
Koen Verboven (ex Pol en Soc) en
Frank Segers (ex Historia). Zij werden
langdurig aan de tand gevoeld, maar
uiteindelijk haalde Frank Segers het
zodat hij de tweede vrijgestelde wordt
naast Wouter Colson, die verleden
jaar al verkozen werd.

Medebeheer
De vertegenwoordiging van de stu-
denten naar de Akadernischc overheid
toe gebeurt in de Akadernische Raad.
De vier studenten in dele raad ver-
dedigen de studentenbclangen op basis
van een inhoudelijke werking. Daar-
om worden ze niet rechtstreeks ge-
kozen, wie zou ze immers later
kontroleren'! Of op grond van welke
diskussie moeten zij standpunten in-
nemen? Tot verleden jaar werden alle
studentenvertegenwoordigers voor de
Akudemische Raad op Kringraad
vcrkozen. Prof. Sabbc echter had dit
jaar echter gedreigd niemand van de
studenten toe te laten als er geen
student uit Krlll zou bij zijn. Om de
vertegenwoordiging op Akadernische
Raad niet verloren te laten gaan. werd
dit jaar een voorwaardelijk mandaat
aan de x-iu, afgestaan. (Zie vorige
Veto).
Vcrleden jaar werden Peter Mostrey

en Rudy Lanssens al verkozen en van

Onderwijswerkgroep

Nieuwe
keuzerichting
bevat 1 student
WINA - Reeds enkele jaren heeft
Wina, de fakulteitskring van de stu-
denten wis-, natuurkunde en infor-
matika, een degelijke onderwijswer-
king uitgebouwd. Om de presidium-
vergaderingen niet nog meer te be-
lasten en omdat een dergelijke werking
ook veel arbeid met zich meebrengt, is
er binnen Wina een onderwijswerk-
groep opgericht. Deze werkgroep be-
staat uit alle Winezen die zich interes-
seren voor de kwaliteit van het
geboden onderwijs ..
Dat die kwaliteit wel veel te wensen

overlaat, 'lal niemand verbazen. Het is
niet voor niets dat bijvoorbeeld de
opleiding wiskunde één van de rich-
tingen is met hoge studiebelastings-
cijfers (2000 uur per jaar in tweede
kan). Daarnaast wordt men bij Wina
de laatste jaren om de haverklap weer
gekonfronteerd met ingrijpende pro-
grammahervormingen naar aanlei-
ding van de oprichting van de richting
informatika en het aanpassen van de
wiskunde-opleiding aan de "huidige
noden".
Zo besloot de POK (Permanente

Onderwijskommissie) van wiskunde
vorig jaar tot de oprichting van een
nieuwe keuzerichting in de eerste
licentie wiskunde: wiskunde met infor-
matik a. De onderwijswerkgroep wees
naar aanleiding van dit voorstel op de
wildgroei in de informatika-opleidin-
gen. Aan deze uniefbestonden immers
reeds 4 dergelijke opleidingen'.
Vrij merkwaardig was ook de vast-

stelling bij het invoeren van dit
programma begin dit akademiejaar.
dat de studenten uit de tweede kandi-
datuur wiskunde niet over de nodige
voorkennis beschikten om deze rich-
ting te kunnen volgen. De onderwijs-
werkgroep vraagt zich af of men op
een meer doordachte man ier betere
programmavoorstellen kan doen.
Door al deze moeilijkheden rond de

nieuwe richting is deze natuurlijk niet
meer zo populair bij het gros van de
studenten. Niettegenstaande was er
een inschrijving. De persoon in kwes-
tic werd wel van diverse zijde af-·
geraden om het te doen, maar hij hield
voet bij stuk. De nieuwe richting
bestaat dus en er is momenteel één
st udent.
Daarnaast kampt men bij Wina nog

met het probleem dat door ziekte van
een prof er hoogstwaarschijnlijk een
keuzevak uit de tweede licentie niet zal
gegeven worden. Dat terwijl dit vak
door vele studenten gekozen wordt,
onder andere omdat het interessant is
voor de lerarenopleiding. De stu-
dentenvertegenwoordigers van Wina
zullen er bij de POK in ieder geval op
aandringen dat dit vak zou behouden
blijven. 0
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amnestiemaatregelen en dit veertig
jaar na de feiten. In die zin is trouwens
ook een boodschap gericht aan de
paus. Wat betreft zelfbestuur heeft
TAKgeen zelfstandig uitgewerkte visie.
Elke groepering die daarrond werken
wil, kan bij TAK terecht. Voorwaarde
is wel dat het voorgestelde zelfbestuur
demokratisch moet zijn."
Hoe zit het dan met de aanwezigheid

van NSV'ers (te herkennen aan de grijze
petten) bij de aktie? "Die mensen van
NSVopereerden binnen het kader van
TAK. De nationalistische ingesteldheid
van TAK laat verschillende invals-
hoeken en maatschappijvisies toe,
gaande van NSVover Vlaams blok tot
Vlaamse socialistisch-republikeinse
beweging Arbeid. Een 'brevet' van
nationalisme als dusdanig kan van
geen enkele politieke kleur of zuil als
alleenrecht toegekend worden. Het
rAK vermijdt dan ook elke ideo-
logische-politieke proliferatie en wil
enkel een aktiegroep vormen waar alle
Vlaamsgezinden mekaar kunnen tref-
fen." Totdaar Bruno Huygebaert.
Oh ja, toen we dan eindelijk in het

stripkafee door de cos een pint je
kregen aangeboden, mochten we ook
even de hand van Erik Van Rompuy
schudden. Voorwaar een geslaagde
avond, vindt u ook niet?

Groots optreden van de ordediensten

Relletjes .na lezing van Martens
Nietsvermoedend gingen

twee Veto-redakteurs na
de lezing van Martens

richting Universum, alwaar de
premier het stripkafee van de
cos zou openen. Groot bleek
dan ook de verwondering toen
bleek dat niemand ook maar de
straat mocht oversteken aan het
kruispunt bij het stadspark. Het
was immers volledig afgegren-
de'" door de Leuvense politie,
gewapend met de wapenstok en
een mondvol brutaliteiten.
Enkele minuten voordien was de
premier door NSV'ers (Nationalisti-
sche Studentenvereniging) en TAK'ers
(Taal Aktie Komitee) bekogeld met
eieren en voetzoekers, terwijl werd
geskandeerd : "Geef om wapens, Ma r-
tens" en "België barst"!
De premier bleek letterlijk het kafee

te zijn binnengevlucht. Enkele stoere
Politiebonken hadden postgevat voor
de deuren van het kafee en beletten
iedereen de toegang. Bovendien ston-
den zowel aan de Valk als aan de
biblioteek combi's met rijkswachters
in overvalkledij.
Binnenin bleken zich slechts een

dertigtal gegadigden (CoS-leden?) te
bevinden. Toen we later een promi-
nent cns-hd hierover ondervroegen,
beweerde deze dat een en ander op
initiatief van de 'staatsveiligheid' ge-
beurd was. Deze zouden gealarmeerd
zijn geweest door de recente aanslagen
van de CCCen de aanslag op Thatcher
in Brighton. Bezorgd om het heil van
de premier, zouden zij daarop maar
een klein aantal personen hebben
binnengelaten.
Hierdoor ging natuurlijk de vOÇJr

een groot publiek bedoelde stunt, nl.
dat Martens het stripkafee onder grote
belangstelling zou openen, volledig de
mist in.

Volgens een kelner van het Univer-
sum krioelde het binnenin trouwens
van de BOB'ers: "Deze zijn te her-
kennen aan hun pak met klassieke snit
en aan het feit dat ze praktisch niets
konsumeren."
Omstreeks elf uur dook premier

Martens in zijn klaarstaande Merce-
des, enkele voetzoekers ontploften en
in ware Amerikaanse gangsterfeuille-
ton-stijl vertrok de wagen, langs
weerskanten geflankeerd door de
breedborstige veiligheidsagenten.
Na afloop ondervroegen we Bruno

Huygebaert, voorzitter van TAK-leu-
ven, naa r de motieven achter de aktie:
'jAK is in de eerste plaats een
aktiegroep met als gemene deler een
nationalistische ingesteldheid. Ook
deze aktie kaderde rond de drie
werkingsassen van TAK: Amnestie,
Taalaktie en zelfbestuur. Zo worden
nog steeds meer dan 800 gezinnen
sociaal getroffen door het gebrek aan

BOM

Aan de uitgang van de Grote Aula
hield de fluisterkampagne een stille
wake met kaarsen na de lezing van
'Martens.
De aktie werd gevoerd om de

bewapeningspolitiek van de huidige
regering aan te klagen. De a~tie-
voerders protesteerden tegen het !'eit
dat vorig jaar nog beslist werd tot de
aankoop van nieuw legermaterieel
voor 100 miljard frank en dat er nu
al sprake is van nieuwe bedragen.
Bovendien zou België II miljard
ekstra gaan besteden aan de NAVO.
Ook de voorbereidende werkzaam-
heden voor de installatie van de
kernraketten op de basis van Flo-
rennes. werden aangeklaagd.
Wetenswaardig is wel dat de BOB

op voorhand de protestborden met
slogans had laten in beslagnemen.
Van een personeelslid van de Grote
Aula vernamen wij dat die avond 70
politiemensen in burger "de zaak
gewoonweg overgenomen hadden ".
De tijd dat de politie niet op de

kampus mag opereren is blijkbaar
voorbij. Of was .dit de uitzondering
die de regel bevestigt?' (BOM)

De Somer en
de raketten ...

Sinds hij bij dt opening van het vorige
akademiejaar aan de KUL de wereld met
verstomming sloeg met een pacifistisch
standpunt ten aanzien van de opstelling van
kernraketten in ons land, heeft De Somer
bij andere gelegenheden zijn standpunt van
toen nog wat gepreciseerd. Bij de Universi-
taire Vredesdagen in maart van dit jaar
bijvoorbeeld. was hij op alle universiteiten
in dit land eengraaggezienespreker. Recent
gaf De Somer een interview weg aan het
maandblad Vrede'.
De Somer verklaart er zich opnieuw

voorstander van het zetten van eenzijdige
stappen. cfr. de visie van de vredesbeweging'
in dit land. 'Met het tiende. zelfs met het
honderdste deel van het atoomarsenaal
waarover het Westen nu beschikt. blijft er
genoeg over als afschrikkingsmiddel om de
Russen van een atoomoorlog te weerhou-
den'. aldus De Somer. 'Ik zie wel in dat het
Westen niet van de ene dag op de andere het
bezit van alle atoomwapens kan laten
vallen. Dat zou leiden tot een verhoogde
dreiging van de andere kant: ze zouden hier
ongehinderd kunnen binnen komen. Mijn
tesis is: de spiraal naar beneden doen
draaien in plaats van naar boven. Ik meen
dat wij daarin het voorbeeld moeten geven.
omdat het risiko praktisch nul is.'
Dé Somer kantte zich ook fel tegen het uit

handen geven van de beslissing om atoom-
wapens vanuit ons grondgebied te gebrui-
ken aan de Amerikanen. 'De beslissing om
atoomwapens te gebruiken overlaten aan
de Amerikaanse president betekent in feite
het opheffen van de Europese onafhanke-
lijkheid. Zelfs indien u in de persoon van
Re,agan vertrouwen zou kunnen stellen.
weet u niet welke president Amerika binnen
10 of 20 jaar zal hebben. Ik verwijs naar het
voorbeeld van Hitier. Hij was een man uit
het zogezegde 'beschaafde en christelijke
Westen'. Het is nog maar 50 jaar geleden
dat Hitier opkwam. Hij was niet een man
die enkel gesteund werd door de marginalen
van de maatschappij. De Duitse intelligen-
tia, de zakenwereld stonden achter hem.
Wij mogen dat niet te vlug vergeten. Zulke
nieuwe Hitier zou ook in de toekomst aan
de macht kunnen komen. Mocht Komeiny
de atoombom hebben. hij zou die wellicht
afwerpen. meent u niet? Het is een veel te
gevaarlijk wapen in handen van godsdien-
stige. ideologische of nationalistische fana-
tici. Daarvan is noch de toekomst noch het
Westen gespaard. want niemand weet wat
er uit de krisis kan voortkomen'.
De Somer betreurt het fel dat in de

diskussies rond de raketten de etische
problemen verzwegen worden. 'Onze op-
vatting over oorlog of atoombommen
moeten niet alleen in militaire of politieke
termen gesteld worden. maar ook bepaald
volgens de eigen visie van de christelijke
mens. Indien het christendom toch iets
méér aan de wereld te bieden heeft dan
bijvoorbeeld de Sovjets. dan moet onze
houding terzake volledig anders zijn.'Dat is
wat mij het meeste stoort in de voorlich-
tingsbrochure die door de regering uitgege-
ven werd als pleidooi voor het opstellen van
de atoomraketten. In al die diskussies
wordt over de etische problemen gezwegen.'
Enkel wordt gesteld 'als de Russen zoveel
kernraketten hebben. moeten wij er ook
zoveel hebben'. Dat vind ik onlogisch. niet

alleen uit etisch standpunt. maar ook
militair. Men kan zich immers niet baseren
op de klassieke termen van evenwicht. zoals
toepasselijk op konventioneIe wapens. Zo..;;
wel de kwaliteit van die wapens. als de
mentaliteit van de mensen die ze bedienen
zijn van zeer groot belang. Als u ziet welke
middelen de Amerikanen hadden in Viët-
nam. waar ze de oorlog verloren hebben. als
u ziet hoe moeilijk de Russen het hebben in
Afganistan.'

(I) Vrede. mei 1984. pg. 18 e.v, wordt
uitgegeven door de Vrede vzw. Knokke-
straat 44. Gent.

Zelfmoordpil bij
kernaanval

In '''De Standaard" van 15 oktober ver-
scheen het berichtje dat studenten van de
Amerikaanse Brownuniversiteit in Provi-
dence het voorstel goedkeurden om in de
universiteitsapoteek een voorraad zelf-
moordpillen op te slaan voor het geval een
kernoorlog uitbreekt.
1044 Studenten stemden voor, 687 tegen.

De uitspraak van de studenten is echter niet
bindend voor de universiteit. waarvan het
bestuut trouwens al liet weten nog voor de
dood niet-toe te geven aan deze plannen.

Ahimni voor
afschrikking

De universiteit oordeelt sinds jaren dat de
afges.tudeerden ook hun portie inzicht in
het universitaire gebeuren mogen behou-
den. Daartoe dient naast de diverse oud-
studentenverenigingen ook het blad Alum-
ni Leuven. Dit driemaandelijkse tijdschrift
kwam met zijn herfstnummer op de
proppen. En wat blijkt: de meest kassarite
uitspraak uit De Somers redevoering wordt
in een kadertje als kwasi-redaktioneel
opgenomen. "Heeft het zin om mensen met
één kans op vier om te slagen nog naar de
universiteit te halen?" Het redaktioneel
vindt dat de politieke overheid eindelijk
eens moet ophouden met het schermen met
"dernokratisering, gelijkheid en andere
grote principes". Voorwaar. ook hier komt
het universitaire gelaat in deze krisistijd
weer te voorschijn.
Zij die Veto nr. 2 niet gelezen hebben.

kunnen in dit nummer overigens terecht
voor een ingekorte rede van onze rektor. Er
wordt ook nog met Hugo Poppe (prof.
Wetenschappen) gesproken. en dit "meer
dan een losse flodder over het weer van
morgen. van volgende week. volgende
maand. volgend seizoen. Het is een beleve-
nis... waarbij de wereld plots anders
wordt". Aangeraden kost dus.
Het meest boeiende artikel werd geschre-

ven door professor Lamberts van de
Geschiedenisfakulteit. Hij verhaalt één en
ander over het in 1977 opgerichte KAOOC:
het Katholieke Documentatie- en Onder-
zoekscentrum. Dit centrum wil de docu-
mentatie betreffende het katolieke leven in
Vlaanderen vanaf het einde van de 18de
eeuw verzamelen en ze ordenen. beschrijven
en wetenschappelijk valoriseren. Het weze
maar gezegd. Het centrum is overigens te
vinden in de centrale biblioteek.

Van aanranding
tot zwangerschap

De editie 1984-1985 van het zakboekje van
de vrouw is uit. Hierin wordt alle informatie
voor de vrouw alfabetisch samengebracht.
in een notedop als het ware. want het boekje
telt zo'n 211 blz. Het initiatief bestaat
al enkele jaren en wordt met geregelde
tussentijden aangepast.
Toch enkele bedenkingen. Naast de

uitgevers RoSa en Kluwer vinden we ook
Knack weer terug. wel een beetje vreemd na
al die seksistische reklame van hun kant.
Verder zijn sommige termen verouderd.

Zo wordt er bijvoorbeeld nog steeds
melding gemaakt van geslachtsziekten waar
het geslachtelijk overdraagbare aandoenin-
gen zijn. Dat dit laatste geen eufemisme is
blijkt bijvoorbeeld duidelijk bij syfilis
(jawel sigma) waar de problematiek hoofd-
zakelijk van neurologische aard is. Op zo'n
manier haalje dit tema natuurlijk niet uit de
schaamte hoek .

Gelukkig zijn er ook suggestiekaarten
voor aanvullingen en verbeteringen. bijge-
voegd. Hopelijk worden die druk gebruikt
om nog andere feilen zoals het niet
vermelden van uitgaven van organisaties en
dergelijke uit de wereld te helpen,
Vreemd is ook dat de mannenwereld

probleemloos gekopieerd wordt. Zo vragen
wij ons af waarom al die personaliteiten
(vrouwelijke - het zou er nog aan
mankeren) hun mening moeien verkondi-
gen vooraan in het boekje. Het staat
waarschijnlijk sjiek en misschien levert het
ook wat stemmen op binnenkort. Anders is
ook wat Anders.

Natuurlijke kinderen
Enkele weken geleden maakten we in deze
kolommen melding van de CGSO-brochure
over natuurlijke kinderen (zie Veto 2. dd. 4
oktober 1984). Ondertussen is er nog steeds
niets veranderd aan de wetgeving (daterend
van 1804), Wel worden momenteel nieuwe
stappen in die richting genomen en besteedt
de pers meer aandacht aan deze problema-
tiek.
In De Nieuwe van II oktover 1984 meldt

men dat het wetsontwerp Van Elslande
(daterend van 1978) met betrekking tot deze
materie begin oktober weer op de agenda
van de senaatskommissie van Justitie is
geplaatst.
Of dit ontwerp - dat elk onderscheid

tu'Ssen kinderen die binnen of buiten het
huwelijk werden geboren wil opheffen -
ditmaal heelhuids door het parlement zal
geraken is zeer de vraag. De amenderings-
regels zullen ook nu weer hun eroderende
funktie uitoefenen.
Nieuw is ook dat de Werkgroep Onge-

huwde Ouders op haar beurt overweegt
klacht in te dienen bij het Europees Hof.
Sinds II jaar geleden Paula Marckx, zelf
ongehuwde moeder. zich tot deze instantie
wendde en zes jaar later. in 1979 de
Belgische Staat veroordeeld werd wegens
het niet naleven van de Europese Konven-
tie. is er nog steeds niets veranderd. Het
arrest Marckx is enkel toepasbaar op dat
specifieke geval. Niet alle rechtbanken zijn
even fleksibel als bijvoorbeeld Turnhout.

Stille wake

Tongeren en Hasselt om dit ook in andere
gevallen toe te passen en op die manier in te
gaan tegen een verouderde wetgeving
terzake. Vandaar het mogelijke nut van een
algemene klacht.

Het sta tuut van de
gewetensbezwaarde

wordt verder
uitgehold ...

'Burgerdienst voor de jeugd'. de organisatie
die aan belangenverdediging wil doen op
het terrein van de gewetensbezwaarden in
dit land. staat op haar achterste poten.
Nadat de ministerraad van 21 september
1984 een viertal socio-kulturele organisa-
ties heeft geweigerd. als plaats waar een
gewetensbezwaarde zou kunnen tewerkge-
steld worden. lijkt het hek van de dam. 'Dit
is een gevaarlijke ontwikkeling'. meent BOJ.
'Dit betekent dat alle organisaties die niet in
de smaak vallen van één of andere minister
er gewoon uitvallen en dat er geen enkele
rechtszekerheid meer is', Wat is er loos?
Sinds 1975 kunnen gewetensbezwaarden
niet enkel hun dienst vervullen bij de civiele
bescherming (of ongewapende legerdienst).
maar ook bij socio-kulturele of verzor-
gingsinstellingen. In de wet van 1975 werd
evenwel. gestipuleerd dat 'al deze instellin-
gep bij KB moeten worden voorgelegd en
goedgekeurd door de Ministerraad'. Jaren-
lang werd er vanuit de Ministerraad
nauwelijks aandacht besteed aan de goed-
keuring van deze instellingen. en werd in de
praktijk alles geregeld door de administra-
tie die nakeek of de instelling voldeed aan
de gestelde voorwaarden. De formaliteit
van goedkeuring door de Ministerraad
werd dus niet vervuld. maar de administra-
tie sloeg daar geen acht op. omdat.dit een
soortgelijke situatie was als bij andere
dossiers (cfr. diensten voor erkenning van
jeugd en volwassen organisaties. BTK's
enz ...) In het begin van 1984 gaan echter 2
instellingen. die door de administratie
geweigerd worden als tewerkstellingsplaats
voor een gewetensbezwaarde. in beroep bij
de Raad van State. De Raad van State
antwoordt hierop dat in feite geen enkele
organisatie officieel erkend is. omdat de
genoemde formaliteit niet werd vervuld.
Deze situatie is door de liberale regerings-
partij (PRL) aangegrepen om striktere
kriteria te eisen voor socio-kulturele orga-
nisaties die gewetensbezwaa rden willen
tewerkstellen. Pogingen van Nothomb om
de lijst van.organisaties die sinds 1982 nog
gewetensbezwaarden hadden tewerkgesteld
aan de Ministerraad ter goedkeuring voor
te leggen. mislukten. Intussen zijn er
overgangsmaatregelen getroffen in afwach-
ting dat de nieuwe kriteria opgesteld zijn.
Als op 21/9/1984 de Ministerraad 4 socio-
kulturele organisaties weigert. maakt dit
duidelijk dat de Ministerraad helemaal geen
wetswijziging nodig heeft om kuis te
houden in de organisaties. De Ministerraad
wil zelf oordelen over 'het maatschappelijk
nut' ...
'Alles doet vermoeden dat de zaak zeer

ernstig is en de regering Martens een ware
heksenjacht wil inzetten tegen de organisa-
ties in de socio-kulturele sektor'. aldus BOJ.
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Martens, go home?
Met veel tam-tam was de

komst van premier
Martens naar Leuven

aangekondigd. Gevolg was een
overvolle Grote Aula, waar de
eerste minister vooreerst de kans
kreeg zijn sociaal-ekonomisch
beleid toe te lichten en ver-
volgens in de clinch ging met het
studenten pu bi iek.

De organisatie was in handen
van CDs-Leuven (Christen-
demokratische Studenten), die
hiermee haar werkingsjaar met
grote luister wou inzetten. Eén
en ander liep echter niet volgens
plan.

Incidentrijk
Toen Martens dan met zijn gevolg
onder applaus en gejuich binnen-
schreed, werd hem door enkele Chri-
pol-leden (zie elders in deze Veto) een
symbolisch spaarvarken overhandigd.

Enkele 'gepette' KVHV-studenten
ontvouwden daarop twee spandoeken
met de leuzen 0 tempore, 0Martens en
In '59 uw woord, wanneer uw daad.
Hiermee wilden zij protesteren tegen
o.a. de amnestie-politiek van Martens,
die toch als studentenleider eind de
jaren '50 één en ander beloofde maar
het sindsdien bij die belofte hield.

Toen zij echter ook nog het la Vivat
aanhieven, werden zij door de rest van
het publiek weggefloten.

Hierop nam kersvers CDS-voorzitter
Hugo Bogaert het woord en leidde hij
de premier in als "de bekendste
Christen-demokraat in België" die
"ongetwijfeld het antwoord kent op de
vraag: hoe geraken we uit deze

krisis?" Ekonomie
is ons noodlot

Toen besteeg de premier het spreek-
gestoelte. "Ik voel me 24 jaar jonger.
Immers, zo lang is het geleden dat ik
hier stond als preses van het Verbond,
voordien preses van vvs en voorzitter
van het jeugdkomitee expo '58. Ik kom
hier spreken als eerste minister, maar
niet als een neutrale. Wel als christen-

Dinsdagavond 15 oktober installeerde
ondergetekende zich op een "voor-
behouden" plaats in de Grote Aula
naast de andere aanwezige prominen-
ten: Rektor De Somer, Groepsvoor-
zitter Humane Wetenschappen De
Broek en Leuvens burgemeenster Van
Sina.

Zoals alle rockkonceTten begon ook
Martens' optreden met een halfuur
vertraging, dat door de aanwezigen
werd opgevuld met traag handgeklap
en dito voetengestamp.

demokraat, gesproten uit de Vlaamse
gemeenschap, maar verantwoordelijk
voor bestuur van gans het land."

Volgens Martens wordt onze demo-
kratie momenteel onder druk gezet
niet alleen door geweld, maar ook
door de krisis, die absoluut moet
overwonnen worden: "Ekonomie is
ons noodlot", zei de premier.

"De naoorlogse jaren kunnen in-
gedeeld worden in drie periodes. De
gouden zestiger jaren, gekenmerkt
door een jaarlijkse ekonomische groei
van 5 %, winstgevende balansen, wei-
nig werkloosheid en een sterke sociale
zekerheid. Ten tweede de periode van
'74 tot '81 waar nagenoeg alle funda-
mentele evenwichten ontwricht wor-
den, zowel intern als extern, begro-
tingen, werkgelegenheid, betalings- en
handelsbalansen.

In deze periode trachtte ons land
gelijke tred te houden met andere
landen ten koste van de evenwichten,
door te gaan lenen in het buitenland.

Een derde periode wordt ingeluid in
1981. Van dan af worden pogingen
ondernomen tot herstel en dit door alle
sociale partners. De werkloosheid was
hier in meer streken gestegen dan in
andere landen en betalingsoverschot-
ten werden opgesoupeerd . ..ook de
inkomensverdeling geraakte scheef-
getrokken ten voordele van de burgers
en ten nadele van de staat en de onder-
nemingen.

(foto Veto)

Een nieuwe wind
binnen de Christen-demokratie

Chripol stelt zichzelf voor als een
organisatie dit: zich richt tot alle
christenen, zowel studenten als niet-
studenten, die zich met politie"
bezighouden. Een helt: mond vol om
een brochure mee te openen. Maar
je weet ondertussen wel waa r je aan
toe bent. Zeker als je even verder
leest dat het de bedoeling is via
studiewerk en overleg met elkaar tot
een nieuw christendemokratisch in-
licht en identiteit te komen. De
organisatie is ontstaan als afschcu-
ring van hetCllSen wil blijkbaareen
andere weg inslaan dan het slaafs
opvolgerf van standpunten uit ho-
gcre regionen.

Dat 7ij kontakt zoeken met niet-
studenten is in dat opzicht niet
zonder betekenis. AI te vaak wordt
poliriek bedreven vanuit een intcl-
lcktualistischc ivoren toren. De
voordrachten waarvan deze Veto
verslag uitbrengt vormen daar een
uitsickende illustratie van.

In hun informatiebrochure zet de
groep haar grondslagen uiteen.
Opvallend is de aandacht voor
u k tuelc tema's en nieuwe tendenzen
binnen onze samenleving: vrede en
veiligheid. milieu .... maar ook res-
pekt voor vrije groepsvorming.

I Deze opsomming is niet exhaustief
en binnen dit bestek kan er ook niet
dieper CJP ingegaan worden. Veel
verder dan enkele programrunver-
kluringen komt men in dit eerste
deel overigens niet.

I De werkgroepen (een niet gering
. aantal) Zijn er dan ook om dit alles

verder uit te diepen.
In een tweede deel van do: bro-

chure worden enkele standpunten
vertolkt betrellende hete maat-
schappelijke hangijzers.

Abortus blijft het 'doodmaken van
11'\'1'1/'. Nochtans dient de wetgeving
aangepast en dringt een beperk u: en
duidctijk afgctijnde vorm van lega-
lisatie zich op. Hierbij argumen-
teren zij dat in andere landen bij
legalisatie geen stijging van het
aantal abortussen werd vastgesteld.
Anderzijds komt deze maatregel wel
ten goede van de volksgezondheid
(den" aan de gevolgen van klandes-
tiene ingrepen).

Met betrekking tot de veiligheid
in de wereld is Chripol tegen de
plaatsing van raketten. Wel beplei-
ten ze een drastische verhoging van
Ie konventionelc strijdkrachten.

Wat betreft de ekonomische krisis
stellen zij een toename van de
bedrijfsdemokratie voor i~l de rich-
ting van zellbeheer. Hiertoe zou
ondermeer een scheiding van aan-
delenbezit en juridische beschik-
kingsmacht over de onderneming
kunnen bijdragen .

De drie standpunten worden elk
voorafgegaan door een goed gedo-
kumenteerde historische inleiding
en zijn niet definitief te noemen. Zo
zal de werkgroep Ekonomie en
Samenleving het laatste probleem-
ucbied verder onderzoeken.
- Chripol maakt in elk geval duide-
lijk dat er binnen de Chrisrendemo-
kratie nood is aan bezinning en dat
een slaafse volgzaamheid aan partij-
en andere standpunten van hoger-
hand niet de enige weg is. Een
interessant initiatief. al is de vraag
of de groep niet teveel hooi op de
vork genomen heeft.

J ..Neels

Voor de informatiebrochure (25 bfr.)
en verdere inlichtingen kan men
terecht bij Guy Vandenbrande, Tien-
sostruut 118. Er is een brochure over
Martens V (Socio-ekonomisch door-

_gelicht) vcrschenen (eveneens 2~ hfr \

Deze hele ontwikkeling gebeurde
echter zeer geleidelijk en het heeft
geruimte tijd geduurd voor men zich
van dit alles bewust geraakte", aldus
Martens.

"De verkiezingen van november '81
waren echter een keerpunt. De werk-
loosheid kreeg toen definitief het
perspektief van lange duur en de
overheidstekorten werden reusachtig.

Wat voor deze verkiezingen on-
mogelijk was, was het erna wel: nl. het
voeren van een echt herstelbeleid.

De regering heeft hiertoe 3 priori-
teiten gesteld:
I. Het konkurrentievermogen van de

ondernemingen moet worden
rechtgetrokken.

2. De overheidstekorten, die in '81
nog 13% van het bruto nationaal
produkt bedroegen, moesten terug-
gedrongen worden. Hierbij is het
objektief 7% tegen I januari 1987,
waardoor we op het nivo van het
EEG-gemiddelde zouden komen.

3. De werkloosheid moet bestreden
worden. In de bedrijven moeten
hiertoe nieuwe arbeidsplaatsen ge-
kreëerd worden. Het parallelle
arbeidscirkuit van de overheid kan
immers maar tijdelijk zijn.

Er werd toen bovendien geopteerd
voor een shockterapie. Zo werd de
Belgische Frank met 8% gedeva-
lueerd. Bovendien werd, niettegen-
staande het protest van vooral de
vakbonden, de automatische indexe-
ring van de inkomens met 2% op-
geschort, wat een bedrag vertegen-
woordigt van 29 miljard (9 miljard
sociale bijdragen, 8 miljard belastin-
gen, 12 miljard netto-Ionen). Dit was
vooral noodzakelijk om de konkur-
rentiekracht van de ondernemingen te
herstellen. "

Interventionistisch
Martens wees ook op de paradox dat
een zgn. centrum-rechtse regering toch
een uitermate interventionistische po-
litiek voert, sterker dan in de andere
EEG-landen. De zogenaamde 5-3-3
politiek (5 % arbeidsverkorting, 3 %
matiging, 3% kompenserende in-
dienstneming in bedrijven) hebben
positieve resultaten opgeleverd, aldus
de premier: "Wanneer we cijfers van
het eerste trimester van '83 en '84
vergelijken, dan zien we dat het verlies
aan arbeidsplaatsen gestopt is en dat er
IS 000 nieuwe werden gekreëerd. Bo-
vendien is er een vermindering van de
werkloosheid in september '84 ver-
geleken met september '83.

Gelet op de onzekerheid van de
interne konjunktuur is de vraag ech-
ter: kan deze positieve ontwikkeling
doorgedreven worden."

De drievoudige doelstelling van de
regering is werkelijk het minimum
minimorum: "Alleen op basis hiervan
is sociaal-ekonomische vooruitgang
mogelijk. AI te beaat optimisme is
echter voorbarig. Zo zorgt de sociale
zekerheid voor 1/3 van het totale
inkomen van de bevolking. Dit is een
formidabel mechanisme dat zeer strak
in de hand moet gehouden worden".

Cliristendemokraa t
"Nochtans ben ik ook christendemo-
kraat", sprak de premier. "Steeds zijn
minimumlonen en -inkomens ge-
spaard en is ook elke sociale ver-
goeding geïndexeerd. Di} is nu niet

Café

VOOR DAG - EN
NACHTVLINDERS

langer mogelijk maar dat betekent
daarom nog niet dat we deze principes
om de zwakkeren te beschermen
zomaar opgeven."

In België is ook al jaren lang de roep
te horen naar meer politieke duidelijk-
heid, bijvoorbeeld de opdeling in
progressieven en konservatieven.

Maar is het geen fundamentele
voorwaarde voor de oplossing van de
krisis dat samenwerking noodzakelijk
is?

De westerse wereld heeft behoefte
aan een nieuw maatschappij- en mens-
beeld. Er is een sterke behoefte aan
vernieuwing in gedachten. De chris-
tendemokratie, die nu schijnbaar in
moeilijkheden verkeert, biedt deze
nieuwe visie. De christendemokratie
wil kansen geven aan de kreatieven,
die ook oog hebben voor mensen in
nood. Maar voor de christendemo-
kratie zal alles afhangen van de
komende generatie, besloot Martens,
waaraan het groot deel van het publiek
zich overgaf aan enkele minuten
applaus.

Debat
Daarop beantwoordde Martens en-
kele vragen.

"Hoe rijmt u het standpunt van de
regering (en van de cvs) in verband
met kernraketten, met het genuan-
ceerde standpunt van 'partijgenoot'
rektor De Somer?" , waarop Martens
gewoon het officiële regeringsstand-
punt debiteerde: De Belgische rege-
wil wel dat er onderhandeld wordt. AI
of niet installatie van de kernraketten
is verbonden aan het sukses van deze
onderhandelingen.

Omdat we deel uitmaken van de
NAVO, moeten we onze verplichtingen
nakomen, maar wij spelen geen pas-
sieve rol! Alleen door ons vastberaden
te tonen, kan de Sovjetunie bewogen
worden tot bepaalde stappen. De
geschiedenis zal uitwijzen wie gelijk
heeft, aldus Martens.

"Heeft de KUL geld gestort in de
verkiezingsfondsen van de cvp?"

Waarop Martens lakoniek: "Ik
weet het niet."

En de vraag: "Wie zou u willen als
president van de Verenigde Staten?"
ontlokte het antwoord: "Als eerste
minister mag ik mij hierover niet
uitspreken. "

"Wordt de geloofwaardigheid van
de parlementaire demokratie niet sterk
aangetast door enkele kleinigheden
zoals het gekonkelfoes rond Pégard en
het parlementair absenteïsme?"

De premier antwoordde hierop dat
er teveel parlementsleden zijn (400 in
Kamer en Senaat tegen slechts ISO in
Nederland) en dat er opnieuw een
grotere politieke macht moet gegeven
worden aan de parlementaire frakties
en fraktieleiders i.p.v. de partijbestu-
ren.

En wat betreft de 'amnestie' kon sta-
teerde Martens dat tot nu toe nog geen
enkele regering erin geslaagd was, om
een algemene behandeling van de
dossiers met alle partijen door te
voeren.

Als besluit bedankte Hugo Bogaert
de premier voor zijn komst. Deze
laatste nam wel het hem aangeboden
bloemstuk mee naar huis, maar 'ver-
gat' het hem eerder gepresenteerde
spaarvarken. I BDM
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rustig je kaartspelletjes verder. Zeker
als er nog enig drinken bijhoort.
Daarvoor moet je dan wel zelf zorgen,
want als je om 2 uur de "teedarne " een
kopje tee gaat vragen, hol je best zo
snel mogelijk naar je slaaphok. Lig je
dan juist in bed, dan heeft het
plankomitee weer een verrassing in
petto. Zes uur 's morgens en floep: het
schitterende bewijs dat Russische ra-
dio's evenveel decibels (of zijn het
pk's) kunnen afleveren als Westerse.
Naar het schijnt is dit het Pavlov-
systeem om op te staan. Nog niet zo
gekonditionneerd mochten wij dan
.ook Moskou-station bereiken in de
bedstee. Zeer gekonditionneerd door
allerlei fysische faktoren verlieten wij
echter gehaast en slaapdronken de
trein.

Acht dagen door Rusland
De laatste jaren wordt het

stilaan een traditie dat in
de fakulteiten Ekono-

mie, Réchten en Toegepaste
Wetenschappen een jaar naar
Rusland trekt. Ook in Pol en Sok
overweegt men dit akademiejaar
een trip naar het land van de
grote beer te ondernemen. Wij
zonden vorig jaar een medewer-
ker met zo'n reis mee en vroegen
hem een anekdotisch verslag van
dergelijke trip neer te schrijven.
Als opwarmer kan het de studen-
ten, los van direkte politiek-
ekonomische overwegingen, tot
nadenken aanzetten. Hierna vol-
gen zijn bevindingen.

"Rusland bezoeken in de winter. Het
druist tegen alle vogellogika in, Barre
temperaturen. Verkleumde toeristen,
onder invloed van de vodka en de
impressies (bij de een al wat meer het
een dan het ander). En dan een
reisverslag moeten schrijven. Maak
dat mee, op een ogenblik dat je je
inspiratie aan de grens hebt moeten
afgeven. Neen meneer, inspiratie mag
je niet uitvoeren uit dit land. Evenmin
als Russisch geld. Alleen de impressies
konden mee in de valies. Dan maar
neerschrijven vooraleer alles naar de
zolder van ons geheugen verdwijnt.
Onze reporter ter plaatse zal dan ook
geen objektief verslag neerschrijven.
Wat kan men immers verwachten van
een geïndoktrineerde pseudo-Rus?

On the border
Zoals alle reizen start een reis met een
start. Dit behoort tot de meest norma-
le zaken ter wereld, schijnt het. Wij
slaan dit dan ook niet over, want
boeiend was ons vertrek wel. Men
maakt je gedurende maanden wijs dat
je naar Luxemburg gevoerd zal wor- .
den vanuit Leuven. Daar zouden wij
opgestapeld worden in een Russische
SS-20, richting Leningrad. Vol on-
schuld stap je dan op de bus en word je
gedropt in Zaventem. Nu.een luchtha-
ven is wel een luchthaven, maar een

SS-20 is nog altijd geen Russisch
rammelvliegtuig en onze vluch t verliep
dan ook iets trager dan verwacht.
Fasten your seatbelts is onverstaan-
baar in het Russisch, en dat slaan wij
dan maar over. Na enkele uurtjes sloeg
het vliegtuig zijn schaatsen uit en
landden wij veilig op de lokale ijspiste
van Leningrad. Maar tijd om onze
ski's aan te binden kregen wij niet. Aan
de kontrole hadden we die tijd wel,
maar het ijs en de sneeuw hadden toen
reeds plaats gemaakt voor pakken
zenuwen en pakken en zakken. Smok-
kel was mogelijk zij het liefst zeet
onopvallend. Gelieve immers geen
dollars in je paspoort te draaien. We
zijn hier niet op een autokontrole.
"En moet meneer soms een zelfklever
hebben voor zijn kleine? En kijk eens
wat een prachtige jeansbroeken wij

voor u meegebracht hebben. Do you
want some chewing gum?" De gom
erover (tussen haakjes: de "goem" is
een magazijn in Moskou).

Black is black
Zwart geld is in, dat weet elke Belg.
Maar in Rusland leef~ wat dat betreft
in het paradijs, zij het slechts het
aardse. Als geboren en getogen hande-
laars stortten wij ons gedurende een
volle week op alle soorten transakties,
die volgens de wetgeving duidelijk
stonken (neen, geen aankoop van
chemikaliën). Nonkel pater moest het
eens weten. Hopelijk krijgen wij van
dit alles geen zwarte zieltjes.

Russificatie

Een toerist zou geen toerist zijn als hij
zijn reis niet zou kunnen bewijzen met
allerhande illustratiemateriaal. De
Westers-aangelegden onder ons scho-
ten daarom bergen foto's. Maar de
geboren en getogen trappers schoten
vossen en beren (althans de mutsen
ervan). Geef een Rus een hand en hij
neemt niet je arm, maar je broek of jas.
Geef een Belg geld en hij koopt zich tot
een Rus en verwerft enige delen Lenin.

Vijf kilo Lenin, a.u.b.
Breznjew en Andropov zijn dood, leve
Breznjew en Andropov. God hebbe
hun ziel en hun nagedachtenis. Nog
personen die voor eeuwig uit de
geschiedenis verdwijnen. Want dat is
het grote verschil: staa tsleiders wor-
den in het Westen na hun dood groter
dan zij ooit geweest zijn. De Russische
staatsleiders en prominenten (Trotski,
Kautsky, Stalin, Chroestjew ...). wor-
den na' hun dood nog eens doodgezwe-
gen. Enkel de vader des vaderlands,
ons aller kameraad Lenin mag ook ons
aller huisgezel zijn: beeldjes, speldjes,
posters, muurtekeningen... God is
onder ons. Zelfs zijn lichamelijke
manifestatie wordt zorgvuldig be-
waard in een mooi kistje. De schone
slaper stinkt ondertussen wel en enkel

zijn huid is nog te bezichtigen. Want
van binnen heeft Madam Tussaud hem
opgevuld met was. Maar het blijft een
belevenis samen met enige honderden
meters Russen te wachten op een glimp
Lenin. Ondergetekende was zelfs tot
de gelukkigen die meer mochten
beleven. Als verdacht sujet (s=sovjet)
mocht ik enige doortastende bewer-
kingen ondergaan en enkele malen
achteraan de rij herbeginnen. Maar
tenslotte was ik toch bij de gelukkigen
en het leek er zowaar op dat zelfs Lenin
even glim(p)lachte.

Just walking in the snow

Temperaturen in 'Rusland zijn koud.
Maar alles is relatief, zei Einstein.
Sommige temperaturen in Rusland
zijn nog kouder. "This is radio
Moskou. Today the weather will be
fine. Temperatures will vary between
-17 and -25. Tomorrow's forecast:
very hot weather with temperatures
around -8." Koude voeten worden nog
kouder als je koude oren dergelijke
berichten vernemen. Eén voordeel:
sneeuw smelt niet als sneeuw voor de
zon. Elke Rus zijn sneeuwtapijtje en
wij onze sneeuwpret jes. En de ijsjes
zijn ook heerlijk. Zowel op de rivieren,

waar je naar hartelust kan stoeien, aIS
in de handen, waar je uren kan
genieten van zo'n ijsje omdat het toch
niet smelt. Bovendien was de smaak
raak, evenals de smak op het andere
ijs. Allerlei toeristen verdwenen af en
toe eens in de sneeuw, kwestie van te
vermijden dat de een het warmer zou
krijgen dan de ander. In Russia, only
sornepigs are more equal than others.

Pet foods corporation

De Russische basisvoeding is dus het
ijs. Dit wordt naargelang van de dag
der week aangevuld met stoofvlees,
stoofkarbonaden of stoofvlees. En als
echte Rus eet je daar nog enkele
blokjes zuiver vet bij. En wie zei daar
weer dat de Russen niet werken.
Terwijl je aan het voorgerecht begon,
was de soep al daar. Was die koud, was
daar al de hoofdschotel. En als je
(eindelijk) klaar was met je voorge-
recht, stond ook het dessert al voor je.
De Russische ekonomie draait dus
goed: zelfs het eten verloopt daar aan

de lopende band. Zo hadden wij het
natuurlijk niet bekeken. Je huurt even
een restaurantje af dat duidelijk be-
stemd is voor partijleden. Voor luttel
(zwart) geld eet je je dan rond aan
allerlei heerlijkheden en ber&ies ka-
viaar. En voor dezelfde prijs vloeit de
vodka en de sjampànskawa rijkelijk.

Close your eyes and...
De omgang met het Russische volk
verloopt niet van een leien dakje. Over
het algemeen zijn zij zeer gesloten en
op zichzelf betrokken. Zo zie je een
Rus rustig op straat rondkuieren
terwijl hij eventjes enkele bladzijden
pure wiskunde leest. Zo voel je hoe een
andere Rus je gewoon omverloopt als
je op straat rondslentert. En waag het
niet een plaatselijke schoonheid aan te
spreken (en die zijn er), want zij zorgt
dadelijk voor een wegomlegging.

'k Neem vandaag de trein...
Naar je liefje rijd je in Rusland per
nachttrein. Leningrad by night -
Moskou station in the morning. En
ook hier zorgt de planning voor de
burger. Om 12 uur 's nachts valt de
radio uit. Bedtijd, kindertjes. Maar als
je niet elke nacht met de trein rjjdt,
ontgaat je dit natuurlijk en speel je

Stroomsterkte:
600 personen

Winkelen in Rusland is de meest
eenvoudige bezigheid die er bestaat.
Hierbij volge men de hiernabeschre-
ven procedure. Men plaatse zich op de
stoep. Eén stroom loperaars passeert.
Met een aanloop dringe men binnen in
één of andere opening. Vervolgens
rekuperere men enkele minuten door
zich te laten meedrijven. Op sommige
ogenblikken neme men echter een
snelle beslissing: men volge de hoofd-
stroom verder of men slage af met een .
zijstroom. Gegarandeerd komt men in
een winkel terecht. Men strome mee
naar de plaats waar er iets te koop is.
AI stromend kieze men een produkt.
Vervolgens strome men mee naar de
kassa, alwaar men betale. Daarna
drijve men met het betaalbewijsje
terug naar de produkten, om in volle
vaart zijn koopwaar op te vissen. Uren
kan men zo fantastisch ronddobberen.
Men diene wel op te passen voor
·tegenstromingen en draaikolken. Zie-
.hier enkele voorvallen.

Voorval
Een stroming drijft hardnekkig een
afdeling van een winkel binnen. An-
derzijds verlaat een even sterke stro-
ming het magazijn. Men denkt onmid-
dellijk, alvorens hette laat is: "Er is
hier iets te koop". Men drijft mee de
winkel binnen. Op zeker ogenblik
ve-rlaat men even de stroom om een
bepaald produkt beter te bekijken. Na
. afloop daarvan draait men zich om en
staat nog met zijn tweetjes eenzaam in
een reuzegroot magazijn.
Het kan ook gebeuren dat je met zijn

drietjes naar een verkoopsstand sluipt.
Je wijst naar een bepaald iets en vraagt
om het even te bekijken. Plotseling
ontstaat er een deining en een stroming
stort zich op je. Er moest zo eens een
zeldzaam produkt' opnieuw te koop
zijn ...

De impressionisten
En onze kultuur, zal u zeggen. Die
hebben we nog het meest van al
bijgeschaafd. Maar zoiets valt natuur-
lijk moeilijker te verwoorden dan
enkele anekdootjes. Leningrad was
mooi (en zal dit morgen nog wel zijn):
groteske en prachtige gebouwen, bijna
alle nog in de oude stijl. leder zijn eigen
paleisje was daar ook niets te veel voor
de vrienden der tsaar. Moskou is één
stuk beton met daarbinnen echter
prachtige oasen (denk onder meer aan
het Rode Plein, Kremlin ...). En de
Russische musea zijn even Russisch als
de fritten Arabisch zijn. Allerhande
mooie interieurs (van hoofdzakelijk
Italiaanse ontwerpers) en een rijkelijke
inhoud. Vooral de Franse impressio-
nisten lijken al hun meesterwerken
ginder afgeleverd te hebben. Ook de
Belgische schilders (of hun doeken)
hebben ginder politiek asiel gekregen.
Voor de Russische kunst zullen we
binnenkort eens naar New York
afzakken.

Konklusie
Uiteraard leer je op vier dagen Lenin-
grad en vier dagen Moskon geen land
kennen. Vanzelfsprekend geraak je
nauwelijks in de subkultuur. Toch
krijg je veel vrijheid (wij trokken ons
ook zelden iets aan van de gidsen). In
elk geval loonde het de moeite,
omdat we toch een aantal vooroorde-
len konden bijwerken. Aarzelen om
mee te gaan met een dergelijke reis
(indien financiële problemen niet be-
staan) is enigszins af te raden. Dit
verslagje geeft immers geen volledige
indruk: tientallen bladzijden kunnen
nog gevuld worden. Do swiedanja. En
vergeet de jeansbroeken niet."

bewerkt door TBC
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Het streven naar een
demokratisch beleid
De mens is gemaakt om

zich te bewegen en niet
om zittend door het le-

ven te gaan. In deze tijd. van
komputers, massale automatisa-
tie, massamedia en burokratie
heeft deze stelregel echter haar
waarde verloren. De meeste
mensen - en dit geldt ook voor
de studenten - brengen hun dag
al zittend door, hun konditie en
spierkracht is langzaam maar
zeker verloren gegaan. De reme-
die daartegen is een aktieve
sportbeoefening. En dàt is nu
wat men de laatste jaren aan
onze universiteit probeert te
kreëren.

De instantie die de studenten moet
warm maken voor een dergelijke
sportbeoefening is de sportraad. Maar
wat is de sportraad precies? Hij is de
organisatie van sportverantwoordelij-
ken van de verschillende fakulteits-
kringen, enkele peda's alsook de
sportverantwoordelijken van een aan-

tal speciale sporttakken zoals zeilen,
alpinisme, zweefvliegen speleologie.
Zodoende biedt de sportraad de
student(e) de mogelijkheid zijn ofhaar
sport naar keuze te beoefenen. Zoals
de sportraad zelf onderstreept is het
aanbod inderdaad groot en ruim
gediversifieerd, gaande van alpinisme
tot zweefvliegen, van aerobics tot
zeilen en zwemmen. Eén voorwaarde
is aan dit aanbod tot sportbeoefening
verbonden. De student(e) moet een
sportkaart kopen (250 fr). Met deze
sportkaart kan men wel ten allen tijde
terreinen en zalen betreden en sport-
materiaal lenen.

Een drang naar aktieve sporbeoefe-
ning ontwikkelt men het best door het
invoeren van een "sport-voor-allen
beweging". Men moet de sport zo
demokratisch mogelijk maken. Een
goed sportbeleid betekent zoveel mo-
gelijk mensen optimaal aan sport laten
doen. Dit heeft de sportraad ingezien.
Elk jaar organiseert hij enkele massa-
sportaktiviteiten.
- woensdag 7 november: studenten-

marathon Antwerpen-Leuven
- woensdag 14 november: kwistax-

race op het Hogeschoolplein

- dinsdag 27 november: 24-uren-af-
lossingsloop op het Sportkot
Het Tweede Leuvens Internationaal

Studenten Sport Tornooi (USST) dat
van 6 tot 8 maart 1985 doorgaat,
beschouwen wij niet als een 'massa-
sportmanisfestatie' omdat door dit
tornooi de grote massa niet bereikt
wordt. Slechts de besten van elke .,
universiteit kunnen zich met elkaar W at vo~gt IS ee~ treurlied,

. meten. Wil de sportraad dit tornooi tot een indroevig drama.
een echte massasportaktiviteit uit- Het betreft de onafhan-
bouwen, moet er nog heel wat aan kelijkheid van onze rechterlijke
gesleuteld worden. . macht, of beter de teloorgang

Volgens Dr. U. Claeys, een prorru- daarvan. En hoe een KUL-
nent sportdeskundige, rust een goed . ..,
sportbeleid op drie pijlers: de infra-' r~~htenprof daar zijn steentje toe
struktuur, het kader (de professionele bijdraagt.
begeleiding van de sportbeoefenaars),
de organisatie.

De infrastruktuur en het beschikba-
re kader om de sport tot een ideale
ontwikkeling te brengen, is aan de KUL
voldoende ontwikkeld (denken wij op
het vlak van de infrastruktuur maar
aan de sinds verleden jaar geopende
atletiekakkomodatie). De organisatie
ligt nu precies in handen van de
sportraad, een sportraad zonder twij-
fel bezield met de beste intenties. Of
haar organisatorische kapaciteiten a-
dekwaat genoeg zijn, moet in de loop
der maanden duidelijk worden. Veto
zal een verslag uitbrengen van de
komende massasportmanifestaties.
Hopelijk zullen de doelstellingen die
de sportraad voor ogen heeft wel
degelijk gerealiseerd worden.

....

..
..
:+

Sportraad heeft dit jaar twee nieuwe vrijgestelden (één meer dan vorig jaar] Jas Goovaerts: "Het spar/aanbod is
ruim en gediversifieerd, gaande van alpinisme tot zweefvliegen, van aerobics tot zei/en en zwemmen. Daarbuiten zijn

. er nog de grote massa-manifestaties. (foto Veto)

Het beste
uit de kringbladen
GERMAANTJE - Ook in deze nieu-
we jaargang van Veto zullen weer in de
mate van de door de kringen geboden
mogelijkheden, kringblaadjes bespro-
ken worden. Tot meerdere eer en
glorie van het kringschrijverschap zal
het schrijverdom waar mogelijk op-
gehemeld worden, op voorwaarde dat
het niet om echt schrijverdom gaat.
Voor ons ligt nu al het nulnummer van
het Germaantje, het kringblad der
Germanisten. Dit Germaantje heeft
tegenover vorig jaar een ander kleedje
gekregen, en het dient gezegd: het
rokje past de inhoud erg goed. De
aankleding is over het algemeen vrij
stijlvol en zweemt zelfs naar het
luksueuze, zeker wat de kaft aangaat.

In tegenstelling tot de doorsnee
Gerrnaantjes staan in dit nummer nog
geen echte literaire inspanningen. De
student is tijdens de vakantie immers
niet geneigd zijn ontboezemingen aan
het papier toe te vertrouwen. Het
nulnummer bevat dan ook hoofd-
zakelijk 'zakelijke' informatie. Daar-
voor werd de bijbel overigens nog eens
van stal gehaald, want het eerste
artikel begint met "In den beginne was ..
het woord". Onder deze titel wordt de
eerstekanner welkom geheten. De
auteur steekt van wal met een wel-
komstlied, een loflied op een nieuw
begin. Dit nieuwe begin is dus de
opening van het jaar. En bij die

opening hoort de traditionele voor-
stelling van het nieuwe Germaantje en
van de traditievaste Germaniakring.
Zodoende weten wij nu dat Germania
naar buiten toe vertegenwoordigd
wordt door een presidium. Dit presi-
dium zal in de loop der tijden het
woord nemen en zich tot de Germanis-
ten richten. Deze Germanisten mogen
echter ook hun portie lettertjes op een
papiertje toeschuiven. En ja hoor, zo
zij willen, mogen zij dit alles nog
komen typen ook. U hoort het reeds,
inspraak troef.

Monitoraat
Na het welkomstwoord komt een
andere voorstelling. Hiervoor werd
het monitoraat ingehuurd. Dit gezel-
schap is opgericht 'Om ondemokra-
tische toestanden (geef toe, de repe-
titors zijn niet goedkoop) uitde wereld
te helpen. In Germaanse werden de
monitoren ondertussen een integraal
deel van de eerstekandidatuurspro-
gramma's. Zij verlenen vaktechnische
en studiemetodische hulp. Voor die-
genen die hiervan een depressie krij-
gen, bestaat de mogelijkheid om in een
privee-audiéntie psycho-sociale hulp
te krijgen. AI bij al een interessante
uitleg over het wel en wee van het
monitoraatscirkus. Men kan alleen
maar hopen dat de eerstekanners na
dit betoog het nut van de instelling

inzien.
Vakjes vullen

Interessant is zeker het daaropvolgend
artikel. Als tegengewicht ten opzichte
van de officiële prietpraat over de
inhoud der vakken worden een aantal
studenten visies neergeschreven. Zo
weet de doorsnee-student vaak veel
meer over de ware inhoud van die
vakken. Tevens worden moeilijkheids-
graad, anekdotische waarde en aan-
wezigheidsnoodzaak voor de diverse
proffen aangehaald. Zoals over de
kursus Algemene Taal weten scha p:
"Het handboek: een Aula-pocket...
Het recept: drie termen, vijftien voor-
beeldjes, dit goed roeren en je hebt 'n
hoofdstuk waarin veel gedrukt, maar
weinig gezegd wordt. Men blijft voort-
durend aan de oppervlakte spartelen
en slechts tweemaal per jaar gaat men
in de diepte: in juni en in september."

"Het eksamen is gericht op detail-
kennis !! Het systeem is multiple-
choice (type zo ja, dan neen, zo niet,
waarom dan wel ?)." Een handzame
bagage voor de beginnende student,
als het ware.

Germania's prentenkabinet toont
ons dan de hoofden van de verschil-
lende professoren. Deze. doen hun
absolute best om er zo doodernstig
en sullig mogelijk uit te zien. Het .is
blijkbaar niet aan te raden de meerder-
heid dezer vervaarlijk uitziende heer-
schappen (vrouwenschap is er weer
niet bij) in het duister te ontmoeten.
Hoewel donkere beeldekens wel eens
bedriegen, wat het Germaantje voor
zijn prijs duidelijk niet doet. Dit mag
gezien worden en Veto wacht dan ook
gespannen het volgende nummer af.

Vanzwanske

De woorden en daden van
een prof administratief recht

Ons verhaal begint bij ene Daniël
Buyle, nieuws maker bij de BRT-radio.
In december 1981 interviewde hij voor
de BRT Wilfried Martens, CVP-er en
net klaar met de vorming van een
nieuwe, rooms-blauwe regering.

Over de degelijkheid van dat inter-
view liepen de meningen nogal uiteen.
BRT-opperhoofd Vandenbussche (ook
cvr) vond het "te hard", niet objektief
genoeg, en verbood Buyle onder
andere nog buitendienst (de Wet-
straat) te doen.

Buyle nam dat niet, en tekende,
gesteund door zijn kollega's, verzet
aan bij de Raad van State. Dat is het

E.F. Griepvaccinatie
voor liefhebbers
liefhebbers
MEDISCH CENTRUM - Griep wil
wel eens voorkomen in dit miezerige
landje, en meestal duikt hij het eerst op
bij personen die fysisch vermoeid zijn.
Om die reden wil hij wel eens in de
eksamenperiodes rond januari-febru-
ari minder resistente personen aan-
doen. Meestal is dit dan ook geen
prettige gebeurtenis, tenzij je per se een
eksamen wil uitstellen. Het is echter
mogelijk zich tegen griep te laten
inenten. Vaak wordt aan het nut van
dergelijke inenting getwijfeld, en niet
altijd helemaal ten onrechte. De
inenting biedt alleen bescherming bij
de soorten griep die goed aansluiten bij
de vaksinatiesoort. Toch zou het ook
nuttig zijn om zich eventueel te laten
inenten, en dit vooral wanneer men
dergelijke vaksinatie niet als een
eenmalige gebeurtenis ziet. Geregelde
voorzorgsbehandeling lijkt immers
toch een zekere resistentie op te
leveren op langere termijn.

Het Medisch Centrum heeft dit jaar
besloten niet aktief te werven voor
dergelijke inentingen, omdat de in-
spanning relatief weinig resultaat op'
leverde tijdens andere jaren. Wie toch
interesse zou betonen, al was het maar
voor de nodige inlichtingen, kan
terecht in het Medisch Centrum voor
Studenten, Bogaardenstraat I, Leu-
ven, tel. 23.49.21.

rechtskollege dat administratieve be-
slissingen zoals de tuchtmaatregel van
Vandenbussche kan vernietigen.

De auditeur, het Openbaar Mini-
sterie bij de Raad van State, dat moet
toezien op het inachtnemen van de
openbare orde bij de toepassing van de
wetten, gaf Buyle overschot van gelijk.
Evenzo, in eerste instantie altans,
voorzitter Vermeulen van de Raad van
State. Die laatste stelde eksplisiet dat
een objektieve joernalist dié vragen
moet stellen die elke geïnteresseerde
leek zich stelt.

De CVP, rechter en partij
In haar uiteindelijke arrest gaat de
Raad van State een kompleet andere
richting uit en noemt ze Buyle's
interview "éénzijdig negatief". Vreemd
voorwaar. En niet alleen omdat ze op
die manier volledig ingaat tegen de
mening van de auditeur (wat voor de
Raad van State slechts zelden gebeurt)
en die vän haar voorzitter (Verrneu-
len). Op de koop toe immers is haar
arrest een doorslag van wat het
CEPESS, studiecentrum van de cVP,
over het objektiviteitsvraagstuk bij de
BRT schreef. Enkele voorbeelden. In
het CEPESS-dokument lezen we: "De
BRT dient de nodige schroom te
betonen bij nieuws en duiding". De
Raad van State maakte hiervan: "Bij
het brengen van nieuws en duiding
moet de vereiste schroom worden
getoond". En voor een andere zin in
haar arrest, "De radio- en televisie-
joernalist moet zich onthouden van
handelingen die het publiek kunnen
doen twijfelen aan de onpartijdig-
heid", ging ze te rade bij het CEPESS-
diktaat dat "De joe rna list (zich dient)
te onthouden van handelingen die het
publiek kunnen doen twijfelen aan de
onpartijdigheid" .

Suetens solo
Blijft de vraag hoe deze cvr-frazen, in
weerwil van de opvattingen van audi-
teur en voorzitter, in dit arrest zijn
geslopen. Vrij vlug valt dan de naam
van L.P. Suetens, naast prof aan de"
Leuvense rechtsfakulteit, CVP-water-
drager en één van de drie rechters die
het arrest velden. Schrijnend is wel dat
Suetens door "zijn" arrest én een
onafhankelijke, kritische BRT-joerna-
listiek onmogelijk maakt én het onaf-
hankelijkheidsimago van onze rech-
terlijke macht een zware deuk toe-
brengt. En dat voor een prof adminis-
tratief recht die gedurende lesuren zijn
studenten duidelijk maakt wat de
"behoorlijke rechtsbeginselen" zijn,
dat van de "onpartijdigheid van de
rechter" bijvoorbeeld.

Er is minder nodig om iemand zijn
geloof in de rechtsstaat te doen
verliezen.

TBC PD

Café
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Een goedkope babbel
in een goedkoop kafee
MEDIKA - Weet je nog die tijd van
toen? Herinneringen... een mooie
tapkast... melodietjes uit vervlogen
tijd. Je kan er de regen horen tikken
tegen het dakraam, de suffe tappers
zien snurken op de toog, Gaston -
een levende legende - zaagde tegen de
toevallig halfdronken klant. Gezellig-
heid was troef in dit architektonisch
gedrocht; steeds kon je er lauwflets
bier in vuile vette bekers krijgen. Op
verzoek draaide de gewillige tapper
met een almalepeltje een blonde kraag
op je Stella. De muziek of was het
meditatielawaai kreeg er ook een
centrale plaats in de gedaante van twee
cassettes samen goed voor drie uur
vervormde Michael Jackson.

Temidden van deze onvergetelijke
romantische sfeer staken enkele zwoe-
gers de holle hoofden bijeen om deze
knusse bar voorgoed een plaats te
geven in het bestofte foto-album. De
verkiezingsslogan "Steun deze kroeg
- stem op Thoms ploeg - er is werk
voor de boeg" bleek niet misplaatst.
Onder werk verstonden de leuke
jongens blijkbaar afbreken en de
gehele kroeg vond zijn drieste plaats in
grote afvalkontainers. Uit de stoffige

resten herrees met veel verf, hout,
cement, bloed en tranen ... niets! Of
toch, daar protesteert de ba(a)r(d)ver-
antwoordelijke. Tussen de verstikken-
de grijze rook van een open haard
zonder schouw ontwaar je zowaar
ro~an zetels en dito tafeltjes (meege-
bracht door Maleisische studenten?)

Verder kan je er eindeloos genieten
van rustieke muren met doorlopende
eksposities van studenten. Kunst, in-
tieme propere weecees, kortweg het is
een voor het oog gelukzalige ervaring.

"Waarom dit alles?" vraagt de
totaal ontredderde vaste tooghanger
zich vertwijfeld af. De hele horden
welgekome nieuwe gasten die er voor-
taan de klank en kleur bepalen zullen
er het antwoord wellicht op kunnen
geven. De aktiviteiten (nu woensdag:
trappist kaasavond) volgen elkaar in
een hels tempo op. De bar leeft
duidelijk!

Er bleven echter - gelukkig mis-
schien - wel twee tradities zorgzaam
bewaard: de prijzen blijven laag en de
glazen zijn nog steeds vuil.
Proost!
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Hij waarschuwde ook voor het
misverstand bij veel flaminganten
rond de figuur Le Pen, die hij een
vijand van het volksnationalisme
noemde. Le Pen stelt namelijk de
macht van de staat centraal, zonder
rekening te houden met verscheiden-
heid. 'Le Pen kent geen Elzassers,
Occitanen, Bretoenen ... '.
Tot daar het begrippenkader. Maar

er was niet enkel dat tema en deze
spreker. Eerder op de avond had Bart
De Nijn (vuro-voorzitter) de werking
van de VUJO in een notedop weer-
gegeven, vertrekkend van de vraagstel-
ling of politiek steeds vies en korrupt
is. Als één van de belangrijkste
doelstellingen onthouden we dat de
Volksurnejongeren nieuwe ideeën naar
de vu willen vertalen en laten door-
stromen.

gezien worden. Solidariteit met andere
volksgemeenschappen beperkt zich
dan ook niet tot bijvoorbeeld het
Baskenland en andere verder afgele-
gen gebieden. Met Wallonië kan in
zulke konstellatie als buren samenge-
leefd worden. Wanneer de konflikten
uit elkaar gehaald zijn wordt binnen -
een konfederaliteit solidariteit vanzelf-
sprekend. 'In feite is dit de meest
demokratische weg naar een interna-
tionalisme' aldus Anciaux.
Alles bij elkaar toch een teoretische

avond die de overtuigden nog over-
tuigde. De prangende vraag is of men
op die manier een nieuw kiezers-
publiek bereikt. Een noodzaak, vol-
gens beide sprekers die dit meermaals
benadrukten naar de 'basis' toe.
Toch nog enkele bedenkingen. Of

het hoger geschetste systeem leefbaar
is blijft hypotetisch zolang er geen
eksperimenten in die zin bestaan. Dat
is dan ook 'het' zwakke punt in deze
redenering. Een tweede vraag is deze
naar de ekonomische haalbaarheid,
zeker in de huidige omstandigheden.
Er zijn natuurlijk de studies van onder

enkele Leuvense proffen maar
niet veel over de mogelijke
gezinsverarming die zo'n

Debat Volksuniejongeren

Nog heel wat vragen
te stellen

I

We schrijven woensdag
10 oktober. De kleine
aula loopt halfvol. Op-

vallend veel paarse petjes voor
de informatieavond van de
Volksuniejongeren. Niet zo veel
over tijd wordt dan toch een
begin gemaakt van de avond. In
de grote aula repeteert het uni-
versitair orkest. Een stemmige
avond en ... muziek verzacht de
zeden.

In zijn inleiding schetste Erwin Meule-
pas namens de Volksuniejongeren
(VUJo) de aspekten waarop deze..------------------------------.1 vereniging verschilt van andere stu-
dentenorganisaties. Een soort pro-
grammaverklaring als het ware. .
De bedoeling van de VUJO is langs

partijpolitieke weg aan maatschappe-
lijke verandering te werken. Het
voorvoegsel partij is hierbij essentieel
en dit omdat men niet gelooft in de
kracht van aktiegroepen. Onmiddelijk
werd deze formele stellingname gerela-
tiveerd. De partij wordt wel als
machtsfaktor maar niet als doel op
zich beschouwd.
De inhoudelijke kant berust in

essentie op een volksnationalisme.
Wat dat konkreet inhoudt en wat met
andere woorden de VUJO is, blijft een
open vraag. Vandaar deze kennings-
makingsavond.
Een omschrijving van deze term,

volksnationalisme, blijkt evenwel
moeilijk te geven. Te meer daar men
niet vertrekt vanuit een bepaalde
ideologie (denk maar aan begrippen
als klassestrijd, liberaal vrijheidsbe-
ginsel e.d.). Later op de avond formu-
leerde Anciaux het als 'geen deduktie
vanuit een theorie, maar wel een
induktieve weg vanuit een natuurlijke
en historisch gegroeide feitelijkheid'.
Een hele mond vol waarbij nog heel
wat (nieuwe) vragen te stellen zijn.
Eén daarvan, en niet de meest

intelligente, betreft de situering van de
vu binnen de traditionele links-rechts
verhouding. Hierop replikeerde An-
ciaux met de redenering die men ook in
Theodore Roszak's 'opkomst van een
tegenkultuur' aantreft. Kort samenge-
vat komt dit hierop neer dat deze uit de
negentiende eeuw stammende begrip-
pen hun onnut bewezen hebben.
Getuige hiervan de impasse die zij nu
teweeggebracht hebben. Een nieuw
begrippen- en denk kader zijn dan ook
dringend gewenst.
Wel gaf hij grif toe dat er een

historische beladenheid rust op de
term Volksnationalisme daar die tij-
dens een welbekende periode tot een
blinde kracht verworden was. Met
zware gevolgen overigens, die nu nog
bij heel wat mensen doorspelen. In die
zin had hij dan ook geen goed woord
over voor het Vlaams Blok dat 'onder
het mom van vlaamsnationalisme een
rechtse autoritaire struktuur wil vesti-
gen'.

LATER EEN
VOORDELIGE
LENING.

Vic
Anciaux:

door Vlaams
Nationalisme naar
Internationalisme.

Ook de regeringspolitiek kon in deze
barre tijden niet achterwege blijven.
Hierbij werd scherp uitgehaald naa r de
chrisi:endemokraten die het liberalis-
me achternahollen. Volgens de Volks-
unie is een uitweg uit de krisis niet via
een traditionele weg mogelijk omdat
deze systemen deze situatie juist in de
hand hebben gewerkt. Maar ook de
planekonomie is niet vrij te pLeiten van
deze kritiek. Daarbij komt in België de
kommunautariteit nog om het hoekje
kijken. Vooral de 'wafelijzerpolitiek'
(als gij iets krijgt moeten wij kompen-
saties) legt een te zware hypoteek op de
rijksuitgaven.
Een uit elkaar rafelen van de

ekonomische struktuur lijkt dan ook
aangewezen, volgens de vu. Van
daaruit kan dan een kon federale
staatsstruktuur opgebouwd worden.
En deze moet dan, op lange termijn
althans, in een europese kontekst

ingrijpende hervormingen met zich
kunnen meebrengen.
Hierover willen we momenteel niet

vallen, het was tenslotte een voorstel-
lings- en diskussieavond. En dat
laatste gebeurde ook, in tegenstelling
tot het debat van de jongsocialisten de
avond .voordien, Er werden heel wat
vragen gesteld waarvan zeker één het
vermelden waard is. Het betrof met
name het vu-standpunt met betrek-
king tot de apartheidspolitiek in Zuid-
Afrika. Hierop replikeerde Anciaux
dat men dit vanuit het zelfbeschik-
kingsprincipe enkel maar kan verwer-
pen. Wel was hij niet akkoord met de
internationale politieke benadering
die hij te ekstreern vond, wat een
afbouw van dit regime zijns inziens
tegenwerkte. Applaus van het publiek,
maar dat zal half Leuven wel niet
willen geloven.

Dirk De Naegel



Alles is ontzettend logisch: geen
enkele beweging wringt. Elke houding
Spruit natuurlijkerwijze voort uit de
'vorige. Opvallende bewegingen of
verplaatsingen in de ruimte krijgen een
duidelijk strukturerende funktie.
Zo bijvoorbeeld in Eidetic Body.

Fenley begint met een solo. Ze staat
linksachter, ze komtnaar het midden.
Langzaam strekt ze haar armen voor
zich, en brengt ze naar omhoog. Ze
richt de kop op. Een korte solo volgt,
met pianobegeleiding. Silvia Martins
wachtte al van in het begin, links-
·achter. Als Fenley in haar omgeving
komt, gaat ze deelnemen aan de dans.
Beiden gaan ze van linksachter naar
't midden, met een variatie erbij op de
trage beweging van Fenley. Ook weer
als 'n hele poos later Scottie Mirviss
bijspringt wordt die diagonale be-
weging gemaakt. Tenslotte eindigt de
hele dans met de initiërende, trage
beweging van de koreografe, verdrie-
dubbeld ditmaal. De cyklische struk-
tuur.
Molissa Fenley's volgende produk-

tie wordt Esperanto. Deze produktie
moet gekreëerd worden in de herfst
van 85. Wat de ideologische onder-
grond betreft, schijnt er vooralsnog
weinig veranderd ("Esperanto" als
wereldtaal en als "hoop" kontra de
twee halve wereldbollen en de ver-
zoening). Wat techniek betreft, wordt
het nog effe afwachten. KB, GJ
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niet in staat deze "boodschap" te
ontcijferen. Dat komt doordat het
publiek te veel overweldigd is door de
vloedgolf van bewegingen, verweert
Molissa Fenley zich. (Deze Ameri-
kaanse was ooit bekend als Miss
Energy'en meer van dat fraais.) Mager
ekskuus vinden wij. Met een video-
rekorder en een dansencyklopedie
willen wij eventueel wél een poging
wagen.
De tweede, en belangrijkste "grote

verzoening" is die van het vooraf
"analytisch" opgemaakte, vaste sche-
ma van de koreografie met de dyna-
miek, de intuitie van haar dansende
lichaam. Het abstrakte geheel wordt
op een schitterende wijze omgezet in
een vloeiende, maar overzichtelijke
stroom. Daarenboven ontstaat er een
gelijkmatige 'verdeling van de inhe-
rente spanning: ze blijft gekontroleerd
en wordt daardoor des te subtieler.

Pure Movement
En het is, buiten Fenley's overbekende
virtuositeit, vooral deze tweede tegen-
stelling die de uiteindelijke impressie
van Hemispheres in het geheugen
prent.
De dans komt over als nog "objek-

tiever" dan die van Cunningham's
Company, nog minder narratief, met
nog minder personages en betekenis-
eenheden. Dans om de dans.

Dans als
ikonologisch
ondoorgrondelijk

achtergrond' licht hemelsblaëw, dan
azuurblauw en terug lichter. Het doet
aan Cunningham, Klapstuk 83, den-
ken. Dat niet alleen overigens.
De muziek, van de hand van

Anthony Davis, is doorheen de vier
delen erg verscheiden, gaande van
pseudo-serieel, new music en jazz naar
repetitieve muziek. Davis en Fenley
beoogden een wederzijdse bevruchting
van dans en muziek te bewerkstelligen,
een initiatief waar ze best in geslaagd
zijn.
En dan de bewegingen: vlot, vloei-

end, soepel, nooit agressief. Eén keer
verleidelijk, meestal zeemzoet en toch
vitalistisch. De danseressen staan
nooit stil, huppelend van een pirouette
naar een arabesque, een grand écart in
de lucht zwevend. Alles zo vlot,
luchtig, veerkrachtig, "alsof ze vleu-

bijzonder goed gekozen als omlijsting
van dit ritueel: even opzwepend en
hybride als de beweging van de
dansers. In feite werd ze niet uitgeko-
zen voor dit projekt, maar kwam
gelijktijdig met de dansproduktie tot
stand, in nauwe samenwerking met
Fenley. Zo is een vreemde wisselwer-
king ontstaan tussen dans en muziek,
waarbij de dansers de muziek voltooien
als een soort van geluidloze instrumen-
ten, die afwisselend harmoniëren en
dissonant zijn met de orkestratie. Als
de geluidsband stopt, dansen Fenley &
Dancers gewoon voort op het getrap-
pel van de eigen voeten, a capella.

Maanlicht
Na de pauze verschijnen twee dansers
in zwarte maillots, alleen hun gespier-
de carrures lichten op in het duister.
Molissa toomt zich tijdelijk in en geeft
aldus het publiek de tijd om haar
bewegingen bewust te ervaren. Ze zijn
origineel, dat is duidelijk,je ziet dat ze
bij Fenley horen - de wuivende

gels hebben". Is dat geen ideaal van
klassiek ballet? Maar de klassieke
techniciteit blijft (gelukkig?) beperkt
tot het benenwerk. Bovenlichaam, kop
en armen zorgen voor de nodige
ekspressiviteit. Zij worden fel bewo-
gen, soms kop voorovergebogen. De
armen zijn volledig gestrekt of gebro-
ken, maar nooit geplooid. Af en toe
trekken er rillingen doorheen het
lichaam.

Analyse en intuitie
Hemispheres heeft binnen Fenley's
koncept uiteenlopende betekenissen.
Vooreerst, de twee halve bollen waar
moeder aarde uit samengesteld is, met
de noordelijke, klassieke traditie, en de
zuidelijke gebruiken. Anderzijds slaat
het op de uiteenlopende funktie van
onze twee hersenhelften. Connotaties
als het mannelijke tegenover het
vrouwelijke, het heden en het verleden,
en vooral, het intuitieve en het analy-
tische worden opgeroepen.
Fenley trekt haar konklusies naarde

dans toe, onder het motto van "de
grote verzoening". Vooreerst worden
allerlei uiteenlopende kultuurelemen-
ten naast elkaar geplaatst, met elkaar
gekombineerd. Daardoor ontstaat een
kompleks geheel van betekenissen.
Althans, de intentie ligt er wel bij

Fenley, maar de toeschouwer is (in
normale omstandigheden tenminste)

handen, het ellebogenwerk - maar
toch kan je je niet ontdoen van een
gevoel van herkenning:je zou het vaak
net zo doen, als, als je de energie had ...
Dat komt omdat Fenley in haar
instinktieve en impulsieve dans naast
individuele bewegingen ook oermense-
lijke bewegingen ontdekt, die genetisch
overgeërfd worden. Een voorbeeld:
slingert men beide armen naar links,
dan beschikt men over een voorraad
aan reflexen die tegengewichten naar
rechts verplaatsen, een heup, een
been... Sommige déjà-vus zijn veel
direkter, duidelijker, identificeerbaar:
een pasje calypso, een pasje samba,
buikdans, het Zwanemeer. .. Het is de
kulturele erfenis, die in een zo spon-
tane dans als die van Fenley wel aan de
oppervlakte moet komen. .
Stralend blauwe hemel
(International Klein Blue)
De dansers wervelen weer over de
scène aan het begin tempo, dat na het
rustig intermezzo des te hoger lijkt, nu

Hemispheres

"De hersenhelften van Molissa Fenley
eens door de (rationele) linkerhersen-
helft in geometrische figuren bedwon-
gen, dan weer door de (irrationele)
rechterhersenhelft als wilden losgela-
ten. Het publiek krijgt tenslotte toch
verheven gevoelens bij de "vrijblijven-
de sprongetjes en pirouetjes" (kom-
mentaar tijdens de pauze), mogelijk
uitgelokt door het metafysisch blauw
van de achtergrond, of door de
zakjurken die de dansers om het lijf
zwepen, of misschien wel door de
perfektie van de beweging op de scène,
en het geeft "Hernispheres" een warm
applaus.

Wie is zij,
waar komt zij vandaan?

Molissa Fenley komt niet voor niets
met haar leuze "dance is rnotion" van
over de oceaan. Als Amerikaanse
maakte ze-al vroeg kennis met het werk
van Martha Graham (ekstatisch eks-
pressionisme), Merce Cunningham (de
dans om de dans) en Childs (streng
konceptualisme), kortom, met de

'Ingroeibanen'
of gratis werken
In 'De Bond' en in het vakblad 'De
Onderwijskrant' (nr.35) verschenen
onlangs enkele artikels die het perso-
neelsbeleid van Coens op de korrel
namen. Deze artikels bevatten een
aanklacht tegen het feit dat vele jonge
leerkrachten in het onderwijs ofwel
onderbetaald, ofwel niet betaald wer-
ken.
Zo blijkt het reeds een vrij versprei-

de praktijk te zijn dat jonge mensen
met vrijstelling van stempelkontrole
(soms zelfs zonder dopgeld) in het
onderwijs worden ingeschakeld. Via
een cirkulaire wou Coens deze werk-
wijzerzelfs aanmoedigen ..De vakbon-
den protesteerden echter heftig. Er
wordt hier geprofiteerd van het entoe-
siasme van jonge mensen, en de
situatie van werklozen die hopen door
hun vrijwillige inzet als eerste aan-
spraak te kunnen maken op een
vrijkomende stage- of interim plaats.
Groot was de teleurstelling van enkele
getuigen die deze artikels aan het
woord lieten toen bleek dat een
toegestane stage-plaats of een plotse
interim in de school waar ze werkten
toch door iemand anders __:_een
nieuwe - werd opgevuld.
Ongehoord is ook de manier waar-

op met stagiairs wordt omgesprongen.
Deze mensen werkten vroeger voor
90% van een normale wedde, met het
huidige stelsel van ingroeibanen nog
met 72%. Wel werden ministeriële
richtlijnen uitgevaardigd dat stagiairs
geen eigen klas mogen hebben, en dat
de huidige inloopbaners zelfs geen full-
time werk mag worden toebedeeld.
Maar de praktijk is anders. Vaak
werken stagiairs als volwaardige leer-
krachten, of krijgen ze speciale baan-
tjes waarvoor ekstra-didaktische ka-
paciteiten en ervaring worden vereist
(ze moeten bijvoorbeeld de probleem-
gevallen begeleiden waar de oudere,
volledig betaalde leerkracht zijn ener-
gie liever niet aan spendeert). Waar
richtlijnen niet worden vergezeld van
de passende kontrole worden ze na-
tuurlijk genegeerd. Men zou zich de
vraag kunnen stellen of dit uiteindelijk
ook niet de bedoeling is. Jobs kreëert
dit beleid alleszins niet. 0
moeders en de vaders van de postmo-
derne dans. Ze heeft hun visie persoon-
lijk geïnterpreteerd vanuit haar obses-
sie voor snelheid en uithouding, vanuit
haar Afrikaanse achtergrond - ze
bracht er haar jeugd door -, en heeft
aldus, een nieuwe dansformule ge-
smeed: de dans van de bloedsomloop.
Dat deze dans bij haar vitaal en
energiek is, kan men haar moeilijk
verwijten: ze is nu eenmaal een
dynamisch meisje. Men kan zich
afvragen wat diezelfde formule zou
opleveren wanneer ze toegepast wordt
door een geheel andere persoonlijk-
heid. Scottie Mirviss en Sylvia Mar-
tins, de overige dansers uit "Hernis-
pheres", kunnen daar geen antwoord
op geven: ze dansen Fenley, beter dan
Fenley zelf. RVD

Klapstuk 83 is lang voorbij,
Klapstuk '85 dichterbij.
Als overbrugging enkele

goede dansoptredens. Vorig jaar
waren er reeds Steve Paxton (die
weliswaar door omstandigheden
vrij "gehandikapt" was) en Ar-
dense. Vorige week kwam Mo-
lissa Fenley naar Leuven af-
gezakt. Ze was hier 2 jaar
geleden te zien in "Eureka",
lichtjes teleurstellend. Nu samen
met Silvia Martins en. Scottie
Mirviss in "Hernisperes", mooi
en hemels.
De drie meisjes zijn respektievelijk
gekleed in zwart, grijs en lichtgrijs. Het
dekor is sober, een zwarte achter-
grond. Tijdens Projection wordt de

,,Ik voel een cyclische
behoefte om de twee
hersenhelften te ver-

zoenen en om de bloedsomloop
te doen dansen. Cyclisch, omdat
ik een metaforisch beeld voor
ogen heb van beweging die door
de aders curculeert tussen herse-
nen en spieren", zegt Molissa
Fenley zelf over haar nieuwste
choreografie "Hernispheres".
Op 17 ok tober was in de stads-
schouwburg de ontroerende ver-
zoening van haar gespleten brein
te bekijken.

Avondlicht
Drie meisjes, in lompen gehuld, zetten
zich in beweging. In het gedempte
licht, omfladderd door hun tunika's,
krijgen ze de allures van Griekse
beelden. Aan een waanzinnig tempo
maaien ze door de ruimte. De nieuwe
muziek van Anthony Davis lijkt
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Homo's lastig
gevallen
tijdens doop

Huiszoekingen
op zoek naar
de CCC
Afgelopen vrijdag 19 okto-

ber, maakte dit land voor
het eerst kennis met de

Groupe Intertorce (GIA). Over
het hele land werden 120 huis-
zoekingen verricht bij overwe-
gend ekstreem-links, anarchis-
tisch gezinden. Dit in het kader
van een mammoet-operatie te-
gen het Belgisch kerstekind op
vlak van terreurakties : de 'Cellu-
Ies Communistes Combattan-
tes'. De Groupe Interforce is'
samengesteld uit vertegenwoor-
digers van alle politie- en inlich-
tingendiensten en is gehuisvest;
wordt gecentraliseerd, bij de
Generale Staf van de rijkswacht.
Het zijn overigens troepen van
de rijkswacht, met name de
operationele eenheden 'Dyane',
die ter uitvoering van hetgeen
Interforce heeft beslist, zullen
worden ingezet in rechtstreekse
konfrontaties met de terroristen.

Naast de Groupe Interforce is er nog
het 'Kollege voor de bestrijding van
het terrorisme' opgericht. Deze groep
vervangt de vroegere krisiscentra die
door de regering werden opgericht
naar aanleiding van een of andere
aanslag en heeft een adviserende
bevoegdheid naar de politici toe. In dit
kollege zitten de hoogste funktionaris-
sen van het gerecht (de oudste proku-

reur-generaal), de rijkswacht, de staats-
veiligheid, de rijkspolitie, gerechtelijke
politie en de militaire inlichtingen-
dienst.
In het editoriaal van De Morgen van

15 oktober waarschuwde Walter De
Bock voor het feit dat met de
oprichting van die Groupe Interforce,
de kontroleerbaarheid van de gerech-
telijke, 'operationele en inlichtingen-
diensten veel kleiner is, dan bij de
oorspronkelijke krisiscentra.
"De rijkswachtstaf krijgt via de

nieuw opgerichte Groupe Interforce
bovendien de mogelijkheid om over
echte of Vermeende terroristen (welk
kriterium wordt hierbij gehanteerd?)
informatie te centraliseren afkomstig
uit alle andere inlichtingendiensten.
Dit eenrichtingsverkeer zal misschien
de efficiëntie ten goede komen, maar
de gevolgen daarvan voor de demo-
kratische rechtsorde verdienen beslist
ekstra kontrole", aldus De Bock.

Wapen in aanslag
Na een vijftal aanslagen in minder dan
veertien dagen tijd vanwege de CCC -
een drietal op militaire producenten
die voor de Cruise en/of Pershing-
raketten werkten en een tweetal op de
politieke partijen cVP en rvv - werd
afgelopen vrijdag de operatie Mam-
moet op touw gezet. Diverse ekstreem-
linkse en anarchistische groeperingen
kregen bezoek van wetsdienaars die
het wapen vaak in aanslag mee-
droegen. Zo onder meer vroegere
redakteurs van het weekblad Pour,
militanten uit het vroegere komitee-

Debat jongsocialisten
Gebrek aan idolen
Politieke debatten doen het

nog steeds bij de student.
De motivatie waarom zul-

ke avondvullende aktiviteiten
zo'n aantrek hebben blijft na-
tuurlijk een open vraag. In het
gunstigste geval kan een duide-
lijke politieke interesse veron-
dersteld worden, al dan niet
gepaard gaande met een zekere
vooringenomenheid. Dat laatste
doet in sé niets ter zake. Ander-
zijds is er ook het aspekt show of
sport zo je wil. Twee (of meer)
kemphanen in de arena, sensatie
gewaarborgd.

0" het jongste debat van de jongsocia-
lis' en over de ekonomische politiek
van Martens V bleek noa maar eens
dat dit laatste wel eens wil tegenvallen.
Nr de mededeling dat zowel Eyskens
als Claes om beroepsredenen niet
konden komen verliet zowat de helft
van het publiek het (overigens goed
gevulde) auditorium in de Deken-
straat. Onder hen heel wat 'Eyskens'-
fans zoals mijn buurman - zelf
ekonomiestudent - mij vertelde. Men
kan zich de vraag stellen of er echt zo'n
grote nood is aan supersterren en
idolen.
Ter vervanging van de twee parade-

paardjes werden enkele andere (en
mindere?) goden in de arena gebracht.
Als invaller voor Eyskens fungeerde
professor Heremans die hier aan de
KUL makro-ekonomie doceert. Mo-
menteel is hij ook tijdelijk medewerker
bij het kabinet van minister Eyskens.
Voor de SP kwam Willockx opdagen,
voormalig staatssekretaris, nu opposi-
tieparlementariër en mede-auteur van
het SP-alternatief. Voor de jongsocia-
listen die dit jaar een studentenwer-
king willen uitbouwen een tegenvaller.
Op het eerste gezicht trouwens een

ongelijke verdeling: een (partijjpolitie-
ker tegenover een wetenschapper. Het
werd dan ook een allesbehalve leven-

dig debat, wat gezien de materie
misschien moeilijk anders kon, hoe-
wel.; Tijd dus voor de eerste ronde,
waarin het de bedoeling was beide
Sprekers een bondige uiteenzetting te
laten geven over hun respektievelijk
ideeëngoed. De tien minuten die elke
spreker toegemeten kreeg, werden er'
een half uur voor elk. Veel tijd schoot
er daarna niet over.

Historische benadering
Professor Heremans drukte zijn be-
kommernis uit om de ekonomische
situatie niet te beschouwen vanuit een
aktualistische visie, wat een adekwate
aanpak in de weg staat.
Hij benadrukte het belang van een

brede historische en "internationale
benadering, een stellingname waarin
hij volmondig werd bijgetreden door
Willockx.
Aanknopingspunt werd dan de olie-

krisis in de jaren 70, het prille begin
van de neerwaartse trend. Verder
hekelde hij het kommunautaire ge-
sjacher waardoor de werkelijke pro-
blemen niet aan bod konden komen in
tegenstelling tot de ons omringende
landen waar wel konkrete maatregelen
genomen werden. Bij ons behielden de
gezinnen hun beschikbaar inkomen en
op die manier - aldus Heremans -
werd de verarming doorgespeeld naar
de bedrijven. Gevolg: verminderde
investeringen, verminderd konkurren-
tievermogen en nefaste gevolgen op de
tewerkstelling. Ook groeide het tekort
op de handelsbalans:
De huidige regering gooide dan ook

het roer om en stelde een prioriteit
voor het herstel van het konkurrentie-
vermogen (onder meer door devalua-
tie, loon- en prijzenstop). Daarnaast
drong zich een sanering van de
overheidsfinanciën op, wat - spijtig
genoeg aldus Heremans - gepaard
gaat met een zekere afbraak van de
sociale sektor. Ook was vanuit makro-
ekonomisch standpunt een ingreep op
het strukturele beleid noodzakelijk.
Zo kon men de overregularisering van
de ekonomie doorbreken. Bij dit alles

Graindorge, ex-aktivisten tegen het
Duitse beroepsverbod, ex-leden van
het Komitee voor politieke gevan-
genen uit de periode Baader-Meinhof,
de anarchistische drukkerij 22 Mars,
Gentse anarchisten enz ...
Vooral in drukkerijen werd heel wat

in beslag genomen: bijvoorbeeld het'
adressenbestand van het maandblad
van de 22 Mars. Daarnaast werd uit
deze drukkerij de boekhouding, bro-
chures naast enkele schrijfmachines in
beslag genomen. Dit is een zware klap
voor deze organisatie, daar men zelden
iets teruggeeft van in beslaggenomen .
voorwerpen. Ook bij de koöperatieve
fotogravure Le Piment werden ge-
drukte teksten en fakturen van '83-'84
in beslag genomen.

Uit het Gentse sekretariaat der
anarchisten werden talrijke brochures,
foto's, dokumentenpuit gemaakt door
'ordehandhavers'. Èen aantal kranten
blokletterden zaterdag dat de operatie
zeer suksesvol was geweest en dat men
sporen had gevonden van de CCC,
hiermee de indruk bevestigend dat dit
'ekstreern-links en anarchistisch' mi-
lieu inderdaad schuld had aan de CCC-
aanslagen. Helaas moest bij de vol-
gende editie op maandag ongeveer
alles terug worden ingeslikt, omdat de
'relevante buit' beperkt blijft tot een
paar kopies van een ccc-komunnikee
dat de anarchistische groep Ligne
Rouge had afgegeven bij een drukkerij
met het oog op een fotografische

reproduktie voor het eerstvolgende
nummer ...

Ook in Leuven
Ook in Leuven werd bij een tweetal
personen huiszoeking verricht. Het
betreft twee personen die eerder dit
jaar door Gardiner, de vs-infiltrant in
het vredeskamp van Woensdrecht,
valselijk waren beschuldigd van muni-
tiediefstal uit de rakettenbasis van
Florennes. Die verklaring komt van
een provokateur, die momenteel in een
Nederlandse gevangenis zit, waar te-
gen hem een onderzoek loopt wegens
het bezit van verboden wapens (om-
wille van de genoemde munitiediefstal,
waaraan Gardiner zelf ook verklaarde
te hebben deelgenomen, zal hij wel-
licht eerlang worden uitgeleverd aan
België).

De twee 'Leuvense BOB 'ers die om
vijf uur 's morgens op bezoek kwamen
bij Jan V. vroegen hem eerst of hij de
ccc kende. Daarop legden zij onmid-
dellijk de link met de vredesbeweging,
door te stellen dat ze wisten dat hij
binnen de vredesbeweging aktief was.
Was de reden dat hij binnen de
vredesbeweging aktief was voldoende
voor deze huiszoeking? Jan V. is van
oordeel dat het huiszoekingsbevel
volkomen onwettig was. Als opdracht
stond vermeld: "het zoeken van
materiaal dat kan helpen bij het
onderzoek". Over welk materiaal gaat
het, voor welk onderzoek? Daar dit
soort dingen niet gepreciseerd waren,
is het huiszoekingsbevel volkomen
onwettig, aldus Jan. .
De BOB 'ers zochten in heel zijn huis

naar dokurnenten en verborgen ma-
terialen. Heel de papierkast werd
gedurende meer dan een uur door-
snuffeld, evenals kelder, zolder enz ...
Jan V. heeft stellig de indruk dat de
BOB 'ers duidelijk niet erg geloofden
dat ze hier wat zouden vinden over de
CCC. Naar wat waren ze dan wel op
zoek? Moesten bepaalde archieven
zonodig weer worden aangevuld?

LV

Wi/lockx (links op defoto): "Statistieken relativeren i.v.m werkloosheid"

verwees hij naar de goede A-merikaan-
se en' Japanse ervaring. Later op de
avond werd hij dan ook gekonfron-
teerd met de keerzijde van deze
voorbeeld medailles : nieuwe armoede.
Wat de resultaten van dit beleid

betreft onthouden we dat de komperi-
tiviteit relatief hersteld is, zei het ook
nog zeer broos. Het gezinsbudget en
daarmee samenhangend de konsump-
tie zijn op hun beurt gedaald. Voor de
overige punten is er een stabilisering-
maar geen verbetering - merkbaar.
Zo blijven onder meer de werkloos-,
heidscijfers angstwekkend hoog.
Neoliberale maatregelen

Willockx van zijn kant beaamde het
nut van een ruime benadering maar
hekelde de onkritische probleembena-
dering van deze regering. Vooral het
sterk neoliberaal karakter van de
getroffen maatregelen lag hem zwaar
op de maag. De automatismen (onder
meer dat verhoging van de winst-
marges de bedrijven zouden stimule-
ren tot investeren) die het model

veronderstellen stelde hij in vraag. Hij
gaf toe dat er iets veranderd was ten
goede, maar de verdere kettingreaktie
blijft alsnog uit.

Een tweede kritiek betreft de on-
rechtvaardige verdeling van de ge-
vraagde (inleverings)offers waardoor
een nieuwe armoede ontstaat. Als
toemaatje komen daarbij nog een
aantal cynische maatregelen zoals de
fiskale amnestie.
Wat de resultaten van dit beleid

betreft, beaamde hij dat op twee
vlakken positieve evoluties te onder-
kennen zijn: de reeds hoger genoemde
kompetitiviteit en de effekten op de
handelsbalans.
De povere resultaten met betrek-

king tot de openbare financiën schreef
hij toe aan een tekort aan aandacht
voor de verbetering van de tewerkstel-
ling. Met betrekking tot de werkloos-
heidscijfers moet men, aldus Willockx,
de statistieken relativeren. Halftijds
werklozen zijn daar bijvoorbeeld niet
in opgenomen.
Na deze uiteenzetting verliet nog-

maals een deel van het publiek de zaal.
De vragen die Polspoel (ja, die was niet
in slaap gevallen) na de uiteenzettin-
gen aan de panelleden stelde en de
diskussies die daardoor heel af en toe
eens ontbrandden, lagen nogal eens op
'hoog ekonomisch niveau'. Wellicht
was dit een reden voor de uittocht.

EKONOMIKA - De progressieve
Leuvense homo's hebben elke woens-
dagavond een prettig samenzijn in
hun kafeetje de Roze Drempel, ge-
legen in de Maria Theresiastraat 20.
Uiigerekend die avond werden vorige
weck de kafecbczockcrs lastig gevallen
door twee groepjes zatte Ekonorniku-
schachten. die als opdracht V'.Jn hun
doopmeesters hadden meegekregen de
deur van de Roze Drempel met
donkerbruine verf te besmeuren en de
drempel met bruine leep ietwat glad-
der te maken.
Als de beledigde bezoekers van de

Roze Drempel met de Ekonomik a-
studenten in diskussie willen treden,
verwijzen deze onmiddellijk en willoos
naar hun opdrachtgevers in Ekono-
mika. De mensen van de Roze Drem-
pel trekken vervolgens naar de Broad-
way (vroegere Lido) waar die avond
een TD plaatsvindt van Ekonomika.
Men disk ussieert er met de preses. die
wel bereid is verontschuldigingen aan
te bieden. maar een en ander weg-
bagntteliseert. Als de leden van de
Roze Drempel de Broadway verlaten.
wuiven honende We shall OI'erCOIIIl'

('Wij zullen overwinncn'j-koren hen
achterna. De leden van de Roze
Drempel zijn het beu steeds maar het
voorwerp te zijn van plagerijen en
verwijzen in dit verband naar vorige
incidenten. Toen werd er bloed-in de
brievenbus gegoten, hetzij kieken-
stront, of ruiten ingegooid of de
bloempotten op de vensterbank buiten
weggeveegd... (LV)

Elke donderd~morgen.-
Veto-morgen

Neem .. n abonnement I

SP-alternatief
Veel nieuws kwam er overigens niet uit
de bus. Willockx zette de drie peilers
van het SP-alternatief nog een uiteen:
door arbeidsmarktuitbreiding de eko-
nomie opkrikken (onder meer herver-
delen van de arbeid); selektieve en
beperkte uitbreiding van de openbare
investeringen; inleveringen sociaal
verantwoord maken (dit wil zeggen
aanpassen aan het brutoinkomen).
Binnen dit plan moet men wel oog

hebben voor internationale beperkin-
gen. Heremans van zijn kant wees op
de beperkte uittesting van het model
('zie maar naar de Franse ervaring'),
de moeilijkheden van de herverdeling
van de arbeid, kortom het gekende
liedje van beide zijden zonder ophef-
makende uitspraken of sternverheffin-
gen. Dit alles binnen een traditioneel
denkkadér.

Arbeidsethos
Een aantal zaken werden tijdens de
diskussie (what's in a name'!) over het
hoofd gezien. Allereerst is er de
arbeidsetos, de heilige koe die niet in
vraag gesteld wordt (mag worden'!).
Dat arbeid een typisch kenmerk is van
het menselijk bestaan zal niemand
ontkennen. Deze arbeid wordt echter
problematisch wanneer zij louter in
funktie van een ekonomisch systeem
wordt gezien en niet als een manier om
in zijn behoeften te voorzien. In dat
geval is mens zijn als het ware een
typisch kenmerk voor het bestaan van
de arbeid.
Hiermee zijn we bij het zogenaamde

recht op luiheid aanbeland. Een term
die vaak (moedwillig) verkeerd begre-
pen wordt in de zin dat de anderen dan
voor ao iemand moeten opdraaien
bijvoorbeeld: 'werken voor den ande-
ren zijnen dop'). Het 'recht op luiheid'
waarschuwt echter voor het slaaf
worden van de arbeid, en laat de
beperkingen ervan zien. Waarom zou
iemand zich blijven afbeulen, vaak in
ongezonde bedrijven en ten koste van
wat, als men op een andere manier ook
kan leven.
Een tweede kritiek betreft het vast-

houden aan het groeiekonomisch mo-
del. Willockx haalde wel even dwcl
even de noord-zuid problematiek aan
maa r verder dan een slogancske uitla-
ting kwam het niet. De tijd is blijkbaar
nog niet rijp voor een vernieuwd
denk kader los van de traditioneel
geworden links-rechts verhoudingen.

Dirk De Nacgcl



Veto, jaargang 11 nr. 5, dd. 25 oktober 1984 11

Vlaamse interuniversitaire raad

Rektoren willen ook
numerus clausus
Op dit ogenblik vertonen'

de inschrijvingen op de
rol nog steeds een lichte

stijging. Lang zal dat nochtans
niet meer duren. Tegen 1990
verwacht men een daling van
17% (vanwege het dalende nata-
liteitscijfer) aan onze universi-
teiten. Een aktieve informatie-
kampanje zou deze sterke daling
kunnen tegengaan en verder
studeren zou meer aantrekkelijk
kunnen worden, wanneer men
financieel en infrastruktureel
voldoende middelen ter beschik-
king stelt.
Maar hier raken we een tere

plek. Hier gaat het om het
vastleggen van prioriteiten. Het
investeren in een ongebreidelde
bewapeningswedloop blijkt dan
steeds belangrijker dan de toe-
komst van onze komende gene-
. raties. Investeren in onderwijs is
plotseling uit den boze.
De kaders zijn volzet, de vrije

beroepen worden met 'den dop'
bedreigd. Kortom, men is drin-
gend aan besparen en 'rationali-
seren toe. Zo dacht dus blijkbaar
de Vlir (Vlaamse Interuniversi-
taire Raad), waar normaliter de
rektor en de vice-rektor hun
universitaire instelling vertegen-
woordigen).

Binnen de Vlir werd in' het kader van
de besparingen een werkgroep ter
beperking van het artsenaanbod op-
gericht. "Meer geld voor minder
studenten", is het motto van deze
groep. Officieel heet zoiets "beheer-
sing van het medisch aanbod". Kon-
kreet is bet Numerus Clausus ..

Buiten zijn STELLA gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

. Aan het invoeren van dit nationaal
eksamen verbindt de Vlir wel enkele
voorwaarden.
Een eerste eis betreft de beveiliging

van de universitaire financiering. Dit
betekent dat minder studenten niet
minder geld mogen opbrengen. De
grote bezorgdheid voor de maat-
schappij ("een teveel an artsen is
schadelijk voor de gezondheidszorg",
aldus R. Clara, UIA) blijkt dus niet
meer te bestaan indien deze bezorgd-
heid een vcrlies aan middelen- zou
meebrengen.

Een tweede voorwaarde eist een
kornmunautaire a priori-verdeling van
het kontingent. Wat dit moet beteke-
nen, is niet duidelijk in het voorstel.

Misschien een snood plan om de
Walen te laten uitsterven door een
gebrek aan artsen? Tenslotte spreekt
men nog van cen polyvalente her-
inrichting van de eerste kandidatuur
geneeskunde en van de aanverwante
richtingen. Dit wil zeggen, dat wie
slaagde voor het nationaal eksamen en
toch uit de boot valt, vrijstellingen kan
krijgen om bijvoorbeeld farmacie te
gaan studeren.

Nieuwe strategie
Sommigen (o.a. F. Adams, rektor van
de UIA) pleiten zelfs voor het afschaf-
fen van de eerste kandidatuur genees-
kunde. Ook onze eigenste rektor, P.
De Somer, doet een duit in het zakje
met de opmerking dat "de opleiding
van artsen in zekere mate een proef-
neming op de patiënt meebrengt,
hetgeen tot het noodzakelijke mini-
mum moet beperkt worden." Dat dit
argument nu pas wordt aangehaald en
niet 10jaar geleden, toen geneeskunde
een enorme uitbreiding kende, zegt wel
iets over de ware motieven van zijn
bezorgdheid.

Café
IN DE COMMERCE

Hierbij gaat men er blijkbaar van uit
dat onze huidige sámenleving zich niet
wezenlijk zal/mag veranderen. Tegen
het jaar 2000 zal echter een kwart van
de op dat ogenblik uitgeoefende jobs
totaal nieuw zijn. De maatschappe-
lijke behoeften zijn met ander woor-
den niet voorspelbaar. Men kan zich
terecht afvragen of het verstandig is
zich vast te bijten in een jnaatschappe-
lijk bestel dat, indien verstard, uit-
eindelijk ten dode is opgeschreven, in
plaats van te investeren in fleksibiliteit
en verscheidenheid, die uiteindelijk de
sterkste troeven zijn voor sukses en
overleving van mens en maatschappij.
Het onderwijs moet dan ook verder en
dieper uitgewerkt en permanent toe-
gankelijk gemaakt worden. Onze enige
rijkdom is onze 'grijze massa' en die
moet nog meer geèksploiteerd wor-
den!

Peter Mostrey
Gilberte Boeckmans

Het laatste
oordeel
Vanaf volgende week zal de

argeloze lezer af en toe
bovenstaande titel kun-

nen bespeuren in zijnv gelief-
koosde donderdagweekblad.
Geloof het of niet, maar dit
wordt geen godsdienstige of
juridische rubriek. De schrijver
vond echter dat het kind geen
ordinaire naam mocht krijgen,
het i~ immers geen ordinaire
rubriek. Vanaf volgende week
- u merkt het, wij vallen in
herhaling, maar dit is een stijl-
figuur - worden onder deze titel
platen, platenlabels, groepen
(artiesten, componisten, perfor-
mers ... ), koneerten en misschien
ook video's en tijdschriften be-
handeld. ti volgt nog. Zij zullen
iets te maken hebben met "nieu-
we muziek" , de muziek van
overmorgen dus. Dat betekent
dat Depeche Mode, U2, Big
Country, Bronski Beatenandere
*&§+Î!"hier niet aan bod zullen
komen: daarvoor leest u toch
ook Joepie, Humo en zelfs
Vinyl.

~
~ Wat omvat "nieuwe muziek" dan
~ eigenlijk? We hebben het opzet-
~ telijk niet met een hoofdletter ge-
~ schreven; het is niet belangrijker,
~ beter of moderner dan andere muziek.
< Het is gewoon een andere benadering.. .. van klank, ritme en melodie. En zo'n

termen omvatten dan ook alles en
niets. "Nieuwe muziek" is echter geen
genre, eerder een stroming ('t is maar
hoe je het beziet): zowel new wave,
jazz, funk als postpunk. reggae en zelfs
disco (lees: dansmuziek - dit woord is
te lang om het zelf te schrijven in plaats
van disco) hebben hun onderstromin-
gen. Ze zijn meestal niet minderdan de
gewone popmuziek, maar werken
alleen bij minder kapitaalkrachtige
platenlabels (soms in eigen beheer) of
krijgen weinig aandacht bij hun pla-
tenfirma en daardoor ook in de media:
Nu is het zo dat we in onze tuin nog

steeds geen platenboom (overigens een
goede uitvinding) hebben staan. We
kunnen dus vooralsnog niet eender
welke plaat in deze rubriek bespreken,
maar wat interessant is zal op zijn
minst vermeld worden. U vraag na-
men? AI gehoord van Tones on Tail,
Sisters of Mercy, Alien Sex Fiend,
Anne Clark, Front 242 en anderen.
Neen! Dat is dan spijtig. Maar vanaf
nu kan u er in elk geval over lezen. Met
wat geluk hoort u trouwens de platen
op Scorpio, meer bepaald in het
dinsdagnachtprogramma Another
Dark Age. Waarmee "deze rubriek
weer zijn zwarte lettertjes heeft voor
deze week. Will you still read me
tomorrow?

ADA (Anot her Dark Age)

H. Hooverplein 16 22.55.78 3000 LEUVEN

Nationaal eksamen
Deze werkgroep lanceert namelijk het
voorstel om na eerste kan geneeskunde
een nationaal eksamen te organiseren.
De 250 besten mogen dan naar de
tweede kandidatuur. Dat is zowat een
kwart van de huidige studentenpopu-
latie in geneeskunde.
Als motivering hiervoor geldt: "De

invoering van een numerus clausus,
die wel haalbaar lijkt, moet verkozen
worden boven het op een beloop laten
van dit aanbod." (Verslag Raad Vlir,
dd. 22 mei 1984, nr. 43, dok. nr. 6,
p.3).

De Vlir-voorzitter, O. Steenhaut,
maakt terecht de opmerking dat "de
numerus clausus van de geneeskunde
naar andere studierichtingen zal uit-
deinen; er zijn immers tal van kwalifi-
katies in overschot op de arbeids-
markt." Hij vraagt zich af of men
daaruit straks ook moet besluiten dat
er teveel mensen zijn in ons land?

Bij het bepalen van een "nieuwe
universitaire strategie" gaat men kij-
kcn naar de zogenaamde maatschap-
pelijke behoeften.

Tiens, interessant. En je kan er zelfs
een abonnement op nemen.
Inderdaad: stort 120 fr. (studenten),
250 fr. (niet-studenten) op rek. nr.
431-0079541-ó8 met de vermelding
'Veto-abonnement' .

Maleise'
studenten
hebben last
om te bissen

-
Archeologi~che kring
• Maandag 29 okt. om 20.15 uur:
Presidiumvergadering gevolgd door
pannekoekenavond. In: Univ. Pa-
rochie, Jan Stasstraat.

Bios
• Zaterdag 27 okt. om 8 uur:
eksku rsie voor tweede lic. biologie.
Vertrek aan Zoölogisch instituut.
• Dinsdag 30 okt. om 20 uur:
Doopcantus in Thier.Vorige week dinsdag heeft

de centrale raad van Me-
dika zowat anderhalf uur

gediskussieerd in het bijzijn van
een drietal Maleisiërs alvorens
een eensgezind standpunt in
volgende zaak naar voor te
brengen.

Geologie
• Woensdag 31 okt. om 20 uur:
Presidiumvergadering in 't Stuc.

Germaanse
• Donderdag 25 okt.: POK in L&W

Voor een paar weken stelde dekaan 002.
van de fakulteit geneeskunde, Cas-
teels, dat er ingrijpende veranderingen
moesten getroffen worden in verband
met dc ekstreem lage resultaten van
sommige Maleise studenten die hier-,
betaald door de ambassade van Malei-
sië - hun opleiding geneeskunde
volgen. Na een onderhoud met een
representatieve afvaardiging van Ma-
leise studenten en met medika-pracsi-
diumleden, besloot de dekaan het H· t .
bissen van de Maleise studenten aan IS orla
banden-te leggen. De centra Ic raad van • Donderdag 25 okt. om 20.15 uur:
dinsdag jongstleden besloot hierop Presidiumvergadering in fakbar L
unaniem dat het bissen een recht is & W.
voor iedereen en beoogde een verbete-
ren van de integratie van de vreemde
student. Hieromtrent werd een studie-
groep opgericht die de zaak nauwgezet
gaat volgen.
Intussen voerde de fakulteit genees-

kunde in overleg met de heer Shafie, Katechetika
attaché aan de Maleise ambassade • Maandag 29 okt. om 8.30 uur: As
belast met de opleidingsproblernatiek, Kerk in fakbar.
volgende regels m :
I. toelating tot bissen van de t' Medika
kandidatuur wordt enkel verleend op .
voorwaarde dat de student tijdens de • DInsdag 30. okt. om 21 uur..
septemberzittijd minstens 35% der Knngvergadenng.
punten heeft behaald en alle vakken M
effektief heeft afgelegd (N.B.: de erkator
Maleise student völgt de I' kandida- • Donderdag 25 okt. om 20 uur'
tuur in zijn thuisland n start hier in de Voetbal. Assistenten tegen Merka-
2' kandidatuur); tor in Sportkot.
2. toelating tot bissen van de 3'
kandidatuur wordt enkel verleend NFK
indien de student niet gebist heeft voor • Donderdag 25 okt: baravond.
de 2' kandidatuur;
3. studenten die reeds een jaar gebist PSychologie
hebben (2' of 3' kandidatuur), mogen M d 29 kt· t ed krl, .. • aan ag o. we e nng-
het I doktoraat enkel overdoen indien ver den k' I k I
zij in de t' zittijd ten minste 40% der ga enng In nng 0 aa.
punten hebben behaald en over alle VTK
vakken eksamen hebben afgelegd;
4. een ter-inschrijving wordt niet toe-
gestaan.
Het feit dat de ambassade - die

toch investeert in deze studenten - • Dinsdag 30 okt. om 20 uur: TK-
deze regels goedkeurt, om het aantal raad in RC .
Maleise studenten die de geneeskundi-
ge studies in België niet aankunnen te Wina
beperken, versterkt de totale proble- • Maandag 29 okt. om 20.30 uur:
matiek, zodat het laatste woord hier- . Film "The Champ". Zie VTK.
over nog nict is uitgesproken.

• Donderdag 25 okt. om 20 uur:
Contactavond met proffen voor
eerste kan in L&W-katetaria
.IMaandag 29 okt. om 20.30 uur:
Redaktievergadering 't Germaan-
tje in fakbar. Iedereen welkom.
• Dinsdag 30 okt. om 20.30 uur:
Info-vergadering ASR-Krul in AV
04.17 .

• Woensdag 31 oktober: bezoek
aan de tentoonstelling 'Expressio-
nisme in Berlijn' en 'Nieuwe wilden'
in Paleis voor Schone Kunsten (in
de namiddag: details volgen).

• Maandag 29 okt. om 20.30 uur:
Film "The Champ" (F. Zeffirelli) in
Aud. K06 (Heverlee-kampus).

In naam van Medika • DInsdag 30 okt. om 20 uur:
Brammetje Onderwijswerkgroep in Winakel-

der.
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Oplossing vorige week
1,2,3 4 5 67'8 9101112
1 1- 11 cl . [ I i Irm LI ·1

Wetenschap
en samenleving

Puzzelminnend Leuven,
Het genie dat het kruiswoordraadsel van de vorige week opgelost
kreeg en op de koop toe nog werd uitgeloot is: Jo Swinnen,
Lepelstraat 23, 3000 Leuven.
Hij mag zijn twee vrijkaarten voor een Stuc-voorstelling naar

keuze (binnen de twee weken) komen atbalen op 't Stuc, Van
Evenstraat 2d, 3000 Leuven, 2de verdieping, tel. 016/23.67.73.
Ook voor het volgend kruiswoordraadsel liggen twee vrijkaarten

klaar. Oplossingen moeten binnen zijn voor maandagmiddag deze
keer! Dus haast je !
Op aanraden van de studentendokters is de opgave van deze week

iet of wat gemakkelijker. (BDM)

AI sinds meer dan acht jaar is er aan de
universiteit een Werkgroep Weten-
schap en Samenleving aktief. Deze
werkgroep wil door colloquia, studie-
groepen en publikaties de problema-
tiek van de wisselwerking tussen
wetenschap en samenleving onder de
aandacht brengen bij wetenschappe-
lijk onderzoekers en studenten. We
vinden namelijk dat, wil een weten-
schapper op een verantwoorde wijze
de wetenschap beoefenen of onder-
wijzen, hij oog moet hebben voor de
maatschappelijke gevolgen van zijn
werk. Omdat dit niet altijd zo een-
voudig is, kunnen we dit best samen
doen.
Daarom willen we dit jaar mensen

samenbrengen in een introduktie-
module rond aangepaste technologie
en een avond rond eindeloze energie.
Ook zijn er studiegroepen rond weten-
schapssociologie en natuurweten-
schappelijk vredesonderzoek. Verder
is er ons tijdschrift de 'Nieuwsbrief,
waarin niet alleen aandacht besteed
wordt aan eigen aktiviteiten, maar ook
aan W &S-gebeurtenissen elders, boe-
ken, tijdschriften, enzovoorts. Wil je
deelnemen aan één van deze aktivi-
teiten, meewerken aan de verdere
uitêouw van W & S door een intro-
duktiemodule of studiegroep te leiden,
of wil je gewoon wat meer informatie,
een abonnement op de Nieuwsbrief
misschien, neem dan kontakt op met
Geert Noppen, W & S, Kandidatuur-
centrum, Celestijnenlaan 200a, 3030
Heverlee (tel. 016/20.06.56 - 1570).
Je kan er ook een kennismakings-
nummer van de Nieuwsbrief krijgen.
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Vakature voor

gewetensbezwaarde
ATOL zoekt een gewetensbezwaarde
om mee te werken aan het beheer en de
verdere uitbouw vhn ons dokumen-
tatie- en verspreidingscentrum. Deze
taak is eventueel aan te vullen met
andere opdrachten.
We zoeken iemand met voldoende

talenkennis en belangstelling voor
biblioteekwerk en natuurlijk ook in-
teresse voor de problematiek van
technologie en ontwikkeling in de
Derde Wereld. Een technische voor-
opleiding is niet perse nodig. Kandi-
daten kunnen zich aanmelden tot
einde november. Bijkomende info:
ATOL: 016/22.45.17. 0
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Geëngageerd
gemeenschapshuis
Oikonde zoekt nog 2 bewoners om
samen te wonen in een huis met 5 à 6
personen. Twee à drie van je mede-
bewoners zijn mensen die hun plaats in
de samenleving niet vinden of krijgen.
Het wonen in zo'n huis betekent voor
hen een daadwerkelijke stap naar
integratie in deze samenleving.
Inlichtingen en vragen: Oikonde-

Leuven vzw, Tiensevest 17, 3200
Kessel-Lo.

. Horizontaal
1. Gehandikapt - Eenheid van druk; 2. Lange klank - Drank;
3. Hoofdstad van Tsjaad - Duizendste van 1 ampère; 4. Lange
klank - Glazen buisjes; 5. Terreurbeweging - Zaal van laatste
avondmaal; 6. Rantsoen/jenever - dichtbij; 7. Feuilleton -
Binnenvaartuigen; 8. Belofte - Anagram van 'raapt'; 9. Anagram
van 'toert' - Tegen; 10. Olie-exporterende landen - Werpt
jongen; 11. Letterkeer van 'nat' - Grootvaders - Landbouw-
werktuig.

.Boetseren
Vertikaal
1. Volkerenmoord - Onder andere; 2. December - Ingewijde;
3. Jeugdvereniging - filteren; 4. Knolvormige wortel - Ooster-
lengte - Orde van de Carmelieten; 5. Zeer kleine reproduktie van
een dokument; 6. Onderdeel van een klok; 7. Popgroep - Onder
andere; 8. Tweedelige boten; 9.' Klinkers uit 'boa' - Technische
Kring - Filosoof; 10. Letterkeer van 'leemten'; 11. Gebeurtenis
op 21 juli 1969.

Donderdag 25 oktober
20.00u. RakeHenvergif "Leuvens Aktiekomitee tegen raketten". In 'tStuc.
Gratis.

20.00 u. LITERATUUR Universitaire werkgroep Literetuur: Taalgebruik -
Dialoog. In 'tStuc, eerste verdieping.

20.00u. FILM Het Zwarte Orkest. Ekstreem-rechts in België van Stephan
Lejeune in Aud. Ves. Org. Rad. Kriminologen.

______________ ' 20.30 u. TEAtER Hét offer Is te kort van Pjeroo Robjee door Jan Dec/eir in de
Stadsschouwburg. Org. vzw Karmijn.

20.30 u. FILM Les Ordres (filmtrilogie 1984) van Michel Brauit in 't Stuc. Org.
Kura. Inkom 50/70 .

21.00u. TEATER Sotoba Komachl van Yokio Mishimadoor D/TO D/TO in de
Vlamingenstraat 84. Org. Kura. Inkom 100/150.

21.00u. HOMOFUIF in zaal Eagles. Org. Homocentrum De Roze Drempel.
22.00u. FILM Het Zwarte Orkest. 'zie 20.00 uur.
22.30 u. FILM Ice (filmtrilogie 1984) van Robert Kramer in 't Stuc. Org. Kura.
Inkom 50170.

16.00u. - 19.00 u. PANNEKOEKENNAMIDDAG in Isol; voor iedereen een
gratis warme konsumatie. Iedereen welkom.

20.00u. ORGELRECITAL door Jan vermeuten. met werk van Brahms,
Franck, Mendelssohn en Reger in de koncertzaal van het Lemmens-
instituut, Herestraat 53 (tel: 233967). Inkom 100/150.

Wie in een gezellige sfeer en onder
deskundige leiding de techniek van het
boetseren en bet pottendraaien wil
leren, kan dat nu doen! Nieuwe
kursussen in oktober. Voor inlich-
tingen en inschrijvingen: de Aarden
Pot, Broekstraat 45-47, Heverlee (aan
de Naamse Poort), tel. 23.94.47.

• Te koop: alle kursussen van Iste kan
geneeskunde. ~ jaar oud. Kristoffel
Dumon, Rotspoelstraat lOl Heverlee.
Tel. 016/20.03.00.
• Te koop: stereocassettendeck Sony
TC-FX5, Metal + S & F head, ree
mute, led piekprogrammameters, ge-
heugenschakelaar ; 2 jaar oud voor
10000 fr. Z.w. Op de Beeck Predikhe-
renstraat IQ Leuven.
• Gezocht: tapdansijzers aan tweede-
handsprijs. Chris Mechelsestraat 119
Leuven.

.. Verloren: zilveren oorbel met paar-
se steen. Omdat het familiestuk is ben
ik eraan gehecht. Graag teruggeven
aan Xenia Boel; Arenbergwijk blok
713 Heverlee.
• Verloren op donderdag 18oktober:
blauw damesuurwerk merk Alpina.
Eerlijke vinder kan op Groot Begijn-
hof 30, Benedicte terug de mogelijk-
heid bieden tijdig in de les te komen.
Dank. -

• Verloren: kursus boekhouden van
Prof. Debeke & Lefebvre op Naamse-
straat, dinsdag 16/10 rond 8 uur.
Terug te bezorgen aan Ameloot Filip,
Parkdreef 5, tel. 236738.
• Te huur: één ruime kamer met
keuken, J.P. Minckelerstraat, 1515
3000 Leuven. 2100,-/maand, elektrici-
teit en verwarming niet inbegrepen.
• Te huur: gemeubelde kamer, Blijde
Inkomststraat 28, 3000 BF alles
inbegrepen.

• Te koop: . dwarsfluit na twee
jaar dienst. 11000 fr. Kom es langs bij
Toon, Parijsstraat 24.

• Gezocht: Wie gaat met de auto van
Ieper naar Leuven. Ik ben bereid in de
kosten tedelen. C. Devriendt, Mincke-
lerstraat 154, Leuven.
• Gezocht: Wie rijdt elke maandag-
morgen en vrijdagnamiddag met de
wagen van en naar Turnhout? Ik wil
graag meerijden tegen betaling van
100fr per rit. Luc Engelen, Tervuurse-
straat- 79.
• Gezocht: Ik rijd 's zatermiddags van
Leuven naar Hechtel. Wie wil meerij-
den (prijs overeen te komen). Liliane
Philippe, Fonteinstraat 139 Leuven.
• Chris doet alle typwerk (tesis,
paper, enz.) op IBM (s= lenertypes en in
4 talen) verzorgd en met ervaring. Tel.
na 17.00u: 016/563998.
• Typwerk : germanist doet al uw
typwerk snel, verzorgd en goedkoop .
Tel: 02/6876480.

• Gezocht: goedkoop kot. ± 1000 fr
per maand (zolder, bergruimte, ...)
Geen komfort of luxe' vereist, zou
enkel moeten dienen voor weekend.
. Tel. 010/866286 (enkel w.e.).
• Ik zoek: houten wijnkistjes (alle
maten) Tel: 25 1668 vragen naar Stef.
• Gezocht: kotbaas zoekt sekreta-
resse. Hij is knap, niet te oud (± 80), en
sportief. Zij moet jong (± 20), blond en
sexy zijn. Zich wenden: Prinses Lydia-
laan 7 Heverlee. Per bez. 1 schotelvod
gratis.
• Gezocht: Ik rijd 's za terdags regel-
matig van Leuven naar Turnhout
(rond de middag), en er zijn nog
plaatsen vrij om mee te rijden tegen
betaling. Geïnteresserden gelieve kon-
takt te nemen met Peter Van Leemput,
Groenveldlaan I, blok 3 (Arenberg-
woonwijk, gelegen bij 't Sport kot).

Vrijdag 26 oktober
20.30u. FILM Kamikaze 1989 van W. Gremm (cyclus: De Kern van Orwells
1984). In 'tStuc. Org. Kura. Inkom 50/70.

21.00u. TEATER Sotoba Komachl. Zie do 25/10.
22.30u. FILM Kamikaze 1989: Zie 20.00 u.

Zondag 28 oktober
20.30 u. POPKONCERT Spooktoernee van De Kreuners in 't Stuc. Org. Kura
- Scorpio. Inkom 100 fr.

Maandag 29 oktober
20.30 u. FILM The Champ van Franco Zeffirelli in
Heverlee). Or.9. VTKlWina/LBK. Inkom 60170.

20.30u. DEMONSTRATIE Syntesizers bespelen, zelf bouwen. In 'tStuc,
eerste verdiep. Org. Elk - muziek vzw, A'pen. Gratis.

21.00u. TEATER Sotoba Komachl. ZiE!do 25/10 .

• Te koop: stencilmachine
Gestetner 466. Prijs o.t.k., zich wen-
den: Everaert Mgr. Van Waeyen-
berghelaan 5 bus 7 (tussen 17 en 20
uur).

Aud. K06 (karnpus

• Te huur: discobar voor uw TO's
2 X 400 Watt J 500 fr per avond, even-
tueel met lichtinstallatie. Tel: 227666
na 17 uur.• Te koop: folkgitaar Morales met

bijhorende kist (in perfekte staat en 2,5 • Voor alle TO's, fuiven ... DB Gar-
jaar oud) voor 6500 fr. Peter Kessëls bage Kriekenboslaan 4 Heverlee. Tel:
Mechelsestraat 202 kamer 1143000 016/2271 77 (Wim),016/227677 (Lu-
Leuven. Tel: 016/2241 74. do). Voordelige prijs, aljaren ervaring.

r~----------------------~-----------,
: ZOEKERTJE: gratis ..
I
I
I
I
I
I
I
I
IL _

Dinsdag 30 oktober
20.00u. INFORMATIEAVOND Is er nog hoop Guatemala?, in Huis der
Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Org. Leuvens Guatemala
Komitee.

20.30u. LEZING Recht en KultWlr door Dhr. Schaep, hoofd van de School
voor Filosofie Brussel, in dè)lalk (Nieuw Gebouw). Org. VRG. Inkom
40/50.

20.00u. TEATER Sotoba Komachl. Zie do 25/10., De redaktie behoudr :ich recht voor om zoekertjes nier re plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken-per vakje. I-vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5 TENTOONSTELLINGEN

DEN DELPER USSRUSA van Herman Selleslags tot 30 oktober.
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49. Oktober. Flebus Jean-Claude, akwarel
en olie. Open van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur.
GALERIJ PERSPEKTIEF, St.-Antoniusberg 3. Oktober. Jean De Bolle. Open
van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 19 uur. Zondag van 10 tot 13 uur.
TAPKAFFEE FOTOGALERIJ 'T GEFLATTEERD PORTRET. Ravenstraat
21-23, van 5 tot 26 oktober. Doste/kring Foto's Leuven 1900-1944. Open om
11 uur, zaterdag en. zondag om 20.00 uur.


