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FeuilletonLezersbrieven
De examens naderen, de lezersbrieven
stromen toe (p. 2). Ook zin in wat eska-
pisme? Klim in uw pen! Veto verschijnt nog
tweemaal dit jaar, als er niet te veel
radioaktief jodium in onze schildklier be-
landt.

Marc Sys laat niet af tot Qanny Coens stikt
onder de' cijfers. Bepaald ontmoedigend
voor die entoesiaste Veto-medewerker, p. 4.
Op dezelfde pagina ons ander vervolg-
verhaal, over de Vlaamse studenten pers.

Verzoening Staken
Zo min als Martens zijn begroting, zo min
krijgen de studentenafgevaardigden hun
verzoening rond. Een bewijs te meer dat de
huidige generatie op een ernstige manier
aan politiek doet, p 3.

Katechetika staakte! Ze konden het zelf niet
geloven (ze geloven nochtans veel), vandaar
een artikel, p. 3. Armand Pien, Paul De
Meester en Miet Smet konden het ook niet
geloven, maar zij staakten dan weer niet.
Spijtig genoeg, p. 5.

Pleiten
VRG mag dan niet opkunnen tegen de
argumenten van Veto, pleitwedstrijden win-
nen kunnen ze (p. 3). Zelfs als het om
kerncentrales gaat. Zal VRG ons land
vertecenwoordiçen op de Processen van
Tsjernobil?

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
'5 Meiersstraat 5, 3000. Leuven

Tel. 016/22.44.38

Wetenschap
Geloof het of niet: er bestaat een weten-
schapsbeleid. En zelfs daar plaatst Veto
vraagtekens bij, p. 7.

Het was lang geleden

Politiek maar ludiek
OP dinsdag 6 mei lagen

vier universiteitskam-
pussen in Leuven vol-

ledig plat. Aan de kampussen
Letteren en Wijsbegeerte, Peda-
gogie en Psychologie gingen
geen lessen door. In plaats daar-
van zagje studenten diskussiëren
over de regeringsmaatregelen,
over solidariteit met de mijn-
werkers, de arbeiders, de werk-
lozen, de nepstatuters en over
het nut van een staking. Dit
terwijl op drie andere kampus-
sen (Positieve Wetenschappen,
Rechten en Ekonomie) de lessen
gewoon doorgingen.

Geen incidenten dus.
In de namiddag was er om 14 u een

optocht naar het rektoraat waar rektor
Dillemans de show trachtte te stelen.
Een optreden in het openbaar, een
speech op straat, voor de vuist weg.
Erg sympatiek natuurlijk, alleen spij-
tig dat hij zich niet ekspliciet uitsprak
tegen de besparingen in het onderwijs,
met name de verhoging van de
inschrijvingsgelden en het blokkeren
van de sociale toelagen. Deze optocht
eindigde aan Alma IJ waar nog een
meeting gepland was. Een 100 à 150
aanwezigen. De groep Wortel opende
deze meeting, en zij wisten onmiddel-
lijk de goeie noot aan te slaan.

Als eerste sprak An de Laet voor de
doppers. Zij vertelde over de zwarte

ltu .-~'~h·~ 'jeP\lldd"I')t~d :'~~k1*---- M ~: nt1lMl ~ 0011[ ~iér hun· e neme ozumen en e CIf u e-
ren in de St. Annapriorij mag geloven
dan krijgen jongeren onder de 21 nog
slechts hun kindergeld. Goed voor
zo'n 2 à 3000 fr per maand. Ben je
ouder dan 21 dan mag je naar het
OCMW, tenminste als je ouders niet
genoeg verdienen. Indien wel, dan gaat
ook' het OCMW het geld daar terug-
vorderen. Vaarwel dus, zelfstandig
leven, een eigen huisje en een eigen
toekomst. Het andere 'alternatief"
voor veel jongeren, ook universitairen,
zijn de nepstatuten. En ook daar zit je
niet op rozen. Of misschien wel op
rozen, maar dan rozen met veel
doornen.
Dan was het woord aan Marcel

Lauwers, voorzitter van Sociale
Raad. Zo blijkt de verhoging van de
inschrijvingsgelden aan de universitei-
ten geen enkele besparing voor de
overheid op te leveren, alhoewel dit zo
werd aangekondigd. Alle inkomsten
gaan naar de universiteiten zelf die,
voor het grote deel, zelf kunnen
beslissen wat ze met dat geld gaan
doen. Ook inzake de sociale toelagen
aan de universiteiten, zwaaide Coens
herhaaldelijk met verkeerde cijfers. In
plaats van een verhoging is er een
duidelijke reële vermindering van de
toelagen keweest.
Maar het ongenoegen is ruimer dan

deze twee maatregelen. De studenten
wensen klaarblijkelijk geen beleid dat
alleen aan besparen denkt. Wel een
echt beleid inzake jongeren en onder-
wijs. Waarbij enerzijds de verspil-
lingen weggewerkt worden en de
rijkdom rechtvaardig verdeeld, zodat
een gezond budgettair klimaat ont-
staat; en anderzijds de problemen
zoals demokratisering, studiedruk,
werkloosheid op een serieuse manier
aangepakt worden. Vermits Martens
VI hier lijnrecht tegen in gaat, zien de
studenten zich genoodzaakt in de
toekomst nog meer aktie te voeren aan
de universiteiten.
Hier volgde een kort intermezzo

van de groep Wortel.

logistieke steun hadden betuigd.
Zo zou het praesidium van VTK
niet naar de les gaan. Win a had
ook opgeroepen om te staken en
ook de boerekotters wilden wel
staken maar hier hadden de
proffen zodanig met sankties
gedreigd dat ze niet meer durf-
den.

Met deze staking wilden de studenten
protesteren tegen het regeringsbeleid
inzake jongeren en onderwijs. En door
juist op 6 mei te staken verklaarden ze
zich tegelijk solidair met andere groe-
pen (zoals de openbare diensten, de
mijnwerkers, de scholieren, de werk-
lozen ...) die ook die dag akties voer-
den.
Reeds een half jaar, sinds de bekend-

making van het regeerakkoord, is het
wat onrustig, ook een beetje aan onze
universiteit. Eerst waren er kleine
prikakties, denken we hierbij aan de
bezetting van het kantoor van de
regeringsafgevaardigde, voor meer
uitleg in verband met het regeer-
akkoord. Er was ook een voetpaden-
aktie die voor een uur chaos in Leuven
zorgde. Maar daar~ee waren de
studenten nog geen stap verder.
Een studentendelegatie trok ook

naar Çoens voor meer verduidelijking
inzake de onderwijsmaatregelen. Daar
werd meteen duidelijk dat 'overleg'
niet zou leiden tot resultaten:
Daarna organiseerden de studen-

tenorganisaties op nationaal vlak en-
kele gezamenlijke akties, zodat het wat
stiller werd op de kampussen zelf.
Ondertussen verrichtten ze 00 k studie-
werk over de diverse maatregelen, om
nog krachtiger op een gerechtvaardig-
de wijze de besparingspolitiek van de
regering te kunnen bestrijden.
Dit alles resulteerde alvast in een

brochure van de Sociale Raad en in de
staking van 6 mei.

Solidair
In de voormiddag van dinsdag 6 mei
werd er dus gestaakt, er stonden dan
ook piketten. En het moet gezegd: dat
verliep allemaal volgens de regels en de
afspraken. Alleen via diskussie en
bewustmaking de studenten over-
tuigen van het nut van de staking.

Team Consult
Patrick, werknemer bij de Leuvense
post kwam ons dan vertellen over de
besparingsplannen van de regering bij
de openbare diensten. Onlangs ver-
scheen er voor de post het rapport
'Team Consult'. Een studiedokument

Back to the roots of '68? Geen overdonderende opkomst, maar toch de groep Wortel. Als de regering nu nog
niet achteruitkrabbelt. (foto Veto)

dat welgeteld 20 miljoen fr. kostte om
dan te komen vertellen dat er 10.000
arbeidsplaatsen moeten verdwijnen bij
de post.
"Nochtans als we kijken naar Genk

bijv., en we nemen hier zomaar een
willekeurige plaats, dan hebben de
postmannen daar nog 3.743 dagen
verlof en 26.566 uren rust te goed voor
110 postmannen. Dat maakt gekumu-
leerd 28 jaar. En eTwordt dan ook nog
gezegd dat die verlofdagen voor 1990
moeten opgenomen worden."
In het rapport wordt verder ook

gepleit voor de privatisering van de
meest rendabele postsektoren, voor
een grotere kloof tussen de hoogste en

de laagste weddes (bedraagt nu 7 op I)
en voor een stakingsverbod!
In de post verdient iemand met 14

jaar anciënniteit zo'n 28.000 fr per
maand. De postmannen zien het
pensioen dat ze later krijgen dan ook
als een soort uitgesteld loon. Maar ook
aan dit soort verworven recht in de
openbare diensten wil de regering gaan
knabbelen. Voor de openbare diensten
is het dan ook duidelijk: als het van
·hen afhangt zal de regering haar zin
niet krijgen.
En de mijnwerkers? Zij zijn al meer

dan 4 weken in staking. Op de meeting
van de studenten gaven zij nochtans
forfait. Zij hadden besloten hun aan-

dacht te koncentreren op Limburg zelf
Daarom betuigden de aanwezige stu-
denten hun solidariteit met de mijn-
.verkersstrijd door een korte solidari-
:eitsmotie op te stellen waarin zij de
strijd van deze 20.000 mensen onder-
steunden. Een motie die met een'
overdonderende meerderheid werd
goedgekeurd.
En de namiddag werd afgesloten

met een laatste optreden van de groep
Wortel.Ook zij kregen een donderend
applaus.
Een geslaagde dag waar solidariteit

en de eis tot Demokratisering van het
Onderwijs' geen holle slogan was.

Gilberte Boeckmans

Eindelijk
Akademische Raad tegen numerus clausus

De vergadering van Aka-
demische Raad op maan-
dag 12 mei besteedde iets

minder dan twee uur aan de
problematiek van numerus clau-
sus. Uiteindelijk bleek Cas-
teeIs, de dekaan van genees-
kunde en bovendien een zeer
hevig voorstander van een stren-
ge vorm van selektie, weinig
bijval te vinden voor zijn stand-
punt. Over Caste-ls en zijn
uitspraken zouden we nog een
heel boek kunnen volschrijven.
maar dat zou ons afbrengen van
het beoogde onderwerp.

De problematiek van numerus clausus
stond de eerste keer op de agenda van
de vergadering van Akadernische .
Raad (AR) van 10 februari. In de
begeleidende nota was een overzicht
gegeven van de standpunten van de
betrokkenen, en er was het eindverslag
van de vt.m-werkgroep (de VLIR is de
Vlaamse Interuniversitaire Raad) over

deze materie bijgevoegd. Als laatste·
dokument was er een nota over de
klassieke maar ook over de minder
gewone beroeps uitwegen voor afge-
studeerde artsen. .
Deze nota werd toen niet bespro-

ken, maar werd voornamelijk ter
informatie doorgegeven. Het was de
bedoeling deze materie op de volgende
vergadering te behandelen. Onder-
tussen werd er de studenten, maar ook
de andere betrokkenen, de kans ge-
geven om hun eigen visie over deze
problematiek uiteen te zetten. Deze
nota's zouden dan bij de voorberei-
dende dckumenten voor de volgende
AR gevoegd worden.
Tegen de volgende vergadering (10

maart) had de studenten fraktie, in
samenwerking met sociale raad, een
nota gemaakt over de numerus clau-
sus, waarin ook aandacht besteed
werd aan enkele aanverwante \pro-
blemen zoals de forfaitaire betoelaging
van de universiteit en het Gravier-
arrest dat toelaat dat buitenlandse
studenten tegen dezelfde (financiële)
voorwaarden moeten kunnen studeren
als de eigen (Belgische) studenten.
Dit agendapunt, dat als laatste op de

agenda stond, werd door tijdsgebrek
weerom niet behandeld en doorge-
schoven. Er was wel de belofte gedaan
dat het dan als eerste punt besproken
zou worden.

Casteels
Maandag 12 mei was het dan zover, en
inderdaad, numerus clausus was het
eerste punt van de agenda.
Bij de voorbereidende dokurnenten

van de vergadering van AR zat het
verslag van een vergadering van de
dekanen geneeskunde van heel het
land. In dat verslag werd er gepleit
voor een nationaal eksamen na het
eerste jaar. De pikante details zijn dat
iedereen maar twee maal mag mee-
doen aan dat eksamen, dat eerste
kandidatuur geneeskunde niet meer
mag gebist worden, dat het eksamen
nationaal en enkel schriftelijk zou zijn,
en.dat een student genceskunde boven-
dien geen tweemaal mag bissen in zijn
verdere studiekarrière.
De diskussie zelf begon met een fors

uithalen van Casteels naar rektor
Dillemans. Casteels verweet Dille-

Yervolg op p. 7
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van 35 tot 50 fr/bundel

voor studenten

die verdrinken

in losse vellen

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat S, 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.

In de wei
Net terug van de 'studentenbetoging'
"tegen de regeringsmaatregelen"; ook
veel scholieren, veel doppers & werk-
lozen, enkele punx; heel kwaad! ook .
nu nog trouwens! 'n Paar minuutjes
terug nog heel kwaad geschreeuwd, nu
heel kwaad schrijven.

De feiten: regering blokkeert sociale
toelagen; ASR-lid blokkeert slogans.
Uitleg: toen mensen (anderen zouden
etiketteren: anarchisten, autonomen,
krapuul, raddraaiers, subversieven,
uitschot, etc.) riepen: 'Doe de gene-
rale(n) betalen' en 'Het leger leger!' en
'Paternostre vrij (flikken in de wei !).
En toen zij als top of the bill ook nog
durvden gebruik maken van wat
iemand omschreef als 'onze mega-
foon', dwz. als het bezit van de ASR,
toen dat dus gebeurde reageerde
voormeld iemand (lid van de ASR)
door de megafoon terug te eisen. Zijn
motivasie: "Dat (die slogans dus)
heeft nix met deze betoging te maken.
Daar gaat het niet over. Organiseer
dan zelf een betoging, ..." Op onze
reaxie "antwoordde" hij als volgt:
"Daar wil ik het later met u is over
hebben op kaffee !" (Voorzover dat 'n
antwoord is en geen weigering om via
'n discussie een gemotiveerde houding
te ontwikkelen tov. die slogans.)

Wij dus kwaad. En wel hierom:
onze slogans hebben er niet alleen iets,
maar zelfs alles mee te maken. Immers
de ASR organiseerde achteraf'n mee-
ting "met vertegenwoordigers van
studenten, scholieren, doppers, open-
bare diensten, mijnwerkers en wortel."
Blijkbaar willen zij dus hun protest
verbinden met dat van andere slacht-
offers van de 'regeringtsmaatregelen)'
(?). Inderdaad worden niet alleer
studenten geslachtofferd maar oo)
anderen (scholieren, vrouwen, (gast)-
arbeiders, jongeren, Paternostre, ge-
handicapten, ...) Samenwerking tussen
deze groepen lijkt dan ook evident.
Even logies is het voor ons dat men z'n
verzet (en niet protest) moet richten op
de fundamentele problemen. Simpel
gezegd, er is verrech tsing, 'n proces
met terroristen als alibi. (Bij gebrek
aan CCC zou men bijv. druggebruikers,
punx, briefschrijvers, ... kunnen ge-
bruiken om de militarisering van de
samenleving te rechtvaardigen.)(Alsof
zoiets kan gerechtvaardigd worden!)
Deze militarisering is verbonden met
de strijd van de 'bourgeoisie'I'de
heersende klassen'l'de bevoor(oor)-
deelden! '" (noem ze zoals je wil) Die
proberen de status quo in de maat·
schappij te handhaven. Nog sim-

peler: op dienstplichtigen, jongeren,
gehandicapten, vrouwen, studenten,
(gast-jarbeiders wordt bespaard, zij
moeten inleveren. Op het militair-
industrieel-wetenschappelijk (- ... -)
kompleks wordt niet bespaard. De
generale(n) moeten niet inleveren.
(Door plaatsgebrek kunnen we hier
helaas niet dieper op in gaan).

Daarom betreuren wij het I. dat de
studenten I aparte betoging organi-
seerden 2. dat onze slogans niet
werden getolereerd (maar wij wel als
schapen mochten meelopen en de
herders volgen.)

Wij vragen ons af of de houding
van die Ie ASR-medewerker tekenend
dan wel representatief is voor de
houding van de ASR in het algemeen.
Of wil men zich wel verbinden met
Wortel, maar niet met 'mensen à 'Ia
"anarchistiese axiegroep konijn"?
"Who are you? What are you?l What
do you do?1 What are you doing?1
And what are you doing it for?" (Plux
of Pink Indians).

Teleurgesteld,
Wilfried Verlooy, Kris Verbruggen

Murielle Celis, Bart Willemsen
Dirk Ceustermans, E. Buyst

Bomzuiver
De slogan "Perfekte synchronisatie:
vuurwerk in Rusland, muziek in
Leuven. (Wanneer vice versa?)", die in
uw rubriek "Prikkeldraad: Leuven vol
muziek is ook ... " toegeschreven werd
aan "Een groepje verloren hippie-
restanten ..." etc ... was in feite een

'initiatief van het Leuvens Anarchis-
tisch Kollektief (LAK), met de be-
doeling een inderdaad cynische bij-
drage te leveren aan het Leuvens
Muziekfeest. Overigens zouden wij de
prijs van de meest cynische uitdruk-
king van dit jaar willen verlenen aan de
zinsnede "Bomzuiver Plutonium" die
we na de Tsjernobyl-ramp in een
Vlaamse krant vonden.

Namens LAK
Louis De Meuter

Gehandikapten en
seksualiteit

Dat een uiteenzetting zoals die van
twee Am. therapeuten Harvey en
Resnik (tijdens de cursus van psycho
vd. gehand.) hier en daar voor wat
reacties zorgt, is duidelijk en ligt voor
de hand. Maar een kritiek als die van
Hilde VdH. is toch àl te fel bij het haar
getrokken. Blijkbaar zijn de docenten
er niet in geslaagd hun ideeën exact
over te brengen bij het ganse publiek:
waar "sex als prestatie, sex als lust" als
hun filosofie gebrandmerkt wordt,
lieten zij toch duidelijk blijken dat er
heel wat meer in het spel was dan
alleen maar prestatie en lust. De
verwarring ligt vermoedelijk in het feit
dat eerst de fysiologie beschouwd
werd (om nadien de specifieke uitval te
kunnen localiseren t.g. v. de dwars"
laesie). Dat hier geen psychosociale of
filosofische beschouwingen aan te pas
komen, is eigen aan het definitiegebied
v.d. fysiologie. Tussendoor werd toch
echter duidelijk gewezen op zuiver
humanitaire aspecten? Dat die infor-
matie en raadgevingen nog ruimer aan
bod zouden mogen komen, is evident.
maar men kan toch moeilijk de gehele,

zo complexe sexuele psychologie en
allerlei therapieën uit de doeken doen
in een luttele twee uurtjes. Het was
misschien ook beter aanvaardbaar
geweest, hadden ze vOór de film een
beeld geschetst van het verloop van
een normale therapie (hetgeen ze dan
wel na hun les gedaan hebben): dan
had het publiek (iedereen) geweten en
geloof-d dat hetgeen toen op enkele
kwartiertjes vlug "voorgeschoteld"
was, in een concrete therapeutische
situatie verschillende sessies vult en
dat wel degelijk rekening gehouden
wordt met het individuele sexual value
system van de cliënt. (In hun praktijk
beschikken zij vanzelfsprekend over
meer didactisch materiaal dan die
enkele slides en die ene montage die wij
te zien kregen, zodat zij hun keuze van
info en hulp (en tijdstip waarop) zo
goed mogelijk kunnen afstemmen op
de wensen en behoeften vd. individuele
cliënt). Ik had toch het gevoel dat ze
erin geslaagd waren om al was het op
een gecondenseerde (en soms iets
nonchalantere) manier, degelijk op de
problematiek in te gaan. De zwart-
gallige kritiek die over heel de uiteen-
zetting gespuwd werd, was "gewoon
walgelijk". Blijkbaar ook meegesleept
in een furore? (furore van het zieke-
lijke cri tic isme). Zoiets getuigt aller-
minst van enige kritische zin (op eigen
uitroepen dan). Spijtig ...

K.T. Ansen

Pornografie
M.b.t de film die het echtpaar Resnik
toonde in het kader van hun uiteen-
zetting over sexualiteit bij fysisch
gehandicapten werd het volgende ge-
schreven: "Hierin kregen we uitvoerig
het sexueel spel te zien van een
gehandicapte man met een thera-
peute," Maar die therapeute was op de
eerste plaats de vrouw van die ge-
handicapte man. Daardoor kan de
film dan toch in een andere categorie
dan die van pornografie geplaatst
worden? Misschien kwam deze ver-
gissing tot stand doordat de voor-
dracht in het engels was, ik vraag me
dan ook af of de schrijfster niet nog
andere zaken verkeerd begrepen heeft
waardoor zo en een heftige reactie
mogelijk werd. Het relationele aspect
van sexualiteit is volgens mij nl. wel
aan bod gekomen - weliswaar niet
erg uitvoerig. Maar dat het "tech-
nische" het grootste Geel van de
aandacht kreeg is toch ook wel een
beetje te verwachten in een uiteen-
zetting over sexualiteit bij "fysisch"
gehandicapten.

B. Franca

Badwater
Graag willen wij reageren op het
artikel in Veto 26, getiteld "Verkie-
zingen bij Ir.studenten".

De aandachtige lezer heeft wellicht
opgemerkt dat de begeleidende foto
negatief werd afgedrukt. Past uit-
stekend bij de algemene teneur van het
artikel, niet? In plaats van een objec-
tieve verslaggeving te brengen over de
praesidium-verkiezingen bij VTK (wat
de titel doet vermoeden), vindt auteur
Bert Malliet het blijkbaar opportuun
de werking van VfK van dit en volgend
akademiejaar in diskrediet te brengen.
Hiervoor schuwt BM geenszins het
gebruik van beproefde technieken
zoals het lichten van uitspraken uit
hun kontekst, het opblazen van futi-
liteiten of het verkondigen van dingen
die gewoon niet waar zijn. Zo had de
geciteerde uitspraak van Joske alleen
betrekking op de sponsoring-affaire.
En het is inderdaad zo dat over
bepaalde za ken voor tie nieuwe koepel
schriftelijk door de praesidiumleden
gestemd werd. Maar is zulke werk-
wijze slecht te noemen wanneer men
weet dat voor een referendum over de
ASR-KrUL-hereniging slechts een 70-tal
mensen hun stem kwamen uitbrengen.
Tenslotte weten wij niks van een
leeggedronken vat bij Germania.

Wij vragen ons echt afwat BM er toe
brengt om zulke artikels te schrijven.
Het lijkt ons nogal duidelijk dat hij een
stok zoekt om de hond te slaan. Wat
dacht U trouwens van omschrijvingen
als "weerzinwekkend zwak gedrag"
of, in de boventitel, "zwakke zwoef?"
Over alle goede dingen van de VfK-
werking, geen woord. Het kind en het
badwater, U weet wel.

Nu zijn wij bij VTKover dit alles niet
verbaasd. Het artikel moet gezien
worden in een ganse reeks artikels over
VTK in Veto, waarin telkens kritische
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waarneming verward wordt met nega-
tieve stemmingmaking. Een goede
kringwerking bestaat er blijkbaar in
om te pas en te onpas, na urenlange
hoofdpijn- en slaapverwekkende ma-
rathonvergaderingen, over alles en
nog wat standpunten de wereld in te
sturen. Mensen die daarentegen een
jaar lang hun nikkel afdraaien om hun
.nedestudenten service te bieden
(goedkope kursussen, sportaktivitei-
ten, een didaktiek-werking, kulturele
aktivitieiten, ... en ja, soms zelfs wat
fo!), worden door Veto gretig door het
slijk gehaald. Het heet dan dat werking
zonder visie waardeloos is.

Bert, als je het moeilijk hebt met het
feit dat je als ingenieur een gegeerd
produkt bent op de arbeidsmarkt, mag
je voor mijn part rustig nog wat in
Leuven blijven rondhangen en nog wat
artikels blijven schrijven voor Veto.
Maar als je aan journalistiek wil doen,
geef dan objectieve informatie ipv. 70
mensen die zich een vol jaar hebben
ingezet of gaan inzetten voor 2000
anderen onder de gordel te slaan. Het
is je volste recht om niet in te stemmen
met de aksenten die een nieuwe
generatie studentenafgevaardigden wil
leggen. Dat geeft je echter niet het
recht om na te trappen naar wat je zelf
bent geweest...

Rudi De Smet
Namens het VfK-praesidium '85-'86

Nvdr: Werking zonder visie is inderdaad
waardeloos en ons artikel was precies
bedoeld om aan te tonen dat het huidige
vrx-presidium zich blijkbaar weinig
bewust is van zijn verantwoordelijkheid
terzake. De manier waarop uw ant-
woord het belang van die visie tracht te
minimaliseren. is alleen maar het
zoveelste voorbeeld daarvan. Niet ons
artikel slaat uw ploeg onder de gordel.
maar uw ploeg slaat. door haar gebrek
aan verantwoordelijkheidsbesef. de
2000 vrx-teäen onder de gordel.

En passant
Wat volgt is een reactie op de
lezersbrief van Dirk Smets, 4 jaar
ervaring in de studentenpers. Meer
bepaald op de opmerkingen over de
Historia-enquête. Als organisatoren
van die enquête voelen wij ons ten
zeerste gevleid wanneer er met de
resultaten ervan wordt geschermd.
Maar het stuit ons tegen de borst
wanneer men de gegevens misinter-
preteert. De bewuste enquête werd nl.
onder alle studenten moderne ge-
schiedenis verspreid, en dat zijn er
meer dan 191. Dat is ook niet meer dan
logisch, en het is de fout van Eddy
Daniëls om dat niet zo weer te geven.
Maar beste Dirk Smets, ook aan u
kunnen we nog iets vertellen. Wij
kregen ook formulieren terug van niet-
leden, en van mensen die ronduit
bekenden de hele kringwerking maar
een dwaze bedoening te vinden. AI bij
al een vrij representatief staal, zeker
i.V.m. Veto, omdat het grootste deel

van de enquête over de interne kring-
werking handelde. De vragen over
Veto, en trouwens ook Faze, werden
'en passant' gesteld, zoals we ook al op
30/1 vertelden. Vandaar: driekwart
leest Veto, en een 70% daarvan vindt
het ook kwalitatief een goed blad. Zijn
historici nu echt zo'n wereldvreemde
kamergeleerden dat hun opvattingen
totaal verschillen van die van de
andere studenten? Nee toch, Dirk
Smets, dat weigeren wij te aanvaarden.

Beste Dirk Smets, het is niet aan ons
om Historia en haar enquête heilig te
verklaren, maar ook niet aan u om ze
zonder grondige informatie te ver-
ketteren. AI had u 40 jaar ervaring in
de studentenpers. Wij weten dat ze
bijlange niet perfect was, maar ze heeft
toch haar waarde.

Het KoördinatieKomitée kan zich
niet van de indruk' ontdoen dat de
depreciatie van die Historia-enquête
verband houdt met het 'Vetisjisme'-
artikel in de speciale editie van Veto.
En dat met welbepaalde kringen
eigenlijk Historia wordt geviseerd.
Fout, Dirk Smets (4 jaar ervaring in de
studentenpers), fout. Met name het
enquête-artikel was het eerste Histo-
ria-artikel van het jaar. Geen enkele
student geschiedènis had in Veto al iets
over Historia gelezen. Wij wisten ze
niet eens wonen, toen. En dat Eddy
Daniëls met onze resultaten naar
buiten komt kunnen wij ook niet
helpen.

Als we dan toch over veusjisme
bezig zijn, dan moet het KOKdringend
iets recht zetten. De indruk blijkt nl. te
zijn ontstaan dat Historia een superio-
riteitsgevoelen heeft ontwikkeld ten
opzichte van de ex-Krulkringen. Dat is
niet waar. Als wij schrijven 'de
verzoening is geen heilige koe, die dan
ook niet moet gemolken worden', dan
bedoelen we daarmee dat niemand -
dus ook niet de ex-Asn-kringen - ze
moet melken. Concreet gaat het er dan
om dat de inhoud en het concept van
het studentenblad op de eerste ver-
zoeningsvergaêeringen zijn bespro-
ken, en dat het niet opgaat om daar
achteraf, als 'iedereen' al toegetreden
is, en dat er dingen moeten veran-
deren. We hebben die wijzigingen dan
ook gesteund, en soms hebben we
toegegeven, zoals dat gebeurt bij
onderhandelingen. Waarom dan dat
scherp artikel in Veto? Wel, we hebben
het toen nodig geacht de publieke
opinie wakker te schudden, en de
discussie over Veto meer open te
maken. Vandaar. Overigens betreuren
wij het dat niet meer kringen hun
standpunten en de discussie via dit
veel-gelezen medium bekend maken.

Trouwens, beste Dirk Smets, de
beslissing over die namen kwestie viel
op een open presidium op dezelfde dag
dat het officiële verslag van die
bewuste verzoeningsvergadering bij
ons in de bus viel. Beïnvloeding vanuit
andere dan Historiamiddens heeft dus
niet plaatsgehad. De groeten nog,
Dirk Smets.

Dirk Van Boxem,
een half jaar ervaring

in de studentenpers
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Alles uitgesteld

Verzoening in het slop
De voorlaatste verzoe-

ningsvergadering bleken
nog een drietal proble-

men de verzoening in de weg te
staan en de kringvertegenwoor-
digers kregen aldus wat huis-
werk mee. Normaal zou je
verwachten dat de samenge-
brachte kringbeslissingen vrij
vlug tot de ultieme en lang
verwachte verzoening zouden
leiden, maar vorige woensdag
liep het anders uit. De knel-
punten - en dus ook de ver-
zoening - werden diploma-
tisch (?) uitgesteld tot volgend
akademiejaar. Is alles dan voor
niets geweest?

De meeste kringen dienden nog een
standpunt in te nemen over drie zaken.
Vooreerst is er de 'namenkwestie' : die
van de studentenkoepel en de diskussie
rond Veto. Vervolgens is er de kwestie
van algemeen sekretaris en tenslotte
het probleem kultuurraad en sport-
raad.

Lesje in demokratie
Kort samengevat komt dit laatste op
het volgende neer: in de verzoenings-
tekst wordt ekspliciet gesteld dat het
de bedoeling is om alle raden -
kringraad, sociale raad. kultuurraad,
sportraad - en ook Isol en Veto
opnieuw deel te laten uitmaken van
één en dezelfde koepel. Die integratie
van de raden houdt de facto in dat ze
gelijk samengesteld zijn en grosso
modo op dezelfde manier werken.
Op dit moment is dit niet zo. Bij de

splitsing ASR-KrUL bleven de KrUL-
kringen meewerken aan sportraad en
kultuurraad. De kringen die nu niet
toetreden tot de nieuwe koepel (eko-
nornika, farma •...) hadden gevraagd
om toch als volwaardig lid te mogen
blijven meewerken op deze twee raden.

Deze wens werd door zeven van de
veertien aanwezige kringen volledig
afgekeurd. Immers. zo argumenteren
ze. dit is een logisch gevolg van de
verzoeningstekst en het gaat bijgevolg
niet op dat de niet-toetredende krin-
gen. buiten de koepel om. toch
stemrecht zouden hebben in de twee
vernoemde raden. Drie kringen ont-
hielden zich betreffende dit probleem
en vier kringen vonden dat de niet-
toetredende kringen wel mogen mee-
beslissen in kultuurraad en sportraad.
Eén van die vier kringen is het VTK.de
kring der ingenieursstudenten. Ze
slagen er waarlijk in om hiervan zelfs
een breekpunt te maken: plots wordt
er een nieuw feit op tafel gegooid.
Straks volgen er over het VTK nog
straffere toeren.
Enfin: het voorstel om toch te

blijven meewerken aan die raden had
zeven stemmen tegen, vier voor en drie
onthoudingen. Het besluit van de
diskussie die hierop volgt is dat de
toestand voorlopig behouden blijft
zoals hij is - d.w.z. ze mogen wel
meewerken - en dat later op het
probleem zal teruggekomen worden.
Met andere woorden: met de mening
van vier kringen wordt rekening
gehouden, terwijl met de mening van
zeven kringen geen rekening gehouden
wordt. Demokratische besluitvorming
is iets anders, dachten we zo.

Aangenaam
nevenverschijnsel

Ook over de namenkwestie werd er
gepalaverd. Dat er een andere naam
zou komen voor de koepel leek voor de
meeste mensen vrij logisch te zijn,
maar uit de verschillende voorstellen is
er nog geen speciale voorkeur ge-
bleken. Ook dit punt wordt later be-
handeld.
Wat de diskussie rond Veto betreft,

waren de meningen wel duidelijk
geprofileerd. Negen kringen zijn <:::50-
luut voor het behoud van de nai.m
Veto, terwijl drie kringen tegen zijn

llevrijdingsteologie?

Katechetika staakt
Hetwas te verwachten dat

Katechetika één van de
elf kringen was die zou

meestaken op 6 mei. De rege-
ringsverklaring en al enkele vol-
machtsbesluiten werden reeds
meer besproken op de presidia.

Toen de besluiten bekend waren,
stelden de ASR-afgevaardigden voor
om mee met andere kringen een
staking te organiseren. Een grondige
diskussie werd gevoerd over de in-
deksering van de inschrijvingsgelden
en de blokkering van de sociale
toelagen. De meerderheid vond dat
deze besluiten de demokratisering van
de kennis en dus van de macht in de
weg stonden en dat de studenten alles
moesten doen om de terugkeer naar
een meer elitair onderwijs tegen te
gaan. Er waren al genoeg akties en
onderhandelingen geweest: een ultiem
en massaal middel zoals een staking
werd noodzakelijk. Ongelooflijk maar
waar keurde het presidium het s'ta-
kingsvoorstel unaniem goed.
Daarmee was de kous nog niet af.

Een heus stakingskomitee werd sa-
mengesteld. In de verschillende jaren.
tot de Engelse sektie toe. werden
referenda georganiseerd. Een 250-tal
godsdienstwetenschappers stemden
pro. slechts een goeie 30 kontra de
staking. Alles bleek piekfijn OKte zijn.
Het presidium kon absoluut repre-
sentatief genoemd worden.

Mie Trees
Zo blokkeerden op 6 mei piketten met
spandoeken en pamfletten de vier
ingangen van het Maria-Theresia-
instituut. Op een aggressief auto-
besturende prof na waren er geen

problemen met de godsdienstweten-
schappers. Hoogstens kwam er ééntje
kijken of zelfs aansluiten bij het piket.
Een aantal proffen sympatiseerde
met de staking en kwam gewoon
niet opdagen. Geen enkele les ging
door.
De studenten van de rechtsfakulteit,

die op die dag les hadden in de Grote
Aula. bezorgden de stakers meer last.
Meestal bleef het bij schelden en
diskussiëren. Toch konden zich twee
rechtsstudenten niet inhouden om
ostentatief keer op keer het piket te
doorbreken. Zichzelf respekterend
haakten de mensen in elkaar. De twee
stootten echter met geweld door. In een
poging tot diskussie antwoordden ze
(letterlijk citaat): "Wij hebben toch
geld genoeg. Wij zijn racisten."
Een zeer ijverige student sprong van

een muur van meer dan twee meter om
toch maar zijn leslokaal te bereiken.
Maar deze oppositie was kort en klein.
De meerderheid staakte. Mie Trees
was. op de rechtsstudenten na. vol-
ledig geblokkeerd.

Rond 13 u trokken piketten met
spandoeken naar Alma II. Opvallend
veel GDW-ers op de betoging en de
meeting. niet te vergeten de knal-
intermezzo's van de groep Wortel.
Gans dit gebeuren maakt duidelijk

dat men zich niet zo goed kan
wegsteken achter de apatie van Jan
Student om niet over te gaan tot
diskussie en aktie met betrekking tot
een politiek probleem. Een sterke
dosis overtuiging. een goeie geest, wat
tijd en een snuif samenwerking is in
staat tot heel wat. Ja, dit is een
knipoog én een vingerwijzing.

voor het stakingskomitee GDW
Hans Van Cauwenberghe

(rechten, romania en jawel de inge-
nieurs) en twee onthoudingen. Een
duidelijke meerderheid voor het be-
houd van Veto, maar voor de fakulteit
rechten (VRG) - en aanvankelijk ook
voor de ingenieurs (VTK)- was dit een
breekpunt. VTK zorgde hier voor een
bil/ekletser van formaat. De sport-
afgevaardigde van VTK beweerde dat
hun standpunt omtrent Veto een
'absoluut' breekpunt was - weeral
een nieuw feit - maar de preses die
halverwege de vergadering binnen-
kwam. weerlegde dit met: "Veto -
een breekpunt? Dat was om te
lachen!" Hilariteit alom dus. Het geeft
wel een beeld van hoe er binnen het
VTK over dergelijke materies ge-
sproken en beslist wordt.
Dat men bij het VTK niet hoog

oploopt met Veto mag ook al uit het
volgende blijken. "Veto moet meer
voor alle studenten zijn", zo verdedigt
preses Rudi De Smet en meent hiermee
het ei van Colombus gevonden te
: hebben. Om te bewijzen dat dit nu niet
zo is haalt hij een zinssnede aan van
één van de huidige hoofdr~dakteuren.
Duchtig natrappen, noemen wij zoiets.
Maar stoere Rudi zet zijn kruistocht
verder. "Dat de Veto-redaktie kollek-
tief ontslag zou nemen als de naam zou
veranderen, interpreteer ik als een
aangenaam nevenverschijnseî" . Kom-
mentaar overbodig.
Nog erger is het gesteld met VRG.

kring van de rechtsstudenten. Die
maken de volledige verzoening af-
hankelijk van de naam Veto. VRGstelt
zijn veto - op de verzoenings-
vergadering heet hel voorzichtigheids-
halve 'breekpunt' - tegen Veto.
Resultaat van de diskussie: Veto blijft
voorlopig behouden, waardoor VRG
voorlopig niet toetreedt. U raadt het al:
volgend jaar wordt het opnieuw be-
keken.

Mini-politiek
Over de algemeen sekretaris die, naast
een aantal administratieve taken ook
de koördinatie tussen de verschillende
raden moet verzorgen en de ver-
zoening moet begeleiden, werd er ook
heel wat gebakkeleid. De 'filosofen'
maakten hier zelfs een 'genuanceerd
breekpunt' van: alweer een nieuw feit.
Iedereen was min of meer overtuigd
dat er binnen de nieuwe koepel wel
degelijk behoefte is aan een algemeen
sekretaris. Hoe die gefinancierd dient
te worden. daarover was niet iedereen
het eens. Daartoe zijn er verschillende
mogelijkheden. Besparen op het hui-
dige personeelsbestand van één raad is
niet mogelijk en over eventuele bij-
komende financiële middelen vanuit
de Raad voor Studentenvoorzieningen
is momenteel nog geen duidelijkheid.
Dan moet elke raad maar zijn duit in
het zakje doen en vooral de filosofen
hadden schrik dat daardoor kultuur-
raad ook een deel zou moeten bij-
dragen. Uiteindelijk werd beslist dat er
toch een algemeen sekretaris zou
aangenomen worden en liefst niet
voorlopig, zoals efkes geopperd. Het
statuut van vrijgestelde mag nu reeds
lamentabel genoemd worden, zodat
het ongeoorloofd zou zijn om niet eens
één jaar werk te garanderen.
Zoals u ziet werden dezelfde punten

besproken als' de vorigé verzoenings-
vergadering. Ondanks dat de kringen
hun taak volbracht hadden. bleek het
niet mogelijk op de verzoenings-
•vergadering de beslissingen te nemen
en werd alles - uitgezonderd de
algemeen sekretaris - uitgesteld. Wat
betreft het diskussiepunt kultuurraad-
sportraad getuigt het -geenszins van
een demokratische gezindheid dat het
voorstel met het minste aantal stem-
men weerhouden wordt. 'al is het dan
maar voorlopig. Wat betreft Vetu
slaagt één kring erin. nl. het VRG,.om
de zaak te blokkeren en uit te stellen.
Het doen respekteren van demo-

kratische besluitvormingsprocedures
en het weren van vertragingsmaneu-
vers zou wel eens de be.ungrijkste taak
kunnen worden voor de verzoeners.
Zoniet, komt de verzoening er niet en
blijven de verzoeningsvergaderingen
al even besluiteloos als de regering.
Is de verzoening dan toch mini-

politiek?
Marc Sys
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worden en dit door beide zijden (eisers
en verweerders).

Aan deze Europese pleitwedstrijd in
het Vredespaleis (de thuishaven van
het echte Internationale Gerechtshof)
in Den Haag. namen dit jaar dertien
landen deel uit Oost en West. In de
halve finales moest het Leuvense team
het opnemen tegen Finland en West-
Duitsland waarbij zij voldoende pun-
ten verzamelden om het in de finale te
mogen opnemen tegen de Nederlandse
ploeg uit Leiden. De jury voor deze
derby der Lage Landen, bestaande uit
leden van het echte Internationale
Gerechtshof, kende de eerste prijs toe
aan het Leuvense team. dat deze
overwinning waarschijnlijk te danken
heeft aan het spontaan, duidelijk en
overtuigend antwoorden op de ge-
stelde vragen. Beide finalisten waren
kwa pleidooi immers aan elkaar
gewaagd. De prijs voor de beste
schriftelijke konklusies mochten de
Leuvense studenten bovendien ook
nog meebrengen.
Een dergelijke prestatie kon uiter-

aard maar bereikt worden na een
maandenlange intense voorbereiding.
een hecht team-work en een des-
kundige begeleiding. Wij kijken nu al
uit naar de Leuvense resultaten van
volgend jaar.

Geert Coene
met dank aan André De Cort

Leuve~e pleiters .
verslaan Nederland
VRG - Voor het eerst nam de
rechtsfakulteit van Leuven deel aan de
Telders International Law Court
Competition. Het Leuvense team
schoot met haar eerste deelname
dadelijk in de roos en nam de eerste
prijs, de zilveren Telders Cup, mee
naar Leuven.
Reeds lang bestond er bij Dr. Hans

Van Houtte, docent internationaal
recht, en bij zijn assistent Wim
Dejonghe, het verlangen om deel te
nemen aan deze Engelstalige pleit-
wedstrijd die volgend jaar haar tien-
jarig bestaan viert. Tevergeefs werd
echter naar bereidwillige en bekwame
studenten gezocht. Dit jaar echter
boden Rita Schroeven, Bart Goossens,
André De Cort en Koen Vanhaerents
zich aan.
De Telders pleitwedstrijd betreft

(evenals de Jessup wedstrijd waar
Leuven dit jaar een schitterende vijfde
plaats behaalde) een fiktief probleem
van internationaal recht. Dit jaar
kregen de deelnemers een zaak te
behandelen die zeer verschillende as-
pekten van internationaal recht betrof.
Het ging om de botsing tussen twee
vliegtuigen, waarvan de brokstukken
een kerncentrale vernietigen. wat nu-
kleaire verontreiniging tot gevolg
heeft. Daarop volgen represailles van
de respektieve landen, en bedreigingen
door terroristen. Deze zaak moest
schriftelijk en mondeling behandeld

--.,.-_-.:~-...-_-.::'::...:::.:::::::::0:::=='.

Geen radioaktiviteit weerhoudt onze koene VRG-ers ervan te sti ijden voor
Recht en Orde! (foto Veto)
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uit van Kraaiepoot. Dit blad wordt ook
gratis uitgedeeld, maar dan wel aan de
verschillende Nederlandstalige Brus-
selse hogescholen. Aan de VUB ver-
loopt de distributie echter niet altijd
even rimpelloos, want geregeld kwam
het daarbij tot een handgemeen met
linkse tegen betogers.
Aan de UFSAL zijn er geen pro-

blemen voor de verspreiding van
Kraaiepoot; het NSV is daar trouwens
de enige aktieve studentenvereniging.
UFSALbeschikt dus niet over een eigen
studentenblad. En daarmee zijn we
aan het eind gekomen van onze
speurtocht naar Vlaamse studenten-
bladen. De Leuvense situatie zal ik in
Veto niet uit de doeken doen, omdat
haast iedereen wel weet wat er in
Leuven zoal verschijnt, isn't it?

Faze en Veto zullen daarentegen wel
aan bod komen in een syntetiserend
artikel over de Vlaamse studentenpers
in het komende nummer van De
Nieuwe Maand.

VLAA~/C /fUDCnfCnpCQ/
DCCL4;

Brussel, onze hoofdstad
huisvest twee Nederlands-
talige universiteiten: VUB

en UFSAL. Alleen aan de VUB
blijkt er nog sprake te zijn van
studentenleven; de UFSAL is
doods en de enige studenten-
vereniging die er aktief is, is het
uiterst rechtse NSV. We zetten
dus ook deze keer een boompje
op over links en rechts ...

Net zoals aan de andere uniefs subsi-
dieert de sociale sektor de uitgave van
een studentenblad aan de VUB.Omdat
De Moeial geen advertenties opneemt,
is het blad volledig afhankelijk van die
subsidies, die goed zijn voor zo'n
300 000 frank per jaar. Daarmee kan
men om de twee weken een nummer
va n 8 bladzijden uitgeven. De drie-
duizend eksemplaren worden eigen-
handig door de redaktieleden uit-
gedeeld. (Op de VUB lopen er echter
dubbel zoveel studenten rond.)
De Moeial verschijnt op A3-formaat

en ziet er weinig aantrekkelijk uit: de
opmaak is nogal stroef en zwaar. Dat
ze in Brussel niet over een fotozet
beschikken, kan bezwaarlijk als tegen-
argument inf:,.:roep.!n worden. Door
het gebruik van verschillende (plak)-
lettertypes en wat rastertjes zou de lay-
out er alleszins op vooruit gaan.

Anarchie?
We zeiden het al. De Moeial is
principieel tegen reklame. Daarom
ook bespreekt men nooit boeken of
platen. De redaktie, zo'n vaste kern
van een achttal studenten, heeft een
uitgesproken voorkeur voor politiek
nieuws en studentennieuws. Met dit
laatste wordt dan vooral het mede-
beheer van de unief en soortgelijke

bedoeld. Nieuws uit de kringen wordt
niet interessant genoeg bevonden en
bijgevolg verschijnt er sporadisch iets
over de kringen. Kultuur daarentegen
wordt wel belangrijk genoeg geacht
maar staat nog niet stevig op zijn
poten.
_Het botert trouwens niet tussen de
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moet aan verspild worden, laat ik nog
in het midden, maar ik vind diezelfde
auteur dan weer opperbest in repor-
tages zoals die over Het Leger des
Heiis.
Er zit dan ook geen echte lijn in het

blad; iedereen gaat nogal zijn eigen
gang. Er is geen hoofdredakteur en de
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ling. Ook worden de artikels zelden
ondertekend, tenzij met een pseudo-
niem of initialen. In de kolofon tref je
slechts de naam van de verantwoor-
delijke uitgever aan. Maar wie werkt er
dan mee aan het blad? Het zijn dus
allemaal studenten, maar wat wel
opvalt is het overwicht aan kandi-
datuurstudenten en vele meisjes. Is het
omdat het blad nog vrij jong is, zo'n
drie jaargangen?
Een tijdje terug, organiseerde de
Perskring een lingerie-show. In een
editoriaal ging de redaktie van De
Moeial op haar achterste poten staan,
waarop dan weer lezers reageerden. Er
is immers plaats genoeg om polemieken
te voeren, de lezersbrievenrubriek
Open Tribune puilt soms uit van
ellenlange lezersbrieven of vrije tri-
bunes.
Sommigen vinden dat dan weer te

weinig en richten een eigen blad op om
"waarheid" te verkondigen. Zo bracht
de Nationalistische Studentenvereni-
ging dit akademiejaar drie nummers Pascal Lefèvre

redaktie en de dienst Kultuur van de redaktie zou een leidersfiguur ook niet
unief. Een keukenruzie die soms lusten. Op de redaktievergadering
vervalt in wederzijdse kleinzielige wordt er dus eerder afgesproken over
scheldpartijen... wat men zoal zal schrijven.
Onder impuls van ene Pierre Culi- Hoe de uiteindelijke artikels ge-

naire werdt nogal wat plaats gemaakt schreven zullen worden, hangt van
voor de inwendige mens: De Moeial elke redakteur _afzonderlijk af. Met
bracht al tips om cocktails' klaar te onder andere het gevolgdat iedereen
maken en een gids van restaurants in zijn eigen spelling hanteert: de een
het Brusselse. Of daar nu veel papier progressief, de ander voorkeurspel-._

PLACE DE TERTRE Of Centre Pompidou? Deze man kladt tenminste niet
op de Bib. (foto Veto)
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Cijfers
Coens geeft ongelijk impliciet Joe

De diskussie omtrent de
evolutie van de sociale
toelagen aa.i de unief is

nog niet rond. Degenen die
denken dat het 'recht op ant-
woord' van Minister Coens (Ve-
to nr. 24, dd. 17 april) de stelling
in het eerder verschenen artikel
'Het bedrog van Coens' (Veto nr.
22, dd. 13 maart) volledig ont-
kracht, hebben het - spijtig
voor Coens - niet bij het rechte
eind. Omdat de waarheid be-
langrijk is.

In 'het bedrog van Coens' komt tot
uiting dat. in reële termen en per
student, de sociale toelagen sinds '80
met 16.6% gedaald ·zijn. Dat terwijl
Coens eerder beweerde dat de sociale
toelagen sinds '81 met 55% gestegen
zijn. Hoe is dat immense verschil nu te
verklaren':' •

Coens draait bij
Het grootste aandeel daarvan is te
verklaren doordat Coens oorspronke-
lijk - voor zijn recht op antwoord-
de evolutie van de sociale toelagen in
nominale termen mat en zo tot de
konklusie komt dat ze sinds '81 met
55% gestegen zijn. In het artikel 'Het
bedrog van Coens' kwam op deze
wijze van voorstellen dan ook kritiek:
als je de evolutie van de sociale
toelagen over een aantal jaren wil
kennen, moet je uiteraard rekening
houden met de stijging van de levens-
duurte gedurende die periode. Zoiets
noemt men evolutie in reële termen.
Het bijzondere hierbij is dat in het

'Recht op antwoord' van Coens over

deze geuite kritiek voorzichtigheids-
halve met geen woord gerept wordt.
Blijkbaar neemt Coens deze kritiek
wel au sérieux, want in zijn tabel (cfr.
infra) merken we dat hij nu plots wel
rekening houdt met de evolutie van de
indeks (laatste kolom).
In deze tabel neemt hij 1980 als basis
(/980= /()(}%j en wat zien we in 1986?
De indeks bedraagt 141,91% en de
toelage per student bedraagt 148,5%:
met andere woorden de sociale toe-
lagen zijn sinds '80 ongeveer 7%
sneller gestegen dan de indeks. Hier-
door wordt de eerste stelling van Coens
- sociale toelagen met 55% gestegen
- door zijn eigen cijfers volledig
ontkracht: plots is de stijging een
kleine 50% minder groot.
We verheugen onseroverdat Coens

zijn '55%-foefje' niet meer herhaalt in
zijn 'Recht op antwoord'. Meer nog,
door de cijfers in zijn tabel geeft hij zijn
ongelijk impliciet toe. Alleen. hij zegt
het niet.

Coens blijft koppig
Het aanvankelijke grote verschil in
mening betreffende de evolutie van de
sociale toelagen (-16,6% versus +55
%) is bijgevolg grotendeels bijgelegd.
Natuurlijk houden wij nog altijd
vol dat de sociale toelagen sinds '80
met 16% gedaald zijn, terwijl Coens
(voorlopig?) volhoudt dat ze sinds '80
met 7% gestegen zijn. Dit heeft
grotendeels te maken met de diskussie
omtrent het aantal studenten en het i
vooral over dat punt dat het 'Recht op
antwoord' van Coens handelt en
waarover de studenten en Coens van
mening verschillen.
Waarom dat zo is, staat uitgelegd in

het naschrift van de redaktie dat volgt
op het 'Recht op antwoord'. Samen-
gevat komt het hier op neer. Wie in de
tabel van Coens het jaar 1980 ver-
gelijkt met 1981, ziet in '81_een grote

daling van het' aantal verrekende
studenten en als gevolg daarvan een
sterke daling van de sociale subsidies.
Wat is er in 1981 precies gebeurd?
Door een besparingsmaatregel werden
sinds 1981 niet meer alle ingeschreven
Studenten als basis genomen voor het
berekenen van de sociale subsidies,
maar kwam een bepaalde kategorie
(vb. aggregatiestudenten, tesisstuden-
ten, ... ) niet meer in aanmerking. De
verrekende studenten in de tabel van
Coens zijn in feite juist, maar zijn voor
'80 anders samengesteld dan erna.
Precies daarom is het onmogelijk om
met Coens' gegevens een vergelijking
te maken van vóór 1980 en erna.
Feitelijk is Coens' tabel juist. maar
metodologisch kan je op basis van die
cijfers geen vergelijking maken.
Om te kunnen vergelijken moeten

de verrekende studenten gedurende
alle jaren op dezelfde manier berekend
worden. In onze tabel in 'Het bedrog
van Coens' is dat dan ook gebeurd en
is het aantal studenten in '80 op precies
dezelfde manier berekend als erna. Zo
kwamen we tot het besluit dat de
sociale toelagen sinds '80, in reële
termen en per student, met 16%
gedaald zijn.
De huidige meningsverschillen be-

treffende de evolutie van de sociale
toelagen (-16% versus +7%) zijn al
heel wat verminderd in vergelijking
met het aanvankelijke meningsverschil
dienaangaande (-16% versus +55%).
Ook voor Coens is het einde van de
tunnel in zicht: immers twee derden
van de weg is afgelegd. Wij vermoeden
nog steeds dat de berekening van
Coens' administratie niet voor Veto
bedoeld was,' maar wel voor Coens
zelf, ter korrektie van zijn vroegere
uitspraken.
Nog één recht op antwoord en alles

is koek en ei.

Marc Sys
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Weer-ideologie
Van het westelijk .front geen nieuws

Jarenlang heeft het "neu-
trale" scherm van de "ro-
de" BRT opengestaan voor

het ideologische gezwets van
Armand Pien: een sympatieke
figuur, net dom genoeg om
grenzeloos populair te zijn (te
vergelijken met een Walter Ca-
pi au dus), maar toch niet zo dom
dat de mensen het na een paar
jaar voor bekeken houden (en
dus niet te vergelijken met Mar-
leen Gordts). Bovenop zijn ver-
tederende trekken - de "weten-
schapsman" die kontakt weet te
leggen met "de gewone man"-
vertoonde onze Weerman dus al
die jaren de trekken van een
ideoloog. De ideoloog van het
blinde, ja, verblinde "weten-
schapsoptimisme". Je zou het
geraffineerd kunnen noemen,
ware het niet dat Pien zelf zo
argeloos in de kamera kan
blikken - even argeloos als die
andere great communicator met
zijn trouwe Sint Bernardsogen,
die president van over de plas.

Dat wetenschapsoptimisme heeft de
laatste tijd wel een paar stevige
knauwen gekregen: het neerstorten
van de Space Shuttle bijvoorbeeld, en
daardoor van een deel van het Star
Wars-projekt. En nu dus de ramp van
Tsjernobil; met de dreiging van precies
dat China-syndrome waar al die naïe-
velingen en negativisten - de "linkse
rakkers" en de "groene jongens" - al
jaren voor waarschuwen. Er is nog één
goede kant aan gans de kwestie: voor
Tsjernobil zijn "de anderen" verant-

/woordelijk en Pien houdt dan ook niet
op zijn verontwaardiging uit te kelen
over het gebrek aan informatie dat de
SOVJet-autoriteiten gaven en geven.

Natuurlijk ~eeft hij daarin gelijk-

net als ons aller bijna-rektor Paul De
Meester gelijk heeft als hij zegt dat
on re kerncentrales beter beveiligd zijn
dan die in het Oostblok. Maar als ik
zoveel boter op mijn hoofd had als een
Armand Pien, dan zou ik toch wat
minder hoog van de toren blazen: na

'jarenlange blinde propaganda voor
een denken dat alle heil verwacht van
het geknoei van onze "wetenschap-
pers" (in werkelijkheid heeft Pien het
meestal over technologie telkens hij het
woord "wetenschap" gebruikt); na
jarenlang blinde propaganda dus voor
een bl-ind vertrouwen in de moderne
alchemisten, wordt Pien gekonfron-
teerd met de gevolgen van dat zoeken
naar de 'steen der wijzen'. En als elke
brave leerling-tovenaar is zijn eerste
reaktie er één van minimaliseren:
"Voor ons land niks aan de hand" was
zijn geruststellende verklaring in zijn
wekelijks weerpraatje aan de moeder-
borst van Lutgart Simoens, vrijdag 2
mei om II uur 's voormiddags. Toen
hij gewezen werd op tegengestelde
berichten vanuit Nederland, werd hij
bijna hysterisch over "sensatiezoe-
kers" , "paniekzaaiers" en "inforrna- .
tievervalsing" .

De avond van diezelfde dag, zijn
weerpraatje op TV: met dichtge-
knepen billen stond hij daar, c'est Ie
moins quon en puisse dire. Hij moest
toegeven da t hij zich vergist had, dat
hij amper een uur later gegevens in
handen kreeg die ook in ons land op
een stijging van de, radio-aktiviteit
wezen.

De week erna, 9 mei, opnieuw bij
Lutgart Simoens: een uitleg van een
kwartier hoe het kwam dat hij zich zo
had kunnen vergissen. Hij was maar
een eenvoudige meteoroloog, daar
kwam het op neer, de meting van oe
radio-aktiviteit en het bekendmaken
van de resultaten daarvan waren het
werk van Volksgezondheid. Waarom
hij zich echter voortdurend geroepen
voelt uit zijn nek te kletsen over dingen
waar hij geen verstand van heeft, dat
.legde hij niet uit. Wel ging hij opnieuw

-,

Naar aanleiding van de regerings-
maatregelen en meer bepaald de'
staking van 6 mei, bracht Sociale
Raad vorige week een brochure uit
rond inschrijvingsgelden en de so-
ciale sektor. Aan de hand van
wetteksten en de memorie van
toelichting bij deze wetteksten
wordt hier op een overzichtelijke
wijze de bedoeling uitgelegd van de
regeringsmaatregelen.

Deze brochure behandelt in eer-

Inschrijvingsgeld,
moet dat nou?

-,
. ste instantie de vraag: "Wat is een
sociale sektor, hoe is die sociale
sektor ontstaan en wat is de be-
doeling van de wet van 1960, de wet
die voorzag in de oprichting van de
sociale sektoren". In een tweede
hoofdstuk wordt de financierings-
wet van 1971 uitgebreid onder de
loupe genomen. Die wet van 27 juli
1971 is de wet op de financiering en
de kontrole van de universitaire
instellingen. Deze wet regelt de
uniformisering van de inschrijvings-
gelden aan alle universiteiten. Im-

mers voor 1971 werd er zo goed als
nergens inschrijvingsgeld gevraagd.
Je betaalde toen als student louter
administratiekosten om ingeschre-
ven te worden op de rol. Blijkbaar
hanteerden de uniefs en de staat
toen het motto: vraag zo weinig
mogelijk, dat is de beste reklame om
zoveel mogelijk mensen aan te
trekken. Na 1971 ontstond er dus
een soort kartelvorming. De af-
spraak werd gemaakt dat iedereen
inschrijvingsgeld zou vragen en
iedereen moest evenveel vragen.
Dan kon niemand dit nog als
aantrekkingsmiddel gebruiken.

Verder wordt in deze brochure de
vraag gesteld naar: "Waar gaan
o' ze inschrijvingsgelden naar toe?"
en "Is dat nu. wel nodig dat wij
inschrijvingsgeld betalen?"

Deze brochure is te verkrijgen op
sociale raad - Algemene Studenten-
Raad, 's Meiersstraat 5 - 3000 Leu-
ven of bij je sociaal afgevaardigde in
het presidium.

de ideologische toer op: dezelfde
bijna-hysterie als de week ervoor,
maar ditmaal niet tegen de "onverant-
woordelijke paniekzaaiers", maar te-
gen het gebrek aan informatie vanuit
de Sovjet-Unie. Tegen het gebrek aan
paniekzaaien dus.

Pien was tot in zijn ziel geschokt,
vergeleek Tsjernobil met Hiroshima
en noemde 2 mei 1986 de zwartste dag
uit zijn wetenschappelijke loopbaan.
Zijn dreigende vinger ging omhoog
tegen de wereldleiders: "Als dat al kan
gebeuren met een ongeluk in één
kerncentrale, wat zal er dan gebeuren
lis er kernwapens worden gebruikt?"
orakelde hij patetisch, net of hij het
zelf gevonden had. Die kernwapens

worden afgevuurd door raketten, .,eiedlgmg voor alle ernstige weten-
Pientje, en die raketten worden ont- schappers), echt zo'n lukse zijn?
wikkeld via onder andere het Space De Prijs voor de Prietpraat van de
Shuttle-programma, wist je dat dan Week wordt echter zonder twijfel
niet? Wat weet jij eigenlijk wel? weggekaapt door de Plaatselijke Pla-

Nu is Armand Pien natuurlijk niet :lijs, Miet Smet, die progressieve
de enige jammerlijke beunhaas die de nadam die ooit nog lid was van dat
laatste weken op zijn bek is gevallen: "wonderburo" van de cvr-jongeren:
aandoenlijk is het lot van een man als er is niks aan de hand, maar de boeren
de al vernoemde PauJ De Meester, wordt "aangeraden" de koeien op stal
lokaal kampioen van de "elektriciens" te houden. Boeren met een geweten
en plaatselijk pleitbezorger van de # hebben-die raad opgevolgd en schoten
kernlobby. "Onze centrales zijn veili- kop en kogel in. Giftmengers die er
ger", blijft hij maar herhalen. Maar niet om malen wat er in de rommel zit
"een dergelijk ongeluk is ook hier niet die zij ons voeren, volgden die raad
per definitie uitgesloten" moet hij natuurlijk niet op en staken de poen op
toegeven als er doorgevraagd wordt. zak. Is dat de moraal van de cvr -
Wie hou je eigenlijk voor de gek, beloon de schoelies en strafdeserieuze
professor De Meester? Als een derge- mensen? Je zou het gaan denken, ware
lijk ongeluk ook hier niet per definitie het niet dat ik me eigenlijk druk maak
uitgesloten is, waarom verdedig je dan om niks: er is immers niets aan de
de bouw van dergelijke moordtuigen hand, in ons land is er geen gevaar. In
op een paar kilometers van onze ons land is nooit gevaar. Wij hebben
dichtbevolkte agglomeraties?' Zou een de cve.
klein beetje etisch bewustzijn in het
technologisch bedrijf (want dergelijke
onzin "wetenschap" noemen is een

Het nieuwe presidium vanpe. boerenkotters? Zelfs wij vinden dat een flauwe grap.

Verkiezingen met hindernissen
LBK -' Op dinsdag zes mei 11.hield
ook de Landbouwkring zijn jaarlijkse
verkiezingen. Eerder al hadden velen
verwacht dat dit jaar een 'sleuteljaar'
zou zijn, met veel moeilijkheden om
een volledig presidium samen te stel-
len. Dat bleek inderdaad zo te zijn,
maar wel op een totaal andere manier
dan verwacht.

De week voor de verkiezingen zag
het er nog goed uit: nagenoeg alle
vakante funkties (een twintigtal) wa-
ren voorzien van kandidaten en er
kwamen er nog een aantal bij tijdens
die laatste week. 's Maandags vroeg
toen de inschrijvingslijsten zoals statu-
tair voorzien is, verwijderd werden zag

. het er naar uit dat de verkiezingen
bijzonder vlot zouden verlopen:
slechts één funktie was nog onbezet,
voor verscheidene andere zou gestemd
moeien worden.

's Avonds, slechts een paar uur na
het sluiten van de inschrijvingen,
barstte dan de bom: de kandidaat-
sekretaris (dat is in de Landbouwkring
de 'tweede man' na de preses, die zich
vooral met de financiën bezig houdt)
kwam aan de huidige preses, Patriek
Luyssen, melden dat:
a) hij niet meer als sekretaris wou
opkomen, maar als preses. De vrij-
gekomen plaats zou dan worden
ingenomen door iemand anders uit
zijn jaar.
b) hij en een zestal anderen van dat
jaar zich kollektief zouden terug-
trekken als meer dan één van hen of
hijzelf niet verkozen zouden worden
(in landbouw wordt elke funktie
afzonderlijk gestemd).

Brugge-Anderlecht
De argumenten waren dat ze elkaar
goed kenden en vertrouwden, dat ze
samen op voortreffelijke wijze de
revue hadden georganiseerd (traditio-
neel de taak van het derde jaar, waarze
allen op één na in ingeschreven zijn),
dat ze ideeën hadden die ze niet goed
zouden kunnen uitwerken als er 'bui-
tenstaanders' (!) mee moesten werken
- dat noemden ze bij herhaling
'idealisme' - en dat ze de indruk

hadden dat de preseskandidaten hen
niet allemaal even valabele kandi-
daten vonden. Met name dachten
ze dat een van de preseskandidaten
achter hun rug een bijkomende kan-
didaat-extern had overtuigd ook op
te komen - zonder dat overigens te
kontroleren. Het was dan ook niet
waar,

Patriek Luyssen kon dit amper
toelaten. Hij zou enerzijds de statuten
overtreden hebben die er juist zijn om
onder andere het verloop van de
verkiezingen te regelen en anderzijds
!Jet risiko lopen dat de kring half
onthoofd zou worden aangezien een
drietal leden van die groep als enige
kandidaat opkwamen. Als zij zich
zouden terugtrekken vielen die plaat-
sen meteen open. Hij weigerde dan
ook, na de mening gevraagd te hebben
van de twee andere preseskandidaten.

De dag daarna, de verkiezingsdag,
voerde de 'opstandige' ploeg in de twee
specialisaties van het derde jaar waar
ze uit voortkwam - en alléén daar-
intensief kampanje om naar de verkie-
zingsavond te komen. Ze deden dit
zowel door voor de auditoria te
verschijnen als door de mensen, die ze
natuurlijk goed kennen, persoonlijk
aan te spreken. Buiten het derde jaar
was hiervan niets geweten.

's Avonds was er een massale
opkomst van het derde jaar: meer dan
een derde van de aanwezigen. Begon-
nen werd met het afroepen van de
stand in de match Club Brugge-
Anderlecht, toen nog ~-O. Zéér voor-
uitziend had Wannes Achten, de
voorzitter van het kieskollege, een
radio meegenomen.

Vervolgens vroegen de 'dissidenten'
in groep het woord. Zij vroegen alsnog
te mogen opkomen aan de volks-
vergadering die daar - wonder boven
wonder - wel voor te vinden was.
Patriek Luyssen had geen keus: hij
weigerde pertinent op zo'n manier de
vergadering te leiden. Nagenoeg het
volledige derde jaar verliet toen de
zaal. Historische roep vanuit de zaal
toen dat gebeurde: "Wan nes, de

radio?'?'. Dit van een fervente Club-
supporter.

Alive and kicking

Meteen waren wel zoals ~evreesd drie
centrale funkties weer vakant en moest
er nog nauwelijks gestemd worden
voor 0.: andere L.j gebrek aan tegen-
kandidaten. Gestemd zou er echter
nog worden, en hoe.

Statutair ben je in de Landbouw-
kring pas verkozen als je 50%+ I van
de stemmen behaald hebt. Als er twee
randidaten zijn die ongeveer evenveel
. temmen halen kan dus een klein
.antal blankestemmers de stemming
-olledig blokkeren. Dat gebeurde nu,
zoor de eerste keer voorzover bekend.
~a vijf stemronden, met nu eens een
icht voordeel voor de een en dan weer
voor de ander, was er nog altijd geen
preses. Het was nodig dat na onder-
linge samenspraak één van beide
kandidaten zich terugtrok om de
beslissing te forceren. De Landbouw-

. kring heeft in haar nu 98jarige geschie-
denis duidelijk betere dagen mee-
gemaakt.

Tussen de stemronden door stelden
de andere kandidaten zich voor,
werden nog enkele funkties gestemd en
werden - tot spijt van wie 't benijdt-
mensen gevonden om de leeggevallen
plaatsen op één na op te vullen. Het
nieuwe presidium is evenredig samen-
gesteld uit mensen met ervaring en
nieuwe gezichten uit alle jaren, óèk uit
het derde jaar. Er is zonder twijfel een
ploeg gevormd die de kapaciteiten, de '
wilskracht en ook hei idealisme heeft
om deze kwalijke episode zo s.iel
mogelijk te doen vergeten.

Slechts twee funkties waren nog
vakant bij het sluiten van de vergade-
ring. Na een term.jn van tien dagen
waarin vrijwilligers zich kunnen mel-
den zal het nieuwe presidium die
opvullen. Bij het schrijven van deze
regels lijkt het erop dat dal zonder veel
problemen zal gebeuren. The Land-
bouwkringis alive and kicking and let
nobody think otherwise!

Tuur Ruytjens
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Alma II Alma III Totaal

46% 60% 49%
54% 40% 51%

Alma II Alma III Totaal

6 0 5
0 0 0
3 0 3
4 0 3

10 3 9
6 0 4
2 0 1
2 0 1

24 3 20
16 6 14
7 24 11
6 24 9
5 34 11

10 6 9

Studenten voor dom?

Video ja, video nee
OP de laatste Raad van Bestuur van Alma vzw,

lagen niet alleen erg belangrijke dokumenten als
de winst- en verliesrekening en de globale eksploitatie op

tafel (cfr. Veto nr. 27). Ook de suggesties van de studenten van de
voorbije trimester kwamen ter sprake, alsmede de resultaten van de
alternatief-enquête. De studentenvertegenwoordigers van ASR
hadden zich ook op deze dokumenten goed voorbereid. In verband
met de alternatief-enquête hadden zij zelfs op voorhand hun licht
opgestoken bij een deskundige terzake. Maar daarover straks meer.

In verband met de suggestiebussen
waren er twee belangrijke items te
bespreken met name het - wat je zou
kunnen noemen - seksistisch en
racistisch gedrag van bepaalde stu-
denten en het installeren van een video
in Alma.

Knappe blonde en de Sjarel
De kritiek vanwege de studenten in
verband met de suggestiebussen werd
als volgt geformuleerd: "Kreèer je met
de installatie van dergelijke suggestie-
bussen geen verwachtingen die je toch
niet kan inlossen? Suggesties als:
"Optreden van de Alman en een
dienstertjeskw.ntet" of "kortere rok-
jes" en "knappe blonde achter de
toog" wijzen daar wel enigszins op. Of
suggesties als " 'Charel weg' en
'gitaarrnan weg', dat is positief'.

De Raad van Bestuur maakte er zich
nogal gemakkelijk vanaf met te stellen
dat ·de studenten blijkbaar nog veel
werk zouden hebben om hun mede-
studenten op te voeden tot minder
seksistisch gedrag. Daartegenover
stelde de studentendelegatie dat het
hun ter ore was gekomen dat Alma-
onder het motto "het oog wil ook wel
wat" - nog slechts jonge meisjes-
jobstudenten aan de bediening zou
zetten. Jongens en vreemde studenten
mogen dan nog afwassen en afruimen.
De direktie ontkende met klem dat het
hier om een bewuste politiek zou gaan.
Wel gaven ziJ toe dat er bepaalde
'hygiënische normen' gehanteerd wor-
den. Het mannelijk deel van de
studentenbevolking weze dus gewaar-
schuwd, zij zijn niet hygiënisch ge-
noeg.

Verder houdt de direktie wel zoveel
mogelijk aan het principe vast per-
soneel in te zetten om snelheid,
portionering en bediening te ver-
beteren. Een argument waar de stu-
dentendelegatie al meer begrip voor
had.

Video vervolgverhaal
Wat voor de studentendelegatie wel
een nern onder het hart was, waren de
suggesties omtrent de video. Geen
enkele item skoorde zo hoog. Hier
kwamen omschrijvingen uit de bus als:
"lomp, machtsmisbruik, minachting,
stom, a-sociaal, verderfelijk, konsu-
mentenmisleiding, eetlustbedervend,
rotzooi, stationsmentaliteit, laks, ide-
ologisch naïef, beledigend, junk-kul-
tuur, waanzin, hoerekasten26Xweg".
De studenten argumenteerden nog dat
dit medium, voor de studenten zelf, te
moeilijk te hanteren is. Medika bij-
voorbeeld heeft een video gemaakt
rond Numerus Clausus. Toen zij die in
Alma wilden vertonen, bleek dit niet
mogelijk te zijn, omdat er slechts
stukjes van 3 à 4 minuten kunnen
gedraaid worden. Tussendoor moet
dan immers ruimte gelaten worden
voor de reklame. Kwestie van het zo
ongemerkt mogelijk mee door te
spoelen. Zelfs 't Stuc, een studenten-
organisatie die op dit vlak toch wel
enige professionaliteit kan toegeschre-
ven worden, kan op deze wijze niet met
video werken. De direktie daarentegen
vond het nog wat vroeg om het
eksperiment nu reeds te beëindigen
Eind '86 zal een evaluatie gemaakt
worden. Een suggestie vanwege de
studentendelegatie : "Laat je stem ook

in oktober, november of december nog
horen!" Anders zijn zeop de Raad van
Bestuur misschien je suggesties alweer
'vergeten'. .

En tegen het einde van de Raad van
Bestuur kwam dan het verhaal aan
bod dat nog een staartje kreeg, het
verhaal van de alternatief-enquête.

De alternatieve enquête
In de week van het alternatief werd in
Alma 11 en III op 19 en 20 maart een
enquête georganiseerd bij het kliënteel
van het alternatief. Ondertussen zijn
de resultaten bekend en verwerkt. Zij
lagen ter bespreking op tafel. De
studentendelegatie had bij die enquête
echter enkele opmerkingen. Zij waren
te rade gegaan bij een "sociologe in
spe" die er niet zoveel goeie woorden
voor overhad.

"Wat de resultaten ook mogen zijn,
ze kunnen serieus in vraag worden
gesteld, gezien de slechte kwaliteit van
de enquête". Of: "Jammer van het
geld gebruikt voor deze enquête. En
jammer voor de goedmenende invulIer
van de enquête, zijn antwoorden
mogen/kunnen niet beleidsgericht ge-
bruikt worden."

"Je moet eigenlijk de vraag stellen
naar de bedoeling van de enquête. Als
je de resultaten ernstig wil nemen en er
beleidskonklusies aan wil verbinden
dan moet je de enquête ook ernstig
maken, zodat de ondervraagden ook
serieus antwoorden. De teneur van de
enquête is nogal 'IucJ,i.ek'."

Om een voorbeeld te geven. Zo lezen
we in de inleiding: "Hebben onze
alternatief bezoekers in hun kinder-
jaren een stamp van een ezelsveulen
gekregen waardoor ze nu getrauma-
tiseerd elk wezen op vier poten de
toegang tot hun erf én darmkanalen
ontzeggen? Of zijn het dermate ge-
konditioneerde self-made (wo)men
dat ze even eigengereid alleen aan die
benzinestations tanken waar ze zélf de
pomp mogen bedienen en aan die
restauranttogen 'waar ze zélf de pol-
lepel mogen ter hand nemen?" Of
"Vragen ingevuld en drie maal tussen
de regels gelezen? Vouw dan, zonder
scheuren een vliegtuigje van je en-
quêteformulier en stuur het voor
volgende week woensdag naar de
terminus 'suggestiebus', wanneer en
alwaar het dan door dit leeghoofd zal
geledigd worden."

De sociologe: "Op die manier is de
kans toch groot dat een aantal stu-

Paria Italiano
RAl in Leuven
De wereld is klein. De internationale kontakten worden steeds

talrijker. Niet alleen radio-aktiviteit· overschrijdt lands-
grenzen, dat doet ook televisie-aktiviteit. Sinds een aantal

jaren staan wij dagelijks bloot aan hevige kabelbestralingen uit
diverse Europese landen. (Nee, uw toestel moet u vooralsnog niet
afwassen). Toch worden niet overal dezelfde hoeveelheden televisie-
aktiviteit opgetekend. Zo blijkt er slechts een zeer geringe dosis RAI-
aktiviteit in de atmosfeer van bepaalde streken in Vlaams-Brabant
(waaronder Leuven) aanwezig te zijn. Een krisistoestand.
Zonder noemenswaardige moeilijk-
heden ontvangen grote delen van
Vlaanderen RAl UNO via de kabel. Dat
was ook het geval voor het Leuvense
van 21/2 tot 2113. Na die periode
(waarin de Italiaanse president Cossi-
ga een bezoek bracht aan Leuven!)
werden de uitzendingen zonder reden
opnieuw stopgezet. Een nogal on-
begrijpelijke beslissing, te meer omdat
begin '86 een akkoord gesloten werd
tussen de RAl en de Belgische Beroeps-
vereniging van Kabelmaatschappijen,
waarin bepaald wordt dat de RAl en de
Italiaanse regering volledig instaan
voor de auteursrechten en de kosten
van de transmissie, en dit tot eind

1987. Voor de Belgische distributie-
maatschappijen zijn er voorlopig geen
onkosten, het enige wat zij dienen te
doen is het signaal op één van de drie
vrije kanalen te plaatsen (van de
achttien kanalen zijn er vijftien bezet).
De apparatuur is in het Leuvense
aanwezig, anders zouden er geen
"proefuitzendingen" geweest zijn.
Technologisch, financieel en juridisch
kunnen er in Leuven niet meer
obstakels zijn dan elders. Desondanks
hebben de distributiemaatschappijen
("Radio-public" en "Iverlek") er de
voorkeur aan gegeven de hun aan-
geboden kansen links te laten liggen.

Er zijn nochtans redenen genoeg om

~ostets
~adget.s
POSTERS
WENS_KAARTEN
POSTKAARTEN
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voor alle omstandigheden
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door te gaan met de RAl-uitzendingen.
In een tijd van toenemende inter-
nationalisering en pogingen om een
Europese geest te kreëren, getuigt
bovenstaande houding van een laak-
baar "provincialisme". Leuven
is daarenboven een universiteitsstad
die prat gaat op haar erkenning in het
buitenland. (Deze week loopt in
Leuven een gedeelte van het inter-
nationale colloquium rond de itali-
aanse toneelschrijver en Nobelprijs-
winnaar Luigi Pirandello.) Het is
absurd dat precies die stad verstoken
blijft van kansen waar ze recht op
heeft. Vele Italianen en Italofielen
hebben het stop zetten van de uit-
zendingen dan ook aangevoeld als een
blijk van desinteresse en sociale dis-
criminatie.

Petitie
Bij prof. F. Musarra, direkteur van het
centrum voor Italiaanse studies, en
Mevr. Els Leemans, RAl-aanhangster,
is enkele weken geleden het plan
gerijpt om met een petitie van start te
gaan. De petitie (La RAl deve tornare/
De RAl terug) richt zich tot een brede
groep van geïnteresseerden, geenszins
tot Italianen alleen. Italië is een
vakantieland bij uitstek en het Ita-
liaans is een taal die erg in trek is bij
vele studenten. Uit de reeds ver-
zamelde handtekeningen blijkt dat de
interesse voor de RAl reëel is en niet
eenzijdig. De petitie is voorlopig in een
beperkte cirkulatie omdat men zich in
de eerste plaats wilde richten tot
mensen die kabeltelevisie hebben, om
de handtekenaktie ekonomisch
"hard" te maken. De petitie gaat uit
van mensen die ijveren voor een zaak
waarvan zij vinden dat zij er recht op
hebben. Een dergelijke bekommernis
staat los van elke politieke preokku-
patie. Om de problematiek naar een
wat ruimer studentenpubliek te bren-
gen, werd een aantal petitielijsten
beschikbaar gesteld in 't Stuc en in het
kafetaria van "Letteren en Wijsbe-
geerte". Geïnteresseerden kunnen de-
ze nog ondertekenen in de loop van
deze en volgende week.

Erwin Jans

Geslacht

Man
Vrouw

Studierichting

Godgeleerdheid 1 kerk. recht
Filosofie
Rechten
Ekonomie
Sociale wetenschappen
Geneeskunde
Farmacie
Lichamelijke opvoeding
Letteren en Wijsgebeerte
Psychologie en Pedagogie
Wetenschappen
Toegepaste Wetenschappen
Landbouw
Personeel en niet-KUL stud.

Bij de alternatief-eters is er een opvallende vertegenwoordiging
van de fakulteiten: psychologie-pedagogie, letteren-wijsgebeerte,
landbouw.

denten samen er een goeie grap van
maken. Natuurlijk, zo'n enquête in-
vullen kost een inspanning, het vraagt
tijd, er is een zekere drem pel te
overwinnen ... Misschien heeft de op-
steller hierop willen anticiperen en de
enquête aantrekkelijk willen maken.
Maar ik betwijfel toch of je daardoor
meer e%f betere resultaten zou
halen. Je zou hieromtrent eens een
eksperiment moeten doen."

"De inleiding is misschien bedoeld
om de ijver van de eter, om de enquête
in te vullen, op te wekken maar
_allerminst om hem ook aan te sporen
die goed in te vullen. Er kwam in die
inleiding niets voor over de bedoeling.
Er werd meer een sfeer geschapen van
nonchalantie dan van ernst. En de
enige vrijheid die de alternatief-eter
werd gelaten zat in de laatste vraag
naar opmerkingen. Helaas was daar
slechts een halve centimeter voor
voorzien. Als er weinig opmerkingen
zouden zijn gekomen, dan hoeft dat
ook niet te verwonderen."

Mosselen op Florentijnse
wijze

Andere specifieke opmerkingen gin-
gen over het overschatten van de
kennis van de alternatief-eter. Er was
immers in de enquête een lijst aan-
geboden van welgeteld 51 gerechten.
De alternatief-eter moest deze ge-
rechten dan beoordelen. "Zelfs een
regelmatige alternatief-eter (meer dan
twee keer per week) kan die ver-
schillende namen onmogelijk uit el-
kaar houden. Dat zal dan ook een
vertekening in de antwoorden geven
en wel op volgende wijze: de best
gekende schotels zullen meer en beter
beoordeeld worden. Dat is immers een
reeds lang gekende psychologische wet.
Welk zijn de best gekende schotels? De
meest gegeven schotels en de schotels
met de meest gemakkelijke, opvallen-
de of herkenbare naam. Een kaastaart
bijvoorbeeld, of een groenten taart en
moussaka."

En effektief uit de resultaten blijkt
dat precies die schotels het hoogst
skoren. Maar deze lang bekende
psychologische wet werd vanwege de
Alma-direktie van de tafel geveegd
met: "Maar nee, dat heeft toch alles te
maken met eetkultuur. Wie niet weet
dat 'mosselen op Florentijnse wijze'
een bereiding is met spinazie, heeft
geen eetkultuur !"

Wie dus het verschil niet kent tussen
Portugese rijst, Griekse rijst, Syrische
rijst, Sultan rijst of Filippijnse rijst
heeft geen eetkultuur. Het ligt toch
voor de hand dat iedereen met een
beetje eetkultuur weet wat 'kikker-
erwten op zijn catalaans' zijn of
'spagetti met kombu' of 'granenpap
met toffu'!

Tegen dergelijke argumenten kan je
als 'student zonder eetkultuur' natuur-
lijk niet op. De diskussie werd dan ook
diskreet afgesloten. Alsmede de Raad
van Bestuur.

De studentendelegatie liet het daar
echter niet bij. Zij trok naar het
sociologisch onderzoeksinstituut om
nog meer argumenten te verzamelen.
En de werkgroep metodologie onder-
steunde de kritieken, erger nog, zij
vulde ze zelfs aan met volgend kom-
mentaar: "Hier werd zwaar gezondigd
tegen de regels van de statistiek en de
analyse." Geven we twee korte voor-
beelden.

"De eerste bladzijde behandelt en-
kele identifikatiegegevens van de alter-
natief-eter met name het geslacht
(m/v) en de studierichting waaruit ze
komen. Uit de eerste tabel (I) die
handelt over het geslacht wordt de
konklusie getrokken dat in verhou-
ding meer vrouwen dan mannen
alternatief-eters zijn. Die interpretatie
is zonder meer fout! Een algemene
kritiek hier is dat er nergens absolute
cijfers vermeld zijn. Het verschil van
49% ten aanzien van 51% is boven-
dien niet signifikant. Dit verschil kan
evengoed toeval zijn of berusten op het
feit dat vrouwen bijvoorbeeld vlijtiger
zijn om enquêtes in te vullen. Of
gewoon dat er meer vrouwen aanwezig
zijn, waardoor de kans vanzelfspre-
kend groter is dat er meer vrouwen
alternatief gaan eten."

Ook op de interpretatie van tabel 2
is heel wat kommentaar te leveren.
"Ook hier worden nergens absolute
cijfers gegeven. Om deze tabel zinvol te
kunnen interpreteren zou je partici-
patiegraden moeten berekenen. Dat
wil zeggen dat je eerst moet kijken
hoeveel studenten er zijn in de fakulteit
en hoeveel gaan er op dit aantal eten in
het alternatief. Welke fakulteit is
oververtegenwoordigd en welke on-
dervertegenwoordigd? Wat is de po-
tentiële aanwezigheid van elk van die
fakulteiten? Deze tabel zegt met
andere woorden niets over de al dan
niet alternatief-eters. Deze tabel zegt
alles over de studentenbevolking van
een bepaalde fakulteit."

Het staartje
Op één of andere wijze was het de P.R.
van Alma ter ore gekomen dat de
studenten zich nog verder hadden
geïnformeerd. Er was al sprake van
een "Recht op antwoord" in Veto nog
voor er een artikel was v.,erschenen. En
binnen de kortste keren lag er plotse-
ling een ander en meer volledig
dokument op tafel. Daaruit bleek wel
degelijk dat met de krititeken -
geformuleerd door de studenten en de
werkgroep metodologie - rekening
was gehouden. Blijkbaar' was de
enquête wel wat degelijker uitgevoerd
en geïnterpreteerd door een ander en
meer bevoegd persoon terzake. Alleen
hadden de leden van de Raad van
Bestuur een erg flauw afkooksel van de
resultatenverwerking gekregen. (Als
landbouwingenieurs zich met enquête-
verwerking gaan bezighouden ...)

In ieder geval was het doel van de
st udenten bereikt. Zij kregen volledige
en goed gedokumenteerde teksten in
handen. Hopelijk worden ze in de
toekomst blijvend ernstig genomen? ...

Wij dachten overigens dat het
precies Alma was die je een eetkultuur
kan bijbrengen. Maar aangezien er in
Alma van wordt uitgegaan dat je die
eetkultuur al hebt, stellen wij voor
iedere week een rubriek: 'Veto trapt je
een eetkultuur'.

Laten we dan deze week alvast
beginnen met 'Mosselen op Floren-
tijnse wijze'. De mosselen laten gaar
worden in fijngesneden selder, sjalot-
ten en wijn. De mosselen uithalen en
op de gestoofde spinazie schikken in
een vuurvaste schotel. Het mosselsap
laten inkoken en de room toevoegen.
De saus door een zeef en over de
spinazie en mosselen gieten. Bestrooi-
en met kaas en gratineren in de oven.
Smakelijk en tot volgende week.

Gilberte Boeckmans
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en demokratisch onderwijs te ver-
zorgen, hetgeen de basisoptie is.
Vanuit deze optiek stelde hij dan de

vraag waarom België dan het enige
land bleef in de Europese gemeen-
schap dat geen vorm van numerus
clausus voor geneeskunde had. Op
deze vraag vond hij nog steeds geen
antwoord, en zei dat hij die avond er
ook geen enkel gehoord had.

Uiteindelijk konkludeerde Dille-
mans dat numerus clausus een zeer
zware inbreuk op de vrije keuze is, en
dat er gezien de interne verdeeldheid
en gezien het feit dat er geen meerder-
heid voor numerus clausus te vinden
was, dat de akademische raad van
Leuven als zodanig tegen numerus
clausus is.

Hamvraag

Casteels moest hierop dan weer
replikeren dat dit indruiste tegen het
standpunt van de fakulteit genees-
kunde. Maar Dillemans wist tevoren te
zeggen dat in het overleg tussen de
rektoren van de grootste zes universi-
teiten van België, vijf universiteiten
zich uitgesproken hadden tegen, en dat
Leuven voorlopig nog geen standpunt
ingenomen had. Zodoende zitten nu
de rektoren van de zes grootste
universiteiten op dezelfde lijn.

De hamvraag blijft natuu{lijk of de
ministers van sociale zaken en van
onderwijs met deze stellingname ak-
koord zullen gaan. Voor hen is
numerus clausus in de eerste plaats een
besparing, en gezien het huidige be-
grotingstekort schijnen die mensen
daar nogal gevoelig voor te zijn.
Door deze stellingname van de

K.U.Leuven wordt de studenten na-
tuurlijk een riem onder het hart
gestoken, vraag is of de akademische
overheid dit ook zal doen in andere
zaken, zoals de akties tegen de ver-
hoging van het inschrijvingsgeld.

Bruno Peeters

Horizontaal
1. Reusachtig, in verbindingen zoals -reklarne - beek, grens-
scheiding; 2. brandstof - vogel; 3. ieder; 4. Katolieke Erninen-
ten - slordige, luie vrouw - landbouwwerktuig - muzieknoot;
5. ruitvormige plaat als dakbedekking; 6. rivier in Frankrijk -
koker, foedraal; 7. persoonlijk voornaamwoord - letterkeer van
'Rijn' - razernij, woede; 8. boom - voegwoord - bezittelijk
voornaamwoord; 9. Ierland - metaal; 10. Naamloze Vennoot-
schap - rangtelwoord - toestel om vissen te vangen; 11. muziek-
instrument - Lichamelijke Opleiding; 12. autokenteken van een
bu urland - politieke partij - iemand die als beroep 'maaien' heeft.

Vertikaal
I. Mensen die geen boek lezen; 2. iedere, elke - eer verschaffend;
3. jongensnaam - laatstleden (afk.) - nikkel; 4. humeurig, vit ziek
persoon - deel van het gelaat ; 5. rode verfstof - boom; 6. hoge
staatsambtenaar in het oude China - rhodium; 7. edelgas (afk.)-
tamarinde; 8. grote, houten hamer - Flanders Updown - open
strook in bos; 9. logaritme (afk.) - gaapt - familielid;
10. houding - vervoermiddel dat soms vertraging heeft; 11. aarts-
bisschop (afk.) - groente - meisjesnaam; 12. scheppend - insekt.

~m
4
5
6
7
~t---I

8
t--~t---I

9
~I--I

10
~t---I

11
~t---I

12

Numerus clausus
vervole VUl p. 1 namelijk de universiteit die de elite van

het land opleidt, werd met veel zwier
en entoesiasme door Casteels be-
speeld.
Naast het voorstel van de dekanen

geneeskunde werden nog enkele an-
dere alternatieven geformuleerd. De
geneeskunde-opleiding zou een meer
polyvalent karakter moeten krijgen; er
zou meer en betere voorlichting moe-
ten gegeven worden over de toekomst-
perspektieven van de studies genees-
kunde. Bovendien moeten de studen-
ten die ongeschikt zijn op tijd tegen-
gehouden worden, maar moeten de
studenten die door een zwakke voor-
opleiding in het sekundair benadeeld
waren, door remediëring bijgewerkt
worden.
Bij al deze opwerpingen werd te pas

en te onpas teruggegrepen naar het
toelatingseksamen bij de burgerlijk
ingenieurs. Casteels argumenteerde
dat het de bedoeling was van ook op
kwalitatieve gronden te selekteren, en
niet op kwantitatieve. Maar iemand
wierp op dat het ingangseksamen van
burgerlijk ingenieurs blijkbaar goed
werkte, maar als het nu zou voor-
gesteld worden, hij er tegen zou zijn.

Argumenten Zo'n ingangseksamen heeft immers
De voorstanders argumenteerden dat e.en drainage-effekt: bepaalde ~ich-
de kwaliteit van de geneeskunde door tl;"gen ontvangen de stud~nt~n ~Ie er
een overaanbod niet gediend wordt, de met door raakten, zodat die richtingen
kwaliteit van de geneeskunde hangt met de zw.akkere student~n te..maken
samen met ervaring die niet meer hebben, die daar evenmm blijken te
opgedaan kan worden. In zo'n ge- slagen.
vallen, stelde groepsvoorzitter Borg- Na een uur en een kwartier besloot
graef, dat het belang van het individu rektor Dillemans de diskussie en
(de student) moet onderdoen voor het formuleerde een aantal eindkonklu-
belang van de groep (de patiënten). sies. Een groot aantal dekanen pleitte
Een ander argument dat van ver- voor een kwalitatieve selektie vooraf,

schillende kanten geformuleerd werd, niet voor een kwantitatieve beperking.
was het plaatstekort, het tekort aan Maar, zo stelde de rektor, dit had
ruimte om adekwaat les en praktika te allemaal te maken met de opties van
kunnen geven. De universiteit zou het onderwijs in België. Het is niet
maar zoveel studenten mogen aan- meer de bedoeling om een elite af te
nemen als ze plaats had. Dit argument, ' leveren; het is de bedoeling om gratis

mans dat de rektoren de minister
geadviseerd hadden in verband met
numerus clausus, zonder d.e dekanen
geneeskunde, de betrokkenen in kwes-
tie, geraadpleegd te hebben. Casteels
verdedigde verder het voorstel van de
dekanen geneeskunde met het argu-
ment dat de niet-geschikten zo snel
mogelijk moest duidelijk gemaakt
worden dat ze niet op hun plaats zaten.
Nog altijd volgens hem heeft 5 tot 10%
van de studenten in eerste doktoraat
geneeskunde meerdere jaren gebist,
hetgeen voor die mensen een zwaar
persoonlijk drama is (sic).
De verdere diskussie werd wel op

een meer serene toon gevoerd. De
tegenargumenten kwamen vooral neer
op het aanklagen van het korpora-
tisme van de geneesheren, het feit dat
de studies in de geneeskunde niet
louter een beroepsopleiding zijn, maar
ook een universitaire vorming, boven-
dien werden er vragen gesteld naar het
overaanbod van artsen, waar het
overaanbod in andere richtingen veel
hoger ligt en dat daar niets onder-
nomen wordt.

ZOEKERTJES
• Voor een vakantie met bejaarden
zoek ik naar gitaarakkoorden van die
goeie ouwe klassiekers als 'De Stille
Kempen' enz. Zeggen aan StefaanJ.,
Kard. Mercierplein 3. Bedankt!
• ASRzoekt gewetensbezwaarde voor
haar offset-druk dienst. Geen ervaring
nodig. Onmiddellijk te beginnen. Inl.
in 's Meiersstraat 5.
• Gezocht: kamer te huur vanaf
februari '87. Zw. Mieke Acke, BI.
Inkomsstraat 137.
• Te huur gezocht voor academiejaar
'86-'87: 3 kamers voor jongens, niet al
te ver van het psychologisch instituut.
Zw. Naamsestraat 40, K 207. Alvast
bedankt.
• Zoek te huren of kopen: boeken
van Jozef Rulof. Zw. L. Vrebos, tel.
02/759.64.24.
• Verloren: China-syndroom. Terug
te bezorgen Paul De Meester, Kampus
Heverlee.
• Te huur: kamers in juli, aug, sept.
Schrijnmakersstr. 20. Interessante
orijs. Tel. 016/23.07.72.
• Gezocht: student om het kontrakt
met huisbaas te tekenen voor een huis
voor 12 studenten (rn/vr). BennI. -21.
Bad, tuin, gar., nog ong. 6 kam. vrij.
Bel 016/22.33.10 of kom Nmsestwg
134. See you.
• Toneelgroep 'Teaterspektakel' olv
Walter Rits (lid van de KNS) zoekt
optredensvoor de vakantie en komend
akademiejaar ! Crisisprijs !Meer infor-
matie en bookingen 014121.47.62,
Peter.
• Kayaktocht op het groene deel van
de Leuvense Vaart op 18 mei. In-
schrijvingen en info (ook vlot- en
zeiltochten) De Einder: Minckelerstr.
170, Leuven, 016/20.15.47.
• Ik zoek te koop tweedehands typ-
. machine: Rudi, Vaartstraat 129.
• Tekstverwerking - daktylografie:
Janssens Els, zw. Brusselsestraat 214,
na 7 uur 's avonds.
• Zoek gemeenschapshuis minstens
5 kamers. Tel. 014/58.95.69. Alleen in
het weekend, vragen naar Christoph.
• Globetrotters zoeken nog kornpag-
nons voor reis in okt. naar Peru-
Bolivië. Ann Verhetsel, I Meilaan 14,
3,.:00 Kessel-lo weet er meer van.

derwijs' beslaat ongeveer één vijfde
van de totale staatsbegroting (In '84
280 miljard).. ,
De besparingsmaatregelen die nu

getroffen worden bedreigen echter de
toegang tot de universiteit met alle

ekonomische krisis zal de vraag naar gevolgen vandien voor het dreigende
afgestudeerden afnemen. Vandaar dat tekort aan afgestudeerden. DPWB
de regering allerhande besparings- waarschuwt ook voor een lakune, in
maatregelen treft en de toegang tot de hun rapport: de socio-ekonomische
universiteiten ter.ugschroeft.. achtergrond van de student. En ze
Dat de regenng besparingsmaat- drukken de impliciete vrees uit dat met

regelen neemt en dat dit een afbraak de verslechtering van deze achter-
van de demokratisering tot gevolg grond de inschrijvingscijfers zullen
heeft is duidelijk en met feiten te teruglopen wat opnieuw het tekort niet
bewijzen. Daartegenover staat echter ten goede zal komen.
de blijvende hoge nood aan afgestu- Dit rapport toont ons dus het
deerden. fundamenteel probleem waarvoor de
In het ra pport van de DPWB lezen we regering zich geplaatst weet. Eigenlijk

op pagina ~04: "Inderd~a?, er. wordt moeten ze maatregelen nemen om de
een zo ru~me verschuiving I? h~t inschrijvingscijfers te verhogen, ander-
werkloosheidsprobleem van um.~er~l- zijds moeten ze het staatsbudget
tairen verwacht, dat er waarschlJnll~k saneren. Dit laatste doen ze ten koste
voor deze groep geen werkloosheid van de gezinnen, diezelfde gezinnen
meer zal zijn en dat er een tekort aan die voor zoon of dochter student
kwalifikaties lal heersen." steeds meer inschrijvingsgeld zullen
De DPWB pleit dan ook voor moeten neertellen en waarvoor de

maatregelen om hogere inschrijvings- kosten van één student oplopen tot
cijfers te ~kom~.n ..Dat de v.er.hoglng ongeveer 160.000 fr. voor één aka-
van het inschrijvingsgeld JUiSt. het derniejaar (volgens een HIVA-bereke-
omgekeerde effekt zal hebben IS te ning). Terzelfdertijd geeft de regering
verwachte~. Waaro~. dan wel voert kado's weg aan andere bevolkingska-

Het werkstuk bestaat uit drie delen. deze regenng dergeliJke. ~aatregelen tegorieën. De 10% rijksten in dit land
Een eerste deel analyseert de vraag in ondanks het reële risiko op het bezitten ongeveer 60% van alle fortui-
naar universitair onderwijs. Het twee- tekort aan afgest~deerden. nen. Het gemiddelde fortuin bedraagt
de deel behandelt de arbeidsmarkt Martens VI Wil vo_oral het. staats- ongeveer 15,6 miljoen fr.
voor universitairen. Een laatste deel budget saneren. België staat Immers Een belasting van 0,5% op fort ui-
leidt tot algemene besluiten. Vooral aan de top wat betreft staatsteko.rt en nen boven de 5 miljoen en oplopend
deze laatste zijn merkwaardig en zijn staatsschuld. He.t netto t~ financieren tot 5% boven de 15miljoen zou al heel
in tegenstelling met wat vele malen s~ldo (het ~erschll tussen inkomsten en wat mogelijk maken om hogere in-
geschreven werd in teksten van aller- Uitgaven) IS opgelopen tot 553 miljard schrijvingscijfers te bekomen en een
hande organisaties begaan met de (11% van ~et BNP).. .. verdere uitbouw van de demokratise-
demokratisering van het onderwijs. De regenngsverklanng Wildit over- ring van het onderwijs te bekomen.
Wat werd er vroeger geschreven? De heidstekort terugdringen tot 7% ,van Stef Vanth uyne

redenering was als volgt. Met de de totale staatsbegroting. De post on- Martine Uytterhoeven

~-----------------------------------I
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Wetenschäpstieleid
,'S inds 19~5 organise-

ren de diensten voor
programmatie van

het wetenschapsbeleid, met me-
dewerking van universiteiten,
jaarlijks enquêtes onder de gedi-
plomeerden die sinds drie jaar
deze instellingen verlaten heb-
ben. Deze enquêtes hebben de
bedoeling informatie te verza-
melen over de problemen met
betrekking tot de inschakeling in
het beroepsleven en tot de te-
werkstelling van jonge universi-
tairen. "
Zo begint het synteserapport

van de DPWB (diensten voor de
programmatie van het weten-
schapsbeleid) gepubliceerd in
1985. Een interessant dokument
dat onze verdere aandacht ver-
dient.

Zoekeriic' /ondcr kommercicel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren. c.d.) liln ~rati\: andere (te koop. te huur.
rikwcrk ) worden h"la:tld naargelang de ruimie die IC innemen (vic rooster), Ik redaktie behoudt zich hel recht

voor om zoekertjes niet te plaatsen.
(il'hrul~ ond"r,I:land 1',""1"1. I leken per \'a kjc, I \ a kj" tu-sen de woorden. Zenden aa n or afgeven op', Mcicrv-muu 5
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• Wie is die knappe blondine die op
1/5 zonnebaadde in de flat in de
Tiensestraat over het pauskollege?
Knapperd van kamer 312 wil het merk
van haar mooie zonnebril weten.

• Gezocht jaargang '85 van Flair
(voor tesis). Bel eens naar Ann,
016/25.55.45 of loop langs bij Nadia,
Vesaliusstraat 4. Dank bij voorbaat.

• Het Medisch Centrum voor Studen-
ten zoekt een gewetensbezwaarde.
Liefst socioloog, psycholoog, peda-
goog, informatikus, enz. met belang-
stelling voor registratie en onderzoek
en dit vanaf oktober-november 1986.
Kontakt opnemen met Manu Bracke,
Studentenarts, Bogaardenstraat I,
3000 Leuven, 016/23.49.21.
• Te verkrijgen met ekstra-reduktie:
kerncentrales en kweekreaktors, nu
Dok met China-syndroom, Zw Ebes,
Doel.
• Voor al uw typwerk ! Kom langs de
Tiensestraat 175, Leuven (tijdens de
kantooruren) (016/20.55.89) of tele-
foneer 016/26.09.37 na 18u.

• Via deze weg wil ik de onbekende
bedanken die, bescheiden als hij is,
vergeten is zijn adres achter te laten bij
het terugbrengen van mijn bril. Dui-
zendmaal dank. U bespaarde mij een
hoop ellende. -
• Inneke wordt op 15mei 22jaar. Wie
stuurt haar een kaartje? Je kan haar
ook een bloemetje brengen in 'CIe
Vesaliusstraat 4.
• Wie is de jongen (rode pull, donker-
kleurige jas) die op 31 januari 1986 in
de les van B.J. De Clercq (14-16 u)
achter mij zat? Ik zag hem toen voor
het eerst.
• Wie is gelukkige eigenaar van een of
beide volgende elpees van Vangelis
Papathanassiou: The Dragon, Hypo-
thesis? Marc Michels, Tervuursevest
106, zoekt die al jáaaaaren l
• Gezocht: gemeubelde stud.kamer
voor jongens of gemengd. Zw. Roger,
[)1l/86.45.69 (weekend) of Tervuurse-
vest 4 (1986-1987).

• 'Peter P.P.' zoekt plastieken ballon-
netjes om met water te vullen. Mini-
mum 100 stuks. Betaal I fr/stuk.
Pius X-Kollege, Tervuursevest 103.
Vragen naar 'Bottekens'.
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Christo in Leuven?
De Dijlemolens worden ingepakt

De voormalige industriële
maalderij, vlakbij het
Groot Begijnhof zal in

september van volgend jaar in
een nieuw kleedje gestoken zijn.
Deze zomer begint men immers
aan de uitvoering van het re-
novatieprojekt voor een woon-
en werkgemeenschap, een initia-
tief van de vzw TSAP. TSAP staat
voor heT Samen Anders Probe-
ren, een vereniging die mens- en
milieuvriendelijke initiatieven
neemt en steunt, waarbij ze
vooral aandacht heeft voor het
beschermen en herwaarderen
van monumenten, landschap-
pen, en straat- en dorpsgezich-
ten. Ze werd in 1982 opgericht
om het Dijlemolensprojekt te
kunnen waarmaken.

Sleutelwoord bij het projekt lijkt
'integratie' te zijn. Integratie in de
stad: het Dijlepad wordt door het
kompleks heen verder getrokken en
vormt zo een belangrijke voetgangers-
weg (voor wandelaars en scholieren)
die het stadshart ontsluit. Integratie
door haar funktie in de buurt: op het
gelijkvloers komen er ateliers, een
banketbakkerij, winkel, fietsenwerk-
plaats, pottenbakkerij (de laatste twee
zijn er nu al ondergebracht). De wijk
telt nu weliswaar 3000 inwoners, maar
is geen bakker en slechts een paar
winkeltjes rijk.
Integratie op schaal van het ge-

bouw: naast de woonfunktie en de
bedrijfjes op het gelijkvloers, is er
ruimte voor ontspanning: kaffee, een
polyvalente zaal voor feesten, ver-
gaderingen, toneel, film ... Integratie
naar mekaar toe: de Dijlemolens
wille~ centrale ontmoetingsplaats
zijn voor de buurt, om ze leefbaar te
maken. En in het gebouw zelf heeft
elke bewoner zijn eigen individuele
leefruimte, maar is er eveneens een
gemeenschappelijke voorzieningen-
struktuur uitgewerkt: de tuin, de
binnenpleintjes, hobbyruimtes, ge-
meenschappelijke wasserette. De aan-
wezigheid van een verscheidenheid
aan mensen (van bejaarden tot studen-
ten) kan het sociaal kontakt slechts
rijker maken.

Alternatieve energie
Een ander aandachtspunt voor de
initiatiefnemers is het 'ekonologisch'
energiegebruik. Zoiets begint al bij het
ontwerp van het gebouw: de zuidkant
(naar het Groot Begijnhof toe) krijgt
grote ramen, de noordkant slechts een
paar kijkgaten. Passieve energie wordt
gewonnen door een dikke laag isolatie
aan te brengen en door het plaatsen
van zonnepanelen (die het warm water
leveren voor een deel van de wonin-
gen); aktieve energie, door water-
turbines te _plaatsen in de DijIe: die
leveren elektriciteit, en zorgen, via
warmtepompen, voor de centrale ver-
warming van het gebouw.
Het vertalen van zo een kompleks

programma, met de verschillende
funkties (wonen, werken en ontspan-
nen), en met de 'ekonologische' uit-
gangspunten van TSAP in een architek-
turaal ontwerp, is geen gemakkelijke
klus. Het is bovendien een uitdaging
om in de onmiddellijke nabijheid van
hét Groot Begijnhof architekturale
ingrepen te plegen. Je kan eigenlijk
ook de vraag stellen of de voormalige
fabriek wel geschikt is voor een woon-
gemeenschap. De soms imponerende
binnenruimtes die je er nu aantreft -
met hun geheimzinnige sfeer, met hun
reukwreèn en littekens van zijn vr oe-
gere industriële verleden (machines.
transportsystemen, openingen in vloer
en plafond) - vormen eerder een dekor
voor een film noire. 'Vitalisme' vond er
zijn gedroomde. thuishaven voor zijn
kontroversiële tentoonstellingen. 'Stads-
verschijnselen' voor zijn dito op-
tredens. Ik moet ook denken aan 'Les
raffinaderies du Plan K' in Anderlecht,
dat nu ruimtes biedt aan de gelijk-
namige teatergroep, waar dansvoor-
stellingen plaatsvinden, films, op-
tredens, tentoonstellingen, video's ...
Ook 'Schaamte' trekt in een verlaten
brouwerijkompleks in Brussel, en

't Stuc wil hetzelfde in de laboratoris
van het Arenberginstituut.

Inpakken
De Dijlemolens omvormen tot (hoofd-
zakelijk) een woonkompleks heeft
immers verregaande gevolgen voor de
verschijningsvorm van het geheel: het
gebouw diende sterk geïsoleerd te zijn,
en zal n'u helemaal ingepakt worden in
een tien centimeter dikke, gepleisterd!'
isolatielaag. De baksteen- en beton-
architektuur, met zijn typische hori-
zontale raamverdeling en stroken,
moet plaats maken voor witte, 'clean'
aandoende gevels, met een (nood-
zakelijke) vertikalere raamschikking.
Slechts op het gelijkvloers wordt de
oorspronkelijke toestand behouden en
geresta ureerd.
Hier lijkt TSAP zijn doelstellingen

toch uit het oog verloren te hebben:
geen beschermen en herwaarderen van
stadsgezichten, want het brengt door
zijn witte mantel pas goed een vreemd
element in de omgeving. Het argument
van TSAP dat het door de verandering
van de Dijlemolens in een woon- en
werkgemeenschap "de continuïteit
van het stedelijk weefsel herstelt", is
zwak, want dat weefsel is zeer hetero-
geen van aard - het Groot Begijnhof,
de scholen, de volksbuurt van de
Schapenstraat, het park van de Boe-
renbond, het klooster van de Zwarte
Zusters - en zal dat ook blijven.

Architektuur
Het is een verdienste van de archi-
zekten dat ze het kubistisch volume tot
zijn recht laten komen - de schuine
zonnepanelen springen wat achteruit
in de gevel- en dat ze de ordonnantie

van de gevel, die er nu sterk aanwezig
is, behouden.
De initiatiefnemers zochten duide-

lijk naar nieuwe woonvormen, en dat
verdient een hart onder de riem. Het
Dijlemolensprojekt is een eksperiment
dat een voorbeeldfunktie zal hebben
ten aanzien van andere projekten in
Vlaanderen. Geen kommerciële finali-
teit wordt nagestreefd, maar een groot
aantal maatschappelijk relevante doel-
stellingen. Om die te realiseren zijn de
architekten niet vervallen in een '45°_
syndroom': erkertjes, balkonnen,
schuine daakjes en serretjes, om zo-
gezegd de eigenheid van elke woning in
het gebouw te benadrukken. 'Holland-
se kneuterigheid' heet zoiets in archi-
tektenkringen.
De opzet van de initiatiefnemers om

verschillende funkties in één kompleks
te 'herbergen, is moedig en gedurfd.
Het is een antwoord op de visie van de
Modernistische planners, die deze
funkties gescheiden willen. In Neder-
land zijn er immers nogal wat nieuw-
bouwwijken met dezelfde opzet mis-
lukt. Het pleit ook voor TSAP dat ze
voor haar 'zachte' doelstellingen be-
roep doet op de meest moderne
technologieën (met d~aterturbille als
maskotte). Na het zolang praten over
alternatieve energie is er nu de (haal-
bare) uitvoering ervan.
Nog anderhalf jaar en Leuven heeft

er zijn zoveelste 'gerestaureerde' ge-
bouw bij. Nu eens niet gerealiseerd
door de universitaire overheid (met
haar opzet om van de Naamsestraat
een tweede 'King streel' te maken),
maar een privee-initiatief.

Kris Blykers _

Dijlemolens voor en na. liet moet niet altijd vloeibare Dreft zijn.

TESISKAFTEN
Zoals rond elk keurig boek moet ook rond een tesis
een harde kaft. En die kaft kan bij Veto gezet
worden voor de belachelijke prijs van 200 fr.
Bovendien van de beste kwaliteit en met een erg
snelle service. Kom eens langs: 's Meiersstraat 5.

Donderdag 15 mei
20.00u. LITERATUUR Over U. Le Guln (door Ria Van Herek) en J.D.

Sa/lnger (door Peter De Preter). In 't Stuc. Org. Universitaire Werkgroep
Literatuu r.

14.00u. TORNOOI Schaaktornooi In de Muntstraat, m.m.v. Schaakklub
L.V.L.

15.00 u. LEZING Homo Luden. and theAmerlcan Dream: theplaeeol.port.
In the Amerlean Society. Door B. Vanreusel. In L & W, 8ste verdieping.
Inkom gratis. Org. American Studies.

20.00 u. KONCERT The Neon Judgemflflt. In Manhattan. Inkom·250fr. Org.
Chestnut Three en JJ Records.

20.30u. FILM Cult Movies M/.flt. van John Huston. In AV.lnkom 60/80. Org.
DAF en 't Stuc.

20.00 u. MEETING Meeting tegen de Sociale terreur van Martens VI. In Acht- .
Urenhuis. Org. MLB, PvdA, Rode Jeugd, AIB.

Vrijdag 16 mei
20.30 u. TEATER Poëzie-kabaret Ladde,. door Pindjap. In De Spuye. Inkom

100 frank. Org. De Spuye.
20.00 u. BALLET Le Papil/on door Frie Sten uit. In Stadsschouwburg.

Zaterdag 17 mei
20.30 u. FILM The Df8ughtman'. Contract, van Peter Greenaway. In 't Stuc.

Org. 'tStuc en DAF. Inkom 60/80.

Dinsdag 20 mei
20.30u. FILM L'emplre de la pa .. lon. In ·AV. Inkom 60/80. Org. DAF.
20.00u. KONCERT The Plelffer College Concert Cholr o.l.v. H. Brewer. In

St.-Jan-De-Doperkerk, Groot-Begijnhof. Org. The American College en
UP. Inkom 100fr. .

Woensdag 21 mei
EINDDAG STUC Zie berichtje elders in deze krant.

Donderdag 22 mei
20.30 u. FILM Cult Movies:LlquldSkyvan S. Tsukerman.ln AV.lnkom60/80.

Org. 'tStuc en DAF.

Vrijdag 23 mei
20.00 u. BALLET Ballet Monika Pauwels met Hldden Live.; DezW8rte .t.."
I.een vrouw. In de Stadsschouwburg.

T TO TELLINGE
L • W, Het IcJndIn de Inrichting, 150jaar ,..Identilie ZOIJI voor kind.,." met
p.ycho-aoc/a/e problemflfl. Nog tot 16 mei: Openingsuren ma, woe, vr en za
van 10 tot 17 uur; di en do van 10 tot 19 uur en 's zondags van 14 tot 17 uur.
Inkom gratis. -

FACUL TV CLUB:van 2 mei tot en met 30 mei. Konk,.te kun.t .. X 12doorG.
Decock, G. Vandenbranden, M. Verstockt, V. Vander Meerseh. Van ma tot vr,
10 tot 12 uur en 15 tot 19 uur.

Einddag Stuc
Het seizoen 85-86 loopt op zijn einde.
Traditiegetrouw eindigt het werkjaar .
met een Stuc-eind dag. Zoals voor-
gaande jaren een groots feest:
Het programma:
- 13 u: Wurre Wurre in het Stuc.
- 14 - 17u: Tekenfilms in Stuczaal,
doorlopend. Video in Stucbar,
doorlopend. Werkgroepenvideo op
eerste verdieping Stuc, doorlopend.

- 18u: pikante eindqag-schotel in
Alma II

- 19u: Wurre Wurre.in Alma II en
Stuc

- 20u: Film Top Hat met Fred Astaire
en G. Rogers in Auditorium Vesa-
lius.

- 21 u: Senso Unico: koncert in
Stuczaal.

- 22 u: Terrasfilm Metropolis
- 23 u: LSP-band in Stuczaal (koncert)
Ongeveer rond 24.00 uur mondt dit
alles uit in een spetterende en niet
afla tende fuif tot u weer aan het ontbijt
toe bent.
En je kunt het geloven ofniet, buiten

de maaltijden en de konsumaties is
alles gratis. 0

Citaat van de week
"Ik heb de indruk dat we hier in kringetjes aan het draaien
zijn."

Peter Persyn, voorzitter,
op de verzoeningsvergadering dd. 7 mei

In BRT-Panorama van 8 mei 1/. verdedigde Gaston Geens, voorzitter
van de Vlaamse Eksekutieve, deaanleg van golfterreinen in landbouw-
gebieden en geklasseerde natuurreservaten, met het argument dat dit
gunstig is voor onze ekonomie: Japanse bedrijven maken immers een
punt van dergelijke rekreatiefaciliteiten voor hun kaderpersoneel
alvorens tot vestiging over te gaan.

Uit bevoegde bron heeft Veto achterhaald dat de Japanners tot een
tegenprestatie bereid zijn: in de buitenwijken van Tokio zul/en de
minder drukke wegen kasseistroken krijgen. Ten gerieve van de leden
van de Vlaamse Kolonie ter plaatse die zich willen voorbereiden op
Parijs-Roubaix. .


