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Als het aan de Vlaamse minister van Onderwijs Luc Van den
Bossche en zijn kollega van Welzijn, Wivina Demeester ligt, komt
er volgend jaar een toelatingseksamen voor de studenten genees-
kunde. Beiden zullen hierover een voorstel doen aan de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (Vlir), waarin de universiteiten vertegen-
woordigd zijn. Met dat nieuws pakte De Standaard vrijdag-
ochtend uit. Volgens Demeester mogen ook de eerstejaars tand-
heelkunde en kinesitempie zich aan een toelatingseksamen ver-
wachten.

Het toelatingseksamen zou een stap
moeten zijn in het intomen van het
overoanbod aan artsen. In Belgiëwas
er in 1993 één arts per 271 inwoners,
(ook niet-huisartsen zijn hierbij gere-
kend, nvdr). Ons land is daarmee het
tweede drukst bezette land in Europa.
Enkel in Italië zijn er verhoudings-
gewijs meer artsen. De stelling - die

door een aantal studiesI. ~t tegengesproken - is dat de
?~teit van de gezondheidszorg zou

dalen door het overaanbod aan art-
sen. Artsen zouden daardoor name-
lijk niet genoeg ervaring kunnen op-
doen, wat een gevaar voor de gezond-
heidszorg betekent.

Steek
Minister Demeester volgde de lijn

van een oud voorstel van VLD-sena-
tor lef Valckeniers, maakte een ont-
werp en kwam tot een akkoord met
Van den Bossche. Toen het nieuws
bekend roakte, krabbelde de minister
van Onderwijs echter terug door te
zeggen dat het voorstel slechts een
vaag toekomstplan was, terwijl De-
meester het nieuws bevestigde. Er zou
een voorstel naar de Vlaamse Inter-
universitaire Raad gestuurd worden,
maar die verklaarde vrijdag nog van
niets te weten.
Wivina Demeester beweert dat

budgettaire maatregelen niet mee-
spelen bij een beperking van het aan-
tal geneeskundestudenten. Wie geen
geneeskunde mag studeren, zoekt im-
mers wel een andere richting. Deze
redenering van Demeester houdt
geen steek. Geneeskundestudenten
kosten onze overheid immers meer
dan studenten van de meeste andere
richtingen. Zo geeft de overheid aan
de universiteiten ongeveer 300.000
frank subsidie per doktoraatsstudent
geneeskunde en 200.000 frank per
kandidatuurstudent. Voor bijvoor-
beeld een student uit Rechten, Lette-
ren, of Ekonomie wordt slechts
100.000 frank uitgetrokken. Het valt
dan ook sterk op dat Demeester de
toegangsproef ook bij tandheelkunde
en kinesiterapie wil invoeren. Tand-
heelkunde is een richting die in de-
zelfde subsidiekategorie valt als ge-
neeskunde en studenten kinesiteropie
kosten de overheid gedurende de hele
opleiding 200.000 frank.
Hoe zo'n toelatingseksamen er

moet uitzien, is een andere vraag.
Moet die vóór of na het eerste jaar ge-
houden worden? Kan iedere universi-
teit die zelf invullen of moet er een
centraal eksamen komen? Zeker over
het eerste probleem valt veel te zeg-
gen. Een eksamen vóór het eerste jaar
valt te verwerpen omdat er nog steeds

een groot nivoverschil is tussen de ver-
schillende sekundaire opleidingen.
Een proef na het eerste jaar leidt er
dan weer toe dat de niet-geslaagden
een jaar verspild zien, en daar is ook
een finanáeel aspekt aan verbonden.
Bovendien ishet de vraag ofdit zoveel
verschilt van wat er momenteel ge-
beurt. Het voordeel is dan wel dat ie-
dereen zijn kans zal kunnen wagen.
De vraag of het eksamen centraal

moet worden of niet, laat Van den
Bosscheover aan deVlir.Demeester is
gewonnen voor een interuniverstaire
proef. De minister van Welzijn heeft
trouwens nog meer voorstellen. Zowil
ze de inhoud van de eerste kandida-
tuur van de opleiding aanpassen.
Menswetenschappelijke vakken zou-
den meer aan bod moeten komen.
Vakken als gezondheidsekonomie, fi-
losofie en medische soáologie zouden
gekombineerd worden met een veer-
tiendaagse ervaringsstage in het eer-
ste semester. Methaar standpunt over
de vakinhoud treedt Demeester bui-
ten haar bevoegdheid. Als Minister
van Welzijn heeft zij immers absoluut
geen zeg in zaken als de vakinhoud
van de opleiding geneeskunde.
Voorts wil Demeester ook een eksa-
men bij tandheelkunde en kinest-
terapie, om te vermijden dat aanver-
wante richtingen de 'vuilnisbak' van
geneeskunde zouden worden. Een
sneeuwbaleffekt in de maak?

Zeef
De reakties op het voorstel zijn ver-

deeld. De artsensydikaten zijn voor-
stander van radikalere oplossingen
zoals numerus clausus maar zullen
dit voorstel waarschijnlijk niet afwij-
zen. Rudy De Potter, studieadviseur
van de Gentse universiteit, verklaarde
vrijdag aan DeMorgen dat hij twijfelt
aan de objektiviteit van zo'n proef.
Als het er dan toch moet van komen,
is de RUG enkel te vinden voor een
proef nà het eerste jaar, ietswat rektor
Willems ook al zei in zijn openings-
rede van dit akademiejaar.
Rektor Dillemans liet in het BRTN-

radioprogramma 'Voor de dag' door-
schemeren dat hij te vinden is voor
een nationaal eksamen dat na de eer-
ste kandidatuur gehouden wordt. Dil-
lemans vindt dat Belgiëniet achterop
mag geroken ten opzichte van de an-
dere landen van de Europese Ge-
meenschap, waar al overal een vorm
van selektie bestaat. Na een eerste
ontradingseffektzouden ernog vijftot
tien procent van de studenten afval-
len door de proef, aldus Dillemans.
Professor Mannaerts, dekaan van

de geneeskundefakulteit, zei in een
. vervolg op pag. 3
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Van den Bosschemoest het weeral ontgelden, zie pagina 6. (foto Nixon NBB)

Nieuwe financiering universiteiten
BINNENINgoedgekeurd

Massabetdging tegen
vrijlaten
inschrijvingsgelden
In de nacht van vrijdag op zaterdag keurde de Vlaamse Raad als
deel van dekreet VIover het onderwijs ook de nieuwe financiering
van de de universiteiten goed. In de nieuwe financiering wordt
geen rekening meer gehouden met het aantal studenten in de
voortgezette akademische opleidingen (VAO's).Daarnaast wor-
den de inschrijvingsgelden van een deel van de voortgezette oplei- Kong res 5
. .. .. De Vereniging van Vlaamse Stu-
dingen vnj gelaten. Op de gemeenschappeliJke Algemene Verga- denten (VVS)hield een week gele-
dering van Kringraad en Sociale Raad werd daarom besloten den een kongres met als tema stu-

denteninsproak. Erwerd ondermeer
woensdag om 17.00 u weer te gaan betogen. _ gesproken over een nieuwe sociale

" sektor voor het hoger onderwijs.
bedrijfsgerichte VAO's die veel sukses Punt van diskussie was ook nume-
lijken te hebben. Zo worden er in rus clausus. Meer over dit - op-
Vlaanderen niet minder dan dertig nieuw - hete hangijzer leest u op
VAO's binnen de Ekonomische en de pagina's drie tot en met vijf.
Toegepaste Ekonomische Weten-
schappen georganiseerd en een twin- P~ngaea . 7
tigtal binnen Rechten. Mm stopt ermee. Het WIlde maar

niet boteren met de Jan. Haar ont-
slag roept vragen op over hoe het nu
verder moet met het kersverse rnulti-
kultureel ontmoetingscentrum van
de KUL.Terug naar de studenten,
tiens.

Minister van Onderwijs Luc Van den
Bosschewou met de nieuwe finanáe-
ring een einde maken aan de wild-
groei aan voortgezette opleidingen,
die volgens hem te veel en te ondoor-
dacht georganiseerd worden. Daar-
om zal in de betoelaging van de uni-
versiteiten vanaf het begrotingsjaar
1995 geen rekening meer worden ge-
houden met de schommelingen in de
studentenaantallen in de voortge-
zette akademische opleidingen. Om-
dat de universiteiten in het nieuwe
financieringsmodel geen baat meer
hebben bij veel VAO-studenten, zul-
len zevolgens de minister het aanbod
aan voortgezette opleidingen vanzeU
rationaliseren.
Op dit moment is het zo dat er door

de ongunstige ekonomische konjunk-
tuur een toenemende belangstelling
bestaat voor voortgezette opleidin-
gen. Pas afgestudeerde universitairen
verkiezen vaak een tweede opleiding
te volgen boven een jaar stempelen.
Bovendien menen ze hierdoor de kans
op tewerkstelling te vergroten. Op het
ministerie van onderwijs, dienst uni-
versitaire instellingen, betwist men de
waarde van een tweede diploma: "De
ekonomie heeft deze hoogopgeleiden
niet nodig." Nochtans zijn het net de

Fluitjes
De universiteiten krijgen door het

nieuwe dekreet vrijheid over hoe ze de
voortgezette opleidingen finanáeren.
Gevreesd wordt dat de universiteiten
nog enkel de lukratieve opleidingen
zullen inrichten en de ekonomisch
minder interessante opleidingen zul-
len laten verdwijnen. Van den Bos-
sche laat de universiteiten niet alleen
zelf de opleidingen financieren; ze
mogen voorde helft van de VAO'sook
het inschrijvingsgeld bepalen. Dat
zou betekenen dat voor een groot
aantal opleidingen waarschijnlijk in-
schrijvingsgelden van meer dan
40.000 frank betaald zullen moeten
worden. Op dit moment wordt er aan
de UIAin Antwerpen trouwens al een
aanvullende opleiding Telekommu-
nikatie gedoceerd waarvoor 300.000
frank inschrijvingsgeld moet betaald
worden.

Chokri 10
Chokri Pukkelpop stopt er ook mee.
Gedaan. In Leuven dan toch. De ko-
nijnen hun muzikale sjtuff is in be-
slag genomen door de polietsie.
Voor de mop van het konijn en de
dokter, zie zoekers.
Op de gezamenlijke Algemene Ver-

gadering van Kringraad en Soáale
Raad werd dan ook gesteld dat er op-
nieuw aktie moest gevoerd worden
tegen deze waanzinnige voorstellen.
Na het sukses van de betoging van
donderdag trekt men weer de straat
op met een aantal eisen. Het inschrij-
vingsgeld voor de voortgezette oplei-
dingen mag volgens het betogings-

vervolg op pag. 6
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto. .
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±I,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Zoetgevooisd
Geachte Heer Van Rompaey, een
lichte wrevel trok door mij heen tij-
dens het lezen van de volgende pas-
sage in uw artikel 'Tweede honderd-
frankdag wandelde door Leuven',
verschenen in de vorige Veto: "Op de
bovenste verdieping werden ze echter
vergast op dreigementen van enkele
oudjes die in de kultuurminnaars
bandieten meenden te herkennen.
Intussen kon iedereen op Leuven
neerkijken terwijl scheldschrijver Didi
de Paris zijn gal spuwde op de bouw
van de appartementstoren. De Paris
brulde onder andere een gedicht dat
vaag aan Tom Lanoye deed denken.
Het kinderachtig rijm dat de Paris
hanteerde, leverde enkel lachkram-
pen op. 11

Laat mij zo vlug mogelijk weten om
welk gedicht het gaat. Plagiaat-pro-
cessen zijn zeer renderend. Nuttige
tips worden door mij altijd beloond! Ik
ben vereerd als u mijn werk vergelijkt
met de illustere slagerszoon, insi-
nueert u dat ik een epigoon ben dan
zal dit mij worst wezen. Blijkbaar was
het radioprogramma zo interessant
dat u er zelf niet behoorlijk naar ge-
luisterd hebt. Anders had u gehoord

- dat ik één tekst gelezen heb, en slechts
één "gebruld". Wellicht bedoelt u
daarmee mijn ekspressieve voor-
dracht. Met de formulering "brulde
onder andere" insinueert u dat ik
meerdere teksten in deze stijl heb
voorgedragen. Niets is minder waar.
In de eerste tekst zong ik zoetgevooisd,
in regelrechte Lutgart-Simoens-stijl,
de lof <>'rerSint-Maartensdal en de
door mij bewonderde kommuni-
stische architekt Renoot Broem. Ik
putte daarvoor uit zijn boek 'Het
schoonste land ter wereld' (Kritak,
Leuven, 1987). Ik spuugde dus zeker
niet mijn galop de appartements-
toren. De Braem-tekst ging trouwens
over het hele Sint-Maartensdal. lijdt
u aan auditieve halludnaties?

Mijn gedicht was een aanklacht te-
gen projektontwikkelaars en ander
spekulatief geboefte. Als het op uw
lachspieren gewerkt heeft, des te be-
ter, als u de bijtende spot ervan niet
ziet, dan is dat jammer, zeker voor ie-
mand die zoals u mijnheer Van
Rompaey - een sympatieke
naam - afgestudeerd is in de Ger-
maanse Filologie.

Mijn eigen werk in de media verde-
digen geeft mij een zekere lotsverbon-
denheid met [ohnTerra, Tony Servien
konsoorten. Bijzonder bedroevend

vind ik dat in het artikel de indruk
gewekt wordt dat die oudjes (wiens
opvattingen aangaande kultuurmi-
naars (sic) ik volkomen deel) en de
Leuvense politie mijn backing vocals
verzorgden. Ik ben niet haatdragend,
maar als deze brief geen verandering
brengt, stuur ik al mijn vrienden van
het Algemeen Boerensyndikaat op u
af. Verder wens ik iedereen prettige
eindejaarsfeesten toe, zelfs aan de
heer Van Rompaey. Eigenaardig,
voor een schelddichter.

Drs. Didi de Paris

Ster
Op onze vorige AV besloten wij una-
niem als groep op de lezersbrief van
Clo Cornelissen (Veto 13) te reageren.
Gezien wij met onze eerste aktiviteit,
een Afrikaanse avond, al meteen zo'n
negentigtal personen (overtuigde en
niet-overtuigde anti-racisten) bereik-
ten, voelen wij er niets voor de aantij-
gingen van Clo te weerleggen.

Het is blijkbaar wel nodig om de
positie van Ster nog eens te verduide-
lijken. Ten eerste: Ster is een werk-
groep binnen Genoeg, dat wil zeggen
dat Ster de radsmeproblematiek in
een breder sociaal-ekologisch kader
plaatst. Wij vinden trouwens dat de
radsmeproblematiek niet losgekop-
peld kan worden van andere proble-
men zoals de derde-wereldproble-
men, de sodale problemen, de milieu-
problemen, enzovoort.

Ten tweede: Ster isvoor gelijke rech-
ten en kansen tussen Belgen en mi-
granten, maar wil zich niet uitspre-
ken over de Objektief-strategie, dat
wil zeggen dat Ster nooit ofte nooit
Objektief als groep zal steunen (één
van de eisen van de briefschrijfster.)

Ten derde: het al dan niet anti-ra-
dst zijn kan toch niet vallen of staan
met het al dan niet achter een wets-
voorstel staan.

Iedereen die zich hierin terugvindt,
is van harte welkom bij Ster.

Objektief
In zijn lezersbrief vraagt Geert Asman
(Veto 13) zich af waarom iemand, die
toch zelf anti-radst is, zo tegen de
Objektiefaktie is. Misschien is het ge-
woon omdat mijn zogenaamde 'mis-
plaatste leugens' wel eens op feiten
zouden kunnen berusten. Voor mij is
de band tussen Objektief en de PvdA
maar al te duidelijk. Toen ik nog
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gevoelensoyer grote zaken. Het is
menselijk, maar in yerband met kerstmis
ook volledig uit den bozewat mij betreft.
Natuurlijk. het gaat slecht met de wereld:
oorlog, honger, ongeneeslijke
geslachtsziekten. .. Op het vlak van de
intermenseliike relaties zal het ook dit

jaar wel weer een zootje zijn. En dan nog
die straten waarin je struikelt OYi'rde
onuitgenodigde eenzamen. Alleen is dat
niet typisch voor Kerstmis. Jekan alleen
bidden dat ze in Sarajevo rond deze tijd
van het jaar eenswat minder vuurwerk
gaan gebruiken dan anders het geval is.

Tegen de religieuze kant van de zaak
is mijn maag nog het besteopgewassen:
dat heeft er tenminste intrinsiek mee te
maken. En het idee degeboorte van een
God te herdenken heeft wel iets. Alleen

Ten derde: wie is paternalistisch?
Zij die geloven in het individu en dus
vragen aan de migranten om bewust
te kiezen voor de Belgischenationali-
teit of zij die omwille van hun
kollektivistische ideologie migranten
'voor hun eigen bestwil' de Belgische
nationaliteit willen opdringen?

Thierry Loenen

nvdr. Bij deze beschouwen we de dis-
kussie als afgesloten.

Diefstallen
In uw artikel over fietsendiefstallen
heet het dat de politie zelf weinig ini-
tiatief neemt om kontakt op te nemen
met de 'slachtoffers van wie een ge-
markeerde fiets gestolen is'. Enigzins
geërgerd heb ik daarom meteen naar
de afdeling Heverleegebeld, waar mij
evenwel vriendelijk en beslist werd
verzekerd dat bij terugvinden van ge-
merkte fiesten steeds wordt nagegaan
of zij aangegeven staan als verloren.
Ikhield eraan dit even te melden, vóór
uw lezers en masse het politieburo
bestormen.

Nog dit: het verwondert me te lezen
dat een aangifte van diefstal enkel in
Heverlee kan. Ik heb de zes keer dat
mijn fiets werd gestolen altijd aan-
gifte gedaan op de Grote Markt ( al
mocht ik wel nog geen bericht ont-
vangen van terugvinden).

Marc K.A. Debaere

nvdr. Wat uw eerstearyument betreft, is
het nog steeds zo dat de politie geen ini-
tiatief neemt om mensen op te sporen
wiens gemarkeerde fiets gestolen is en die
géén aangifte hebben gedaan. En voorts
spreekt het vanzelf dat u ook een fietsen-
diefstal kan gaan aangeven op de Grote
Marlct. Ten slotte betreuren wij het ten
zeerste dat we vorige dinsdag de politie
nog maar eens fietsen hebben zien weg-
nemen aan het station.

hoe de Boodschap soms verpakt
wordt ... Bijvoorbeeld in de vorm van...

Mrakels: eenpopulairyerschijnsel
in de decemberafleYi'ringen van
Amerikaanse televisieserieswaaruit we
kunnen afleiden dat wanneer hun God
de wetten van dit heelal eYi'n buiten
beschouwing laat, Hij dat alleen doet in
zeer kOnYi'ntioneleen ouboUige
-krisissituaties. Eenbus tieners met
problemen en eendronken chauffeur
Gie 'door' eenwoudreus slippen in
plaats van ertegen. Eenvierjarige met
vlechtjes en een huilerige moeder, die
plots haar vader (leYi'nd) terugvindt
tussen de vuilnisbakken. Eennest baby-
otters dat gered wordt van een
ploegschaar. Ik zou daarentegen eens
willen meemaken dat depressieYi'
Mandy op Kerstavond met twintig
zweMrs naar bed gaat en toch niet
seropostiefis. Helaas, hun God is een
republikein.

bnueren dat er dit (volgend) jaar
echt iets zou kunnen yeranderen, dat is
nog de grootste leugen van allemaal.
Wanneer de sneeuwgesmolten zal zijn,
zal er ook deze keer niets nieuws onder
zitten. Tja...

Schrijyen OYi'rKerstmis: probeer het
zelf eens.Of beter nog: studeer in de
kerstvakantie voor uw proefexamens.
Zalig Kerstfeest! AW

Vraag onze speciale voorwaarden voor

SPAGHETTI-AVONDEN en VATEN

Kerstmis ... er is geen ontsnappen
aan. Jekan jezelfvoomemen al die
groene en rode plastiek te negeren,
maar het lukt je gegarandeerd niet. Je
kan konstant layeloos zijn, je opsluiten
in een scheepskofferof vluchten naar
het buitenland, op eengegeyen
moment is er toch altijd ergens een
kerstman die je vastgrabl>elt en met een
naar glühwein ruikende adem "Hohoho
1" in je oor brult.

En ook in een stukje zoals dit er één
is, kan je er niet omheen. Pijnig je
hersenen: is er dan geen enkele manier
om iets zinnigs te zeggen OYi'rdit Zalige
Feestzonder in klichees te yervallen,
zonder melig, moralistisch ofkitscherig
te gaan doen? Laat ons elimineren.

Reddeloos yerloren is in ieder geval
hij of zij die het oyer de 'estetische' kant
van de zaak wil hebben. Of je nu begint
te kokhalzen van die straatyerlichting
of er juist helemaal/yrisch van wordt, je
bereikt er niks mee. Het Ding neemt
zodanige pseudo-emotionele proporties
aan dat het zich onttrekt aan elk
mooiheidsoordeel. In die zin hebben
kerstYi'rsieringen yeel1Jemeenmet
kinderen: je bent er voor of je bent er
tegen, maar of ze om aan te zien zijn,
daar valt niet OYi'rte redetwisten.

Sentimentaliteit dan: grote
gevoelens oyer kleine zaken en kleine

Ster

Objektiefmedewerker was, kreeg ik
niet enkel Solidair en de pamfletten
van de AlB (en andere PvdA-mantel-
organisaties ) toegestuurd, maar te-
vens werd ik uitgenodigd om mij kan-
didaat te stellen op de PvdA-lijstvoor
de verkiezingen. Daarenboven kon-
den dezen het niet laten om steeds
weer hun eigen propaganda-
materiaal boven te halen, tijdens
Objektiefakties.

Ook ik ben, net als de ongeveer dui-
zend andere betogers die op negen
november samen betoogden, voor ge-
lijke rechten. Ik ben er mij echter van
bewust dat er vèrschillende strate-
gieën bestaan om dit doel te bereiken.
Dus laat ons samen opkomen voor
die eis en iedereen die zich in deze eis
terugvindt samenbrengen in een bre-
de anti-radsmebeweging. Ieder plat-
form wordt echter onmogelijk ge-
maakt, daar de PvdAweigert om van
het wetsvoorstel Harni (Obkjektiet) af
te stappen. Blijkbaarwil de PvdAhaar
partij uitbouwen ten koste van de
anti-radsmebeweging.

Mocht het nog niet duidelijk zijn. Ik
wil, net als vele anderen, opkomen
voor gelijke rechten voor Belgen en
niet-Belgen, maar ik kan mij geens-
zins terugvinden in de aktie van Ob-
jektief. Het gaat mij hier zeker niet
enkel om strategische redenen, maar
ook steeds meer om ideologische rede-
nen. Objektief komt trouwens niet op
voor gelijke rechten tussen Belgen en
migranten, maar wel voor gelijke
rechten tussen Belgen en genatura-
liseerde Belgen, via het wetsvoorstel
Hami. De diskussie rond dit wetsvoor-
stel werd reeds honderden malen ge-
voerd. Ik zal me dan ook beperken tot
enkele bedenkingen.

Ten eerste: wat met de migranten
die de Belgische nationaliteit niet
wensen? Zullen zij nog steeds
gediskrimineerd worden? Ten tweede:
wat met de landen die het statuut van
de dubbele nationaliteit weigeren?

Tiensestraat 64, Leuven
Tel. 016/20.22.24 Fax. 016/20.58.45
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Loko vindt toegangseksamen bespreekbaar

Demokratisering en kwaliteit
gezondheidszorg in tegenspraak?
Vorige week vond een zogenaamde Gemeenschappelijke Alge-
mene Vergadering (GAV) van Sociale Raad en Kringraad plaats.
Naast de nodige rompslomp over de VAO-betoging van de dag
voordien, werd er in zeven haasten nog een ander punt aan de
agenda toegevoegd. Diezelfde dag was er in De Standaard een
artikel verschenen met als kop 'Toelatingseksamen voor studen-
ten geneeskunde vanaf 1995'. De link met numerus clausus, een
gevoelig onderwerp voor de studentenbeweging, was snel gelegd.
Sommigen vonden het dan ook nodig in zeven haasten een
Leuvens standpunt te formuleren. Medica legde een tekst voor die
inomfloerste termen de deur openzet voor numerus clausus. Toch
werd die goedgekeurd.

De andere kringvertegenwoordi-
gers hadden er, bij gebrek aan be-
hoorlijke informatie het raden naar of
al die beweringen wel klopten. Vanuit
die vaststelling werd er geopperd dat
het nog te vroeg was om een stand-
punt in te nemen. De 'druk van de
media' won het echter op de nood-
zaak om met een doordacht stand-
punt naar buiten te komen.De aan-
wezige Medica-leden stelden dan de
volgende tekst voor: "Demokratisch
onderwijs is een fundamenteel prin-
cipe, maar ook de kwaliteit van de
gezondheidszorg is er een. Nu zijn die
twee principes in konflikt. Om daar
oplossingen voor te vinden willen we
de diskussie rond het toelatingsbeleid
aangaan op voorwaarde dat die glo-
baal gekaderd wordt in de herstruk-
turering van de gezondheidszorg en
de medische opleiding." Volgens Me-
dica zou een principieel 'njet' beteke-
nen, dat de studenten niets in de pap
te brokken zullen hebben bij de be-
spreking van het toelatingseksamen.
Implidet betekent die verklaring ech-
ter ook dat de studentenbeweeinq de
facto een van de belangrijkste peilers
van het demokratiseringsideaal op-
geeft, namelijk vrije toegang tot het
hoger onderwijs. Bovendien gaat de
tekst ervan uit dat een beperking van
het aantal studenten de kwaliteit van
de gezondheidszorg ten goede komt,
een stelling die op vrij los zand ge-
bouwdis.
Toch werd de tekst door het meren-

deel van de stemgerechtigde kring-
vertegenwoordigers goedgekeurd: ze-

van België')

Slik

De vergadering kreeg eerst de tijd om
het bewuste artikel te lezen. Enige
achtergrondinformatie was een korte
tekst uit Knack waarin dokter Beckers
en Rik Thys hun mening over nume-
rus dausus respektievelijk pro en kon-
tra formuleren. Het gevolg van die wel
erg magere uitgangspunten was dat
de diskussie zowat alle kanten uit-
sloeg.
Een Medica-vertegenwoordiger

merkte onmiddellijk op "dat alles in
het bewuste artikel toegespitst was op
de onderwijskwestie, zonder de grote
kontekst van de gezondheidszorg erin
te betrekken" Daaraan voegde hij toe
dat praten overeen beperking van het
aantal studenten gekoppeld moet
worden aan een evaluatie van de ge-
zondheidszorg, een evaluatie van het
kurrikulum van de geneeskunde-
studenten en aan een evaluatie van
de effekten op de demokratisering
van het onderwijs.
Medica zegt dat zij niet zomaar de

artsensyndikaten achternaholt.

Nochtans komen de redenen die zij
aangeeft voor de noodzaak van die
evaluatie wel overeen met een aantal
van de argumenten die de artsen-
syndikaten tot in den treure blijven
herhalen. Zo staat het blijkbaar bui-
ten kijf dat er "sowieso een overaan-
bod is." Bovendien beweren de Me-
dica-vertegenwoordigers dat zij niet
handelen uit een korporatistische re-
fleks: "Wij zijn niet bekommerd om
onze job, maar om de kwaliteit van de
gezondheidszorg." Omwille van het
'overaanbod' zou die namelijk niet
gegarandeerd kunnen worden. De
artsen zouden dan namelijk niet meer
genoeg kunnen trainen. Allemaal be-
weringen die de artsensyndikaten ook
graag in de mond nemen, zonder dat
die door wetenschappelijk onderzoek
gestaafd worden, noch wat betreft de
vraag wanneer er sprake is .van een
overaanbod, noch over de vraag of
een hoger aantal artsen de kwaliteit
van de gezondheidszorg omlaag
haalt. (zie ook artikel 'Het verdriet

(foto Karel De Weerdt)

Het wordt stilaan afgezaagd: het
debat rond numerus clausus is
weer maar eens geopend. Of toch
niet? "Erwordt geen vast
percentage geslaagden
vooropgesteld. Voor zo'n numerus
clausus bestaat geen meerderheid
in het parlement, herhaalde
minister Van den Bosschen, zo stond
vrijdag in De Standaard te lezen.
Strikt genomen gaat het dus niet
om een numerus clausus, maar dat
doet er in feite niet toe. Het debat is
er één over toeqanqsbeperkinq. En
of dat nu numerus clausus of
toeqanqseksamen heet, is niet de
kern van de zaak. Zeker niet
wanneer"het om studies
geneeskunde gaat.
De aard van de argumenten die

gebrutkt worden, maakt duidelijk
dat de diskussie niet prioritair
draait rond onderwijskundige
aspekten - zoals bijvoorbeeld het
vêrhoqen van de slaagpercentages.
In de eerste plaats wil men nog
steeds het aantal artsen op de
arbeidsmarkt beperken.

Dat de artsensyndikaten hierbij
tenminste voor een deel handelen
vanuit een korporatistische reîleks,
is genoegzaam bekend. Dat de -
op zijn zachtst gezegd - nogal

betwistbare argumenten van die
syndikaten keer op keer ook weer
opduiken in andere middens zou
moeten bevreemden. Het
omgekeerde is echter het geval. De
pleidooien van de numerus-
claususlobby lijken een statuut van
'urban legend' verworven te
hebben: niemand getroost zich de
moeite om ze te verifiëren, maar
velen nemen heel makkelijk aan
dat ze wel zullen kloppen.

Afgelopen vrijdag bleek dat
maar al te duidelijk binnen de
Leuvense studentenbeweging Loko.
Gezamelijke vergaderingen van
Kringraad en Sora slaagden er niet
alleen in om op een paar uur tijd te
evolueren van 'principieel tegen
toegangsbeperkende maatregelen'
naar 'de modaliteiten van een
ingangseksamen zijn
bespreekbaar. Bovendien wisten zij
een tekst gestemd te krijgen die stelt
dat het principe van de
demokratisering van het onderwijs
nu in konflikt is met dat van de
kwaliteit van de gezondheidszorg.

Veel kringvertegenwoordigers
betoonden allicht een dergelijke
'openheid' omdat de bewuste tekst
niet meer leek dan een neutrale
wens om in de diskussie over het
voorstel tot toelatingseksamen
betrokken te worden. Dat men in
één adem äemokrattserinq van het
onderwijs en gezondheidszorg
tegenover elkaar stelt, is echter niet
minder dan zwichten voor de
'urban legend' van de
artsensyndikaten. Terwijl het net de
studentenbeweging is die reeds
jarenlang het sprookje van die
syndikaten tracht te ontkrachten.
Met sukses trouwens. Het meest
recente voorbeeld daarvan is de
Kringraadnota van twee jaar
geleden die aantoont dat een
verhoging van het aantal artsen
niet noodzakelijk de kwaliteit van
de artsenpraktijk in het gedrang
brengt.

Vanuit haar
demokratiseringsprincipes heeft de
studentenbeweging zich trouwens
steeds tegen toegangsbeperkingen
verzet. Die sluiten immers steeds
een aantal bekwame en
gemotiveerde jongeren uit en
verscherpen het socio-kulturele
selektieproces in het onderwijs. Het
gevaar dat een toegangseksamen
ingevoerd wordt, is trouwens niet
alleen binnen de
geneeskundefakulteit reëel. Om de
slaagpercentages een gevoelig eind
de hoogte in te jagen, gaan er
tegenwoordig meer en meer
stemmen op om een
oriënteringseksamen in te voeren.
Dat zo'n eksamen binnen de kortste
keren door de politieke wereld
gebruikt wordt als een selektie-
instrument, is meer dan
waarschijnlijk. Wileen sociale en
demokratische studentenbeweging
geloofwaardig blijven, dient zij zich
met hand en tand tegen dergelijke
ondoordachte voorstellen te
verzetten. Men kan alvast de eigen
dossiers terug uit de kast halen.
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ventien stemmen voor, drie tegen en
drie onthoudingen. Blijkbaar stemde
die overweldigende meerderheid voor
vanuit de redenering dat de bewuste
tekst niets méér zegt dan dat de Leu-
vense studentenbeweging de diskus-
sie wil aangaan. Dat een anti-toe-
gangseksamenstandpunt hen daar-
van niet zou uitsluiten, was slechts bij
weinigen opgekomen. Wettelijk moe-
ten studenten namelijk betrokken
worden bij de besluitvorming over
maatregelen die hen aanbelangen.

Walging
De kringvertegenwoordigers had-

den trouwens enkele uren voordien
gestemd over de resoluties van het
Kongres Studenteninspraak van de
Vereniging van Vlaamse Studenten
(VVS). Daarin staat ondermeer te le-
zen dat "VVS zich uitspreekt - nog
maar eens - tegen de invoering van
een toegangsbeperkende maatregel
voor het hoger onderwijs. Wij wensen
bovendien onze walging uit te druk-
ken voor de praktijken van de geves-
tigde artsensyndikaten, die een in-
greep in één van de basisbeginselen
van ons onderwijskundig systeem
verkiezen boven een rationele reorga-
nisatie van de gezondheidszorg zelf."
Die tekst werd ook door de kringen
goedgekeurd. Daar stond weliswaar
bij dat men erkent dat er problemen
in de gezondheidszorg zijn, "maar wij
vinden het logisch dat die eerst daar
zelf aangepakt worden. Als, en alleen
als dat gebeurt, kunnen wij het recht
op vrije studiekeuze afwegen ten op-
zichte van andere belangen." Voor-
alsnog geldt dat dus niet. Krio, de
kring van de studenten Klassieke Filo-
logie en Oude Geschiedenis, legt zich
in elk geval niet neer bi j de idiote gang
van zaken. De kring vraagt een nieu-
we gezamelijke AV aan en motiveert
dit als volgt: "Dit brengt niet alleen
met zich mee dat Loko zich onsterfe-
lijk belachelijk maakt, maar ook dat
wij uiteindelijk zullen instemmen met
de minst slechte vorm van numerus
dausus terwijl iedereen het wel eens
was dat geen enkele vorm van studen-
tenbeperking strookt met de demo-
kratisering van het onderwijs omdat
er nu eenmaal geen deftige oriënte-
ringsproef of toelatingseksamen be-
staat."

Kris [ocobs

Klausje
vervolg van pag. 1

telefonische reaktie dat de dekanen
geneeskunde van alle Vlaamse uni-
versiteiten volgende week een ge-
meenschappelijk standpunt zullen
proberen te bepalen. Persoonlijk vindt
hij dat er zeker een beperking op het
aantal geneeskundestudenten moet
komen, maar hij is niet zeker of een
toelatingseksamen daarvoor de beste
oplossing is. Wel ziet hij iets in een
polyvalent eerste jaar voor alle bio-
medische wetenschappen.

Henk Dheedene
Peter Van Rompaey
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Mytes van de numerus-claususlobby

Het verdriet van België
Toegangsbeperking in (vooral) geneeskunde komt sinds de jaren
zeventig geregeld in het nieuws. De argumenten daarvoor zijn van
verschillende aard. Medica's pleidooi voor 'dialoog'leek vooral op
bezorgdheid te berusten: enerzijds over de kosten en anderzijds
over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Anderhalf jaar geleden
weerlegde Kringmad in een nota op overtuigende wijze de stellin-
gen die Medica op de Gezamelijke Algemene Vergadering van
vorige week naar voor bracht.

Er zijn natuurlijk andere argumenten
om te pleiten voor numerus clausus.
Zo lijken de artsensyndikaten in de
eerste plaats bezorgd om de status
van hun beroep, met al de financiële
voordelen die erbij horen. Konkreter
betekent dit dat een werkloze dokter
een grotere schande is dan pakweg
een werkloze dokwerker. Een andere
belangrijke groep zijn de onderwijs-
kundige argumenten. Volgens ~m-
migen leidt een mislukking in een
jaar universiteit namelijk tot 'frustra-
ties' van de betrokkenen en anderzijds
zou het ook zonde zijn van de be-
lastingscenten. Die bekommernis
vind je eerdér in bepaalde kringen die
bezorgd zijn om slagingspercentages.

Aanbod
Hoewel zij zelf beweren niet te han-

delen vanuit een korporatistische re-
fleks, komen de stellingen van Me-
dica ook terug bij de artsensyndi-
katen. Grosso modo valt die redene-
ring van Medica en de artsensyndi-
katen uiteen in twee fundamentele
delen. Ten eerste zou een te groot
artsenaanbod tot overbodige gezond-
heidsuitgaven leiden en ten tweede
zou een teveel aan artsen de kwaliteit
van de gezondheidszorg aantasten.
In voormelde nota maakte Krinq-

raad eerst een vergelijking met de
gezondheidsuitgaven van een tiental
andere Europese landen. Het blijkt
dat de uitgaven in vergelijking met de
andere landen niet bepaald uit de
pan swingen. Wel is het zo dat België
in verhouding veel artsen telt. Het is
vaak op deze vaststelling dat de
numerus-deususlobby haar pleidooi
stoelt.

Procent
Die vaststelling wordt namelijk in-

geroepen als argument om te stellen
dat de gezondheidsuitgaven te hoog
zijn. Daarbij steunt men, aldus Krinq-
raad, "op een teoretisch ekonomisch

model van informatie-asymetIie tus-
sen patiënt en arts." In het Neder-
lands wil dat zeggen dat artsen zoveel
mogelijk willen verdienen, en aange-
zien zij vanzelfsprekend meer genees-
kundige kennis hebben dan hun pa-
tiënten, zouden zij het 'verbruik' van
die laatsten opdrijven. Maar het on-
derzoek dat hiernaar gedaan werd,
spreekt die hypotese eerder tegen.

Zo is er het onderzoek van Van
Dongen, Dhaene en Schokkaert
(1991) naar de verschillen in medi-
sche konsumptie in België. Konklusie
is dat "een hoger aanbod van huisart-
sen weliswaar de uitgaven van huis-
artsenkonsulten verhoogt, maar deze
toename wordt meer dan gekompen-
seerd door de vermindering in de uit-
gaven voor om het even welk ander
type van medische voorzieningen."
De Amerikaanse wetenschapper Sta-
no vond in 1985 wel een kleine in-
vloed van een hoger aantal artsen op
de gezondheidsuitgaven, maar de
oorzaak daarvan was niet dat de art-
sen anders zouden voorschrijven voor
dezelfde ziekte naargelang de 'markt-
omstandigheden' . De kleine kosten-
verhoging was eerder te wijten aan
"het feit dat meer mensen naar een
arts stappen en aan het feit dat meer

patiënten meerdere artsen raadple- echter dat van de kwaliteit van de ge-
gen voor eenzelfde ziekte." neeskunde. Doordat jonge artsen niet
Als de Informutie-csymmetrîeteo- genoeg ervaring zouden kunnen op-

rie klopt, zou je kunnen veronderstel- doen, zouden zij minder vlot bepaal-
len dat goed geïnformeerde mensen de ziekten kunnen herkennen. Kring-
minder uitgeven dan slechtergeïnfor- raad bekent hierover geen weten-
meerde mensen. Onderzoek van Hay schappelijk onderzoek te hebben ge-
en Leahy (1982) vergeleek daartoe de vonden, maar citeert wel uitvoerig E.
uitgaven van leden van artsen- en Rohaert van het Planburo. Rohaert
niet-urtsenfumilies. "Medici en hun erkent dat er een probleem is, maar
families zullen even waarschijnlijk, ziet hier als oplossing veeleer een her-
zoniet waarschijnlijker, een dokter verdeling van het aantal 'zorgenver-
bezoeken dan anderen." Er zijn ook strekkingen' per patiënt. Ook leuk is
andere studies die de voormelde teorie het volgende: "Fundamenteel is dat
wel ondersteunen, maar in het beste tot hiertoe geen enkele gezaghebben-
geval is de stijging van de kosten nog de instantie met objektieve kIiteria en
steeds miniem: "Een stijging van het vanuit een medische verantwoording
artsenaanbod met tien procent zou de konkreet heeft kunnen aantonen hoe
gezondheidsuitgaven met mak- groot het aantal geneesheren moet
simaal twee procent kunnen doen zijn dat nodig en voldoende isvoor de
toenemen, en waarschijnlijker met verzorging van een bevolking. Even-
een procent." * eens heeft geen enkele dergelijke in-

stantie kunnen aantonen dat een toe-
~ name of een daling van het aantal
geneesheren de kwaliteit van de hui-
dige zorgenverstrekkingen in ons
land kan doen stijgen of dalen."

Toename
Een probleem dat de bepleiters van

numerus clausus tegenwoordig na-
drukkelijker naar voor schuiven, is Kris[acobs

De invloed van de artsensyndikaten

Dokter Beckers: IIMinder gegoede kinderen
moeten geen taak krijgen waar ze .
intellektueel niet regen opgewassen zijn"
In het debat rond numerus clausus spelen de artsensyndikoten
traditioneel een dubieuze rol. Nu de inschrijvingen van het aantal
eerstejaars ge~eeskundestudenten weer gestegen zijn, staan de
artsenorganisaties weer op de eerste rij om een beperking van het
aantal geneeskundestudenten te bepleiten. Meer artsen betekent
immers meer konkurrentie en bijgevolg minder inkomsten voor
een deel van de nu aktieve dokters. Nochtans zijn er nog andere
denkpistes om de problemen in de gezondheidszorg op te lossen,
zoals het invoeren van een pensioensleeftijd voor dokters, arbeids-
herverdeling en de zogenaamde echelonering.

De artsensyndikaten kunnen in twee
groepen ingedeeld worden. Enerzijds
is er het Vlaams Artsensyndikaat
(VAS), ook wel bekend als de groep
Wynen-Beckers. Het VAS, dat vooral
de specialisten vertegenwoordigt,
heeft de elitaire dokter Beekers als
voorzitter. Deze is al jaren voorstan-
der van numerus clausus voor de me-
dische opleidingen. Beekers wil met
een toelatingsbeperking in genees-

kunde de status van het beroep be-
schermen. In het verleden maakte hij
herhaaldelijk opmerkingen in die
richting. Zo stelde hij in '86 al in een
interview met het studentenblad
Faze: "Jongens uit een arbeiders-
milieu zeven jaar laten studeren om
ze dan een diploma te geven waar ze
later toch niets mee kunnen doen, dat
vind ik pas asociaal."
Tweeweken geleden deed hij in het

weekblad Knack nog zwaardere uit-
spraken. "Lmks heeft zich altijd tegen
numerus dausus verzet omdat min-
der gegoede kinderen dan geen kans
zouden maken. Ik denk dat minder
gegoede kinderen geen taak moeten
krijgen waar ze intellektueel niet te-
gen opgewassen zijn."

Geld
Het artsensyndikaat van Beekers

wil ook nog op andere manieren de
werkzekerheid van de specialisten en
de 'status van het beroep' bescher-
men. Zo hebben zij het voorstel ge-
daan van de akkreditering, een voor-
stel dat een financieel voordeel zou
moeten opleveren voor zowel de pa-
tiënt als de arts. Een arts moet in het
voorstel aan een aantal voorwaarden
voldoen om 'geakkrediteerd' te wor-
den. De arts zou onder andere een
kontinu navolginsprogramma moe-
ten volgen - wat vooral de specialis-
ten weer ekstra inkomsten ople-
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vert -, medische dossiers per patiënt
bijhouden, en een aktlviteitsdrempel
hebben van tenminste vijfkontakten
per werkdag. Deze voorwaarden zou-
den een kwalitatieve verbetering van
de gezondheidszorg moeten garande-
ren.
Het is dan ook verwonderlijk dat

tenminste vijfkontakten - dit kan in
teorie ook betekenen vijfkeer dezelfde
patiënt - voor de akkreditering ge-
noeg zouden zijn, terwijl men nu ter
verdediging van een numerus dausus
stelt dat een arts tenminste twintig
patiënten per dag zou moeten heb-
ben. Door dat systeem van akkredi-
tering zou worden voorzien in "eens-
deels een bijkomende honorarium
voor de geakkrediteerde geneesheer
en anderdeels in een vermindering
van het persoonlijk aandeel van de
verzekerde." Waarschijnlijk zou de
maatregel de overheid teveel geld kos-
ten en zal ze in deze vorm nooit ge-
stemd geraken. Intussen pleit de
groep rond Beekers dus maar voor
numerus clausus om de eigen inkom-
sten veilig te stellen ..
Invloed

Peter Van Rompaey

Naasthetartsensyndikaatvan Bec-
kers iser nog het Algemeen Syndikaat
van Geneeskundigen van België
(ASGB)met als voorzitter dokter Roex.
In dit artsensyndikaat zijn zowel art-
sen en specialisten vertegenwoordigd.
Zijpleiten voor een echelonering van
de gezondheidszorg. Dat slaat op een
trapsgewijze indeling, waarbij de pa-
tiënt eerst via de huisarts gaat en ver-
volgens wordt doorgewezen naar spe-
cialisten. Het is een principe dat een
kwalitatieve en demokratische ge-
zondheidszorg zou garanderen maar
voorlopig nog niet voldoende uitge-
werkt is. Het 'overaanbod aan huis-
artsen' zou zich, doordat veel meer
patiënten door hun huisarts gehol-
pen zouden worden, verplaatsen naar
de specialisten.
Daarom kant het artsensyndikaat

van Beekerszich tegen echelonering.
Endat artsensyndikaat heeft de mees-
te invloed op het gezondheidsbeleid
doordat het negen van de elf onder de
artsensyndikaten te verdelen zetels
bezit in het machtige advieskomitee
Mecidomut. Voorlopig wordt er dus
geopteerd voor numerus clausus. Al-
ternatieve oplossingen zoals een ar-
beidsherverdeling of het invoeren van
een verplichte pensioensleeftijd zitten
er momenteel helemaal niet in. De
geneesheer draagt immers nog steeds
het aura van een medicijnman, zo
verwoordde VLD-parlementslid Pierre
Chevalier het ooit in een Veto-inter-
view.



Hogescholen en universiteiten eensgezind

Studenten doen voorstel voor een
eenvormige sociale sektor
Op haar kongres rond studenteninspraak van zaterdag 10 decem-
ber stemde de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS)een voor-
stel dat het beheer en de financiering van de sociale sektor van
hogescholen en universiteiten op een eenvormige manier regelt.
Het voorstel dat waarschijnlijk woensdag op haar Nationale Alge-
mene Vergadering bekrachtigd wordt, bundelt de positieve ele-
menten in de huidige sociale sektoren van respektievelijk de hoge-
scholen en de universiteiten. Inhet nieuwe voorstel vragen de stu-
denten zelfbeheer. Zelfbeheer is volgens hen immers de enige ga-
rantie tegen de afbraak van de sociale sektor ten dienste van an-
dere belangen zoals prestige of financiën.
In de huidige situatie is de struktuur
van de sociale sektor - die zorgt voor
de financiering van sociale voorzie-
ningen zoals voeding, huisvesting,
vervoer, en psycho-sociale begelei-
ding - erg verschillend voor univer-
siteiten en hogescholen. Volgens het

hogeschooldekreet moet elke hoge-
school een vzw oprichten die paritair
samengesteld is uit studenten en afge-
vaardigden van het bestuur, dat wil
zeggen dat er minstens voor de helft
studenten moeten inzitten. Die vzw
krijgt drieduizend frank per student

en kan autonoom beslissen hoe die
besteed wordt. Het dekreet geeft de
vzw's ook de kans om samen te wer-
ken met andere hogescholen of met
universiteiten, zodat ze gebruik kun-
nen maken van reeds bestaande so-
ciale voorzieningen.

Autonoom
Dat wordt nu echter bemoeilijkt

door de totaal verschillende struktuur
van de sociale sektor aan de universi-
teiten. Bijde universiteiten hebben de
sociale sektoren geen vzw-statuut en
dus ook geen wettelijk vastgelegde
autonomie. De beheerraden van de
universiteiten kunnen daardoor altijd
ingrijpen. Hoeveel geld er in de socia-
le sektor gepompt wordt en waar dat
geld aan besteed wordt, hangt bijge-
volg voor een groot deel af van de
goodwill van de universitaire over-

heid.
En met die goodwill loopt het wel

eens fout. Zo dient Studentenvoor-
zieningen in Leuven nog steeds te zor-
gen voor het onderhoud van de ge-
bouwen die ze in gebruik heeft; een
kost die de sektor op een failliet doet
afstevenen en verhindert een degelijk
sociaal beleid te voeren. In Gent werd
vorig jaar dan weer plots door de uni-
versitaire overheid beslist om de ka-
merprijzen van de universitaire resi-
denties met duizend frank te verho-
gen. WS vindt dat zolang de universi-
teiten het beheer van de sociale sektor
feitelijk in handen hebben, er altijd
belangen blijven meespelen die bui-
ten de sociale sektor liggen. Daarom
moeten de studenten volgens WS
zelfbeheer krijgen in de sociale sektor.
Ook bij de hogescholen - waar de

toestand op het eerste gezicht roos-
kleuriger lijkt - is er in de huidige
situatie geen sprake van medebeheer.
Hoewel de Raad van Beheer van de
vzw's paritair is samengesteld met
voor de helft studenten, kan de direk-
tie nog altijd in de statuten van de vzw
voorzien dat de voorzitter van de
Raad van Beheer iemand van de di-
rektie is. Aangezien de voorzitter van
de Raad van Beheer van een vzw bij
staking van stemmen beslist, bete-
kent dit dat studenten in de praktijk

WS-kongres over studenteninspraak

Artsensyndikaten
·moeten op de vingers
getikt worden
De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) - die alle hoge-
school- en universiteitsstudenten wil vertegenwoordigen - hield
zaterdag 10 december een kongres in Brussel waarvoor ongeveer
zeventig studenten opdaagden om te denken en te diskussiëren
overstudenteninspraak. Op het einde van het kongres keurden de
vertegenwoordigers een aantal resoluties goed. VVSvraagt daarin
onder meer onderzoek naar migrantenparticipatie in het hoger
onderwijs en spreekt zich uit tegen numerus clausus.

Van de meeste universiteiten waren er
studentenvertegenwoordigers aan-
wezig. De opkomst van de hogescho-
len lag iets lager maar viel mede door
de ruime vertegenwoordiging van
Groep T toch nog mee. Doel van het
kongres was zich eens grondig te be-
zinnen over hoe traditionele tema's
zoals' demokratisering van het onder-
wijs' moeten worden begrepen en
welkbeleid WS als overkoepelend or-
gaan in de toekomst moet voeren.
Het kongres bestond uit drie delen.

In de voormiddag waren er werkgroe-
pen rond 'maatschappelijke uitda-
gingen voor de student in de 21ste
eeuw', 'drempels tot het hoger onder-
wijs', en 'beheer en financiering van
de sociale sektoren'. Over de tema's
werden kongresresoluties opgesteld,
waar dan in het derde deel over ge-
stemd zou worden. Vóór de stemming
kwam er nog een debat over studen-
teninspraak met Rudi De Potter,
hoofd van het Adviescentrum voor
Studenten aan de Universiteit van
Gent, Rik De Baerdemaker, voorma-
lig medewerker van het samenwer-
kingsverband tussen de hogescholen,
het Regionaal Netwerk Gent, en Paul
Sas, voormalig voorzitter van WS.
Hetdebat leidde tot niet veel meer dan
een aantal loze uitspraken in de trant
van "Ik vind dat studenten (niet) in
alles inspraak moeten hebben want
ik weet uit mijn ervaring dat ..." Een
diskussie zonder einde dus, die trou-
wens nooit deftig op gang kwam.

Achtèl'ban
De klimaks van het kongres zou de

stemming van de resoluties worden.
Hierover was in het verleden al veel
diskussie geweest. Zo had Loko, de
Leuvense Overkoepelende Kringorga-
nisatie, zich in het verleden altijd uit-
gesproken tegen een stemming op
een kongres. Volgens Loko heeft een
stemming op een kongres totaal geen
demokratische betekenis. De stem-
ming kan volgens de Leuvense stu-
dentenbeweging eigenlijk alleen op
een Nationale Algemene Vergade-
ring gebeuren nadat alle vertegen-
woordigers op die vergadering hun
achterban hebben kunnen raadple-
gen. De Brusselse studentenvereni-

ging BSG_was echter heftig voorstan-
der van een stemming op het VVS-
kongres en daarom werd tot een kom-
promisvoorstel overgegaan. Er wordt
op het WS-kongres gestemd maar de
voorsteillen moeten nog eens goedge-
keurd worden op de Nationale Alge-

mene Vergadering, nadat alle over-
koepelende studentenorganisaties
een officieel standpunt hebben kun-
nen bepalen. Die Nationale Alge-
mene Vergadering gaat door op
woensdag 21 december.
In de resoluties over 'maatschappe-

lijke uitdagingen voor de student in
de 21ste eeuw' stelde WS onder an-
dere: "de huidige tendens tot ekono-
misering bedreigt het ganse maat-
schappelijke bestel en meer in het bij-
zonder het onderwijs en het onder-
zoek. WS wil dan ook haar steun be-
tuigen aan organisaties die demo-
kratisch en kosteloos onderwijs en vrij
onderzoek ten dienste van de samen-
leving stellen." Hiermee kantte WS
zich tegen de steeds groter wordende
invloed van de bedrijven op ons on-
derwijs, een invloed die we ook mer-
ken aan de KU Leuven waar bijvoor-
beeld professor Vander Eecken van
Ekonomie aangesteld is om zoveel
mogelijk geld van de bedrijfswereld
binnen te halen. Daarnaast waren er
nog een aantal resoluties over het
migrantenbeleid in het hoger onder-
wijs. WS beklaagt zich erover hoe
weinig statistisch materiaal er is over
de migrantenparticipatie en eist dan
ook dat er dringend onderzoek naar
wordt verricht. De resoluties werden

vrijdagnamiddag op een paar kleine
wijzigingen na door Loko goedge-
keurd.
De resoluties van de werkgroep

rond onderwijs bedroegen meer dan
tien pagina's. Aangezien de meeste
stemgerechtigden de tekst voordien
nog niet hadden kunnen doornemen,
was het dan ook onzinnig om erover
te stemmen. Toch besloot men tot
stemming over te gaan, ondanks her-
haaldelijke klachten van aanwezi-
gen. De resoluties gingen over drem-
pels tot het hoger onderwijs. In één
van de resoluties kantte WS zich te-
gen numerus dausus en tegen de rol
die de artsensyndikaten in het hui-
dige toelatingsdebat spelen: "Wij
wensen onze walging uit te drukken
voor de praktijken van de gevestigde
artsensyndikaten, die een ingreep in
een van de basisbeginselen van ons
onderwijskundig systeem verkiezen
boven een rationele reorganisatie van
de gezondheidszorg zelf." Volgens de
WS-resolutie is het logisch dat de pro-
blemen in de gezondheidszorg eerst in
de gezondheidszorg zelf aangepakt
worden voor er sprake kan zijn van
enige vorm van toelatingsbeperking.
Ook Loko schaarde zich vrijdag ach-
ter de inhoud van de tekst.

Peter Van Rompaey

minder in de sociale pap te brokken
hebben dan de direktie. Bovendien
worden de studenten die in de Raad
van Beheer zitten momenteel vaak
aangesteld door de direktie van de
hogescholen.

Nivo
Via het nieuwe voorstel maakt WS

komaf met deze problemen. Zo zal ie-
dere hogeschool en iedere universiteit
een sociale vzw moeten oprichten in
overleg met de representatieve stu-
dentenorganisatie van de instelling.
Daardoor kan de direktie niet meer
bepalen welke studenten in de Raad
van Beheer komen. De opgerichte
vw's moeten ook autonoom beslis-
singen kunnen nemen over wat er
met de subsidies voor de sociale sektor
moet gebeuren. Die subsidies kunnen
gaan naar diensten die door het hoge-
schooldekreet als subsidieerbaar wer-
den beschreven, of naar zaken die in-
spelen opi}ieuwe noden die zich bij de
studenten yoordoen. Op dit moment
is het bij de universiteiten nog zo dat
de subsidies eerst aan de universitaire
overheid worden uitgekeerd en dat
die beslist hoeveel er aan de sociale
sektor besteed wordt. Ookmoeten vol-
gens het voorstel de beheerorganen
van de vzw's, de Raad van Beheer en
de Algemene Vergadering, minstens
paritair samengesteld zijn. Daar-
naast moet de voorzitter student zijn.
De vraag moet natuurlijk gesteld

worden of studenten zo'n vergedreven
vorm van zelfbeheerwel aankunnen.
Het voorbeeld van de VUB,waar de
studenten al een zeer grote mate van
zelfbeheer hebben in de sociale sektor,
toont aan dat het kan. De studenten
dragen natuurlijk een grotere verant-
woordelijkheid. Als de sociale sektor
van hun instelling niet draait, zullen
ze dan ook de hand in eigen boezem
moeten steken. Anderzijds voelen ze
veel sterker aan waar de noden liggen
en zullen ze niet denken in termen
van geld of prestige.
Voorde financiering van de sociale

voorzieningen vraagt het voorstel
tenslotte nog dat de hogescholen
evenveel geld krijgen als de universi-
teiten. Op dit moment ontvangen de
hogescholen 3000 frank per student,
terwijl de universiteiten 9000 frank
toegestopt krijgen. VVSvindt dan ook
dat de sociale finanàerinq van de ho-
gescholen tot op het nivo van dat van
de universiteiten moet gebracht wor-
den, maar dat daarbij een verlaging
van de middelen voor de universitei-
ten onaanvaardbaar is.

.'

Joris [anssens
Peter Van Rompaey

Voor de haan driemaal kraait

Van den Bossche ontkent zichzelf
Vorige week wist Veto te melden dat minister van Onderwijs Luc
Van den Bossche zich op het konklaaf over de lerarenopleidingen
in Elewijt aan VVS-vertegenwoordigers liet ontvallen dat rektor
Roger Dillemans volgend jaar Bijzonder Kommisaris voor de her-
vorming van het universitair onderwijs zou worden. Tot onze ver-
bazing bleek de rektor nog van niets te weten. 's Anderdaags be-
weerde de minister aan De Morgen dat het bericht "pure duim-
zuigerij" was. Zijn kabinetschef Gaby Hostens had de krant noch-
tans al bevestigd dat er sprake van was, maar wist niet of de rektor
al had toegezegd.

Het is niet de eerste keer dat de minis-
ter zijn woorden terugtrekt. Twee we-
ken geleden, na de akties van de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten, had
minister.Van den Bossche aan een
beperkte delegatie beloofd de inschrij-
vingsgelden van de VoortgezetteAka-
demische Opleidingen (VAO's) niet
vrij te zullen laten. Groot was dan ook
de verbazing toen de dag erna bleek
dat de minister zich niet aan zijn
woord hield. In het nieuwe voorstel
werden de inschrijvingsgelden voor
de helft van de VAO'swél vrijgelaten.
En voor de andere helft ontbraken
minimum- en maksimumgrenzen.
De deur stond dus open voor inschrij-
vingsgelden van 40.000 frank en
meer.
Toen wij de minister vrijdag om een

verklaring vroegen, beweerde hij dat
hij nooit een dergelijke belofte had
gemaakt: "Ik kon de argumenten van
de studenten begrijpen en dat heb ik
hen ook gezegd. Dat de inschrijvings-
gelden slechts voorde helft vrijgelaten
worden, hebben ze louter en alleen

aan mij te danken. Als het aan de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Vlir) had gelegen, waren àlle in-
schrijvingsgelden vrijgelaten," aldus
Van den Bossche.En hij vervolgde: "Ik
behoor tot de weinigen die nog den-
ken. Mag dat tenminste nog?"

Nu
Over de toelatingsproeven bij ge-

neeskunde had Van den Bossche dan
- als we het bericht in De Standaard
van vrijdag 16december mogen gelo-
ven - blijkbaar minder lang nage-
dacht. We vroegen de minister om
meer informatie omtrent het voorstel
waaraan hij samen met minister van
Welzijn en Gezondheid, Wivina De-
meester, werkt. Maar alweer beweer-
de hij van niets te weten. Van den
Bossche: 'Wij hebben helemaal geen
voorstel ingediend. De dekanen ge-
neeskunde vergaderen er volgende
week over in de Vlir.Maar vóór ik een
beslissing neem, wil ik erover praten
met de verschillende betrokkenen,

onder andere met de dekanen en de
studenten. "

Niet
Wivina Demeester echter had vrij-

dagochtend al in het BRTN-radiopro-
gramma 'Voorde dag' het bericht van
DeStandaard bevestigd. Er is volgens
Demeester wel degelijk sprake van
een voorstel: "In feite is het een aan-
beveling die we overmaken aan de
Vlaamse Interuniversitaire Raad, en
wij hopen dit te kunnen invoeren te-
gen volgend schooljaar." Het zou om
een beperking gaan bij de aanvang
van de studies. Minister Van den Bos-
sche daarentegen liet tegenover het
BRTN-joernaal uitschijnen dat de uit-
werking nog verre toekomstmuziek is.

Op de Vlir viel men vrijdag trouwens
ook uit de lucht en beweerde nog geen
voorstel te hebben ontvangen.
De vraag is of minister Van den

.Bossche deze keer misschien toch ge-
lijk heeft. Minister ven Welzijn De-
meester heeft wellicht een numerus
clausus willen forceren onder druk
van de invloedrijke artsensyndikaten.
Het is trouwens vrij opvallend dat het
voorstel van Demeester komt en niet
van federaal minister van Sociale Za-
ken, Magda De Galan met wie Van
den Bossche onlangs nog een ontra-
dingskampagne startte, gericht op de
laatstejaars van het sekundair onder-
wijs.
De artsenproblematiek ligt trou-

wens eerder in de bevoegdheidssfeer
van federaal minister van Volksge-
zondheid Jacques Santkin. Demeester
is kwa gezondheidsbeleid immers
slechts bevoegd voor "de zorgenver-
strekking in en buiten de verplegings-
inrichting."

PeterVan Rompaey

Is VVS meer dan Leuven?
Op dinsdag 13 december zou de
Universiteitscentrale van de Vereni.-
ging van Vlaamse Studenten een
vervolg breien aan de bezetting van
het SP-partijgebouw van twee we-
ken voordien. Dezekeer zou "een be-
langrijk overheidsgebouw in Brus-
sel" het doelwitworden. Om de aktie
enige kans op slagen te geven - de
BOB luistert immers mee - was
WS erg vaag gebleven over wat
men nu net ging doen. Een
Leuvense delegatie van ongeveer 19
personen werd bereid gevonden om
in Brussel mee te protesteren tegen
de plannen van Van den Bossche
voor de voortgezette opleidingen.
WS had afgesproken aan de

Brusselse Grasmarkt waar de

aktievoerders van de verschillende
universiteiten zouden verzamelen.
Toen daar na een uur wachten, van
de andere universiteiten slechts één
iemand opdaagde, besloot de Leu-
vense delegatie de aktie op te schor-
ten en alle energie te steken in de
betoging van donderdag. Zelfs het
BSG,de studentenbeweging van de
VUBdie naast Lokoéén van de dra-
gende krachten van WS zou zijn,
stuurde geen delegatie voor de aktie
in haar eigen stad. "Wijzijn druk be-
zig met de voorbereiding van ons
zangfeest" , zo luidde het. Het mis-
lukken van de aktie roept in elk ge-
val serieuze vragen op omtrent de
zin en de inhoud van de Vlaamse
studentenkoepel WS. (pvr)
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Betoging tegen plannen VAD

'Wawasda
met die flikke?"
Afgelopen donderdag vond de betoging tegen het vrijlaten van de
inschrijvingsgelden van de VAO's (voortgezette aJc.ademische op-
leidingen) plaats. Wat begon als een ludieke optocht, eindigde in
een grimmige sfeer door het gewelddadig rijkswachtoptreden.

"Studenten, overspoel Leuven met uw
woede!" Met deze gevleugelde woor-
den opende de Loko-vertegenwoordi-
ger vanop een balkonnetje boven ka-
fee de Commerce de betoging. Meteen
was de toon gezet. Een dikke duizend
studenten waren op het Ladeuzeplein
bij mekaargetroeptom hun ongenoe-
gen te uiten over het vrijlaten van de
inschrijvingsgelden van de VAO's.
Gaandeweg zou het deelnemers-
aantal nog aandikken tot ruim vijf-
tienhonderd. Dat hoge aantal heeft
wellicht te maken met het feit dat er
gedurende de hele week flink gemobi-
liseerd was door de kringen. Bij psy-
chologie werden er zelfs lessen ge-
schorst om studenten te kunnen laten
deelnemen aan de betoging.
Getooid met vlag en wimpel, had-

den de manifestanten het vooral ge-
munt op Van den Bossche. Slogans
als "VdB, weg ermee" en "Van den
Bos,valse sos", die nog dateren van de
betoging tegen numerus clausus wer-
den luidkeels meegeskandeerd. Wel
origineel waren enkele grapjassen
van Lokodie een spandoek meedroe-
gen waarop te lezen stond dat sport-
hal De Nayer de laatste waarschu-
wing was geweest. Een sarkastische
verwijzing naar de brand in het be-
treffende gebouw vorige week.

Robocop
Noemenswaardige ongeregeldhe-

den deden zich in het eerste gedeelte
van het trajekt niet voor. Deorganisa-
toren, potsierlijk uitgedost met Ro-
bocop-mikrofoontjes, hadden zich
immers voorzien van een eigen orde-
macht die op kruciale plaatsen de
juiste rich ting aangaf. Al dient gezegd
dat ze niet echt indrukwekkend oog-
den met hun witte baseballpetjes.
Heel even liep het fout op de hoek

van de Parkstraat en de Naamse-
straat toen de kop van de betoging
naar links afboog, richting Naamse-
poort, in plaats van naar de Grote
Markt. Deordedienst diende als buffer
te fungeren tussen de betogers en en-
kele rijkswachters. Deze laatsten
raakten oververhit toen de manifes-
tanten daadwerkelijk hun wil kracht
bij zetten. De Loko-troepen hadden
het niet meer in de hand en konden
niet verhinderen dat er enkele studen-
ten hardhandig werden aangepakt.
Ook de fotograaf van Veto, of beter
gezegd zijn fototoestel, deelde in de
klappen toen hij dit incident op de
gevoelige plaat wenste vast te leggen.
Plots doken reservekolonnen op die
kwamen aangelopen en in de verte
verscheen ook het waterkanon. De
studenten vonden dit blijkbaar een
ongelijke strijd en vervolgden terug
het geplande parkoers. Na een klein
oponthoud bij het rektoraat, werd de
betoging voor het stadhuis ontbon-
den.

ten zoals gewoonlijk naar het station
zouden trekken, had dan ook daar
postgevat zodat zij middenin de me
zat. Een komisch zicht en dit natuur-
lijk tot groot jolijt van de studenten die
vijfhonderd meter verder tussen de
klaksonnerende auto's vreugdedan-
sen uitvoerden. Maar aan dat feest
kwam na een goede twintig minuten
een einde toen het waterkanon, ver-
gezeld van vijftig rijkswachters in ge-
vechtstenue, zich tussen de verbaasde
automobilisten een weg baande tot
bij de studenten. Ze waren duidelijk
van plan er korte metten mee te ma-
ken en een eerste charge werd ingezet.
Als u tot nu toe dacht dat blauw-
helmen zich alleen maar mochten
verdedigen wanneer ze aangevallen
werden, bent u sinds donderdag ver-
plicht uw mening te herzien. Verschil-
lende studenten maakten er op on-
zachte wijze kennis met het lievelings-
speelgoed van de wetsdienaar. De
manifestanten werden terug naar het
centrum gedreven waar een hergroe-
pering plaatsvond van studenten die
de groep waren kwijtgeraakt. Toen
was men al anderhalf uur aan het
betogen. Ondertussen had de rijks-
wacht in de Diestsestraat een voorbij-
ganger tot bloedens toe aangepakt.
Het keiharde optreden van de rijks-
wachters had wellicht iets te maken
met het feit dat de ordehandhavers
reeds vanaf die morgen half acht voor
een boerenmanifestatie op post wa-
ren, zonder echter hun honger te kun-
nen stillen.

Bob
Na enkele omzwervingen bleef een

groep van een tweehonderdtal die-
hards en één vermomde BOB'er- hij
had immers geen snor - verder-
gaan. Deze laatste gaf telkens om-
standig de positie van de studenten
door zodat het voor de rijkswacht niet
moeilijk was om de manifestanten
telkens te lokaliseren en de toegangs-
wegen tot de ring te blokkeren. Toch
kon ook hij niet verhinderen dat ze
zich in de buurt van het Sportkot toe-
gang tot de ring verschaften en het
hele verkeer weer in de war werd ge-
stuurd.
De rijkswacht was weer te laat en de

kommandant begon danig nerveus te
worden. Hij had, in de hoop dat het
wel weer een roetinebetoginkje zou
zijn, waarschijnlijk zijn eten er voor
laten staan en dat zou ondertussen
ijskoud zijn. De sproeiwagen ver-
scheen en werd na de gebruikelijke
waarschuwing in werking gezet. Te-
gelijk werd er ook weer gechargeerd.
Hierbij zijn zéér rake klappen geval-
len en werden ook een paar admini-
stratieve aanhoudingen verricht.
Wat nog overbleef van de mani-

festanten vluchtte onder de brug snel
het andere baanvak op buiten het
'sproeiveld' van het kanon. Daarwer-
den enkele kapotte verlichtingspalen
die naast de weg lagen als barrikade
opgeworpen, zodat ook hier weer de
zoveelste opstopping van de avond
ontstond. Gevolg: sproeiwagen wéér
achteraan in de file. De rijkswacht-
kommandant brulde ziedend dat het
gedaan moest zijn en stuurde zijn
manschappen weer achter de beto-
gers aan.
Ook tijdens deze klopjacht dienden

enkele ongelukkigen als drumvel,
waaronder opnieuw de Veto-foto-
graaf (zieonderschrift foto). Uiteinde-
lijk schoten er nog maar een dertigtal
betogers over, die besloten dat de lol er
met zo'n kleine groep wel af was. Dus
wandelden zij op hun dooie gemak
terug naar Leuven-centrum en gin-
gen aan de toog van hun fakbar op-
scheppen "dat zij erbij waren tot de
laatste man/vrouw". Ondertussen
was het kwart voor tien geworden. En
de kommandant? Die is naar een fri-
tuur gegaan.

(foto Nixon NBB)
Aangepakt - Ook de Veto-fotograafmocht proeven van
het repressieve rijkswachtoptreden vorige week op de
betoging. Onze fotograaf had daarenboven echter ook
het ongeluk een donkere huidskleur te hebben, wat re-
sulteerde in een ongemeen racistische behandeling door
de ordehandhavers. Eenvoorval dat toch wel tot naden-
ken stemt.
De feiten vonden plaats toen de betoging ter hoogte

van het Sportkot de ring afgespoten werd door het
waterkanon. Heel wat manifestanten zochten daarop
hun toevlucht op de parking van de vlakbij gelegen GB,
die zo goed als onder water gezet werd door de orde-
diensten. Toen op dat moment de fotograaf in aktie
schoot, repten zich onmiddellijk een aantal
rijkswachters in zijn richting. De fotograaf maakte
direkt duidelijk dat hij voor Veto werkte. Dat had echter
weinig effekt. Een rijkswachter schreeuwde in het Frans
"we zijn hier niet in Afrika" en "jij hebt hier niets te
zoeken". Een twintigtal betogers vormden snel een
groepje rond <Ie fotograaf en skaruieerden tegen het ra-
dsme. De rijkswacht trok zich daarop terug. Vervolgens
stak de betoging de ring opnieuw over en ging verder
richting Redingenstraat. Gedurende de klopjacht die
toen ingezet werd, heeft men op een bepaald moment
een meisje bijzonder hardhandig aangepakt, geslagen
met de matrak en in een houdgreep meegesleurd. Onze
fotograaf was in de buurt en legde de rijkswachtaktie

vast op de plaat.
Althans, dat probeerde hij, want onmiddellijk storm-

den een zestal rijkswachters op hem af. Die riepen dat
hij het recht niet had om foto's te nemen. De fotograaf
antwoordde opnieuw dat hij van Veto was, haalde zelfs
een Veto boven en wees erop. Dat alles mocht niet ba-
ten. De rijkswachters rukten het fototoestel uit zijn han-
den, trokken zijn jas open en haalden alle papieren,
portefeuille en sleutels eruit. Ze trokken het filmpje uit
het totoapparaat. schudden de batterijen eruit en
smeten het toestel tegen de grond. De fotograaf liep
naar het toestel maar werd tegengehouden en meege-
nomen. De rijkswachters zeiden de fotograaf simpel-
weg dat hij een neger was en geen foto's mocht nemen
hier in België. Eenander liet zich echterontvallen dat hij
nu toch al geen filmpje meer had en dat hij dan ook
mocht vertrekken. 's Anderdaags keerde de fotograaf
terug op zoek naar zijn portefeuille, die door de
rijkswachters een eind verderop weggesmeten was.
Veto is verontwaardigd over dit optreden van de orde-
diensten en is dan ook van plan om hiertegen klocht
neer te leggen. Daarom zijn wij op zoek naar nog meer
getuigen die mogelijke bewijzen kunnen aandragen.
Iedereen die op de betrokken momenten ter plaatse
was, wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen
met Veto, 's Meiersstraat 5.

(sf)

eigen ordedienst had gezorgd die de
betoging vrij goed onder kontrole
had, besloot de rijkswacht op een be-
paald moment toch in te grijpen.
Daarbij werden vooral de organise-
rende ordediensten, die met hun witte
petjes voor de rijkswacht duidelijk te
herkennen waren, zwaar aangepakt.
Deorganiserende ordediensten deden
van dan af nog enkel dienst als levend
schild tussen de wapenstok hante-
rende rijkswacht en de betogers. De
Leuvense studentenbeweging trekt
daaruit haar konklusies en stelt dat ze
voor de betoging van woensdag en bij
latere akties geen eigen ordediensten
meer in zal zetten.
De betoging van woensdag belooft

spektakulair te worden. De organisa-
toren beslisten om de betoging deze
keer wel langs de ring te laten gaan.
Bovendien doen zij een oproep aan de
betogers om zoveelmogelijk lawaai te
maken en fluitjes, trompetten, trom-

Betoging
vervolg van pag. 1
platform niet hoger zijn dan dit jaar.
Daarnaast wordt aan de universitei-
ten gevraagd het aanbod aan VAO's
te rationaliseren. Als derde eis stelt de
studentenbeweging dat de finande-
ring van de aanvullende opleidingen
door de overheid moet gebeuren zo-
dat er gerationaliseerd zal worden op
basis van kwaliteit.
De gemeenschappelijke Algemene

Vergadering besloot ook nog een brief
te versturen naar de kommandant
van de rijkswacht, burgemeester Van-
sina, politiekommisaris Leenders en
minister van Binnenlandse Zaken
Vande Lanotte waarin ze hun beklag
doen over het hardhandige rijks-
wachtoptreden op de vorige betoging.
Ondanks het feit dat Loko voor een

mels, pannen, ketels en ander muzi-
kaal keukengerief mee te nemen. Alle
kringen betogen weer mee en verza-
melen om 17.00 u op het Ladeuze-
plein. Men verwacht nog meer volk
dan vorige week. want niemand wil
meer dan 40.000 fr inschrijvingsgeld
betalen.

Peter Van Rompaey

i ~~y\(~~g~ nee,
t;èri trernÓ9ing irlselÛ1}ving$gcld
VAq's. DQ(U'Om ~:ri zij (jp

...........~dg2Ó~bet/i.
',', .:-:.

tu$sen 12en 17.00 u een lu(ii.w:.... fOkte)

Jury
Tot daar het officiële gedeelte. De

meeste studenten wilden echter niet
van ophouden weten. Ook de organi-
satoren ontdeden zich iets te snel van
hun witte petjes - ze verzuimden
zelfs de betoging af te sluiten met een
korte toespraak - om nu zelf eens te
kunnen deelnemen aan wat een
heuse processieoptocht zou worden.
Hoewel het Fochplein was afgezet
door rijkswachters, konden die toch
niet verhinderen dat de manifestan-
ten tussen hen door glipten en rich-
ting Bondgenoten laan trokken. Er
zouden nog wel meer taktische blun-
ders van de ordediensten volgen. Het
resultaat was dat een twee uur du-
rende Tom-en-Ierryfilrn kon begin-
nen.
Er werd koers gezet richting Stella

en zo belandden ongeveer vijfhen-
derd studenten op de rinq, waar zich
in een mum van tijd een enorme ver-
keersopstopping voordeed. De rijks-
wacht, die vermoedde dat de studen-
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Een stukje bahá'i gemeenschap in Leuven

Negentien maanden van
negentien dagen
De bahá'i gemeenschap is een naam die waarschijnlijk niemand
bekend in de oren Idinkt. Vreemd, als jeweet dat de groep zichzelf
omschrijft als de jongste onafhankelijke wereldreligie, die naar
eigen zeggen in de prestigieuze Encydopedia Brittannica als de
geografisch tweede meest verspreide godsdienst ter wereld wordt
aangeduid, na het kristendom. Een wereldgodsdienst misschien,
maar in vele landen nog niet als dusdanig erkend. Ook niet in
België.Toch is er sinds kort ook een afdeling opgericht in Leuven.
Hoewel ons land door de bahá'i's zelf
als een ontwikkelingsgebied voor hun
geloof gezien wordt, vonden we in
Leuven toch een tiental leden. Sinds
zij het vereiste aantal van negen vol-
wassenen bereikten, vormen zij een
afdeling· binnen de grote bahá'i-ge-
meenschap, een lokale raad zoals dat
dan heet. De stichter van het geloof
was Bahá'u'lláh. Deze man werd ge-
boren in Iran in 1817. Wegens het
kontroversiële karakter van zijn leer
en zijn groot charisma, werd de pro-
feet steeds verder van zijn land verwij-
derd. Uiteindelijk kwam hij in Israël
terecht. Daarzeteltnunogdeinterna-
tionale raad van de bahá'i-gemeen-
schap. De aanhangers beschouwen
Bahá'u'lláh als de laatste in de reeks
boodschappers van God, een reeks die
teruggaat tot voor het begin van de
geschiedschrijving, en waartoe ook
Abraham, Mozes, Boeddha, Zoraster,
Kristusen Mohammed behoren.
Centraal in het bahá'i-geloof staat

de overtuiging dat alle godsdiensten
uitingen zijn van één God, en naar

een eenheid toe evolueren. Volgens
hen bevinden we ons nu in het eind-
stadium van deze evolutie. Deze
grondidee van eenheid is terug te vin-
den in de meeste overtuigingen van
de bahá'is. Man en vrouw zijn gelijk,
wetenschap en geloof gaan hand in
hand, iedereen heeft recht op onder-
wijs en iedere vorm van
fundamentalisme is uit den boze. Ri-
tuelen en geestelijken kent het bahá'i-
geloof niet, wetten zijn er eveneens
schaars.

Verdovend
Van een bahá'i wordt eerst en

vooral dagelijks gebed en een zelf-
standige zoektocht naar de waarheid
geëist. Het spirituele leven wordt er
hoog in het vaandel gedragen. Maar
dit mag niet betekenen dat de materie
verwaarloosd wordt. Van het leven
mag worden genoten, aldus de
bahá'is. Eenmooi principe, dat echter
aan banden gelegd wordt door een
verbod op alkohol en verdovende

middelen, tenzij voor geneeskundige
doeleinden. Een laatste bahá'i-wet
verplicht het deelnemen aan 'de
negentiendaagse', een soort viering
die volgens hun religieuze kalender
plaatsvindt op elke eerste dag van de
maand. Eén maand bevat negentien
dagen, en één jaar duurt negentien
maanden.
Een doopritueel kent het bahá'i-ge-

loof niet. Wie wil toetreden tot de
bahá'i-gemeenschap moet minstens
vijftien lentes tellen, een leeftijd
waarop volgens de bahá'is een be-
wuste keuze mogelijk is. De kinderen
worden dan ook zelfstandig opge-
voed, met inspraak als centraal gege-
ven. Ook het huwelijk is geen sa-
krament, maar slechts een uitspreken
van de wil tot samenzijn. Aan het ge-
zinsleven wordt een grote waarde
toegekend. Volgens de bahá'i-ge-
schriften is een belangrijk doel van
het huwelijk het krijgen van kinde-
ren. Kontraceptie is toegelaten, maar
enkel en alleen om overbevolking,
zowel binnen één gezin als in be-
paalde gebieden, te voorkomen. Alle
middelen behalve de sterilisatie van
de vrouw zijn toeg~aten. Seks voor
het huwelijk is nadrukkelijk verbo-
den. In die optiek kan volgens hen
van Aidsweinig sprake zijn, toch niet
voor wie de regels volgt.
De idee van inspraak wordt voort-

gezet in alle strukturen van de
bahá'is. Eénpersoon kan volgens hun
overtuiging nooit de macht van de
godheid vertegenwoordigen, zoals

een priester in het kristendom. Lokale gegevens wel afte leiden, dat zij inder-
raden, nationale raden en internatio- daad na het kristendom de grootste
nale raden, telkens bestaande uit ne- geografische verspreiding kennen,
gen mensen, worden elk jaar her- niet-religieuzen niet meegerekend.
verkozen(voordeinternationaleraad Dat betekent echter niet dat zij de
isdat vijfjaar), op een demokmtische, tweede grootste godsdienst zijn, zoals
maar behoorlijk omslachtige manier. onlangs in het streeknieuws van het
Niemand stelt zich kandidaat, maar Nieuwsblad te lezen was. De telling
iedereen kan zijn stem uitbrengen op van de bahá'is is niet altijd korrekt,
een willekeurig persoon die naar be- aangezien niet alle leden afzonderlijk
horen de taak zou kunnen uitvoeren. geteld worden, maar enkel zij die deel
Voor de verkiezing van de internatio- uitmaken van een lokale raad. En
nale raad wordt gewerkt met delega- zo'n lokale raad kan slechts ontstaan
ties. waar negen volwassen bahá'i-aan-
Die internationale raad houdt zich hangers in dezelfde omgeving of stad

trouwens niet enkel bezig met de alge- wonen. Het valt dus niet met zeker-
mene organisatie, maar heeft ook het heid te zeggen hoeveel bahá'i's er nu
streven op zich genomen regeringen precies zijn. Opvallend is wel dat de
te doen samenkomen en de vestiging groei het grootst is in ontwikkelings-
van een wereldstatenbond te bewerk- landen en landelijke gebieden. In Eu-
stelligen. Als centraal principe moet ropa leven er relatief weinig bahá'is.
volgens de bahá'i-gemeenschap het' In ons land zijn er dat een zes-
rechtvaardigheidsbeginsel gehan- honderdtal.
teerd worden. Arbeiders moeten bij-: Het is volgens de bahá'is niet ge-
voorbeeld kunnen participeren in het makkelijk hun religie hier ingang te
beleid. "De ekonomie mag geen doen vinden. Want hoewel onze wet-
eenheidsworst worden in handen van geving Kerk en Staat van elkaar wil
de grote geïndustrialiseerde gebieden, scheiden, kent België een wet die er-
maar ieder land, ieder gebied moet kende godsdiensten en sekten strikt
een gezonde ekonomie kunnen uit- uiteen houdt. Tot de eerste groep be-
bouwen", aldus de bahá'is. Konkreet horen in België het katolicisme, het
uit dat alles zich vooral in de betrok- protestantisme, de anglikaanse kerk,
kenheid van de bahá'i-gemeenschap het jodendom en de islam. Erkend zijn
bij de VNen Unicef. Zij hebben er het betekent subsidiëring, en wie uit die
officiële statuut van raadgever, iets boot valt krijgt meteen de sticker
wat zij zelf graag en met trots vermel- 'sekte' op het hoofd geplakt.
den. Ook de taal willen zij uniform Tochkan dit niet de enige reden zijn
zien, maar hoe die er dan zal uitzien, voor de desinteresse in België. In de
kan niemand voorspellen. Voorlopig meeste andere landen krijgt geen en-
wordt het Engels gehanteerd, volgens kele godsdienst geldelijke steun van
hen gewoon een praktische tussenop- de staat. Bovendien haalt de bahá'i-
lossing. gemeenschap het nodige geld uit

fondsen. Hun veelkleurig gedrukte
'promotieboekjes' getuigen van fi-
nanciële mogelijkheden, die mis-
schien niet overweldigend, ,maar wel
behoorlijk te noemen zijn. Wat wel
belemmerend kan werken hier in Bel-
gië ishet stigma 'sekte', een begrip dat
door enkele recente gebeurtenissen
negatief in het nieuws kwam. Met
dergelijke bewegingen wil de bahá'i-
gemeenschap echter niet geassoci-
eerd worden. Maar de grootste hin-
dernis die genomen moet worden, is
hoogstwaarschijnlijk de geestelijke
vermoeidheid van de westerse mens
en de krisis van het godsgeloof.

Sekte
Uit de World Data Annual, een bij-

lage van de Encyclopedia Brittannica
jaarboeken, waarin recente statis-
tische gegevens opgenomen worden,
blijkt dat het bahá'isme aanhangers
kent in 220 landen. Hoewel het er niet
ekspleciet vermeld wordt, valt uit de

Sport zonder Grenzen in kerstsfeer
Bakske vol met stro
Sportraad organiseerde voor de vijfde maal zijn winterklassieker.
Dat het één van de leukste sportraadevenementen is, bleek ook
deze keer weer. Allesverliep vlot en er hing een gezellige sfeer in de
lucht, samen met de geur van verbrande pek. Veto stond erbij en
rookemaar.
Maar liefst drieënvijftig ploegen wa-
ren ingeschreven om zich te onder-
werpen aan de elf proeven die de or-
ganisatoren dit jaar hadden uitge-
dokterd. Omdat ze duizend frank
waarborg hadden betaald, stonden ze
dan ook allemaal aan de start. Het
spel is gebaseerd op een illuster televi-
sieprogramma uit de jaren tachtig.
Elke ploeg legt een spelparkoers af
waarop ze gekwoteerd wordt. Die
punten leveren samen met de uitslag
van het eindspel een winnaar op.
Voor de meeste ploegen was de

enige bedoeling een beetje lol te trap-

pen, getuige hiervan zijn hun namen:
Vaseline-team, Les Vaches Olym-
piqués, De Boerkes van Plezier en de
Kerstekindjes die er uitzagen als kerst-
bomen met dito mutsen. Het ging er
dan ook vrolijk aan toe op de sport-
kompus. maar alles verliep vlot. Dat
was vooral te danken aan het talent
van organisatoren die nochtans niets
fundamenteels aan de formule veran-
derd hadden en op vroegere ervarin-
gen konden teren. Wél vindt Sport-
raad elk jaar nieuwe spelletjes uit en
rond die spelletjes verzint men een
verhaal. Deze keer bevatte het scena-

rio een fantasiewereld vol met dra-
ken, heksen en prinsesjes. De
spelleiders hadden zich verkleed en je
kon er marsmannetjes, kippen en een
aap zien rondlopen. Maar dat kan
ook aan de jenever gelegen hebben
dat het enige middel bleek om warm
te blijven.
Een spel dat alle edities overleefde,

is het Blindendoolhof. Hierin moet
een geblinddoekte persoon door het
bierbakken-doolhof geraken met be-
hulp van instrukties die zijn ploeg-
genoten hem toeschreeuwen. Ambi-
ance verzekerd, zeker als ook voorbij-
gangers er verkeerde boodschappen
tussen gaan roepen. Volledig nieuw is
het Tijdskapsulespel. Marsmannetjes
hadden hoogtechnologisch materi-
aal achtergelaten en dat moesten de
ploegen terugvinden. Een pak koffie,
een seingeversbordje en een rugzakje
werden verstopt in een kontainer vol
stro. De deelnemers doken de kon-
tainer in en groeven zich als volleerde
mijnwerkers een weg door het stro.
Achteraf zagen ze er uit als gele stekel-
varkens en waren de rest van de
avond te herkennen aan het blonde

(foto Karel De WeeJtiV

stekelhaar.
Maar dat stro konden ze gaan uit-

spoelen in het zwembad. Daar moes-
ten ze tussendoor een draak verslaan
om daama een lieftallig blond prin-
sesje te redden dat in een luchtbel ge-
vangen zat. Zij bleek uiteindelijk
maar een rode plastieken pop te zijn
en de draak een houten plaat die met
een bal omvergekegeld moest wor-
den. Aangezien het spel nogal
kompleks was, verliep het allemaal
nogal warrig en schreeuwerig.
Het traditionele eindspel is er altijd

één waar alle ploegen het tegelijk te-
gen elkaar opnemen. Naar aloude
gewoonte werd het een bierbakken-
koers. Twee ploeggenoten klemmen
drie bakken tussen zich in waarvan ze
alleen de buitenste mogen vasthou-
den. Met de middelste bak tussen zich
ingeklemd rennen ze naar de over-
kant. Winnaar zijn zij die het eerst elf
bakken aan de overkant krijgen. Een
goed idee, maar met zeshonderd
mensen op een voetbalveld resul-
teerde 'het natuurlijk in een chaos.
Jolijt in alle gelederen en een spek-
takulair schouwspel.
Jammer dat alleen de Veto-foto-

graaf en RoB-TVer waren om van het
spektakel te genieten. Het is een ge-
kende kwaal dat er nooit veel toe-
schouwers zijn op Sport zonder Gren-
zen. Maar meedoen is dan ook veel
aangenamer dan gewoon staan kij-
ken. Vele deelnemers die op de
Gasthuisbergtrophy waren, deden
ook hier mee. Je ziet altijd dezelfde
gezichten terug, beweerde een deelne-
mer. Gelukkig is Sport zonder Gren-
zen een stuk minder gevaarlijk en bie-
ven de zware ongevallen, zoals die op
de Trophy, achterwege.

Melkmutsje
Na het eindspel trokken de ver-

moeide sporters naar de oude sport-
hal voor de prijsuitreiking. Eenkot uit
de Tervuursevest had de hele tijd een
TV-toestel meegezeuld en kreeg de
eerst prijs in het nevenklassement
voor de origineelste joker. Eeneervolle
vermelding voor haar joker kreeg de
ploeg die een brandblusser mee-
bracht om hetsportkotte helpen blus-
sen. De ploeg Wallafi was de eerste in
de algemene rangschikking en kreeg
als beloning voor alle geploeter een
fantastische sporttas met daarin een
warme muts en een mooie
melkposter. Voor zulke prijzen keren
we volgend jaar zeker terug.

KoertDeclercq

Scheuren
De eenheid die de bahá'is willen

bewerkstelligen, en waar ze met een
bijna naïef idealisme in geloven, is
hun antwoord op de aktuele proble-
men in deze wereld. Een
lovenswaardig doel, maar in hoe-
verre is dit realistisch? Als we de ge-
schiedenis van het bahá'isme bekij-
ken, zien we zelfs dat in hun eigen
gelederen scheuringen te vinden zijn.
Pas sinds 1963, toen het 'universele
huis der gerechtigheid', waarde inter-
nationale raad zetelt, werd opgericht
in Israël, kwam er een einde ·aan de
broedertwisten over opvolqinqs-
kwesties. En hoewel er in Iran maar
liefst 400.000 aanhangers leven, en
zij daar de grootste religieuze minder-
heid vormen, is het bahá'i-geloof er
niet eens erkend. Sinds Khomeini erin
1979 aan de macht kwam en moslim-
fundamentalisme orde van de dag
werd, worden bahá'is er vervolgd en
terechtgesteld.

Heerser
Eenandere vorm van interne verde-

ling is te vinden in de problematiek
rond de vertalingen van bahá'i ge-
schriften. De bepalingen van het
bahá'i geloof zijn onder andere terug
te vinden in de Kitab al-Aqdas, het
heiligste boek, geschreven door
Bahá'u'lláh. Zoals gezegd liggen de
wortels van het geloof in Iran, waar de
islam de heersende godsdienst is.Vele
waarden uit de geschriften zijn dan
ook in die richting georiënteerd, zoals
bijvoorbeeld bigamie en doodstraf.
In de westersewereld heersen vaak

tegengestelde ideeën. Volledige verta-
lingen van het heiligste boek ontbra-
ken dan ook lange tijd. De 'moeilij-
kere' stukken werden ofwel verwij-
derd, ofwel volledig in hun tegendeel
omgezet. Vroegere kommentaren
van het bahá'i-bestuur verweten die
gedeeltelijke vertalingen 'kristelijk
maatwerk' te zijn. De Leuvense
bahá'is houden het op een eenheid in
verscheidenheid. De vraag kan ge-
steld worden of wel iedereen een
boodschap heeft aan die woorden.

KristienMichiels
Nadja Delbarre
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Ekele Leuvense
personalia kregen de
volgende vragen on-
der hun neus gesch~
ven: 1.Was 1994 vol-
gens u een goed ot'
een slecht jaar?
Waarom? 2.Wat
vond uhet beste arti-
kel uit Veto? En het
slechtste? 3.Wie zou u
graag een eredok-
toraat geven als u
kon?4. Van wie had u
graag eens een 'Les
voor de Eenentwin-
tigste Eeuw' gehad?
S.Heeft u een speciale
kerstwens?

Rik Torfs (prof Kerkelijk Recht)
1.1994 leek op alle vorige jaren. Het
was niet speciaal positiever of nega-
tiever dan de andere. 93, 94, 95 ...het
maakt niet zoveel uit.
2.Goed: interview met LucHuyse. Dat
is zelfs gedteerd in Filosofie Maga-
zine. Slecht: de zoekertjes worden af-
gezaagd.
3.Maria Vasalis (dichteres). Je mag
niet iemand nemen die in de mode is.
De unief moet de moed hebben om
een tegendraadse keuze te maken.
4.Alsjeblief geen prof, we zoeken kwa-
liteit. Uever een kommerdeel en op-
pervlakkig iemand als Jambers over
de zin van het leven.
5.Veto terug tot het katolicisme beke-
ren.

Jan Cami (preses Wina)
LEen behoorlijk jaar voor mezelf: eer-
ste zit en preses.Wat wil een mens nog
meer?
2.Goed: recensies van de kringbladen.
3.???
4.Stephen Hawking.
5.Dat de volgende jaren nog beter
mogen zijn dan de vorige.

Luc Van den Bossche (minister van
Onderwijs)
LVoor mij persoonlijk een goed jaar
om wel duizend en èèn redenen: de
kinderen stellen het goed en ook op
professioneel gebied kan ik niet kla-
gen.
2.1k lees Veto niet.
3.Roger Standaert voor zijn werk aan
de eindtermen en Georges Mommart
(sekretaris-generaal voor Onderwijs).
4.Mark Eyskens, Guido Gijzemans
(Anderson Consulting), Hugo Claus.
5.Dat de mensen minder aan
navelstaarderij doen en meer beseffen
dat ze in een maatschappij leven, zo-
dat de kloof tussen individu en sa-
menleving verkleint.

Bart Pinxten (preses VRG)
1.0p persoonlijk vlak was het een de-
gelijk jaar. Ik heb een aantal doelstel-
lingen kunnen verwezenlijken.
2.Goed: over de VAO's. Slecht: VRG
doopt weer en het kommentaar bij
foto van opening Hoge Heuvel was
flauw.
3.Amnesty International.
4.Michel Preud'homme.
5.Mijn kerstwens voor deze generatie
studenten: meer engagement en min-
der individualisme.

Jan Van Impe (Campuskrant)
l.Er vallen zowel goede als slechte
dingen te bespeuren in het jaar 1994.
Slecht is bijvoorbeeld de groeiende
onmacht van de wereldgemeenschap
tegenover de chaos in Ruanda en eks-
Joegoslavië. Goed: Zuid-Afrika.
2.Boeiend: dertig jaar Sora.
3.1emand van de VN.
4.Willem Elsschot.
5.Meerverdienen, minderwerk, meer
aandacht voor de wereldproblemen
bij studenten en meer engagement.
Als de Alma-prijzen vijf frank om-
hoog gaan, wordt er geprotesteerd,
voor wereldproblemen niet.

Roger Blanpain (prof Arbeidsrecht)
1. Slecht omdat de werkloosheid stijgt
in ons land en wij in de wereld steeds
minder vat krijgen op de situatie met
steeds meer oorlogen. Een belangrijk
lichtpunt is echter de invoeging van
artikel 23 in de Grondwet, waardoor
soáale grondrechten zijn ingeschre-
ven in de Belgische wetgeving.

Eindejaarsvraagjes
2.Geen kommentaar.
3.Jacques Delors heeft er al één en
[ean-Luc Dehaene is doktor aan onze
unief. Dan maar prof BobAlexander
Heppel. Die heeft in Zuid-Afrika in de
gevangenis gezeten tijdens het
apartheidsregime, is dan naar Enge-
land gegaan (Carnbridge) en is nu
naar Zuid-Afrika teruggekeerd om
het Sodaal Wetboek te schrijven voor
de nieuwe regering.
4.Mark Eyskens.
5.Vrede.

Jan Klaas Gillis (KVHV-preses)
LOver het algemeen een goed jaar.
Zowel in Leuven als in de internatio-
nale politiek als in de maatschappij
geldt dat er geen achteruitgang of
vooruitgang is.
2.Ergernis over de lezersbrieven in
Veto van linkse signatuur. Goed wa-
ren de artikels over de woningnood en
het kraken en het artikel over het FKK
waarin het standpunt van het KVHV
verdedigd werd.
3.Hella Haasse is geen slechte keuze.
4.Geen antwoord.
5.Dat 1995 een even goed jaar wordt

Gregrory Joos (preses Ekonomika)
1. Een goed jaar (tot nu toe). Ik was
geslaagd in eerste (nou ja, derde) zit.

van handel en internationale relaties
(Ruanda bijvoorbeeld).
2.Ik heb nog geen abonnement (werd
bij deze geregeld, nvdà.
3.Max Wildiers, voor zijn permanent
grensoverschrijdend denken en aan
Wilfried Wegsteen, een vriend van
mij die in Schaarbeek daklozen op-
vangt en die het niet gemakkelijkheeft.
4.Ik wil een week les van Gerard
Bodifié en een dag van Roger Blan-
pain of Jacques Delors.
5.Het omdraaien van de oorlogs-
bladzijden na een halve eeuw (ik
neem het woord amnestie niet graag
in de mond). Een grensdoorbrekend
denken voor iedereen. En als de Veto-
ploeg ooit politiek asiel nodig heeft,
dan kunnen ze altijd bij mij in Herent
terecht, waar ik burgemeester word.

Raf Masschelein (voorzitter
studentenaangelegenheden)
1.Hetwas een gewoon jaar: druk; niet
goed of niet slecht.
2.Ik ben geen regelmatig lezer. Goed:
er zijn veel goede artikels, die kritisch
geschreven zijn. Slecht: een aantal ar-
tikels waar men de joernalistieke
deontologie met de voeten treedt, leu-
gens vertelt en mensen beledigt. Dat
artikel over de eredoktoraten bijvoor-
beeld.

Slecht: dit jaar heb ik er nog geen
slecht gevonden.
3.Het duo Dederck-Mandela.
4.Mark Eyskens.
5.Dat de nieuwe provincie Vlaams-
Brabant in een nieuwe stijl naar
nieuwe tijden toe een voorbeeld wordt
van wat een intermediair bestuur zou
moeten zijn met een nieuw politiek
beleid dat beantwoordt aan de be-
hoeften van de burger.

Said EI Khadraoui (preses Historia
en nieuwbakken gemeente-
raadslid) •
I.Persoonlijk was het een druk jaar, te
druk zelfs.Positiefwas dat ikverkozen
werd tot preses en gemeenteraadslid.
De situatie in de wereld is dan weer
negatief. Bosnië,Ruanda en vooral de
minder bekende probleemgebieden.
2.Goed: artikels over onderwijsher-
vorming.
3.Jacques Delors.
4.Jean-Luc Dehaene en Elchardus
(kultuurfilosoof).
5.Dat de inschrijvingsgelden van de
Voortgezette Akademische Opleidin-
gen niet los komen te staan. Dat His-
toria nogmaals zestig jaar tegemoet
mag gaan (op 7 februari vieren we
namelijk onze zestigste verjaardag).

Het is een spedaal jaar als preses van
Ekonomika. Zwaar en goed.
2.Beste: over de kringbladen.
3.LeoCharles (stichter Ekonomika).
4.Dirk Frimout.
5.Een algemene wens: vrede in de we-
reld. Maar iets konkreter hoop ik ook
op een goede lustrum-week voor
Ekonomika

Didi de Paris
l.Ikheb het niet gezien, ik sliep. Neen,
op politiek-ekonomisch nivo ben ik
echt zwartgallig. Artistiek gezien was
het een goed jaar en op persoonlijk
vlak ging het in begin heel slecht
maar naar het einde toe weer goed.
Maar ik ga natuurlijk hier mijn seks-
leven niet uitleggen.
2.Goed: over het alternatieve kon-
certdrkuit (Kerosene en zo).
Slecht: Veto mag zich niet te veel be-
perken tot het studentikoze en moet
bezig blijven met de alternatieve kul-
tuur (ook strips bijvoorbeeld).
3.Aan mijn vrouw (wegens jaren be-
wezen dienst). En nog een paar an-
dere vrouwen natuurlijk.
4.Van heel veel mensen. Oliver Sachs
bijvoorbeeld ofPaul van Ostaijen (als
dat kon).
5.Dat het Satanisme ook speciale
feestdagen krijgt en een rustdag op
maandag. Alle godsdiensten zouden
trouwens gekombineerd moeten wor-
den zodat we alleen maar rustdagen
meer hebben.

Willy Kuijpers
1.Beide. Goed omdat er voor mij per-
soonlijk twee mooie uitslagen in
Europese en gemeenteraadsverkie-
zingen uit de bus kwamen en omwille
van het feit dat het zelfbestuur in
Vlaanderen vorm kreeg.
Slecht: Europa heeft geen greep voor
antwoorden in de Balkan en mensen-
rechten worden nog steeds los gezien

3.Aan de mensen van de VN,niet die
aan de top maar de mensen die ter
plaatse in de konfliktgebieden moe-
ten werken.
4.Peter Piot.
5.Dat iedereen een rustig kerstfeest
kan doormaken en de kerstvakantie
kan gebruiken om de batterijen op te
laden voor wat ons nog te wachten
staat.

Chris Brouwers (kriogkoördinator
Politika)
1.Goed en slecht. Goed omdat ik eer-
ste zit had en omdat ik
kringkoördinator geworden ben.
Slecht omdat het Vlaams Blok weer
zoveel stemmen gehaald heeft in Ant-
werpen, omdat we verlies hebben ge-
maakt op ons galabal en omdat er
een aantal vrienden van mij gestor-
venzijn.
2.Slechtste: over role-playing games.
Beste: over de fraude bij verkiezingen
Politika van vorig jaar.
3.Gerard Mortier.
4.Ronald Reagan.
5.Dat alle klootzakken jeuk op hun
rug krijgen en te korte armen om te
kunnen krabben.

Uittredend burgemeester Vansina
1.Er lijn natuurlijk goede en slechte
dingen in het leven. Slecht was het
verlies van onze partij tijdens de voor-
bije gemeenteraadsverkiezingen in
Leuven. Goed was het feit dat de
evenementenhal uiteindelijk gestart
is, dat we de sterkste parij in de nieuwe
provinde Vlaams-Brabant zijn en dat
ik voorzitter word van de provincie-
raad.
2.1n tegenstelling tot waarvoor men
mij gewaarschuwd had, vond ik dat
het interview met mij heel waarheids-
getrouwen goed was weergegeven.
Verder vind ik dat Veto zijn kritische
taak moet blijven houden.

Sindy Helsen (kringkoördinator
Psychologie)
1.Het was een goed jaar. We hebben
heel veel bereikt met de kring, ik ben
kringkoördinator geworden, heb
goede studieresultaten behaald en
een heel goede vakantie gehad. Ik
hoop dat 1995 even goed wordt.
2.Slecht: kolumn over naaktposeren
(die met foto). Goed: over VAO's: de
problematiek werd voor heel wat
mensen duidelijk gemaakt.
3.Aan mijn lief omdat hij mijn veel-
vuldige afwezigheid begrijpt.
4.Nadine Gordimer.
5.Dat het een witte kerst wordt, maar
dat de sneeuw vlug genoeg verdwijnt
zodanig dat weer niet te veelmet onze
fietsdoor moeten. Endat volgend jaar
even goed wordt als dit jaar. Als
kerstkado minder seksistische opmer-
kingen over vrouwen in de studenten-
beweging (vooral op Kringraad).

Ronny Vissers (filmprogrammator
Stuc)
1.Hetwas niet beter of slechter dan de
andere jaren.
2.Goed: interview met Tom Kalin.
3.Geen kommentaar: ligt te gevoelig
in dit huis.
4.Derek lormen. Maar dan wel liever
gewoon een goeie babbel in plaats
van een les.
5.1kgeloof niet in kerstwensen.

Louis Tobback
1.De gemeenteraadsverkiezingen in
Leuven maakten het jaar voor mij
goed. Maar de burgeroorlogen in
Ruanda en Bosnië laten een wrange
nasmaak na.
2.Een van mijn goede voornemens
voor 1995 is de Veto te lezen.
3.Nelson Mandela. Demokratie staat
volgens mij nog steeds voor vooruit-
gang.

4.John Kenneth Galbraith (ekonoom,
nobelprijswinneer en auteur van 'the
Culture of Contentment').
5.Dat alle goede studenten volgend
jaar mogen slagen. En dat wie afstu-
deert, ook snel een job vindt.
Koen Room (vrijgestelde Kring-
raad)
1.0ndanks de positieve lichtjes zowel
algemeen als voor mezelf, blijft er een
wrange nasmaak over alles wat fout
liep en loopt.
2.Slecht: poging tot schets van VVS.
Goed: interview met Vansina.
3.Dekaan Maes voor zijn inspannin-
gen om de fakulteit Pol en Soc niet
helemaal kapot te laten gaan aan
geldgebrek.
4.Jacques Delors.
5.Dat de Vlaamse regering ongelijk
krijgt van het parlement omtrent de
voortgezette opleidingen.

Piet Maris (vrijgestelde Kultuur-
raad)
1.Het was een turbulent jaar. Ups en
-downs zoals dat heet. Mijn eerste job,
maar direkt veel werk. Eindbalansen
moken js mijn sterkste punt niet. Of
het een goed jaar was zal ik dus pas
over vijf jaar of zo weten.
2.Beste: een foto.
Slecht: OAV-verslag (te lang en af-
tands).
3.Gerard Mortier. En niet omdat die
homo zou zijn.
4.Als hij dan toch geen eredoktoraat
krijgt: Gerard Mortier.
5.Voor iedereen veel goede wil.

Joris Vandenberghe (preses Me-
dica)
LEen goed jaar. De wanhoop en
machteloosheid uitgelokt door het
onrecht van hetwereldgebeuren wor-
den min ofmeer in evenwicht gehou-
den door goed nieuws, mijn hoop en
geloof dat het beter wordt en ~persoon-
lijk geluk'.
2.Slechtste: natuurlijk de oppervlak-
kige en tendentieuze bespreking van
de kring bladen. Reaktie van onze
Akuut-redaktie: "Wijworden tenmin-
ste gelezen!" Voor de rest: veèl lof,
professionalisme, onmisbaar in Leu-
ven. Doe echter iets aan jullie imago
en populariteit. Hopelijk vind ik de-
zelfde sereniteit en intellektuele eer-
lijkheid in jullie verslaggeving over
het toelatingsbeleid voor geneeskun-

-:-:--de in deze Veto.
~ 3.Kieslowski, Leonard Nolens, loco
t- Van Dormael (TotoLeHéros),Nadine
6. Gordimer, ...
l'1l 4.Noam Chomsky, Raf Allaerts
ti- (NCOS), Stephen Hawking, Hans
<S Achterhuis, ...
~ 5.1k citeer de beste graffiti van '94:
~ "Wereld ik neem wraak. Mijnwapens
ç.. zijn woede en tederheid." Goede wil

en begrip en dat mensen nog de moed
mogen vinden om te geloven in idea-
len en in elkaar, zelfs tegen beter we-
ten in. Nihilisme is het einde.

Pieter Vandekerckhove (Vrijgestel-
de Sociale Raad)
1.Watdachtje: in '94 meer werklozen,
meer kansarmen, meer Vlaams Blok-
kers in gemeenteraden en Europa,
meer ongelijkheid tussen Noord en
Zuid, meer milieuproblemen en
straks weer meer 'foie gras' en levend
gekookte kreeften tijdens de kers- en
eindejaarsfeesten. Niet veel redenen
om te juichen. En ook van m'n per-
soonlijke 'bewustzijnsrevolutie' is er -
nog niet veel terecht gekomen.
2. Laten we het bij het beste houden:
de katern 20 jaar Veto, de artikels
rond Stellenbosch en Termunckveld,
de katern rond 'kraken' en het inter-
view met LucHuyse
3. GuyVerhofstadt. Elkeweldenkende
burger zal het wel met mij eens zijn
dat deze 'ideoloog' erin geslaagd is
om in ruim drie burgermanifesten
geen enkel nieuw, uitdagend of origi-
neel idee naar voor te brengen Na het
toekennen van een eredoktoraat aan
Guy Verhofstadt worden toekomstige
eredoktoraten zo ongeloofwaardig en
ongegeerd dat dit stuk folklore einde-
lijk kan verdwijnen.
4. Andre Gorz, Rudoph Bahro, lvon
Illich, Ricardo PetrelIa, Theodore Ros-
zac, Lester Brown en Ullrich Melle
(KUL).
5. Dat de studentenbeweging
verdomme eindelijk opnieuw haar
kritische rol durft opnemen en echte
maatschappelijke uitdagingen durft
aangaan door op een onafhankelijke,
radikaIe en konstruktieve manier het
bestaande politiek, maatschappelijk
en ekonomisch model fundamenteel -.
in vraag te stellen!

Henk Dheedene
Bart Eeckhout
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Rockkoncerten in Leuven in het gedrang

Chokri Mahassine stOpt ermee
Mooie liedjes duren in Leuven precies twee maanden. Zoals ver-
wacht en gevreesd werd, heeft ook Chokri Mahassine het als
koncertprogmm.mator in Leuven niet lang uitgehouden. Het op-
treden van de New Fads is voorlopig het laatste geweest dat 'the
Factory' van Mahassine hier organiseerde, een enkele uitzonde-
ring in de nabije toekomst niette na gesproken. Aan de belangstel-
ling zal het alleszins niet gelegen hebben.

Na een wat ongelukkige start met de
afgelastingen van de koncerten van
Green Day en Luscious [ackson
schonk de man achter Pukkelpop
Leuven enkele memorabele avonden
met optredens van bijvoorbeeld Dog
EntDog, Transglobal Underground of
Meivins, waarvoor een publiek kwam
opdagen dat opvallend talrijk was,
gelet op de niet-alledaagse muziek
waar die bands voor staan.Nu is er
niets meer. Hoe is het zover kunnen
komen?
Het hoofdprobleem is terug te voe-

ren op een verouderde milieuwet-
geving die om de rechten van het indi-
vidu niet in het gedrang te brengen,
zegt dat er bij optredens, fuiven en
dergelijke hoogstens negentig decibel
geluid geproduceerd mag worden.
Deze richtlijn vindt haar oorsprong in
de arbeidswetgeving waar dezelfde
norm geldt voor werkplaatsen. Vriend
en tegenstander zijn het er echter over
eens dat die geluidsnorm veel te
streng is.
Het is gewoonweg onmogelijk om

bij een fuif of een optreden onder de
norm te blijven. De laatste Scorpio
Party in de geviseerde zaal Corso bij-
voorbeeld, waar de wet strikt nage-
leefdwerd, kon gezien het lage klank-
volume bezwaarlijk een fuif genoemd
worden. De organisatoren besloten
dan ook noodgedwongen de fuifgan-
gers gratis binnen te laten om er als-
nog een leuke avond van te maken.
Zelfs in kafees is de negentig decibel

moeilijk haalbaar.
In de praktijk wordt dan ook pas

door de politie opgetreden na her-
haalde klachten. Zo was het vroeger
in Leuven, zo is het nog altijd in Gent,
zo meldt de dienst Leefmilieu aldaar.
Maar sinds enige tijd wordt in Leuven
de wet naar de letter toegepast. Dat
betekent dat de daartoe gemachtigde
politie ook preventief - dat wil zeg-
gen zonder voorafgaande klach-
ten - de geluidsnorm kontroleert en
overtredingen rigoereus verbaliseert.
Niet toevallig had vooral zaal Cor-

so te lijden onder die gewijzigde hou-
ding. Die ruimte is pas vrij recent als
geschikte fuifzaal onder de aandacht
van de Leuvense student gekomen,
met name sinds Radio Scorpio na de
sluiting van de legendarische dan-
cetaria Belgisch Congo, de zaal 'ont-
dekte'. Belgisch Congo zelf staat nu
ongebruikt te verkommeren sinds de
buurtbewoners haar opkochten in de
hoop wat meer rust te krijgen. Ook de
Corso ligt middenin een woonbuurt
en daar wringt het dansschoentje.

Treur
Enerzijds was de zaal onvoldoende

voorzien op geluidsproblem.en en an-
derzijds isde buurt niet vertrouwd met
de specifieke situatie die fuiven en op-
tredens nu eenmaal met zich mee-
brengen. Deze problemen vragen
echter een meer fundamentele oplos-
sing dan het tot in den treure

rondstrooien van processen-verbaal.
Zo zou Mahassine na het optreden
van de Melvins een pv aan zijn broek
gesmeerd gekregen hebben voor ge-
luidsoverlast, veroorzaakt door een
laadbrug waarmee roadies het mate-
riaal in een vrachtwagen laadden.
Het valt dan ook niet te verwonde-

ren dat de man eieren voor zijn geld
koos en de wijk nam naar Brussel,
waar hij ondertussen al het nog voor
Leuven aangekondigde koncert van
Deelite plaatste, met sukses trouwens.
Andere organisaties (Kerosene, Scor-
pio, Gonzo...) sloegen hun tenten el-
ders in de stad op. Maar zoveel zalen
telt Leuven nu ook weer niet. De voor-
lopig in ongenade gevallen Corso niet
meegerekend, zijn er binnen de ring
welgeteld twee zalen die voor derge-
lijke gelegenheden een kapadteit van
meer dan driehonderd man aankun-
nen.

Aardappels
Een absurde gedachte als je er reke-

ning mee houdt dat er hier toch meer
dan vijfentwintigduizend studenten
rondlopen die dan nog vermeerderd
moeten worden met de plaatselijke
jeugd. Te vrezen valt dat binnen af-
zienbare tijd er meer dapperen fuiven
zullen willen organiseren dan de be-
schikbare ruimte toelaat. En wat
opgaat voor aardappels en"'studen-
tenkoten. geldt ook voor danstenten:
als de vraag het aanbod overstijgt,
stijgen de prijzen mee.
Zoals gezegd is er dus dringend

nood aan een meer diepgaande op-
lossing. Die kan er mogelijk komen
met de toepassing van Vlarem 11,dat
de technische voorwaarden zal om-
schrijven voor de milieuwetgeving in
Vlaanderen. Hierin zou gestipuleerd
worden dat het geluidsplafond vrij
gelaten wordt in plaats van op de on-
houdbare negentig decibel, de hul-

Stuc toont een
bevreemdend Europa

Film in Vetokleuren
"Je zal nu luisteren naar mijn stem. Ik zal nu tellen tot tien. Bij de
tiende tel, zal jij in Europa zijn. Eén..." . De stem van Max von
Sydowhypnotiseert de kijker en voert hem mee naar het bevreem-
dende universum dat de Deense kineast l..ars von Trier kreëerde:
Europa. Dit ekspressionistische drama met kafkaiaanse motieven
voert ons per trein door het ontspoorde Europa. Ophet filmfestival
van Cannes viel deze klassieker duidelijk in de smaak: in 1991
kreeg hij er de Grote Prijs van de Jury.

Leopold Kessler, een Amerikaan van
Duitse afkomst, verlaat na de tweede
wereldoorlog Amerika met de bedoe-
ling mee te komen helpen aan de her-
opbouw van het verwoeste Duitsland.
Door bemiddeling van zijn Duitse
oom krijgt hij een opleiding als
kondukteur in een eersteklasse trein-
wagon en doorkruist zo het verslagen
en kleurloze land. Hij is het die de toe-
schouwer meeloodst op Europatocht.
Op de bewuste treinreis moet hij een
praktisch eksamen afleggen. De man
doet vreselijk zijn best, maar raakt
voortdurend in allerlei vreemde toe-
standen die hem danig dwarszitten.
En het publiek maakt al zijn frustra-
ties mee.

Rails
Op de trein leert hij ondermeer

Katharina Hartmann kennen, doch-
ter van de bijzonder rijke en katolieke
eigenaar van de Zentropa-spoorlijn.
Vader HaItmann is niet geheel onbe-
sproken, gezien zijn oorlogsaktivi-
teiten: hij vervoerde joden naar de
koncentratiekampen. Door omko-
ping van een jood, kon hij echter ont-
snappen oen de Amerikaanse vervol-
ging van nazi-gezinden. Ook Katha-
rina heeft een nazi-verleden en biecht
dat op. Leopold wordt gekweld door
zijn gevoelens voor de jonge vrouwen
vervalt in vertwijfeling. Uiteindelijk
wordt die liefde hem fataal.
Met deze film vervolledigt Lars von

Trier zijn met 'Element of Crime'
(1984) en 'Epidemic '(1987) begon-
nen drieluik over Europa.

De hoofdbrok van 'Europa' speelt
zich af in de trein, volgens von Trier
het ideale dekor voor een film. De
treinreis is als het ware een metafoor
voor het filmavontuur. Daarom spe-
len zoveel films zich qf op een trein,
aldus von Trier. Een treinreis staat vol-
gens hem ook dicht bij het wezen zelf
van de film: de filmpellikule lijkt een
reis op rails.

Verf
De film is grotendeels zwart-wit,

wat de zonderlinge sfeer, het onbegrip
en de aanvankelijke onbetrokken-
heid van Kessler (en van de kijker) te-
genover de troosteloze situatie in het
naoorlogse Duitsland benadrukt Dat
alles wordt nog ekstra in de verf gezet
door de bijzondere film techniek:
achtergrondprojekties, dubbelop-
names en kontrastwerking tussen
zwart-wit en kleur. Een helrode nood-
rem die oplicht uit de grijze achter-
grond of het rode bloed van een
slachtoffer verrassen de kijker. Over
het gebruik van kleur in een zwart-
witdrama zegt von Trier in een inter-
view met 'Cahiers du dnéma' het vol-
gende: "We gebruiken kleur als we de
aandacht van de kijker willen toespit-
sen op één specifiek element. Uiter-
aard lagen ook estetische overwegin-
gen aan de basis van die beslissing."
Jean-Marc Barr, tevens hoofdrol-

speler in 'Le grand Bleu', is geknipt
voor de rol van Kessler . Het naïeve
personaqe wordt geteisterd, gemani-
puleerd en meegesleurd in situaties
die hem regelrecht naar zijn tragische
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ondergang leiden. In de eerste-
klassewagon vol frustraties rijdt hij
letterlijk de rust tegemoet Kessle.::ver-
dwijnt preéies zociIs de verteller dik-
teert Die laatste lijkt trouwens niet
alleen Kesslers gevoelens te kunnen
lezen, maar ook die van de kljker. De
film voelt predes aan zoals de hypno-
tiserende stem het uitstippelt: "Voor
de allereerste keer krijg je het gevoel
gevangen te zitten op een trein: je kan
er niet af en je hebt geen flauw benul
waar die stoppen zal." Een treinrit die
beklijft.

Annemie Deckx

(foto Katrin Vandenbosch)

dige limiet, die opvallend in Leuven
meestal nog eens wordt verlaagd tot
vijfentachtig decibel. In de praktijk
zal dit paradoksaal genoeg tot een
nog rigidere kontrole leiden, want
aan de onbeperkte bovengrens Is een
strenge voorwaarde gekoppeld: bui-
ten de zaal moet het geluld absoluut
teruggedrongen worden tot 20 de-
dbel.

Konkreet blijven er dan nog twee
wegen over. Of er komen in het cen-
trum van de stad zalen met een meer
dan degelijke geluldsIsolatie, of er ko-
men zalen buiten de stad, verweg van
de op zijn rust en droge brievenbus
gestelde burger. Geen van beide alter-
natieven Is op dit moment in Leuven
voor handen. Het nieuwe stadsbe-
stuur, en - waarom niet? -de aka-
demische overheid wacht in deze een
belangrijke verantwoordelijkheid.
Het Is in ieder geval zo dat indien er

geen snelle ontdooüng van de Koude

Oorlogssfeer onder de betrokken par-
tijen komt, er nog weinigen gevonden
zullen worden die zo gek of naïef zijn
om te investeren in een betere ont-
spanningsinfrastruktuur in deze stu-
dentenstad, die daar zo dringend
nood aan heeft en heus niet alleen
voorftûven en optredens van langha-
rig, werkschuw tuig. De burgers van
Leuven moeten zich maar eens een
keertjë de vraag stellen hoelang de
studenten, waar een groót deel van
hen een dik belegde boterham aan
verdient, de ongemakkelijke sfeerzul-
len blijven verdragen. Er zijn namelijk
wel meer steden met een unief in
Vlaanderen.Waarmee niet gezegd Is
dat de student zelf zonder schuld !.s,
integendeel. Wordt vervolgd. De
vraag Is alleen wie.

Bart Eeckhout

De Hongkongse regisseur John Woo is van geen kleintje vervaard. Woo debuteerde met verschillende Kung-fu
films, maar vond snel zijn weg naar bikkelharde aktiefilms. 'The Killer' en 'Hard Boiled' vallen te klasseren als
bloederige, haast degoetante verhalen die geweld en moord als enig tema hebben en waarin de kogel het enige
kommunikatiekanaal is. 'Buûet in the Head' gaat volledig in dezelfde lijn verder. Het toneel van het gebeuren is
Vietnam. Drie gangsters uit Hongkong hebben hun toevlucht genomen naar het land dat in volle oorlog verkeert
maar zullen er hun gewelddadig leven spoedig hervatten. Ze roken verstrikt in een nieuwe moordaanslag en
vandaar in een komplot dat aast op de goudschat van de lokale peetvader. Aan zo goed als elk volgend beeld in de
prent hangt bloed, van het kleverige soort. Uiteindelijk moet ook de vriendschap tussen de drie hoofdpersonages
zeiteraan geloven. 'Bullet in the Head', van dinsdag tot vrijdag telkens om 20.00u en 22.30 u in het Stuc, 100/150
frank. (sf)



Het is feest bij Ekonomika. Naar
aanleiding van hun vijfen-
zestigjarig bestaan en naar ge-
zonde studententraditie, zoals
zij het zelf uitdrukken, organi-
seren zij in deze laatste dagen
vóór kerst een lustrum week.
Een uitstekende gelegenheid
voor deze studentenkring om
alle lief en leed uit het verleden
ekstra te belichten, enkele prof-
fen te nomineren en aldeze nut-
tige zaken meteen ook aan het
aangename te koppelen. Utile
dulei, zoals dat dan heet.
De geschiedenis van Ekonomika be-
gint op twee december 1930. Oe
Fakulteit van Ekonomische en Toege-
paste Ekonomische Wetenschappen,
heette toen nog '1'Ecolesupérieure du
commerce', en behoorde tot de
Rechtsfakulteit. In die tijd vormden de
vlaamstalige studenten nog een min-
derheid in Leuven. De kring groeide
dan ook vanuit een sterk vlaams be-
wustzijn, en werd gedoopt tot
'VIaamsche Handelskring'. Verneder-
landsing en verruiming van het on-
derwijs, vriendschap, het verbeteren
van de relatie tussen studenten en
proffen, en vorming van de leden wa-
ren de leiddroden van de organisatie.
Het zijn eveneens de waarden die
Ekonomika nu nog in haar vaandel
wil dragen.
Vernederlandsing van het onder-

richt is één van de eerste realisaties
geweest van de VIaamsche Handels-
kring. Na een vijftal jaren al konden
studenten ekonomie alle kursussen in
het Nederlands volgen. Tenminste,
dat werd hen door de universiteit be-
loofd. Toen na enkele jaren bleek dat
die haar belofte niet helemaal hield,
en twee kursussen enkel in het Frans
wou laten geven, kondigde de toen-
malige preses Andries Deqae enkele
stakingen aan. Met sukses.
Andere aktiviteiten, zoals kan-

tussen, rollings (kafeebezoeken in
groep) en Zoetewaterwandelingen

Ekonomika viert dertiende lustrum

Tachtigjaar en nog kantussen
(ludieke tochten tot aan de ZoeteWa-
ters, met als slot een kantus), maak-
ten al van bij het prille begin een be-
langrijk deel uit van het 'eko-
nornische' studentenleven. Tijdens de
oorlogsjaren moest de werking van de
kring enigszins aangepast worden.
Enerzijdswerd het sociaal bewustzijn,
en het aktief meewerken met hulp-
organisaties in die jaren een prioriteit.
Anderzijds vormde de invoering van
het bierrantsoen in 1941 een van de
grote problemen. De kantussen wa-
ren toen nog gratis .en dat had vaak
rode cijfers in de kas van de fakul-
teitskring tot gevolg.
In 1943 verschenen de Ekoberich-

ten, met informatie voor studenten en
oud-studenten. Het was de voorloper
van het huidige Ekonomika-kring-
blad, hetWinkeliertje. De Eko-berich-
ten die nu nog gepubliceerd worden
zijn uitsluitend voor de alumni (oud-
studenten) bestemd. Nog een mijl-
paal in de geschiedenis van de fa-
kulteitskrlng, intussen al Ekonomika
geheten, was de scheiding tussen de
Fakulteit van Ekonomische en Soàale
Wetenschappen en de Rechts-
fakulteit, in 1950. Oe weegschaal op
het wapenschild van Ekonomika
mocht definitief plaats maken voor
het huidige Sinopel van de Hoop.

Golden
Het handels kot .groeide intussen

gestadig verder, steeds meer studen-
ten, ook vrouwelijke, vingen er hun
studies aan. Ekonomika breidde de
schachtenwerking dan ook gevoelig
uit. De jaren vijftig waren rustig,
maar bleken stilte voor de storm, iets
wat trouwens geldt voor het hele Leu-
vense studentenleven. :regen de ach-
tergrond van de woelige 'golden
sixties' groeide de drang naar de-
mokratisering van het onderwijs. Niet
enkel de dialoog tussen universiteit en
student was op dat moment onmoge-

lijk, ook de relatie tussen franstaligen
en nederlandstaligen zakte naar een
dieptepunt. Kontestatie wierp vruch-
ten af, en in 1969 werden studen-
tenvertegenwoordiging en de afschaf-
fing van franstalige kursussen een
feit. In deze strijd hield Ekonomika
zich behoorlijk gematigd, met als ar-
gument de wil en de plicht om alle
studenten te vertegenwoordigen. Een
gevolg van de mogelijkheid tot in-
spraak, was de proportionele groei
van de kieskampagnes. De heersende
tendens was, en is nog steeds net iets
beter, grootser en vrijgeviger te zijn
dan de voorgaande.
Oe geschiedenis van Ekonomika

gaat in deze geest verder. Na de af-
splitsing van de fakulteit Sociale
Wetenschappen, kon de kring-
organisatie enkel nog groeien, net als
het aantal ekonomiestudenten trou-
wens. Oe weg naar massama-
nifestaties stond open, de doop en het
smartIappenfestival zijn er voorbeel-
den van.
Ook met de lustrumweek wil Eko-

nomika zoveel mogelijk studenten
bereiken. Het programma is samen-
gesteld onder het bekende motto
'Utile Dulci', of het nuttige aan het
aangename koppelen. EnEkonomika
zou Ekonomika niet zijn, als het twee-
de deel van de spreuk niet erg in de
verf gezet werd. De officiële opening
van de feestweek vindt plaats in de

'...

Duld, het stamkafee van vele studen-
ten ekonomie. Gratis vaten, bier-
kaarten voor streekbieren en een Top
65 van de muziekkeuze van de stu-
denten moeten borg staan voor een
goed begin. Een eucharistieviering op
maandag, gevolgd door een oko-
demische zitting over de waarde van
het ekonomiediploma, wijzen subtiel
op de nuttige kant van de zaak, net
zoals de kerstmarkt die de volgende
dag doorgaat op de parking van de
Waaiberg.

Bussen
Wie nog inkopen wil doen, en zij{l

buik nog niet vol heeft van het
muziekgejengel op de Leuvense kerst-
markt, kan er genieten van een optre-
den van de kerstman, en van Kata-
stroof. Ook sumoworstelen kan je er
leren. En opnieuw is er het eeuwige,
maar deugddoende bier. De Lus-
trum TD op diezelfde dinsdag brengt
JoSwingo en Mama's Jasje op het po-
dium en, u raadt het al, ook hier zijn
er de nodige gratis vaten. Aangezien
deze fuif doorgaat in Rosenberg, de
nieuwe zaal van het Zoetewater,
wordt er een gratis busdienst inge-
legd.
Het hoogtepunt van de week moet

wel de Ekonomika Special worden,
waarin ook het 'Gala van de gouden
krijtjes' opgenomen is en die begint

om woensdag om 20.00 u. Maar eerst
gaat Ekonomika vanaf 17.00 utonen
dat ze na 65 jaar het betogen nog niet
verleerd zijn. De studenten van
Ekonomie verzamelen aan het
Ladeuzeplein en zullen zoals vorige
week onder begeleiding van hun fan-
fare protesteren tegen het vrijlaten
van de inschrijvingsgelden in voort-
gezette opleidingen als aanvullende
opleiding bedrijfsekonomie of
ekonomische wetenschappen. Om
20.00 uur is er dan de Ekonomika-
special.Diewil vooral de geschiedenis
van Ekonomika belichten. Wie die
Ekonomikageschiedenis tot in de
kleinste details wil leren kennen,
moet dus die avond naar de aula
Pieter de Somer. Aansluitend is er
daar een huldiging van enkele prof-
fen. Enkele weken geleden werd na-
melijk een enquête doorgegeven in
alle jaren, waarin kursussen. lesge-
vers en eksamens getoetst werden.
Welke proffen de gouden krijtjes in
ontvangst zullen nemen, wou Eko-
nomika nog niet bekend maken,
maar waarschijnlijk heeft dat eerder
te maken met het nog niet volledig
verwerkt zijn van de enquêtes dan
met verplichte geheimhouding.
Naar Ekonomikatraditie wordt de

week op donderdag afgesloten met
een 1ustrumkantus. Speciale gast is [ef
Van Gonsveld, de preses van de
Vlaamsche Handelskring in 1935.
Een tachtigjarige man op een kenrus.
bij ekonomiestudenten is blijkbaar
het Utile Dulci tot de allerlaatste
adem.

KristienMichiels

.Relatiekomedie 'Kwast en mes' in
, .

De poëzie van het
schelden
De Nederlandse akteurs Helmert Woudenberg en Herman
Verbeeck spelen deze week in de Minnepoort 'Kwast en mes', een
scherpe tragikomedie van de Engelse toneelschrijver Charles
Dyer. Het stuk maakte inde jaren zestig heel wat ophef, en dat niet
inhet minst door de eigenwijze manier waarop het zijn onderwerp
behandelt gewone problemen, die inelke relatie vroeg oflaat aan
bod komen, maar die hier gei1lustreerd worden aan de hand van
een stel ouder wordende homoseksuele kappers.

Dit is voor een hedendaags publiek
natuurlijk niet meer zo schokkend als
voor het puriteinse Engeland van der-
tig jaar geleden, maar het geeft nog
wel een apart karakter aan het stuk.
Dannie en Adrie, twee ouder wor-
dende mannen, runnen samen een
bescheiden kapperszaak. Hun relatie
loopt al niet zo vlot meer, ze gooien
elkaar voortdurend allerlei scheld-
woorden naar het hoofd, maar als op
een bepaald moment een brief voor
Adrie onder de deur wordt geschoven,
is dat de spreekwoordelijke druppel
die de emmer doet overlopen.
Het is een dagvaarding van de poli-

tie waarin Adrie te horen krijgt dat hij
voor de rechter moet verschijnen op
beschuldiging van ontucht met een
minderjarige.
Dan is het hek dus helemaal van de

dam. Dannie laat voor het eerst in
twintig jaar zijn opgekropte verwijten
en verbittering de vrije loop, en Adrie,
die de mislukte-kunstenoer-die-toch-
de-schijn-hoog-wil-houden-toer op
gaat, tracht zichzelf met cynische op-
merkingen en spitsvondige scheld-
woorden nog ietwat een houding te
geven. Maar in feite is hij heel onze-
ker, en zijn grootste probleem is dat
hij zijn levensgezel niet gewoon durft
te zeggen dat hij hem eigenlijk wel
"een verdomd aardige klootzak"
vindt.

De momenten van konfrontatie
tussen de twee zijn tegelijk hard en
vreselijk komisch: wat gezegd wordt is
scherp en duidelijk kwetsend bedoeld,
maar de manier waarop vooral Adrie
met de taal omspringt is zo beeldend
en burlesk dat het harde ervan vaak
aan het publiek voorbij gaat. Als hij
zijn vriend bijvoorbeeld zieke wande-
lende tak, kutje karnemelk of vieze
ouwe trekvogel noemt, kunnen we
dat als publiek bezwaarlijk ernstig
nemen. Zijn zeer o_rigineletirades, die
hij steevast beëindigt met de uitroep
"God helpe onze Gerard Reveil, zijn
een soort poëzie van het schelden,
waartegen zijn momenten van inkeer
wat flets overkomen.
Dit alles speeltzichafin de kappers-

zaak van de beide heren, op een zon-
dagnacht. De twee ruziemakers zitten
op kappersstoelen die lijken te verwij--
zen naar de jaren vijftig, terwijl hun
kleding eerder aan de jaren zestig re-
fereert en de muziek dan weer enkele
decennia eerder gesitueerd kan wor-
den. Het wordt dus nooit helemaal
duidelijk waar of wanneer het stuk
zich precies afspeelt. Het feit dat het
hele toneel 's nachts plaats heeft,
droagt nog bij tot die onbepaaldheid
in tijd en ruimte, en wijst er tegelijk op
dat vooral de universaliteit van wat
besproken wordt belangrijk is. Oe
akteurs moeten het ook met erg wei-

nig attributen stellen: Dannie zet
denkbeeldige koffie, schept er wat
onbestaande suiker in en roert met
een imaginair lepeltje in een gefin-
geerde beker. Het feit dat één van de
twee, als hij naar het publiek gericht
staat, eigenlijk in de spiegel van het
kapsalon zijn tegenspeler aankijkt, is
trouwens een aardige regievondst
van Titus Tiel Groenestege.
Intussen blijft Dannie rustig, en

lijkt hij Adries stortvloed van woorden
aan zich voorbij te laten gaan. Het
wordt echter al vlug duidelijk dat ook
hij, een zorgzaam en onderdanig
mannetje, best wel weet hoe hij de
ander aan moet pakken. Als hij na

een ruzie zonder een woord te zeggen
wegloopt, weet hij dat Adrie hem na
verloop van tijd toch achterna komt.
Oe twee hebben elkaar nodig, en het
zal dan ook niet verbazen dat ze dat
op het einde schoorvoetend aan el-
kaar toegeven. In dat opzicht is het
stuk eigenlijk vrij klassiek, keurig pas-
send in de traditie van het Anglo-
Amerikaanse psychorealisme, en
zelfswat moraliserend.
Maar voor hoofdrolspeler Helmert

Woudenberg, Adrie in het stuk, hoeft
het ook niet zo nodig steeds baanbre-
kende uvcnt-qorde te zijn. Hij heeft
geen al te hoge dunk van de elitaire
teaterkultuur, en mikt liever op een

breed publiek, dat gewoon anderhalf
uurvermaakten ontroerd wilworden.
Alvast dat eerste is goed gelukt, en als
dat voor u volstaat weet u waar naar-
toe woensdagavond.

Martijn Graumans
ElkePelemans

'Kwast en mes', naar 'Staircase' van
Charles Dyer, wordt gespeeld in de
Minnepoort, op woensdag 21 december
1994. Inronnatie en reservaties op num-
mer 22.21.13. De toegangsprijs be-
draagt 350/400 tronk.

FKK-subsidies
Elk jaar worden een aantal zoge-
naamde vrije verenigingen door de
FKK(Financiële Kontrole Kommissie)
van Kringraad gesubsidieerd. Het zijn
verenigingen die op een direkte ma-
nier de maatschappelijke bewustwor-
ding van de studenten ondersteunen.
Daarvoor moeten deze verenigingen
eerst erkend worden, ze moeten
m.a.w. aan een aantal erkennings-
kriteria voldoen. Deze staan allemaal
in het FKK-reglement.
Indien uw vereniging meent voor

erkenning in aanmerking te komen,
kan zij een eksemplaar van dit regle-
ment komen halen op het kantoor
van Kringraad, 's Meiersstraat 5,
3000 Leuven. Het kantoor bevindt

zich op het gelijkvloers. Er is een
permanentie elke werkdag tussen
14.00 en 18.00 u. De kandidaturen
moeten schriftelijk gebeuren en een
overzicht van de aktiviteiten van het
voorbije jaar bevatten, evenals een fi-
nancieel overzicht. Verder moet de
vereniging die een kandidatuur in-
dient schriftelijk aantonen dat zij vol-
doet aan de erkenningskriteria. Deze
schriftelijke procedure is verplicht en
moet nauwkeurig gevolgd worden.
De kandidaturen moeten aanko-

men op het kantoor van Kringraad -
t.a.v. Kris Van Poucke, voorzitter FKK
1994-95 - uiterlijk voor donderdag
12 januari 1995. In het begin van de
week daarop zal de FKKsamenko-
men. Deze bestaat uit de in 1994 er-
kende verenigingen en zal na het in-
kijken van de kandidaturen een ad-

vies uitbrengen over elke vereniging.
Enkele dagen later doet een werk-
groep van Kringraad hetzelfde.Beide
adviezen worden daarna overge-
maakt aan deAlgemene Vergadering
(AV) van Kringraad, die tenslotte
moet beslissen over de erkenningen.
Als er bezwaren zijn tegen een erken-
ning, wordt de betrokken vereniging
schriftelijk uitgenodigd om zich op
deze AVte komen verdedigen.
Zoals sommigen onder u misschien

al gemerkt hebben, is de erkennings-
procedure in de loop van dit jaar ge-
wijzigd. De erkenningskriteria zijn
echter dezelfde gebleven. Indien u
nog vragen heeft rond deze aankon-
diging of rond de nieuwe erkennings-
procedure, bent u steeds welkom op
het kantoor van Kringraad, waar het
volledige reglement beschikbaar is.
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Geen versoepeling inzake
overdrachten en vrijstellingen

Appelen met peren
Het eksamenreglement van onze universiteit is er een van de le-
vendige soort. Elkjaarvemndert erweliets, meestal zelfsmeer dan
iets. Zo is het vanaf dit aJcademiejaar een stuk eenvoudiger gewor-
den om een Fte vragen. Of juister, een nul, want voortaan krijg je
geen letters meer als kwotering, maar cijfers. Voor volgend
aJcademiejaar wil de rektor graag dat er wat verandert aan de
overdrachtsvoorwocrden tussen eerste en tweede zit en aan de
waarde van de proefeksamens. En daarover moet nu al gepraat
worden.
Om te waken over de goede wer-

king van haar eksamenreglement
heeft de KU Leuven een werkgroep
Eksamenreglement opgericht. Die
werkgroep verzamelt alle problemen
die zich tijdens het vorige akademie-
jaar voordeden. Op basis daarvan
tracht zij het reglement aan te passen.
Daarnaast bereidt ze de aanpassin-
gen aan eventuele wetswijzigingen
voor. Zij bespreekt ook suggesties van
monitoren, studenten, professoren en
de akademische overheid. Zowel de
vraag naar vrijstellingen bij proef-
eksamens als die naar het veranderen
van de overdrachtsvoorwaarden tus-
sen de twee zittijden van hetzelfde
jaar kwamen van de rektor.
Eerst de stadhuiswoorden. 'Vrijstel-

ling' betekent dat je een bepaald stuk
van de stof niet meer hoeft af te leg-
gen, omdat je dat al gedaan hebt.
'Overdracht van eksamencijfers' is
wat in de studentenmond gewoonlijk
vrijstelling heet. Je mag het cijfer dat
je haalde op je eksamen gewoon mee-
nemen naar de volgende zittijd, zon-
der dat je het eksamen opnieuw hoeft
af te leggen.

'r

Kadootje
De rektor en nog enkele leden van

de universitaire gemeenschap, vooral
uit de sektor van de toegepaste weten-
schappen, zouden de eerstekanners
die zich echt hard inspannen voor de
proefeksamens in januari graag belo-
nen met een vrijstelling voor een deel
van de stof.

Er zijn wel een aantal argumenten
te vinden voor die stellingname. Zo
zijn vrijstellingen een belangrijke
aansporing voor de studenten om de
proefeksamens ernstig te nemen.
Voor wat hoort wat. Als je er boven-
dien in slaagt om bij de proefeksa-
mens vooral vakken te programme-
ren die in het eerste semester aflopen,
dan neig je naar een semestersysteem
in het eerste jaar. En dat zou de over-
gang tussen het middelbaar onder-
wijs en de universiteit gemakkelijker
kunnen maken.
Maar de tegenargumenten zijn veel

talrijker. Niet zonder reden zijn de
vrijstellingen bij de proefeksamens
enkele jaren geleden officieel afge-
schaft, na een duidelijk advies van de
onderwijsraad. Die heeft zich onlangs
op vraag van de werkgroep Eksa-
menreglement zowel over de vrijstel-
lingen bij proefeksamens (voor de
tweede keer) als over de versoepeling

van de overdrachtsvoorwaarden ge-
bogen.
In het oude advies van de onder-

wijsraad ging men ervan uit dat
proefeksamens hoofdzakelijk een
oriënterende funktie hebben. Daar-
om mogen ze geen beslissend karak-
ter krijgen, wat wel het geval is als je
vrijstellingen aan de resultaten ver-
bindt. Proefeksamens met vrijstellin-
gen zijn geen proefeksamens meer,
want je kan niet meer remediëren. Je
vergroot alleen maar het verschil tus-
sen de mensen met een goede en een
minder goede studiernetode, tussen
de mensen met een goede basis en een
minder goede basis.

Adem
Maar volgens de verdedigers van

vrijstellingen gaat het niet op om ie-
dereen in naam van de gelijkheid in
dezelfde, maar minder goede situatie
te plaatsen. Anderzijds leidt het verle-
nen van vrijstellingen bij proefeksa-
mens de facto tot de organisatie van
een bijkomende zittijd en dat mag
niet van de wetgever. De verleende
vrijstellingen zijn bovendien vaak
boerenbedrog. Je moet eén deel van
de stof niet meer ekspliciet kennen,
maar gewoonlijk blijkt dat je toch al-
les moet beheersen om de kursus hele-
maal te begrijpen.
Uiteindelijk besliste de onderwijs-

raad bij haar oude standpunt te blij-
ven. Had de rektor het werkelijk hele-
maal alleen voor het zeggen gehad,
dan zou hij de kwestie van de over-
drachtsvoorwaarden tussen de twee
zittijden van hetzelfde akaderniejaar
al in juni door de akademische raad
hebben gesluisd. Zo had de beslissing
in de vakantie nog gebruikt kunnen
worden bij de wervingskampagnes
voor dit akaderniejaar. Maar zelfs
voor de rektor draait de administra-
tieve molen niet sneller.
Eigenlijk begonnen de nachtmer-

ries van de rektor met de vaststelling
dat de aangroeisnelheid van het aan-
tal studenten aan de KU Leuven sinds
enkele jaren die van een niet nader te
noemen konkurrerende universiteit
aan de Leie niet meer overtreft. Tot
wanhoop gebracht door de hete adem
van het vermelde gedrocht heeft hij
zijn linker- en rechterhanden dan
maar gevraagd om eens te onderzoe-
ken waarom zijn paleis in de
Naamsestraat minder aantrekkelijk
oogt dan het optrekje van zijn kollega
aan de Leie. Het resultaat werd iets

FITNESS
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STEPAEROBICS
CARDIOFUNK

SAUNA
ZWEMBAD

STOOMBAD
VOETBAD

RELAXRUIMTE
ZONNEBANKEN

SNOOKER
AMERICAN POOL

BOWLING
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HSportkot isafgebrand, H zo orakelden de kranten op dinsdag 13 december. DeStandaard plakte het nieuws zelfs
op zijn voo1pClgina.Toen wij de bewuste moryen aan het sportkot aankwamen, verbaasden wij ons dan ook over
de snelheid waannee de Leuvense bouwfinna's het universitair sportcentrum weer opgebouwd hadden. Na veel
zoeken ontdekten wij dan toch een 'brandplek je' op sporthal De Nayer. Het dak van de sporthal had maandag
rond half twee vuur gevat. Net voordien hadden arbeiders op het dak boven de kleine tumzaal een nieuwe
dakbedekking aangelegd. Die was blijven smeulen en vloog later in brand. Het vuur verspreidde zich via de
ventilatiekokers en al snel stond de kleine tumzaal op de eerste verdieping in lichterlaaie. De brand werd snel
opgemerkt en na ongeveer drie kwartier had de brandweer het vuur onder kontrole. Volgens Wouter lanssens van
Sportraad bleven de gevolgen voor de interfakultaire bekerkompetities - ondanks de grote materiële schade -
binnen de perken. Sport z'önder Grenzen kon zonder problemen doorqaan. De heren van Politika, Lerkeveld, Cité,
Historia, Salvast en Medica en de dames van Eoos, Gennania, Thomas Morus, Steil, Politika, LBK, Historia en
Archies zagen hun minivoetbalwedstrijd van maandag aan hun neus voorbijgaan. De rest van de wedstrijden
konden wel doorqaan, met het volgend resultaat:
Minivoetbal iongens tika: 2-7 Basket jongens LBK-Medica
Thomas Morus-Psycho: 7-0 Wina- (ff) Terbank-Wina: 39-62 Psycho-
Katechetika: 11-2 Spora- . Iustus Lipsius: 60-46 Ekonomika-
Ekonomika: 0-10 LBK-Mercator: Lerkeveld: 46-44 Pauskollege-
10-5 Tetbank-Eoos: 1-8 NFK-Ger- Industria: 39-66 Cité-VRG: 32-57
mania: 20-0 Industria-Romania:
10-5 Crimen-Romania: 4-14 Ler-
keveld-LBK: 2-7 Cité-Terbank: 1-3
Pauskollege-NFK 3-5

Minivoetbal meisjes
VRG-Mercator: 7-0 Spora-Kateche-

heel anders: een vergelijkende studie
van eksamenreglementen aan alle
Vlaamse universiteiten.
Uit die studie blijkt dat je inzake

overdracht van eksamencijfers bin-
nen eenzelfde akaderniejaar (dus tus-
sen eerste en tweede zit, en niet tussen
tweede en derde) strenger aangepakt
wordt aan de VUB dan in Leuven.
Daar krijg je pas overdracht voor de
vakken waarop je een twaalfskoorde,
op voorwaarde dat je in totaal vijftig
procent haalt. In Leuven is het ook al
goed als je voor de helft van je vakken
geslaagd bent. Je kan dus in principe
meteen twaalf, vier tienen en vijfnul-
len wel overdracht krijgen in Leuven,
maar niet aan de VUB. Aan de KUB
gelden dezelfde voorwaarden als bij
ons: vijftig procent óf geslaagd voor
de helft van de vakken. Alleen moet je
daar ook voor alle vakken daadwer-
kelijk een cijfer behaald hebben (je

Basket meisjes
LBK-Terbank: 54-30 Volleybal jon-
gens Apolloon-Alfa: 2-0 (ff) In-
dustria-Alfa: 2-0 (ff) Apolloon-
Industria: 2-0 Ekonomika-Kateche-
tika: 2-0

moet er dus nog steeds een Fgaan vra-
gen). Dat is in Leuven sinds dit
akademiejaar niet meer nodig. In
Diepenbeek daarentegen, krijg je bin-
nen het akademiejaar steeds over-
dracht voor alle opleidingsonder-
delen - vroeger mochten we die ge-
woon 'vakken' noemen - waarvoor
je een tien kreeg. Maar een vergelij-
king tussen Leuven en Diepenbeek
gaat niet op, omdat Diepenbeek met
een totaal andere jaarindeling werkt.
Doorslaggevend voor de rektor zijn
natuurlijk Antwerpen en vooral Gent.
Beide universiteiten vinden het feit
dat je een twaalf haalde voor een vak
zonder meer voldoende om je een vrij-
stelling te schenken. Aan één twaalf
en elf nullen heb je dus al genoeg.
De mensen die de overdrachts-

voorwaarden ook in Leuven graag
zouden zien versoepelen, vinden dat
de regel van 'vijftig procent of ge-
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Volley meisjes
VRG-Cité: 2-0 Wina- Thomas
Morus: 0-2 Terbank-Thomas
Morus: 0-2

Voetbal meisjes
Eoos-Katechetika: 2-0 Industria-
Alfa: 5-0 (ff) Apolloon-Rega: 1-0
Camillo Torres-Chemika: 5-0
Pauskollege-Klio: 5-0 Salvast- Ter-
bank: 1-0 Mercator- Thomas Morus:
2-1 (pvr)

slaagd voor de helft van de vakken' er
alleen maar is om de studenten te be-
tuttelen. De tegenstanders van zo'n
versoepeling denken dat een psycho-
logische drempel wenselijk is, om te
vermijden dat de studenten te snel en
onnadenkend vakken doorschuiven
naar september en zo een echte twee-
de kans verspelen. Sommigen zijn ook
bang dat de slaagcijfers zouden dalen
bij een versoepeling, anderen scher-
men met het argument dat de slaag-
cijfers in het eeuwige Gent niet ofnau-
welijks verschillen van de onze.
Eén ding is wel duidelijk: je kan'

geen simpele vergelijking maken tus-
sen eksamenreglementen, zonder re-
kening te houden met de totaal ver-
schillende situaties aan de andere
universiteiten. Als je iets aan de
overdrachtsvoorwaarden wil veran-
deren, moet je meteen ook nadenken
over het hele eksamensysteem en de
volledige jaarindeling, misschien
zelfs over de indeling van de
programma's. Bovendien zijn alleen
Gent en Antwerpen soepeler dan
Leuven. De beide Brusselse universi-
teiten zijn strenger, en Diepenbeek is
een geval apart. Waarom zouden wij
dan achter Gent aanhollen?

Wijzer
Uiteindelijk zal de onderwijsraad

adviseren alles te laten zoals het is,
hoewel er stemmen opgaan om een
onderscheid te maken tussen de eerste
en de tweede cyklus. Ouderejaars zou-
den namelijk al beter in staat zijn om
zelf te beslissen of ze nu liever alles in
één zittijd doen, of liever hun eksa-
mens spreiden. Wat niet wil zeggen
dat je in de huidige situatie niet aan
eksamenspreiding kan doen. Als je
wil, en als je het goed uitkient, kan je
nu ook je eksamens verdelen over de
twee zittijden. Alleen zou het zonder
de bijkomende overdrachtsvoorwaar-
den van vijftig procent of geslaagd
voor de helft van de vakken eenvoudi-
ger kunnen zijn. Wat niet altijd een
goede zaak hoeft te zijn.

Frank Ribbens



Ponqoeo zijn klanten verliest aan 't
Stuc, als ze voor een gesloten deur
staan ofer op een bepaald uur buiten-
gezet worden. Hij klaagt bovendien
dat de buitenlandse studenten Pan-
gaea graag ook op zondag en tijdens
de vakanties geopend zouden zien. Zij
kunnen immers niet naar huis. Min
De Wachter stelde reeds voor de bar
van twaalf tot twaalf open te houden,
maar botste op tegenstand. De uni-
versiteit staat erop dat Pangaea geen
kafee zou worden, zoals vroeger de
Isol-bar.

tornooien enzovoort.
Een tweede belofte van RvSwas dat

hij, en niet Pangaea, het eventuele
verlies van de bar zou dragen. De
catering voor de bar en het Alma-per-
soneel voor de maand oktober vorm-
den een verliespost van ongeveer
70.000 frank. Blijkbaar zijn de inkom-
sten slechtsmin of meer op peil als er
aktiviteiten zijn in Pangaea en dan
nog zijn die onvoldoende om de kos-
ten van het dure Alma-personeel te
dekken. Ondanks de belofte van RvS
werd het verlies doorgeschoven naar
Pangaea.
Alma bemoeit zich dan weer met

het runnen van de bar door te stellen
dat een meer 'selektieve openings-
kalender' beter zou zijn. Met andere
woorden, de openingsuren zouden
moeten verminderen. Eennogal over-
haaste konklusie na slechts één
maand werking. Vooral als men wee,t
dat de openingsuren tijdens de week,
los van de aktiviteiten, nu al uiterst
beperkt zijn: 'smiddags twee uur en 's
avonds vier uur. In het weekend is het
centrum enkel op zaterdagavond
open. Met zulke openingsuren is Pan-
gaea een doodgeboren kind. Enrique
Zeballos, oud-president van de Latin
American Students Assoáation, ver-
baast er zich niet over dat de be-
zoekersaantallen, van buitenlandse
studenten in het bijzonder, zeer laag
liggen tot nu toe. Het is logisch dat

Koördinatrice neemt ontslag
Pangaea beter onafhankelijk
van de unief
De toekomst van Pangaea lijkt bedreigd. Na een moeilijke start
van het 'cross-cultural meeting centre' in oktober houdt de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS) zich niet aan zijn beloftes om
de kosten van de openingsreceptie en het eventuele verlies in de
bartedragen. A1ma, die voor de catering en het personeel in de bar
zorgt, wil de openingsuren nog verminderd zien. De koördinatrice
van Pangaea, Min De Wachter, die bekend staat als student-
vriendelijk en entoesiast, heeft haar ontslag ingediend.

aanstelling van Min De Wachter als
koördinatrice leek de unief zich dan
toch aan haar woord te zullen hou-
den.

KarakterBelofte
Een eerste belofte die niet op papier

stond, was de faktuur van Alma voor
de openingsreceptie. Professor Mas-
schelein, voorzitter studentenaange-
legenheden, stond erop dat Punqoec
opende met een sjieke receptie en ver-
zekerde de koördinatrice dat RvSde
kosten hiervan zou dragen. Hiermee
begon het kat-en-muisspelletje. Jan
De Vuyst, koördinator van studenten-
diensten en dus ook van RvS, wei-
gerde de faktuur te betalen. Uiteinde-
lijk werd het bedrag door RvSvan de
rekening van Pangaea afgetrokken.
Dat was een onverwachte hap uit het
jaarbudget van 500.000 frank, waar-
mee men de kosten moet dekken van
de bar, optredens, debatten, sport-

Na al deze financiële perikelen
waardoor het jaarbudget van Pan-
gaea wegsmolt, stuurde De Vuyst de
koördinatrice een brief waarin hij
aanraadt "150.000 frank voor te be-
hoûden voor de start van het nieuwe
akádemiejaar 1995-1996". Zoiets
komt wel heel sarkastisch over in de
huidige situatie. Bovendien eist De
V:.uystop voorhand een overzicht van
de programmatie in Ponqaea en de
cijfers van het aantal Belgen en bui-
tenlanders die deelnamen aan de
aktiviteiten in december. De vraag is
of hier nog plaats is voor initiatieven
van de buitenlandse studenten zelfen
hoe één halftijds betaalde koördina-
trice koppen kan tellen en nationali-
teiten kan registreren tijdens alle akti-
viteiten. Min De Wachter voelde zich
in de dagdagelijkse werking in Pan-
gaea langs alle kanten geblokkeerd
en persoonlijk aangevallen. Begin
vorige week stuurde ze haar offidële
ontslagbrief op. Masschelein gewaag-
de heel diplomatisch van een "karak-
teriële inkompatibiliteit" tussen de
koördinatrice, Min DeWachter, en de
grote baas van de sociale sektor, De
Vuyst.
Binnen de Leuvense studentenbe-

weging gaan stemmen op om het
ontmoetingscentrum weer voor Por-
tulaca zelf op te eisen. Een internatio-
naal ontmoetingscentrum als Pan-
gaea zou van en voor de buitenlandse
studenten zelf moeten zijn, niet een
feestzaaltje voor KU Leuven-perso-
neel. Zelfs Min De Wachter vraagt
zich af ofPangaea niet beter onafhan-
kelijk van de unief zou bestaan. Het
wordt afwachten wie de opvolger van
Min DeWachter wordt en of Punquec
de krisis overleeft.

Twee jaar geleden stond de Interna- aktiviteiten van de buitenlandse stu-
tional Students Organisation Leuven denten zou toeleggen en zich vestigde
(Isol) bij een herstrukturering haar in de volledig omgebouwde lsol-bar.
barafaandeuniversiteit.Isolzouzich De strubbelingen bij de sluiting van
voortaan enkel nog met pure de lsol-bar liggen nog vers in het ge-
studentenvertegenwoordiging bezig heugen van sommige studenten, die
houden en veranderde haar naam in toen twijfelden of de universiteit zich
Portulaca. De afspraak was dat de wel nog speciale inspanningen zou
unief een alternatief moest kreëren getroosten voor niet-Europeanen.
voorde bar. Datwerddanhetinterna- Haar negatieve houding tegenover
tionaal ontmoetingscentrum Pan- buitenlandse studenten was immers
gaea, dat zich op de socio-kulturele al acht jaar lang te merken. Door de

~ Education Centre Leuven
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Troostprijs
De overdracht van de vroegere Isol-

bar aan de universiteit heeft blijkbaar
voor niemand zoden aan de dijk gP .:
bracht. Want Ponqoeo is niet de enige
met finandële zorgen. Ondertussen
sleept de studentenorganisatie Portu-
laca haar Isol-erfenis verder met zich
mee. Portulaca wordt finandeel nog
steeds stiefmoederlijk behandeld in
vergelijking met de andere raden bin-
nen Loko, zoals Kringraad of Sport-
raad. RvS geeft Portulaca slechts
250.000 frank werkingsgeld voor
1995. Om de nationale associaties
van buitenlandse studenten ten min-
ste te kunnen blijven subsidiëren,
eiste de studentenfraktie in RvS
100.000 frank ekstra. Dat werd ver-
worpen. Als troostprijs maakte RvS
een onduidelijke belofte voor een
'pool' van finandële middelen. Alle
organisaties die betrekking hebben
op buitenlandse studenten zouden
daaruit kunnen putten voor bepaalde
aktiviteiten. Er valt zeker iets te zeg-
gen voor een overleg tussen Pangaea,
Portulaca, International Contact
Club en de Sodal Service for Foreign
Students. Dat neemt echter niet weg
dat Portulaca een studentenkoepel is
die volledig autonoom over de beste-
ding van haar middelen moet kun-
nen beslissen.

Performa 460 4/160 + 14" Macinfosh Color Display
+ Apple Design Keyboard + gratis software

Ilse Frederickx

Ithaka
Kultuurraad organiseert lthaka, een
jaarlijkse happening rond beeldende
kunst op een parkoers door Leuven
dat dit jaar langs de oude stadsom-
walling loopt. Als je zin hebt om mee
te werken, altijd welkom, hoe klein (of
groot) ook je inzet, voor ondermeer de
inkleding van het parkoers, kontakt
met kunstenaars, helpen opzetten
van studentenprojekten, sponsors
zoeken, technische omkadering, kon-
takt met de pers, meehelpen aan de
promotie, zelf een kunstwerk realise-
ren en nog van alles. Ambiance verze-
kerd!Vergadering op de eerste verdie-
ping van het Stuc, elke maandag om
21.00 u. Informatie bij Kura/Stuc tel.
23.67.73.
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De organist
Drie personen bezoeken op een blauwe maandag een kerk. De priester die alle
personen uit het gehucht kent, en van iedereen weet hoe oud hij is, zegt tegen
zijn organist: "Het produkt van de leeftijden van deze drie personen bedraagt
2450. De som van hun leeftijden is het dubbele van jouw leeftijd." De organist
moet bekennen dat hij de leeftijden met deze informatie niet kan vinden,
zonder de hulp van de Heilige Geest. Dus voegt de priester eraan toe dat hijzelf
(= de priester) de oudste isvan alle aanwezigen. Nu gaat de organist een lichtje
op. Kan jij met deze informatie bepalen hoe oud de priester is?

-f

Horizontaal - 1 Geefde juiste vorm - Middellijn - Vrijgezel 2 Verbond
- Rustteken - Blijven hangen - Kunstmineraalwater- Hoekzuil3 Jaren
- Zoogdier - Gesleten, doorschemerende plek - Toiletartikel- Tafelland
4 Familielid - Droge valwind - Zoon van Zeus - Voorzetsel- Winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede - Koker, zakdoosje - Bijwoord 5 Berg op
Kreta waar Zeus werd geboren - Pers. vnw. - Dof van geest - Chinese
dynastie - Nachtvogel- Loot - Zoogdier - Argumenten in het voordeel
6 'Belgischerivier - Lichtelijk zuur - Eenheid van vermogen - versiersel of
huldeteken - Anijsbrandewijn - Binnenste van een stengel 7 Loopvogels
- verlichting - Zangnoot - Beheerst door de adel - Iraakse munt 8 Op-
schudding - Pers. vnw. - Verwisselt - Onvolwassen zoogdier - Serie -
Havenonderdeel - Bevel 9 Voegwoord - Muziekinstrument - Scherp
werktuig - Licht ontvlambare stof-Uiting van liefde- Buikpotig weekdier
- Mansnaam 10 Potsierlijk- Vruchten - Warme springbron 11 Tijdmaat
- Onbeweeglijk - Mansnaam - Mansnaam - Woning - Keuken-
gereedschap - Ankertouw 12 Stampen - Feest voor Aswoensdag - Snel
grijpen, pakken 13 Spil - Bloedvat-c- Onaangenaam koud - Instrument
uit het oude Egypte - Beschermd dier - Tussenprodukt bij de brood-
bereiding - Bevel 14 Zak - Lengtemaat - Tweelingbroer vanEzau - Or-
deloze menigte - Lijfeigene - Zangnoot - Dwaas 15 Vervelend wezen
- Stralenkrans - Voegwoord - Toestel om lasten te vervoeren - Kras
16 Oevergewas - Hartelijk - Stoet, menigte - Antwerpse gemeente -
Hoofdstad - Groen eiland 17 Voorkeur - Zangnoot - Inzicht, visie -
Telwoord - Onversaagd - Godin van de blinde drift - Daar - Dieren-
verblijf 18 Zangnoot - Maatstaf - Belgische stad - Ren - Bruine water-
verf - Gewoonte, traditie - Voorzetsel 19 In lengte doen verminderen-
Energie, veerkracht - Paradijs - Insekt - Bloedarmoede 20 Energierijke
vloeistof - Nederlandse stad - Voeder voor dieren - Zuidamerikaanse
volksdrank - Griezelige 21 Onder bewoordingen brengen - Algehele af-
braak - Europees land.

Vertikaal- 1 Foeter, tier-Bestand tegen water 2 Meisjesnaam-Respi-
reren - Hekeldicht - Belgisch plaatsje 3 Licht op - Koraaleiland - Blijk
van genegenheid - Boerderij - Maak verliefde geluidjes 4 Aroma - Fries
watertje - 'Belgischarchitekt - buitenaards wezen - Vermeld 5 Opnieuw,
daarenboven - Thailand Duitse rivier -Schraal 6 Meisjesnaam - Meisjes-
naam - Peen 7 Ontkenning - Bestaat - Jongensnaam - Noordfrans
riviertje - Drank 8 Puntig gereedschap - Nachtegaalrietzanger - Oosterse
titel- Kledingstuk - Dwaas 9 Watergod -leeIIijke plaats - Kleur- Pers.
vnw. 10 Lange, smalle ondiepte in zee - Attribuut van Apollo - Godin der
overwinning - Afval bij het dorsen 11 Kerkelijke straf - Dans - Vals,
onbetrouwbaar - Pulverig, zandachtig 12 Besvrucht - Stel kleren -
Buiszwam 13 Pers. vnw. - Met bloemetjes versierd katoen - Amerikaanse
staat - Meisjesnaam - Familielid 14 Waterminnende plant - Deel van de
bijbel - Sleepnet - Deel van een geraamte - Voegwoord - Tijdperk
15 Flauw-grappig - Bijbels gerecht - Pronkzuchtig 16 Een korte tijd -
Personen die zich voor een eksamen aanmelden - Klap 17 Plaats van afslag
bij het golfspel - Bijbelse stad - Deel van een schip - Blad - Belgisch
plaatsje - Troef negen 18 Voegwoord - Franse zangeres - Oostenrijkse
komponist - Lichaamsdeel - Voorzetsel 19 Werknemer in de horeka -
Cijfer - Gedicht 20 Mannelijk dier - Overwelfde straat met bazaars -
Intrige - Bolstaande plooi 21 Drank - Belgische groep - Stripfiguur -
Houding 22 Boom - Ondeugend grappig - Stad in Nebraska - Pers.
vnw.23 Loop der gebeurtenissen - Fijngemalen tufsteen - Kluchtige pas-
sage - Tijdelijke toestand - In werking 24 Denkbeeld - Reeds - Olie-
houdend gewas - Verlichting - Hoekzuil 25 Hongaars komponist - Snel
zeilschip - Waterzucht 26 Europeaan - Insekt - Deel van een spier -
Mannelijk dier 27 Volhardend - Zangnoot - Vaatwerk - Voorzetsel -
Schreeuw 28 Luikse gemeente - Gevulde darm - Looi - Zoogdier - Ge-
heel van bouwlanden 29 Agendapunt - Lijstvan drukfouten - Jongens-
naam - Pers. vnw. 30 Kreeftdicht - Twisten.
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Horizontaal - 1 Bloederig treffen 2 Liefdesgod - Hard-
nekkig, volhardend 3 Boot- Roem - Europees eiland 4 Mes-
tvork - Russische map.snaam 5 Verlichtingsmiddel- Boom
- Vuurkoord 6 Europese hoofdstad - Oudnoors prozawerk
7 Luikse gemeente - Eens 8 Belgische rivier- Woning volle-
dig op een verdieping gelegen.

Naamkaarties

Piramides
Voeg telkens een letter toe en haspel
de lettertjes dooreen om het volgende
woord te vinden.

8

opgave 1

1 Grondgetal van het natuurlijk
logaritmenstelsel

2 Bijwoord
3 Zoogdier
4 Gast
5 Periodieke opbrengst
6 Strekking
7 Aanstaren
8 Vrouw

8

opgave 2

1 Àngström
2 Havenonderdeel
3 Boot
4 Kistje
5 Mannelijk dier
6 Lui persoon
7 Vervoermiddel met een geurtje aan
8 Denkbeeldig persoon

Blokkendoos
Peter, de redaktiesekre,.tarisvan Veto,
heeft van de kerstman een nieuwe
blokkendoos gekregen. Dezeblokken-
doos bevat vijftien witte en vijftien
zwarte blokjes, die allen net even
groot zijn. Ze zijn namelijk vier cm
lang, twee cm breed, en één cm hoog.
Kan Peter met deze blokjes een kubus
vormen met een zijde van zes cm?

Vertikaal - 1 Kanaal- Kerkelijkestraf 2 Brandverf-Een
zekere 3 Haarbosje - Aanvankelijk 4 Mest - Jaap 5 Sterk
oplopend - Onbebouwd stuk grond 6 Zeer langzaam uitge-
voerd muziekstuk - Ordinaire vrouw 7 Broer van Mozes -
Fotografisch produkt 8 Aasvogel - Zintuig.

Kan jij de beroepen vinden van de personen met volgende naamkaartjes?

Door FilipDe Keukeleere

R. VAN HEE, TEMSE
S. BACHT, KRUIBEKE
K. ORGEL, ASPER

De gevangenisdirekteur ...
Een gevangenis heeft twee verdiepingen. Op beide verdiepingen zijn acht cellen (ziegrondplan).
Om te kunnen kontroleren of alle gevangenen aanwezig zijn, heeft de direkteur van de gevange-
nis een ingenieus systeem uitgedokterd. Hij eist dat steeds aan volgende voorwaarden voldaan is.
1 Geen enkele cel staat leeg. 2 Aan elke kant van de gevangenis zitten tesamen elf gevangenen
in de zescellen aan die kant. 3 Op de bovenste verdieping zitten steeds dubbel zoveel gevangenen
als op het gelijkvloers.
Op een bepaalde dag maakt de direkteur zijn ronde doorheen de gevangenis. Alles lijkt in orde,
maar toch zijn er 's nachts negen gevangenen, die iets slimmer waren dan de direkteur, ontsnapt.
Bepaal een mogelijke verdeling van gevangenen voor en na de ontsnapping.

en de wegsplitsing
Na hun ontsnapping komen de gevangenen aan een splitsing. De ene weg
loopt dood in een moeras. Als ze deze volgen worden ze zeker opnieuw in de
kraag gevat door de direkteur, die niet mals voor hen zal zijn. De andere weg
leidt rechtstreeks naar de geheime bergplaats van de kerstman. De gevange-
nen weten helaas niet welkewegwaarheen leidt. Erstaan echter twee broertjes
(Jaap en Sammy) bij de splitsing. In ruil voor een van hun gestreepte pakjes
mogen ze aan een van de broertjes een vraag stellen. De ene broer zegt steeds
de waarheid, de andere kan er echter nooit aan weerstaan deze waarheid

grondplan enigszins geweld aan te doen. Wat moet de gevangenen vragen, en aan wie?

1 2 3

8 4 .

7 6 5 .
-
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• Wil de zeer eerlijke vinder van mijn walkman
(merk Omega, verloren op 28 november) ten-
minste mijn batterijen en mijn Cure kassette in
de kast deponeren van verloren voorwerpen in
't Erasmus. Dank u.
• Konijn bij dokter: "Hei, hebt ge sjtuffr
• Gezocht: repetitielokaal in Leuven voor niet
al te luid studentengroepje. Kontakteer Maar·
ten Verherstraeten, Dagobertstraat 12.
• Bruno, hoe komt het eigenlijk dat jij zo vro-
lijk bent? Heeft dat te maken met een jongen of
een meisje? Zeg het me alsjeblief of mijn nacht-
rust is ook naar de knoppen. Carmen.
• Dokter tegen konijn: "Neen, da's illegaal."
• Kultuurraad zegt: allemaal een gelukkig
geïndekseerd nieuwjaar.
• De Klio-delegatie heeft toch aktie gevoerd!!
• Naar aanleiding van het NSV·pamflet "Geld
voor links geweid": hoeveel krijgen we per
aanslag? De gewapende vleugel van Pino.
• Drie zatte Zonnepinkers zoeken Lieve van de
Pereboomstraat om met karnaval nog eens te
proberen.
• Volgende week, konijn bij dokter: "Hei, hebt
ge sjtuffr
• Schiet ook eens op een pianist, of smijt er
met bakstenen naar: Ithaka, elke maandag,
21.00 u, eerste verdieping Stuc.
• Het nationalistische vraagstuk: schieten we
NSV af, of hangen we ze op? Anarchistisch
beulenkollektief Pino.

v
~ I TEKSTVERWERKING

i
-!!.

VERTALING
TELEFOON 016 1 26 06 S8

• Dokter tegen konijn: "Neen, sorry, da's ille·
gaal."
• Krak, Tak, en Ommekaar, wij zijn op "stop"
geweest. jullie ook? De Zonnepinkers.
• Kristin, zal ikje eens van de bloemetjes en de
bijtjes vertellen?
• E., van de paus mag nobis wel.
• Dokter moet naar Nederland bij zijn bomma
op bezoek en denkt: "Dat konijn komt toch
iedere week terug. Ik zal maar een kilootje Af·
ghaan meebrengen."
• Opde AVvan Kultuurraad zegtVTK: "Barbara
wordt door de KB gedekt." En dat met het
gekombineerd ticket.
• Wat is de kleinste boerderij van Vlaanderen?
Een NSV'uniform: daar kan maar één varken in.
De schreeuwlelijkaards van A.K Pino.
• Week daarop, konijn bij dokter: "Hei, hebt ge
sjtuffr
• Kathleen, sorry voor het klichee maar geluk·
kige verjaardag, reeds gerekupereerd Oawel!),
j.
• Karen, ook sorry voor het klichee. Peter.
• Pino bestrijdt het NSV met alle mogelijke
middelen: ook flauwe moppen. A.K. Pino.
• Dokter tegen konijn: "jaja, ik ben in Neder·
land geweest en heb een kilootje Afghaan
meegebracht. Hoeveel gram moetje hebben?"
• Verloren: groene stoffen ekskursietas. Spe·
ciale kenmerken: lichtjes Gabba Gabba Hey
erop geschreven en nieuw draaglint. Gelieve
terug te bezorgen op Blijde Inkomststraat 56,
bij Eddy.
• Zeer ruime kamer te huur met gemeenschap-
pelijke keuken, badkamer en living. Tel.
22.86.65.
• Konijn toont portefeuille: "Pollietsie."
• Baksteentrotsteken, help me aan Ithaka '95.
Zie kader op pagina dertien .
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Roselle, Naamsesteenweg 130, tel. 20.70.77.
• De schreeuwlelijkaards van Pino eisen de
omrekening van blanko stemmen naar zetels!
Stem tegen de staat.
• In het vervolg blijven we in Portugal om te
vrijen op het tapijt. Dan hoef ik je geen twee
weken te missen.

JO MEUWISSEN .~
------------~bw~a~

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TD's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA
1i 016/201.301

• Ithaka wel op maandag, 21.00 u, maar niet in
de kerstvakantie, wegens verschrikkelijke
sneeuwman.
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen, verslagen, brieven enz. Gelieve te
bellen op 25.61.17 of20.56.26, liefst na 17.00
u.
• Ik spaar (nog altijd) telefoonkaarten. Ik geef
een halve telefoneereenheid per kaart van
goede kwaliteit, vanaftien stuks. Ridderstraat
250 Oohan) of tel. 40.18.62 (vanaf 50 stuks)
voor een afspraak na 18.00 u. Men zegge het
voort.
• johanneke,je weet het nog niet, maar jij bent
de reden waarom ze hier allemaal tegen een
toegangsproef zijn.
• En Kris vooral.
• Alle tikwerk: eindwerk, CV, enz., tel.
44.47.75 of 22.05.38.
• En ik maar zoekertjes intikken.
• Kunstenaar zoekt (vrouwelijk) model. Steeds
interessantere voorwaarden. Tel. 02/
720.34.04, na 17.00 u.
• Alle koeien vrij. Flikken in de wei! (voor het
volgende treffen op een betoging)
• Mieke, mijn allerliefste ratelslangetje het
was zalig donderdag. Ik hoop datje nog lang in
mijn oortjes kunt ratelen. Ik zie je (een heel
klein beetje) graag.
• Katrien houdt van Lies, IIse houdt van Sarah,
Inge houdt van Ann. Hou jij als meisje ook van
meisjes, kom dan zeker donderdag 22 decem·

Vorig nummer

MAANDAG
20.00 u KONCERT Koncert door Beethoven Academie o.l.v.], Caeyers, F. Braley
(piano), van Beethoven, 'pianoconcerto nr 2' en 'symfonie nr 4', in aula Pieter
De Sorner, org. Kultuurkommissie KU Leuven.

21.00 u VERGADERING Open vergadering, in Vlamingenstraat 116, org.
Milieuraad.

22.30 u FILM 'Europa' (Denemarken 1991) van Lars von Trier. Het hoofd-
personage Leo Kessler, een jonge Amerikaan van Duitse afkomst, reist naar
het naoorlogse Duitsland waar zijn idealisme zwaar op de proef wordt ge·
steld, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Ay Maria' een film, die zich afspeelt tijdens de Spaanse burger·
oorlog, in Pluto vzw (kelder Clockwork), toeg. gratis, org. AK Pino en
vormingsdienst Pluto.

20.00 u INFOAVOND 'Wiens schuld?' over de Derde Wereldschuld, met Anke
Hint jens (ex-cxfam, Kodewes), in Villa Obscura, Vlamingenstr 116, org. SjW.

20.00 u FILM 'Bullet In The Head' vanjohn Woo, een film over drie vrienden die
vechtend tegen de armoede en het geweld opgroeien in de sloppen van Hong
Kong en als ze na een bende konflikt de stad ontvluchten en in Vietnam
terechtkomen wacht hen daar alleen meer geweld en korruptie, waar uiteln-
delijk hun vriendschap aan kapot gaat, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u VERGADERING Wetenschapswinkel, in Wetenschapswinkel, Arenberg·
kollege, Naamsestraat 96, lokaal 03.06, org. Wetenschapswinkel.

20.30 u TEATER 'Hyperventilatie' de première van een stuk van Bart Meuleman,
geschreven in opdracht van het Stuc gespeeld door Tristero, in Vlamingen·
straat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.1 5 u FILM 'A bout de soufflé' van Jean-tuc Godard, in Vlaams Filmmuseum,
toeg. 100, org. KC Leuven.

WOENSDAG
20.00 u TEATER 'Kwast en Mes', gespeeld door Teater Herman Verbeeck met
als tema de partnerrelatie en daaraan ondergeschikt het feit dat het een
homoseksuele relatie is; een komedie vol grijnzende en grimmige humor, in
Aud. Minnepoort, toeg. 350, org. KC Leuven.

20.30 u VORMING Aktievoeren ja, maar ken je rechten: juridische handleiding
voor de aktievoerder m.m.v. N. van Overloop (advokaat)., in Villa Obscura, org.
Los Buenos.

20.30 u KONCERT Kerstkoncert van het Leuvens Universitair Koor o.l.v. Peter
Dejans, in St-Ian-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, org. Kultuurcommissie
K.U.L

22.00 u FUIF Milieuraad 'Puur Natuur Fuif, in De Blauwe Schuit, org. Milieuraad.

DONDERDAG
20.00 u KONCERT Dwarsfluitkoncert door Berdien Stenberg, in aud. Minne-
poort.

20.00 u DEBAT Debat: 'Leuven autovrij: utopie, noodzaak of ramp?' en 'Mobi'
liteit in de eenentwintigste eeuw' met o.a, Hugo Van Dienderen (Agalev), Luk
janssen (Langzaam Verkeer), Bart Massart (CVP), jan Mertens (Agalev), Marc
Hendrickx (Midden stans Leuven). Muzikaal intermezzo: Labrys (elektrische
viool) , in Maria·Teresiakoliege, lokaal MT 01.03 (Hogeschool plein), org.
Milieuraad. '

20.30 u TEATER 'Hyperventilatie' een stuk van Bart Meulemans, gespeeld door
Tristero, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

ber vanaf 21.00 u naar het praatkafee van de
Roze Drempel in de Masereelclub, Ierse Predik·
herenstraat 25. De meisjes tappen!
• Orfee, je mama heeft gebeld.

• Wie de naam heeft vroeg op te staan, mag
lang blijven slapen.
• Slag zegt 'Waarom zit loko dit jaar vol met
ceevee·jagers?"
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Horizontaal - 1 Begerigom te leren 2 Mansnaam - lijkbus - Haven-
onderdeel 3 Vertrek - Schreit 4 Deel van een diner 5 Zelfstandig optre-
dend persoon 6 Brij- Feestelijkmaal 7 Verkerend in een weinig werkzame
toestand 8 Nauw straatje - Griekse letter 9 Dierlijk voedingsmiddel -
Europeaan - Dicht 10 Organisator van een produktieproces.

Vertikaal - 1Tent-Indischevoge12 Bijbelsevrouw-Los verbond van
landen - Voorzetsel 3 Nederlandse omroep - Partieel 4 Sterke gemoeds-
beroering 5 Onverplichte goedheid - limburgsegemeente 6 Snelvoetige
bodin van de goden - Jongedochter 7 Individu 8 Tendens - Tulium
9 Pers. vnw. - Plaats van afslag bij het golfspel- Amerikaanse dichter
10 Kluchtige passage - Kofferdrager.

Door FilipDe Keukeleere

Het "groene" copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 1000k chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Forrnaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en rnlnder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

Studenten-ski reizen
vanaf 8.700 fr.

1

APPILOON

DOOR..JOI-IANNEKE KODDE
alle gegevens voor agendiiën valvos moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

VRUDAG
20.30 u TEATER 'Hyperventilatie' een stuk van Bart Meulemans, gespeeld
door Tristero, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

8 ~2tl2 om 22.00!J: Kef.St:td. fnWaalberg. <

20.30 u KONCERT Kerstkoncert van kamerkoorTourdiono.l.v. G. Dedene, werk
van Poulenc, Vaughan Williams, Rutter, in St.-jan-de-Dcperkerk, Groot
Begijnhof, org. Kultuurcommissie K.U.L.

POUIlKA

8 19I1îPr~sidilWlve~4!.fing:in's Ml!i4!.fsstmt,5.8 21112Kmtfeestbîos;

QÛMEN ...) ....••::... .). .........•......
t!i 19/:12Om 18.l0ifi ~~~gadeti®.mD&Válk, ~t{Zaák

EKÖNOMIKA
t!i J9/JlDèbatde.~&I~~ék~isdtdipl()ll)a,. ?O/l2(élltm4.timtrl:óPi_nl<a~ii'®ft~ Mamma'sJas~.lpW~betg,. a.9-ft~LUMftlM-td,
in Zoete Waters; 8 :2 lil 2 om 20.00 u: Eko-spedal en Gala Vim het Couden
Krijtje, in PUS, g 2"l:# Z lustrumkantus.. .

MEDIKA
8.20.11=2 PnselektiesJntedakuftair sOIIgfestival"in Dec's bar. 8 2.2It2 001
.20.0.0 u:l~ tOOmetStudio.ertlS~I-DJ, tJl Ooc':sbar,
@ Zo./ll Ó~ 21.00 lt·Centralenlád Iir,~, in laBo, S 2l/l2 om 15,00 11: tf-.
~V datmls: Witta-Med!ta. itJ,DII'JoIayer.

NFK
819/J2'I~flfi9pr«!ibti& (tOt t&u30). 1!I19/12 om 20~OOu~r~J)tn. ilr de
Sm,,., • 19/1l ~ :20,00 11:J<anws.i ~D/l ~ llm ~2.()o ~::1W$t·1;d, in Udo.
S'2 tj12 om 19.00 u: Film rond travestle.1!I22/12 om 21.00u: FakbaravanO •
intokaaJvzw Plut~(k.etder jeugdhuis Oockwork), t~.gutis.
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Onwetend

De laatste tijd verschijnen er in de media allerlei berichten over justitie. Politieke
schandalen, gerechtelijke achterstand, men kan er niet meer naast kijken. Is er

werkelijk een krisis of is het slechts schijn? We zochten RafVerstraeten op,
advokaat en professor strafvordering aan onze universiteit, en voelden hem aan

de tand over enkele aktuele onderwerpen uit de gerechtelijke sfeer.

Verstraeten: «Ik zie daarin niet direkt een be-
dreiging voor de rechtsstaat. Niet elke zaak is
even ingewikkeld. Voor sommige misdrijven
zijn meer gespecialiseerde advokaten nodig. En
bovendien, wat iseen goed advokaat? Ikontken
niet dat er een relatie bestaat tussen de prijs en
de kwaliteit op de 'markt'. Toch mag men het
niet allemaal zo zwart-wit zien. Een pleidooi in
verband met iemands persoonlijkheid vergt an-
dere vaardigheden dan de verdediging van een
ekonomisch misdodiqer.»
Veto: De laatste tijd wordt er binnen de rechtszaal
meer en meer gebruik gemaakt van foto's en video-
opnames. Ook werd het onlangs mogelijk voor de
gerechtelijke politie om telefoongesprekken af te
luisteren. Is dit op lange termijn niet gevaarlijk voor
de-privacy van de burger?
Verstraeten: «Het is duidelijk dat er een span-
ningsveld bestaat tussen de ingrijpende on-
derzoeksmaatregelen die de laatste tijd ont-
wikkeld worden en de privacy. Het recht op pri-
véleven is niet absoluut. De kriminaliteits-
bestrijding is vandaag de dag niet meer moge-
lijk zonder technieken als afluistering, infiltratie
en pseudo-kopen inzake drughandel. Dewetge-
ver moet echter zorgen dat hij een deftige wet
maakt die sterk op zijn poten staat en voldoende
waarborgen biedt. Men moet realistisch zijn: het
is een noodzakelijk kwaad. Dezelfde afweging
moet gemaakt worden als men het bijvoorbeeld
heeft over het gebruik van videokamera's in
voetbalstadions. "
Veto: Vindt u het dan ook gerechtvaardigd dat de
politie gebruik wil maken van persfoto's zoals na de
match tussen Club Brugge en F.e. Antwerp?
Verstraeten: «Depers zal zich uiteraard weiger-
achtig opstellen ten aanzien van dat soort ver-

zoeken. Toch bestaan er geijkte wegen om aan
dergelijke informatie te komen. Alshet gaat om
ernstige misdri jven valt er toch veel voor te zeg-
gen dat justitie de middelen moet kunnen ge-
bruiken die ze tot haar beschikking heeft. Ik
vind niet dat er rond de pers een ondoordring-
baar scherm moet worden gebouwd. Maar men
mag daar geen misbruik van maken. Anders
komt de persvrijheid in qevcor.»
Veto: De laatste tijd wordt er meer en meer aan
onderzoeksjoemalistiek gedaan, denk maar aan de
zaak Delcroix. Is het niet problematisch dat men
soms een impuls van de pers nodig heeft vooraleer
aan bepaalde praktijken een einde wordt gesteld?
Verstraeten: «Zolang de joernalist de wet niet
overtreedt, zie ik daar geen enkel probleem in.
Het gevaar is vaak groot dat hij de rechten van
de andere burgers gaat miskennen, zoals het
recht op privacy. Demedia kan een rol spelen in
de bekendmaking van bepaalde wanprak-
-.tijken. Het gerecht kan niet alles zien. Soms zijn
er inderdaad impulsen nodig, ik zie dat niet als
een falen van het gerechtelijk upparuct.»
Veto: Is de parlementaire onschendbaarheid een
obstakel voor justitie ofis het een goede zaak voor de
demokratie?
Verstraeten: «De goede werking van het par-
lement vereist de parlementaire onschend-
baarheid. Men kan niet zomaar iedereen toe-
laten een parlementair te gaan vervolgen. Door
het systeem van de burgerlijke partij stelling zou
iedereen een vervolging tegen bepaalde politici
kunnen instellen. Op die manier zouden alle
vormen van hetze mogelijk zijn. Het systeem
biedt trouwens een veiligheidsklep, namelijk de
opheffing van de onschendbaarheid door het
parlement. Ik ben nochtans niet echt een voor-

Professor strafvordering relativeert de krisis binnen' het gerechtelijke apparaat

Verstraeten vindt geen graten injustitie

(foto Karel De Weerdt)

stander van het huidige systeem. Men zou de
uitoefening van de strafvordering misschien op
een hoger nivo kunnen laten gebeuren. De be-
voegdheid zou bijvoorbeeld in handen kunnen
komen van de prokureur-generaal. De moei-
lijkheden die de parketten nu ondervinden, ver-
dwijnen dan. Bovendien blijft het op die manier
onmogelijk politieke vetes te beslechten via het
gerecht. Wel is er dan gevaar voor politieke druk
op de rechterlijke macht. Maar dat probleem
bestaat nu ook en is onvermijdelijk. Men moet
realistisGh zijn.»

Véto: Enige tijd geleden heeft men een nieuwe rege-
ling ingevoerd om de politisering van de ma-
gistratuur tegen te gaan. De benoemingen werden
afhankelijk gemaakt van een eksamen. Toch be-
staat er nog geen gelijkaardige test voor de bevorde-
ring van magistraten. Waarom die aarzeling?
Verstraeten: «Menheeft niet alles ineens willen
hervormen. Het is inderdaad zo dat er bij be-
vorderingen geen eksamen bestaat. Men zegt
wel eens dat de magistratuur een afspiegeling
moet zijn van de maatschappij en dat politieke
benoemingen hiertoe kunnen bijdragen. Ik kan
dit argument bijtreden. Maar die pluraliteit
moet gepaard gaan met een behoud van kwa-
liteit en dat werd niet altijd gegarandeerd.»

Veto: Er bestaan grote verschillen in het
vervolgingsbeleid tussen de verschillende arrondis-
sementen. Als iemand bijvoorbeeld wordt betrapt op
het bezit van soft-drugs is de vervolging vaak af-
hankelijk van de plaats waar de persoon betrapt
wordt. Heeft een prokureur niet een al te grote macht
in zijn eigen gebied om te beslissen of iemand ver-
volgd wordt ofniet?
Verstraeten: «Dat is een probleem dat al heel
lang bestaat. België is onderverdeeld in ge-
rechtelijke arrondissementen. Elke prokureur
heeft de verantwoordelijkheid binnen zijn eigen
arrondissement. Verschillen tussen de ar-
rondissementen hebben altijd bestaan, De laat-
ste jaren streeft men ernaar om die be-
leidsverschillen weg te werken. Deverschillende
arrondissementen worden overkoepeld door vijf
parketten-generaal: Antwerpen, Brussel, Luik,
Mons en Gent. Tussen die parketten-generaal is
er overleg op nationaal nivo. Op die manier
komt men toch tot een zekerecentralisatie. Toch
bestaat er geen totale éénvorrnigheid. Dat isniet
mogelijk en naar mijn mening ook nietnoodza-
kelijk. Elk arrondissement heeft zijn eigen no-
den. Typisch voorbeeld is de milieukri-
minaliteit. Er zijn arrondissementen, zoals Ant-
werpen, die daar ontzettend veel belang aan
hechten, in tegenstelling tot de kleine Waalse
arrondissementen waar deze problematiek zich
veel minder scherp stelt. »

«Men moet er ook rekening mee houden dat
de financiële middelen van de parketten be-
perkt zijn. Men kan niet alles vervolgen. De
vraag is dan: wat seponeert men, en wat niet? Er
is pas een probleem als er zelfs geen minimule
éénvormigheid is. Op sommige gebieden is dat
inderdaad zo. Ook op het nivo van de be-
straffing zijn erduidelijke verschillen merkbaar.
Het kan zijn dat je voor een bepaald misdrijf in
een arrondissement zes maanden krijgt en in
een andere een jaar. Elkerechter heeft een eigen
persoonlijkheid en straftoemetingsbeleid. Maar
het blijft altijd moeilijk verschillende zaken te
vergelijken. De persoonlijkheid van de dader,
zijn antecedenten: al die dingen spelen een rol.»
Veto: Een aktueel onderwerp in verband met de rol
van de rechter is de juryrechtspraak. Heeft een bur-
ger niet genoeg juridische achtergrond om te kun-
nen beslissen over iemands schuld of onschuld?
Vestraeten: «Men heeft verschillende opties. In
Nederland worden alle zaken met be-
roepsrechters afgehandeld. In Frankrijk en Bel-
gië worden zware inbreuken voor het Hof van
Assisen gepleit. In deze rechtbank is er een jury,
samengesteld uit gewone burgers, die enkel be-
slist over de schuldvraag. De strafmaat wordt
bepaald door beroepsmagistraten. Nu stelt men
voor dat de rechter mee gaat beslissen over de
schuldvraag. Ik ben een fervent tegenstander
van juryrechtspraak. Het is niet zinvol dat
twaalf mensen van straat worden gesleurd om
dergelijke beslissingen te nemen. Die mensen
hebben geen enkele juridische vorming. Het is
niet juist dat de jury enkel over feiten beslist.
Soms moeten ze juridische vraagstukken oplos-
sen. Uitlokking bijvoorbeeld, wordt door ieder-
een anders ingekleurd. In het recht is dat begtip
echter aan bepaalde strenge voorwaarden on-
derworpen. Bovendien zijn die mensen niet
voorbereid op hun taak en zijn sterk vatbaar
voor beïnvloeding via de media. Het systeem is
volgens mij uit de tijd.»

Roei Staes

Veto: Veel mensen uit het gerechtelijk apporaat en
daarbuiten klagen over de gerechtelijke achter-
stand. Als oplossing spreekt men dikwijls over de
invoering van snelrecht. Hoe staat udaartegenover?
Verstraeten: "De gerechtelijke achterstand si-
tueert zich vooral bij burgerlijke procedures.
Toch is er ook in strafzaken een verbetering
mogelijk. Er waren twee voorstellen in verband
met het snelrecht. Enerzijds was er het radikale
snelrecht stricto sensu dat tot nu toe geen door-
gang vond. Het zou dan kunnen dat iemand die
opgepakt wordt, binnen de vijf dagen voor een
vonnisgerecht moet verschijnen. Het hele straf-
rechtelijke apparaat had daar problemen mee.
Voor een advokaat is het immers onmogelijk
om op een kleine week tijd een degelijke ver-
dediging op te bouwen. Ook voor de rechter en
het openbaar ministerie stellen er zich grote or-
ganisatorische problemen.»

Graten
«Anderzijds is er een verzachte vorm die wél

doorgevoerd werd. Het komt erop neer dat een
persoon die opgepakt wordt voor een misdrijf
het bevel krijgt binnen de twee maanden voor
de rechtbank te verschijnen. Vroeger had de
politie nooit de garantie dat er effektief een ver-
volging kwam. En als er al vervolgd werd, kon
dat soms maanden duren."
Veto: Heeft de advokatuur zelfookgeen schuld aan
de trage werking van het gerecht? En wat vindt uvan
de voorstellen van Tony Van Parys (volks-
vertegenwoordiger CVP) om de vormvoorschriften te
beperken zodat een zaak minder vlug nietig ver-
klaard kan worden?
Verstraeten: «Ik ga zeker niet beweren dat er
geen vertragingsmanoeuvers worden gebruikt.
Toch bestaat er geen systematische mogelijk-
heid om de rechtspleging te vertragen. Men
wijst al te gemakkelijk met de vinger naar de
advokaat. Er zijn hier en daar wel incidentele
misbruiken. Het probleem van de 'procedure-
fout door miskenning van vormvoorschriften r is
een zeer gediversifieerd probleem. Als men om-
wille van bepaalde vrijspraken op grond van
procedurefouten aan symptoombestrijding
gaat doen, is er een gevaar dat enkele fun-
damentele waarborgen in het gedrang komen .»

Veto: Men krijgt soms de indruk dat vrijspraken op
basis van verjaringen en dergelijke vooral voor-
komen bij witteboordkriminaliteit.Is dit omdat men
zich in deze milieus betere advokaten kan ver-
oorloven?
Verstraeten: «Bijgeorganiseerde en finanàële
kriminaliteit is de kans op verjaring inderdaad
groter. Deze zaken zijn nu eenmaal veel in-
gewikkelder. Een stevige oplichting oplossen
duurt langer dan een kafeeruzie. De onrecht-
matige wijziging van de gewestplannen die een
tijdje geleden aan het licht kwam is een typisch
voorbeeld van een verjaring die te wijten is aan
de manier waarop justitie de zaak behandeld
heeft. De advokaten van de betrokkenen had-
den hier geen enkel aandeel in. Eind '93 werden
de verjatingstermijnen echter verlengd. Ik denk
dat er in de toekomst dan ook minder ver-
jaringen zullen zijn.»
Veto: Veel mensen vragen zich afwat het nut is van
verjaringstermijnen. Waarom is een fout binnen vijf
jaar niet meer fout?
Verstraeten: «Dit systeem bestaat van oudsher
in alle kinden. Enkel de modaliteiten verschil-
len. Ik vind het verantwoord. Iemand die een
misdrijf heeft gepleegd kan toch niet heel zijn
leven in onzekerheid leven omtrent de vraag of
hij zou kunnen worden vervolgd. Ook eist de
maatschappij waarin wij leven na een bepaalde
tijd geen bestraffing meer. De roep om bestraf-
fing kwijnt als het ware weg na een bepaalde
tijd. Hoe lichter het misdrijf hoe vlugger men zal
zeggen: daar vegen we de spons over."

Gratis
Veto: Iedereen heeft in België recht op gratis rechts-
bijstand. Als men een pro deo advokaat krijgt, is dat
echter meestal een stagiair. Kan zo iemand dezelfde
waarborgen bieden aan de klant?
Verstraeten: «Meestal zijn het inderdaad sta-
giairs. Maar die konsulteren nogal eens ervaren
advokaten, vooral als de zaak wat ingewik-
kelder is. Toegegeven, deze jonge advokaten
zijn minder ervaren, maar wat ishet alternatief?
Anders moet je het systeem helemaal
omgooien, zoals in Nederland. Daar kunnen
meer ervaren juristen worden ingeschakeld
voor de verdediging van minderbegoede men-
sen omdat er een grotere financiële bijstand is
van de overheid.»
Veto: In ons land moet men zijn advokaat altijd zelf
betalen, ook als men gelijk krijgt voor de rechter.
Mensen met veel geld kunnen betere raadsheren
betalen. Is dit geen subtiele vorm van klassejustitie?


