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Uiteraard bestaen er veel vra-
en er.nlet alleer. bij de stu-

denter.. Opvaller.d is echter
el dat hoe ouder uw gespr·eks-

partner wordt, hlj objektlever
er.ger.vanceerder respons geeft
op term~n als 'links' 'rechts'
'fsEclsme' 'socialisme' 'ka-
pltalistlsch systeem'er.z.,
termen d.ie r.oodzakelijkerwijs
het gesprek doorkrulsen.
Woorden als 'vuile extremisten
'krapuul' en 'smerigelinksen'
cr. 'rechtsen' k0mer. blijkbaar
alleen voor in de wcorder.schat
van jongeren dle deze dcod-
doer.ers inhoudsloos hanteren
w&nneer argumenten her. ontbre-
ker.of wanneer ln een zuivere
reder.erlng zij kor~lunies
moeten onder ogen Zler.die r.iet
stroker.~et wat ze "op school
hebben geleerd".
De be1o~_n var.woensdag voor-
mlddal .OCelis eer.prpaganda-
cetogin, van de MLB-organisa-
ties (lmhun ordewcorden tegen
I,l"'l"lnden Amerika Ul.t te leg-
en. Dat lS wel noodzakell.jk

v. rnnts het VMO precies dezelf
de olo~an roept. Een reeds
meer gebruikt, verwarrlng-
zaal.end truuk ~e•
De rekatle bl.j de a-pOll.tlc-
ken lS er dan van~alfsprekend
een van ••"~iet ge wel" en
"Ze wlllen alletwee hetzelfde·
en "Ze verschlller. geen haar
van elkaar die extremlsten".
Het enige wat ze willen l.S
zelf de baas zijn. Een zinne-
tje dat we ook nog gebruikten
ln de tijd toen we r.ogwe nog
met onze vriendjes speelden.

Het \/MCbetoogt tegen Rusland
en Amerika, en wel tegen de
Russen omdat het kOMrounisten
zijn, een opvatting die we
vroeger ook al tegengekomen
zijn. We zaten toen op de
schoolbanken en de komrruniste
hielden zlch onledig met kerk-
vervolgingen, heillgschpnnis
en massale jukoplegging.
Ierler politiek-weldenkend mens
heeft echter al lang gezien
dat er i n Rusland geen kommu
r.isme meer lS. Toch wordt het
altijd gretlg gebruikt om te
bewijzen wat voer een ramp er
ons met die linksen wel te
wachten staat. Rusland hante-
ren als voorbeeld om in te
aan tegen linkse organisatl.es

18 met Chinese letters arabl.sch
schrift SC..hrijven. Als het. ge]beurt getulgt he van gebrek
aan polltl.ek inzlcht, als het
lukt getuigt het van politieke
dcmheid van velen.
De analyse die ook Amada maakt
zegt van Rusland dat er al lang
een staats-(monopolie-)kapl.ta-
lisme is dat in heel de wereld
probeert invloed te krijgen
voor el.gen profl.jt.
De tl.entallen voorbeelden van
ekonoml.sche uitbUiting door
Rusland overal ter wereld. De
militaire interventie in Tsje-
choslovaklje en Pakistan. De
steun van India om China bin-
nen te vallen zijn evenvele
redenen waarom Amada zich richt
tegen Rusland waarvan ze zeggen
dat hei '~oc1aal' is in woor-
den maar 'Imperialistisch' in
daden en dus sterk aangeklaagdL- moet worden,_ ~
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Omdat hu dil. [aa»: hU 6e.utjatJ/l van
onze. wt.i.e. 6 u, omdat. 550 j atJ/l bU jlU.
ge.v.<.eAd te. moe-ten woMen zowel doo«
de. I>ta.d all, doOIL de. wt.i.VeA6ueU ze16,
W46 eJt ge.en mogeUjfl.hud VOOIt de. I>.tu-
de.nte.n een ope.n.&tgl>l>pe.e.ch te. houden.

En dti6 wtJtden we. le..tte.Jtlijll. en 6igUWl-
Ujll. de. 1>.tIu1at opge.goo'<'d.lnde.Jtda.ad ,
.&t ondeJLUnge. a~p1L4ak mu de. bUIIge.-

ttlt~van.~dc." I> ta.d Le.UVe.n.VLde..J!J'I.i.e.
ze.1Tzou - de. 1VWt~1UlD1I ai e.Vtb.iëcWaM-
di.ge. I>tou I e.ve.n ophouden te.1L hoog.te.
van de. Gazu van An.áoeJlpen op de. Bond.

De. I>toe-t kwam .&tdvLda.ad. VeJtge.ze1d van
3 lti.je.n di.k IwlLdon van de. I>te.deUjll.e.
poU.ü.e.. De. I>.tude.nten gaan ~a1t6 ove.1L
de. Gond I>taan. De. 6Wlll.en nade.lI.e.n. De.
keA6VeA6e. tuwtgJta4dvoo1LU..tteA ne.emt de.
PKk!LO~oon .&t de. hand om e.er. ll.olLte.
I>pe.e.ch te ge.ven. Plot/> on..tl.taa..t VI. pa-
Il..i..e.k..De. nUkken I>taan Onlt uU e1katJ/l.
Algemene. vvullaJt.ll.ing zowel u.<.j de. I>tu-
de.n.te.n all, b'<' j de. Jt.e.k.tolt en de. bUIIg e.-
me.U te.lL. EIL (L'O!Ldt nog, te.vVl.ge.e.66,!le.-
!LOe.pe.n dat di.t .tU.u .u. aaJtge.vlt4afld
en go e.dge.ke.wr.d •Ach-te.Ir. de. st» U dui.ken
e.1lk.e.le. I>pan do eken op.We.e.1LI>tolLme.n de.
~UkI:UJt VI. op a5 en gaan zo bJt.u.u...tte
ke.eA dat e.Vt V!LOtM.IIvan Un deA u.U:ge.-
nodi.gde. JLe.k.tolLe.n u..i...t Ne.deJLland tegen
de. g!LOnd gaa.t.

He-t akadem.i.e.jOAll, he-t 550· ,(1.'46 be.gon-
nen.

Tijdens de recept~e op de Hallen moch-
ten de studenten hun openingsspeech
houden.~~ar dat is bijzaak.
~at op straat gebeurde heeft de gemoe
deren te zeer verhit.Een toekijkende
kommandant van de rijkswacht geeft
kommissaris leven onder zijnvoeten
o."Wille van het brutaal en ondoordacht
optreden van zijn personee1.Oe burge-
meester loopt ~aad rond.Alleen Oe

niks..qeboOJ:d.,noc)\..~.
en loopt" zelfverge-noegd liiëteen glas
champagne rond.

WatJ/lOm WeAdvl ;tJi..j van 1>.tIu1at geklopt 1

De politi e van Leuven had bed chten
opgevangen als zou TAK ên A~ADA samen
herrie schoppen.Dit getuigt al genoeg
van de nahitei t.Want die twee groeper
sa~en zal ik in mijn hele leven niet
bij elkaar zien,denk ik.Toch niet zij
aan zij.
Wat eveB~e1 de ondoordachtheid nog
meer aantoont van de politie is het
feit dat zij zeker een half uur naar
ons staan koekeloeren. Geen enkele
haalt in zijn hersens om te komen
vragen wie wij zijn.En waarvoor dienen
de heren van de BOB dan.Ook zij ston-
den errond.

Lees verder op blz 3



De kringraad is de vergade-
ring van de presessen van
de circa 24 kringen van on-
ze unief. Als dusdanig is
de kringraad reeds enkele
weken aktief. Daarom geven
we je hier een kort over-
zicht van de punten waarmee
we ons de eerste 2 vergade-
ringen beziggehouden hebben,
dan heb je een idee van onze
werking.
Het is één van de taken van
de Kringraad de 4 studenten
aan te duiden die in de Aka-
demische Raad zullen zete-
len ; de voorzitter en de
ondervoorzitter van de
Kringraad, die naar buiten
optreden als vertegenwoordi-
ger van "de" student moeten
hier zeker bij zijn. Van
deze 4 mensen komen er 2 uit
humane en 2 uit positieve
wetenschappen.
De KR verdeelt bovendien een
pakket subsidies onder de
kringen, deels een vaste
schijf, deels op basis van
aktiviteiten. De financiële
kommissie van de KR die dit
geld verdeelt moet vertegen-
woordigers bevatten van 3
grote en 3 kleine kringen.
Tenslotte stuurt de KR nog
2 ~~!.~::v?.~~~de:.financi~le_
komm1ss1e van de ASR en-één
kontaktpersoon naar de weke-
lijkse redaktieraad van VETO

DE AKTIVITEITEN

VAN DE

De grote brok van de 2e KR
(lokt) vormden dan de ver-
kiezingen van de funkties
binnen KR. De motivatie van
de verschillende kandidaten
was vaak uitgebreid, de dis-
kussie achteraf verhelderend,
vooral voor Paul. Uit de bus
kwamen volgende dapperen :
Voorzitter: Herman (VTK)
Ondervoorzitter: Tony

(PoZitika)
Leden Akademische Raad :
CarZ (VRG) en PoZ (Bios)
Financiële kommissie ASR
PoZ (Psycho)
Redaktielid Veto : Jaak
(Wina)
Financiële kommissie KR
(dit is een taak voor kringen
en niet voor personen ) :
Chemika, Historia, Landbouw,
Medika, Pedagogie, Theologie,
VRG, Wina.
Verder hadden we vanavond en-
kele gasten : eerst kwam een
charmante jongedame van de
Dienst voor Studie-advies de
initiatieven voorstellen die
haar dienst inricht op 16 en
23 oktober i.v.m. "Financie-
ringsmogelijkheden voor post-
graduate navorsing en specia-
lisatie in binnen- en buiten-
land" (telkens te "Ou, Vlaam-
se L-eergangen).
Vervolgens kwamen de twee
studentendokters hun prOble-
matiek voorleggen ;'meer
hierover lees je in het ar-
tikel van de Sociale Raad.

Op de agenda van de eerste
KR (23 sept) stond onder an-
dere de verkiezing van deze
13 funkties. Het spreekt In de zaak van de (toen nog
echter vanzelf dat het pro- te verwachten) woelige kon-
blemen schept als je moet frontatie tussen VMO en AFF
kiezen tussen mensen die je wer~ unaniem besloten de VMO
van haar nog pluim kent ; akt1e sche~p af te keuren.
zelfs een grondige motivatie Het gaat met op beide "ex-
verandert daar niet veel aan tremen" af te keuren, want
Bovendien waren <Jemeeste Ie: VMO komt naar Leuven om de
~e~ niet op de hoogte van de bes~aande studentenorgani-
JU1ste inhoud van deze funk- sat1es te ontmantelen en wil
ties. Daarom werd besloten dus zuiver afbrekend werken.
deze verkiezingen uit te Tenslotte werd een aktie ge-
stellen tot de volgende KR. pland op de opening van het
Uitvoerig werd gediskussieerd akademisch jaar, omdat de
over de argumentatie van het studenten dit jaar het recht
KVHV om op zwarte vrijdag- was ontnomen hun standpunten
avond een Vlaamse betoging te te formuleren op de akademi-
houden. Het KVHV was niet sche zitting. Er werd een
aanwezig om haar standpunt te kommissie aangeduid om een
verduidelijken zoals afgespro- rede te schrijven rond de
ken was. Waarom de KR zich problematiek De cr-co-Humo ï.e c-
niet akkoord kon verklaren Geens, so~~ale voorzieningen
met bepaalde punten van het en onderw1Js. Meer hierover
KVHV-opzet, kon je lezen in ~ees je in andere artiekels
de vorige Veto. 1n deze en volgende Veto.

BEVRIJOINCSPERSACENTSCHAP ZOEKT MEDEWERKERS
Op woensdag 22 oktober om 20 uur gaat er op so-
ciale raad een kontaktvergader1ng door van het
Bevrijdings pers agentschap. Alle geinteres-
seerden zijn hartelijk welkom ! Meer 1nformat1e
over BPA vindt U reeds in de Info-brochure van
VETO.

Vergeet geen abonnement te ,,", _
nemen op het BPA-bullet1n.

"

VETD-INFD
OUT

UL!
Beter laat dan nooit; hierom
maken wij ons bekend aan U.
ULK -universitaire leiders-
kring een benaming uit de zes-
tiger jaren- wil een'thuis ,
zijn voor studerende chiro-
leid(st)ers. Natuurlijk zijn
ook oudleden en ook mensen
uit andere jeugdbeweg1ngen
welkom.

Wij komen elke woensdag om
20 uur op Tiense Vest 128
b1j elkaar. Onze aktiv1tei-
ten z1jn hierbij gericht op
dr1e vlakken. In onze ont-
spanningsavonden kan je steeds
1deeMn opdoen voor in je ei-
gen groep. Op het specifieke
cha r-ovLak zijn we zowel ge·_:
r1cht op afdel1ngswerk1ng als
op algemene vragen bijvb gelo-
ven en jeugdbeweging. En ten-
slotte is er het vlak van
dlenstverlening aan iedereen.
In onze gezellige barkelder
kan je hlerb1j rustig keuvelen
een kaartje leggen •••••
Verder vind je bij ons een
pingpongtafel en als hulp een
stencildienst en een documen-
tat:::eschap.-Op~én van de ze-
ven kamers kan je altijd ie-
mand vinden die tijd voor je
heeft. En dan 1S er ons tijd-
schrlft met pit en lnhoud :
het "ulkaatje"

We hopen jou ook eens een
keertje te ontmoeten 1n ons
huis.

DE KEGELAAR
In het begin van het nieuw
werkjaar is het well1cht goed
om jezelf nog eens voor te
stellen aan al de mensen die
je nog niet kennen of aan hen
die nog niet wisten dat ze ook
uitgenodigd zijn op onze maan-
dagavonden.
De kegelaar is een volksdans-
groep bestaande uit enkele
spelemannen en een aantal
dansers, voor het grootste
deel studenten. Wij probe-
ren er een vriendengroep van
te maken die openstaat voor
iedereen.
De maandagavond brengen w1j
door ln café "in de Munt",
in de Muntstraat. Dan wordt
er gedanst op de wijsjes van
onze spelemannen met tussen-

door de tijd voor een plntje
en een babbeltje met oude ~.e-
kenden en nleuwe onbekende
gezichten. \~ woensda~avond
gaan -Vii j b·..Jlen e
11 rond 19 uur. Zoek je naar
een gezonde ontspanning en
ZOu je graag wat mensen leren
kennen, kom dan eens naar een
maandagavond. Het lS niet no-
d1g dat je voorheen al ge~
volksdanst hebt. De dansen
worden uitgelegd en je zal
gerust kunnen volgen.
lssch1en voel je nlet zoveel

voor volksdansen, maar zou
je wel graag ons orkestje ver-
sterken met één of ander
lnstrument en dan ben je ook
heel welkom.
Dus : maandagavond van 20
tot 22 uur. We nodlgen jullle
u1t om het eens te komen pro-
beren.
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WOENSDAG ... EN WAT NU?

De 'uitbuitende'
wolf moet dringend ontmaskerd
worden in z1jn 'sociaal' kleed.
net WO is ook tegen Amer1ka,
natuurlijk want de afhankelijk-
heid van Europa t.o.v. Amer1ka
staat de uitbouw van een sterk
Europa in de weg. Een eerste
,vere1ste hiervoor is inderdaad
zich los te maken van deze po-
litieke ekonomische en mili-
taire macht. D1t standpunt
wordt ook door Amada ingeno-
men, maar dan n1et om onder-
tussen een staat op te richten

lop het model waarvan dat manne-
tje met zijn snor droomde.
30 miljard voor gevechtsv11eg-
tuigen : daar zijn ze tegen om-
dat die militarizering in Na-
toverband Europa politiek, mi-
litair en ekonomisch aan Ame-
rika bindt en omdat de wapens
1n dienst staan van de klasse
die alle touwtjes trekt.
Ze zouden ze niet afkeuren
als d1e 30 miljard kon d1e-
nen voor het behoud van een
maatschappij die door een zo
breed moge11jk politieke mas-

Isa wordt gevormd en waar de
wapens niet gehanteerd worden
voor een ideolog1e d1e alleen
alleen maar een minderheid
echt ten goede komt.
De 1nhoud van hetzelfde or-
.dewoord is dus dU1de11jk an-
ders maar dat moet je weten
voor je kommentaar geeft.
Toch zijn er maar wein1gen on-
tder onp d1e zich daaraan
,houden.

De be~05ing '5 avonds 6.00u.
errote promotor voor deze beto-
ging .as vooral de RAL die ab-
soluut wilde dat alle progres-
sieve beweg1ngen 1n één beto-

~pten ?m_~!ilP:d_e_l~j~_te
n-voor~eQereen.dat ~le

ar dan ook alle progressie-
ve organ1saties tegen de VMO
en zijn betoging waren gekan~.
Op die manier wordt het VMO
politiek geïsoleerd en hopen
zij ook de groel van deze
groep tegen te houden doordat
nog nlet ge~ngageerde mensen
ij het zien van zoveel afkeu-

rlng niet bij hen zouden gaan
meestappen •••
'De rellen 's avonds •••
Als je de veld~lag van dichtbij
hebt gevol~d, dan zal het wel
duidelijk zijn dat h1er niet
gesproken werd 1n termen van
"De 11eve vrede sch1jnt als ~
klaterend goud 1n het beekje'
Een verklar1ng voor dit op-
jtreden•••••
IAmada gaat uit van het histo-
r1sch materialisme. Dat bete-
kent dat ze stellen dat de ge-
sch1eden1s een zekere materiU-
le gegevenheid is en dat dus
1n die geschiedenis naar wet-
ten, re..:elskan Itezochtworden

vervolg voorpagina

zoals in de natuurkunde en dat
deze achteraf opnieuw kunnen
gebruikt worden om de geschie-
denis te benaderen, te toetsen
te analyseren. Een vereiste is
natuurlijk dat je ernstig stu-
die maakt van die geschiede-
n1S. Als je de werke11jke
grond van 40-45 gaat zoeken,
dan schrijf je niet 1n geschie
denisboeken dat de oorzaak van
W.O. 11 het oorlogszuchtig ka-
rakter van het Duitse volk is.

Als je grondig het fascisme
bestudeert en een zo juist
mogelijke analyse probeert te
maken dan zie je dat het fas-
cisme niet zomaar kwam. Dan
Z1e dat er een evolutie aan
voorafging die de komst later
mogelijk maakte. Dat getroffen
maatregelen geleidelijk aan-
leiding vormen, reeds een fas-
cisering inzetten totdat het
openlijk door een groep als
institutie wordt ingeplant.
Als ge dit proces goed geana-
lyseerd hebt, dan is het moge-
lijk later opnieuw die elemen-
ten te herkennen die een aan-
duid1ng zijn dat het klimaat
voor fascisering groeit, dat
reeds een evolut1e 1n die
r1chting ingeslagen wordt.
Ik zeg aanduiding, nog niet be-
wijs, ook al is de situatie
veranderd en is de kontekst
anders en is de vorm waar1n •
het proces zich afspeelt vol-
gens so~gen niet te verge-
lijken met die van v66r 30
jaar. Een grondige analyse
stelt je in staat een evolut1e
in d1e richt1ng te ontmaskeren.
De analyse die op d1t ogen-
blik wordt gemaakt toont dat
een aantal processen -inleiders
van een fascisering- weer
opduiken.
Ze zegt niet dat het zeker komt.
Ze zegt ook niet dat het f
cisme er al 1S. Ze zegt wel
dat er aanduidingen bestaan en
dat we d1e ernstig moeten ne-
men. Want ••••

Als het effektief zo was, dat
er geen krisis te verwachten
was, zou men inderdaad van te-
kenen als het opkomend VMO geen
schrik moeten hebben. Nu de
topkr1ngen echter zelf zeggen
dat de krisis die van de jaren
30 wel eens zou kunnen over-
treffen, is er alle reden om
~'O en aanverwanten ser1eus
ernstig te noemen. "430" se-
r1eus ernstig te nemen. De in-
menging van het Verbond der
Belgische Ondernemingen 1n de
reger1ng serieus ernst1g te ne-
men. De uitbouw van BOB en
~jkswacht serieus ernstig te
nemen en ons vragen te stellen
waar derge11Jke o1ngen KUnnen
naartoe leiden. Ik maak geen
voorspellingen.

Een tweede uitgangspunt is de
aard van het fascisme zelf.
Er wordt gemakkelijk gezegd
dat de ~'O een folkloregroep-
je is. Dat heeft men indert1jd
van da e 5 man en een halve
paardekop in Duitsland ook ge-
zegd. Hitler was een onnozel
korporaaltje. Toen hij een mis-
lukte staatsgreep probeerde
was dat kleine ventje met zijn
snorretje een waanzinnige. Het
fasc1sme is er toch maar geko-
men, en al te lang heeft men
z1jn kracht geminimaliseerd.
Vermits het WO voor "orde,
recht en staat" zijn, vinden
ze gemakkelijk weerklank 1n
tijden van onrust. Het domme
is echter dat niemand gaat kij
kenwelke orde en welk recht
door hen gepreekt wordt. Doen
we dat wel, dan zeggen we NEEN
Dan zeggen de ouderen : "Ik
hoop dat onze jeugd dat niet
zal toelaten" Welnu ••wij zijn

_--:.die. je
Als je neen zegt en je weet '
dat uit de aard van zichzelf
het fascisme alleen de taal
van het geweld verstaa~, dan
moet ~e ook de logische gevolg
trekking kunnen maken, en de
taal kunnen gebruiken waar
ze vatbaar voor z1jn. Dan
spreek je ook niet over het •
demokrat1sch recht voor een
organisatie d1e 1n haar doel-
stelling openl1jk antidemokra-
tisch 1S. Ook al ben je tegen
geweld en ben je voor de demo-
kratie, je bent niet zo gek je
principes te handhaven als ze
tegen jezelf uitdraaien.
Geen geweld gebru1ken is een
afspraak die opgaat als ieder-
er zich aan wenst te houden.
Het fasc1sme wenst dat niet !
Vanaf dat ogenblik is dat
pr1ncipe ook niet meer bindend
voor jou !

En nu nemen we onze verant--
woordelijkheid op.
Principes en f1losofische be-
schouwingen zijn maar al te
vaak een welkom instrument om

zich achter te verschuilen.
Ondertussen halen anderen voor
ons de kastanjes uit het vuur,
ook al beseffen ze het gevaar
door ons misschien 1n de steek
te worden gelaten. We zijn
immers best 1n staat morgen
met "430" aan te komen draven.
In ieder geval is het nu tijd
om stelling te nemen.

Woensdag is voorbij, maar het I
politieke leven staat O1et stil
Trek je de konsekwenties uit
de geschiedenis of trek je ze
niet ? In ieder geval : vorm
je polit1ek rond dit probleem.

De Schrijver

oeUge ·ope.ni.ng VQIl hu aJuu1t.mie.jtuVI.

Het blijkt in Leuven zo te zijn dat
'het personeel' niet moet denken,
alleen maar slaan is de leuze.Wat
ook nog interessant is : ergens in
hun reglementen staat vermeld dat zij
de plicht hebben eerst te vragen om op
het voetpad te gaan staan.Enfin,in
Leuven is men direkter.Men zet er
op zonder iets te vragen.

(~.

Wat we dus eigenlijk hadden willen zeg
gen op straat is het volgende:
(samengevat) , Daar de universiteit in
hoofdzaak op studenten gericht is,houd
de kringraad er uitdrukkelijk aan het
spreekrecht van de studenten ter gele-
genheid van de opening van het akademi
jaar te bestendigen.
Als voorzitter van de kringraad wil ik
dan ook de opinie van de studentenbe-
volking verwoorden.
Oe universiteiten worden beslopen door
een Hunb lettig Oe Crookodil achti g rep-
tiel dat quaerens quem devoret,met
wijdopen gesperde muil toekijkt.In prin
cipe slqiten we ons dan ook aan bij de
universiteiten,maar gaan in geen geval
akkoord met de manier waarop wij be-
snoeid worden.Onze vrees is nl. dat de
Akademische Overheid op de verkeerde
rug zal besnoeien,nl. op de onze,op de
sociale sektor.
Ook de hervorminspolitiek op onderwijs
vlak staat ons niet aan.Oe demokrati-
sering van het onderwijs wordt afgeremd
door tal van mechanismen. I
Het uitbetalen van de studiebeurzen.
de numerus clausus en het fanemen van
de studentendokter zijn duidelijke symp
tomen.
Ten slotte onze verontschuldigingen
dat wij U even hebben opgehouden op
straat.



STRUKTUREN

ORGANISATIES

INMENGING VAN DE

SPORTRAAD

Studenten die regelmatig het

universitaire sportcentrum

bezoeken or anderen die re-

gelmatig krantenartikels i.v.

. universitaire sport door-

nemen, worden dikwijls gekon-

met namen als :

Gemengd Komité,

CLOS-CUEPS, ILO enz. om er

aar enkele te noemen. 't Is

ook begrijpelijk dat je

spijt moet bekennen niet

vaag te be-

wordt gepraat.

n misschien verwekt dit bij

ommigen wel enige wrevel en

en reaktie van : ~Ach die

sport tochl Wat is dat voor

een ingewikkelde boell~

Het ligt juist daarom in de

bedoeling van dit artikel

kleur te bekennen en infor-

matie te verschaffen over be-

staande universitaire sport-

bonden en o~ganisaties . On-

danks alle eventuele saaiheid

van dergelijke artikels, veel

sportief leesgenot I I

Ons telefoonnummer is nog

nltijd: 016/23.38.51

1. SPORT-

RAAD

~
AMENSTELLING

e sportraad bestaat uit :
- vertegenwoordigers van

de kringen
- afgeY~ardigden' van de''pe-

da's en studentenhuizen
- verantwoordelijken voor

de speciale sporten
it deze leden wordt elk

jaar een bestuur gekozen.
Voor dit akademiejaar zijn
het: voorzitter: Terrie

Verbiest
ondervoorzitter: J.P.

Wuytack
bestuurslid: P. qabriëls
vrijgestelde: Hilde
raadgever: G. Deleu,

sportdirekteur K.U.L.
WERKING

- Vooreerst zijn er vertegen-
woordigers in andere orga-
nisaties nl. Gemengd Komité
(cfr. verder in dit artikel)

- De eigen werking:
-Kompetitiesport: tussen de
verschillende leden, naar
keuze uit volgende sport-
takken: voetbal, volley,
basket, handbal, ping-pong
(jongens en meisjes)

-massasport: massacrossen,
atletieknamiddag, propa-
gandasportdag
-stimuleren van de sport.

- ~aak t.O.V. K.U.L. beheer
voor het bekomen van de no-
dige installaties. (bestaan
van een werkgroep

Ons adres blijft:
Tervuurse Vest 101
3030 Heverlee

2. B.U.S.F.

(Belg. Univ. Sportfed.)

Elk jaar organiseert de
B.U.S.F. een ganse reeks kam-
pioenscappen voor dames en
heren voor haar aangesloten
leden. In het afgelopen jaar
telde B.U.S.F. volgende le-
den: RUG-KUL-VUB-RCAE (Liège)
UCL-ULB-UEM (Mons) -RUCA-
UFSIA-FUCAM (Mons) -KMS-
VLEKHO (Brussel) -ICHEC (In-
.ti't·ut=dfo8·Hal<tea··EtU.i4:8
Commerc. et Consulaires.

De KAMPIOENSCHAPPEl. 'die BUSF
organiseert betreffen bijna a
alle mogelijke gebruikelijke
sport takken voor dames en he-
ren, evenals gemengde sporten
zoals paardrijden en zeilen.
Elk aangesloten lid kiest aan
welke sporttakken wordt deel-
genomen. Er wordt een kampi-
oenstitel toegekend voor elke
sporttak en bovendien een om-
nisportrangscikking opgemaakt
voor de dames en de heren.
Het is misschien interessant
de uitslagen te vermelden die
de universitaire KUL-ploegen
hebben behaald binnen het ka-
der der BUSF.
Kampioenschappen 14-15
Deelname in elk der 11 kam-
pioenschappen
Heren 1° in atletiek, judo,

cross, voetbal, vol-
ley, zwemmen.

2° in badmington, bas-
ket, gymnastiek,
handbal, hockey.

3° in rugbyen tennis

4° in roeien (van 6)

5° in tafeltennis
waterpolo (van 1)

Naast schitterende
resultaten is KUL
opvallend zwak in
volgende sporttakken
Omnisportrangschik-
king l°KUL voor ULB
UCL en RUG.

Gemengde sporten:
1° in zeilen, 3° in
paardrijden
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DAMES: Ondanks het vooralsnog
ontbreken der
drie eerste jaren voor meis-
jesstudenten L.O. werd voor
het eerst deelgenomen aan al-
le kampioenschappen.
Er werden goede resultaten
behaald
1° in atletiek, cross, zwem-

men

2° in basket, gymnastiek. vol-
ley

3° in badmington, roeien (van
drie) schermen (van 4),
tennis.

4° en laatste in tafeltennis

Omnisportrangschikking: 1°
KUL (88 ptn) voor ULB (11)
en RUG (69)
Opm. De weerspannige houding
van RUG voor sommige kampioen-
schappen, vanaf maart, heert
de overwinning van de KUL fel
vergemakkelijkt, hoewel niet
in de hand gewerkt.

SPORTRAAD EN B.U.S.F.

Vermits BUSF zich slechts be-
kommert om de elitesport (de
beste van elke universiteit)
heeft de sportraad zich maar
weinig bemoeid met deze orga-
nisaties. De sportraad heeft
immers als voornaamste doel-
stelling de MASSASPORT. (via
massa-organisaties en facul-
taire kompetities) en dat
kan moeilijk vanuit nationale
instanties georganiseerd wor-
den.
Niettemin wordt KUL vertegen-
woordigd door 2 studenten (
bestuursleden van de sport-
raad) plus een oud-student.
Op deze manier worden de be-
langen van de KUL-studenten
verdedigd op nationaal niveau.

Cursiefje: zoek een nieuw
nederlands woord voor iemand
die-dl;·::;port.111leen·ssn- de tap-
kast beoefend :
een sprintelier, een dranquetil
een sportepakker, een hikstap-
springer, een suppotter, een
cafeonisma
(voorstellen inzenden op Bo-
gaardenstraat 3)

3. GEMENGD KOMITE UCLOS-CUEPS

Staat in ~oor het beheer van
de sportorganisatie te Leuven:
in stand houden, nationalise-
ren en uitbreiden van de infra
Zij heeft de beslissingsmacht
voor de toekenning en reserva-
tie van de terreinen en lokalen
van het sportinstituut.
Het komité bestaat uit :
- een delegatie van het Cen-
trum voorzitter Prof. Ostyn

erevoorzitter Prof. P.P.
De Nayer

- een secretariaat: de heer
Deleu (KUL) en de heer Re-
nard (UCL)

- afgevaardigden van sportraad
C.S.E.
I.L.O.

wetensch. pers.
De sportraad heeft een belang-
rlJke funktle te vervullen bin-
nen het Gemengd Komité. Voor
haar werking vb. uitleendienst
accomodatie, materiaal, en ver-
wezenlijking van haar aktivi-
teiten is zij immers recht-
streeks afhankelijk van de mo-
gelijkheden die door het UCLOS
CUEPS worden gegeven.
Zo werd bv. bereikt de terrein-
en voor interfakultaire kompe-
titie te reserveren voor de
loop van het jaar, terwijl nor-
maal slechts reservatie binnen
de 14 dagen geoorloofd is. Te-
vens werd heftig geprotesteerd
tegen de overtreding van het
tennisreglement.
Bovendien is er een financieel
probleem: terugtrekking sub-

sidies van BLOSO enerzijds, en
de beperkende maatregelen van
De Croo anderzijds veroorzake
een nijpend geldgebrek. Dit
geeft noodzakelijk aanleiding
tot besparing, terwijl boven-
dien niet langer wordt geduld
ZONDER SPORTKAART van de sport
akkomodaties gebruik te makenl

Verder is er inspraak in de ver-
deling van de uren van monitore~
voor initiatie en training. For,
muleren van voorstellen, regle-
menteringen, vernieuwingen beho~
ren eveneens tot de agendapunte

Een blik in de toekomst: met de
volledige overheveling van del
UCL naar Ottignies, die eigen
lijk al lang gepland was) ver
liest UCLOS-CUEPS haar betekenis
Het ligt dan ook in de lijn van
de verwachtingen de sportraad
in die zin verder uit te bouwen
dat zij haar vernieuwde taak
kan overnemen en de ontstane
problemen kan opvangen. Dit b
treft dan tevens het verzorge
van de elitesport i.v.m. B.U.
F. kampioenschappen, een taak
die nu volledig door UCLOS-
CUEPS wordt op zich genomen.

Cursiefje:

De atletiekkam
pioen lag in bed
met een zware ve~

koudheid. ~
~U hebt koorts'
zeide de dokte
~Hoeveel~

,j ~:~~tendertig ize-

11 ~Wat is het we
;:::::; reldrekord?~

:",._.~ .... ~

4. I.L.O. : Insti tuut voor
Lich. Opleid.

Een departement van de Fakul
eit GeneeSkunde. . --

Departementsvoorzitter:
Pof. Ostyn
Het ILO heeft de beschikking
over tal van lokalen en sport
tereinen van het Univ. Sport-
centrum, bedoeld voor de op-
leiding der studenten Lich.
Opvoeding

ILO en massasport
De toekomst van de massasport
is niet zo rooskleurig. Men
heeft de indruk dat de voor-
rang wordt gegeven aan de stu
dentenvan het ILO, ten koste
van de massasport.Dit jaar bv
heeft het ILO de grote sport-
hall voor tyeederden inge-
palmd van 13u tot 15u, uren
die vroeger beschikbaar waren
voor de massasport. Reden
hiertoe was het tekort aan
beschikbare terreinen gekom-
bineerd met de uitbreiding
van het studentenaantal.
Zowel het ILO als de massaspor-
ten ondervinden nadelen van
de onvoldoende sportakomoda-
ties aan de KUL.
Doch in plaats van zich aan
te passen aan dat gebrek is
er duidelijk een neiging van
het ILO zich te verrijken ten
koste van de massasport. Voor
de sportraad is dus ook hier
een belangrijke taak weggeleg

Kijk 'ns
naar de
kalender!
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DE NIEUWE ARBEIDERSKLASSE.

Politieke funktie en theorie
van de nieuwe arbeicersklasse.

Door de vertechnologisering
en verwetenechappelijking van
de arbeid, verandert de ver-
houding tusuen geestelijke en
lichamelijke arbeid en heeft
zo eon struktuurveranclering
van de arbeidersklasse zelf
tot gevolg : "De kwab tatieve
en kwantitatieve toename van
geestelijke-kreatieve arbeid
leidt tot dé ontwikkeling van
tendenzen in e&n richting van
een sterkere so~iaal-ekonomi-
sche toenadering tussen arbei-
dersklasse en intelljgentsia.

In de overgangsperiode van de
gemechaniseerde massaproduktie
tot volledi6 gerationaliseerde
produktiemethoden on~wikkelt
z i ch eer.arheidersklasse die.
noct aar. de starre voorstel-
]ing van een door ekstreme ma-
teriijle Verelendung gekenmerkt
industrieproletariaat beant-
woort en evenmin reeds de be-
lichaming is van de 'produk,-
tn eve totaalarbeider' , w8i\rin
de :Jcheiding tusst'nweten-
echappe Lijk en direkt pro-
dukt1eve arbeid opgeheven is.
De huidigc inneerlijke samen-
&telline v~~ de arbeidersklss-
se laat eerder een erote ge-
laagdheid zien d1e zich -met
betrekklng tot de verschil-
lende groepen p.r~ lagen van de
loonafhankelijke klaose in
haar geheel- manifesteert in
ver-s clu llend e vor:nen van ar-
beidsrelaties, beloning, op-
leld:':r>g,kul tvr~le behoeften
en aoc i aa'I milieu. Er ....ordt
vaak bewE:!erdCl,atde arbeiders
d.::;se~ir. ~et mouopo'Li e'-ka-

p1tnlis:;isuh syoteem Z,011 zijn
ge~ntegreerd door de stijgende
levenst~ndaarn en de politie-
ke en exonomi sche deelname
aan de instandhouding van de
bestaande sociale verhoudingen
Tengevolge dbarvan zou ook
het k1assenantagonL9me verdwij
nen. Dez~ bewt'r1n, kan de wel'
kel~j;{e claa.tschappelijkesitu-
at1e van de arbeidersklasse
i1e geer>produkt1cmidde1en be-
zit !loch daarover de bee::hik-
kingsmacht ;'.eeft,sle~hts
versluieren. DIt neemt niet
weg dat ZJ eh zonder eruge tvlij
fel de VCRMEN ....an Ot'klasoen-
tltrLjdhebben é:ew1jngcl.
De krisiA van het ouoe systeem
van klH.Hsificert:!nnaar beroe-
pen', het ontstaan van nieuwe
be r-oeper., de 11.i euwe re]atie
tusuen ~:"'beidsdu'lren ui tuui-
t Lngsintenarteit, Ilege1eide-
lijk~ ver-vangrng vzn de oude
vii jze om Ilptloon te ber-ekenen
di..op een individueel met>1.-
bare prest~tie berustLe, door
het bs-pal.en van de funktie van
d~ wa.--rarbeidakr-acht in het
pr-odik tiepr-oces, en de volle-
,u ëe onderwerping var:de i.n-

dividvele arbeieer onder een
exakt gepland arbeidsritme,
vereisen van de arbeidersbe-
weging een strategie die .
niet meer uitsluiteno kan
worden afgesteld of afgeleid
uit de traditionele konflikt-
vormen van ne klassenkontra-
oikties.

BElJU{GEKIDENTITEIT.

Nu ontstaat het bewustzijn
van de afzonderlijke groe-
pen binnen de arbeidersklas
se lliet noodzakelijk uit
het inzicht in de objektieve
maatschappelijke positie van
de arbeider~k1asse ~n haar to
telite1t. va:r>daarhet probleem
waarvoor een op doelstell~n-
gen van een sonialistische
maatschappij gerichte arbe1-
dersbeweging thans staat, nl.
de ohjektieve belangen1oenti-
tie~ van alle 100naf~anke1ij-
ken, di e achtor- de gr-oepsepe-
cifieke arbeids- en 1evens-
omstand~gheden verborgen gaat,
zichtbaar te maken en te arti
kuleren als een offensief
klassenbewustzijn.

DEFENS:EVE INTEGRATIE.

We stellen dus dat veranderin
een Ln het produktieproces.,
met nAme de vertechllologise-
ring, diepgaande invloed heeft

een algehele demokratisering
van het bedrijsleven : uitbrei
ding van gekwalificeerd zelf-
zeggenschap. Een dereelijke
mobilisering is echter on-
mogelijk als de vakbonden niet
over politieke alternatieven
beschikken voor de toenemende
machtconcentratie in het par-
tikulier bedrijfsleven, die
versneld tot stan~ wordt ge-
bracht door techllologlsche
tendenzen in het produktie-
proces. Men zal dan voor de
vakbond strijden en voor de

ondrechten in het bedrijf
en daarbu1ten), als men weet

met welk doel en met welke
inhoud.

MALLET.

Hier brengt Serge Mallet het
het inzicht dat de analyse van
de samenhangen tussen technolo
gie, produktie, arbeidsrela-
ties en bewustzijnsvormen van
des te groter belang is naar-
mate vakbondsakties steeds min
der uit een aaneengesloten
kollektief belang van heel de
arbeidersklasse spntaan kunnen
voortvloeiel;l.
Mallet gaat uit van een ont-
wikke11ng van het kapital1sme
waarin hij drie hoofdfazen on
dersche1dt. Van daaruit komt
hij tot de definiäring van de
arbeidersklasse, wier verander

D1t artikel is vooral gebaseerd
op het belangr1jk werk van
Serge Mallet.Hij mi1iteerde
van 1944 tot 1956 in de P.C.F.,
waarvan hij sinds de stichting
aan voorn~ leider en teore-
tikus was. Van zijn politiek
werk op het vlak van journalis-
tiek is zijn boek "La Nouvelle
Classa ouvrière" zeer vormend.
(Ed.du Seuil).

op de ~lrbpiderArelat1eA.
Hoe reageren nu de vakbonden?
We noter,n twee hoofdstro-
mIngen.
Er.erzijds zijn er de vazbonden
die de levens'IooTWa.&'denbin-
ne het kader' van het bestaan-
de maatschappijsystl-lemwillen
aanpaFsen aan dt'verandering
door de au~omatisering. Zij
formulercn eioen dic 10utcr
defenoicf ~ijn : instelling
van e&n nationaal planburo,
6"garanlleerde tewerkstelling,
desnooe~ in de hewapeninossek
tor, vCMLiGingabeleid voor de
industrie ••••
Deze eIsen zijn defensief :
de problemën worden geredu-
ceerd tot louter oateritlle
en administratieve aspekten.

Daartegenover sLaat de strate
gie Va:l een mobilisering voor
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de situatie op het terrein
van de industri~le produktie
nieuwe vormen van klassebe-
wustz1jn voortbre~.
In de eers~e ontwlkke11ngs-
faze van het kapitalisme te-
rustte de produkt1e overwe-
ge~d op afzonderlijke groepen
van nmbachteli.j eeschoolde
arbeiders zonder ondez-La.nge
samenwerking. Deze faze ging
over in de faze van de indus-
tr1~le massaproduktie d1e 01'-
denkbaar was zonder de aanwe-
z1ghe1d var>grote arbeids- en
produktieeenheden en dIe het
type van de traditionele fa-
brieksarbe1der voortbracht,
evenals de ma!ösa der ongekwa-
llficeerde arbeiders (reserve
1eger). In het bewus tzrjn van
de ambachtelijk geschoolde
arbeider had zich de Hrvaring
van de tegenspraak tegelijk

EEN NEUSHOORN .
Voor jouw kot bijvoorbeeld. Kom eens rond -
neuzen op de LUIZENMARKT die doorgaat op de
BRUUL, WOENSDAG 29 OKTOBER van 16 tot 20 h.
W1e weet wat je er nog allemaal v1ndt. Je
mag ook komen verkopen, maar kom dan eerst
eens langs op Kultuurraad om 1n te schrijven
en te zeggen wat je gaat verkopen (neushorens
b1jvoorbeeld). L1efst vOOr 25 Oktober. En er
gebeurt nog meer dan alleen maar verkopen. Er
komt nog een flink pak animatie 1n de vorm
van volksdansen, fanfare, volksspelen etc ••••

uitgebuit te worden en de pro
ducent van de maatschappelij-
ke rijkdom te zijn, tot het
voor hem specifieke beroeps-
gecentreerde klassenbewust-
zijn verbonden.
Het klassenbewustzijn van de
industriUle loonarbeider uit
de tweede faze van het kapita
lisme daarentegen berustte in
wezen op de ervaring van de
u1tbuiting en de ongelijkheid
in verdeling van de geprodu-
ceerde goederen. Naarmate het
produktieproces tot ee~machi
nale eenheid werd, werden de
versehi11eh in beroepswerk-
zaamheden genivelleerd en '
daarmee ontwikkelde ~ich een
kollektief klassenbewustzijn;
dat niet langer de individue-
le aktiviteit en produktivi-
teit tot grondslag kon hebben
Daaraan beantwoorde in de
tweede faze een verschuiving
van het toneel van de klassen
sDrijd, zij verplaatste zich
naar de politieke strijd van
de arbeiderSbeweging die door
partijen werd gevoerd, terwijl
tegelijkertijd de funktie van
de vakbonden tot het bewerken
van materiäle verbeteringen
werd teruggebracht.
In de derde door Mallen be-
schreven faze voltrok z1ch
als het ware de synthese tus
sen de beide voorgaande ont-
wikkelingsstadia. Met de au-
tomatisering krijgt de hoog-
gekwa11ficeerde arbe1der of
technikus kunkties die hem be
wust doen worden van de bete':'
kenis van zijn arbeid. 3ner-
z1jds het bewustzijn van de
produktiviteit en de profes-
sionele funktie (A) en ander-
zijds bet bewustzijn van de
in massavakbonden en partijen
georganiseerde arbeiders uit
het stadium van de industr1ij-
1e massaprodukt1.e (B).
Deze nieuwe arbeidersklasse
wordt 'objektief geIntegreerd'
1n bet bedrijf :
1. Integratie op het loonvlak:
geen beloning naar individue-
le prestratie maar naar gekal
Imleerde waarde in het arbeids'
proces.
2. Integratie in bet vlak van
de beroepsopleiding: bvb. ken
nis van meerder machines.
3. Integrat1e wat betreft ga-
rantie van de arbeidsplaats
op grond van kwalifikatie,
hetgeen een blijvende binding
met het bedrijf meebrengt.

Aan deze arbeidsomstandigheden
en de sociale, niet door ek-
streemmaterieel gebrek bepaal
de situatie beantwoord een
veranderend klassebewustzijn.

vervolg
op blz 6



Kerncentrales lozen radioak-
tieve afval o.a. plutonium;
dat t1enduizenden jaren ge-
vaarlijk blijft.
4. kernenergie maakt onze e-
lektr1c1teit duurder: kern-
centrales zijn n1et noodzake-
lijk. Er zijn andere energie-
bronnen o.a. steenkool, aard-
gas, petroleum, zonne~nergie,
vergassing van steenkool, ge-
otermie, w1nderergie.De bouw
van kerncentrales komt alleen
enkele industri~len ten goede
Elke kerncentrale kost een
slordige 20 miljoen, een
kerneiland 9 miljoen, en de
brug een t miljoen per km.
De kern1ndustrie krijgt 3
miljoen subsidies per jaar.
Onze belasting dient dus om
kap1talisten rijker te maken.
Daarbij komt nog dat bouw

en laten funct10nneren van
kerncentrales minder arbeids-
plaatsen en uren vergt dan ge
wone centrales.
Daarom richt het "Westkust-
aktiekomitee tegen de kerne-
nergie"(WAKE) een oproep tot
alle verenigingen en enkelin-
gen die bereid z1jn deel te
nemen aan de mobilisatie voor
de KERNSTOPAKTIE NOORDZEE.

Op 25 oktober zal massaal
moeten betoogd worden in de
Panne om te tonen dat brede
lagen van de bevolking tegen
de bouw van kerncentrales
zijn zowel aan de kust als op
het eiland.

BETOOG MEE OP 25 OKTOBER TE
DE PANNE. VERZAMELEN OM 1 5
UUR OP DE MARKT.

WAKE.

Geen kerneiland voor onze
kust. Geen kerncentrales

Belgische industri~len zijn
van plan een kunstmatig ei-
land te bouwen op 3 km van De
Panne en Koksijde. Het zou 1
tot 2,5 km breed zijn en be-
zaaid met 2 tot 8 kerncentra-
les van 1 OOOMW, d.ie elk 70m
hoog en 150m breed zijn.
Bovendien zijn er nog plannen
om in Zeebrugge of Nieuwpoort
kerncentrales op te richten.
D1t plan dre1gt zware schade
aan te brengen.
1. het kusttoerisme : de voor-
naamste broodwinning van de
kustbevolking. Het uitzicht
van de zee zou voor altijd
ve~nkt blijven en de stads-
bevolking zou dan de idustri~-
le bedrijvigheid op onze
stranden terugv1nden.
2. de visserij en het leven in
de Noordzee : elke kerncentra-
le van 1 OOOMW verbruikt 33000
leter koelwater per sekonde.
Dit water ondergaat een ver-
warming van 12° tot 15°C voor-
aleer het terug in de zee te-
recht komt. Bovend1en worden
er biociden (chloor) aan toe-
gevoegd. Dit zou en1ge broed-
plaatsen van tong en sprot
vernietigen.
3. kerncentrales=dood en ver-
n..Lelin~voor ons en ons nage-
slacht !

RECHTZETTINGOmtrendvervolg van blz. 5

In VB'l'O-2 werd op p. 2 een foto van
het VNO afgedruktbij het atandpunt
van de ASR over de KWV-betoging op
de eerstevrijdag.Eliteverstandige
lezer zal wel begrepenhebben dat

Dit ontat.aat niet meer uitdelIe fotobij het artikelop de eer
een primaire ervarj~g van di-
rekdte materi~le uitbui ting sta paginaover VNO lIIOest.taan.
maar ui t het konkrt':tein:ücht De redaktieveronschuldigtzich
in de tegenspraak tussen de
mogeli jkheid van een ratione- voor deze lay-out-fout.
lE'ontplooii::'lgvan de produk- ~---- _,
tiekrachtan en de feitelijke
eperking en vel'tragl.ngdaar-
van door de bestaande prodnk-
tieverhO'.ldi:l6er.Daar de er-
va-o.ng van deze tp.genspraak
aan de baois van de produktLe
~laato V10dt -1n de bedr1jv
(hvb , over-kapact tei t, erkeer
de planning gebrekiig perso-
neelsbeleid~ voorspelt Mallet
de vo~ng van een nieuw
front in de klassenstrijd.

"Wij zien, hoe naast de poli-
tieke strijd van de partijen
en de strijd van de vakbonden
voor soc1aal-ekonomische verbe
teringen in de eeuwenlange
strijd tussen arbeid en ka-
pitaal een derde front ge-
vormd wordt. Het gaat om het
front van de ekonomie, waar-
op de arbeidersbeweging het
kapitalisme bestrijdt; waarbij
Z1j n1et meer uitgaat van po-
litieke of sociale eisen,
maar 1n de praktijk het onver
mogen van het systeem aanvalt
om een ononderbroken en harmo
niese ontwikkeling van de pro
dukt1ekrachten te verzekeren.

omtrend
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ISO L
UNIVERSITY INFORMATION

Students are reminded of
the following university
regulations wich must be
fullfilled to avoid u.nne-
cessary dificulties later
on. ~
1. Inscripti onsW
Those who are taken exams
without following lectures
and those who still need
official consent for their
programma can reg1ster any
wednesday untill the 2nd
january (except 26th decem-
ber), as well as the 7th
to the 10th january. On
these days registration
for the february exam pe-
r10d can also be done.
THE 10th JANUARY IS THE
LAST DAY FOR ALL REGISTRA-
TION FOR THE ACADEMI C YEAR
1975-1976.
2. Medical care
Health 1surance is required
by Belgian law for all stu-
dents. Th1S can be done at
the Leuvense Univers1taLre
utualiteit, s'Me1ersstraat
5, Leuven (tel. 226659)open
Mon. to Fr1day 2.00 to 5.00
p.m. except un1versity ho11-
days. You must take along the
special form you got when you
reg1stered as a student.
Premium - 145 frs a month for
students without dependents.

- 185 frs a month for
students w1th dependents.
Payable monthly or in several
months at the t1me.
N.B. Your policy only becomes
effective after six months.
It is possible to pay now fro
m July 1st '75 so that ist 1S
effective from January 1st'76
Students who already have a
healtn insurance in Belgi\.im,
o not need to take out such

a policy.
Students from certain count-
ries(e.g. EEC)can avoid the
6 month's wairing per10d b~
having a spec1al form(D104)
filled in by the authorit1es
1n the1r country.
These forms are obtainable at
the Universiteitshal. When
you are leaving the country,
you should 1nform the Mutual1
teit office.
Med1co-Soc1ale Dienst ~

Th1s offlce refunds medlcal
expenses 1ncurred dur1ng the
walting per10d. lts adress
lS:
Secretar1at Vice-Rector
Student AffaLres
Un1vers1tc1tshal,
Naamsestraat 22 tel.220321
Open: Wednesday to Frlday fro
m 2.oop.m. to 5.00 p.m.
3. ReSldence permits

All foreign students, includi
ng EEC members, must present
themselves at the Town Hall
of the "gemeente" in Wh1Ch
they l1ve to obta1n the1r res
idence permats.
a.Students of not-EEC coun-

trys requ1re passport,
proof of inscription, 4
passport photos.

b.Students of EEC-countries
requ1re 1dentity card,proor
of means of support signed
by parents or guardian and
wltnessed by your own local
authorlt1es,plus 5 passport
photos.

4. Change of adress

MUST be registerèd both at th
Town Hall and Studentensekre-
tariaat, Un1versiteitshe

•

BLAZING SADDLES
(Mel Brooks)

Young Frankenstein, d~t
was nou eens een spir1tuele
en boeiende parodie op de
klassieke vleermuizen-donkere
hoekjes-met spinnewebben-grie
zelfilms. Blaz1ng Saddles zou
ook zoiets moeten zijn, alth-
ans volgens de publiciteit.
Nu, op dat punt gaat ze toch
volkomen de mist in. Dat Mel
Brooks hier alle he1lige hU1S
jes en clichés van de klassie
ke Westerns met een knal de
lucht 1nveegt, kan misschien
de bedoeling geweest zijn,
maar je merkt er niet zo heel
veel van. Ook aan de essentie
die in de meeste Westerns lig
t (racistisch en rechts)wordt
niet geraakt. Soms wordt het
even aangeraakti~aar dan blij
ft het bij een aanzet die ver
zuipt in de absurde situaties
waaruit de film bestaat. En
op dit gebied is de film ge-
woon goed: als een ongeloof-
lijke aaneenschakeling van
krankz1nnige en absurde situ
aties, geweven rond het mage
re verhaaltje van de spoor -
wegmaatschappij die de bewone
rs van de nodige gronden wil
verjagen. Verbale, -VISuele-en
situatiehumor, alles is er,en
z6 opeengestapeld dat ~e f1lm
zelf gewoon alle logica en
rechtlijnighe1d ver11est, zon
der daarom een surrealistisch
e film te worden. Al b1j al
steekt Mel Brooks met alles
de draak. Oppervlakkig, en
zonder ooit echt een Western
parodie te brengen. Er valt
dus wel wat af te lachen, als
je al de boertigheden en grol
len erbij neemt. De ondert1te
l1ng is weer eens iets om bij
te huilen, nu ja, op de duur
weet je op voorhand wanneer
welke woorden de nod1ge h1la
rite1t moeten verwekken.

sie gebruikt werd (de ingewanden'
van opengereten slachtoffers , een
spies met een lever erop zie je
voor je neus bengelen ••• ). Ander-
zi jds i s het we1 een ervari ng een
1ands chap voor je uitgesprei d te
zien en in een griezelfilm is het
ook niet mis een zwerm vlee~uizen
"door de zaal" te zien vliegen.
~~ar een derde dimensie kan veel
nutti ger g6>rui kt worden dan in
FLESH het geval is.
Wewillen er ook nog even op wijzen
dat het 3- ~ procedee nog techni s che
onvolmaaktheden heeft; zo kijk je
je bv. scheel op een scène waar-
in op de voorgrond een voorwerp
scherp gefotografeerd is, terwijl
de achtergrond onscherp wordt ge-
houden; OOtdatje je in een driedi-
mensionele si tuatie meent te bevin-
den, prcbeer je ook de achtergrond
scherp te zien, wat je natuurlijk
niet lukt, want het is de kamera
die "kijkt" voor jou. Dit toont fllet-
een de i llusie van de (3-0) film
aan.
Voor 75 fr. kun je misschien een 3-0
ervaring opdoen, maar naar FLESH•••
hoef je echt niet te gaan kijken.

~cènes U1t een hUWel1jksieven.J

Voor de Zweedse televisie heeft
Ingmar Bergman een zestal epi-
soden gefilmd uit het leven van
een vrouw, Mar1an en een man
Johan.
Deze speelfilm
van-de Newyor
prijzen : voor
heel, voor het
de actrice.
Een fil, en zeker deze, naver-
tellen is erg moe1lijk omdat
men al vlug interpreteert en
opteert voor een bepaalde be-
naderingswijze. De hierna vol-
gende korte schets dient dan
ook enkel gezien te worden als
een onmisbare inleiding om even
dieper op de film in te kunnen
gaan.
In het begin lijkt de verhou-
ding tussen Marian en Johan
erg bevredigend, maar al vlug
komen er bepaalde anekdoten die
erop wijzen dat het toch niet
allemaal koek en ei is tussen
deze twee. Dan zegt Johan, yol
komen onverwacht, dat hij sa-
men met z1jn vriendin voor min-
stens een half jaar weg gaat.
In de daaropvolgende scène uit
het huwelijksleven ontmoeten
Mar1an en Johan elkaar opnieuw
maar de scheiding, ook jur1- .
disch, wordt niet vermeden.
Tien jaar later, als ze allebe1
hertrouwd z1jn, zien ze elkaar
terug in hun vroeger landhuis.
Midden 1n de nacht wordt Mar1-
an gewekt door een nachtmerr1e,
Johan tracht haar te troosten.
Hij zegt dat hij van haar houdt
maar op een onvolmaakte wijze.
Het probleem, waarmee ik nu bij
het schrijven van dit artikel
te kampen heb, 1S deels het te-
ma van deze film, het probleem
van de taal, van de kommunika-
tie. Hoe kan ik door middel
van woorden op een adekwate ma
nier juist zeggen dat wat ik be
doel, hoe kan ik me verstaan-
baar maken voor de ander ? Als
ik mijn gevoelens wil uitdruk-
ken in woorden, dan moeten de-
ze gevoelens eerst en vooral
voor mezelf duidelijk z1jn voor
aleer ik ze kan rekonstrueren,
want dat 1S jUlst taal : een
rekonstruktie.

van 3 uur, kreeg
e~filmkr1t1c1
de film als ge-
scenario en voor

Bergman kombineert in deze
film dan ook het zegbare, de
tekst, de woorden, met het on.
zegbare: dat wat niet in woor-
ui tgedrl.!ktkan worden, het akt
teren; Dit alles in een eenvou
dig scenario om precies aan te
laten voelen hoe de niet-kommu
nikatie eerst en vooral in het
individu zAlf plaatsgrijpt, en
pas daarna tussen de individuen

"i);,t'

DEZE FILMRUBRIEK

Omdat Omtrend als tijd-
schr1ft niet meer ver-
schijnt, en er blijkbaar
heel wat interesse be-
staat voor dilm(kritiek)
van en voor studenten,
willen wij in VETO een
filmrubriek inlassen;
hiervoor wordt ook een be-
roep gedaan op medewerkers
vanuit Omtrend.
Het is echter wel nuttig
om enkele verduidelijk1n-
gen te maken bij deze ru-
briek.
1.Er zal geprobeerd wor-
den die films te bespre-
ken die in de week van
het versch1jnen van VETO
1n de Leuvense cinema's
zullen lopen. GEPROBEERD!
Want in Leuven bestaan er
wein1g faciliteiten bij
de bioskoopexploitanten
- op een kleine medewer-
king van 2 cinema's na -
om vooraf al kennis te
nemen van de films d1e
vertoond zullen worden.
2. (en dit 1S belangr1jk)
Een filmrecensie is nog
steeds een zeer persoon-
l1jke en subjektieve aan-
gelegenheid: een kriticus
vindt een film goed of
slecht of er tussenin, en
eeh goed recensent zal ook
proberen uit te leggen
waaraan het ligt; dit kun-
nen estetische, inhoude-
lijke of - ja! - 1deolo-
g1sche redenen zijn. Maar
niet zelden komt het voor
dat 1emand een film ophe-
melt, terwijl een ander
d1ezelfde film een flop
vindt. In deze rubriek zal
dat ook zo zijn, wat niet
wegneemt dat binnen de re-
daktie naar een andere -
objekt1eve??? - formule ge-
zocht wordt om films te be-
spreken.

3. Deze rubriek zal n1et be-
perkt b11jven tot recensies
van films d1e in omloop zijn;
er zullen ook informatieve
artikels geschreven worden
over film en bioskoop in 't
algemeen; en moge11jk zal er
ook aan dacht besteed worden
aan filmgebeurtenissen bui-
ten Leuven.
Van deze rubriek valt dus 't
één en ét ander te verwach-
ten.

FLESHFORFRANKENSTEIN
(Paul toressey,1974
I talië-Frankrijk)

tet de grootsprakerigheid van de
reklane wordt FLES" ••• aangekon-
digd als een I-Iarhol-produkt. War-
hol heeft echter geen aandeel ge-
had i n de fi ln., noch als regi s-
seur, noch als producent. Indi-
rekt zou men hoogstens kunnen
zeggen dat loresseyen de akteurs
Joe Oallessandro en ~onique Van
Vooren uit zijn "factory" kOMen.
FLESII... is in geen enkel opzicht
een undergroundfi 11'1,waar "Warhol"
dan toch voor staat; integendeel,
het verhaal en de uitwerking ervan
zijn superkommercieel. Het Franken-
stein-tema (een nteuse mens kreëren
door de mens) .-Iordt hernomen met
toevoeging van kommerciële (en dus
vulgair hypokriete) sexscènes, met
wreedhei d waarvan je çeen detail
wordt vemor!jen; dit laatste moet
a priori niet veroordeeld worden,
maar in FLESH••. is het je reinste
effekt jagerij. En het is praktisch
alleen hiervoor dat de derde dimen-



ZATERDAG 18 oktober

**Kultuurraad : weekend
**Anti-fasc1st1ese betoging door het

"Front National Ant1-Fasciste" te
Brussel

..-

ZONDAG 19 oktober

**Kultuurraad : weekend
**Samoerai-Karate klub Leuven organ-

iseert een grootse kompetitie met
Sh1ai -Kata ko~~etit1e

-Demonstraties

WOENSDAG 22 oktober.

**Europalia '75 in KMS Brussel :
"P11 selon Pli" van Pierre Boulez o:n
20.30u. Choreograf1e van Maurice
Béjart - Ballet van de XXste Eeuw.

**Ed Kooyman in de Cité-bar.
w*ULK Massasport : 'U Z1t n1et levens-

lang' 20.00u Tiense Vest.
*~BPA: Kontaktvergader1ng om 20.00~ op

sociale raad.
**ISOL-bar: 21.00 tot 24.00u
Transition met Mick Long
Folk en Blues.

MAANDAG 20 oktober

**Europalia 1973- Pranfrijk 2 in èe Au)a
la ~elod1e Français: (on. P.avel,~_.parc
~e't·.u:sy)

**Algemene '1ereadering om 20.0C'I...illal-
mSiIr. Dagorde : Verslag ver'boekj aar ,
ontlaetine van zaakvoerders er.komen s-
S9I1Seen, benoerr1n~ var.zaakv0erdere
en komrrissarisser.

**Kultuurraad : Werk ..r-oep :::allet,var.21
tot 23u in Klein!> zaal van Spor-txo t ,
Werkgroep De Kegelaar : van 20 tot 22'1
in de Munt.

*·MLB: vormln~s~vor.d o~ Soc.R~d : 20u

DONDERDAG 23 oktover.

*Kultuurraad : Leuvens Universitair
Koor om 20.0Ou

**Werkgroep Marg1naliteit : Valk: filmen
**Europalia '75: KMS Brussel: 'Pli

selon Pli' van P. Bo~lez om '0.3Ou
Choreografie Maurice Béjart.

**Dienst voor Studieadvies or~aniseert
in samenwerking met Vl.Leergangen, VVP
LOVAN en Kringraad informatieavond o-
ver financ1eringsmoeilijkheden voor
postgraduate navorsing en en speciali
satie in binnen- en buitenland om 20u
in Vlaamse Leergangen. (Z1 verder)
*ISOL-maaltijd op Isolom la.30u
(op voorhand verwittigen)

DINSDAG 21 oktol:.er.
VR IJDAG 24 ok tot r.

*·Huis der Vlaamse Leergt;ngen, ruur.tstraat
20u : In'!'ormatiee.vondvan AJllriestyInt.
met vertoning van de Bo11viaanse film
"Geen tijd Ort te wenen"

**VTK : Kampvuur in araf i,teater van het
8port~ot om 20.3Ou

**Yi1na : TD in de Thier-Brau.

ISDL
HAPPENINGS

Last Thursday n1te was one of
ISOL's most succesful, offer-
ing a delicious spaghetti din
ner to more than thlrty peop-
le. This Thursda~ nit~,a
Dutch d1nner will be made by
argot Hoefnagels. Inscribe

early, as the places are fil-
ling up fast. You may pay in
advance in the ISOL Center
each n1te from 8-la.m. Our
dinner the 24th of October
wlll be a moroccan meal, and
we hope many people are able
to j01n us for it, also.

WEDNESDAY,OCTOBER 22, we are
hav1ng our first of a ser1es
of MUSICAL EVENINGS. The
group "Trans1tion" wlth Mick
Long (gultar,flute)w1ll play
from 9 p.m.t1ll mldn1te.Mick
Long's show w1ll be an en-
joyable even1ng of orlglnal
muS1C and Blues.

*Europali ~ ,..,: lQ.:~ ~russel. Ballet
van de XXste ieuw - M'iUrice Béjart.

**Studentenmarathon : Leuven-Antwerpen
'.lechelen-Antwerpen(z i e verder)

If you would llke to play be
fore an an aud1ence, Vle lnv1t
e you to make an arrangement
Vllth one of our bartenders.
Remember, the bar 1S open
n1ghtly from 8p.m. tlll la.m

SEE YOU SOON!

p ,s , Hal.Loween is October 31

HET VLAAMSE KRUIS:

U wordt vriendelijk uitgenodigd
tot het bi'wonen van de lessen
van ~.H.B.O. op woensdag 29 ok-
tober 1975 om 19.30u. ln ons
Lokaa.c j Par-aj aetr-aat 36. Iet no-
d1ge materiaal (brochure,enz.)
zal U daar ter hand worden ge-
steld.

ZIE ook F1lmkritiek.

ZAT ERDAG 25 oktober •

,
**Europalia '75 : KMS Brussel. Ballet

van de XXste Eeuw - Maurice Béjart._._-------------
ZON DAG 26 oktober.

**Europalia '75 : KMS Brussel. Ballet
van de XXste Eeuw - Maurice Béjart.

REDAKTIE : Isol, Kringraad, kultuurrqad,
Sociale raad en Sportraad.

Verder ook nog BPA, werkgroep omtrend en
erkgroep Veto. Lay-out werd verzorgd door

Werkgroep Veto.
De foto's Z1 n van BPA.

STUDIO 14, 1 , 24u
B1rds do 1t,bees do it
16, 22u
Blazing Saddles
20u
Dood van een non

LOVANIUM zli,zo,woe,14u
Hans en Gnetje
17•30,20 •30
Scène s uit een nu-
weli .iksleven

EDEN : 14.1~ tot 20.30
Operation lady Marlene

FORUM 14 tot 20.30
Section Spéciale
23u
Non, je SU1S encore
vi ez-. .e,

AANDACHT "",I I 11 I

Vanaf heden gaan er reg
elmatlg aktiekomités
door op Sociale raad te-
gen de plannen Decroo-
Humblet-Geens. Let op uw
zaak !!! Hou deze datums
in het oog !!!!!!!!

8
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STUDENTENMARATHON 24 OKTOBER ***
LEUVEN -ANTWERPEN
start aan caté sport, top Ke1zers-
berg. Lop(rs: lQ.30 h.

Stappers: 16.30 h.
ECHELEl1 -ANTWERPEN
start café r-aci n.•

Lopers: 21 h.
Stappers: 19.30 h.

Inschrijvingen V1a sportaf~evaard1g
den Vla alma's, dit voor dlegenen
die wensen mee te gaan met de bus
naar Mechelen 01 voor de teruekeer
uit Antwerpen.

REX : 14, 17. 10, 20.30
The Godfather ]1

VITA: 18, 20, 22, 24,
Frankenstein

'.


