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Op vrijdag 8 en za-
terdag 9 mei jl. .
werd het Sportkot
overrompeld door een
lS00-tal ekonomis-
ten uit gans Vlaan~
deren. De 'filosofen
vac het dagelijks
brood' onderzochten
twee dagen lang de
efficiëntie en de
effectiviteit van
de overheidsinter-
venties in het eko-
nomisch leven. Voor-
waar een hele boter-
ham. Uw verslagge-
ver was ter plaatse
aanwezig.

Het was ditmaal de beurt
aan Leuven om het twee-
jaarlijkse Vlaams Weten-
schappelijk Ekonomisch
Kongres te organiseren. Een
hele karwei, dat wel, maar
men mag gerust stellen dat
de organisatie perfekt was.
Er was werkelijk aan alles
gedacht, zelfs aan een bus
om de deelnemende studen-
ten 's middags naar Alma
II te brengen. Alma III
was ingepalmd door de ove-
rige kongresgangers '(die
wel 150 fr voor een maal-
tijd moesten betalen) •
Een pluim dus voor de or-
ganisatie, waarin Ekonomi-
ka (zowel de studenten als
de senioren) zeer ruim
vertegenwoordigd was.
Natuurlijk kostte dit al-
les veel centjes. Geen

nood echter, de Vereniging
voor Ekonomie, de initia~
tiefnemers van het ~ongres,
heeft veel vrienden. Hoofd-
sponsor was de Generale
Bankmaatschappij, zetel
Leuven. Verder werd het
'Beschermkomitee' gevormd
door 151 bedrijven en or-
ganisaties.

Als een zeer belangrijk
"alternatief vernieuwend
gezichtspunt" werd het vol-
gende beschouwd : over-
heidsinterventies komen
vooral tot stand via de
druk van belangengroepen,
die hun eigen korporatis-
tische doelstellingen wil-
len gerealiseerd zien.

Vervolg op p.9
. Overheid

VETO Wekelijks!!
VETO zit vanaf volgend aka-
demiejaar wekelijks bij u
in de bus. Daarmee wil de
redaktie meer aandacht be-
steden aan de Leuvense
aktualiteit en speciaal
aan wat in de 27 studenten-
kringen van de A.S.R. om-
gaat. Deze operatie zal
een succes worden indien
er zich volgend jaar even-
veel - en meer - mede-
werkers aanmelden als dit
jaar.
Speciaal aan typers en
,lay-outers zal er nood
zijn.alsook aan verslag-
geving uit de fakulteits-
kringen. Te beginnen bij
de onthaalaktiviteiten
zoekt VETO bij de kringen
aan huis te zijn. De pu-
bliciteit die zo aan de
kringen zal gegeven wor-
den zal naar verwacht hun
werking stimuleren. De
redaktie hoopt van haar
kant.dat de krin~en van
deze kans gebruik zullen
maken.

Eén en ander wordt moge-
lijk door de automatise-
ring van de verzending.
Deze gebeurde tot nog toe
met de hand door vrijwil-
ligers uit de kringen (één
kring per'VETO-nummer) .

Er warep ook moeilijkhe-
den gerezen door de am-
bachtelijke verwerking
van het adressenbestand.

Tevens is door de A.S.R.-
Stuurgroep (1.6.81) op
voorstel van de redaktie
besloten om betaalde re-
klame te plaatsen op zo'n
manier dat de leesbaarheid
niet wordt geschaad. De
reklame komt in een katern
binnenin. De reklame-in-
komsten zullen het blad
vermoedelijk zelfbedrui-
pend maken. Binnen de re-
daktie werd afgesproken
dat een eventueel verlies
aan reklame in de kring-
bladen zal worden gecom-
penseerd.
Tenslotte zal ook worden
gepoogd om, als betaalde
reklame, de volledige
filmprogrammatie in VETO
cp'te nemen.

Aandacht
De kringbesturen worden
dringend verzocht om, zo-
als voor een groot aantal
kringen vorig jaar het ge-
val was, hun lidkaarten
samen met een VETO-abonne-
ment te verkopen •

•

Sociale Raad zorgt voor
blokkend Leuven.
Dankzij keiharde onder--
handelingen met oct is
men erin geslaagd een ver-
laging van de fotokopie-
prijs tot 1,5 fr. door te
voeren. De nieuwe machine
- er zijn er nu twee -
is tevens uitgerust met
een automatische invoer

RECTORVERKIEZING

ASR ~,Fotokopies

De ingrepen van de over-
heid in het ekoncmä sche
leven moesten ditmaal on-
der het mes van de kongres-
gangers. De balans is ze-
ker niet positief uitgeval-
len voor de overheid, maar
wat verwachtte U anders ?
Wel werd toegegeven dat
de overheid op bepaalde ge-
bieden nuttig werk levert,
bijvoorbeeld bij de kontro-
le op de financi~le sektor
via de Bankkommissie. Hier-
tegenover staan echter
vele sektoren waar de over-
heid niet effektief en niet
efficiënt blijkt te zijn.
Weggegooid geld.dus.
De schuld aan deze ineffi-
ci~ntie werd vooral gescho-
ven op de "ingebouwde ten-
denzen tot ondoeltreffend-
heid en ondoelmatigheid van
administratieve toebedelin-
gen en regelingsmechanis-
men". Bureaukratie dus,
maar dan iets eleganter
uitgedrukt.

Op de vraag waarom deze on-
nuttige overheidsinterven-
ties toch worden doorge-
voerd, werden verschillen-
de antwoorden gegeven :
ideologische overwegingen,
het zichzelf vermenigvul-
digende effekt van over-
heidsinterventies, ..•

Nadat P. De Somer met 202
stemmen, E. Roosens met
198 en W. Van Gerven met
137 stemmen door de selec-
tie van de eerste verkie-
zingsronde kwamen, werd
belangstellend uitgekeken
naar de resultaten in de
tweede ronde. Walter Van
Gerven had immers een zeer
groot aantal 2°-voorkeur-
stemmen (139) gescoord
en het was nie€ uitgeslo-
ten dat deze voor het me-
rendeel afkomstig waren
van kiezers wiens eerste
voorkeur bij P. De Mees-
ter, R. Blanpain of M.

Janssens lag. Indien dat
het geval was zou Van Ger-
ven, na het wegvallen van
de laatstgenoemde kandi-
daten, een forse sprong
voorwaarts hebben gemaakt.

In de tweede ronde kon'Van
Gerven de kloof die hem
van E. Roosens en P. De
Somer scheidde toch niet
helemaal overbruggen. Hij
haalde weliswaar 90 stem-
men méér dan voorheen,
doch bleef op 20 stemmen
van Roosens hangen.
Het wachten is nu op het
kiesgedrag van de 227 men-

en sorter (bijzonder ge-
schikt voor thesissen en
cursussen) .
Sociale Raad is gelegen
's Meiersstraat 5, 3000
Leuven (tussen de Munt-
straat en het Hogeschool-
plein) .-
Sinds 1 juni is ook de
uurregeling van Sociale
Raad veranderd, dit om

.• 30 RONDE
sen die Van Gerven in de
2° ronde hun vertrouwen
schonken.
In deze ronde haalde de
zittende rektor 287 stem-
men tegen Roosens 247.

Meteen staan Roosens en
De Somer, net zoals vijf
jaar geleden, te-
genover elkaar. Roosens
verloor toen met 45% van
de stemmen.

De verdere uitslag in de
eerste ronde: P. De Mees-
ter (97), R. Blanpain (79)
en M. Janssens (76).

aan 1,5 fr
mensen die 's avonds laat
nog een stuk kursus blij-
ken te missen de kans
te geven zich alsnog uit
de nesten te werken •.
Van maandag tot donder-
dag zal Sociale Raad (met
fotokopiedienst) open .
zijn van 13u tot 19u en
van 20u tot 22u.
Vrijdag is er permanentie
van 13u tot 19u.
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LEZERSBRIEVEN

DEPROST(3)
"De beschamende wijze
wa~rop elitaire vergade-
ringetjes, na pseudo-con-
certaties (durft men het
stemmenaantal per facul-
teit, maw. de ware ach-
terban van de kringraad-
opties bekendmaken ?) en
tendentieuze informatie
die de studenten-stemmen
op "hun" kandidaat-reètor
uitbrachten, tart weer
alle verbeelding. Zolang
de studenteninstellingen
en -woordvoerders (bv.
ASR) er niet in slagen,te
uiten wat de tot~le stu-
denten gemeenschap wil,
verdienen zij hun "alge-
mene stempel niet en zijn
in die woordvoe~ders- en
vertegenwoordigersfunc-
tie totaal ongeloofwaar-
dig. In die gegeven om-
standigheden kunnen wij
ons niet aansluiten bij
de termen "beledigende ,
ondervertegenwoordiging"
over de studentenstemmen
in de rectorverkiezing,
eerder bijna het tegen-
deel; de studentenbewe-
ging zal pas effici~nt
en geloofwaardig worden
als zij met de nodige
zelfkritiek representa-
tief wordt en ied~reen
overkoepelend; onze
voorstellen terzake zijn
een mogelijkheid in die
zin.
Voor het ogenblik lijkt
de term "beledigende
vertegenwoordiging" oio
,vaak ietwat juister.
Meer inspraak, stemmen-
percentage, infrastruc-
tuur en subsidie voor
dergelijke valse prote-
ten dienen de belangen
van de globale studen-
tenbeweging helemaal
niet.
Lüc óepros.t
cds-voorzitter
vsvs - mede-oprichter

DEPROST(4)
In antwoord op onze publi-
katie van vorige lezers-
brieven van dhr.Deprost,
voorzitter van de CVP-
studenten van Leuven,
ontvingen wij het volgen-
de schrijven.

De brief werd op 12 mei
aangetekend aan de redak-
tie verzonden, als een
recht op antwoord, en was
tevens gericht aan de ASR-
Stuurgroep', aan de H ••Rec-
tor, de H. Vice-rector en
aan CVP-Jo: Nationaal.

'"11.

I
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ken tot deze korte mede-
deling zonder vervor-
mingen en geveinsde fei-,
ten. Dan kan U uw kampan-
je tegen de christen-demo-
cratie en tegen cd'srustig
'verder zetten zonder fei~
ten en verkapte schrijf-
sels waarmee onze naam on-
terecht ,in verband wordt
gebracht. Onze idee~n
zullen wij verder met ei~
gen methoden aan de be~
trokkenen overmaken, als·
uw-medium fracties van
het studentenpubliek w.o.
cds duidelijk afstoot •.
De onbeduidende opkomst
voor de presidiaverkiezin-
gen in de kringen toont
overigens duidelijk de
onbestaande ASR-Represen-
tativiteit aan, en dat
kan zelfs jullie'immoreel
manupilatieve journalis-
tiek niet verdoezelen
(wie p~liceert de verkie-
zingscijfers ?). Keihard
de deur toegooien voor de
enkele gemo~iveerde mede-
studenten als wij, die
nog W.ILLEN mee-proberen de
zaak te helpen verbeteren,
zal uiteindelijk ook de
zaken van ASR niet dienen.
En dat betreur ik, want
een échte algemene stu-
dentenraad zou,inderdaad
ons aller objectief moe+..
ten zijn."

'.Luc DEPROST, voorzitter
cds, mede-oprichter soli-
dariteit.
(Voor'meer nieuws over
de kringverkiezingen zie
elders in dit nummer.)

Gezien de erio~ strenge inkomensgrenzen,
die toegahg ver~enen tot het beurzenstel-
sel, vooral dan in het middelbaar onder-
wijs, gezièn de grote gaping tussen de re-
ele studiekosten en de beursbedragen,
wordt de doelmatigheid van deze regering

De programmawet, noch de ~itspraken van duidelijk: doelmatigheid als motto voor
kabinets,verantwoordelijken laten er enige besparingen, besparingen precies daar waar
twij,fel over bestaan : de beschikbare zij het minst te vrezen heeft t van gevaar-
rr,iddelenmoeten zo doelmatig aangewend ,'-._lïjke tegÈmstand. - .
worden. Met betrekking tot de demokratise- In de toekomst zullen enkel n6g zgn. 'kwa-
ring van het onderwijs maal5;:tdeze 'stelling litatieve' .inspanningen·kunnen gedaan wor...,
heel wat besparingen mogelijk. De vraag den voor die studenten ui,tminvermogende
luidt o.a. : Z'ijnde studiebeurzen voor gezinnen, die êffektief doorgestoten zijn
leerplichtige ,leerlingen in het secundair naar het hoger onderwijs. Dit betekent een
onderwijs doelmatig? Ze komen immers voora] halt toeroepen aan elke v.erdere demokrati-
terecht bij het technisch en beroepsonder- sering. De beleidsverantwoordelijken moe-
wijs?! Deze richtingen bieden toch weinig ,ten 'dat dan ook met zoveel woorden zeggen.
vooruitzichten om deel te nemen' aan het
hoger onderwijs?! Het demokratiseringsef-'
fekt van deze overheidsbesteding'is dan
oók verwaarloosbaar ••.
De subsidies aàn'de sociale sektor van
de universiteiten heten evenmin doèlmatig.
Teveel studenten worden als subsidiêer-
baar beschouwd, zoals o.a. diegenen die
zich enkel inschrijven om hun thesis te
maken. Een meer 'korrekte " interpretatie
van subsidiêerbaarheid is verantwoorde-
lijk voor een minderinkomst aan de K.U.L.
van 15,3 miljoen of zowat 10%•••

Doelmatig
, ft 1. Eenieder heeft x:echtop opvoedin.g. '••",
de toegang tot de hogere studiên moet in
volledige gelijkheid lIlOgelijkzijn voor al
len in verhouding tot hun verdiensten."

Dat .zegt àrtikel 26 van de Universele Ver,..
klaring voor dè Rechten van de Mens. Ook
waarborgt het protocol van het Europee.
Verdrag voor de Rechten, van de Me~s (art.2
dit fundamentele re.cht.,Tevens staat dit
rècht op onderwijs ingeschreven in het,In'"
ternationaal Verdrag inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten. Bet mag dus
een verworvenheid heten ~an onze vrije
Westerse maatschappij dat elk individu, on
geacht zijn sociale afkomst of status, ten
minste de .juremoet kunnen genieten van
een degelijk onderwijs.

Op een ogenblik'v~ schaarste van middelen
moeten evenwel prioriteiten gelegd; •• Is
het dus nog noodzakelijk of verantwoord in
spanningen te doen om kinderen uit sociaal
zwakkere qezinnen onderwijs, en ook hoger
onderwijs ,te laten genieten? Moet het ge-
meenschapsgeld niet eerder elders naartoe
~aan?

Bet te verwachten deficit wordt door de
Raad voor Studentenvoorzieningen, onder
drUk van de Raad van Beheer van de lta tho-
·lieke Universiteit Leuven en de regerings-
afgevaardigde doelmatig ~ed1cht.
Wie dagelijks de ALMA-maaltijden nuttigt
'brengt volgend jaar maar best 40 fr per
weeltmêér mee voor de mic;da9JD&len.De
huurprijs in de universitaire residenties
,'verhoogtmet 100 tot'200 fr per maand, al
naargelang de kategorie waar je in valt.
En dan laten we de moqelijke prijsstij-
gingen van de medische en psyeho~dische
dienstverlening nog buiten· beschouwing.
De minimale verhoging·van het studenten-
budget met ca. 8 , staat bijgevolg 1n
schril,'contrast met ·de studiebeurzen die
sinds jaren de indexstijging niet meer '
volgen. Is het met dergelijke maatregelen
dat men doelmatig de poort naar de uni-
versiteit openhoudt voor de lage inkomens 7

Studeren en schoolgaan wordt duurder, al-
leeD al door de stijgende levensduurtè~
Als nu ook nog op de ~ociale voorzienin-
gen besnoeid wordt., betekent zulks dat de
lagere inkomensgroepen doelmatig ontmoe-
digd worden om de sprong naar de univer-
siteit te wagen en hun levensniveau en
kansen doelmatig achteruit zien gaan. De
sprong naar de 'universiteit is dan een
halsbrekende vlucht geworden, hun recht
op onderwijs een demokratiseringsidylle
gebleven. 1l

Veto volgend jaar. Abonneer je met de. hele kring,
i 1-; c.,

Dit jaar werd een begin
gemaakt met een Veto die
in ruime kring ,gelezen
wordt: Veto wil een open
blad zijn, pluralistisch
van opstelling, dat 'een
ruim gamma aan lektuur
'biedt'over alle aspekten
van het universitaire le~
ven. Eerder een opinie-
dan een strijdblad, wil
Veto verder de belangen
van de studenten verdedi-
gen en aandacht hebben
voor de achterstelling die
minder begoede studenten
blijven,ondergaan.

Veto wil een gelezen blad'
'zijn. De redaktie poogt
te komen·tot een even-
'wicht tussen actueel-infor-
mat.Leve artikels, tussen
dossiers met achtergrbnd-
info en situering van pro-
blemen,. t~sseJ;lkril1gni,euws"
en regionaal nieuws; ën
tussen meer ontspannende
artikels en cartoons.
In de lezersbrleven en
vrije tribune blijft zo-

'als vroeger ruimte voer
een direk~e inbreng van de
lezer. Zoals je weet is
de redaktie trouwens open
en zijn de vergaderingen
vrij toegankelijk.
Om al deze redenen hopen
we dat de kringen Veto

blijven steunen. Zij kun-
nen dat daadwerkelijk doen
door met de kring een a-
bonnement te nemen 'op Veto
(het abonnement met
·de lidkaarten verbinden)
of door Veto aktief onder .
de kringleden te propage-

Abonnementen kosten
volgend jaar max. 30
Het adressenbestand
wordt op.computer gezet

ren en aan te bevelen.

BF.

De redaktie.

Met de aanduiding van' 4,' ,_. een keuze 'kunn~n ma'ken ~i~
opvolgers (lees : vervan~ ·twee kandiaaten,.die doOr
gers) voor de Akademische de nieuwe rektor worden
Raad van begin juli, voorgésteld." .-
heeft de Kringraad-A.S.R. '
duidelijk gèmaakt dat ,ze
-metc.een,voltallige dele'""
gatiè op'deze vergadering
aanwezig Wil_zijn. Daar
wordt. iIlllJ!E!rs'beslis.twie,
de nieywe'yice~recto+ vapr'
studentenaangelegenheden
wordt. De decanen, de ver-
tegenwoordigers,van W.P.
(wet. 'personeel~ en van
de studenten zullen daar

De studenten zullen, wan-
neer de kandidaten-vice-
rectoren bekend z~j:n''èen'
speciale Kringraad-ver-
gadering bijeen~oepe~ om'
hun keuze te maken. Tevc~
ren zal het advies worden
ingewonnen van de studen-
tenvertegenwoordigers in Voor een keer zullen de
de Raad voor Studenten- : kringen ook per brief'kun-
voorzienLng'en"",w.aaryah,de", ,n~n,l'it~lrimen..'

.. :~ '" ~._ ;, ~ :_~: -:. ':. ~~ :~~' .. '" : "~ it.J • : "~ ... :;",) 'I;~·i.

Vice -rector wordt •
,In juli verkozen

"Mijnheer de Redactiese-
cretaris,
Geachte Redactie,
De ri'dicule omkadering
bij mijn lezersbrief dd.
7.4.81., met drogredenen
verdaagd tot Veto 13 (7.5.
81.) doet mij alle ver-
trouwen in het blad van
de Algemene Studenten
Raad verliezen., Essenties
schrappen en de globale
lijn vernietigen terwijl
U een meer rationele' in-
korting was bezorgd, woor-
den veranderen en zinnen
verminken, getuigen'naast Leuven krijgt langzaamaan
een post factum ingeroe- een ander gezicht'•.Dé zoon
pen laattijdigheid zonder komt er mee:.::en mf,!,e~~d~7
meer van kwaad opzet. en het schone ges~acht.:,~'
Er was nooit sprake van loopt er dadelijk wat' ,
drie lezersbrieven en lichter bij gekleed, ',Een
dat werd U zowel monde- kleurige jurk.'i!n.een. '11-; i
ling als schriftelijk be- shirt laten de mooie vor-
klemtoond; de zgn. twee- men wat beter uitkomen.
de was een afwijzing van Er.gaat àl een'kri90PJ~','
uw verdagingsvoorstel; de meer open aan 'het witte'
zgn. derde was een.accu- blóesje. Met 'Welqeva~len,
aliseringsvoorlltel'voor laat je je'Ogen over.dit
de eerste' die U intussen '.schouwspel, qaan •....'s. M~d-
ongeveer. eén maand .had,',. ',.dà.q's'word't:.in ieder, ça~.ê
achterqehouden,· , .haast -de':lÎeleinboedel,.
Bij verd.?re'.pUbl1.kat.ië~',;"':':',':j:,uitè)\._ q~'zet.èn oP ~e'):er~
vraag ik,'U; 'overe~kcim'-~ 'rasjes ~it hdereen kri:tp-.
sUg de wettelijke, bepa- " , Ogend tegen het nieuwe ,
Hngen inzake 'het Recht ",. zonlicht voor een pint je
op Antwoórd, U te beper- en een koffie gezelliq

vice-'red::oivoorzitter is.
(Deze vertegenwoordigers
zijn Luè Boonen, kunstge-
schiedenis;'Danny Vande~
broucke, Aárdrijkskunde;
Carl Lodrioor, economie;
Veronique. De,LéÊm-er, RQm.
Fil.I·~nBen Van Beukelom,
Germ. Fil •.Plaatsvervan-
gers :,Bert'Jacobs, Toeg.
. wé~. eh Ludwig' Coosemans,
• 19.) .: ':' :'

"

en'degenen die het voor de st\ldentenbeweging. ,In
,',~ 'Juli 'niet meer zien ·zit'" de plaats d~arvan z~en we

ten. De s,tUdentenvei'eni';-," beter ~eBitueerde burger-:
gingen, Veto en de'A.S.R. k~nderen'een stud~nt~nbe-
'denken"ál' aan vol.gend,--aca- weging oprichtefl van.het
;demtejaar en ovelral vi:nden slag,van NSV-avonden over

l, .de 'praesidiumverkiez'ingen' solidarisme en Seniore~-
, '.' <, _. ':plaatsi de ene met'meer. " konventen ~p het Hoge-

te babbe Len •.over. c:t~ na- volk>'en meer lurstér en " schoolplein" COS en ,de Li-
der~nde' (o,f,aan .de gÇlIlg. ambiance dan de andére. b~ralè Studel):ten.mogen dan
zijnde)' ex~ens,; ,hoé spij-:- :De 'vrf.je,'StUdentenvakbond neq i~ lezersbrieven be- '
tig dat je niet eer4er _,'" Solidáriteit' 'maakt'geen . weren dat, ze de dem0'1rati-
bent Deg,1:n~e~'b~o<ltken,~e :gebruik -van,de 'geboden ," ,sèring v~rde41gen maar 'd~

';stapels ,cUe op'.Je~uro ':kartB 'om de ~SR: te :démocra-' politieke pa'rtije~,waar.
lig,gent~ 'wa:cht~, ,_Q~er :tiseren. Ze richten Ue:"'c ze b:l'j'·aál:'-~lu!tenhébl;>eJ;l
de vakantie Of Sêl>~!:r,., ':ver "eén..lriterfacultáire·_, al bli;j'k'gegeven he~ ,onder;-
Bier en daar',z:L:e,je,•.a,~", :Kring op •.,.> :;. ',', '." ,'" wijs te w1.lJ:enontdeJ!lo-,
een' stropd'as',opduiken. s," ,.- ' " ',','" ','i,"',' cráti'séren~en'financil!el'
,AvOJids.als''Je'çp d~ QUdé,', • \Al's~_.j~',evep in,Çle.,t~é!<9I!IS,t:minder toegankèl~jk.te ma-
MárKt .of i_nde ~µntstraa.t r blikt,. da.n,zie,je"d~,K.U.', ken "én,"ze'negeren gewoon
rondlb~t zie je ,-.ee?=,~ell' ,L." Ln naam ,v!U!-de.d~r~,,:, de stem van hÛD :jon9:èren..:··

<"'meercaUs d1cheqa.~,- ~ ,tie"'d~, 8,~, llIiljoenvQ9r,.·,:• :en'studeritenvereniginqel1.
.:fakbars het-'eerst.--oe. _, _ : 8tude~tenvobrziening~ ver- Bêt'belóoft' een boe'lend,
l~at~te fuivell trek.k'~ri::;:::" ael~n ',~u~"n, A~R ep.,µ:1:7~,,'jaai te, ~;t,dèn"~a_het,-ex;,.;.
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AKADEMISCHE RAAD

Reglementering
, . .nieuwe programma's

Maandag 4 mei jl., het hoogste beleidsorgaan van de onder-
wijs- en onderzoekssektor van de KULeuven kwam andermaal
bijeen. Het dossier bevatte een ruim aantal agendapunten;
waarvan er dan ook enkele werden uitgesteld tot de volgen-
de keer. Een verslag van de belangrijkste topics.

Procedure pro-
grammawijzigingen
De AR keurde een ontwerp
planning en timing goed,
betreffende de te volgen
procedure van pro~ramma-
wijzigingen en benuemin-
gen van titularissen op
vacant verklaarde en
nieuwe vakken. Herhaal~
delijk werden in het '~
verleden klachten opge-
vangen in de zin dat de.-
Permanente Onderwijs
Commissies - adviesor-
gaan van de faculteits-
raden betreffende de in-
houd en doelstellingen
'van vakken - en de Be-
oordelingscommissie
'- adviesorgaan aan de ,
Academische Overheid be~
treffende de SOllicitan-
ten voor een vacant vak -
te weinig tijd hebben om
degelijk te kunnen wer~
ken. De nieuwe timing
zou hieraan verhelpen.

Nog dit voor de studen~
tenvertegenwoordiging in
de POC's en Faculteits-
raden. Een dossier kan
dan pas voorgelegd wor-
den aan de AR om te wor-
den goedgekeurd als zij
gegevens bevat over de
volgende zes punten:
1. de wetenschappelijke

en maatschappelijke
opleidingsbehoeften voor
het programma.
2. De doelstellingen,

de studieinhoud en
de didactische vormge-
ving van het programma
en van de grote ondex-.
delen ervan, zoals ver-
antwoord door de oplei-
dingsbehoeften.
3. Aanduidingen over de
~.verwachte studenten-

bezetting van het pro- '
gramma en van grote on-
derdelen ervan.

4. De verwachte gevolgen
voor de omvang van de

onderwijstaken en voor
de nodige kwantitatieve
en kwalitatieve uitbouw
voor het AP en het WP.
5. De verwachte behoefte

aan aanvullende uit-
rustings- en werkingson-
kosten voor de uitvoer~
ing van het programma.
6. De verwachte bijko-

mende ruimtenoden
voor het programma.

Ervaringen in het verle-
den hebben geleerd dat
men vergeet enkele van
de bovenstaande punten
te behandelen of te ver-
melden.

Toegepaste

Wetenschappen

De Faculteit van Decaan De
Meester heeft voorlopig
een departement meer.
De voormalige afdeling
Toegepaste Wiskunde en
Programma tie werd omge-
vormd tot het óeparte-
_nt COIIlputerwetenachap-
pen.
Het bevat drie afdelingen:
Informatica (niet te ver-
warren met de studie-
richting Licentie Infor-
matica), Numerieke Ana-
lyse en tot slot Toege-
paste Wiskunde en Pro-
grammatie. Indien deze
uitbouw van de voormali-
ge afdeling een degelijke
begeleiding voor het
sterk toegenomen aantal
van thesisstudenten im-
pliceert, kunnen we dit
ten volle toejuichen.
De behandeling van de mo-
gelijke nieuwe departemen-
ten Bouwkunde en Archi-
tectuur werd uitgesteld.

Instituut
Het Instituut Lichameli1-
ke Opleiding (ILO) en het
Instituut voor Farmaceu-
tische Wetenschappen
(IFW) worden vermeld in
het Gewoon Reglement -
Structuur (ten minste als
de Inrichtende Overheid
het nog goedkeurt). Reeds
meerdere jaren hebben
beide instituten facultai-
re bevoegdheden. Volgens
het voorstel tot regle-
mentsaanpassing zullen de
beide voorzitters (resp.
M. Ostyn en F. Lemli) nog
niet zetelen in de Akade-
mische Raad. Zij blijven
wat dit betreft ressorte-
ren onder de Faculteit
Geneeskunde. Noteer dat
indien E. Roosens de nieu-
we rector zou worden, hij
beide voorzitters wel zou
toelaten op de A.R.

De A.R. nam kennis van de
namen van de vier opvol-
gers van de huidige' studen-'
tenvertegenwoordigers voor
het mandaat '80-'81.
De Algemene Vergadering
van Kringraad-ASR dd. 29/
04/81 verkoos bij meerder-
heid de volgende studenten:
Werner De Vocht (Lich. Op-
leiding), Gerard Govers
(Aardrijkskunde), Luc De-
visscher (Godsdienstweten-
schappen) en Fred Pollet
(Rechten). Indien één of
meer van de huidige verte-
genwoordigers (t.w. Fons
Mertens (Gen.), Tony Hee-
ren (Rechten), Philippe
Clerick (Romaanse) en Jan
Sempels (Informatica»
door examens en blok hun
taak niet meer kunnen
waarnemen in juni-juli
wordt hij opgevolgd door
één van de vermelde op-
volgers.

JS

.Verkiezingen
Elk jaar worden door de
raden van de A.S.R. de
zgn. vrijgestelden ver-
kozen. Dit zijn betaalde,
meestal halftijdse,werk-
krachten die binnen de
raden een belangrijke taak
hebben op het vlak van
uitvoering en van voor-
bereidend studiewerk.

Sociale Raad verkoos zijn
vrijgestelden op 12 mei.
Er waren 10 fakulteits-
kringen vertegenwoordigd,
waaronder het VRG, het
VTK, Medica en Economi-
ca. Toen in 'de klassieke
'voorbereidende vragenronde
naar de opvattingen van
de kandidaten werd ge-
peild, beklemtoonden deze
zonder uitzondering dat
er nood was aan een be-
leid dat de malaise onder
de sociaal afgevaardig-
den van de kringen weg
zou nemen. Er moet drin-
gend aansluiting gevon-
den worden bij wat onder
de studenten leeft.

Na de diskussie werd vol-
gens de nieuwe procedure
ge4temd. De nieuwe proce-
dure houdt in dat men
per kandidaat beoordeelt
of men deze bekwaam acht
of niet. Er wordt dus niet
langer tussen alternatie-
ven gestemd.
Hans Van den Broeck, die
nu reeds Frans Smeets ad
interim vervangt, werd
verkozen met 90\ van de
stemmen en Rudy Aerts,
sociaal afgevaardigde voor
WINA, met 70\. Rudy Aerts
runde al een hele tijd
de off-set dienst van So-
ciale Raad.
Frank Uyttendaele (NFK)
haalde net niet de vereis-
te absolute meerderheid.
Het feit dat hij volgend
jaar thesisstudent zou
zijn woog in zijn nadeel
door.
Besloten werd om tegen 31
oktober een nieuwe vaca-
turp- uit te schrijven en
in afwachting Kris Van den
Briel verder in dienst te
houden.

De nieuwe ploeg heeft in-
tussen al het initiatief
genomen om de fotokopie-
dienst op Sociale Raad
('s Meiersstraat 5, tussen
het Hogeschoolplein e~
de Muntstraat) uit te
breiden en de prijs tot
1,5 fr. te verlagen.
Verwacht mag worden dat
er in het komende jaar
verder een accent zal ge-
legd worden op service
door de A.S.R., o.m. in
verband met het drukken
van thesissen.

Gezocht ••

Cartoontekenaars
Dit blad heeft de naam saai cartoons te copiêren en
te zijn (aai I). Jan in ons een exemplaar te stu-
Knaok, Zak en Pirana in ren? Zullen we echt moe-
gpëëtator, Kamagurka in Hu- ten wachten tot De Morgen
mo en noem maar op, zor- failliet gaat (en we Got
gen ervoor dat er in de- en Pêtillon voor een zacht
ze bladen ook nog eens ge- prijsje kunnen overnemen)
lachen kan worden. alvorens in Veto een stuk
Veto startte dit jaar met authentieke geestigheid
een cartoonist en eindigt verschijnt? Neen, drie-
zonder (de arme jongen werf neen I Dat kunnen jul
liep tegen een meisje aan). lie studenten-K.U.L.-car-
Vandaar deze laatste, ver- toonisten ons niet aandoen I
twijfelde oproep van de (Snik).
redaktie : betalen de Veto versohijnt volgend
kringbladen dan zoveel seizoen wekelijks. Er is
méêr dan wij, dat we met zeker plaats voor 4-5 car-
lede ogen moeten toezien toonisten. Dat maakt dan
hoe Balans, 't Germaantje, 8000 gelukkige lezers.
Irré_ël, 't Apo 1loont je, Geef ons je naam door. We
Floreat enzoverder enzover- lichten je dan telkens in
der bulken van komisch ta- omtrent uiterste inleve-
lent terwijl Veto als een ringsdata. We geven je evt.
droogstoppel door het le- suggesties voor onderwer-
ven moet? Is het dan wer- pen. Veto. 't Stuc, Van
kelijk onmogelijk om na 'EVenatraat 2 D, 3000 Leu-
de les niet enkel de nota's ven. (l·verd.). Tel: 016/
van je buur, maar ook,zijn 22 44 38.

A.S.R.- Stuurgroep I---
Nadat door Kultuurraad
protest was aangetekend
tegen de verdeling van de
mandaten zoals in Veto 13
gepubliceerd, is men in
twee opeenvolgende verga-
deringen (20 mei en 1 ju-
ni) tot een compromis ge-
komen.
De toestand in 1981-82
m.b.t. de verdeling van
de vrijgestelden-mandaten
zal eruit zien als volgt :
Kultuurraad heeft 3 half-
time vrijgestelden, Kring-
raad 2, Sociale Raad 3,
Sportraad 1, en Isol 1.
Verder is er zoals gemeld
een A.S.R.-sekretaris
half-time en een dito re-
daktiesekretaris voor Ve-
to. Er komt bovendien een
boekhouder die belast zal
zijn met de centrale boek-
houding en met deze van
de raden die hem daarmee
belast willen %ien.
De extra-gelden die voor
deze halftijdae boekhouder
zijn vereiat kamen uit de
reklame-inkomsten van
Veto. Deze inkomaten zul-
len worden beheerd door
,de Stuurgroep A.S.R.

Intussen blijft er ondui-
delijkheid bestaan over de
toekomst van 't Stuc als
professioneel kultuurcen-
trum. Naar verluid zouden
de Stucmensen tot een o-
vereenkomst met Kultuur-
raad komen i.v.m. de hui-
dige infrastruktuur van
het gebouw aan de Van E-
venstraat 2 d.

NIEUWE
SECRETARIS

STUDENTENRAAD
Na een marathonverkiezing
op de 4 raden (tussen 19
en 25 mei) werd Bruno
Leynse als nieuwe ASR-ae-
cretaris op 1 juni door
de Stuurgroep bekrach-
tigd. Hij kreeg gemiddeld
meer dan 70\ van de stem-
men achter zijn naam.
Twee andere kandidaten
trokken zich na de 1- ver-
kiezing (op Sportraad)
terug.

vrijgestelden
KRINGRAAD

Onder voorzitterschap van
Pol Van Mellaert verkoos
ook de Kringraad zijn twee
vrijgestelden. De 19 aan-
wezige kringen brachten
op 15 mei, eveneens volgens
de nieuwe procedure 16 gel-
dige stemmen uit. Lambert
Swillens, de huidige WINA-
preses, en Luc Baltussen,
ex-preses NFK, haalden het
met resp. 12 en 10 stem-
men. Een derde kandidaat
bereikte niet de absolu-
te meerderheid en twee
andere kandidaten hadden
zich voor de stemming te-
rug getrokken.
De nieuwe vrijgestelden
zullen vaak in de kringen
te zien zijn en zich ~n-
zetten om de kringwer-
king, speciaal op het ge-
bied van onderwijs, te
steunen. Zij volgen
Jos Mergeay en Pol Van
Mellaert op.

laatste berichten
KULTUURRAAD
Op de vergadering van
5 juni jL. werden de
nieuwe vrijgesteLden
van KuZtuurraad ver-
kozen. De drie hal.f>
time mandaten zuLLen
voLgend jaar opgevuLd
worden door Goede Le
De Keersmaker~ Bruno
Uyttenhove en Jan
Ryckaert. Het is
duideLijk dat deze
nieuwe vrijgesteLden
niet Langer een pro-
grammatie zuLLen
voeren zoaLs tot
voor kort in 't Stuc
het qeval: was. Zoal-e
bekend zaL deze pro-
grammatie hooqetoaax-«
schijnLijk in de toe-
komst door een nieu-
we vzw worden waarge-
nomen.
Johnny FREDERIX
wordt de enige ver-
antwoordeLijke voor
de Stucbar . Hij zal:
ook de aanwervingen
van de nieuwe bar-
·Lui doen.
Op de vergadering
waren 8 kringen ver-
tegenwoordigd .

Met 80\ van de stemmen
blijft Bruno Leynse ook
redaktie sekretaris van
Veto.
In zijn programma bepleit-
te hij een grotere open-
heid binnen de A.S.R.
Om de kringen op de hoog-
te te houden en om omge-
keerd de centrale werking
bij de kringwerking te la-
ten aansluiten zal hij
frekwent zelf kontakt op-
nemen met de presidia.
Op deze manier hoopt hij
de samenwerking in de ASR
te bevorderen.
De nieuwe ASR-secretaris
wil ook een rol gaan spe-
len in de koördinatie van
de nieuwe gemeenschappe-
lijke initiatieven van de
raden. Hij zal verder de
kontakten met de vrije
verenigingen intenaifi-
eren.
De mandaten van de vrij-
geat.~d.n gaan op 1 sep-
tember in, doch het ia de
gewoonte dat de verkozenen
zich reeds vroeger inwer-
ken.



korte, duidelijk omschre-
ven periode.
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Pepmiddelen •• slikken en slagen?
Tijdens de blok- en examenperiodes vre-
zen een aantal studenten nogal gemakke-
lijk dat ze op eigen krachten de eind-
meet niet halen. Anderen ondervinden
een heel gebrekkig koncentratievermogen
voelen zich sterk gespannen of kunnen
de slaap niet vatten

Over de middeltjes waar-
over men in deze moei-
lijke tijden kan beschik-
ken bestaat er uiteraard
een mondelinge overleve-
ring. Rond enkele pro-
dukten zoals CAPTAGON
bestaat er bijna een my-
thische sfeer.
Toch moet men heel duide-
lijk stellen dat ge~ees-
middelen hulpmiddelen
moeten blijven voor uit-
zonderlijke situaties.

ccHetgaat

niet meer !"
Meestal betekent "het
gaat niet meer" : "ik kan
me niet meer concentre-
ren". In dergelijke si-
tuatie moet men dan even
een analyse durven maken:
- heeft men de laatste
nachten niet te weinig
geslapen ? (Voor sommi-
gen is 1 uur slaaptekort
tijdens drie opeenvolgen-
de nachten reeds voldoen-
de om problemen te schep-
pen)
- is het programma wel
vol te houden ? Startte
men niet te laat en in
een onrealistisch hoog
tempo ?
- is men "zonder redenen"
angstig? (men is vol-
doende voorbereid)
- heeft men persoonlijke
moeilijkheden ?

pen kàn dus heel gevaar-
lijk worden. Sommige ge-
·voelige personen moeten
deze middelen helemaal
niet innemen want bij hen
veroorzaakt het alleen
maar zenuwachtigheid.
In verband met CAPTAGON
en gelijkaardige produk-
ten zijn enkele belana-
rijke regels in acht te
nemen (dit voor de doe-
het-zelvers) :
- de maximale dosis is
één (EEN) tablet om de
zes (ZES) uren. (Een
halve tablet volstaat
echter meestal.)
- de laatste inname ge-,
schiedt ZES uren voor het
slapen gaan.

- indien men geen. resul-
taat meer ziet, mag men
de dosis NIET opdrijven.
Men bekomt alleen maar
gevaarlijke nevenwerkin-
gen en een hogere dosis
leidt naar een inzin-_
king.
- na een langdurige in-
name - tijdens minstens
drie opeenvolgende dagen
- stopt men nooit plots.
De dosis wordt geleide-
lijk verminderd tijdens
de völgende dagen.
- Het tekort aan slaap
moet onmiddellijk her-
steld worden.

Waarom 's nachts

blijven herhalen?

Voor een aantal studenten
is de stress 's avonds te
sterk opgelopen. Men kan
zich onvoldoende ont~pan-
nen en het inslapen wordt

Dergelijke analyse kan
men soms moeilijk alleen
maken. Een vriend of
vriendin kan wellicht hel-

pen te objektiveren. A d d
Meer inz~cht kan dan hel- 'an e ze~Jjene
pen de s~tuatie te rela- ,'~
tiveren en een aantal •

praktische conclusies te Jaargang van J7ETfltrekken. Bv. meer slapen Y j j[{J'
of een betere programma- I~
::;'blijVende concentra- werkten mee :
tiestoornissen blijft de
vraag of stimulerende ~id-
delen kunnen helpen.
Wellicht, indien ze op
een verantwoorde wijze
"geslikt" worden.
Men moet dus niet onmid~
dellijk de zware batte-
rijen opstellen. Er zijn
de lichte en rustige
stimulantia met een veel
grotere veiligheid. zoals
CATOVIT bijvoorbeeld.
Maar misschien zijn een
supplement vitamines of
een algemeen tonicum
reeds voldoende. De
sterkere middelen zoals
REACTIVAN en de heel
krachtige wekamines ,
namelijk de AMFETAMINEN
met CAPTAGON als de top-
per vragen zeker een
ernstige reserve.

Pepmiddelen
werken

Normaal gebruik~n we
slechts 70% van ons ar-
beidsvermogen omdat dan
als bescherming een ver-
moeidheid optreedt.
Met de wekamines wordt
het vermoeidheidsgevoel
kunstmatig weggewerkt zo-
dat men veel meer arbeid
kan verrichten, maar
ondertussen put men heel
diep uit zijn reserves.
Het innemen van deze
middelen met meerdere
nachten heel weinig sla-

Leo Paesen Herman Francq Hans Van
den Broeck paul Heydens Pol Van Mel-
laert paul Van Damme Pieter 't Jonck
Jan Verbanek Relinde Baeten Marcel
Meeus 'Lambert Swillens Danny Vanden-
broucke Bruno Leynse Joris Leynse
Frans Smeets Fons Mertens Tejo Van
Rompuy Jan Sempels Marc Calmeyn L.
Dauwen Emmy De Smet Wannes Dirk De
Naegel Ingeborg Verplancke Luc Duha-
yon Peter De Jonge Tom Van Cleemput
Walther Klomp Leo Van Broeck Dirk
Cos Noël Herteleer Koen Geerts Stef
Vandermeersch Filip Buekens Guido
Janssens Janine Dekens Bart De Moor
Frank Goetmaeckers Frank Uyttendaele
Dirk Vuylsteke Wilfried Allaerts
Kristin Van Hoolst Dirk Van Sintjan
Luc Vanderhaegen Jan Flamand Derwês
Ferho Mark Verheyen Mark Lens Jan
Meysman Jos Smets Jan De Kunst Kris
Van den Briel Marinus Follon Jan
Dieriek Johan Seynave polleke An-
nette Smedts Dirk De Coster Pol
Rodts Martien en Ann Luc De Munck
Toon Gazenbeek Thierry Cachet Fred
Pollet Luc Decreus Michel Van Hamme
Rik Torfs Marijke Bosmans Louis De '
Meuter Marleen Wijnants Geert Thuyn
Jan Achten Luc Balthussen Wim Ver-
helst Tony van Ekonomika Bart Vonck

een pijnlijke aangelegen-
heid.
Overdag voelt men zich
dan moe en heeft men min-
der spankracht. Ernstige
slaapstoornissen die op-
,treden tijdens de blok
of in het begin van de
examenperiode moeten be-
handeld worden.
Er moet naar een aange-
past slaapmiddel gezocht
worden want een te sterk
middel veroorzaakt de
volgende dag een hang-
over met hoofdpijn, mis-
selijkheid, gebrekkige
concentratie en een onfris
gevoel. Na de examenperi-
ode wordt radikaal gestopt
met de inname van het
slaapmiddel om verslaving
te voorkomen. Dergelijke
plotse stopzetting kan
een aantal blanke nachten
of onrustige slaap ople-
veren. Maar na de examens
is het toch vakantie ..•

Kalmeermiddelen kunnen
overdreven spanning doen
dalen. Maar men mag niet
bij de minste spanning
naar het geruststellende
pilletje grijpen. Gewen-
ning komt voor en dit
leidt tot hogere dosis-
sen om hetzelfde effekt
te bekomen. Belangrijk
is ook te weten dat men
door training kan leren
relaxeren. Zulke trai-
ningen worden georgani-
zeerd tijdens het aka-

,demisch jaar.

Verslaving
Al de opgesomde middelen
(pep-, slaap- en kalmeer-
middelen) kunnen aanlei-
ding geven tot versla-
ving. Daarom is het zo
belangrijk deze middelen
alleen te nemen in over-
leg met een arts, die men
het best raadpleegt op "
het ogenblik van de moei-
lijkheden, en tijdens een

Gewone middelen

Sommige studenten bereke-
nen reeds bij het opstel-
len van hun blokprogram-
ma het Captagon-gebruik.
Uiteraard moet deze ma~
nier van handelen afge-
raden worden. Waarom zou
men niet trachten eenvou-
dig gezond te studeren ?
Aan de slaap, die nood-
zakelijk is om te herstel-
len tornt men het liefst
niet. Om het noodzakelij-
ke aantal uren slaap te
kennen neemt men het best
als regerentie het,aantal
uren, dat men sliep tij-
dens de laatste jaren van
de humaniora.

Natuurlijk hoort ontspan-
ning ook thuis bij de ge-
zonde leefregels, waar-
door de konditie op peil
wordt gehouden.
Vooral fysieke inspannin-
gen - liefst in groep -
kompenseren het best de
intensieve intellectuele
en psychische belasting.
Voor de meeste studenten ~
is twee uren na elkaar {
geconcentreerd blokken
meer dan genoeg en is
een verpozing noodzake-
lijk. ,
Vooral 's avonds - voor
het slapengaan - moet er
ruimte zijn om tot rust
te komen.

Eenvoudige middelen vindt
men bij zichzelf. Hierbij. ~
kan men elkaar helpen. '
Men kre~ert samen de
sfeer waarin men blokt en
examens aflegt. Deze ei-
gen middelen moet men
niet onderschatten I

Adelin Degroote
Studentenarts.

IS DEAL
OPEN ?•

I

!!!!H
Alma 1
Alma 11

Alma III
Sedes

open tot 4.7.81
open tot 4.7.81

open tot 23.7.81
open tot 2.8.81

.,-:;:;:;

AUGUSTUS

Alma 11
Alma 111

open vanaf 3/8.
open vanaf 3 tot
30 aug. (middag)

.;w:.;-'

SEPTEMBER

Alma 1
Alma II
Alma 111

open
open
open ('s mid-
dags) vanaf 8/9.
open ('s mid-
dags) vanaf
14/9.

....., .

;..

Sedes
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WINA

Jan Goossenaerts praeses

Nieuwe ploeg wil
volledige democratisering

Drie ploegen bij de jongste Wina-ver-
kiezingen. Ploeg JaMaHa moest 'echter
vaststellen dat zij haar kandidatuur
te laat had gesteld en dat zij dus op
procedurale gronden werd uitgeran-
geerd. Ploeg Trio van haar kant dien-
de zich aan als een 'semi-Iolploeg'
en oogste veel succes met haar nummer-
tje tafelvoetbal (met pingpongbal en
2 blaaspijpen). Dat was hUn vo6rstel
voor een vast en wekelijks uur uni-
versitaire sport : en geen problemen
met infrastruktuur, meneer.
Over de 'serieuze' ploeg van
senaerts meer in onderstaand

Woensdag 6 mei, 21.00u
in het Recreatiecentrum
van de Arenbergcité, werd
de zeventiende Wina-pre-
ses verkozen.
Jan Goossenaerts en zijn
ploeg kregen 72% van het
kiezerspubliek achter zich
aan de hand van een uitge-
werkt programma.
Een verslagje van de ver-
kiezingen in Wina.

Studenten-
vertegenwoordiging
Als eerste luik stonden
de verkiezigen voor de
studentenvertegenwoordi-
gers in de medebeheersor-
ganen en voor de afgevaar-
digden in de Raden van de
A.S.R. op de agenda. De
meeste kandidaten voor de
POC's en de Faculteits~
raad wezen op het belang
van de taak van de onder-
wijswerkgroep. Hierin
wordt de studentenver-
tegenwoordiging gecoördi-
neerd. Tevens werd onder-
streept dat de vertegen-
woordigers het informatie-
recht dienen te respekte-
ren. Verslagg~ving in het
kringblad (het Newtonne-
ke); mededelingen in de
jaren en pamfletten wer-
den aangestipt als midde-
len daartoe.
De vertegenwoordiging van
Wina in de Raden van de
ASR ziet er voor volgend
jaar als volgt uit : Bern
Martens (Kultuurraad),
Peter Graller, Silvia
princen en Walter Lauriks
(Sociale Raad), Jan Roels
(Sportraad) en Jan Goos-
senaerts (Kringraad)• ,.
In hun voorstelling stip-
ten zij punten aan zoals
die voorkomen in het
programma van ploeg Jan.
Zij wezen allen op het
belang van hun vertegen-
woordigende en stimule~_.
rende opdracht.
Zij verbonden er zich toe
een ASR-informatiekampan-
je te verzorgen in hun
kring met de bedoeling
de band ASR-WINA en zijn
studenten hechter te
maken in het kader van
de demokratisering van
het onderwijs.

Het nieuwe
praesidium

Na vier jaar,terug een
Antwerpenaar aan het be-
wind, werd er gefluisterd
bij het bekendmaken van
de verkiezingsuitslag.

Jan Goos-
artikel.

Het is evenwel niet hier-
om dat Jan Goossenaerts
uit Edegem (u weet wel
wie daar ook woont) na
één jaar Oost-Vlaams en
twee jaar Limburgs be-
wind, de nieuwe Wina-pre-
ses wordt. In een uitge-
breid programma stelde
de ploeg Jan de doelstel-
lingen, de werkingsop-
ties en de verantwoor-
delijken en hun medewer-
kers voor.
Voortbouwend op een be-
leid en werking van de
laatste twee,jaar, voegde
de ploeg in zijn pro-
gramma enkele nieuwe pun-
ten toe aan de werking
met het oog op enerzijds
een opsplitsing van be-
paalde taken en a~derzijds
het inspelen op levende
interesses in de kring.

Zo bv. zal de praeses ont-
last worden van de admi-
nistratie en financies
door een nieuwbakken be-
heerder en zal er een
werkgroep Derde Wereld
worden opgericht.

Doelstelli ngen
Zes centrale doelstellin-
gen werden gemeld voor
de Wina-werking volgend
jaar: {I) dienstverle-
ning, (2) medebeheer in
de Raden coördineren,
(3) de Wina-studenten
democratisch vertegenwoor-
digen, (4) initiatieven
in de Kring en in de ja-
ren stimuleren en steunen
, (5) een goede sfeer
onder de studenten bevor-
deren en (6) contacten
met andere kringen.
De concretisering van de-
ze doelstellingen is dui-
delijk gemaakt in de op-
ties van de werking op
alle terreinen. Zo wordt
bv. massasport zeer sterk
benadrukt tegenover min-
dere aandacht voor de
bekerkompetities. De on-
derwijswerkgroep kan in
haar derde jaar van be-
staan rekenen op een ze-
ventiental medewerkers.
De ervaring heeft ge-
leerd dat dit aantal nog
zal toenemen.

Democratisering
ue nieuwe ploeg streeft
naar de volledige demo-

cratisering van de uni-
versiteit en het onder-
wijs. In dit licht dient
de installatie van een
werkgroep Sociale Sector
geizen te worden. Onder
initiatief van de soci~
aàl afgevaardigden zal ..
deze werkgroep zich be~
zighouden met het doorge-
~en van informatie tot
in de jaren betreffende
sociale sector, huisves-
ting, acco, studiefinan-
ciering ••••
Een evenbeeld van de on-
derwijswerkgroep zal het

.niet worden, aldus de
nieuwe sociaal afgevaar-
digde Peter Graller, om-
dat het de bedoeling is
rechtstreekser naar de
studenten toe te werken.
De informatie zou voor-

namelijk uit Sociale
Raad gehaald worden.
Ook de Onderwijswerkgroep
neemt democratisering op
in haar programma. Wer-
king rond aggregatie en
alternatieve doceer- en
evaluatiesystemen dient
hierin gekaderd te worden.

SLOT

Een zeer ruime meerderheid
dus voor Jan Goossenaerts,
zijn ploeg en hun program-
ma. De Wina-studenten heb-
ben dan ook het volste
vertrouwen in het nieuwe
praesidium ten einde de
goede en degelijke kring-
werking van de laatste
twee jaar nog verder uit
te bouwen. (JS, verslagge-
ver ter plaatse.)

APOLLOON

Kring
•

met tè veel aktiviteiten ?

De opkomst bij de verkie-
zingen ligt vaak in verhou-
ding tot het aantal kandi-r
daten. Dat er slechts 65
aanwezigen waren op de A-
polloon-verkiezingen mag
ons dus niet verwonderen.
We vroegen aan Werner De
Vocht, Kringraadafgevaar-
digde Apolloon, of er geen
kontradiktie zat tussen
een goede werking en een
lage verkiezingsopkomst.

WERNER : Ja, 65 man op een
totaal van ca. 1400

studenten (500 Kine, 800
ILO, 100 thesis) is nogal
weinig. Dat komt inderdaad

omdat er door de kandida-
ten zelf geen kampanje is
gevoerd. In verschillende
jaren was er op 21 mei
trouwens examen.
Ik heb wel de indruk dat
het in een ruimere tendens
kadert. Kine en ILO hebben
een zwaar programma en er
blijkt merkelijk minder in-
teresse te zijn tegenwoor-
dig om zo eens weg te gaan.
De opkomst bij TD's en het
bezoek aan onze Sportzak
(de fakbar) dalen.

Er iS,wel nog volk op de
kulturele aktiviteiten.
Ergens zitten we met het
probleem dat men ook elders
ziet opduiken : er is een
enorme kalender aan akti-
viteiten, de administratie
en organisatie daarvan be-
gint een student-praeses
boven het hoofd te gaan.
We moeten ons afvragen of
we het accent niet moeten
gaan leggen op een lichte-
re kalender, die kwalita-
tief optimaal is.

VETO : Er zijn naar ver-
luid ook moeilijk-

heden binnen het presidi-
um?

WERNER : Het kernprobleem
is het gebrek aan

respons bij de studenten.
Een kring moet van zijn le-
den de aktieve medewerking
krijgen en dat was niet
altijd het geval. Daarvoor
bestaan uiteraard oorza-

ken. Misschien het over-
aanbod ~an aktiviteiten.
Tijdens het jaar zijn er
ook enige misverstanden ,
geweest tussen de jaarprae-
sessen en de raden. Een '
gebrek aan taakomschrij-
ving, met als resultaat dat
de raad soms niet wist wat
het jaar deed en omgekeerd.
De raad, er is er één voor
Kine en één voor Lichame-
lijke Opleiding, zou de
specifieke problemen van
de richting kunnen bespre-
ken en op die manier het
praesidium ontlasten. Dat
is nl. ook een probleem.
Het praesidium komt weke-
lijks samen, maar naarge-
lang het jaar vordert daalt
het aantal aanwezigen van
zo'n 25 naar ca. 10. Een
soort vergadermoeheid,
waarvan ik veronderstel dat
ze bestreden kan worden
door minder frekwent, of
beter te vergaderen. Er
moet in ieder geval ge-
zocht worden naar midde-
len om de verantwoordelij-
ken op de praesidiumverga-
deringen te houden. Als
zij niet komen vertellen
hoe het er in hun sektor
aan toegaat, kan het prae-
sidium niet werken.
Maar je ziet het zelf, er
bestaat enig idee over de
mogelijkheid om de werking
te verbeteren en er is
goede hoop dat de kring
zijn gewone werking op een
efficiênte manier kan door-
zetten.

,Goeie Ouwe Avond, Ma & Pa te komen. Deze mensen moe-
Apolloon, boekenbeurs, St. ten de Raad van Beheer van
Niklaasfeest, Zolder Kolder de VZW Apolloon gaan vor-
avond, skistage, filmweek, men. De operatie slaagt en
2 Stella-TD's en een paar op woensdag 20 mei worden
in de Thier, dixieland-a- Joris Saeys~ Bruno De Wan-
vond, toneel "het Ei", nemaeker en Bert Onzea op
karnaval met Apolloon, de respektievelijke posten
zwemmarathon, galabal, maan- verkozen.
delijks Apolloontje, etc.. Z h bb b h id
Dat is een greep uit de ak- e e en een esc e en
tiviteiten die één studen- ploeg rond zich - meestal
tenkring, Apolloon, op een anciens - die de specifie-
jaar tijds organiseerde. ke opdracht heeft ervoor

te zorgen dat er mensen
En laten ze dan nu bij A- worden opgeleid om de wer-
polloon (Kine en L~ch. Opl.) king gedurende het volgen-
tot de vaststelling komen de jaar te verzekeren.
dat er nog wel volk naar Zeker geen ideale aflos-
de aktiviteiten komt - hoe- sing van de wacht bij
wel minder dan vroeger - Apolloon, eerder het inder-
maar dat er niemand is om haast toestromen van hulp-
ze het volgende jaar nog troepen om de geslagen
te organiseren 1 bressen in de continuïteit
Krisisberaad natuurlijk te dichten.
wanneer blijkt dat er over
de opvolging nauwelijks in
de jaren gesproken wordt
en dat er zich geen kandi-
daten aandienen.
Op maandag 18 mei komt het
presidium bijeen om de
hachelijke toestand te be-
spreken. De verkiezingen
zijn gepland voor 20 mei.
aesloten wordt om nog een
laatste inspanning te leve-
ren. Op dinsdag en woens-
dag rennen een aantal pre-
sidiumleden zich rot om
alsnog met drie acceptabe-
le kandidaten voor de
voornaamste posten (preses,
Vice-preses Kine en vice-
preses ILO) voor de dag



Niki zegt nog dat de A.S.
R. zeer demokratische
strukturen heeft die door
de student~n goed (beter)
moeten gebruikt worden.
Koen sluit zich daarbij
aan.
Volgt nog kritiek op Koen
omdat die geen kandida-
tuursstudenten in zijn
ploeg heeft.

blijkbaar nodig een FUh-
rerpop op het Thierpodium
te slepen, kompleet met
hakenkruis.
Het publiek vindt het
"grappig"; billenkletserij
zelfs in de zaal als er een
paar fragmenten van Hitier
door de luidsprekers klin-
ken.
En met de fakeploeg GIST
wordt het helemaal erg.
Vroeger kwam GIST (ge~nga-
geerde ingenieur.studenten)
op in bet WK. Door Gist
werd op pr09r..-a· s aange-
drongen ~n op een debat
op de verk1ez1D98ftl slle-
twee ca wat:..er diepqang
in de zaak te krijgen.
De fake-ploeg nu houdt
zich bezig met zowat alles
waar.ee Gist of andere
links-gelngageerde groepen
begaan zijn erdoor te sleu-
ren in een karikaturaal
"rood" jargon.

vroeger met moeite verkre-
gen hebben. Niemand is er
mee gebaat deze rechten en
hun verdedigers belache-
lijk te maken. Met Koen
Mols (praeses ploeg Koen)
kan men niet anders dan
te betreuren dat de zaken
hier uit de hand zijn
gelopen.
Ook het debat dat volgde
op de voorstelling van de
ploegen was niet van hoog
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Ploeg Koen: Onderwijs, Ontspanning, Service
Vier mei, 20.00 u. De Thier sijpelt langzaam vol. Niemand schijnt precies
te weten wanneer de verkiezingen beginnen. Stembiljetten flitsen van hand
tot hand; een laatste propagandastuiptrek van ploeg Snor - een karamelle-
vers - doet de ronde. Volgt een financi~el verslag. Er wordt met miljoenen
gegoocheld - miljoenen waarvan na ~en blijkbaar goed beredeneerde investe-
ring in de jaarwerking niet zoveel meer overblijft. Dan een diamontage
een doorlopen van het voorbije werkjaar waarbij vooral de· spektakulaire
gebeurtenissen in het- zonnetje gezet 'worden : schachtenweekend, kwistaks,
de 24-uren, kantussen .••
Wiet GROMMEN, aftredend praeses, geeft zijn visie op '80-'81, met de 3 voor-
naamste werkassen voor zijn kring : onderwijs, jaarwerking en de Vlaamse
Technische Kring naar "buiten" toe. Een korte doorlichting van wat gebeurd
is en wat voor de volgende ploeg van de ingenieurs nog te doen of beter te
doen valt.

Lolploegen
De verkiezingen. Bedenke-
lijk,op het eerste gezicht.
Want van de zes deelnemen-
de ploegen lijken er maar
twee "serieuze"; de vier
andere vari~ren van gees-
tig tot vrij stompzinnig
of wat je "gevaarlijk"
zou kunnen noemen. Ploeg
KOEN is de enige die met
een programma op de prop-
pen komt. Een grote ploeg
ook. Ernst lijkt hier van-
av~n~ niet in goede aarde
te vallen : een paar boe-
roêpers in het publiek
storeR de vooè.telling.
NUt heeft géén pr.ogramsna
volgens hem draait het
rODa de mensen; bij zal
ook wel de traditionele ta-
ken van de kringwerking
vervullen. "Eigenlijk is
ons programma hetzelfde
als dat van Koen."
Ploeg OSSENBLOK is - nogal
duidelijk - een lolploeg.
Geestig, met af en toe
een onderhuids steekje
naar het publiek dat het
nauwelijks lijkt door te
hebben. Hun devies : "Even
voorstellen, Marcel de •
Doorsnee Ingenieursstudent
- houdt van snelle wagens,
Robert Palmer, Grand Cru,
Bo Derek, en••• de Jackie
(een prof). Elke avond
gaat hij naar de bar,
drinkt er een Hoegaarden
en gaat om halftwaalf sla-
pen. Vorig jaar haalde hij
een onderscheiding. Zijn
droom : Ploeg Ossenblok
op 't VTK .....
Met Ploeg BAARD en Ploeg
SNOR gaat het de "lolli-
ge" toer op, lollig met
een wrange smaak erbij.
Ploeg BAARD installeert
een rigiede maatschappij
waarin baarden het voor
het zeggen hebben, prok~a-
meren hun ruimtevaartpro-
gramma en spuien wat kri-
tiek op de andere ploegen.
De SNORREN vonden het

(irof
Het wordt pas goed grof
wanneer een aantal thema's
in één adem met de lolle-
tjes over het Kremlin er-
door worden gehaald.
Thema's die nochtans ook
de meerderheid van de aan-
wezigen raken : "Geen af-
braak van de sociale sec-
tor 1" Hilariteit ••• Ik
vraag me af of niemand
hier ooit in de Alma gaat
eten, of iedereen zeker is
van een vaste baan •••
"Demokratisering nu 1".
Gebrul. Heeft hier dan nie-
mand een studiebeurs ?
Het publiek voelt niet aan
dat de grens t~ssen grap
en ernst gevaarlijk vaag
is geworden.

Lolploegen hebben hun
waarde. Zoals "Ossenblok"
zegt, ze lokken mensen
naar de verkiezingen, dra-
gen bij ~ot de'sfeer, etc.
Toch gaat het hier te ver.
Alma's, studiebeurzen,e.d.
zijn rechten die studenten

Debat
Een oppervlakkige diskus-
sie, banale vragen vaak.
Geen tijd voor diepgang.
Op de vraag : "wat vinden
de ploegen van de ASR ?"
mag ma~r met "pro" of
"contra" geantwoord worden.
"Geen diskussie", zegt
debatmoderator Wiet.
Vragen over voetbalmatches,
snorren en baarden gaan wêl
door.

Programma
"Waarom zijn de klakken van
Ploeg Koen zo klein ?",

Even voorstellen: Marcel de Doorsnee Ingeniersstudent~ houdt van snelle
wagens~Robert Palmer~ Grand Cru~ Bo Derek~ en ... de Jackie (een prof).
Elke avond drinkt hij een Hoegaarden en gaat om half twaalf slapen.

niveau.
"Wordt ploeg Ossenblok ge-
steund door de Witte Pro-
dukten ?", "Wat doet Koen
met de winst van de pro-
grammaboekjes ?". Dit zijn
enkele voorbeelden van vra-
gen voor en door lolploe-
gen, of van zgn. kritische
vragen naar minder belan-
grijke zaken uit wat bij
de voorstelling werd ge-
zegd.

NIKI had vooraf al zijn
"programmaloos" opkomen
verantwoord door te stel-
len dat het uiteindelijk
meer op de ploeg dan op
de persoon aankwam en zelfs
gezegd dat een programma
"uiteindelijk een stunt
is om stemmen te winnen".
Wat een lid van ploeg
Koen de zinnige vraag ont-
lokte : "Waarom heeft ploeg
Niki geen programma ?
Het programma heeft nl.

het voordeel dat je vooraf
genoodzaakt bent het over
een aantal punten grondig
eens te worden."
Werner, vice-praeses bij
Niki, stelt dat "wij lie-
ver geen ruziemaken".
Bovendien baseert Niki zich
op de kritiek op Gist toen
die 4 jaar terug de nood-
zaak van een programma be-
nadrukten. "De mensen"
lijkt het motto te zijn.
Een belangrijk aspekt van
programma's wordt niet aan-
geraakt : weten waarvoor
je stemt, achteraf toets-
baar zijn, weten welke
standpunten er in de stu-
dentenvertegenwoordiging
zullen ingenomen worden.

A. S.R.
De Algemene Studentenraad
blijkt ook een heet hang-
ijzer te zijn. Niki zowel
als Koen opteren daarin
voor een depolitisering
en voor een werking waaf-
in de kringen hun verant-
woordelijkheid efficiên-
ter opnemen. Wat "de verwa-
tering van de werking"
genoemd wordt is uitein-
delijk een beetje de eigen
fout van de studenten die
hun vertegenwoordigende
funktie "aan hun broek ge-
lapt hebben".

Stemming
De stemrondes zorgen voor
verrassingen. De eerste
ronde werden 415 stemmen
uitgebracht: Snor (9),
Baard (17), Gist (26),
Ossenblok (27), Niki (161)
en Koen (175).
Volgens een kiesreglement
moet een tweede ronde ge-
houden worden waaraan alle
ploegen die minstens 1/6
van de uitgebrachte stem-
men behaalden moeten deel-
nemen. In dit geval dus
Niki en Koen.
Grote verbazing wanneer
plots de lichten uitgaan,
een bommetje knalt en Niki

onder luid misbaar zijn
toga uittrekt : "Wat is
dat hier allemaal - ik wil
niet verkozen worden •.•
etc." Opgezet spel: Niki
trekt zich terug (volgens
Ossenblok mag dat niet
van de paus).
Een tweede ronde : de nu
verenigde lolploegen
(Gist trekt zich terug)
halen 137 en ploeg Kodn
169 stemmen.
Het gezond verstand heeft
heb gehaald. Zo'n 100 men-
sen stemden niet meer mee,
vonden het misschien een
te grote kermis. Dat is
dan ook de konklusie van
de kersverse praeses Koen
"Ik vind het jammer dat de
verkiezingen op deze ma-
nier zijn verlopen." Hij
vindt dat zo de verkiezin-
gen,die voor een kring
toch belangrijk zijn, erg
verwateren en dat groepen
die vroeger positieve ele-
menten aanbrachten op deze
avond in een scheef dag-
licht zijn gesteld.
Volgend jaar beter ?
Het publiek lijkt zich niet
al te erg bij de neus ge-
nomen te voelen. Achteraf
hoor je wel links en rechts
verontwaardigde reakties.
Misschien vormt deze ver-
warde verkiezingsavond,waar
niets nog ernstig leek,een
handikap voor de goede
start van ploeg Koen.
Toch : alle hens aan dek
voor het VTK van volgend
jaar, om een goed kontakt
met de jaren te verzekeren,
om een kringwerking op te
bouwen die niet alleen
voortrolt op tradities maar
zich voor de VTK'ers open
stelt. Kortom, een VTK
dat zijn werking au sérieux
neemt.

Relinde Baeten
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VETO SPRAK MET
"We schieten
VETO : U zegt dat de doel-

stellingen van het
VTK drievoudig zijn : ver-
tegenwoordigen, zorgen
voor kultuur en ontspan-
ning, dienstverlening.
Maar waar ligt uiteinde-
lijk het zwaartepunt van
de werking ?
KOEN MOLS : Hangt ervan

af wat je bedoelt.
Als je over het resultaat
e~ over de appreciatie
door de studenten'spreekt,
dan ligt de nadruk op de
kursussen en op de goed-
kope kopies. Maar in het
oude praesidiurn waren
slechts drie mensen ver-
antwoordelijk voor die
dienstverlening : 2 druk-
kers en 1 kursusdienst-
verantwoordelijke. Natuur-
lijk valt een groot deel
van de permanentie bij
de fotokopiemachine op
de schouders van het
praesidiurn. De pe~nen-
tie dient ook om allerlei
info te verstrekken. Van-
daar dat de praesidiurn-
leden er nogal' eens zit-
ten. Meest .arbeidsinten-
sief zijn in feite de
sportieve en kulturele
aktiviteiten. Daar waren,
bar inbegrepen, zes ver-
antwoordelijken voor.

VETO : In je opsomming
heb je niets gezegd

over het s·ocia~l engage-
ment binnen·VTK. Er
wordt gezegd dat dat ver
zoek is. Hebben jullie
bv. meegewerkt aan de ak-
ties rond de beurzenpro-
blematiek dit jaar?
KOEN MOLS: Kijk, de vice-'

praeses is verant-
woordelijk voor sociale
zaken. Dit jaar was dat
Bert Jacobs. VTK heeft
zIjn opdracht in de re-
cente akties als louter
informerend gezien. Kris
Van den Briel van Sociale
Raad is gevraagd voor een
uiteenzetting op onze TK-
Raad (praesidiurn + jaar-
en specialiteitsafgevaar-
digden). Daarmee hadden
we een overzicht van de
problemen en het was de
bedoeling die zaken ver-
der te verspreiden.
Maar met de hUidige stand
van zaken vinden we mobi-
liseren nog niet noodza-
kelijk. De herverdeling

KOEN MOLS
prima op met de proffen"
van de beurzen, het nieu-
we systeem op zich, is
positief, als principe.
Het globale tekort op de
begroting m.b.t. studie-
toelagen is,belangrijk.
Dat is de kern van de
zaak'.Totnogtoe is er
nog geen drastische ver-
laging van de beurzen
doorgeyoerd. Er is wel
de kwestie van de·te late
uitbetaling, waartegen
moet worden gereageerd.

VETO : Jullie vinden de
verhouding met de

professoren niet zo pro-
blematisch als in sommi-
ge andere kringen ?
KOEN MOLS : Neen, we

schieten goed op met
de professoren, uitste-
kend zelfs, in alle mo-
gelijke vergaderingen en
werkgroepen.
In de Kommissie Ingeni-
eursvorming bv., waar 2-3
studenten samenwerken met
een IS-tal proffen en as-
sistenten, hebben we naar
ons oordeel een echte in-
breng. De professoren .,
zijn daar wel vooral ge-
engageerde mensen, die
nogal gemakkelijk afstand
kunnen.nemen van de schei-

-ding proffen-studenten.
Er wordt daar verder ge-
keken'dan dat.
Dit weekend (23 en 24 mei,
nvdr.) is er bv. een eva-
luatie-tweedaagse waarop
sprekers uit'diverse mi-
lieu's - uit de beroeps-
wereld, studenten, prof~
fen, personeelsdiensten
- hun,mening geven over
de sterke en zw!llkke kan';'
ten van de opleiding.
We verwachten dat een
aan'tal afspraken zullen
worden gemaakt om die
zwakke kanten weg te wer-
ken op termijn. Alle fa-
kulteitsraadafgevaardig-
den zijn op die vergade-
ring uitgenodigd.

VETO : De problemen met
de professoren begin-

nen niet direkt met de
planning van een betere
opleiding. Ze beginnen
maar' pas wanneer benoe-
min~en, uren, e.d~ 'in het
gedrang komen ,"
KOEN MOLS : Ja inderdaad.

Neem het projekt We-'

tenschap en Samenleving.
Het betreft de invoering
van een kursus in de kan-

••
didaturen van alle pos.i-
tiefwetenschappelijke
richtingen. Dat zou een
keuzevak worden, naast
filosofie. Dat voorstel
is in de Werkgroep Onder-
wijs, die ziCh met de kan-
didaturen bezig houdt,
afgeketst. Het probleem
ligt in het vrijmaken
van 'uren. We zitten met
een vol uurrooster, en
als zoiets ter sprake

komt, dan zijn er dade-
lijk opmerkingen in de
zin van : er zijn toch
nog andere interessante
dingen die zouden kunnen
ingevoerd worden, waarom
die dan niet ? of : er is
geen garantie van wat het
gaat worden ••. M.i. zou
de mogelijkheid moeten
bestaan om dat vak in een
proefperiode vaneen jaar
of wat te programmêren. BNL

KATECHETIKA

Visje te glad voor De Ruyter
Met 155 tegen SS stemmen
werd Luc Devisscher voor
de tweede opeenvolgende
keer koördinator van Ka-
techetika verkozen. Tegen-
over de ploeg van paul
Geerts en PaRI De Ruyter,
stak de ploeg Visje
gunstig af op het stuk
van uitbouwen programma.

"Beminde broeders en zus-
ters van deze basisgemeen-
schap ••• Zoals alle goeie
programma's bestaat'mijn
programma uit zeven punten

"

De hele ploeg, ondanks
haar zgn. 'heterogene'
,samenstelling, werkt van-
uit een "evangelisch-be-
vrijdende optie", zoals
het in haar verkiezings-
programma heet.
Deze optie zal allicht
aan bod kunnen komen in
d~ werkgroep van profes-
soren en studenten die ten
behoeve van de Onderwijs-
commissie het totale stu-
diepakket aan een evalua-
tie zal onderwerpen. Anne-

,mie Laurent (onderwijs)
zoekt speciaal op die werk-
groep het accent te leggen.
A.S.R.-man Jos Vandikkelen
(die zich ook.met de kur-
susdienst bezig houdt)
gaat zich op de hoogte
houden van wat in de A.S.R.
raden omgaat. Katechetika,
gezien haar engagement, is

een van de kringen die
zich achter het ~otto scha-
ren dat een A.S.R. die
niet voor de "demokrati-
sering van het onderwijs"
ijvert,hun studenten niet
langer kan vertegenwoor-
digen.

HISTORIA,

"Koster" Johan Van der
Vloet legt er de nadruk
op dat de Godsdienstweten~
schappers en hun kring
Katechetika op een kriti-
sche manier de gebeurte-
nissen binnen de Kerk zul-
lèn ~lijven volgen. De
internationale kontakten
met Tilburg, Nijmegen en
nu ook Straatsburg zullen
worden verstevigd, alsook
de kontakten met de bis-
dommen.

(Teert· Thuyn wint
" " . " .

(Van onze-speciale
correspondent it}
geschiedenis} ,

Was de verkiezingszege
van Mitterrand op Giscara
al onbetwistbaar, dan
vormde de uitslag van de
praesesverkiezingen in ge-
schiedenis een "politieke
aardverschuiving". De
nieuw~akken praeses, ·Geert '
Thuyn, kreeg liefst zowat
zeventig procent van de
uitgebrachte stemmen op
zijn naam. Deze hoge score
moet echter wel enigzins·
gerelativeerd worden :
ook in "geschiedenis" was
de publieke belangstelling
weeral erg klein ••• Dit is
begrijpelijk want de stu-
denten voelen-aan dat in
de wekenlange campagnes
met hoogdravende retoriek
vaak wordt voorbijgegaan
aan hun werkelijke verlan-
gens. De nieuwe praeses
heeft dan ook nagenoeg
geen "propaganda" gemaakt
iedereen kon zijn bondig

verkiezingspr~gr~a van
anderhalve bladzijde zelf
beoo~delen via het kring-
blad. Dit programma opent
de weg, voor ·een verdere
doorbraak van een democra-
tische kringwerking in ge-
schiedenis.
Geert Thuyn wil resoluut
het presidenti~el imago
van kringchef afbouwen.
Vorig jaar deed de ploeg
daartoe al ernstige stap-
pen, maar velen ontkwamen
niet aan de indruk dat we
evolueerden van het pre-
sidentialisme naar de 0-
liga.rchie : immers werken
met een ploeg - zoals
vorig jaar - lost zomaar
'niet alle problemen op :
5 mensen kunnen inderdaad
meer bereiken dan 1 ·tra-
ditionele praeses maar het
principe,van "enkelen" die
de kringwerking volledig
organiseren, blijft •••
en de "gemiddelde" stu-
dent (die best ook iets
wil en kan) wordt in fei-
te uitg~rangeerd. De nieu-
we praeses wil een einde
maken aan de kringwerking

in .geschiedenis
van "goede vriendjes onder
elkaar" en daarom,wil hij
zelf,zoveel mogelijk men-
sen persoonlijk gaan aan-
spreken om rond hun spe-
cifieke interessepunten
iets te gaan doen.

Het lijkt vreemd, maar tot
op heden beschikt de his-
torische kring (met zo'n,
350 studenten) n~g steeds
niet over'~e~ eigen ont-
moetingsruimte-fakbar. Het
is dan ook niet te verwon-
deren dat,ondanks de klei-
ne groep historici, velen
elkaar niet kennen en dus
ook weinig gaan samenwer-
ken. 'Wel interessant om we-'
ten voor buitenstaanders
is het feit dat de histo-
rische kring binnen het fa-
culteitsgebouw van Lette-
ren en Wijsbegeerte over
een eigen "bureau" be-
schikt naast die van pro-
fessoren en assistenten :
iedere namiddag is daar
permanentie en naast kur-
sussen kun je er ook op de
koffie. Zoiets is een
must voor alle kringen •••

Geert ,Thuyn, die sinds
twe~ jaar in de Permanen-
te Onderwijs Commissie
GeSChiedenis zat (en daar
geen blad voor de mond
nam), hoOPt dat de kring
meer energie ~al gaan be-
-steden aan het- sensibili"_"
seren van de historici
voor hun "fundamentele"
problemen. Dat zijn vol-
gens hem de onderwijspro- ,
blemen. "Lieten we de 1°_
jaars niet telkens opnieuw
naar de pijnbank voeren,
nadat we weeral eens zelf
de dans ontsprongen wa-
ren ?", vraagt hij zich
'af. Hij. vindt het een pri-
maire taak voor iedere
kring die meer wil zijn
dan alleen een amusements-
fabriek, om de toenemende
cursusdruk en het totale
gebrek aan inspraak bij
benoemingen uitgebreid te
bespreken en er actie rond
te voeren in samenwerking
met de offici~le studen-
tenorganen. Deze worden
naar zijn mening door te-
veel studenten genegeerd,
indien ze al beMend zijn.

De'ploegen stelden zich
voor in de Kleine Aula,
voor een 70-tal aanwezi-
gen. Er was precies een
uur tijd om de klus te
klaren, en de voorstelling
van de kandidaten werd
dan ook letterlijk met de
chrono gevolgd. Dat be-
lette niet dat er ambian-
ce was en dat er nogal
wat afgelachen werd.
paul Geerts en Paul De
Ruyter, die eerst voor
het voetlicht kwamen,had-
den animatie blijkbaar
als eerste punt in hun
programma geschreven.
Fleurig uitgedost (foto)
gaven ze snedige kritiek
op het vorige bewind,
waarvan ze duidelijk
vreesden dat het zichzelf
zou overleven. Ze pro-
te~teerden tegen de stem-
ming per brief, die naar
hun zeggen de passiviteit
en het gebrek aan inte-
resse beloonde. Stemmen
moet een toezegging van
medewerking zijn, aldus
ploeg Paul en Paul.

Ploeg Visje leed zoals de
meeste 'serieuze' ploegen
enigzins aan een gebrek
aan inspiratie bij hun
uiteenzetting. Gilles Ca-
chet, verantwoordelijk
voor het werkingsveld
"maatschappij", wer: ei
zo na door de chrono'ge-
stuit bij het voorlezen
van drie gedichten, die
de inspiratie van de wer-
king op dat stuk moesten
weerspiegelen. Helga Bel-
laert kreeg al nauwelijks
meer tijd om te vertellen
dat het in '81-82 snor
zou 'zitten met, ontspan-
ning, financies 'en fak-
huis ,

In het vragenkwartiertje
zette Luc Devisscher uit-
een dat er in de toekomst
gewerkt zou worden aan
een vereniging die gods-
dienstleraren en pastora-
le werkers zou groeperen.

De kringleden hadden na
afloop van de voorstelling
van de ploegen 32 pur om
hun stem uit te brengen
in een bus die in de nabij-
heid van de kursusdienst-
permanentie stond opge-
steld.
,Bij de bekendmaking op 13
mei om 22 u in het fakhuis
waren niet alleen decaan
Marc Caudron, maar ook eni-
ge afgevaardigden van an-
dere studentenkringen aan-
wezig.

!

•
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NFK: Geert Descamps praeses bliek werd ook een tijdje mokratiseringsproces van
over de kring in de ASR ge- de ASR wil spelen (kfr. ook
sproken. Maar verder leek de brief aan de kringbestu-
de interesse voor ASR een ren) op de verkiezingen

jong, maar zijn elders op- gend jaar zijn? Uit de sa- zwak beestje op deze ver- werd bevestigd.
gestoken ervaring en zijn menstelling van Geert's kiezingsavond. Dat dit Het vertrouwen in de nieuwe
rustige aanpak van mensen ploeg was dat natuurlijk slechts schij~ was~ wordt ploeg is groot: ze bestaat
en problemen boezemden toch grotendeels al gebleken:in anders wel dui~eliJk uit uit véél mensen, die op de
heel wat vertrouwen in. De 'eerste instantie is het de de samenstelling van de NFK- koop toe uitzonderlijk ste-
filosofen slaakten dus een bedoeling de bestaande· ploeg in de ASR: zowel in vig gemotiveerd lijken. En
zucht van opluchting en trok-strukturen en diensten opti- SR als in KR of SpR is de die genoeg thuis zijn in de
ken naar de 14e mei. 'maal te laten funktioneren. kontinuIteit verzekerd. An- diskussies en de werking van
Bloemen en drie kussen voor Toch kon men ook de houding derzijds is de kring zich de laatste maanden (en ja-
'ons' Jo - uittredend prae- van de kring in de Raad vjh de laatste maanden ook ster- ren) om te weten waar ze
ses en zichtbaar gelukkig HIW ter sprake brengen (nav ker voor Ku~a gaan interes- aan beginnen. Is dit de ploeg
dat ze d'er vanaf was - . d~ programmaverzwaring seren; Piet s opvolger daar waarin NFK volwassen wordt?
zetten de avond in. Daarop Dhondt). De diskussie leid- zal dan ook wel du~delijke Ze werd - na de diskussies _
stelde Geert zijn ploeg de al tot konkrete afspra- instrukties meekriJgen. Het per acclamatie aanvaard, en
voor (voor zover die nog ken voor de werking hierom- ziet er dus naar uit, dat dat was toch méér dan een
niet bekend was). Een paar trent tot en met oktober. de aktieve ro~ die de NFK kwestie van protokol.
dingen vallen in deze Op een vraag uit het pu- de laatste tiJd in het de- Luc Baltussen
ploeg op: ten eerste dat
niemand er buiten valt. Ie-
dereen is aangesproken, en
alle gegadigden hebben wel
ergens hun plaats in deze
ploeg gevonden. Ten tweede
het beperkt aantal 'groen-
tjes'. De verantwoordelij-
ken voor NFK-sekretariaat,
voor Wijzer, en voor de
delegaties in de raden, wor
den grotendeels opgenomen
door eerste- en tweedekan-
ners die dit jaar al min of
meer met die dingen te ma-
ken hadden. Dit laat ver-
onderstellen dat de aanpas-
singsproblemèn in septem-
ber-oktober erg beperkt
kunnen blijven.
Derde opvallend punt: er
zitten zoveel mensen in de
ploeg, dat de praeses niet
zelf nog diverse zware pos-
ten op zijn schouders moet
laden. Daardoor kan hij de
handen vrij houden om te
doen wat een praeses moet
doen: nl. van alles op de
hoogte zijn en de zaak ko-
ordineren.
Na het voorstellen van de
ploeg volgde uiteraard de
diskussie: wat gaat die
ploeg doen? Wat zullen de
aktiviteiten van NFK vol-

Geen gratis vaten en ze-
nuwachtige luidspreker-
propaganda. Maar ook geen
lange lijsten met belof-
ten, geen gedetailleerde
programma's en verbeten
ideologische verkiezings-
diskussies tussen praeses-
kandidaten. Zoals in wel
meer kleine kringen, is
"verkiezingen" in NFK :
niet zozeer uitmaken wel-
ke koers het volgende jaar
gevaren wordt, als wel ga-
randeren dat 'de' kring
volgend jaar gewoonweg
werkt, d.w.z. er is. Het
komt er dus op aan; het .
werk zó te verdelen onder
de gegadigden, dat de
kans op effici~nte werking
het hoogst ligt. Daarom
moeten trouwens elk jaar
de prioriteiten van de
kring herzien worden in
funktie van de medewerkers
en van wat die zelf willen
doen.
Op 14 mei jl. - de offici~-
Ie verkiezingen - moest de
zaak rond zijn. Al zo'n
twee maanden was vooral 2e
Kan aktief bezig om een
nieuwe ploeg te formeren.
Het voornaamste knelpunt
bleek, zoals gewoonlijk,
de praeses. Voor die on-
dankbare job moet doorgaans
een kandidaat, "aangewezen n

worden, die dan onder vrien-
delijke druk maar toch vaak
met tegenzin ziJn (haar)
taak accepteert, en die dan
zo goed en zo kwaad als het
gaat vervult. Het zag er dik
naar uit, dat het dit jaar
niet anders zou gaan. Tot,
plotseling, een week voor
de verkiezingen, Geert Des-
camps (2e kan) zich bereid
verklaarde praeses te wor-
den. Geert's interesse voor
de kring is nog tamelijk

POLITIKA

Programma op basis van
, .,

wetenschappelijke enquête
Aud. Vesalius. Woens-
dag 6 mei, 14.00 u.
De "kom stemmen"-kam-
panje van de verschil-
lende ploegen in de
Politieke en Sociale
Wetenschappen heeft
haar effekt niet ge-
mist. Na telling bleek
dat meer dan 220 gel-
dige stemmen waren
uitgebracht.
Eric Junes (foto)
wordt volgend jaar
koó rdi.nat.or nadat zijn
ploeg de naaste kon-
kurrenten van "Ploeg
Polsslag" met nipte
93-95 cijfers ver-
sloeg. De 3° ploeg
moest het stellen met

Studenten geven elkaar (Iedereen is vrij te par-
ticiperen. Wie dat niet
doet, maakt die keuze zelf
en is daar zelf verant~
woordelijk voor.)
Zodat het kringbestuur
zijn eigen werking niet
in vraag moet stellen.
In feite, aldus de studie,
is het de "mentaliteit en
niet de inhoud" van poli-
tika die veel pol en sok~
kers afstoot.

onaliseerd als "zwakke
participatie" aan fakbar-
bezoek (minder dan eens
per maand) en aan kring-
aktiviteiten (één keer of
minder per jaar).

steun in GERMANIA
27 stemmen.leg over bladzijde 176;

enz., enz. : de germania-
permanentie {"germanel".tie"
verwacht haar studenten
dus als er moeilijkheden
zijn. (Ze hoopt overigens
dat er geen moeil~jkheden
züllen zijn.) ,

Lees in alle geval de gele
bladzijden met het examen-
reglement in je college-
rooster. Daarin staat uit-
eengezet wat je kan doen
als je klachten hebt over
een examen. Wend je in
zo'n ge~al DADELIJK tot
de germanentie of de om-
budsmensen. Wacht niet
tot na de deliberatie,
dan is er in de praktijk
vrijwel geen verhaal meer
mogelijk.

De examens zijn, hoe nood-
zakelijk ook, voor vele
studenten een bron van er-
gernis. Het gaat om je-
zelf; keihard blokken,
paar uurtjes slapen, dan
zakdoekfrieme~end een exa-
men afleggen bij een prof
die je amper kent, en die
jou eigenlijk niet wil
kennen.
Dan is het noodzakelijk
dat je at en toe even er-
gens terecht kunt om, voor
'n paar minuutjes, uit te
blazen. Daarom zijn ze
bij Germaanse sinds vorig
jaar met een examenperma-
nentie gestart.

De bedoeling is duidelijk,
iedereen die op één of
andere manier in moeilijk-
heden zit, kan - moet -
daar terecht, en er zal
telkens gepoogd worden de
'zaak zo goed mogelijk op
te lossen.
De moeilijkheden zijn ver-
scheiden : plots ontdek
.je dat bladzijde 234 uit
je kursus ontbreekt. Of je
wil even weten wat voor
vragen prof X stelt. Of
je wil een examen uitstel-
len : kom er eerst even
over praten voor je naar
de ombudsman gaat, die
er dan kan voor zorgen
dat je een paar dagen la-
ter pas ~amen moet afleg-
gen. Of jé wil eens praten
na een slecht examen. Of
je zoekt dringend een sa-
menvatting van een kursus.
Of je wil, - solidariteit
is troef ! - je examenvra-
gen komen inleveren (dit
is tegelijk een opzoep :
als iedereen dit doet
heeft ook iedereen vragen
die hij/zij kan inkijken) .
Of je wilde nog even uit-

Wie doet de
kringwerking ?Op het debat dat aan de

verkiezing voorafging en
dat gemodereerd werd door
de populaire docent J.
Billiet, ontpopte ploeg
Erik zich tot een team
dat uitging van een bewust
vaag gehouden programma
rond drie kernwoorden :
dialoog, representativi-
teit, imagoverandering.
Hun programma was klaar-
blijkelijk geInspireerd
op een onderzoek dat door
pol en sokkers was gedaan
in het kader van een se-
nariewerk. In de 23 blz.
lange studie "Apathie t.
a.v. Politika" wordt het
proces gemaakt van de
voorbije Politika-wer-
king. Als frappant voor-
beeld van hoe het kringbe-
stuur is afgeweken van de
denkbeelden aan de 'basis'
wordt aangestipt dat
slechts 1 op de 105 ~n-
dervraagden van de steek-
proef akkoord waren met
het,kringstandpunt. inzake
medebeheer.
Het kringbestuur is nl.
van mening dat men in de
bestuursorganen "informa-
tief aanwezig" moet 'zijn
zonder mee te stemmen.
De onderzoekers merkten op
dat er "zeker 100 (respon-
denten) waren die niet
wisten waarom Politika dit
standpunt inneemt."
62% van de ondervraagden
vond dat de kringverte-
genwoordigers het kring-
standpunt moesten verdedi-
gen en ook moesten mee-
stemmen.

De studie trekt sommige
verrassende konklusies.
Zo bv. staat zwakke parti-
cipatie niet speciaal in
verband met gebrek aan in-
formatie of aan kennis van
de werking. Voor andere
faktoren is het verband
duidelijker.
Gaan minder naar kringak-
tiviteiten of bar : zij
die eeh lief hebben, zij
die minder zelfstandig
zijn t.O.V. thuis, zij die
minder brossen en meer
studeren dan gemiddeld
(hangt samen), zij die uit
een hoog sociaal milieu
komen en, in mindere mate,
uit een laag, zij 'tenslot-
te die zeggen zich niet
thuis te voelen in Poli-
tika.

Ander imago
Niet te verwonderen dat
wodrden als dialoog, re-
presentativiteit, rekening
houden met minderheden,
raadplegen, inspraak ~.d.
m. tijdens het debat niet
van de lucht waren.
Ploeg Eric zoekt een op-
lossing in een triumviraat
van koördinatoren (één
per departement) en be-
looft een straffe aanwee
zigheid van de ploeg in
de jaren zelf en in de les-
sen. Bereikbaarheid en
direkt kontakt eerst.
Deze ploeg legt het accent
op een werkstljl.
Ploeg Polsslag pleit daar-
entegen voor een stimule-
ring van de interesse
door een uitbreiding van
het aanbod aan werkgroe-
pen. Inhoudelijk een be-
tere werking is het motto,
gepaard aan het gezegde
"voor elk wat wils". Er
wordt gepleit voor een
coördinatie van de verte-
genwoordigers in een on-
derwijswerkgroep en voor
een werkgroep kursuskri-
tiek.'

De permanentie van Germa-
nia wordt gehouden in lo-
kaal 15 op de eerste ver-
dieping van het fakul-
teitsgebouw. Ze is voor-
alsnog open tussen 14.00
en 16.00 u, doch de uren
worden uitgebreid zo.
er zich meer vrijwilligers
melden. Buiten de uren
kan je eventueel ook te-
recht op de fakbar, Blijde
Inkomststraat 11.
Wil je zelf permanentie
doen (waar wacht Je op ?),
kan je kontakt opnemen
met Wout Colson (Fakbar)
of Louis De Meuter, Vesa-
liusstraat 3, 3000 Leuven.
Of op de permanentie zelf.
Er wordt gezocht naar li-
centiestudenten die geen
examens hebben, of ze'
reeds hebben afgelegd.
Kandidatuurstudenten die
tijd kunnen vrijmaken zijn
natuurlijk ook welkom.

WM

In hun algemeen besluit
zeggen de 12 auteurs, op
basis van historische stu-
die en vergelijkingen, dat
het fenomeen apathie al-
tijd al heeft bestaan en
dat men het, naar hun be-
vindingen, ook in andere
kringen aantreft (Wina,
VTK) •
Het probleem 'apathie'
kan zijn oorzaken niet
slechts aan de vraagzijde
(de studenten), maar ook
aan de aanbodzijde (de
kringwerking) hebben.
In Politika, vinden de
auteurs, wordt het begrip
"apathisch" gebruikt om
aan te duiden dat wie wei-
nig interesse opbrengt
voor de kring, daar zelf
de schuld voor draagt.

Toen na de telling bleek
dat zijn ploeg met klein
verschil gewonnen had ver-
klaarde de nieuwe koördi-
nator Eric June~dat er
onmiddellijk met de Pols-
slagmensen zou worden ge-
praat over samenwerking.

"Apathie" wordt in het on-
derzoeksverslag geoperati-
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vervoZg van p. 1.

Vijftiende Vlaams
Wetenschappelijk

Ekouomisch Kongres

Dit ten nadele van het al-
gemeen belang. Dit is dui-
delijk een stelling uit de
Monetaristische School,
waarvan er in het Leuvense
Centrum voor Ekonomische
Studi~r. verschillende ver-
tegenwoordigers te vinden
zijn. En ZQ 'nieuw' of
'vernieuwend' is deze
school ook weer niet :
ook vriend Reagan en vrien-
din Thatcher laten zich :
volop bijstaan door mone-
taristen.

De oplossing die op het
kongres naar voren werd ge-
schoven is duidelijk een
liberale : laat de vrije
markt zoveel mogelijk zijn
beloop en iedereen heeft
er voordeel bij.

Debat
"Maar de markt is ook niet
alles." Deze woorden werden
uitgesproken door minister
Geens tijdens het debat
op zaterdagnamiddag. In
het panel zaten naast Geens
ook nog de Nederlandse Mi-
nister van Sociale Zaken
ALBEDA (CDA) en een aantal
proffen van diverse Vlaam-
se Universiteiten (voor
Leuven Paul Van Rompuy) .
Minister W. Claes kwam
niet opdagen. Dit wekte bij
sommige ekonomisten de
reaktie op dat de Minister
van Ekonomische Zaken ze-
ker bang was voor ekono-
misten.
Geens en Albeda werden
dus aangepakt over de rol
van de overheid in het
ekonomisch leven. Het na-
deel van deze twee per-
sonen is dat zij beide een
akademische karrière
(Geens is nog voorzitter
geweest van het Centrum
voor Ekonomische Studiên)
achter de rug hebben.
Hun houding was er dan
ook een van "wij denken
hetzelfde als jullie,
maar wij kunnen nu eenmaal
niet anders". Spijtig dat.
'socialist' (nou) Willy er
niet was.

Albeda vatte de houding van
de twee ministers goed sa-
men door te zeggen dat hij
als prof altijd poneerde
dat overheidsinterventies
af te rqden waren, en dat
hij nu als minister juist
moest verdedigen dat over-
heidsinterventies onvermij-
delijk zijn.

, Eyskens
Na het debat zou Minister
van Staat Gaston Eyskens
een slottoespraak houden,
ware het niet dat zoon
Mark het intussen tot Eer-
ste Minister had geschopt.
Vader Gaston liet dan ook
maar de eer aan zijn zoon.
D~ze kwnm in zijn eigen
typische gevleugelde stijl
wat open deuren intrappen.
Zo waren er wat grapjes
over Maribel, die zogezegd
de jaloersheid van Marks
eega opwekte, en over Chi-
na, dat 3600 regeringsle-
den zou tellen indien er
de Belgische verhouding
regeringsleden - bevolking
zou gehanteerd worden.

Op de receptie na het debat
, die in de Hallen werd ge-
houden, werd de uitslag
van het 10 Interuniversi-
taire Management Game be-
kend gemaakt. Deze wed'-
strijd ging onder het mot-
to "welke universiteit le-
vert de beste managers ?".
Dit Management Game werd
uiteraard door Ekonomika-
Leuven gewonnen.

De stellingen die op het
Vlaams Wetenschappelijk
Ekonmisch Kongres worden
ingenomen hoeven niet per
se 'rechts' of 'liberaal'
te zijn. Alles hangt af
van de deelnemers, meer
bepaald van de auteurs van
de verschillende weten-
schappelijke bijdragen.
Hier zit de knoop : er
zijn immers meer 'rechtse'
dan 'linkse' ekonomisten.
En dit was duidelijk te
merken op het kongres.

Jan Achten

LEZERSBRIEVEN
SPORT KOT

't Sportkot is gevaar-
lijk. Dat weet ik nu
eindelijk ook, uit eigen
ervaring. Als Wina-student
was ik tot voor kort niet
erg aan te spreken over
sport.
Maar de massa sport was in
en ik liet een (goede ?)
gewoonte varen : ik be-
sloot de mei-rondjes mee
te lopen op donderdag 7

mei. Heel veel heb ik er
niet gelopen want ik suk-
kelde in die betonnen
slotgracht die daar om on-
duidelijke redenen rond
de piste gegraven is.
Ik weet' het allemaal niet
meer aangezien ik pas
om 8 uur wakker werd in
St.-Rafa~l met vier ka-
potte tanden, wat genaai-
de scheurtjes en omringd
door dokters die bezorgd
zijn om eventueel hersen-

België, een verarmingsland ?
Geleerden, ministers en politici
lijken in België verwikkeld in een
strijd om elkaar met de somberste
voorspellingen, op de voorpagina
van gezaghebbende kranten, de loef
af te steken. Hoe soroberder de voor-
spelling, hoe meer prestige.

Öie voörspellingen zijn
dikwijls nogal kryptisch
van inhoud en bedoeling.
De finesses van de hele
staalbedoening bv. ontgaan
zelfs de ontwikkelde bur-
ger. Om al evenmin duide-
lijke motieven beperkt de
Belgische pers zich tot
het optekenen van dé
tussenkomsten in de krisis-
kompetitie die gevoerd
wordt op arbeids-,ronde-
tafel- en kabinetskonfe-
renties. Deze frenetieke
aktiviteit, die als een
maalstroom van berichten
op ons toekomt, verhult
met de mantel der liefde
de oorzaken van deze kri-
sis. Men hoopt stilletjes
dat het allemaal wel zal
voorbijgaan, er wordt
duidelijk aan gewerkt, de
eerste ministers vallen
bij bosjes. Nochtans, of
het zal voorbijgaan is
niet zo zeker. Volgens "Le
Monde" (2.4.81) is dit
meer dan een herfstgriep-
je. We vatten voor u be-
knopt het artikel "La
Belgique, un pays en voie
d'appauvrissement" (van
sarcasme gesproken) samen.
Het artikel peilt naar de
09rzaken van de krisis in
België. Auteur is Michel
Boyer.
De symptomen van de Belgi-
sche ziekte, aldus Boyer,
zijn overduidelijk : Er
heerst een werkloosheid
die 1/10 van de bevolking
treft. Het deficit van de
publieke financiën bedraagt
ca. 10% van het Bruto Nati-,
onaal Produkt (BNP). (De
Standaard berichtte onlangs
nog dat de staatsschuld per
Belg al 360.000 fr. be-
draagt. )
Er is een onevenwicht in
de handelsbalans van onge-
veer 5% van het BNP. (Het
BNP is ongeveer 4.000 mil-
jard.) Dat neemt niet weg

dat Belgi~ per hoofd van
de bevolking, een van de
rijkste landen ter wereld
is, hoewel dit gemiddelde
aanzienlijke verschillen 0

tussen de bevolingskate-
gorieën verbergt.

Struktureel
De krisis springt dadelijk
in het oog als men de sta-
tistieken van de faillie-
ten bekijkt. Nochtans is
dit fenomeen ingebouwd in
de geschiedenis en de
struktuur van het land, en
wordt het slechts verer-
gerd door de wereldkrisis.

Jammer genoeg kreeg men
hier pas lucht van toen
het ontbindingsproces ver-
snelde, en men er de kon-
trole over verloor. Men
was zo verwikkeld in de
kommunautaire strijd dat
men de vege tekens van een
nakend failliet - die de
gemeenschap zelf niet wou
zien - niet kon of wou
onder ogen nemen. Onder-
tussen is het duidelijk ge-
worden dat een half-afge-
werkte regionalisering
niet a priori de middelen
verstrekt om een val te
keren die essentiëel ver-
bonden is met de desin-
dustrialisering van het
land.

Verouderd
De industrie is nl. vez ou-'
derd. Sinds '75, zo zegt
Boyer, verloor de indus-
trie 1/6 van zijn werkne-
mers, en ondanks haar ex-,
plosief karakter kon de
administratie deze bloed-
storting niet opvangen.
Produktiestrukturen zijn
verouderd, de exportstruk-
tuur is onaangepast-aan de
wereldvraag.

Eyskens, vader en zoon. Komen en gaan, maar
de probZemen bZijven. Of : de regering vaZt
niet ver van de boom. (Foto genomen tijdens
het Vlaams Wet. Ekonomisch Kongres.)

letsel.
"Eigen schuld", zegt u,
"kijk uit je doppen !".
Maar daar draait het nu
juist om : al kijk je uit
je doppen, dan lazer je
toch nog in die goot. Ze
is namelijk bijzonder
goed gecamoufleerd en munt
uit in de afwezigheid van
elke signalisatie.
Akkoord, u kunt stellen
dat dit een probleem is
,dat zichzelf oplost : als

er voldoende slachtoffers
opgestapeld liggen in
die afwateringsgoot is
het niet meer gevaarlijk
voor de volgenden om in
de aldus gedempte put te
vallen.
Ik pleit nochtans voor
een betere signalisatie

_van het gevaar of anders
zal de zo gepropageerde
massasport vergezeld gaan
van haar mas~graf.

T.B.

Tussen '60 en '70 werden
deze gebreken gemaskeerd
door het euforisch klimaat
dat in het westen heerste,
en door een aantal tijde-
lijke voordelen. Dat waren
o.a. de lage energiekost,
de bloeiende kapitaals-
markt, een aanzienlijke en
goedkope know-how in Bel-
gi~, en een sociale kon-
sensus die toen nog stevig
in het zadel zat.
Nu heerst er een vergrote
internationale konkurren-
tie, en Belgi~' kan hier
niet op inspelen omdat er
nooit echt spitstechnolo-
gie is ontwikkeld in Bel-
gië. Belgi~ verloor t.o.v.
de 30 wereldlanden duide-
lijk terrein, parallel met
een stijgende loonkost.
Voor multinationals was
België niet zo aantrekke-
lijk meer omdat de voorde-
len uit de jaren '60 ver-
dwenen waren. Als ze al
bleven krompen ze hun pro-
duktie stèrk in. Belgische
firma's kunnen geen gro-
tere meerwinst mèer k~e-
eren uit hun produktie door
een achtergebleven produk-
tiestruktuur en een slecht
investeringsklimaat

Handicaps

Na de sluiting van de kool-
mijnen (vooral in Wallonië)
,heeft Belgi~ de ondergang
van de staalsektor, de tex-
tielindustrie en de
scheepsbouw moeten onder-
gaan, drie pijlers van de
ekonomie. De staalindustrie
in Wallonië heeft sinds '78
, aldus Boyer, ongeveer
200.000 (sic) werknemers
verloren, en zal in de toe-
komst nog zware klappen
te verwerken krijgen.
Een opstapeling van moei-
lijkheden. Ten eerste ge-
bruikt de Belgische in-
dustrie veel grondstoffen
en energie die ze zelf
niet kan leveren~
Ten tweede begint het kon-
tingent bedrijven in moei-
lijkheden en werklozen e-
norm veel te kosten. Op
die manier is er voor
nieuwe projekten weinig
pldats. Deze massa werk-
lozen annex bedrijven in
moeilijkheden weegt op de
publieke financi~n. Het
globaal deficit (centrale
en lokale administratie,
sociale zekerheid; lopen-
de verrichtingen en kapi-
taal) begint het veront-
rustende bedrag van 500
miljard te benaderen.
Dit noopt de staat ertoe
leningen aan te gaan. De
binnenlandse leningen wer-
den sinds kort aangevuld
met leningen in het bui-
tenland ten belope van 150
miljard. Desondanks liepen
buiten- en binnenlandse

, investeringen terug.
Een ander nieuw element
in dit fresco is het de-
Eiciet tegenover het bui-
tenland, dat oploopt tot
200 miljard. België moet

-lenen om zijn schulden te-
rug te betalen. Dat is niet
van aard om veel vertrou-
wen te scheppen in de Bel-
gische frank. Tot hiertoe
heeft de Nationale Bank
België nog binnen de Eu-
ropese Monetaire Unie en
zelfs in de buurt van de
mark kunnen houden. Maar
dat ging gepaard met
moeilijke steunoperaties.

Kernvraag

De kernvraag, aldus Michel
Boyer, bij het oplossen
van deze problemen is of
de Belgische politiek-van-
het-compromis verenigbaar
zal blijken met het uit-
werken van een prObleem-
stelling en met het aan-
wenden van een coherente
strategie.

PTJ

•



-

-

cao do »

10 KULTUUR

BRUCE SPRINGSTEEN
« There •IS nothing el se

In Nederland gingen er ongeveer even-
veel exemplaren van Springsteens laatste
LP ("The River") als toegangstickets
voor zijn koncert ove~ de toonbank.
Dat toont aan dat - grosso modo - al
wie zijn platen koopt, ook naar zijn
koncerten gaat. Het betreft hier door-
winterde fans, en er- zijn er veel. De
herrie rond de kaarten verkoop in Neder-
land was niet meer gezien sinds de
Beatlemania, zo'n 16 jaar geleden.
Mensen overnachtten op straat om als
eerste een toegansticket te kunnen
kopen !
Springsteen is het voorwerp van een
ware volksverering, de laatste der rock
'n röll-mythes. Dat hij als 'een levende
mythe overkomt is niet toevallig ...

Zijn optredens bevestigen
zijn imago van rUige,
eerlijke volksjongen,
"who takes the action he
needs", "who blows 'em
all out of their seats".
De man met de grootste li-
ve-reputatie van de laat-
ste 10 jaar perst uit
zichzelf en zijn band alles
wat er maar uit te halen
valt. Hij is aangrijpend
en pathetisch in zijn bal-
lads, uitzinnig en meesle-
pend als hij aan het rocken
slaat. Met zijn band bouwt
hij een Spectoriaanse ge-
luidsmuur op. Hij speelt
langer, hij is heftiger,
hij brult harder ••• En met
een ruggesteuntje van de
pers is een fenomeen gebo-
ren. -
Bovendien is Springsteen
een·echte perfectionist,-
zowel in het platenmaken
als tijdens optredens
(die alleen al qua klank-
kwaliteit uitzonderlijk
zijn).

Mythe
De echte ontstaansreden
van de Springsteen-mythe
zit echter dieper : hij
geeft zelf alles wat hij
doet en zuigt als een
mythe aan. _
In zijn epische, soms ba-
rokke teksten heeft hij
definitief de mythe van
Amerika en rock 'n roll
opgeroepen. Teksten gesitu-
eerd in een kader van
"comics", B-films, TV-
feuilletons en neon-ver~_
lichte hamburgertenten.

peter._Cnop hierover in
KNACK : "Natuurlijk, rock
'n roll toen, in de tijd
van Chuck Berry, dat was
gieren langs de hoofdba-
nen van de stad, in een
coupé décapotable, wijfje
opladen en neuken en, als
dat niet lukte, erover
leuteren met de gang, coke
in de hand, terwijl de ju-
ke-box nog een stootje
aan de verbeelding gaf."
Natuurlijk, die tijd heeft
nooit bestaan. Het·is een
in schreeuwerige kleuren

geschilderde voorstelling
van het verlangen van de A-
merikaanse arbeider naar .
-"The Promised Land". Dat
"toen", "the promised land"
, is een begrip dat erg
centraal staat in het
oeuvre van Springsteen,
zijn voorstelling van de
Amerikaanse droom. Maar A-
merika is niet -het land
van de onbegrensde moge-
lijkheden. Als puntje bij
paaltje komt, merkt Spring-
steen, is het leven na je
twintigste één grauwe el-
lende. 'The promised land"
ls de fopspeen voor de ar-
geloze Amerikaanse arbei-
dersjongen die weldra zal
merken dat hij in "Bad-
lands" woont.

Blanke zelkant
Bruce Springsteen schrijft,
in kleine verhaaltjes, o-
ver de zelfkant van de
blanke Amerikaanse samen-
leving, de "civilised
slums". De chronologie van
zijn platen stemt boven-
dien min of meer overeen
met de levensloop van "de
standaard-inwoner" van die
wijken. .

Op "BORN TO RUN" raast de
jonge rocker no~ vrolijk
de godganse dag rond op
zijn moto, zichzelf achter-
na als een ware James Dean.
Er is wel wat onzekerheid
voor de toekomst, maar al-
le mÓgelijkbeden staan
voor hem nog open.
Dat blijkt een ijdele ge-
dachte te zijn. Eens je
werkt, kan je nog wel 's
avonds eens rondtoeren in
de straten als het echt te
veel wordt, maar veel is
er niet meer over om een
leven te vullen. "There's
a ftarkness on the edge of
town".
En dat veroorzaakt ver-
schrikkelijk lijden; aan~
houdend lijden, want de si-
tuatie is uitzichtloos.
"Take a knife and cut this
pain from my heart". Tot,
er niets anders opzit dan
te berusten. Er blijft
niets anders over dan vrij-
willig alle dromen, alle
denken af te zweren, "with
death in their eyes" •••
"Blow away the dreams that
break your heart".
Mensen deemsteren zacht-
jes weg in "THE JACKSON
CAGE" •
Op "THE RIVER" snijdt Bruce
Springsteen nog een nieuw
thema uit de rock-mytholo-
gie aan : de zelfmoord -
o.a. in "Wreek on the high-
way" en ·The river" zelf.
Tragisch genoeg staat de
rivier droog als een gezin,
door de ekonomische reces-

sie getroffen, in een laat-
ste poging om zijn waar-
digheid te bewaren, zich
wil verdinken. Bitterheid
troef op deze plaat.

Emotie

Hij schrijft zijn verhaal-
tjes als iemand die heel
nauw bij deze mensen be-
trokken is, hun leven ge-
deeld heeft (denk bv. aan
"Façtory", waarin hij de
tragiek van zijn vader on--
der woorden brengt.)_
Wat zijn songs des te
pijnlijker maakt. Geen
koele sociale ana-lyses bij
Springsteen, eerder een
overdaad aan emotie, een
zekere smartlapperigheid
in de zang, als middel om
dit levensgevoel zo sterk
mogelijk over te brengen
op wie luisteren wil.
De opener van het Vorst-
concert was hièrvoor teke-
nend. Bijna a capella, on-
.menselijk langzaam en met
een rauwe stem zong hij -
alleen met zijn gitaar op
de immense scène - over de
"Factory". Spring~teen
maakt als geen ander duide-
lijk dat (om P. Cnop nog
eens te citeren) : "Wie nu
zingt over wat er omgaat
bij mensen aan de door de
maatschappij nog toegela-
ten zelfkant, zich slechts
met rock 'n roll kan om-
ringen."

Uitweg

Bij Spring steen grijpt er
eigenlijk een omgekeerd
proces plaats. De frustra-
ties van deze mensen heb-
ben in de jaren '50 geleid
tot het ontstaan van rock
'n roll, zowel een vlucht-
middel als een manier om
aan rebellie uiting te ge-
ven. Dit verklaart het
opduiken destijds van de
rebelse, vrijgevochten
rock 'n rol1 held.
Springsteen, afkomstig uit
precies deze leefwereld,
heeft in zijn karrière
schijnbaar achteloos al de-
ze mythes tot de zijne ge-
maakt, en rock 'n roll
verheerlijkt. Maar bij hem
is dat meer een aanleiding
Om door te stoten naar de
verklaring van de mentali-
teit van "zijn" mensen en
van het fenomeen rock 'n
roll.
Heel zijn oeuvre behandelt
deze thematiek en is een
steeds verder blootleggen-
van de gronden van zijn
belevingswereld. Hij for-
muleert gaandeweg scherper
de psychische last waar de-
ze mensen - door de omstan-
digheden buiten hen om -
mee worstelen. Hij komt,
via de verhaaltjes tot een
steeds precieser verwoor-

that we
En zo komen we tenslotte
weer bij de mythes van
Springsteen terecht. Ook
voor hem blijft rock 'n
roll de uitweg. De beze-
tenheid waarmee hij koncer-
ten ten beste geeft, is de
weg om zichzelf bevestigd
te zien. De rock 'n roll-
medley (de toegift) op
het Vorst-concert, groei-
de uit tot een hysterisch
eresaluut aan zijn muzika-
le vaders, bijna een ui-
ting van devotie t.o.v.
die muziek die hem hielp
te groeien tot wat hij nu
is.

Roeping
Zijn verhaaltjes tijdens
interviews over mensen die
hem hun hart blootleggen
zijn waarschijnlijk echt
ding van de oorzaken van
deze problemen. Nochtans
formuleert hij geen alge-
meen-maatschappelijke kon-
klusies. Zijn alternatie-
ven blijven steeds op het
individu betrokken. Ze be
helzen een vlucht of gewoon
berusting. Het enige echte
alternatief is gewoon de
hoop een leuk meisje te
ontmoeten, dat je helpt je
af te zetten tegen de el-
lende buitenshuis, als de
jaren voorbij zijn dat je
de onversaagde "loner"
kon spelen (en dan nog •••).
Wellicht komt daar ver-
andering in. De scherpte
van de aanklachten in
uTHE RIVER" doen zoiets .
vermoeden.

het behoort tot het wezen
van h~t~~ock 'n roll cir- -
cus. Rauw, oprecht, en ei-
genlijk heel ver verwijderd
van de leefwereld van de
gem;l.ddeldeBelg.
Dit nog : Springsteen ziet
het rocken min of meer als
een roeping. Het bevrij- --
dend effekt ervan wil hij
.op zijn publiek overdra-
gen. Zijn inzet is altijd
die van een professional
die van zijn vak houdt.
Ter illustratie en stich-
ting publiceren we hier en-
kele gevleugelde woorden
van de meester_zelf (VN.
25.4.81). De dag na de
moord op John Lennon moest
Springsteen optreden in
Philadelphia en uit de
band bereikte hem het ver-
zoek om deze voorstelling
af te gelasten. Spring-
steen weigerde dat echter
met de woorden :
"Dit is waar John Lennon
ons toe inspireerde en nu
is het on2e taak om het-
zelfde voor anderen te
doen."
De band .kwam op in het
zwart, Springsteen pakte
de microfoon en zei :"Als
het niet voor John Lennon
was, zouden een heleboel
van ons vanavond elders
zijn. We leven in een har-
de wereld waarin een hele-
boel dingen haast onleef-
baar zijn. En net is ook
hard om hier op te moeten
komen en om vanavond te
moeten spelen, maar er is
niets anders dat we kunnen
doen."

Pieter 't Jonck
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Studenten publiceren over
begeleiden theater

Het doek valt, de zaal
loopt leeg, de theatervoor-
stelling is afgelopen.
Een onderwijzer verzamelt
zijn leerlingen rondom
zich, een jeugdleidster
drinkt nog een pint te-
midden van haar bende,
rumoerig na het stilzit-
ten. Een vader probeert
tevergeefs zijn opgewon-.
den dochter tot kalmte
aan te manen. Afgelopen!
Tenzij .•• je het hierbij
niet wil laten en samen
met de jeugdige theater-
bezoekers aan een krea-
tieve nawerking wil doen,
waarin de opgedane emo-
ties kunnen gespuid wor-
den, waarin samen naar een
antwoord op de gerezen
vragen kan gezocht wor-
den, waarin verder ge-
speeld, gepraat, getekend,
gezongen, ••• wordt.

Projektg roep
De projektgroep "Begelei-
den van kindertheater in
't Stuc" van sociale peda-
gogiek werkte een heel
jaar rond dit ~. Van-
uit hun tamelijk beperkte
ervaringen hieromtrent
hebben zij een brochure
,-ie_chreven in de hoop er
een b"ijdrage 1IIee te lilve-
reil"aan, di t in het gewone
onderwijs miskende aspekt
VaD de opv0e4il\9 I th.a~
~, spel en expressie.
In het eerste gedeelte

I
\

~.

van deze brochure vind je
een historische schets
van het kinder- en jonge-
rentheater in Vlaanderen
en Nederland, stomingen,
een beperkte inventaris,
een overzicht van bege-
leiding door theatergroe-
pen zelf.
Het begeleiden aelf wordt
in het tw..&t'iie4eel~
"'nge~t. E~n '9re.p ...~it
,de, inhoud: ,wat.i!! ~r.s-
aie ,tN.tAIIt"~ Fer.çhll-
lende spelPecSa90911io!:he'
richtIngen, h~ opzetten
v~ spelaktivitelten aan
de hand van uitvoerige

'\.?--~-----

200 gr. uien, 40 gr. bo-
ter, 2 afgestreken lepels
bloes, 1,25 liter bouil-
100, 100 gr. geraspte
gruy~re, zout, pe~~
broo4~ .

,;.

Laat de filne uiri~~ in
de boter licht fruiten,
strooi bloem eroverheen
en gi.t er, zodra dit goud-
geel wordt, bouillon bij.
(De bouillon maken door

Vacatures 't Stuc-tappers
(Bar Kultuurraad)

tappers die daadwerkelijk
een socio-kultureel be-
leid willen realIseren.

Vandaar volgende procedu-
re : iedereen kan vanaf
verschijningsdatum van de-
ze Veto een aanvraagfor-
mulier invullen Op de per-
manentie van 't Stuc, en
dit tot eind juni.
Die summiere gegevens wor-
den gebruikt om een alge-
mene selektie te maken;
deze gebeurt door afge-
vaardigden van het A.S.R.-
sekretariaat, Kultuur-
raad en Kringraad met
daarbij de barbeheerder.
De kandidaten die behouden
blijven, worden daarna
gekontakteerd door de bar-
verantwoordelijken voor
een babbel. Op basis hier-
van worden de openstaande
tapposten door de barver-
antwoordelijken (m.n. be-
heerder en afgevaardigd
beheerder) toegewezen.

Zoals elk jaar wordt er
een selectie gehouden,
teneinde een barploeg voor
volgend jaar samen te
stellen.

Selektie, een vies woord,
dat hand in hand gaat met
(manke) kriteria op een
rijtje :
- er moet een meerderheid
(60%) studenten tappen;
- men wil bij voorrang
kans geven aan mensen die
in een financi~el moei-
lijke situatie zitten;
- men ziet in dat in de
bar geen beleid mogelijk
is, indien de tappers
dat beleid niet onder-
schrijven en daadwerke-
lijk helpen waarmaken.
Het is bv. waanzin een
politiek kaf fee te willen
houden met a-politieke
tappers--vandaar het kri-
terium betrokkenheid.
Het Stuckaffee moet een
kultuurkaffee zijn met

KULINAIRvoorbeelden •••
Het derde deel omvat prak-
tische informatie zoals
adressen van theatergroe-
pen, kursus sen rond spel
en expressie, aanvraag
tot subsidies, enz ••.
Deze brochure, die bedoeld
werd voor (toekoastige)
leerkrachten, jeugdlei-.'
ders en yoor al wie be-
lanq stelt in werken rond
theater,' 1. verkrijgbaar
bij dec--.rkgroep begelei-
den van ,kinder- en jonge-
rentheaterJ', Leopoldstr.
33, 3000 Leuven voor de
prijs ván ongeveer 50 fr.

Redakteurs
wetenseh.
onderzoek
gezocht

Jan Meysman, die dit jaar
een aantal zeer goede arti-
kels schreef voor de ru-
briek -wetenschappelijk
onderzoek-, zal volgend
jaar niet langer aan Veto
kunnen meewerken. De redak-
tie heeft dus dringend
nood aan iemand die belang
stelt in het wetenschappe-
lijk onderzoek dat aan de-
ze universiteit (of elders)
gebeurt en die daarover
ook wil schrijven. De
taak van deze redakteur(s)
zou erin bestaan een ~eeld
te geven van wat er aan
- speciaal de Belgische
en natuurlijk de K.U.L. -
universiteiten gepresteerd
wordt op wetenschappelijk
gebied en de diverse aspek-
ten daarvan te belichten
(bv. ecologie, industriê-
Ie reconversie ••• ).
Deze job biedt de gelegen-
heid kontakt op te nemen
met de vele interessante
onderzoekers die onze we-
tenschappelijke wereld
rijk is.
Typen en lay-outen gebeurt
door andere medewerkers.
Dat soort kennis is dus
niet vereist.

Belangstellenden kunnen
schrijven naar Veto, Van
Evenstraat 2 d, 3000 Leu-
ven ('t Stucgebouw) of
bellen (016/22 44 38).
Of loop eens binnen (1°
verd.) .
Zij worden tevens uitgeno-
digd op de 1° redaktiever-
gadering van het nieuwe
seizoen, op 3 augustus,
om 14.00 uur op 't Stuc.

Film ..

Bet zit er allemaal in,
komt duidelijk aan de orde
maar drukt niet op de film,
die begint bij de strijd
voor de eenmaking van En-
geland onder koning Uther
(Arthurs vader); die krijgt
hiertoe van Merlijn het ma-
gische zwaard Excalibur.
Deze strijd wordt door Ar-
thur voltooid; Arthur vormt
zijn Tafel Ronde ridderge-
zelschap, zendt zijn rid-
ders daarna uit op zoek
naar de Graal, wat we vol-
gen aan de hand van Perce-
vals lotgevallen. Na diens
terugkeer trekt Arthur ten
strijde tegen zijn opstan-
dige zoon Mordred. De film
eindigt met de dood van
koning Arthur, die op een
schip de legende invaart,
nagestaard door de enige
overblijvende oprechte
Perceval.

Een sprookje ? Misschien
eerder een legende, wel
gesitueerd in de Middel-
eeuwen, ontdaan van het
feêrieke, het dromerige.
En het zijn niet alleen
de vele liters bloed, de
afgehakte ledematen en an-
dere gruwelen die het re-
alisme geven aan EXCALI-
BUR.
De Middeleeuwen, of beter
: The Dark Aaes komen als
zodanig over-: het begin-
gevecht, het feest op
Cornwalls burcht, Arthurs
eerste gevechten : donker-
te, holen, ruwheid beheer-
sen het scherm. Tot Arthur
als ridder en koning er-
kend is. -Jan dan af wordt
het beeld lichter, ver-
fijnder, soms sprookjes-
achtig (zoals het troepje
dansende naakte kleuters
op Camelots binnenkoer :
bijna engeltjes in roze-
rood). De dekors geven
meer golving, lijnen,
vooral lichte kleuren.

Uiensoep (4personen)

Excalibur

het gewenste aantal bouil-
lonblokje. - meestal 1 per
halve liter, zie verpak-
king - op te losseft in
warm water).
Zout en peper toevoegen en
ca. 20 minuten laten koken.
BoterhaJlll\lenmet 'de h~lft
van de kaas bestrooien en
bakken in de'oven of in
een pan. De rest van de
kaas afzonderlijk bij de
soep opdienen.

is, waaraan echter ook
Arthurs stiefbroer, Kay,
deelachtig is geworden.
Behalve een voorbeeld van
de humanitaire inhoud van
de film geeft deze scene
ook een kruciaal thema
aan, nl. het geloof in de
kracht om iets te reali-
seren.

Een groot voordeel van de
film is het feit dat alle ,
rollen vertolkt worden
door schier Onbekende ak-
teurs, hoewel je sommige
gezichten wel van ergens
een tweedeplanrolletje in
een andere prent weet te
herinneren. En ofschoon
de jonge Arthur me af en
toe deed denken aan ~et
vagebondsgezicht van Ja-
cques BreI in "Le Cowboy"
, belet zo'n achterhoofd-
lichtje je helemaal niet
om te geloven in de per-
sonages die ze voorstel-
len in de film.
Er is veel aandacht be-
steed aan akteursleiding,
scene-opbouw, belichting,
de rekonstruktie van de
~Iiddeleeuwen. Toch vallen
ook de fantasietjes op :
Arthurs zilveren Camelot-
kasteel, de uitrusting
van Mordred, wiens helm
onweerstaanbaar herinnert
aan de maskers uit Boor-
mans "ZARDOZ", terwijl de
geweldscenes en de rivier-
oevers doen terugdenken
aan "DELIVRANCE".
De vertaling in de voetti-
tels laat nogal eens een
simpela indruk na, maar
des te meer plezier en in-
houd beleef je aan de ori-
gineel Engels gesproken
tekst.
"EXCALIBUR" is een opmer-
kelijk lichtpunt in ~ohn
Boormans Karrière en, in
één adem, in de tegenwoor-
dige filmsituatie_

Marcel Meeus

(Van onze kultuurre-
dakteur)
Bij een aantal aanwe-
zigen riep de jongste
film (1981) van John
Boorman blijkbaar
nogal eigenaardige
reakties op, te oor-
delen naar de lach-
buitjes zoals je die
bij de voorafgaande
reklamefilmpjes ook
kreeg.
Toch laat de film voor mij
een sterke, positieve in-
druk na. Wellicht zit m'n
zwak voor dergelijke verha-
len, de Disneytekenfilm
-Merlijn" en T.B. White's
lijvig boek er wel voor
iets tussen. Boorman ba-
seerde zich voor zijn Ar-
thur-Merlijn-film op Mallo-
ry's "La Mort Darthur"
(sic).

EXALIBUR is een sprookje,
echter zonder de franjes
die Disney eraan geeft,
zonder opzienbarende ho-
kuspokustrucs van de magi-
er Merlijn, eigenlijk de
hoofdfiguur doorheen de 2
uur 23 minuten durende
prent.
Een verhaal over Goed en
Kwaad, hartstocht, pure
liefde, verraad, berouw ...
enfin, zowel koning Arthur
als Merlijn als diens te-
genspeelster Morgana stip-
pen in de loop van de film
de thema's aan. Het is e-
veneens de overgang van
het heidendom (de Draak en
de magiërs, waarvan Mer-
lijn zich als laatste re-
presentant beschouwt) en
het kristendom ("de kleine
goeden moeten wijken voor
de ene grote God").

Behalve Merlijn, die door-
heen het hele gebeuren met
ups en downs de best her-
kenbare menselijke trekjes
blijft behouden (en daar-
door waarschijnlijf voor
de meeste kijkers het best
overkomt), worden de ande-
re presonages getekend
door de situatie waarin ze
verkeren. Vrolijk wanneer
de toestand als zodanig is
(en dat komt niet zo vaak
voor), ernstig wanneer de
moeilijkheden beginnen of
men er - letterlijk - tot
aan de knieên in zit.
Toch boeien deze figuren
omdat Boorman ze menselij-
ke gevoelens geeft. De
scene die in dit opzicht
sterk bijblijft is wanneer
Arthur ten strijde trekt
tegen Mordred. Op de a-
vond van de beslissende
slag, waarvoor de koning
met z'n handjevol hovelin-
gen in de minderheid ver-
keert, slaan vertWijfe-
ling en wanhoop hem naar
het hart, terwijl hij
zich in een Stonehenge-
omgeving bevindt. Hoewel
hij ervan overtuigd is dat
Merlijn voorgoed van hem
en de wereld afscheid ge-
nomen heeft (de kijker
weet dat Morgana de Magi-
er in een druiprots heeft
opgesloten), gaat Arthurs
heimwee uit naar die trou-
we vriend. In vertwijfe-
ling slaat hij tegen een
dolmen en Merlijn ontwaakt
in zijn gevangenis. Op het
eerste gezich zou men zeg-
gen dat de trilling van de
slag Merlijn deed ontwa-
ken. Maar dan kijkt men
voorbij aan de wijze waar-
op Arthur Zijn heimwee en
liefde voor de Magiër tot
uiting brengt en aan Mer-
lijns reaktie. Merlijn
verschijnt dan ook aan de
koning; maar dadelijk
blijkt dat het een droom
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El Salvador: solidariteit en
engagement zijn niet dood

(wat Panorama er ook van zegt)
Het leek wel een modetrend in Leuven. Romero, op 24 maart 1980.
Zowat vanaf NieuwJ'aar '81 zag J'e ze Op woensdag 25 maart ging,

de tweede 'hoogdag' door
overal : de badges en stickers, maar : de 'dag van de neen aan
vooral de grote rood-zwarte affiches. de 100.000 doden!, met

. . . ' alternatieve lessen in
Je kon er n Le t, naast k Lj keri en velen verschillende fakultei.,.'
vonden er dan ook een dankbaar gespreks- ten, een debat en optre-

d . I I d - dens. Maar daar gaan weon erwerp an : E Sa va or. verder nog uitgebreid op
Maar kwamdeze plotse belangstelling in.
voor de dwerg onder de Middenamerikaan- Beide dagen werden over-

. brugd met een hongersta-
se landen zomaar uit de lucht vallen? king door een vijf tiental
En was het wel een modetrend ? mensen, waarbij - dit

d . . fIk dient gezegd - enige dis-Het antwoor 1S neç at.Le geb e en. Het kussie bleek te zijn over
ging hier inderdaad om een breed geor- het benoemen van deze ak-
ganiseerde solidari tei tsaktie : het tievorm, die werd aange-

. kondigd als 'publiek vas-
El Salvador Pz'o j ekt , ten', maar de meeste hon-

Neen aan de 100. 000 doden I : een te- gerstakers zelf hielden

bI' k het toch maar bij, 'honger-rug 1. staking' •
Overigens werd er meer ge-
daan dan alleen maar niet-
eten : zo waren de honger-
stakers voortdurend be-
zig met het uitdelen van
pamfletten aan de Alma's,
schreven ze brieven naar
CVP-parlementsleden en op
de plaats van de honger-
staking (studentenvoorzie-
ningen, Bogaardenstraat)
werden brochures verkocht.
Je kon er ook geld storten
voor de medicijnenaktie
achteraf bleek er zo'n
slordige 72.000 fr. te
zijn gedeponeerd •.•_••

aan de andere kant ; een
volk dat tot nog toe 13.
000 doden kent omdat zij
inspraak wensen."
VAN DE MEERSSCHE maakte
duidelijk dat het hier
niet ging om een "Beschul-
digde,sta op" tegen de USA,
omdat alle grootmachten
zich schuldig maken aan
een imperialistische poli-
tiek. Hij ging in op de
Amerikaanse politiek in
Midden-Amerika, en stelde
dat het de Amerikaanse re-
geringsleiders nu toch wel
duidelijk moet zijn dat de
'big stick-policy' het niet
zal halen, maar'dat die en-
kel duidt op de interne
zwakheid van de USA.
VAN DE MEERSSCHE : "Ver-
scheidene collega's van mij
hebben gezegd toen ze ver-
namen dat ik meewerkte aan
een debat rond El Salvador:
'kijk, kijk, ik wist niet
dat jij links was !' 11 (1)
VAN VELTHOVEN : "Ik wist
niet dat mijnheer Van De
Meerssche links was ; nu
dit zo blijkt te zijn,
heet ik hem welkom bij de
Vlaamse socialisten".
Hij wees erop dat het stand-
punt van de SP een radica~
Ie veroordeling is van het
huidige Salvadoriaanse re-
gime. Hij zette tevens uit-
een welke stappen reeds
door de SP waren onderno-
men in de richting van een
oplossing : samengevat ko-
men deze neer op een aantal
akties binnen het parlement,
en akties via de Socialis-
tische Internationale.
Hij zei dat het uitgesloten
is dat de Salvadoraanse
socialistische zusterpar-
tij (die in het FDR is,
nvdr.) deel zou gaan uit-
maken van de junta.

een debat met vertegen-
woordigers van de ver-
schillende Vlaamse par-
tijen.

IEDER ZIJN
WAARHEID

Ze zaten er voor een dui-
zendkoppig publiek, de
vertegenwoordigers van SP,
VU, en CVP, respectieve-
lijk Louis Van Velthoven,
paul Van Grembergen en
Wivina De Meester. Ande-
re leden van hè panel wa-
ren Willebrord Denaux
(ontwikkelingsspecialist) ,
paul Van De Meerssche
(prof KUL, fak. Soc. Wet.)
en Roberto Lopez (verte-
genwooriger van het FDR,
het democratische revo-
lutionair front in El
Salvador) . Moderator was
Marc Reynebeau (Knack).
Mark Hendrickx (El Salva-
dor Projekt) opende het
debat :
"Als wij uitspreken 'El
Salvador', dan denken wij

, aan Nicaragua, Guatemala,
Afghanistan, het Midden-
Oosten, en vele satelliet-
landen die een speelbal
zijn in handen van de
grote politieke machten.
Dit is een politiek de-
bat : wij hebben reeds
een langere periode van
werking achter de rug, :
zodat de tegenstrijdige
en vaak wat emotionele
reakties zijn gekoeld, en
wij nu zakelijk en nuch-
ter de politieke stand-
punten naar waarde kunnen
schatten voor hun poli-
tieke haalbaarheid in El
Salvador zelf. Het gaat

,-

aktievorm die reeds lang
voor de eigenlijke aan-
vang van het 'Projekt' in
gang was gezet door het
Leuvense El Salvador Ko-

BREDE AKTIEBASIS
Reeds in ~ecember 1980 was
men voor de eerste keer
samengekomen met de bedoe-
ling een coördinatiegroep
met brede achterban samen
te stellen.
De organisatoren wilden
vertrekken vanuit organi-
saties die reeds rond be-
paalde facetten van de pro-
blematiek bezig waren ge-
weest of bezig waren.
Vandaar dat op 20 januari
1981 de hoofden van vele
vertegenwoordigers van
groepen en bewegingen wer-
den samengestoken voor een
eerste stap : het uitstip-
pelen van de konkrete weg
tot solidariteit.
Het eerste feitelijke ac-
tiepunt was dat alle ver-
tegenwoordigers van de
deelnemende organisaties
hun achterban zouden ver-
zamelen en oproepen om
mee te doen.
Zo gebeurde het dat een
dertigtal verenigingen
hun medewerking toezegden
voor deze brede solidari-
teitsbeweging in wording.
Overigens een eigenaardi-
ge combinatie met elemen-
ten van divers pluimage,
van MLB, verschillende fa-
kulteiten tot en met de
katholieke scholen.

mitee, en waar een aantal
mensen zich voortdurend
in bleven èngageren.
Maar daarnaast had je ook
de initiatieven die niet
onopgemerkt bleven, zoals
de hongermaaltijden in de
Alma op de vijf woensda-
gen van de vasten en het
debat, ergens in februari,
ingericht door Amnesty
International. De grote
opkomst bij dit gebeuren
bewijst dat de sensibili-
sering zo goed als ge-
slaagd kon worden ge~
noemd.
Men mag bovendien niet uit
het oog verliezen dat de
bewustmakingsakties zich
niet beperkten tot de
stad Leuven, maar dat ook
vele organisaties in de
Leuvense randgemeenten
zich gingen bezig houden
met de problematiek.

AART~5
Woensdagvoormiddag 25
maart : beroering aan
de verschillende fakul-
teiten. Auditoria stromen
vol voor de informatieve
colleges i.v.m. El Salva-
dor. In vele fakulteiten

EEN OVERZICHTHOOGDAGEN
De climax van deze ganse
beweging in en rond Leuven
vond plaats tussen 21 en
25 maart; 5 dagen-die
ergens in een.pamflet van
de coö'rdinatiegroep wer-
den aangekondigd als de
'hoogdagen' van het El
Salvador Projekt.
De eerste manifestatie
hierbij ~as een stille
tocht ingericht door de
katholleke scholen van
~ecven. De deelname aan
deze tocht beperkte zich
echter niet tot scholie-
ren en onderwijzend per-
soneel : er werden 2100
deelnemers geteld, 1100
van de genoemde groep en
1000 van andere organisa-
ties.
Deze manifestatie stond
vooral in het teken van
de herdenking van de _
moord op aartsbissc~op

werden proffen bereid
gevonden hun wetenschap-
pelijke kennis toe te pas-
sen op de Salvadoraanse
problematiek; in andere
fakulteiten waren er al-
ternatieve lessen, met
gastsprekers.
Maar beroering vooral in
De Valk, waar bij het in-
formatief college voor de
rechten en sociale weten-
schappen een springtuig-
(je) werd gegooid.
's Middags was er de laat-
ste hongermaal tijd in de
Alma ; in Alma 11 werd
tussen andere knorrende
magen ook de BRT-ploeg
van Panorama opgemerkt.
Daar ontstond ook een ver-
hitte diskussie toen bleek
dat de hongerstakers ge-
interviewd waren, niet
door de nieuwsdienst,
maar door het gastprogram-
ma van de CVP - het was
hen reeds opgevallen dat
de reporter hun aanvallen
op de CVP-houding inzake
El Salvador zo vurig
poogde te weerleggen •••
Vanaf 14u werd de grote
informatiebehoefte van
een duizendtal aanwezigen
ruim bevredigd door de
verschillende infostands.
(El Salvadorkomitee, Nica-
raguakomitee, Guatemala-
komitee, Kritak, Wereld-
winkel en vele, vele an-
deren), film, dia's, en
video.
En om 16.00 u begon het
politieke geschuif van de
stoelen op het podium :

immers niet om onze revo-
lutie, maar om de revolu-
tie van het Salvadoriaanse
volk. De stelregels van
het coördinatiekomitee
waren dat de sprekers het
zouden hebben over de
kern van de zaak en alle
ideologieên of menings-
verschillen zouden opzij
zetten en zover mogelijk
met elkaar zouden solidair
zijn voor een goede oplos-
sing van de Salvadoriaanse
problematiek."
DENAUX gaf een informatie-
ve uiteenzetting over El
Salvador, waarin hij de
gebeurtenissen van de
laatste maanden besprak,
en ook dieper inging op
de rol van de Kerk.
W. DENAUX : "Toen de Com-
missie Eagleburger in Eu-
ropa was, werd er toegege-
ven dat er inderdaad een
aantal militairen zijn
die rechtse terreurorgani-
saties leiden in El Salva-
dor, maar dat men daar :,
iets probeert aan te doen.
En toen wij hem vroegen
wAt ze dan wel deden
was het antwoord : wij ge-
ven d~ militairen een
humane opleiding in Pana-
ma. Ik ben ervan over-
tuigd dat het in El Sal-
vador gaat om een strijd
tussen de junta, die een
samenstelling is van
kristen-demokraten en het
leger, gesteund door de
oligarchie en de rechtse
terreurorganisaties aan
de ene kant, en het volk

CVP VS. FDR ..
Interessanter waren de dui-
delijke tegenstel~ingen
tussen de woorden van De
Meester (CVP) en Lopez
(FDR). We gaan er dieper op
in.
DE MEESTER : "Ik was ge-
schokt en getroffen door
het schrijven van de hon-'
gerstakers. Getroffen door
de diepe bewogenheid en het
groot engagement van deze
mensen voor het Salvadori-
aanse volk. Maar ook ge-
schokt, omdat de christen-
demoeraten het verwijt
krijgen volkerenmoorde-
naars te zijn. Is het dan
zo dat wie niet onvoor-
waardelijk het FDR steunt,
veroordeeld moet worden
als volkerenmoordenaar ?"
Op deze vraag werd vanuit
de zaal volmondig 'ja' ge-
antwoord •••
Wivina De Meester ging in
op wat de CVP kunnen doen
heeft, en wat ze onderzocht
heeft.
DE MEESTER : "Van 31 juli
tot 4 augustus 1980 werd,
onder stimulans van de CVP,
een EVP-delegatie naar El
Salvador gestuurd. Deze
kwamen tot de bevinding dat
de enige weg er uiteinde-
lijk in bestaat aan te stu-
ren op een verruiming van
de junta ; op die manier
kunnen de extremen worden
uitgeschakeld.

SENSIBILIZERING
Vanaf dat ogenblik is de
aktie rond El Salvador
zich gaan afspelen op
verschillende vlakken.
Er waren de akties waar je
niet veel van merkte -
tenzij je er zelf was bij
betrokken - zoals de dis-
cussies in de scholen en
verenigingen, of het aan-
vragen van medicijnen bij
dokters en laboratoria;
medicijnen die later zou-
den ingepakt worden en
verzonden naar El Salva-
dor. Dit was trouwens een

GERstaKING
f(Y~

'~i

-25 maa~
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•.• Het zijn enkel de
Vlaamse christendemocra-
ten en de Nederlandse
christendemocraten die,
binnen de werèldunie van
christendemocraten, de aan-
wezigheid van de christen-
democratie binnen de junta
voortdurend hebben in
vraag gesteld."
Ze wees erop dat binnen de
CVP voortdurend wordt ge-
streefd om tot een vreed-
zame oplossing te,komen,
en het was in dit verband
dat ze opmerkte : "Wij
kunnen verschillen van me-
ning over de weg die te
volgen is, maar u moet ook
enigzins luisteren naar de
weg die wij volgen, en
u kan daar geen probleem
van maken of kritiek op
hebben."
Als reaktie op DENAUX i.v.
m. zijn uitspraak over de
Eagleburger-commissie zei
ze verder : "Ook wij heb-
ben gezegd wat onze me-
ning was : dat wij NIET
konden akkoord gaan met
de politiek die zij voe-
ren, dat wij vrees hebben
voor een nieuw Viêtnam,
en dat het duidelijk is
dat wij niet onder hun in-
vloed zullen kamen om be-
slissingen te nemen in ons
eigen land."

De uiteenzetting van LOPEZ
was verhelderend, omdat
hl; zich duidelijk minder
moest bekommeren om het op-
houden van een positieve
indruk over één of ander
partijpolitiek standpunt.
LOPEZ : "De CVP heeft de
staatsgreep in Chili ver-:
oordeeld, waar 'slechts'
3000 doden vielen. In het
voorbije jaar vielen in El
Salvador meer dan 10.000
slachtoffers, en nog heb-
ben alle partijen van de
Belgische regering deze
genocide niet veroordeeld.
Majano is naar Duatte ge-

gers aan bod : het was voor
elke kritische toehoorder
duidelijk dat de partijen
hier elk hun waarheid kwa-
men verkondigen.
heel goed het verhaal van
de FDR-leiders die bij
een persconferentie zijn
gevangengenomen - de jun-
ta heeft trouwens hun ar-
restatie bekendgemaakt -
en die enkè~e uren later
vermoord werden terugge-
vonden. Wij eisen daarom
garanties van de junta
alvorens wij aan verkie-
zingen wensen deel te ne-
men.
Wij willen persvrijheid,
ideologisch pluralisme,
vrijheid van vereniging."
Over het verzet van het
FDR tegen een dialoog :
"Wanneer er in de pers
wordt gezegd dat wij ons
verzetten tegen een dia~
loog met de junta, dan is
dat tegen dié vorm van di-
aloog zoals die wordt '
voorgesteld door Duarte,
m.n. een dialoog met de
partijen die in '72 en
'79 meededen aan de ver-
kiezingen. (Nvdr. Deze
verkiezingen werden ver-
valst.)"

Over de CVP : "Wij kennen
de interne moeilijkheden
van de CVP. Ik wou echter
een verschil aantonen tus-
sen het CVP-ven ,het CDA-
standpunt. De Nederlandse
christen-democraten heb-
ben meermaals hun soli-
dariteit met ons aange-
toond. De CVP heeft ech",
ter noch de aanwezigheid
van Duarte in de junta,
noch de aanwezigheid van
de VS in El Salvador ver-
oordeeld. Drie dagen ge-
leden heeft de Ierse de-
mocratie haar steun aan
Duarte opgezegd; het is
dus;niet nodig een gemeen-
schappelijk standpunt
in te nemen; elke chris~
tendemocratische par-
tij moet daar apart over
beslissen en moet de Sal-

EZ 8alvadordag ..een drukte in AZma II.

gaan met de bewijzen en
een lijst van de schuldi-
gen aan de moord op de
Noordamerikaanse zuster3.
Wij geloven dat Duarte
deze bewijzen heeft ach-
tergehouden omdat hij'geen
enkele macht heeft in ver-«
houding tot het leger."

,Wat de eventuele formule
van een revolutionaire
overwinning betreft wees
Lopez erop dat "ze de per-
fecte combinatie zal zijn
van militaire en politieke
acties. Wat echter de ver-
kiezingen betreft : wij
zijn er princip.i.êelmee ak-
koord; het is immers een
middel om de stem van het
volk tot uitdrukking te
brengen. Maar telkens het
Salvadoriaanse volk een be-
reidheid heeft getoond tot
onderhandelen, heeft men
het afgeschilderd als ex-
treem-links ; bij ons bete-
kent dit zoveel als de
dood. We kennen allemaal

PARTIJEN
Na de eerder informatieve
uiteenzettingen van Denaux
en Van De Meerssche kwamen
de partijvertegenwoordi-

vadoriaanse christende-
mocratie publiek veroor-
delen. "

ZEG
Na het debat werd aan
Wivina De Meester gevraagd
wat ze vond over de laag
bij de grondse aanvallen
tegen het FDR in het CVP-
partijblad 'ZEG'.
De Meester : "ZEG is een
autonoom blad. Het ging
in het desbetreffende ar-
tikel over een interview;
dit is dus niet het par~
tijstandpunt terzake. Ik
was trouwens ook geschokt
door dit artikel en heb
een antwoord geformu-
leerd."
Over het feit dat Tinde-
mans de bronnen van Ludo
Van de Velde weerlegt :
"Tindemans heeft nooit
gezegd dat de informatie
die Ludo Van de Velde ver-
strekte verkeerd was. Hij
zegt enke1 : ik konfron-
teer verschillende infor-
matiebronnen met elkaar
en het zou wel kunnen
dat hij gezegd heeft dat
er verscheidenheid is
van inbreng van informa-
tie."

F.EEST
Reeds tijdens het debat
kwamen de eerste hongeri-
ge magen de Alrna binnen-
gedruppeld voor de La-
tijnsamerikaanse maaltijd,
die normaal na het debat
diende te beginnen; het
was ook gedurende deze
maaltijd - waar een hon-
derdtal mensen teleurge-
steld moesten van afzien
wegens te weinig - dat
de hongerstakers hun
eerste karige hapje sinds
vijf dagen achter de kie-
zen kregen.
De vijf hoogdagen werden
afgesloten op woensdag-
avond met een feest, o.a.
met optredens van het
Rood Koor, Inti Mujus,
Viona Westra en theater-
groep Seul.

EVALUATIE
Enkele weken geleden ging
de evaluatievergadering
van het El Salvador Pro-
;ekt door; de organisato-

ren-coördinatoren spraken
zich positief uit over
het verloop van de akties.
Schaduwzijden waren noch-
tans dat een aantal orga-
nisaties enkel lippen~
steun hadden verleend,
dat van studenten en aka-
demisch personeel eigen-
lijk wel meer mocht wor-
den verwacht en dat het
gros van'het werk uitein-
delijk toch wel op een
kleine groep mensen is '
terechtgekomen.
Wat de medewerking van
'de universiteit betreft
inderdaad blijken er
weinig proffen hun toe-
zegging te hebben gedaan,
hoewél procentueel hun
aantal even hoog lag
als het aantal actieve
medewerkers onder de stu-
denten.
Op een aantal aanvragen
(schorsen lessen, aan-
vraag Alma II) bij de
academische overheid is
ondertussen nog altijd
geen officiêel antwoord
gekomen ••.en verder werd

door de leiding van onze
universiteit - die vorig
jaar toch een eredocto~
raat toekende. aan aatts-
bisschop Romero - geen
lokaal ter beschikking
gesteld aan de hongersta-
kers.
Hongerstakers, waarover
Piet De Somer trouwens
meende te moeten zeggen
dat het 'showmannen' wa-
ren.
Hoe dan ook, het blijft
ergens verwonderlijk dat
een aktie rond dergelij-
ke,problematiek, die
zich zo ver van ortsdage-
lijks leven situeert,
zoveel succes blijkt te
hebben.

(1) Wie gelnteresseerd
mocht zijn aan de recen-
te ontwikkelingen in El
Salvador of in Midden-
Amerika wordt naar het
aprilnummer van "Tijd-
schrift voor Diplomatie"
verwezen. Een aanrader.

Wim Verhelst

Haalt onze solidariteit iets uit?
Aan Bart Vonck van het Leu-
vense El Salvadorkomitee
vroeg ,de redaktie om zijn
zienswijze op de resulta-
ten van de aktie.

Het Leuvense initiatief
is er slechts één onder
de vele in Vlaanderen.
De evaluatie betreft dan
ook het geheel van het
Vlaamse politieke bedrijf.
Niet zelden hebben we de
neiging te denken dat al-
leen dan iets verandert
als er terdege verandering
komt in officiäle stand-
punten van partij- of re-
geringsinstanties. Wie
met deze bril de resulta-
ten van de El Salvador-
solidariteit probeert af
te lezen zal zich moeten
tevreden stellen me~ wei-
nig of niets.
De socialistische Inter-
nationale is de enige die
het FDR (het volksfront)
in El Salvador als ge-
sprekspartner heeft er-·
erkend. Het feit dat de
voorzitter van het Front
de sociaaldemokraat G.
Ungo is zal daar wel niet
geheel vreemd aan zijn.
Het is naar dit standpunt
van de Soc. Internationa-
le dat de Belgische S.P.
verwijst als naar haar
houding wordt gevraagd.
Zélf heeft de partij het
FDR nog niet erkend, wat
niet wegneemt dat ze dui-
delijk de militair-kris-
tendemokratische Junta
heeft veroordeeld (cfr.
16 juni 1980). In de S.P.
moeten ook veel indivi-
duele akties worden ver-
meld van o.a. Sleeckx,
Tobback, Van Velthoven en
Van Miert. Samen met vu-
kamerlid Kuijpers probeer-
den enkele van deze manda-
tarissen beweging te bren-
gen in ons logge parlemen-
taire bestel. Tot een al-
gemene parlementaire aktie
is het niet gekomen omdat
men ~elkens weer gestoten
is op de (vanuit 'de partij-
top opgelegde) weigering
van de CVP-fraktie.

CVP-EVP
Omwille van voortdurende
kristendemokratische deel-
name aan de Junta werd aan
de CVP gevraagd ondubbel-
zinnig standpunt in te ne-
men. Dat deed de partij
dan ook: ze blijft on-
voorwaardelijk in haar
steun aan Napoleon Duarte
en de andere (drie) kris-
tendemokraten binnen de
Junta. De officiäle ver-
klaringen van 11.12.80 en
02.03.81 liegen er niet
om. De CVP eist dat "nog
binnen het jaar vrije
verkiezingen zouden ge-
organiseerd worden onder
internationaal toezicht
teneinde zo vlug mogelijk
te komen tot een vreed-
zame politieke oplossing"
(02.03.81) •

Dit artikel wil niet in
detail aantonen hoe onre-
alistisch dit standpunt
i~ Het weze voldoende
duidelijk dat Napoleon
Duarte slechts een mario-
net is van rechtse leger-
krachten, en zodoende geen
enkele macht bekleedt.
Duarte stelde in maart '81
de door de CVP zo gepre-
zen landbouwhervormingen
in hun tweede en derde fa-
ze uit tot binnen "5 a 15
jaar". Op datzelfde ogen-
blik verbleef André Louys
(PSC) ter vervanging van
Leo Tindemans in de hoofd-
stad van El Salvador om er
de vergadering van de Odca
(Latijnsamerikaanse kris-
tendemokraten) bij te wo-
nen. De Odca blijft Duarte
steunen, net als de CVP.

Bèroering

De Europese Volkspartij
zegde op 02.12.80 ook haar
steun toe aan Duarte. In-
tussen is er binnen de EVP
heel wat te doen geweest
rond dit standpunt. Alleen
Duitsland, Italiê en Bel-
giê steunen het nog. eDe
Deense, Ierse (en bijna de
Nederlandse) kristenderno-
krat en treden de verkla-
ring niet meer bij.
Uit dit laatste konflikt
blijkt al dat er binnen
de partijen heel wat be-
weegt. Een viertal konkre-
te voorbeelden zijn teke-
nend hiervoor.
Op het debat in Alma II,
op 25.03.81, stelde Wi-
vina De Meester zich als
verdedigster voor van het
CVP-standpunt. In haar
persoonlijke naam echter
zei ze te aanvaarden dat
Napoleon Duarte totaal
onmachtig was, en zodoen-
de niet meer als juntalid
moest gesteund worden.
Een opmerkelijk afwijkend
persoonlijk oordeel.
In de maand mei '81 ver-
klaarde een plaatselijk
CVP-mandataris dat hij
blij was dat er geen ver-
kiezingen kwamen in ons
land, want dat de CVP er
tengevolge van de akties
rond El Salvador een se-
rieuze 'kater' van zou
overhouden;
In De Standaard van maan-
dag 25 mei stond te lezen
dat G. Van Istendael (die
lid was',van de Europese
delegatie die El Salvador
in juni '80 bezocht, en
in die hoedanigheid het ,
EVP·rapport samenstelde
dat aan de basis lag van
het EVP-standpunt) te ,
Brugge verklaarde dat hij
het betreurde "dat er uit
internationale hoek zo "
weinig respons is geweest
voor El Salvador". Vol-
gens Van Istendael ~zijn
de Kristendemokraten al-
daar afgeschreven".
Tenslotte : door het

Vlaamse El Salvador Komi~
tee werden aan CVP-manda-
tarissen een 900-tal af-
fiches gestuurd met het
opschrift : "stuur uw
lidkaart terug". De zaak
verwekte heel wat deining
binnen de partijrangen.
De meningen bleken zeer
verdeeld.

Basis

We mogen echter het elec-
toraal potentiêel van de
CVP niet uit het oog ver-
liezen. Bij vele CVP-kie-
zers verwekte de El Sal-
vador-houding van de par-
tij grote afkeer. Onge-
veer 60 'katholieke' ver-
enigingen publiceerden
in maart '81 een oproep
waarin duidelijk werd ge~
steld dat de Junta moest
veroordeeld worden,en
dat het volksfront FDR
moest worden erkend.
Deze oproep vertolkt gro-
tendeels de houding die
de Vlaamse kiezer aan~
neemt. De tekst van deze
oproep gaat ook heel wat
veJ:'derdan de weliswaar
goede maar toch zeer vage
verklaring van onze eigen
K.U.Leuven (25.03.81).
Het is de verdere taak
van de solidariteitsbe-
weging met El Salvador de
houding van afkeer en
kritiek van velen om te •
zetten tot begin~elvast
kiesgedrag. Vermeldens-
waard is toch ook (al kwam
dat niet in de Panorama-
uitzending over Leuven)
dat er te Leuven een gro~
te samenwerking is ont-
staan tussen verenigin-
gen van verschillend plui-
mage. Misschien de verwer-
kelijking van een stukje
progressieve frontvorming,
vanuit konkrete solidari-
teit met El Salvador.

Het is altijd de bedoe-
ling geweest van het
Vlaams El Salvador Komi-
tee om de solidariteit
lokaal en aan de basis ge-
stalte te geven. Het komi-
tee liet echter ook nooit
na de diverse partij-in~,
stanties op de hielen te
zitten. Dat er duidelijke
resultaten zijn van de
gevoerde akties is onloo-
chenbaar. En dat de strijd
doorgaat kan evenmin wor-
den ontkend. Het volstaat
om de toestand in El Sal-
vador zelf onder ogen te
zien om taai en weerbaar
verder te ijveren voor
konkrete solidariteit met
het volk van El Salvador.
Dit is dan ook meteen een
oproep om waakzaam te
blijven zoeken naar infor-
matie en aktie.
En om volgend akademie-
jaar het El Salvador Komi-
tee Leuven te vervoegen.
El Salvador libre I

Bart Vonck.
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SOCIALE RAAD

--

Telkenjare worden de
vrijgestelden van de ver-
schillende raden in de
ASR in de loop van de
maanden april-mei verko-
zen. En u weet wel-
licht hoe verkiezingen
volgens het boekje zou-
den moeten verlopen.
In de sociale raad hou-
den de vrijgestelden
er blijkbaar een andere
mening op na. De feiten
op een rijtje : na de
verkiezingen, volgens de
regels, van 2 vrijgestel-
den, waarbij het groot
aantal afwezige, stemge-
rechtige kringen even-
wel betreurd kon worden,
dook een derde kandidaat
vrijgestelde uit het nir-
wana op, kandidatuur wel-
ke ogenblikkelijk krach-
tig werd ondersteund
door de kersvers verkozen
vrijgestelden. Verwonde-
ring en tevens veront-
waardiging van enkele
kringafgevaardigden die
m.i. terecht opwierpen
dat de verkiezingen af-
gelopen waren. Maar neen
hoor, de kandidatuur
werd doorgedrukt en na
veel gepalaver bleek
een meerderheid, zij
het een zeer nipte,
uit de bus te komen, ten
gunste van de derde kan-
didaat.

Tot zover de feiten.
Nu enkele bedenkingen.
Ik vraag mij af of U,

eren van de sociale raad,
wel terdege beseft in welk
diskrediet U uw eigen zaak
brengt. Als U alle ele-
mentaire beginselen van
een rechtvaardige verkie-
zing aan uw laars lapt,
wil ik er U even op wijzen
dat dit alleen al een
smet werpt op uw werking.
In een periode waarin de
ASR onder kritisch
scherpgeschut staat -
ten dele gerechtvaar-
digd - en dan nog vooral
U, heren vrijgestelden
van de sociale raad, be-
kritiseerd wordt, vind
ik het onaanvaardbaar voor
de studentengemeenschap
dat zo'n praktijken
plaatsvinden. De sociale
raad is het meest aan
controverses blootgesteld,
maar U, heren vrijgestel-
den van de sociale raad,
schijnen de laatsten te
zijn die dit beseffen.
U blijft in uw ivoren to-
ren, nog honigdronken
als bijen van een bloem
die mei 68 heette. U
schijnt echter niet te
beseffen dat deze bloem
reeds geruime tijd ver-
welkt is.

De kringen worden ge-
acht de meest representa-
tieve studentenorganen
van Leuven te zijn. Zij
verenigen zich in de ASR
om de belangen van student
modaal te verdedige~ en
te vrijwaren, om als som
van 22000 studenten ge-
wicht in de schaal te
kunnen werpen. Het voor-
bije akademiejaar werd
de ASR onder kritisch
vuurbenomen vanuit ver-
scheidene zijden, dank-
baar inpikkend op een
verrassende ASR-onbekend-
heid en een soort onge-
hagen dat reeds jaren-
lang onderhuids bij stu-
denten heerste, nl dat
de'ASR noch van hen,
voch voor hen bestaat.
Goed, er is kritiek én
kritiek. Dit neemt
evenwel niet weg dat uit
deze wirwar van de laat-
ste maanden lessen kun-
nen en moêten getrokken
worden, wil men geloof-
waardig overkomen. Uit m
ijn ervaring met de
kringraad, blijkt dat dit
kan. (en niet zonder

moeilijkheden, zoals
blijkt uit de laatste
verwikkelingen in de
Kringraad) • Blijkbaar
zijt U, heren vrijgestel-
den, daar nog niet aan
toe. Als zal blijken
dat in sociale raad,
óók volgend jaar geen
enkele blijk wordt ge-
geven van een wil tot
kritisch inzicht in
eigeR wer~ing, dat U
voortboert op vergane
glorie en in plaats van
naar en uit de studen-
tiente komen, ü zich
verder ingraaft, dan zeg
ik U het volgende :
ofwel isoleert de soci-
ale raad zich nog ver-
der af van wat werkelijk
gebeurt in Leuven en
doet U verder aan in-
teelt in uw werking,
ofwel nemen de kringen
volgend akademiejaar
hun verantwoordelijkheid
en me~n ze een augias-
stal als de sociale
raad es duchtig uit.
Voor de sociale raad is
het mijns inziens hoog
tijd dat daar een nieuwe
wind waarit, iets fris-
sers dan de lucht van de
jaren '60 die lang, te
lang in de 's Meiers-
straat heeft gehangen.
De sociale raad moet es
vodig verlucht worden,
de vensters moeten ginds
open.

P.S. : "Hoedt U voor de
verrechtsing van de ASR";
een slagzin die, naar
aanleiding van de funda-
menteel kritische vragen
vanuit de kringen de laat-
ste weken de gangen van
de ASR vult.

Mag ik U, heren vrijge-
stelde, er even op wijzen
dat een gezonde, kriti-
sche benadering van een
werking veel meer vruch-
ten afwerpt dan een ver-
starrende werking als
gevolg van een steeds
weerkerende machtsusur-
patie van de vrijge-
stelden. De verhouding
kringen- vrijgestelden
mocht wel es duchtig
in ogenschouw worden ge-
nomen. De vrijgestelden
staan ten dienste, let-
terlijk en figuurlijk,
van de kringen, bereiden
vergaderingen voor, ver-
richten het dagelijks
werk. Niet omg~keerd,
waarbij de kringen als
speelbal worden gehan-
teerd in handen van'de
vrijgestelden.

De kringen zien het nut
in van de ASR, het is
trouwens,voor hen en van
hen, maar dan moeten het
ook de kringen zijn die
het laatste woord heb-
ben in de ASR-werking,
en niet de vrijgestelden.
En tot slot : als men
een kritische ingesteld-
heid nou vereenzelvigt
met rechts, dan blijkt
eens te meer hoe zin -
loos, hoe inhouds-Ioos
egrippen als links -rechts
zijn. Dooddoeners noem
~k dat.

Oud praeses VRG
Ex-lid van de kringraad
Fred Pollet

Nvdr. Het is aan de
kringafgevaardigden
om te beslissen wel-
ke punten zij op de
vergaderingen wensen
te bespreken. In af-
wachting van het op-
stellen van defini-
tieve statuten (ten
laatste tegen decem-
ber) zijn er geen
reglementen die ver-
bieden om punten,

Stukken di. in dez. rubriet
opgenc.en worden, ftl'Schijnen
onder de verantwoordelijkheid
van de Schrijver. Anoni_
brieven worden dan ooit ni.t
gepub 11teerd.
De redaktie behOl.tt ztch het
recht -voor ingez~ bri.ven
in te korten, ewep.l zonder
te raken aan de betélteni S en'
inhoud.

dere gemeenschapshuizen, niet
alleen jonge kristenen (UP)
werkten rond El SalvadGr..
In plaats van de overvloedige
zangstonden, kon men beter
melding maken van de aktie-,
groepen binnen de fakulteiten,
VVS, die een studentenvakbe-
weging uit de grond tracht
te stampen, of het recente
anti-fascistisch front.

kater van '68' en steeds met
een analyse afkomen van 'er is
apathie, want er zijn geen
massamobilisaties meer als in
'68' dienen met heel dit ge-
leuter eens eindelijk te stop-
pen. Volgens mij ,zijn er hed-
den ten dage minstens evenveel
mensen als in '68 intens bezig
met hun kritiek op het kapita-
lisme in aktievormen om te
zetten, alleen verschillen die
aktievormen helemaal van die
tijd, omdat de onderwerpen
waarmee men zich bezighoudt
zo gedifferentieerd zijn.
Sinds '68 is de kapitalisti-
sche burgerij op diverse vlak-
ken in de aanval getrGkken
tegen de bevolking. Er zijn
de bezuiningen allerhande,
de opstelling van atoomraket-
ten, de ontwikkeling van de
atoomenergie, het oprukkende
fascisme, de geprogammeerde
werkloosheid. Daarom is het
niet te verwonderen dat mensen
zich op die verschillende
thema's hebben gegroepeerd.
In '68 was er êên centraal,
thema net zoals in Amsterdam
6p dit ogenblik het thema
'kraken', en in Zurich het
thema 'autonoom jeugdcentrum'
de diverse groepen biJeenbrengt.
In leuven op dit ogenblik is
elk links groepje te intens
met zijn eigen gekozen proble-
matiek bezig. Iedereen heeft
zowat zijn eigen parochie, en
er wordt nog nauwelijks over
de muur naar de anderen geke-
ken. Vandaar dat de kontro-
verses van vroeger tussen de
diverse verenigingen nagenoeg
verdwenen zijn: er is zelfs
nauwelijks diskussie meer. Op
de een of de ander manier zijn
we allemaal in een defensieve
houding gedrongen ten over-
staan van de burgerij.: in de-
ze defensieve nacht zijn alle
katten grijs geworden. Er is
nauwelijks polarizatie, nau-
welijks nog interesse voor
wat de andere mee bezig is,
iedereen is op zijn manier in
zijn groep bezig aan een
ego-trip, en voor de andere
zijn er enkel de goedbedoel~e
schouderklopjes.
Waar de leuvense progressieve
beweging dringend nood aan
heeft zijn nieuwe kontakten tus-
sen de diverse linkse parochies.
Misschien eerst in informele
bijeenkomsten om doorheen de
problematiek waarmee men zelf
bezig is, terug te zoeken naar
de samenwerkingspunten met de
anderen.

die niet vóór de
vergadering op de
agenda waren ge-
plaatst, te bespre-
ken. Dat de agenda
v6ór de vergadering
niet volledig is,
valt te betreuren.
Het gaat tegen de
geest van de raden-
werking in.
Afgezien daarvan be-
vat de brief een on-
juistheid: de kers-
verse vrijgestelden
konden de kandida-
tuur niet ondersteu-
nen want zij waren
op dat moment niet
aanwezig. (BNL)

PANORAMA (1)
Bij een bepaald deel van de
leuvense studenten gonsde het
donderdagavond van ongenoegen
omtrent Panorama. Hier een
poging dit ongenoegen inhoud
te geven.

Dit programma leek onl eerder
een opsomming van symptomen
dan wel een degelijke analyse
van de leuvense studentenwe-
reld. Ook geen progressieve
analyse dus, in de zin van
wat gebeurt er nog wel? Hoe
komt het dat slechts weini-
gen zich geroepen voelen
openlijk te kontesteren?

We twijfelen er niet aan:
het gaat slecht met de pro-
gressieve studentenbeweging,
maar deze toestand steeds ver-
gelijken met het revolutio-
naire (Of vlaamsgezinde?) '68
-waar velen, ook panorama, met
heimwee op terugblikken - is
.weinig zinnig. Eind jaren
60; de studentenbeweging in
het offensief, demokratise-
ringstendenzen, medebeheer.
Ondertussen is er veel veran-
derd:
-Krisis ... de studentenbewe-
ging werd in 't defensief
gedrongen: afbraak studiefi-
nanciering, numerus clausus
verhoging inschrijvingsgeld,
studieduurverlenging ••.Van
de belangrijkste (re)akties
-tegen.de maatregelen Decroo-
Humblet in 73-74, tegen ver-
hoging inschrijvingsgeld in
78-79 en doorlopend tegen

de numerus clausus- heeft
panorama niet veel ghoord.
Maar een paar nederlagen doen
je natuurlijk ook goed. Toen
we 3 jaar geleden nog betoog-
den voor een betere uitgave
van het beurzenstelsel, som-
migen uitpakten met studiein-
lomen of gratis onderwijs,
moeten we nu zelfs op straat
komen voor het behoud van
beurzen.

-Ondertussen wordt ook het me-
debeheer gekontesteerd'; (uit
een recente enquête blijkt
dat meer dan de helft van de
studenten weinig of geen re-
sultaten van zulk medebeheer
verwachten.)

-De jeugd heeft ook een andere
:tijk op de wereld (in 't al-
gemeen pessimistischer t.a.v.
struktuurveranderingen) dan
10 Jaar geleden. Inderdaad
een uehte generatie, lllaar
ook, wat hoopvoller is, een
andere; die van de punk-
autonane- krakers- anarchis."
tische- kernenergie- anti-
oorlogs- en vrouwenbewegingen.

Voor de rest: er ~ijn nog an-

VVS-STUDENTENVAKBEWEGING

PANORAMA (2)
Vorige week donderdag een
nieuw staaltje CVP-arrogantie
met het programma van Pano-
rama over de leuvense stu-
dentenbeweging. Iedereen al-
hier bleek nog niet hersteld
te zijn van de kater na de
woelige gebeurtenissen van
'68. De programma-samenstel-
lers troffen in leuven een
zachte generatie die voort-
durend werd geridikuliseerd
en als lichtpunten werden
naar voor geschoven: de op-
komst van de CVP-jongeren,
en de groep progressieve _.'
chr1stenen, die vanuit de
Universitaire Parochie,
enige solidariteitsevenemen-
ten hadden ingericht ter
herdenking van de eerste
verjaardag van de moord op
Romero in El Salvador. Voor
de rest betrof het program-
ma shots van enkele dronken'
studentenclubs, wat over en
weer geroep en getrek van , .
schijnbaar gek geworden ex-
tremelingen, harmonisch ge.,,'
treur van parochianen verenigd
in een gemeenschapshuis, het
belachelijk maken van het
studentenprotest tegen de ;
laattijdige Uitbetaling van
de studiebeurzen door enkel
het oplaten van de ballonnetjes
te laten zien •.• Had deze uit-
zending de bedoeling de bur-
gerij ten lande vertrouwen
te geven dat het studenten-
protest uitgestorven is, waar-
door deze burgerij gerust
kan overgaan tot nieuwe bezui-
ningen? De hele panorama-uit-
zending was een kaakslag voor'
de leuvense progressieve stu-
dentenbeweging, die als onbe-
staande werd voorgesteld.

De BRT-ploe~ verbleef heel de
maand maart in leuven. Geen
woord over de aktiviteiten
van het Anti-Fascistisch Front
tegen de aanwezigheid van de
fascistische NSV in leuven;
geen woord over de aktie van
Onkruit tegen de wantoestan-
den in de gevangenis van leu-
ven-Centraal, en het debat dat
hierop volgde over de gevange-
nissen dat liefst 450 mensen
naar de Valk lokte; in de dis-
kussie rond de ASR werd nage-
noeg enkel de CVP-jongeren
aan het woord, gelaten: geen
woord over de brede solidari-
teit met de ASR en de argumen-
ten terzake; geen woord over
de solidariteitskampagne met
het proces van de '5 van de
Andreas Schmidts'; geen woord
over de diverse debatavonden
die in de maand maart werden
georganizeerd en die heel wat
volk lokten o.m. over 'politie',
'fascisme', 'sexualiteit' enz .•• ;
nauwelijks een woord over de
solidariteit van de 2000 aan-
wezigen met de krant de Morgen
op de benefiet enz ••• Deze
lijst kan verder worden aange-
vuld. Dat in het programma
enkel sprekers van de Univer-
sitaire Parochie, Universi-
tair Koor, de CVP-jongeren,
KVHV, en efkes de ASR-mensen
aan het woord werden gelaten
berust duidelijk op een ideo-
logische keuze van de makers
van het programma. Waarom
geen woord over of door de
talrijke progressieve orga-
nisaties in het Leuvense:bv.
Bevrijdingspersagentschap, Ar-
beid, VVS, Verontruste Histo-
rici, Pimpel" la Cecilia.
Akza, MtB, SJW, Polekar, Kri-
tak, Eleer- lyc, buurtwerken
Straatmus en. la.peke, de
groep rond Siglo-XX enz •••

AlleMaal die ~urgerl1jke kr1-
tic1 die de studentenbewegfng
anno 1981 in het denkpatroon
willen duwen van 'er is een

luc Vanheerentals

PRAESESSEN
Als pas afgestudeerd ger-
manist heb ik het inter-
view met de nieuwe Germa- •
niaploeg met genoegen ge-
lezen. Mijn bedenkingen
bij ,hun programma vormen
evenwel niet het onderwerp
van deze brief. Ik had
graag slechts de volgende
aanvulling gepubliceerd
gezien.
De inleider van het inter-
view hanteert de kwalifi-
catie 'autoriteitsvol' en
verbindt die enerzijds
met drie ex-presessen en
anderzijds met een goede
kringwerking. Vooral uit
het laatste leid ik af dat
het in dit geval om een
positieve waardering gaat.
De appreciatie verliest
echter veel van haar
geloofwaardigheid door de
pertinente weglating - de
schrijver MOET hen gekend
hebben - van twee namen,
respektievelijk Bruno
Van Gasse en Relinde Bae-
ten. Zij Zijn onvervang-
bare schakels geweest in
de ontwikkeling van Ger-
mania tot kring van ni-
veau. Een ontwikkeling
die in hoofdzaak steunde
op .._ kreativiteit en op
kontinulteit. Tijdens het
afgelopen werkjaar hebben
we - weliswaar negatief -
kunnen vaststellen wat
de kracht hiervan uit-
maakt.
In ieder geval : ere wie
ere toekomt.
Jan Van Vaerenbergh, ê6n
van de met naam genoem-
4en.
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Voethal

Ekonomika - Univ. Plo:eg
(Van de Ekonomika-reporter ter plaatse. dat hebben ze wel, zij
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het dan de gaten. Maar

, • jammerlijk genoeg schijnt
het Ekonomikablad t Winkeliert)e. Copy- het niet tot hen doorge-
right 't Winkeliertje. Met dank van de drongen te zijn dat voet-

. bal met elven moet worden
r-edakt.Le , ) gespeeld. Toegegeven, ze

combineerden vlot, to-
verden schitterende êên-
twee bewegingen op de
grasmat en strooiden kwis-
tig veertigmeterpassen in
het rond. Maar de geest,
de ondefiniêerbare ge~~~
voelsverbondenheid, de
blinde automatismen, die
kenners bij een Ekonomika-
match in verrukking doen
uitroepen: 'Ze hebben
het' - wel, zij hadden het
niet. Hebt u hen, na een
zeer geslaagde cantus,
al eens gezamenlijk aan
de Mercuurtoog naar enig
houvast weten zoeken? .
Hebt u al:eens meegemaakt
dat zij, na een ten zeer-
ste zweetvergietende
match, het verloren vocht

Onze onversaagde Ekonomi-
ka-elf, in volle voorbe-
reiding op het jaarlijks
sporttornooi, heeft enke-
le weken geleden weer één
van haar herolsche gevech-
ten geleverd. Om, in het
vooruitzicht van het
zwaardere werk, met een
licht verteerbare, hap-
klare brok te beginnen,
werd, zij het na lang
aandringen, de universi-
taire ploeg bereid gevon-
den als sparring-partner
op te treden. Het weer
was koud, het veld belab-
berd, maar de sfeer uit-
stekend : in alle voor-
zichtigheid.werd een ge-
lijkspelof zelfs een .
kleine overwinning voor-
opgezet. Een tiental sup-
porters waren in dichte
drommen opgekomen om hun
helden aan het werk te
zien. Optimisme troef dus,
en dat zou later dan ook
ruimschoots gewettigd .
blijken : pas was de wed-
strijd gestart, of een
eerste vlotte Ekonomika-
aanval (zevenentwintig-
ste minuut) werd, in een
ultieme krachtinspanning,
net achter de middellijn
onschadelijk gemaakt.
Torenhoge paniek dus bij
onze tegenstanders, en
daar moesten we meteen
gebruik van maken :

Coenen die bij Waterschei
zoiets nog nooit had mee-
gemaakt, vluchtte als een
geslagen hond de kleed-
kamers in. Trainer Rik
Geertssen had alle moeite
om zijn waterlanders te
bewingen en overwoog
zelfs zijn ploeg uit het
universitaire tornooi te-
rug te trekken. Pas nadat
wij beloofd hadden de
KUL te willen vertegen-
woordigen, werd hij be-
reid gevonden de tweede
helft aan te vangen.

Cafanaccio
Ook na de rust wijzigde
het spelbeeld niet : Bobo
trapte, bij een makkelijk
inleggertje vanop twintig
meter, naast de bal. Pure
nonchalance ongetwijfeld.
E~n minuut later kon hij
slechts op een foutieve
wijze van een welverdiend
doelpunt worden gehouden;
de vrijschop werd - ge-
brek aan concentratie -
in het muurtje getrapt :
vier tegenstanders solli-
citeerden daarop als zan-
ger bij de Kreuners. En
het kon niet meer op : na
twintig minut~n werd zo-
waa~een echt doa~schot
genoteerd, dat zelfs tus-
sen de palen belandde;

. ,., .

Johan Hertens, in een be-
genadigde dag, dribbelde
al fluitend voorbij vier
tegenstanders en stak ma-
gistraal door naar Wi~py.
Deze echter, in een zeld-
zame vlaag van menslie-
vendheid, liet de bal uit
puur medelijden ridder- .'
lijk over aan zijn verde-
diger. De jongen barst-
te van dankbaarheid in
tranen uit, wat de be-
speelbaarheid van het veld
zeker niet ten goede kwam.
En of dit alles nog niet
genoeg was, werd net voor
de rust de universitaire
ploeg onder zware druk
geplaatst : zelfs twee
hoekschoppen werden hier-
bij uit de brand gesleept.
Op één hiervan werd de
doelman zwaar bedreigd :
hij haalde o~ schitteren-
de wijze een verloren bal
op.~abij de cornervlag.

U ziet het 4us, pute'-klas-
se was wee~ troef. Een
loeier van Johan Cloet
naar de winkelhaak bleef
net voor de kleine back-
area jammerlijk in het
slijk steken, waarop het
rustSignaal weerklonk. De
leegge.peelde UP-ers haal--
den opgelucb.t adem. Aimé

. f".

.,
I,

!ltAlI4

Wimpy maakte het de doel-
man echter niet te moei-
lijk. Even later werd een
schot van de iijn gered,
knalde Jo Vandeneynde
no9 eens op de keeper en-
Jo Hertens slechts een
meter of vijf naast. Toen
stelde Ekonomika zich te-
vreden met de geleverde
prestatie', schermde het
eigen doel - en dat van
de tegenstander - oordeel-
kundig af en liet deze
laatste ook nog eens aan
de bak komen.

En de universitaire ploeg
dan, zult u vragen ? La~
ten wij eerst het woord-
je ,'ploeg'eens nadez on-
der de loupe nemen. Deze
uitdrukking is schrome~
lijk overdreveu Láten we
wel wezen, -er lopen een
paar jongens tussen, die
ooit we~.eens van voetbal
gehoord hebben. Die zelfs,
op een dooie zondagmid-
dag, in een of ander, .
eerste of tweedeklasse-
sta~ion, een balletje .
hebben getrapt~ We ~en_
.dan ook niet in het euvel
van de overdrijving ver-·
vall~n door te zeggen
dat ze van deze sport geen
kaas hebben ge~eten, want

•• o
in een recordtempo, en
onder het luisterrijk
vaandel der algemene soli-
dariteit, weer bijtank~~
t.en? Werd hun ploeg' reeds
voltallig gesignaleerd op
een conditioneel veelei-
'sende Ekonomika-TD ? Neen,
drievoudig neen. Om deze
redenen wordt het begrip
'ploeg', monopolie van E-
konomika, met eenparig-
heid van stemmen wat de
UPers aangaat naar de
dichtstbijzijnde vuilnis-
bak verwezen.

Trainer

Nochtans moet het ons van
het hart dat het, overi-
.gens maagdelijk blanke
Ekonomika blazoen, één
klein, donker vlekje telt.
Waarom denkt u dat wij de-
ze wedstrijd met zeer nip-
te, eervolle cijfers heb-

- 7
ben verloren ? Gebrek aan
kwaliteit ? Zeke~ niet.
Een ontbreken van techni-
sche vaardigheid, spel-
doorzicht of fysieke in-
zet ? Laat ons niet lae.
chen. Neen, de overwin-
ning van UP was gebaseerd
op louter tactische supe-
-rioriteit en speldisci-
pline. De oorzaak hiervan
is niet ver te zoeken :
zij hebben wêl een trai-
ner. Niet zomaar iemand
die tussenhet planten
van de knolselder en het
rooien van de aardappe-
len de plaatselijke jeugd
van vermeende voetbal-
wijsheid tracht te voor-
zien, maar Rik Geertssen,
rustig, bekwaam, heizel-
gediplomeerd en trainer
van een derde-klasseklub.
En geef nu toe, waar zou-
den wij zo iemand in één-
twee-drie vandaan moeten
halen ?

Tony •••••••

REGLEMENT

ASR-Secretaris als Ver.Uitg.
N.a.V. het recente mis-
bruik van de naam van
de A.S.R.-sekretaris
als verantwoordelijke
uitgever~ werkte de A.S.
R.-Stuur~oep het vol-
gende reglement uit.
Het is onmiddellijk van
kracht.

§1. Voor alle A.S.R.-pu-
blicaties en voor de

publikaties van één van
de A.S.R.-raden (Kring-'
raad, Sociale Raad, Sport-
raad, Isol, Cultuurraad)
is het gebruik van de
naam van de A.S.R.-sekre-
taris (en het A.S.R.~a-
dres) als verantwoordelij-
ke uitgever toegelaten.
zonder voorafgaande toe-
stemming van de A.S.R.-se-
cretaris.

§2. Aangaande de pUblika-
ties van de fakulteits-

kringen die ressorteren
onder de A.S.R. is het
gebruik van de naam van de
A.S.R.-sekretaris (incl.
adres) :
- 1. niet teegelaten op
publicaties die winstgeven-
de aktiviteiten aankondi-
gen;
- 2. toegèlaten op publika-
ties waarvan de initiatief-
nemende kring kan aantonen
dat het onderschrijv~n
door een eigen ver. uitg.
nadelig is voor de kring
en voor de v.u. zelf.
Voorafgaande kennisneming
door de A.S.R.-secretaris
is verplicht.
- 3. Overtredingen door
een kring van §2 worden als
volgt gesanctioneerd :
+ voor de 1° overtreding:
afhouding van een som ten
bedrage van 20\ van de to-
tale subsidie uitgekeerd
door Kringraad gedurende
de laatst afgelopen 12
maanden, 'bij de volgende
subsidieuitbetaling door
Kringraad.
+ voor de 2° en volgende
overtredingen zal door de
A.S.R. secretaris klacht
worden neergeiegd wegens -
het mis~ruiken van zijn
naam.
§3. Voor publikaties van

door de A.S.R. erkende
vrije verenigingen is het

gebruik van de naam van de
A.S.R.-secretaris (incl.
A.S.R.-adres)
- 1. niet toegelaten op
publicaties die winstgeven-
de aktiviteiten aankondi-
gen, op affiches, op vere-
nigingsblaadjes, op perio-
dieke publikaties en op
eenmalig te verschijnen
brochures;
- 2. toegelaten op eenma-
lig te verschijnen pam-
fletten. Voorafgaande ken-
nisneming en toestemming'
door de A.S.R.-secreta-
ris is verplicht.
- 3. Overtredingen door
een vrije vereniging om-
schreven onder §3 worden
als volgt gesanctioneerd
+ voor de 1° overtreding
afhouding van een som ten
bedrage van 20\ van de to-
tale subsidie uitgekeerd
door de FCC-ASR geduren-
de de laatst afgelopen 12
maanden,'bij de volgende
subsidieuitbetaling door
de FCC-ASR. .
+ voor de 2° en volgende
overtredingen zal door de
A.S.R.-secretaris klacht
worden neergelegd wegens
het misbruiken van zijn
naam.

§4.1Aan vrije verenigingen
die niet door de A.S.

R. erkend zijn is het ver-
boden de naam van de A.S.
R.-secretaris (incl.adres)
als ver. uitg. te gebrui-
ken.
- 2. Overtredingen van de
vrije verenigingen onder
§4.1. worden als volgt ge-
sanctioneerd :
+ voor de 1° OVertreding
verlies van het recht op
erkenning door de A.S.R.
van deze vereniging bij
de eerste gelegenheid
hiertoe.
+ voor de 2° en volgende
overtredingen zal de A.
S.R.-secretaris klacht
neerleggen wegens het mis-
bruiken van zijn naam.

§5. Voor aktiekomitees met
een tijdelijk karak-

ter is het gebruik ván de
naam va~ de A.S.R. sekre-
taris als verantwoordeli~-
ke ~itgever, inclusief' het
A.S.R.-adres, •.- 1'- toegelaten op pUbli~
caties van het Actiekom1~
tee voor de Demokra~ise-
ring van het Onderwijs.

Voorafgaande kennisneming
en to~stemming door de
A.S.R. sekretaris is ver-
plicht tenzij in gevallen
van overmacht. Indien het
Aktiekomitee zich op over-
macht beroept moet het
dit post factum aan de
A.S~.-secretaris motive-
ren.
- 2. toegelaten op publi-
katies van andere aktie-
komitees dan onder §5.1.
vermeld. Voorafgaande
kennisneming en toestem-
ming van de A.S.R. sekre-
taris is verplicht.
..3. Overtredingen door
een aktiekomitee onder §5
worden als volgt gesank-
tioneerd :
+ voor de 1° overtreding:
verlies van het recht om
gebruik te kunnen maken
van de naam van de A.S.R.-
sekretaris als v.u. op
publikaties.
+ voor de 2° en volgende
overtredingen : klacht
vanwege de A.S.R.-sekre-
taris tegen de initiati~f-
nemer)s) wegens misbruik·
van zijn naam.

§6. AanvulJ.ende bepaling.,.
en :
- 1. Ten bewijze van zijn
toestemming overhandigt de
A.S.R.-secretaris een at-
test, door hem onderte~, -
kend en voorzien van het
A.S.R.-zegel.
- 2. Overtredingen worden
vastgesteld en sancties
worden uitgesproken door
de Stuurgroep van de A.S.
R.
- 3. Wijzigingen aan dit
reglement gebeuren door
de Stuurgroep van de A.S.
R.
- 4. De Stuurgroep kan
de lijst van de reeds be-
gane overtredingen door
een kring, een vrije er-
kendé:.vereniging, een
vrije niet-erkende vere-
niging of een actiekomi-
tee om de twee jaar annu-
leren. Zij consulteert
hiervoor de betrokken or-
ganisatie.
- 5. Dit reglement, tevens
wijzigingen eraan, die-
nen gepubliceerd te wor-
den in het A.S.R.-blad •.

Dit req~ement werd goed-
CJekeurd door de A.S.R.-
Stuurgroep op 30 april
1981. .,
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ten op een spijtig mis-
yerstand~ worden mogelij-
ke kontakten tussen de
vier verenigingen in de
toekomst niet uitgeslo-
ten.

Europakring, KIB en IFK
bevestigen trouwens nog-
maals dat zij het afwij-
zende standpunt van het
VVN-bestuur ten aanzien
van de inhoud van het pam-
flet volledig aanvaar-
~n. .

(getekend) Theo Verschue-
ren, Europakring; Matthi-
as Lambrecht, IFK; RoeI
Van Hollebeke, KIB; en
Luc De Munck, VVN.

16 AGE-NDA
ITECO : cursus : ~Werken aan ontwikkeling

en bevrijding in de derde wereld"
van WO 11 tot VR 17 juli 1981
gaat door te Baal; 3.000 frs
trainingsweek (inbegrepen)
van MA 20 juli tot VR 24 juli
gaat door te St.Martens Latem

inl. Iteco Oude Houtlei 19 9000 Gent

ELCKER-IK ZOEKT BURGERDIENST

Volkshogeschool Elcker-ik Leuven zoekt
een gewetensbezwaarde voor ontmoetings-
ruimte en animatiewerk.
Vereist : I
- akkoord gaan met vizie en werkwijze

van Elcker-ik •
- zowel autonoom als in teamverband

kunnen werken
- in Leuven of omstreken wonen en spoe-

dig kunnen beginnen
Taak : 3/4 tijd
- koBrdinatie en praktisch werk van het

ontmoetingscentrum
- animatie initiatieven binnen (en bu'i-

ten deze ontmoetingsruimte
: 1/4 tijd

- meewerken in één der sektoren waarbin-
nen EI aan politizerende vorming doet

- meewerken in teamvergaderingen en
Elcker-ik algemeen

kontakt :
Elcker-ik Blijde Inkomststraat 115
3000 Leuven tel 016/2"3.96.92

vijfde WERKWEEK ZACHTE TECHNIEK
'Mens- en milieuvriendelijke technologie
als bouwsteen voor een nieuwe samenleving'
van 26 JULI tot 1 AUGUSTUS 1981
te Wijgmaal-Leuven
INL. DlAáOOG WERKGROEP TECHNOLOGIE

Celestijnenlaan 101
3030 Heverlee tel. 016/22.62.66

(inkomensgedifferentieerde prijzen)

Op het programma staan studie- of con~
structiewerkgroepen rond : zonne!nstal-
latie; energiebesparing in de woning;
fietskar; propeller-windturbine; Darrieus~
windturbine; voorzetramen; komposttoilet;
zonneverwarming; biogas; passieve zonne~
energie. Elke dag twee diskussie-semina-
ries over diverse ecologische problemen.
Verder nog een uitstap naar ~rojekten in
werking en een simulatiespel over energie,
Op 1 augustus is er een info-dag met ten-
toonstelling van de resultaten.

INFORIENT : zomercursus 17-22 aug.1981

MA 17 en DI 18 augustus 1981
: CHINA en JAPAN
WO 19 en DO 20 augustus 1981
: INDIASE SUBCONTINENT
VR'21 en ZA 22 augustus'1981
: ARABISCHE WERELD
WAAR ? W&L, 8e verdiep,
Blijde Inkomststraat 21
tel. 016/22.53.69
Er wordt voorzien in logies,
eetmalen en cursusmateriaal

Op 13 september houdt de werkgroep zijn
traditionele Open-Deur dag,

TENTOONSTELLING: "Bekroond in 80-81"
recente internationaal bekroonde werken
van o.a. CAYMAX, MEAN, LEFEVRE, TULKENS .••
Kunstgalerij Embryo Justus Lipsiusstr.20e
alle dagen 'lan 14 tot 18 u - MA gesloten
zon- en feestdag van 11 t~ 13 u

Vacature op
Begin november komt op
Sociale raad een halftijd-
se betrekking vrij.
Het mandaat loopt minimum
tot 1 september 1982.
Belangstellenden kunnen
bij de voorzitter van
Sociale Raad schriftelijk
solliciteren, met motiva-
tie en curriculum vitae,
tot en met 31 oktober.
Zij zullen dan worden uit-
genodigd op een sollici-
tatiegesprek met de alge-
mene vergadering.

Voor deze vacature wordt
uitgekeken naar een z~er
dynamisch persoon (m/v)
met administratieve en
organisatorische kapaci-
teiten, met ervaring in

Sociale Raad
kringwerking en bereid om
kringgericht te werken.
De kandidaten moeten ver-
der kennis hebben van de
werking van Sociale Raad
(werking van de sociale
afgevaardigden, van de
algemene vergadering, van
het medebeheer in de soci-
ale sektor).
Zij moeten een hart hebben
voor de belangen van de
studenten op financiêel
en materiêel vlák, en op
het gebied van de gezond-
heidszorg.
Inlichtingen kunnen beko-
men worden op Sociale Raad,
's Meiersstraat 5 of tele-
fonisch, op nummer 016/23.
85.75.

Gewetensbezwaarde Elcker-Ik
De werkgroep Grafiek van
volkshogeschool Elcker-ik
Leuven zoekt een burger-
dienst voor uitbouw van
lay-out en zeefdruk ate-
lier.

Taak :-Uitbouw zeefdruk
atelier.

-Uitvoeren en ont-
werpen lay-out en
zeefdruk opdrachten

-Begeleiden bij
lay-out en zeefdruk

-Meewerken in de

werkgroep Grafiek

Vereist : Ervaring en/of
opleiding rond
zeefdruk (en lay-
out)

Kontakt opnemen voor
woensdag 17 juni '81.
Kontaktadres : Werkgroep
Grafiek, Elcker-Ik
Blijde Inkomststraat 115,
3000 Leuven.
Tel. 016/23.96.92
(van 14 tot 18 uur).

Ook psychologie
,heeft permanentie

Tijdens de examentijd
houdt de Psychologische
Kring een examenpermanen-
tie open tussen 10 en 18
uur (dat is inderdaad 8
uur per dag). Dit van
maandag toe en met vrij-
dag.
De permanentie wordt ge-
houden in het Psycholo-
gisch Instituut in de
Tiensestraat, lokaal 3.60
op de derde verdieping.

Wie wi I bij lessen
geve~?

De prijzen betaald voor
bijlessen in het Leuvense
zijn vaak ondemokratisch
hoog. Daarom organiseert
het CENTRUM VOOR MENSEN
MET VRAGEN v.z.w. (Kieken-
straat 1, zijstraat van de
Oude Markt) bijlessen se-
cundair onderwijs aan re-
delijke prijs.
Studenten en afgestudeer-
den die zulke bijlessen
kunnen en willen geven,
uiteraard tegen vergoeding,
kunnen contact opnemen
met het Centrum elke maan-
dag tuss~ 17 en 19 u, ook
telefonisch 016/23 04 82.

ZOEKERTJES'
PICK-UP

TE KOOP : Stereo-pick-up-
,draaitafel BSR (zonder
sokkel, wel lichte kast) .
Autom.+ handbed., 3 snelh.
Magn. cel. Gloednieuw (on-
gebr.) 1.500 fr. Q. Met-
sysplein 12 ('s avonds).

GEZOCHT / LOGEMENT

Gevraagd stud. of fam. die
van 20 tot 31 juli kam.
wil bieden of delen met
jonge buitenlander(se) tij-
dens kursus Nederlands
ICYE. Driewilgenstr. 12
3071 KQrtenberg. (Internati-
onale Jongeren Uitwisseling
Belgiê, tel. 02/759 80 76.

BAND

Have guitar - will travel.
Gitarist zoekt aktieve
groep voor energieke rock
(R&R,R&B, stevige N.W. e.
d.) vanaf juli: Leuven
en/of Gent. Niet noodzake-
lijk studenten I Tel. 091/
52 15 36.

LIEF

Student mist zijn Lieveke
heel erg. Please come back
soon. I need you so. Ref.
JS 7303. Z.w. Van 't Ses-
'tichstr. 29, - ~ij Jan.

MICROSCOOP

Gezocht : microscoop bino-
culaire + kruisslede + ob-
jectief en damesfiets.
Z~w. Vaartstr. 23 bus 13
na 20.00 u. Leuven.

WIJCKMANS

Reeds geruime tijd berust
een pakje op het sekretari-
aat van de Algemene Studen-
tenraad. Het werd daar af-
gegeven met de verzekering
dat de Heer Jan Wijckmans
dit zou komen afhalen.
Om deze postcolli een ge-
schikte bestemming te ge-
ven verzoeken we de betrok-
kene of naastbestaanden
om dit te komen halen.
Zoniet moeten we het terug-
zenden aan de afzender.

GUNSTKOOPJE

Stereo-installatie
Tuner: MW, Fm, etc.
Pick-up, Versterker,
2 boxen Philips, al-
les voor 4000 fr.
Frigo voor 300 fr.
Tony Heeren, Naamse-
stro 38 (Collegeberg)

MASSAGE

Lieftallige studente geeft
relaxerepde massage - ook
tijdens blok.
Tel. na 19 U. 22 33 49
(Terbank) .

WONEN

Gezocht : woongemeenschap
werkenden en studenten.
Ofwel permanent van aard;
(ook vakanties en week-
ends). Doe burgerdienst.
Kapucijnenvoer 197, L.
(Gelijkvloers) Of tel.
011/22 25 23

LOUCHE

Ben op zoek naar een di-
ploma te Leuven op univer-
sitair niveau. Tel. 031/
12 25 71.

LEZERSBRIEVEN
EUROPA,KRING,IFK ,.KIB. VVN

Afgevaardigden van Europa-
kring, Interfacultaire
Kring (IFK) , Kring voor
Internationale Betrekkin-
gen (KIB) en Vereniging
voor de Verenigde Naties
(VVN), in vergadering bij-
een op woensdag 13 mei '81,
stellen vast dat allen dui-
delijkheid wensen te schep-
pen in de polemiek rond
de 'Open brief aan alle
studenten' over de ASR-
werking.

Na de verschillende betrok-
kenen gehoord te hebben
blijkt dat de VVN-sekre-
taris - zonder medeweten
van zijn voorzitter - op
de kontaktvergadering
van de gemandateerden der
betreffende verenigingen
wel degelijk een "blanco
volmacht" verl.eende voor
de publikatie van de open
hrief. Nadien werd echter

,_ "erantwoorde-
"~e uit-

gevers die namens de an-
dere verenigingen de tekst
ondertekenden - geen o-
verleg gepleegd met het
VVN-bestuur.
Vermits de gebeurde fei-
ten zonder twijfel berus-

burgerdienst

Bibliotheek Hoger In-
stituut vo~r Wijsbe-
geerte zoekt burger-
dienst. Vanaf 8 juli.
Inlichtingen bij Prof.
De Wachter. K. Mercier-
plein 2.

Theodorakis

en Cardenal

Job
Jobdienst K.U.Leuven
zoekt voor juli en augus-
tus : VAKANTIEMONITOR-BUS-
CHAUFFEUR, rijbewijs D.
Voor werk in Heist op den
Berg.
Inlichtingen : Bob Depoor-
ter, Bogaardenstraat 1,
3000 Leuven.
Tel. 23.49.21.

Gevraagd:

. burgerdienst

J.A.C. Leuven zoekt drin-
gend een burgerdiens~ voor
vormingswerk. Gelnteres-
seerden wenden zich tot
het J.A.C. op hun Leuvens
adres: Amerikalaan 3.

Jan ,Rap woont

alleen ...

Zoek je voor volgend
jaar een ander kot, een
gemeenschapshuis met een
idee achter, met een enga-
gement?
Misschien vind je dit in
een Oikonde-huis. •
Oikonde wil thuisloze men-
sen (mentaal~gehandikap-
ten, ex-gedetineerden), na
hun ontslag uit een in-.,
stelling, een stukje mee
op weg helpen om een
nieuwe thuis op te bouwen.
Een thuis impliceert het
gevoel van geborgenheid,
van veiligheid en zeker-
heid. Om dit te bereiken
hebben ze de steun nodig
van anderen, van vrien-
den op wie ze met hun vra-
gen en problemen kunnen
terugvallen.
Voor deze belangrijke taak
doet Oikonde een beroep
op inwonende vrijwilli-
gers: licentiestudenten,
thesismakers, doppers ...
De huizen zijn gewone
huizen in de. rij, ver-
spreid over' het Leuvense.
Je vindt,er komfortabele
woongelegenheid tegen ma-
tige huurprijs (1700 fr.
/maand) •
Zie je d'er wat in ? Neem
dan dringend kontakt op
met Oikonde, Ruelensvest
127, 3030 Heverlee.
Tel. 016/22.96.13.

Op 24 juni a.s. organiseren
de Wereldwinkels in het ka-
der van hun tienjarig be-
staan, een concert met Mi-
kis Theodorakis en Ernes-
to Cardenal, Theedorakls
voert de Canto General
van Pablo Neruda uit, met
als solisten Maria Faran-
tour i , Petro. Pandi. en het
honderdkoppig Sankt Jacob's
Chorus uit Stóckholm. Daar-
naast brengt Ernesto Carde-
nal, dichter en minister
van Cultuur in Nicaragua,
zijn poêzie naar voor.
Kaarten hiervoor zijn te
krijgen in de Wereldwin-
kel, Tiensestraat 140.
Het concert gaat door in
Vorst Nationaal, op 24 ju-
ni om 20.00 u.
De kaarten kosten 500, 400
of 300 fr.

Publiceer
je thesis

Jaarlijks doen duizenden
studenten van de K.U.L.
ernstig wetenschappelijk
onderzoek in de vorm van
een thesis of een semina-
riewerk.
Het gebeurt niet 7.elden
dat deze studenten de in-
druk krijgen dat hun werk
ongebruikt blijft liggen,
achteloos 'opgeborgen in
één of andere speciale bi-
bliotheek. Of soms worden
delen ervan teruggevonden
in belangwekkende weten-
schappelijke studies, die
helaas onder een andere
naam verschijnen.
Veto wil van volgend jaar
af aan wetenschappelijk
werk door de studenten
zelf meer dan in het ver-
leden aandacht schenken.
Maak je een thesis of een
seminariewerk, aarzel niet
om er een toegankelijk en
informatief artikel over
te schrijven. Zo raakt. je
thesis tenminste verder dar
de lectoren. En stimuleer
je anderen om op je onder-
~oek verder te werken.
Denk je iets te hebben,
schrijf of bel ons: Veto,
V'l.nEvenstraat 2 d, 3000
Leuven ('T Stuc, lOverd.);
tel. 016/22 44 38. Eet
eerste nummer 81-82 ver-
schijnt in september.
Redaktie: 3 aug. 181,
l4.00u op 't Stuc.


