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ALGEMENE STUDENTENRAAD
Vanaf maandag 4 januari

Sociale Raad organiseert
een zgn. betaalstaking.

Alma-tickets zullen aan 60 fr. worden
verkocht i.p.v. aan 65 fr.

We zeggen juli '81. De laatste loodjes worden gelegd voor de Als de ALMAprijzen e.ven traag
. .. '. zouden toegenomen zIJn als de

z~~erzlttljd en nog .~oor de studenten op vakantie vertrekken beursbedragen dan zou je nu voor 42
stijgen de ALMA-pnjzen met 4 en 5 frs. Los van de dagschotel frs. kunnen eten. Ook heel wat niet-
komen er 3 prijzen voor het nagerecht: resp. 6,7 en 8 frs. beursstudenten van bescheiden
Leuven ontwaakt uit zijn zomerslaap en de minder fortuinlijke komaf worden getroffen; meerdand.e
examinandi die van de septemberzitti] d stellen vast dat een helft (52 %) van kinderen Uit

, , arbeidersgezinnen en meer dan
warme dagschotel nu 60 frs. kost. Van de tweederden (69%) van kinderen uit
examenbeslommeringen werd geprofiteerd om alle prijzen de lagere en midden bediendenge-
met 2 frs te verhogen. zinnen in het Hoger Onderwijs heben

geen beurs. Wel zien ze voortdurend
de studiekosten stijgen. Vandaag de
Alma, in september de huurprijzen.
Want het aantal studenten dat in de
laagste huurprijskategorie valt moet
op zijn minst gehalveerd worden,
vanwege het grote deficiet. Op
jaarbasis ziet deze kategorie haar
studiekosten dan met minstens 3.000

frs. stijgen.

Vanaf maandag 4 januari worden de
Alma-tickets, en daarmee de gewone
maaltijden, 5 frank duurder. De
Algemene Studentenraad vindt dit
nogal veel, een stuk meer dan de
indeksstijging, en organiseert een
eenvoudige betaalstaking. Voor 60
frank kan je, als je daaraan meedoet,
nabij de Alma-kassa's gele tickets
kopen, waarmee je aan de oude prijs
in de studentenrestaurants (met
ticketsysteem) kan gaan snoepen.
Daarmee steun je een 'aktie' die druk
wil uitoefenen op de akademische
overheid om enige andere bespa-
ringsmaatregelen door te voeren -
voorbeelden hieronder - en om aan
vadertje Staat te vragen wat
selektiever te zijn in z'n 'bezuinigin-
gen'.

Alma geen commer-
cieel restaurant

De ALMA v.z.w. is niet zo maar een
bedrijfsrestaurant, het is beslist één
van de grootste en best georgani-
seerde in zijn soort. Toch verschilt de
Alma essentiëel van een kommerci-
eel uitgebaat restaurant. zijn klanten
betalen slechts een gedeelte van wat
de maaltijden kosten. Het resterende
gedeelte wordt gedekt door staats-
toelagen. nu al ongeveer 39 fr. per
maaltijd.
In haar bezorgdheid om het hoger
onderwijs meer toegankelijk te
maken, voorzag de overheid in
toelagen voor de universitaire
eethuizen. Deze toelagen werden
mogelijk door de WET van '60, die
ook in toelagen voor de universitaire
homes voorzag en voor de psycho-
medische en sociale diensten (zie
ook hieronder). Het verwachte tekort
'82 voorde ALMA beloopt 72.000.000.
Geen peulschil op een begroting van
zowat 240 miljoen, die voor 131,5
miljoen van staatstoelagen afhanke-
lijk is. Het hoeft dan ook weinig
verwondering te wekken dat een
beperking van de staatstoelagen
meteen ook een verhoging van de
maaltijdprijzen voor gevolg heeft.
Deze beperking werd doorgevoerd
door de programmawet '81; het ging
om 14,2 miljoen of 9,8% van de
toelagen. Zodoende kon binnen de
sociale sektor slechts een bedrag van
67.000.000 worden vrijgemaakt voor
de ALMA. Het resterende deficit moet
door prijsverhogingen worden opge-
vangen.

Goedkope, degelijke maaltijden, en
dito huisvesting vormen de peilers

van deze toegankelijkheid. Wonen en
eten beslaan immers bijna 60% van
het studentenbudget. Logischerwijze
gaan beide posten dan ook met het
gros van de rijkssubsidies lopen.

Staatstoelagen te
klein, ook Inzake

studiebeurzen
Als de staat de wet van '60 in zijn
oorspronkelijke vorm zou toepassen
dan zou de K.U.Leuven in '81
ongeveer 54 miljoen meer ontvangen
moeten hebben. Deze veronderstel-
ling gaat ervan uitdatdetoelagen net
als de grondstoffenprijzen en de
loonkosten de indeks zouden hebben
gevolgd. Maar dat hebben ze
duidelijk niet gedaan (zie tabel 2).
Reeds jaren meent de overheid zijn
inspanningen voor de sociale sector
te mogen inkrompen. Dit heeft in
eerste instantie aanleiding gegeven
tot rationalisaties, maar heeft de
sociale sector vervolgens ook
duurder, en het onderwijs dus minder
toegankelijk gemaakt, vooral dan
voor lagere socio-professionele
categorieën.
Voorts huldigt de overheid dezelfde
afgraakopvattingen in het toekennen
van studietoelagen. Jarenlange
onderindexering en laattijdige uitbe-
taling; dit jaar voor de 3de opeenvol-
gende keer een komplete stilstand in
de beursbedragen. Nochtans komt
een dikke 60 % van de toelagetrek-
kers uit een gezin dat niet over een
socio-vitaal minimum beschikt.
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Noodoplossing
afdwingen

Een deel van het deficit werd dit jaar
nog door interne besnoeiingen,
strakker budgetteren e.d.m. opge-
lost. Het overblijvende deficit wordt
deels op de Raad van Beheer van de
K.U.Leuven afgewenteld, en deels op
de verbruiker. Maar de volgende keer
is geen enkele interne besparing
meer mogelijk zonder afbouw.

Vooral gezien de rampzalige situatie
inzake studietoelagen v inden we dat
prijsverhogingen niet aanvaardbaar
zijn. Als noodoplossing verwijzen we
naar de talrijke verspillingen in de
akademische sektor. De 5 miljoen
voor de faculty club en de 2.975.000
frs. vergoedingen voor rektor, vice-
rektoren en dekanen. Maar we
beseffen dat dit een éénmalige
noodoplossing is. Uit de formateurs-
nota van De Clercq blijkt de interesse
van de overheid om ook op de
universiteiten -tout court- te bespa-
ren. Het wetsvoorstel De Bondt geeft
duidelijk de richting aan, waarin
gedacht wordt voor de financiering
van de sociale sektor: nl. uit

insch rijvi ngsgelden.
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BELANGRIJK
Door kwaad opzet van derden is Veto
nr. 12, dd. 17 december '81 niet
kunnen verschijnen. Personen die
menen op een aantoonbare manier
schade te hebben geleden door deze
omstandigheid kunnen dit per
aangetekend schrijven aan de
verantwoordelijke uitgever melden.
Dit nummer 12 bis geldt als een
vervangingsnummer.

Getuigen ongeval
gezocht

Beste Bruno,

In de nacht van 11 op 12
november is mijn beste
vriendin Josie Poukens door
een smartelijk ongeval over-
leden. Zou het mogelijk zijn
in verband hiermee een
bericht in Veto te plaatsen?
NI. dat getuigen van het
ongeval, dat gebeurd is in de
Vesaliusstraat ter hoogte
van het huisnummer 29, iets
laten weten op volgend
adres: Rita Vliegen, Vita I
Decosterstraat 47-49, 3000
Leuven. Of thuis, Kruisstraat
3, 3660 Opglabbeek.

WEEKBLAD. Jg. 8. '81-'82. Nr. 12 bi•.
4 JanwII11981.

V.u. Bruno Layn... Van Evenstraat 2
0, 3000 Leuven.

Redakties op vrijdag, 18u30 op 't
Stuc, 1Ita verdieping.

Nr. 14. Artikel. binnen op vrijdag 8
Januari. Advertentie. en zoekertje.
op maandag 11/1.

Dinsdag 8 december it. ging een groep studenten nogal demonstratief
picknicken in de Faculty Club (Groot Begijnhof). Het personeel diende hen
lakoniek soep op. Gratis. Hoewel de Faculty Club normaal helemaal niet gratis
is. En bovendien voor 6miljoen wordt betoelaagd door een universiteit die met
dat geld nuttiger dingen kan doen.

We blijven duideliJk:
«Neen aan De Bondt>.

zou immers moeilijk te vermijden zijn
als het hoofdprobleem niet wordt
aangepakt: nl. de achterwege
blijvende staatsgelden. Gedurende
het eerste trimester werden de
oproepen van het regionaal en
nationaal aktiekomitee wel juist,
maar soms ook voorbarig gevonden.
Nu de gevolgen van de operatie
programmawet duidelijk voelbaar
worden, beseffen we dat alleen een
volgehouden en konsekwente aktie
de besparingsgolf in de sociale
sektor kan doen keren.

De algemene vergadering van
Sociale Raad - ASR heeft zich
duidelijk uitgesproken tegen De
Bondt. Na ruime konsultatie van de
kringbesturen blijkt dat inschrij-
vingsgelden in geen geval als
financieringsbron voor de sociale
sektor mogen aangeboord. Een
spiraalbeweging in opwaartse zin

geïndexeerde reëel uitgekeerde absoluut
bedragen bedragen verschil

'75 96.619.200 78.259.000 18.360.200

'76 112.060.000 89.467.000 22.593.000

'77 127.080.000 104.109.360 22.970.640

'78 140.140.000 119.275.000 20.865.000

'79 154.110.000 131.500.000 22.610.000

'80 164.360.000 137.300.000 27.060.000

'81 185.850.000 131.493.000 54.357.000

tabel 2 : Toelagen van het Rijk aan de sociale sektor van de K.U.Leuven.
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LEZERSBRIEVEN
Sportkotende24

u~n
Wegens de titel Sportkot geklopt in
24 uren van het veto-nummer van 3
december menen we toch te moeten
reageren. Inderdaad, het sportkot is
geklopt, misschien terecht, maar wij
hebben toch onze bedenkingen bij
het artikel en de 24 uren.
Vooreerst vinden wij het belachelijk
dat de ware sportievelingen van het
VTK worden vergeleken met de
'professionals' van het sportkot. Op
het sportkot lopen inderdaad profes-
sionals rond, maar vergeet niet dat
50% van het sport kot bestaat uit
kinistudenten die praktisch ceen
sportpraktika krijgen. Ook waren op
bepaalde uren meer dan 75%meisjes
aan het lopen. En alle LO-tudenten
zijn ook niet even snel.
Er wordt ook gesproken in het artikel
over de ware sportievelingen van het
VTK. Het is inderdaad niet moeilijk te
winnen wanneer men 's nachts na
een halve ronde aflost, en men
onnauwkeurig de ronden opschrijft.
En wat dan te vinden van een paar
eerste kan ingenieursstudenten die
om 2 u 's nachts de moeite doen om
een rondje te willen lopen, maar niet
mogen omdat ze volgens de
VTKafgevaardigde niet snel genoeg
kunnen lopen (en dan worden de 24
uren 'massasport-voor-allen' ge-
noemd).
Hoe is het mogelijk dat 's namiddags
het Sportkot 2 ronden inhaalt op het
VTK, maar tijdens de bekendmaking
van de stand na dat uur blijkt dat het
VTK 2 ronden voorsprong heeft
genomen. Andere fakulteiten hebben
ook dergelijke zaken ondervonden.
De ware sportievelingen van de
24uren worden wel niet vernoemd in
het artikel: Lerkeveld loopt met 80
man de 24 uren uit en behaalt een
eervolle plaats, sommige personen
hebben 50 en meer rondes gelopen,
sommige fakulteiten hebben uren
met sommige studenten gelopen ...
Dat zijn de ware sportievelingen.
Wij willen niet alle VTK-studenten
afbreken of hun prestatie te niet
doen, maar deze onregelmatigheden
(waarvan wij getuigen zijn) mogen
toch aan de kaak gesteld worden. En
degene die het artikel geschreven
heeft, zou ook wat beter geïnfor-
meerd en neutraler mogen zijn.

Enkele studenten
van 1° lic Kine

Phillipe, Wim, Tot,Magda
Paul, Johan, Edith

Zuid-Afrika
Hoewel het niet in mijn intentie ligt
een polemiek tot in het eeuwige te
beginnen over Zuid-Afrika (iets
dergelijks belandt al gauw in een
hopeloos pro-kontra gekissebis) zou
ik toch graag reageren op de repliek
van Filip Canfljn om mijn bijdrage:
'Zuid-Afrika: overdreven negatie-
visme.'
Filiep merkt o.a. op: -Onthou dat die
blanken al eeuwen in Zuid-Afrika
zitten, niet met charitatieve bedoe-
lingen, maar om hun eigen zakken te
vullen, uit eigenbelang en winst-
bejag,.
Laat ons nu niet met woorden
goochelen. De blanke in Zuid-Afrika
is een mens zoals jij en ik, Geen
heilige - en dus uiteraard bekommerd
om zijn eigen portefeuille - maar ook
geen onmens, en dus niet uitsluitend
uit op eigenbelang en winstbejag. De
manier waarop Filiep het stelt, lijkt
me wel wat ruw geformuleerd,
Verder wordt gezegd: - ..,die essentie
blijft nog altijd dat 17miljoen zwarten
in hun eigen land de les gespeld
worden, door 4,5 miljoen blanken .•
En verder: -Ontnou dat die blanken
maar die kansen zullen gellen, die
maksimaal het status-Quo garande-
ren en die minimaal hun riante positie
bédreigen .•

Nu maak ik me hierover weinig
illusies, Zuid-Afrika heeft heden ten
dage inderdaad een blank
minderheidsbewind en de dag dat de
eerste zwarte in het Zuidafrikaanse
parlement zal verschijnen zie ik nog
niet komen (als die er ooit komt),
Maar je kunt dit onrechtvaardig
vinden en dat is je volste recht. Maar
laat ons nu ook eens realistisch zijn.
Waar Afrika is er een geslaagd
democratisch experiment geweest?
Is dit continent wel rijp voor de
democratie?
Voor een situatie als In Z-Afrika
bestaan er m, I.drle mogelijke
oplossingen:

EDITORIAAL
- de baasskap-idee: een blanke
minderheid domineert een zwarte
meerderheid (de essentie van het
systeem, zoals Filiep meent);
- integratie, die uiteindelijk resulteert
in 1 man, 1 stem-stelsel (wat dus een
zwart meerderheidsbewind impli
ceert;
- gescheiden ontwikkeling: ieder
volk baas over zichzelf,
We delen wellicht ons scepticisme
met betrekking tot de baasskap-idee.
Moeilijker wordt het wat de twee
overige betreft. Persoonlijk opteer ik
voor gescheiden ontwikkeling. Het
lijkt me ongezond zoveel verschiilen-
de kulturen, zoveel verschillende
volkeren te vermengen. Waarom zou
in Z-Afrika lukken wat in zoveel
andere Afrikaanse landen niet gelukt
is (en wat nauwelijks lukt in België).
Ten tweede - en dit is geen racisme,
wel realisme - moeten we ons toch
eens de vraag durven stellen in
hoeverre de Afrikaanse zwarte rijp is
voor een moderne, Westerse
demokratie (beschouw dit alsjeblief
niet als laagdunkendheid t.o.v. de
zwarte, ik ben de eerste om toe te
geven dat wij ook iets van die mensen
kunnen leren, denk aan vriendelijk-
heid, gastvrijheid, enz.).
Sinds het einde van de vijftiger jaren
heeft de baasskap-idee in Z-Afrika
plaats moeten ruimen voor het
principe van de gescheiden
ontwikkeling. De thuislanden politiek
lijkt mij in dit opzlcht een stap in de
goede richting. Ik schrijf -een stap in
de goede richting. en niet -dè
o p l os s l nq». In -Zuid-Afrika,
overdreven negativisme- heb ik
trouwens zelf beklemtoond dat de
thuislandenpolitiek niet kan gezien
worden als een oplossing voor het
statuut van de verstedelijkte zwarte.
Ook vind ik persoonlijk dat de
oppervlakte van de thuislanden moet
verruimd worden. Plannen in die
richting bestaan. Het is echter een
pijnlijke operatie, blanke boerderijen
moetten onteigend worden, of
blanken moeten binnen een zwarte
staat gaan leven. Filieps argument
«Niemand geeft graag grondstoffen,
arbeidskrachten, industrie en kapi-
taal af. geldt hier uiteraard. Goed-
keuren doe ik dit nièt. Maar laat ons
nu niet hypokriet zijn t.o.v. de blanke
Zuid-Afrikaan. Zitten wij ook niet te
vitten over enkele vierkante km
Voeren en Komen.
De helediscussie over Z-Afrika wordt
rn.i. bepaald door het feit of je al dan
niet het principe van gescheiden
ontwikkeling aanvaardt. Doe je da,
dan komt Z-Afrika plots in een geheel
ander daglicht te staan. Doe je dat
niet, dan is de slotbalans uiteraard
negatief. Het zijn twee verschillende
uitgangsposities, die telkens tot een
verschillende konklusie komen.
Wat mij betreft, ik aanvaard - gezien
de komplexiteit van de Z-Afrikaanse-
samenleving, het principe van
gescheiden ontwikkeling (hoewel ik
toegeef dat de juiste vorm nog niet
gevonden is). Let wel: ik heb het hier
niet over de kleine apartheid
(gescheiden restaurants e.c.) die
men wat mij betreft best zo gauw
mogelijk zoveel mogelijk teniet doet.
(Zeg nu asjeblieft niet dat ik de
negatieve aspekten van Zuid-Afrika
negeer.)

Dinsdagmiddag (08,12,81) zijn de sociaal
afgevaardigden van de Leuvense faculteitskrin-
gen samen met nog een aantal studenten (50 in
totaal) naar de Faculty club -het prestigieuze
restaurant voor proffen en wetenschappelijk
personeel van de K.U.L.- getrokken om er hun
middagse boterhammen op te eten, Sociare Raad
wilde met deze prikactie protesteren tegen de
gang van zaken bij de jongste begrotingsdiscus-
sie op de Raad voor Studentenvoorzieningen van
de K.U,L., beheersorgaan van de sociale sector.
Met name zijn de studentenafgevaardigden
verbolgen over het feit dat het tekort van 31.6
miljoen tr. op de ontwerpbegroting 1982
andermaal zal afgewenteld worden op de
studenten, voornamelijk in de vorm van
prijsverhogingen in de studentenrestaurants en
universitaire woongelegenheden. Precies deze
beide uitgavenposten bedragen 60% van het
studenten budget (H.I.V.A,-enquête, K.U.L.) en
elke verhoging in deze sector heeft dus
belangrijke en zeer directe gevolgen op de
uitgaven van de student. De prijs voor een
dagschotel in de alma (studentenrestaurant) zou
met 5 tr. stijgen; in de universitaire residenties,
waar men een naar het inkomen gedifferentieerd
prijzenstelsel hanteert, zou naast een prijsverho-
ging van 10%, door de aanpassing van de
barema's precies de laagste huurprijscategorie
gehalveerd worden, Deze a-sociale maatregelen
druisen in tegen de democratische politiek die
met de sociale sector moet gevoerd worden,

De Faculty club, als symbool van deze
verspillings-en prestigepolitiek,werd dan ook
uitgekozen als terrein voor een prikactie van de
sociaal afgevaardigden, De actie verliep
vreedzaam. De aanwezige professoren bleven er
alvast niet bij op hun honger zitten.
Deze prikactie moet gezien worden als de start
van een veel ruimere informatie- en sensibili-
seringscampagne naar de studenten toe. Enkel
een kordate reactie van hen kan de op gang
gekomen selectieve afbouw stoppen.

consumptieprijzen niet (reële daling van 21.6%
(1981) tov 1960) en als klap op de vuurpijl
voorzag de programmawet 1981 in een
supplementaire besparingsmaatregel ten belope
van 10%,wat de sociale sector voorgoed de rode
cijfers deed induiken, In het licht van een gaaf te
houden sociale politiek voor het Hoger
Onderwijs, stemde de studentendelegatie op de
Raad voor Studentenvoorzieningen in met
besparingen, tenminste voor zover deze geen
prijsverhogingen noopten, Het resterende deficit
zou dan overgedragen worden aan de Raad van
Beheer van de K.U.L., ten laste van het eigen
patrimonium. De academische fractie is hierop
niet ingegaan en heevt veel verdergaande
besparingen goedgekeurd.
Anderzijds vindt de academische overheid in
haar patrimonium nog geld genoeg om de meest
abverrante activiteiten en toelagen te bekosti-
gen, 'Vergoeding hogere functies' (3.2 miljoen fr.
zitpenningen voor de toch al rijkelijk betaalde
academisch gezagsdragers), toelage aan de
Faculty club ten belope van 6 miljoen fr. (!) en
toelage aan het gelijkaardige Guest house in
Kortrijk (K.U,L.A.K,) voor meer dan achthonderd
duizend fr. zijn daar slechts enkele voorbeelden
van,

De reden waarom het deficit in de sector
studentenvoorzieningen zo hoog opgelopen is,
is te wijten aan een in gebreke blijvende nationale
overheid, die haar verplichtingen volgens de wet
van 3 augustus 1960 niet nakomt. De betoelaging
volgt de kostenstrijging volgens de index van de

-Sociale Raad, K,U,Leuven-

Luci
, ,

n s corner
Iedere krant die zichzelf respekteert teistert de Veto-redaktie met lezers- Dan wordt Leuven kalm voor de
geeft een jaaroverzicht in zin laatste brieven en het NSV waagt het een examens en de vakantie of de blok
editie van het jaar dat sterven gaat. eerste avond te organiseren. Dadelijk voor tweede zit. Het socialisme
Dan kunnen de lezers in de gezellige worden er langs beide kanten privé- b,eekt door in Frankrijk, maar in
warmte van hun vertrouwde krant bij milities opgericht en Leuven is weer België valt een zoveelste regering en
het haardvuur en de kleurige bezig zoals zes, zeven jaar geleden. Martens ruimt plaats voor Eyskens.
kerstboom even terugblikken op het De ene privé-militie gaat de fascisten De wekelijkse regeringskrisis doet
voorbije jaar. Het was ondanks alles uitjouwen, de andere bezet de eerste Manu Ruys en vele anderen spreken
een jaar zoals een ander en toch de verdieping van 't Stuc en gaat op de van de ondergang van het regime.
moeite waard. Daarom deze Corner vuist met woedende MLB'ers. De Maar echt interessant tijdens de
in de vorm van een jaaroverzicht. polemiek over en weer geeft vakantie was het bij Boel in Temse.
Na een avond in De Valk waarop de aanleiding tot enkele interessante Eind september valt de regering nu
linkse studentenbeweging even front debatten, wat zelfkritiek bij de ASR definitief en er komen verkiezingen.
had gevormd tegen de herstelwet, en de oprichting van een vrije De topper van oktober was de
dronken we een pint je in Politika. studentenvakbond Solidariteit, die onverwacht massale vredesbetoging.
Enkele malen klonken de stars and dat jaar al in de academische agenda In de formatienota van Martens V
stripes uit de versterkers: Reagan is staat, buiten de erkende verenigin- staat niets' over buitenland of
verkozen. Dadelijk weerklinken gen. Ze zou al 2000 leden tellen maar defensie. Dat wordt wellicht met
bedreigingen aan het «internationaal ze laat toch weinig van zich horen. volmachten geregeld. Ook over
communisme .. en de junta in EI De andere studentenvakbond, VVS, onderwijs of universiteit wordt
Salvador krijgt royale steun. De gaat zich bezig houden met de wijselijk gezwegen. Sociaal verpakte
guerilla reageert met een algemeen overheid aan te porren de beurzen uit besparingsmaatregelen brengen
offensief; in Leuven wordt te betalen. De rektorverkiezingen weinig studentenoppositieopstraat,
gemobiliseerd voor een solidariteits- worden niet de grote slag om Leuven ondanks de langverwachte bunde-
betoging in Brussel. Er komt een zoals De Standaard ons voorhield te ling van de krachten in VVS-SVB.
grote EI Salvador-dag met een stille geloven. De Panorama-uitzending Maar na de eerste nationale betoging
optocht van de Leuvense scholen, over Leuven werd zowat de bekro- volgt een windstilte: de voornaamste
met Jan Deplancke van het Latijnsa- ning van een bewogen tweede helft militanten werpen zich in de
merikaans College op TV, met een van het akademiejaar '80-'81. Luc elektorale partijstrijd. De verkiezin-
hongerstaking, een UP-mis. Een jaar Decreus beweert voor de micro dat gen zijn onverwacht verrassend,
geleden kreeg Romero een ere-> COS de grootste politieke studenten- maar de kiezers hebben het de
doctoraat van de KUL. Het EI- vereniging is in Leuven, maar terwijl politieke elite moeilijk gemaakt. Na
Salvadorkomitee brengt dat met een op het scherm de beelden komen van Vanderpoorten, Declercq en No-
aktie in herinnering op het patroons- een twintigtal schaarse geïnteres- thomb komt 1\,' rtens terug op het
feest. Als IIlich komt spreken voor seerden voor een COS-avond over voorplan. Hij ze\Otstout en boud dat
een nokvolle Grote Aula, verleent de drie generaties christendemokratie, hij het doet om premier te worden. Hij
VVN hem een studenteneredoctoraat vertelt William Van Laeken dat op neemt duidelijk revanche voor zijn
Maar een ander Leuven begint op de hetzelfde ogenblik Alma " vol zat knoex-out van 2 april. Maar de ware
voorgrond te komen. Luc Deprost voor een benefiet van De Morgen. politiek speelt zich elders af: e, wordt

gedreigd met een devaluatie om de
- bevolking tot matigen te dwingen.

België wordt meer en meer federaal,
de Waalse vakbonden maken een
stalen vuist, de Vlaamse christelijke
metaalvakbond denkt aan een eigen
partij voor het ACW en er dreigt boel
bij Cockerill Yards in Hoboken. In
Leuven ist alles gut met Bialek.
Een dik pak sneeuwen een zoveelste
regering van de laatste kans als
eindejaarsgeschenk. Denk aan de
"rede op aarde, de verdwenen
.evançenen, de miljoenen vluchte-
lingen, de hongerige Polen en feest
smakelijk. Tot volgend jaar, lieve
lezer.

Chris Vervliet
De redaktie zal ter gelegener tijd
uitvoerig ingaan op de uiteenzetting
in bO~'anstaande brief, die, tussen
haakjes, in grote lijnen door een
ander Leuvens studentenblad
wordt gepousseerd. Het moet wél
duidelijk zijn dat de redaktie
ondubbelzinnig tegen deze opvattin-
gen wenst in te gaan, ook al
publiceert ze bovenstaande lezers-
brief.

o
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ALS GROTE HENStN PRAT[N MOETEN KINDEREN ZWIflEN 1

(Nvdr. Zoals je elders kan lezen had deze
Veto - of tenminste de volledige versie
ervan - op 17 december moeten
verschijnen. Door een 'tussenkomst' van
de uitgaverij via dewelke Veto wordt
gedrukt is dit niet mogelijk geweest. Deze
Corner werd ongewijzigd uit Veto 12
overgenomen. )

•



E pericotoso
•soorqersi

Donderdag 10 december: een
gewone dag in het Leuvense, dus je
gaat 's middags in alma 2 eten. Of is
het toch niet zomaar een gewone
dag? Twee hoektafeis van de
middenbeuk staan sierlijk gedekt met
wit porselein met gouden randjes,
wijnglazen en koperen kandelaars.
Aan beide tafels zitten telkens drie
mensen in witte overalls en petje te
eten. Twee obers, twee dienstertjes
en een maitre d'hotel komen
aangelopen mét afchtereenvolgens
port, soep, wijn, een hoofdschotel en
een koffie met gebak. Wat deze
bende uitvoert weet niemand te
zeggen, wel kan iedereen 'e perico-
loso sporgersi' lezen op de overalls,
iets dat ook al op de menu's vermeld
wordt die de almatafels sieren. Op de
binnen kant van de menu staat een
nieuw raadsel te lezen: 'feestmenu op
23 en 24 maart'. Moet dit niet
december zijn, komt iemand vragen.
Nee lieve jongen; wat je onder
'alternatief' vindt, is niets meer dan
het programma van wat had je
gedacht- e pericoloso sporgersi.
Deze titel staat dan voor het centrale
project van kultuurraad. Op 23 en 24
maart wordt er immers een soort
'kunstmarkt' georganiseerd, een
tweedaagse happening op, rond, in
en onder 't stuc, De krisis is niet meer
te stuiten, en daarom herhalen we
onze oproep aan alle kreatieve en van
verbeelding-overlopende studenten:
wij hebben nog heel veel volk nodig,
waaronder tientallen klownsvuurvre-
tersmimespelersvideomakersballet-
dansersbeelmdhouwers schilderpro-
jektkunstenaarsperformersfilmers-
poëtenkraakdoosspelersaldanietex-
perimentelemusici en al wie denkt
dat hij of zij gek genoeg doet om het
~51nanderen te laten zien, horen,
voelen, ruiken, ...

Als promotiestunt es lekker gaan
eten. Dat noemt men «het goede aan
het aangename paren». Met rechts

'boven op het podium een even
ludieke aktie onder het motto: 'Menu
'82. «brood met plat water».' Of de
toekomst van de sociale sektor.

AI wie tot één van de hierboven
vermelde kategoriën meent te
behoren, wordt vriendelijk doch
dringend verzocht zijn/haar naam
plus idee op te geven bij de personen
wiens naam op de volgende lijnen te
lezen staat: goedele de keersmaeker
en/of bruno uyttenhove (te vinden op
kultuurraad/ 't stuc, van evenstraat
2d; 2e verdieping)ten lut,te op 10
JanuarIe (liefst vroeger natuurlijk)

opm. door een spijtige samenloop
van omstandigheden viel de ludieke
aktie in de alma samen met een
prikaktie die als protest bedoeld was
tegen de nieuwe prijsverhoging van
de alma (voor de derde maal dit jaar).
Wij kunnen ons daarbij aansluiten:
onze aktie was allerminst als
tegenaktie bedoeld, zoals sommige
studenten dachten.

De Somer praat niet
onder druk

Akademische raad 142 abrupt
geëindigd

Maandag 14 december jl. omstreeks 19.30 u werd de Faculty
Club voor de tweede maal binnen één week door studenten
bezet. Op dat ogenblik vergaderde de Akademische Raad over
de begroting van de universiteit voor 1982. Toen de
studentenvertegenwoordigers aandacht vroegen voor de
huidige problemen in de sociale sektor n.a.v. het tekort op de
begroting van de studentenvoorzieningen 1982, bracht een
ober van de Faculty vice-rektor Tavernier op de hoogte van de
aanwezigheid van een veertigtal studenten in de eetzaal.
Rektor De Somer, voorzitter van de Akademische Raad,
schortte onmiddellijk de vergadering.
Een veertigtal studenten, waaronder
meerdere verkozen kringvertegen-
woordigers in Sociale Raad en leden
van de studentenfraktie in de Raad
voor Studentenvoprzieningen, had-
den post gevat in de eetzaal van de
Faculty. Op dat ogenblik stelden de

BD'ers blijven op
honger zitten

Bijzonder Diploma wordt
afgebouwd.

Dit is een redelijk sarcastisch stukje journalistiek over het
Bijzonder Diploma in Politieke en Sociale Wetenschappen
(richting Communicatiewetenschappen J.

Ter waarschuwing voor toekomstige
BD-ers (1) Audiovisuele Communi-
catiemedia: de «Verenigde
Studenten en Docenten van het
Centrum voor Communicatieweten-
schappen (CECOWE). zijn weer op
het oorlogspad. Inderdaad. Onze
aktie van verleden jaar had reeds haar
vruchten afgeworpen: verstrengde
toelatingsnormen voor het BD en een
serieuze inkrimping van het
programma sinds oktober '81. De
BD-ers zijn nu geweerd uit elk
praktijkgericht seminarie. Gevolg:
het aantal BD-ers is geslonken van 80
(verleden jaar) tot 30 nu, wat een
verheugend feit moet genoemd
worden. Universiteitsstudies zijn
immers beroepsstudies. Kumulatie
van diploma's is bijgevolg niets
minder dan een slinkse manier om
andere studenten de loef af te steken
op de arbeidsmarkt, en is dus als
zodanig verwerpelijk. Corporatisme
van onzentwege? (2) Natuurlijk niet!
Aasgieren zijn nuttige dieren als ze
zich beperken tot hun taak, d.w.z. als
ze kadavers op een deskundige en
milieuvriendelijke manier opruimen,
Maar als ze zich in tijden van
lijkenschaarste gaan gedragen als
agressieve moordenaars van
zwakkere dieren en daardoor een
evenwicht dreigen te verstoren, dan

blijft er slechts 1 oplossing: ze
verwijderen. Omtrent de motivatie
van de BD-ers bestaat niet de minste
twijfel: «Voorlopig geen werk, pa en
ma betalen nog wel, laten we dus
onze kansen maar verdubbelen via
het BD.! Dit gebeurt ten koste van
anderen, zodat men hen zou kunnen
beschuldigen van een soort
«individueel corporatisme •.

We willen onze aktie nieuw leven
inblazen. Onze eis, nl. de afschaffing
van het BD op lange termijn, is
immers niet meer dan rechtvaardig.
Zo gaan we het dit jaar over een
andere boeg gooien. We voeren een
demoraliseringspolitiek binnen het
BD door hen met hun neus op de
eigen corporatistische houding te
duwen, in de hoop dat ze genoeg
sociaal besef hebben om geen
misbruik te gaan maken van hun
extra-diploma. Dit artikel maakt
trouwens deel ut van die taktiek. Zelfs
de docenten hebben zich solidair
verklaard met onze aktie. Enkele
voorbeelden. Prof. Peters in de
wandelgang (waar alle BD-ers
verzameld staan) tegen een andere
prof, heel luid: -Zijn ze nog steeds
met zovelen? Ik had gehoopt dat het'
er minder waren!· Prof. Van

hun
.
In de prektii«

Heddeghem tegen de BD-ers: «Jullie
moeten niets verwachten van de
audio-visuele stage. Zoek het zelf
maar uit,»

Dit noemt men -het gevaar in de kiem
smoren». Tegelijkertijd is ook de
fakulteit in haar nopjes, want elke
BD-inschrijving is onontbeerlijk voor
een goede subsidieregeling van
CECOWE.
Waarschijnlijk in de waan dat ze door
een stage toch nog voldoende
praktische ervaring zouden opdoen
hebben de BD-ers hun keuze
gemaakt. Ze hebben dit jaar duidelijk
naast de prijzen gegrepen. En nu
weten zedat ze ongewenst zijn. Laten
we hopen dat ze genoeg moreel
inzicht krijgen om ermee te kappen.
Of: laten we de hoop koesteren dat
de krisis zo snel mogelijk tot eep
einde komt. Dan hebben wezelfs hun
geld niet meer nodig.

(1) BD: Bijzonder Diploma, een post-
graduate opleiding (d.w.z. een
opleiding voor mensen met een
tweede-cyclus (licentiaats-)
diploma), die 22 vaste semesteruren
theoretische vakken omvat,
samengesteld uit het ticenttepro-
gramma.

(2) Cfr. Veto nr. 3, jg. 7 ('80-'81), p. 12,
onder de titel. CECOWE: naar een
(h)orde van journalisten?

Begaan met de precaire toestand in
de sociale sektor hadden de
studenten aan de deur van de
vergadering postgevat om zo snel
mogelijk het resultaat van de
bespreking te vernemen. Bij gunstig
advies van de AR wilden zij tevreden
vertrekken, in het andere geval eisten
zij een verklaring van de Akademi-
ische overheid over hun politiek
inzake de Sektor Studentenvoorzie-
ningen.

studentenvertegenwoordigers op de
AR een nota vanwege Kringraad en
Sociale Raad voor waarin speciale
aandacht van de Akademische
. Overheid, de dekanen en de WP-
delegatie gevraagd wordt voor de
huidige problemen inzake financie-
ring van de sektor studentenvoorzie-
ningen. De studenten wilden het
positief advies vragen van de AR
opdat de Raad van Beheer van de
KUL met eigen middelen van de unief
het tekort in de sociale sektor zou
opvangen zodat de voorgenomen
prijsverhogingen in de Alma en in de
residenties niet moeten doorgaan.

Zover is het niet gekomen! Toen De
Somer vernam dat er studenten in de
Faculty Club waren, wilde hij de
vergadering stoppen. Onderhande-
lingen via de studentenvertegen-
woordigers haalden niets uit en de
rektor schortte de vergadering op
met te zeggen dat hij niet onder druk
wenst te praten over de problemen
van de studenten.

Na diskussie over het gebeuren
verlieten de studenten onder een
afkeurend gemompel tegenover de
houding van De Somer vreedzaam de
Faculty Club.

De Student
(wordt vervolgd)
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AGENDA
Maandag 4 januari

film : om 20.30 u "Bruxelles
Transit" van Szami Slingermbaum
(België 1980) in aud. Vezalius
60/50 fr.

woensdag 6 januari

concert: om 12.00 u fakulteits-
concert : J. Baert, zang en R.
Stantcheva, piano ; op 8° verdie-
ping letteren & Wijsbegeerte,
Blijde Inkomststraat 21 ; gratis
toegang.

donderdag 7 januari

film: om 20.00 u "Effi Briest"
van Fassbinder in Auditorium
Vesalius (Organisatie Germania)

Lezing over
conceptuele kunst

Op 7 januari, donderdag, geeft Jan
Debbaut, conservator van het Van
Abbe Museum in Eindhoven (Ndl)
een lezing over Conceptuele Kun.t.
Deze lezing gaat door om 17 uur op
de achtste verdieping van het
gebouw van Letteren en Wijsbegeer-
te (Blijde Inkomststr. 21). Inkom is
gratis.
De spreker behandelt de evolutie van
de dematerialisatie van het kunst-
werk in de jaren '60 en de reaktie
hierop in de jaren '70. Organisatie'
Mecenas, kunsthistorische kring.

Kultuurraad zoekt fiet-
sers en luidsprekers

Voor het projekt -zlnqende fietsen-
van Logo. (zie Veto nr. 1) zoekt
Kultuurraad oude luidsprekers uit
afgedankte radio's, TV's, etc ...
Verder zijn voor de uitvoering van dit
gebeuren 12 of meer FIETSERS
nodig. Vrijwilligers en luidsprekers
melden zich bij Kultuurraad, 't Stuc,
Van Evenstraat 2 0, op de 2de
verdieping.

Voedselhulp aan Polen

Zoekertjes
Gevonden groene parka. Wsch in de
drukte vh Barbarabal verwisseld met
gelijkaardig exempl. Terug te halen
bij VTK, Goudbloemstr. 1 blok 5
gelijkvl. Tel. 226509

Te koop tweede handsfrigo wegens
dubbel gebruik. Prijs: 500 fr. z.w.
Kapucijnenvoer 225; Alle werkdagen
na 18.30 u.

Te koop grijze bontjas 1500 fr. en
geel-bruine suède laarzen (rnt. 43)
500 fr. niet gebruikt. R. van Raay,
Dagobertstr. 56

Te koop R5 Bj 73 in goede staat prijs
15000 tel. 016120 Of Tiensestr. 45

Te huur rustig kot (wegens stopzet-
ten studies). z.w. G. Vansteenwegen
Roosen, Parkdreef 44, 3030 Heverlee
(016/220752 na 18.00 u)

BELONING 700 BF. Voor wie mijn
groene parca, die de afgelopen
weken in de gang naast de burelen in
Alma 11 hing, terugbrengt. Z.w. 't
Stuc, 1ste verdieping, ASR-secretari-
aat.

«Voor ons is het oorlog»
Een interview met Peter Vanhoutte

over gewetensbezwaren en
totaalweigeren.

In 1933 werden twee Waalse anarchisten, Marcel Dieu (beter
bekend als Hem Day) en Léo Campion, door de Brusselse
krijgsraad veroordeeld tot respektievelijk 20 en 18 maanden
gevangenisstraf omdat ze geweigerd hadden nog langer deel
uit te maken van het Belgische leger. Hun motivatie was de
verhevigde oorlogsdreiging en de wetsvoorstellen van de
liberaal Devèze, die het verbod op antimilitaristische
propaganda in welke vorm dan ook inhielden. Het was toen
nog maar enkele jaren geleden dat België het Briand-Kellog
pakt hadden ondertekend, waarin de oorlog als een misdaad
tegen de mensheid werd veroordeeld. Vandaag, bijna 50 jaar
na dit beroemde proces (waarin P.H.Spaak de verdediging van
beide dienstweigeraars op zich nam), zijn er weer twee
dienstweigeraars of totaalweigeraars zoals dat nu heet, in
Vlaanderen ditmaal. De ene, Martin Van Kerrebroeck, begon
zijn aktie vorig jaar. Dit jaar sloot Peter Vanhoutte zich bij hem
aan. Zij verklaarden gezamenlijk de oorlog aan de Belgische
Staat. Veto had een interview met Peter Vanhoutte.

Peter Vanhoutte werd in 1956 te Genk
geboren, studeerde een tijdje voor
priester, maar kwam uiteindelijk tot
het inzicht dat zijn roeping elders lag.
Voor hij in 1979 naar Leuven kwam,
werkte hij aan de band bij Ford-Genk,
om dan hier filosofie te studeren.

Veto: Hoe veel het mee om aan de
lopende band te staan?
Peter Vh.: Het was een goeie
ervaring, in die zin dat ik enorm
verlinkst ben. Daar was het systeem
duidelijk te zien; de mensen werden
er uitgebuit op alle mogelijke
manieren. Enkel het werken om geld
te verdienen was belangrijk, tot ze
dan gepensioneerd werden of dood
gingen, en dat was het verhaal van
hun leven ...
Nadat hij niet slaagde in eerste kan.
filosofie, ging Peter Vanhoutte, in
afwachting dat zijn statuut van
gewetensbezwaarde definitief werd,
werken op Sociale Raad.

Veto: Waarom heb je je statuut van
gewetensbezwaarde aangevraagd?

Openingsuren secre-
tariaat

De «vrienden van de K.U.Lublin-
vragen de Leuvense studenten en ,..---- --,
professoren om een bijdrage voor het
bestrijden van het Poolse voedsel-
probleem. De K.U.Lublin is een
katholieke zusteruniversiteit van de
K.U.Leuven met zo'n 2600 studenten
en een akademische staf van zo'n
1200 wetenschappers. Deze lijden
eveneens onder het voedselgebrek.
De maaltijden in het studentenres-
taurant zijn pover. Giften op rk. KB
431-0076791-34. In natura (mits niet
bederfbaar en goed verpakt) afgeven
in de Minderbroedersstr. 15.

De ASR-secretaris is op zijn buro te
bereiken ma 10-11u, di 12-13u, wo
14-19u, do 9-10u, vr 14-18u. De
boekhouding is open maandag en
dinsdag, telkens van 9 tot 16.45 u.

LEZERSBRIEVEN

Reklame In Veto

Ik stel vast dat na twee gepubliceerde
lezersbrieven die de sex-reklame in
Veto aankloegen, de toon van de
rexreklame veranderd is (of er een
verband is tussen beide feiten blijft
ongewis voor ons).
Ik stel vast dat het de laatste twee
weken in de plaats daarvan geweld
troef is. Dat dit verheerlijken van
mannelijk geweld mij even beëngend
en vernederend overkomt, als het
tentoon spreiden van 'vrouwelijk
schoon', hoef ik hopelijk niet uit de
doeken te doen.
Ik stel vast dat de aanvang die Veto
genomen heeft reklame op te nemen
niet zo suksesvol misschien is als
verwacht werd. OK, maar wat ik
tenminste mis, is een duidelijke
stellingname van de Veto-redaktie,
als de moedige beslissing zulke
reklame te weren, er niet in zou zitten.

in de hoop op een antwoord,

Kris

De redaktie werkt zowel aan een
artikel over porno als aan een analyse
van het Leuvense filmaanbod (en van
zijn struktureie oorzaken). Even
geduld dus.

Peter Vh.: Tja, ik had een afkeer van
een bepaald soort geweld. Ik was niet
bereid op bevel van één of andere
idioot medemensen dood te schieten
ter verdediging van ekonomische
belangen en structuren die de mijne
niet waren of zijn. Ik ben dus niet
tegen geweld hoedanook. Mensen
waar ik om geef, die wil ik best met
alle middelen verdedigen en
beschermen. Of bijvoorbeeld in een
betoging, als de flikken weer eens
repressief optreden, dan heb ik geen
scrupules om een steen vast te
pakken.

Veto: Je bent na de 10.000 acties
veroordeeld geweest tot 2.000 fr.
boete wegens het schoppen van een
flik. Heb je dat gedaan?
Peter Vh.: (lacht) Blijkbaar toch niet
hard genoeg! Mijn statuut werd dus
effectief op 1 augustus 1980. Ik heb
eerst een tijd in Brussel bij de ANBJ
gewerkt, daarna hier in Leuven, in Ter
Wende, een instelling voor
karaktergestoorde kinderen. AI vlug
werd het me duidelijk dat ik niets
anders was als een goedkope
arbeidskracht, een indirekte vorm
van subsidiëring voor die
organisaties. Gewetensbezwaarde
zijn is een truk van de Staat om
kritische elementen uit te rangeren
door ze in te schakelen in alternatieve
instellingen waar ze niet veel kwaad
kunnen en waar ze zich moeilijk
kunnen organiseren, want als je
acties onderneemt snij je in het vlees
van de instellingen en niet in die van

het ministerie. Je kan het een mooi
voorbeeld van repressieve tolerantie
noemen het verzet kanaliseren in de
instituties zodat de relevantie
verloren gaat.

Veto: Is dat de reden dat je na
veertien maanden dienst er mee
kapte en totaalweigeraar werd?
Peter Vh.: Inderdaad was de vraag
naar de relevantie één van de
redenen. Ik trek niet in twijfel dat
werken in bepaalde instellingen
nuttig is, maar mag ik alsjeblieft zelf
uitmaken wat ik wil doen. Ik vind niet
dat de Staat me kan verplichten, ik wil
mijn eigen leven leiden, zelf iets
realiseren, met de mensen en op de
manier die ik zelf interessant vind.
Het bewijs dat het statuut dient om
mensen koest te houJen is wel dat
men me vllf maanden bijgaf nadat ik
een beetje van mijn oren had
gemaakt. Dat kwam dus op een totale
diensttijd van vijfentwintig maanden!
De doorslag werd trouwens gegeven
toen we een dokumenbt van, vijf
januari 1981 ontdekten dat de
Belgische Staat aan de Verenigde
Naties zond (nr. E/CN.4/1419/Add3).
Daarin staat dat gewetensbezwaar-
den op dezelfde voet moeten
behandeld worden als gewone
soldaten. Artikel 109 van de
gekoördineerde dienstplichtwetten
bepaald dat de minister van
Binnenlandse Zaken, zo de
behoef1en van de organisatie van de
Civiele Bescherming in oorlogs- of
rampentijd overschreden worden, de
gewetensbezwaarden aanwijst die in
militaire dienstplicht gaan. Het
statuut is dus geen enkele garantie
op een pacifistische dienstdoening
ten tijde van oorlog. BDJ (de
b e t e n q e nv e r n e t ç i n ç van de
gewetenl>bezwaarden, red.)heeft dit
trouwens aan ons toegegeven.
Hieruit blijKt dat de Staat zo korrupt is
dat ze niet langer het recht kan
opeisen over mijn diensten te
beschikken.

Veto: Maar wat is de relevantie van
een dergelijke aktie? Sinds 1964
bestaat dat statuut nu eenmaal. Gaan
de mensen jullie niet beschouwen als
niksnutten?
PeterVh.: Ik weet zelf wat ik wil doen,
hoe andere mensen daarop reageren
kan me niet zoveel schelen, Dit is op
de eerste plaats een persoonlijk
protest. Als mensen het voorbeeld

Peter Vanhoutte. Belgische regering stelt dat gewetensbezwaarden op gelijke
voet moeten worden behandeld als de soldaten.

willen volgen, des te mooier, maar dat
is niet het eerste doel van mijn
totaalweigeren. Ik wil konsekwent
zijn tegenover mezelf.

Veto: Moeten we daar het etiket
'anarchisme' opplakken?
Peter Vh.: Een etiket is als een
vlinder. Je vangt hem, prikt hem op
een bord en plakt er een naambordje
onder, en 't is gedaan. Dat is ook de
taktiek van de overheid :sd we
plakken er een naam op, zo van «dat
zijn anarchisten-q om ons zo te
kunnen kriminaliseren.lk voel mewel
anarchist maar die naam is niet
essentiëel ; het is gewoon een
levenswijze voor mij.

Veto: Je reageert alas individu tegen
een uiting van de staat, zonder de bal
eigenlijk naar die staat terug te
spelen. Ga je zo niet geïsoleerd
geraken?
Peter Vh. : Wij reageren inderdaad op
de eerste plaats tegen het regime, de
Staat. Wij voeren een politieke aktie
en verschillen dan ook fundamenteel
van de gewetensbezwaarden. Wij
willen wel degelijk de bal
terugspelen. Voor ons ishet oorlog.
Maar we doen het op onze manier.
We zullen allerlei acties voeren tot ze
ons oppakken. Vrijdag gaat
bijvoorbeeld zo een actie door (zie
kader, nvdr.).

Veto: Maar ze pakken jUllie niet op.
Martin Van Kerebroeck loopt al twee
jaar vrij rond, en jij werd zopas bij een
aktie door de rijkswachtopgepakt en
prompt weer vrijgelaten.
Peter Vh.: Volgens mij is dat gewoon
psychologische oorlogsvoering. Ze
jagen ons op. Onze telefoons worden
afgetapt, onze brieven geopend, '.' ~
worden gevolgd. Ze willen ..,i€' ...._r
een bepalde stemming tegen het
leger komt, of dat de gewetensbe-
zwaarden in beroering komen. En
daarom doen ze zolang als het kanb
niets, zodacet van brede aktie geen
sprake kan zijn. Uiteindelijk zullen ze
wel iets moeten doen. Ofwel doen wij
teveel akties, ofwel komen er teveel
totaalweigeraars. Zopas is er
bijvoorbeeld iemand uit Gent
bijgekomen, en in WXallonië zijn er
ook al twee. In Nederland is het ook
met weingen begonnen, en daar zijn
nu rees 26 totaalweigeraars.
Belangrijk is trouwens ook dat de
mensen van ons horen. In enkele
kranten hebben al artikels gestaan,
we hebben een brochure op 30.000
ex. verspreid en een affiche op 7.000.

Veto: Waar komt dat geld vandaan?
Peter Vh. : Dan moet ik eerst iets ove"
Onkruit vertellen. Dat is een
antimilitaristische aktiegroep, die
ook in Nederland aktief is en eerder
anarchiserend samengesteld is, datb
wil zeggen dat er geen leiders of zo
zijn. Het geld dat we verdienen
leggen we samen, en daar mee wordt
alles betaald.

Veto: Stel je voor, je wordt opgepakt,
wat dan?
Peter Vh.: Dan komt er een proces.
We kunnen dan heel wat jaren de bak
invliegen, daar zijn in België geen
recente vorbeelden van. Ze kunnen,
ons trouwens ook voor vanalles
behalve totaalweigeren proberen te
berechten, bijvoorbeeld voor samen-
spanning en opruiïng, of voor de één
of andere aktie die we hebben
gedaan. Of ze verklaren ons gewoon
zot. Een belangrijke precedent is er
wel in de jaren dertig geweest, het
proces Dieu-Campion. Wij richten
ons daar een beetje op. Net als zij
zullen wij ook trachten een hele hoop
getuige-deskundigen op te roepen;
de kontakten daartoe zijn trouwens
als gelegd.
Veto: Nog een laatste vraag: door
wie worden jullie nu eigenlijk
betaald?
Peter Vh .. Door Moskou natuurlijk,
sinds jaar en dag! (lacht) -

Jozef Schildermans
Jean Vanempten


