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Jongeren voor werk
ALGEMENE ..STUDENi~NRAAti

Toen we zaterdag rond 2 uur toekwamen op het Rogierplein leek de
opkomst een beetje tegen te vallen. Ondanks het mooie weer.
Naarmate het later werd groeide de massa op en rond het plein tot
zo'n 25000 man.
De betoging vertrok een uur later dan gepland. Tijd dus, om een
aantal petities te tekenen, om eens wat oude bekenden terug te zien
en om een aantal mensen voor het fototoestel te halen. Dat was niet
zo moeilijk want er bleek nogal wat originaliteit in de verwerking
van het eisenplatform. In een aantal 'doppersateliers' was er heel
wat vruchtbaar voorbereidend werk gebeurd.

Rond drie uur zette de stoet zich in
beweging. Jongeren van allerlei slag
(KAJ-ers. scouts. ABVV-kadetten •...)
stapten op onder een zee van rode en
groene vlaggen.

'Een volwaardig inkomen. werk of geen
werk'; 'Jonge werklozen willen een
inkomen, geen aalmoes'; 'Martens-Gol
verklaren de oorlog aan de jongeren';
'Gelijke kansen in onderwijs en vor-
ming'; 'Een andere samenleving': de
officiële slogans die op de kop van de
betoging werden meegedragen.

Daarnaast een aantal onofficièle, waarin
vaak cynisch het beleid van de huidige
rooms-blauwe coalitie op de korrel werd

ruiten die, boven op een
anders) vuurrode vrachtwagen gezeten.
pleisIaven uitbeeldden.Een andere vracht-
wagen werd heel de betoging door met
mankracht voortgetrokken: mensen in
blauwe kiel Zwetend en puffend voor de
vrachtwagen; mensen in smoking met een
glas sherry in de hand op de laadbak van die
vrachtwagen. De klasseverhoudingen in
niet mis te verstane symboliek.

'Een arm is voldoende, om u te stuiten in
uw laac:ht', riep een van de patroons vanaf
de laadbak. De handrem werd opge-
trokken en de vrachtwagen stond stil.

Vanuit de ramen van het KAJ-gebouw.
dat op' het traject lag. zong Walter
Grootaers luidkeels zijn Ik wil werk.
werk. werk•...

(foto WiV)

Op. het kruispunt Koningsstraat-Kruid-
tuinlaan hadden zich een 300tal mensen
verzameld die richting Wetstraat wilden
trekken. Toen het einde van de betoging
vanaf dat kruispunt in zicht was kwam
het tot rellen tussen politie en een aantal
betogers; meer llieroyer op papa 3.

Of de betoging inderdaad voldoende
druk 01\ de regering uitoefent om haar
beleid wat meer '_rkloosvriendelijk' te
maken is nog maar de vraag. Afgaande
op de nationale pers van dinsdag isdat te
betwijfelen. Volgens het BRT-binnen-
lands persoverzicht besteedt alleen de
Gazet van Ántwerpen nog aandacht aan
het opzet van de betoging van zaterdag.
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Uitnodiging
Tochnog niet v~rget~n?Of?
Veto stelt zichzelf een dag lang
volledig naakt ten toon, om
tot op het bot bediskussieerd te
worden.

Veto-studiedag
Vrijdag 30 april 1982
Stuc, lste verdieping

Protea en
Recht op antwoord
Naar aanleiding van de in Veto
24 gepubliceerde "Open brief
aan de vice-rector" ontvingen
wij van de Protea Studenten
Vereniging een zgn. "recht op
antwoord". Wegens plaatsgebrek
wordt de publicatie van dit schrij-
ven verschoven naar Veto 27.

EXCLUSIEF: DE INHOUD
VAN DE GELEENDE DOSSIERS

-I •. .r.f'.•CHT Le\lven, 14 Oktobt.T '·f ~16 April, rond de middag. Sympathisanten van Martin Van
Kerrebroeck, die zich het Kommando Hem Day noemen, naar de
Belgische anarchistische dienstweigeraar uit 1933, brengen een
bezoekje aan het Leuvense arrondissementskommissariaat, gelegen
op de hoek van de Brouwersstraat en de Halvestraat. Ze gaan er aan
de haal met 72 persoonlijke dossiers van in het Leuvense
tewerkgestelde dossiers. Veto brengt in dit nummer exclusief een
bloemlezing uit de inhoud. De konklusie die zich opdringt is:
gewetensbezwaarden doen beter gewone legerdienst!
In een ter plaatse uitgedeeld pamflet ben met gevangen. Een gewetensbe-
stelden de aktievoerders o.a. dat .gewe- zwaarde mag ook niet ingeschakeld
tensbezwaarden volledig vallen onder worden in de sociale onderzoeken die de
een militaristisch regime" en dat vde O.C.M.W.'s uitvoeren ..en dit op grond
ethische, individuele motieven, die de van de bij art. 36 der wet van 8.7.76
'gewetensbezwaarde' opgeeft, worden voorziene geheimhoudingsplicht". De
repressief tolerant door de bureaucratie gewetensbezwaarde kan ook verboden
in de kiem gesmoord". Zij vragen «heel worden om zich naar een Jand van het
beleefd (eisen klinkt voor sommige Oostblok te begeven, zo hij al toe-
mensen onbeleefd): 1) ontheffing van het stemming krijgt om überhaupt naar het
militarisme in al zijn gedaanten, 2). buitenland te reizen.
ophetrmg van alle legers enzovoorts (...). Ten tweede is het ministerie van bz, dat
3) vrijspraak voor Martin Van Kerre- de gewetensbezwaarden in dienst heeft,
broeck ( ... )." overduidelijk in de eerste plaats gëinte-
In een latere persmededeling verduide- resseerd in de kontrole, waarvoor de
lijkte het 'Kommando Hem Day' dat ze werkzaamheden dikwijls de weg moeten
de dossiers slechts tijdelijk «aan elke ruimen. Als er geen telefoon in de buurt is
militaristische kontrole" hadden ont- wordt de gewetensbezwaarde steevast
trokken. Zij vonden dat steeds meer verboden om zich naar die plaats te
gegevens van burgers in allerhande begeven voor een 'dienstopdracht'. Het
ficheringssystemen terecht komen en dat ministerie is niet in de eerste plaats
dit geen goede zaak voor de demokratie gëlnteresseerd in het sociale werk dat de
is. Deze dossiers van ge_tensbezswaar- gewetensbezwaarde verondersteld wordt
den zullen in de loop van volgende week te doen, maar wil vooral dat de gewe-
aan de betrokken diensten teruggeven tensbezwaarde kontroleerbaar blijft. De
worden, zo deelde men aan onze redaktie instellingen worden er toe aangezet
mee. aktie/mee te werken aan die kontrole. Er
Minimum veertig uur blijkt ~t een. aanla:' doku~en~n ~at

. verscheidene instellingen hierbij met I VI:RTROOWELIJX I
Eerst enkele algemene kOnlUSles,geba- solidair zijn met hun gewetensbezwaarde ,
seerd op een rapport van de alctiegroep. maar _1met de overheid. Vele instellin-
opgestuurd aan alle redakties. Het blijkt, gen trachten gewetensbezwaarden te
en dat wordt nu eindelijk onweerleabaar doen presteren door aan de overheid
hard gemaakt, dat er heel wat beper- negatieve geluiden over hun werk door te
kingen aan het gedrag van de lewetens- spelen. Op dergelijke dokumenten die in
bezwaarde worden opgeleId. Die zijn het dossier te vinden zijn staan o.a. de
vooral van polit~1ce aard. Zo mal een namen van c.J.P. Bnusel, H.Hartkliniek
FwetallbczwaaIdc JCCIl kontakt heb- z.euw.. D~lUt StuMntenvoorzienillgen
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Vertrouwelijke rijkswachtmededeling. aangetroffen in de geleende dossiers

Leuven e.a. Misschien is het een idee om
een 'zwarte lijst' van dergelijke instel-
lingen te maken... Anderzijds worden
instellingen die wel solidair zijn, op hun
beurt door de overheid gepest. Er is het
voorbeeld van de X.S.Á. -V.X. S.J.LeuveIJ.

r

die gestraft worden met één gewetens-
bezwaarde minder.
Ten derde mag een gewetensbezwaarde
zich letterlijk kapot werken. Wij citeren
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immers veel efficiënter. Verder wordt in
het recht van antwoord. zedig gezwegen
over de democratie en de interne tegen-
stellingen binnen Scorpio, afgezien dan
van de dooddoener "Beslissen willen ze
wel. maar werken. ho maar."

LEZERSBRIEVEN

Open brief aan SORA
Ook wij betreuren het feit dat tijdens de
Alma-actie op zo overtuigende wijze
gebleken is dat het gezegde 'bezint eer ge
begint' hier volledig genegeerd is geweest.
Bewijs daarvan is de financiële kater die
achtergebleven is.
Toch beseffen wij dat zoeken naar'
schuldigen niet voldoende is. Het vult de
onstane put immers niet en verdoezelt de
verantwoordelijkheid van anderen. Wij
raden echter aan om in de toekomst niet
twee maar driemaal na te denken
vooraleer zulk een 'gevaarlijke' actie aan
te pakken. Deze kritiek geldt NIET
alleen voor de vrijgestelden, maar ook
voor de sociale afgevaardigden uit de
verschillende kringen. Anderzijds willen
wij er uitdrukkelijk de aandacht op
vestigen dat beiden meer moeten gaan
samenwerken en elkaar steunen in hun
acties die moeten voortspruiten uit de wil
van de studenten zelf.
Als kring hebben wij bovengenoemde
actie (deels) gesteund en nemen daarom
onze verantwoordelijkheid op door een
financiële bijdrage van 1500 fr te storten
QP jullie rekening.

De Landbouwkring.
. J. Martens

Scorpio antwoordt

Beste Veto's,

Twee lezersbrieven plus-een extra halve
pagina over Scorpio, zoveel aandacht
zijn weniet gewoon. We zouden er u
bovendien erg dankbaar voor zijn mocht
u in deze publiciteit voor onze zender de
waarheid geen geweld aandoen. Helaas,
immers. de' vermelde schrijfsels zijn zo
lasterlijk en ver van de waarheid (ze
breken hiermee gemakkelijk het rekord
op naam van een Antwerpse gazet ... ) dat
we ons verplicht zien uw gepubliceerde
onjuistheden recht te zetten. We hopen
dat u het lef heeft ons antwoord
ongecensureerd te laten verschijnen. Wat
volgt zijn bovendien geen lukrake insi-
nuaties maar stuk voor stuk te kontro-
leren feiten.

Milkshake?

De journalistieke (?) kwaliteit (?) van uw
artikel (?) is niet meer dan het aan mekaar
binden van twee losstaande gegevens die
niets met mekaar te maken hebben.
Enerzijds is er het feit dat Scorpio
verzocht heeft om een aantal feiten niet
op de zender te vermelden en anderzijds
is er de verhuis. Veto plakt ze aan
mekaar! Eveneens is er op een bepaald
moment een evakuatie geweest van de
zender plus een aantal dringende tele-
foons en tegelijkertijd de betogingen in
Leuven. De dappere anonieme brief-
schrijver plakt ze aan mekaar! Is dit de
traditionele stijl die Veto geloofwaardig
moet maken?

Straffe kost

Van de twee voorbeelden zijn dit de juiste
gegevens:
De evakuatie van de zender was enkel en
alleen te verklaren door de inbeslag-
names die dezelfde dag in Brussel
plaatsvonden (Maeva, Contact •... ). VAn
zodra men in Brussel ook kleinere
zenders aanpakte zijn er dan de "drin-
gende telefoons" geweest die enkel
gingen over deze inbeslagnames (er is met
geen woord over de Alma gerept).
Scorpio heeft het op dergelijk moment
ook wijselijk geacht om de installatie
even in veiligheid te brengen. Een
verband met de Leuvense onrust was er
dus helemaal niet! Dat er toen "geen
wind gelost" was bij de rijkswacht over
een inbeslagname zou kunnen kloppen'.
Alleen weet men dat meestal slechts
achteraf en verkiest Scorpio het zekere
voor het onzekere in dergelijke gevallen.

Nog straffer

De fantasie slaat helemaal op hol (en de
waarheid wordt definitief verkracht)
wanneer het over de verhuis van Scorpio
gaat! Een korte situatieschets.
In de maand januari werden de beheer-
ders van Scorpio door "gerechtelijke
kringen" uitgenodigd vgoreen "gesprek"
Het onderwerp was onbekend. Lichte
paniek? Is dit een maneuver om Scorpio
tegelijkertijd op te doeken? Volgt er een
ultimatum? We konden alleen maar
gissen en voorzichtig zijn. Scorpio ging
voorbereid (de zender werd extra be-

waakt) naar de afspraak. Grote opluch-
ting bij het vernemen van het goede
nieuws. Scorpio liep "principieel" geen
. gevaar meer voor een inbeslagname
zolang het geen "opruiende taal" ver-
spreidde. Na een programmà over het
Alma-gebeuren was (wegens bepaalde
uitspraken) een inbeslagname. op het
nippertje verhinderd. Het gevaar kwam
slechts uit I hoek. Men gaf ons de raad om
(zolang de zender niet wettelijk. is) geen
betogingen aan te kondigen en te ver-
slaan. We stonden voor een moeilijke
keuze. De eerste 'censuur' uit onze
geschiedenis. De beheerders besloten om .
voortaan "geen enkele betoging meer
aan te kondigen of te verslaan", dit tot
nader order. Zowel de kern- als de info-
ploeg van Scorpio schaarden zich achter
dit besluit na een spoedvergadering. Een
spijtige keuze vond iedereen maar er was
geen alternatief tenzij binnen de kortste,
keren opgepakt worden. De informatie-
ploeg besliste hierop dan helemaal geen
info meer te geven. Een beslissing die bij
de "top" van Scorpio niet enthousiast
werd onthaald maar wel gerespekteerd.

N~t is er door iemand gevraagd de ~ .
berichtgeving over de Alma' te stoppen
(wel dus de afdeling betogingen, maar
was dat dan het enige nieuwsfeit ?). Dat
de Alma-aktie hierop stilviel is dus niet
aan Scorpio te wijten maar veeleer aan de
partiële examens en aan het gebrek aan
enthousiasme en andere akties.
Nooit heeft iemand bij Scorpio gevraagd
om over de akademische overheid te
zwijgen of om ze een speciaal regime te
geven. Dit is pure laster.

Zelfs in de toekomst, mag de A.D.
aangepakt worden op de radio, zoals dat
voor iedereen in het verleden het geval
was en in de toekomst zal zijn.
Het is een uiterste vorm van hersen-
verkalking .om . van het verbod op
aankondigen van alle betogingen het
vejbod op bekritiseren van de overheid te
maken. Het is een teken van slechte
trouw om dit niet voldoende te vinden en
er nog insinuaties over nieuwe lokalen
aan toe te voegen.
Is dit de geloofwaardigheid van Veto of is
dit de stijl die ze bij Scorpio betreuren
niet te vinden?

acco'- kopiedienst
.....

tiensestraat 134-136 leuven - 'tel. 016/23.35.20

GOEDKOOP
GOEDKOPER

GOEDKOOPST ...

binnen Scorpio is er echter steeds een
geanimeerd debat maar bij het vervullen
van de taken heerst er een woestijn van
stilte (Er zijn al maanden verschillende
funk ties met ernstige verantwoordelijk-
heid vakant !). De weg van het sukses is
moei- en eenzaam.

Namens Scorpio's
Raad van Beheer en

Kernploeg

Antwoord en
Recht van Antwoord

De Veto's zijn blij verrast te vernemen dat
zij Radio Scorpio onder druk gezet en
gechanteerd hebben; toegegeven, tijdens
het lay-outen in de vroege uurtjes durfden
wij wel eens een plaatje aan te vragen bij
Wakkerradio twee verdiepingen hoger.
maar moeten bekennen zo'n genoegen nog
niet gesmaakt te hebben: in Scorpio's
antwoord wordt een uitspraak van Bruno
Leynse, ex-A SR- en Veto-secretaris. aan-
gehaald waarin hij. vrij geparafraseerd.

Spiegeltje spiegeltje
(allerstrafst)

I

de konkurrèntie schrijft

zegt: .. Scorpio, pas u aan of verhuis".
Deze uitspraak dateert van september jl.,
ten tijde van de eerste moeilijkheden
binnen Scorpio i.v.m. demokratie. en
Bruno Leynse volgde toen inderdaad een
onfrisse taktiek: hij speelde op dat
moment echter cavalier seul (er waren nog'
geen raden of stuurgroepen bijeengeko-
men) en werd dan ook, later, toen de
Scorpiokwestie op een stuurgroep ter

. sprake kwam, niet gevolgd door de leden
van de ASR-stuurgroep. Scorpio werd
niets in de weg gelegd, vroeg het een
telefoonaansluiting. dan kreeg het een
telefoonaansluiting: zo'n akneve chanteur
blijkt de ASR dus lóch niet te zijn. Hel
getuigt levens van slechte smaak te
veronderstellen dat Veto de vuile karwei-
tjes voor de ASR zou opknappen: de
redaktie werkt autonoom, moet elke week
een Veto uit de grond stampen en heeft dus
geen tijd voor spelletjes politiek of (Zoals
geïnsinueerd wordt) het verlenen van hand-
en spandiensten aan lui die zenders willen
opzetten.

Scorpio loopt wel hard van stapel om wat
uiteindelijk een hypothese was en ook zo
geformuleerd werd. Nergens beweren wij
dat de A. O. aktief druk uitgeoefend heeft,
nergens beweren wij da t gevraagd werd de
A. O. te "sparen", zelf censuur werkt

de acco -kopiedienst garandeert U

Je moet maar durven in het leven! Waar
Veto er ons en de A.D. van beschuldigt
gechanteerd te worden en te chanteren,
moeten we helaas wel toegeven al I keer
gechanteerd geweest te zijn (maar niet
toegegeven te hebben). Vele Scorpio-
medewerkers zijn er getuige van geweest
dat de toenmalige (sept. '81) 'Veto-
hoofdredakteur en ASR-voorziUer Bruno
Leynse 'tOt Scorpio riep da t " ... het hier zo
moet worden of ge verliest de lokalen van
't Stuc."
Het wordt dus nu helemaal duidelijk
voor de verstandige lezer. Bepaalde ~ ...
mensen verdenken de anderen ervan hun
eigen' praktijken toe te passen en drukken
vermoedens als waarheden af. De ware
toedracht van Scorpio's verhuis is. beste
.Veto's, enerzijds het gebrek aan ruimte
-en anderzijds hel overschot aan derge-
lijke (chantage-) druk die we binnen de
muren van het Stuc moeten ondergaan.
We vluchten dus voor wat jullie ons
voorhouden en zijn niet van plan om van
de ene drol in de andere te stappen.
Mocht echter later blijken dat ook de

. A.D. ons 'Iastigvalt' zullen we het niet
nalaten om ook daar op te stappen.

SNELHEID
én KWALITEIT
én een--EERLIJKE PRIJS!!!

en voor TESISSEN

De Veto's

Grappig!
In VETOnummer 25. verschenen op I
april jl, stond een ..belangrijk bericht»
i.v.m. de exameninschrijvingen. Na een
telefoontje naar het studentensecreta-
riaat bleek het hier echter om een grap te
gaan. Ik wens hierbij op te merken dat
velen hun VETO later dan I april
ontvangen hebben. en dat voor de rest
niets op een aprilgrap wees. Vele
studenten zijn er dan ook ingetrapt. en
hebben een nutteloze reis naar Leuven
·moeten maken. Gelet op het feit dat een
retourbiljet al gauw een paar 100 fr. kost.
om van het tijdverlies nog maar te
zwijgen. vindt ik dit een zeer misplaatste
grap.

G. Zucka
N.v.d.r.: Op 1 april waren toch de
treintiketten gratis?

doen wij nog IETS EXTRA

Lucien '5 corner

De vogel is gevlogen

"Onder een vlagenzwangere hemel
met voorbijjagende wçlken" ligt de
KULAK er stil bij tijdens de paas-
vakantie. Alleen in het studenten-
secretariaat en de bibliotheek valt
enige aktiviteit te bespeuren. Een
assistent werkt er aan zijn docto-
raat over Hegel. een prof zit op de
verdieping een literair naslagwerlt
aan te vullen. Bibliothecaris Eric
Defoort schrijft aan een boekre-
censie voor het kultuursuppiement
van De Morgen en ik schrijf aan
mijn thesis. 's Middags gaan we
met Lou van 't secretariaat spag-
hetti eten in De Vlasblomme, het
nieuwe café bij het recent -geo-
pende Nationaal Vlasmuseum. een
gerestaureerde hoeve recht tegen-
over de KULAK Erzijn weer enkele
koeien uit een naburig weiland
gebroken. ze lopen rond op de
rijweg naar het geneeskundege-
bouw. Een landelijk eiland van
intellect. de KULAK.
Boven op de berg staat de meisjes-
peda en het studentenhuis met
restaurant. bar. 'fakkot' en verga-
derzalen. Niet alleen het meubilair
van de bar is er veranderd. ook de
affiches aan dewanden, aan de zuil
waar vroeger de kiosk stond en aan
de "politieke muur". Een zeldzame

Bepaalde kringen zien het vertrek van
Scorpio met lange tanden tegemoet.
Voor hen is defmitief de kans verkeken
om de zender onder hun kontrole te
krijgen. Daarom dus nog vlug even
natrappen. Je weet immers nooit dat de
zender barst en dan kunnen ze met de
twijfelaars (en met Luc Vanheerentals
natuurlijk) eindelijk hun eigen zender
beginnen waarvoor ze nog steeds geen
medewerkers hebben kunnen vinden. We
wensen ze alvast sukses. '
Scorpio van zijn kant gaat verder met het
bewandelen van de moeilijkste weg:
zonder elke binding! We zullen ook niet
nalaten ons nog be.ter· te organiseren
zodat PoUe Frustrés geen vier verwit-
tigihgen nodig hebben alvorens buiten te.
vliegen doch slechts twee (een goede
zender kan zich geen folklore permit-
teren). We zullen ook niet nalaten ons
verder te demokranseren. Zo is Polle
Frustré (net als de enkele andere) er bij
stemming (van de andere programma's
- 1 programma à 1 stem) uitgegooid.

Bij de gesprekken over' demokratie

affiche van de wereldwinkel hangt
er tussen talrijke oproepen van het
Liberaal Vlaams Studentenver-
bond Liberalen en flaminganten
maken nu het mooie weer op de
Kulak. In mijn tijd. nondedju ...
Werkgroep Kritische Unief is ster-
.ven de en werkgroep Politiek be-
staat niet meer. Enkel de studen-
tenparochie houdt zich recht voor
EISalvador. de Derde Wereld en de
vrede. Wanneer Anton Roosens
van het Masereelfonds de Vlaamse
zaak vanuit een linkse hoek komt
belichten, zijn de talrijke flamin-
ganten niet te zien. Wel hangen ze
dreigbrieven uit voor vermeende
"rode fascisten" die hun affiches
aftrekken. Er hangt ook nog wat
informatie rond de negen jaar
geneeSkunde maar voor de rest
lijkt het erop dat onze generatie
Kulak-aktievelingen de laatste der
progressieven was.

Toen wij eerstekanners waren ..
Toe-n was De Croo nog minister
van onderwijs en lag de opstand in
.Soweto nog fris in het geheugen.
Toen hield VVS nog nationale
verkiezingen en werkte Tendens
acties uit tegen de studieleningen

van Ramaekers. Aan de Kulak
ondertekenden wij een pamflet
tegen Protea-lid André Demedts
toen hij op bezoek kwam en
schreven wij brieven naar de BRT
om achtergrondinformatie uit te
zenden naar aanleiding van de
wereldbeker voetbal in Argentinië.
De acties tegen de 10000 gooiden
de brug naar het Kortrijkse NUHO.
dat het Kulak-restaurant kwam
bezetten.
En daartussendoor de Kulak activi-
teiten en hoogtepunten: de kon-
taktdagen met de werkgroepen-
beurs, de-omstreden infobeurs. het
sociaal comité met de rector over
het anti-gala-bal. de woelige A.P.'s
over de kerngroep. het debat over
de -Europese verkiezingen. Maar
vooral de vele avonden aan de bar.
de verhitte discussies over politiek
en de meer vertrouwelijke babbels
op kot. bij een schemerlamp met
een glás wereldwinkelwijn, de kot-
fuiven van de gemeenschapshui-
zen de volksdansen van de paro-
chie de vrijdagavond. De liefde en
het leed. de trouwe vrienden en
vriendinnen. de dromen en het
bedrog ...

\

Lucien
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Het Kringraaddebat
Dinsdagavond. 30 maart. Debat. Over
medebeheer. Moderator: J.H. V.E.R.-
B.A ..N.C.K. Jan Bauwens over hoe het
begon: eerst was er oorlog. Dan demo-
kratisering en studentenbeweging. Ge-
volg: medebeheer. Want ziet: sociale
sektor: in 1960 komt er geld, en de
studenten mogen iemand sturen om te
zien hoe mooi alles verdeeld wordt aan de
beste van alle universiteiten.In de
akademische sektor is het wel wat
moeilijker. maar ja. daar waakt men over
de kwaliteit van het overwijs. en dat heeft
met studenten niets te maken. Konklu-
sie: het is niet zo slecht nog, doch er zijn
problemen: zijn die studenten wel repre-
sentatief?
Voilà. dit kost JanBauwens een half uur.
Wat met die POC's vrr.agt iemand. Die
bestaan nog niet lang. zegt Debrock. En
het is ermee zoals met de slurf van de
olifanten: pas na vele generaties kwamen
die erachter dat met deze merkwaardige
mutatie ook kon getoeterd worden.
Vandaar die wildgroei van vergsderin-
gen: lul maar wat. we zullen wel zien wat
het opbrengt.
Maar hola. er zitten ook studenten in het

~ panel! .
Paul Geeraert onderkent drie houdigen
t.O.v. het medebeheer: de pargmatische,
de langzaam-aan-maar misschien-een-'
resultaat je en de strijdende. afwijzende
fundamentalistische houding. Hijzelf
kiest voor een oppositionele participatie
of zoiets (alleszins een zwaar woord).
Visje doet Godsdienstwetenschappen.
Hij gelooft. Zelfs in medebeheer. Geloof
is een genade. Zo ook het medebeheer en
Visje is zijn missoniaris: hij gaat de
professoren bekeren. Want zij zijn kor-
poratistisch : Zij zeggen: de U niv dat zijn
wij! Visje zegt : zo leren de ketters. maar
zij dolen! En hij zal hen opvoeden tot het
ware medebeheer. Hij zal hen de ogen
openen voor de modale probleempjes
van de modale student. En het helpt! In
godsdienstwetenschappen wil men zelfs
op een open manier praten. Met de
studenten over kurruculum-hervormin
gen.

Koen Mols: onze kring maakt zich waar.
Bij ons is alles kits (;é kitch),
Dan barst het debat in alle heftigheid los!
Stef van Medika haalt een flagrant
. voorbeeldje aan uit de bebloede annalen
van de medische wetenschappen waaruit
blijkt: zelfs als je dan - door een stom
toeval - toch eens bij een voorstel een
meerderheid haalt. blijkt een aantal
rabiate proffen nog steeds over een veto-
recht te beschikken. Wat dan. Visje zegt :
als alle middelen uitgeput zijn. trek eruit!
Ons rest enkel de straat!
Koen Mols: in onze fakulteit is alles O.K.
Nu wordt alles echt verwarrend! (Wat
dacht je wat? Onze verslaggever was niet
op het debat. hij heeft alles van horen
zeggen. en schrijft dit 's morgens op met
een pakkende kater en op de radio het
pakkende 'Dies Irae' van de Wiener
Sängerknaben.)
Vraag: zijn de proffen wel representa-
tief? Debrock: zij vertegenwoordigen
zichzelf (zoals de paus God) !
En onze representativiteit dan? Wel.
visje zegt dat deze slechts gegarandeerd

Academische Raad
Interfacultaire Aggregatiecommissie

Verkiezing
studentenvertegenwoordigers .
Op haar algemene vergadering van 14 mei e.k. zal Kringraad
overgaan tot de verkiezing van de vier studentenvertegenwoor-
digers in de Academische Raad (twee voor humane wetenschappen,
twee voor positieve wetenschappen) en twee studentenvertegen-
woordigers in de Interfacultaire Aggregatiecommissie (één voor
humane wetenschappen, één voor positieve wetenschappen).
Genoemde commissie heeft een adviserende bevoegdheid inzake de
problematiek van de lerarenopleiding, naar de Academische Raad
toe. De vertegenwoordigers zullen tijdens het academiejaar 1982-
1983de standpunten van destudentengeleding aan de K.U. Leuven,
zoals die binnen de Algemene Vergadering van Kringraad tot
stand komen, naar de Academische Overheid toe verwoorden en
verdedigen.
De Algemene Vergadering van Kring-
raad formuleerde de volgende vereisten
voor kandidaat-vertegenwoordigers:

1. De kandidaten moeten over een
minimum aan voorkennis beschikken
voor de betreffende funktie: voor de
Academische Raad inzake medebeheers-
en universitaire problematiek. voor de
Aggregatiecommissie inzake mede be-
beheer en Aggregatieaangelegenheden.
Tekorten in de voorkennis kunnen.
uiteraard nog tijdens de vakantie-
maanden worden bijgewerkt.
2. Ervaringen in medebeheersorganen op
facultair niveau (Faculteitsraad of
Permanente OnderiÇijscommissie) zijn
ten zeerste gewenst.
3. Om maximaal gebruik te kunnen
maken van het informatierecht en de in te
nemen standpunten zo stevig mogelijk te
onderbouwen. is het aangewezen dat een
vertegenwoordiger over heel wat tijd
beschikt voor het bestuderen en na-
pluizen van de problematiek en de
dossiers. Over het algemeen wordt het
afgeraden de taak van AR-vertegen-
woordiger te combineren met een zware
opdracht (bvb. praeses of coördinator)
binnen een kring of met andere man-
daten of opdrachten vanuit Kringraad. ,
4. Een vertegenwoordiger moet be-
schikken over een ruime spreekvaar-
digheid en onderhandelingscapaciteiten.
5. Om de vertegenwoordiging optimaal

te laten funktioneren moeten de kandi-
daten ook ervaringen hebben met
werking - liefst rond onderwijs- en/of
medebeheer - aan de basis. in de jaren
van hun studierichting. Enkel door deze
ervaringen kunnen zij op een efficiënte
wijze de nodige informatie verzamelen
(in samenwerking met de Kringraad-.
afgevaardigden) en de studentenstand-
punten deskundig vertolken. Dankzij
deze ervaringen kunnen zij ook de
beschikbare informatie naar de studen-
ten toe doorgeven en de ingenomen
standpunten verduidelijken, om ze aldus
aan toetsing te onderwerpen. "
6. De vertegenwoordigers worden geco-
opteerd als lid van de Algemene Verga-
dering van Kringraad en wonen dus de
veertiendaagse vergaderingen bij. Zij zijn
ten alle tijden verantwoording verschul-
digd aan de Algemene Vergadering van
Kringraad.
7. Tenslotte moeten de kandidaten, om
voor verkiezing in aanmerking te komen,
tijdens het academiejaar '80-'81 en '81-
'82 in minstens één zittijd geslaagd zijn.

Geschreven kandidatuurstellingen met
motivatie en curriculum vitae worden
verwacht ten laatste op 10 mei, om
12.00u 's middags, op Kringraad, 't
Stuc, E. Van Evenstraat 2D, 3000
Leuven. Voor meer inlichtingen kan men
op be!zelfde adres terecht.

•• Uitspraak over inspraak
kan worden via democratische afvaardi-
ging via de ASR.
Koen Mols: VTK. hiep, hiep. hoera !
Ook is er nog een verschil tussen
akademische en sociale sektor. Jan
Bauwens vindt dat in de sociale sektor
(RvS e.d.m.) het aandeel van de studen-L
ten wel wat groter zou mogen zijn (Jan
Sempels : waarom zitten er daar proffen
in het medebeheer?' Die hebben daar
niets te maken dan ambras),
Koen Mols: van het thuisfront: niest
nieuws, goed nieuws.
Voorts zegt Jan Bauwens dat de proble-
men en de wrijvingen pas onlangs. dank
zij de besparingen, zijn ontstaan. Zolang
.er .geld is. is er vreten .. en vrede.
Koen Mols: bij ons heerst de rationele
konsensus : wij houden van de proffen en
zij lusten ons rauw.
En wat is er van de akademische sektor?
Wel, zegt Debrock, de vraag is in welke
mate er beleidsvrijheid is. De proffen zijn
voor een belangrijk stuk niet geneigd op
en te staan voor daadwerkelijk mede-
beheer van de studenten en verschuilen
zich al te vaak achter hun akademische
vrijheid (het recht op willekeur). Maar
natuurlijk is het medebeheer goed het
houdt de spanning erin (Koen Mols:
VTK de vleesgeworden Détente) nl: de
spanning tussen stabiliteit (zeg niet, maar
denk vooral: immobilisme) en de zucht
naar verandering, vernieuwingxverbete-
ring ... Doch ook studenten gaan voorbij
aan enkele prangende problemen dle hen
allen aanbelangen. Bijvoorbeeld de la-
mentabele toestand van de aggregaats-
opleiding (Kringraad moet hoogstnodig,
in het kader van zijn projekt rond
aggregatie. eens gaan praten met prof.
Debrock, Ze zijn al bij gewone mensen
geweest. waarom eens niet bij een lid van
het buro?) .
Koen Mols: op de fakulteit der fakultei-
ten loopt alles van een leien dakje!
Neen lieve lezer nog is het niet gedaan, er
werd nogal wat gepraat die avond. hoor
ik u denken. En ja hoor. lees maar:
Paul Geeraert gaf enkele 'handy hints'
om gelijk te krijgen, als daar zijn: het
praten-tot-vermoedelijk-tegenstemmers-
de-zaal verlaat, het vergaderlokalen-
bezetten-tot-gelijk-volgt, de kombine-
met-vakbond-en/of-personeeJ... Waar-
schuwing: totaalweigeren van deelname

aan de geboden medebeheerstrukturen
kan ave-rechtse effecten hebben. Aan de
rug heeft dit geleid tot een anti-studentia-
listische studentendelegatie in het mede- .
beheer. Koen Mols: soren, èèn strijd. èèn

front.
Visje mag tot slot nog drie belangrijke
puntjes i.v.m. medebeheer aanhalen.
waaronder de representativiteit. De rest
ben ik vergeten maar is daarom niet
minder belangrijk. Deze verhijsterende
onthullingen werden echter te veel voor
het onschuldig publiek. dat hals over kop
en luid kruisend in het nachtelijk donder
verdwijnt. een verdwaasd panel latend.
Konklusie: medebeheer, de I'roffen zij!,!

er niet rijp voor. de studenten moeten
erin geloven en hopen dat een paar
hoogweledelgeleerde grijze massa's vlug
oud en/ofverscheiden zijn, in Gent is het
nog slechter ... en lang zullen ze leven min
de Fakulteit Toegepaste Wetenschap-
pen! In de Gloria!

een maagdelijke
kringafgevaardigde

F.H.G.
Op schandelijke wijze maakte het panel
misbruik van zijn numeriek overwicht!
En maar praten over demokratisering en
medebeheer.

Voor alle fotokopies· ...
Voor al .-
uw thesisdrukwerk

RANK KIOOK
Vaartstraat 8 Leuven

~~ .. Tel. 016/22.7J.67

Rellen op de jongerenmars van 24 april

'Procession à droite, contestation tout droit
(Vervolg van de voorpagina) - Rond vier uur waren er op het
kruispunt Koningsstraat-Kruidtuinlaan al een paar honderd
mensen samengestroomd: uit de betoging gestapt of vanaf het
begin daar postgevat. .
Met megafoons maánden ze de betogers aan om mee op te stappen
naar de Wetstraat en niet rechtsomkeer te maken, naar het
Rogierplein. Een bont allegaartje. Sommigen met een palestijnse
sjaal voor mond en neus, gehelmd; punkers; anarchisten met vlag
en wimpel: meer dan een uur lang poseerden ze voor.de B.O.B. die
dertig meter verder, met telelens, de 'verdachte sujetten' op de
gevoelige plaat vastleggen.

Op een bepaald ogenblik roept iemand
door een megafoon dat de mensen van
Kras richting Wetstraat gaan trekken.
Een 4O-tal mensen volgen. Onmiddellijk
verschijnt de Brusselse politie uit de
aanpalende straten. De overmacht is
groot. De, laat ik ze 'autonomen'
noemen. trekken zich terug. De politie
sluit de Koningsstraat af. De fallanx van -
schilden en helmen wordt doelwit van
een regen van stenen en flessen. Op een
bepaald ogenblik wordt er een molotov
gegooid. De straat brandt. De politie
chargeert in de Koningsstraat richting
Liedtsplein, van waar nog steeds 'be-

togers' richting Kruidtuinlaan trekken.
, De ordediensten zijn razend. Een FGTB-
militant vliegt een adjunct bijna naar de
keel: "Wat zijn dat voor praktijken.
chargeren in een betoging en op die-
manier mensen aanpakken die in aIte rust
en vree naar het Rogierplein wilden
afzakken."

Ondertussen slaat de politie er niet naast.
Er liggen ~nkele mensen te huilen op de
grond. onder een regen van matrak-
slagen. De meeste 'autonomen' hebben
zich intussen onder de 'betogers' ge-
mengd.

acabre van de Brusselse politie?

Na een tijdje trekt de politie zich terug en
vormt opnieuw een fallanx aan de
overzijde in de Koningsstraat. De orde-
dienst doet het onmogelijke om de
betoging zo snel mogelijk richting Ro-
gierplein te krijgen. Er wordt een ketting
gevormd om de mensen bergàfwaarts
naar het Rogierplein te duwen. Op
gevaar van eigen leven. De ordedienst zit
nu tussen stenengooiers en politie. Een
deel van de stenen, eigenlijk voor' de
politie bedoeld, geraken zo ver niet, en
treffen dl; ordedienst. Een jongen die
tussen twee mensen van de ordedienst
door met een katapult naar de politie wil
schieten. wordt door hen hard aange-
pakt.

De politie chargeert voor de tweede
maal. Deze keer in de Kruidtuinlaan.
Iedereen begint te lopen. Paniek overal.
Je kan niet echt weg want de Kruidtuin-
laan zit 'vol' tot aan de Rogier. De politie
klopt op alles wat beweegt: ordedienst,
betogers, persmensen .... Deze charge lis
het begin van een gevecht dat enkele uren
zal duren.

Vanaf het Rogierplein wordt door de
organisatie geroepen dat ze met 'die
relschoppers' niets te maken heeft en ze

-;:;;vraagt iedereen die het daar mee eens is te5 gaan zitten. Niemand heeft er oor naar ... ,
:;;: het duel gaat gewoon door. Stokken en

.. <: stenen vliegen door de lucht. Ook de
,( ~ politie gooit terug met stenen en dit meer

dan één keer. Telkens er een charge
wordt uitgevoerd en er wordt een betoger
neergehaald, krijgt deze het hard te
verduren. Onze fotograaf ziet een jongen
een vijftal meter, aan de haren getrokken.
over het wegdek gesleurd. Hij wordt met
zijn hoofd tegen het wiel van een
politiewagen gegooid. Hij bloedt hevig.
Krijgt intussen nog matrakslagen.

Net als hij een foto gemaakt-heeft van de
jongen krijgt Wim het ambtelijk leder in
de nierstreek.' Wegwezen. De politie
houdt niet van pottekijkers.
Vanaf het Rogierplein klinkt intussen de
reggae van 'Seven Roots'. I saw the
police beating the people, klinkt het door
de P.A.

"

. /
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6maanden gevangenisstraf geëist .tegen totaalwe
Geen begrip" voor Martin"?
"De idealen van Van Kerrebroeck zijn beslist niet minder
'onbetwistbaar hoogstaand' dan die van kommandant François",
aldus verdediger Jos De Man. Hierbij verwees hij naar de uitspraak
in het proces François, 2 dagen eerder. De rijkswachter vooraan
rechts (handen op de rug) krijgt kramp in de wenkbrauwen, oren en
kepi. Gelaten sukkelt het O.M. in slaap - ook voor de griffier blijft
het allemaal eender. Of waarom werken onze rechtbanken
overbelast.

veer (de geweldloosheid) hier niet mogen
bespro .ken worden 7" .

Morele drijfveer
De morele drijfveer doorbeen bet leven
van Martin vertoont I constante: een
afkeer van geweld. Reeds op zijn negen-
tiende scbrijft bij aan de Minister van
Binnenlandse Zaken dat geld voor bet
leger beter zou gebruikt worden ter
bestrijding van de honger.
Deze wereldopvatting van Martin is
sedertdien geëvolueerd. Martin is reeds 4
jaar bevriend met Jean Fabre, met wie bij
talloze gesprekken beeft gevoerd. Vanaf
78 zijn er veelvuldige contacten met
de internationale pacifistische beweging.
In 79 sticht Martin de anti-militaris-

. tische aktiegroep Onkruit, en sedertdien
geeft bij ook regelmatig voordrachten
over anti-militarisme en geweldloosheid.
Martin verkreeg zijn statuut van gewe-
tensbezwaarde reeds in '77, en in oktober
'80 weigert hij gevolg te geven aan de
oproeping voor een geneeskundig onder-

Welnu, het ideaal van Van Kerrebroeck is zoek. In die tussentijd heeft hij zijn
niet minder hevig dan dat van François. proces grondig doordacht en voorbereid,
Waarom zou dan Martin's morele drijf- want totaalweigeren bleek uiteraard geen

~ gemakkelijke beslissing. "November 1980
~ maakt Martin zijn beslissing publiek: Ihij
o weigert zowel burger- als legerdienst "om

met alle mogelijke middelen de vrede-
lievende gedachte uit te dragen en het
anti-militarisme te propageren."

'Beschuldigde' Martin V.K., .

middenin een conflictueel debat waarin
naast eng-juridische .argumenten ook
ideeën, opvattingen en principes in het
gedrang zijn. Het is één van de prachtige
kanten van ons rechtsstelsel dat er niet
enkel over feiten, doch ook over moraal
kan worden gesproken. Immers, waarom
staan mensen voor een rechtbank 7
Meestal omwille van laakbare drijfveren
zoals hebzucht, wraak of jaloezie. Kom-
mandant François geniet strafverlichting
omdat zijn handelen zou. gedreven zijn
door een onbetwistbaar hoog ideaal.

De Cooman citeert nu uit een interview
waarin Martin stelt dat hij het systeem zal
aanvallen. Hoe kan een pacifist spreken
in termen van aanvallen 7 Martin ant-
woordt hierop dat de Staat een verdruk-
kende instantie is waartegen hij zich niet
hoeft te verdedigen. Met zijn daad wil hij
de mensen en die Staat erop wijzen wààr
ze fout zit. "De beschuldiging als
dusdanig erken ik, en ik zou het iedere
keer opnieuw doen .;"
De Cocman verzucht dat het ër allemaal
niets toe doet. Martin zou in beroep gaan
tegen eender welke straf die hem wordt
opgelegd, en het O.M. zou hetzelfde doen
in geval van vrijspraak ...

Leuven, vrijdag 16 april. Tweede afleve-
ring in het proces Van Kerrebroeck.
Gewurmd tussen twee BOB'ers zoek ik
naar mijn notaboekje, de kamera tussen
de knieën gekneld. Die links van mij heeft
look gegeten, dus ik werk me naar de
andere hoek van de zaal, vlak achter een
groepje anarchisten.
Tijdens de eerste behandeling van deze
zaak op vrijdag 19 maart had het O.M. bij
monde van Mevr. Cailloux, zich verzet
tegen het verhoren van de 8 door de
verdediging opgeroepen getuigen (zie
Veto nr. 24). Desondanks kon Lode Van
Outrive toen een en ander kwijt. Over de
verrechtsing van de Staat, de inzet van
het leger in de binnenlandse veiligheid, en
de gewijzigde houding van de jongere
generatie t.a.v. leger, militarisering en

'militaire dienst. Rechter De Cooman
besloot toen de beslissing om de overige
getuigen te horen uit te stellen tot 16
april.

industrie op volle toeren draaien, zonder
zich erom te bekommeren tegen wie en
waarvoor wapens worden gebruikt.
Martin is geen zonderling, geen rare
wereldverbeteraar, want hij is niet de
enige die zich om de wapenwaanzin
zorgen maakt. De Man citeert ene
Rickoff, gepensioneerd Amerikaans Ad-
miraal: "De bewapening is thans een
ernstiger bedreiging dan de vijand."
Inderdaad, terwijl dagelijks miljoenen
mensen kreperen van de honger presteert
men het om nog voortdurend miljarden
dollars te pompen in een overbewapende
wereld die zichzelf met de aanwezige

Militarisme én leger
Wat is dat Militarisme voor Martin van
Kerrebroeck?
De Man citeert de Nijmeegse polemoloog
Vecke die stelt dat militarisme een
systeem is waarin de maatschappelijk
overheersende machten overwegend den-
ken in termen van geweld. Mensen
worden herleid tot rekenkundige varia-
belen in computermodellen gehanteerd
door militaire experten. Enkel in een
militaristisch systeem kan de wapen-

Overbelast
Terug naar J6 apriJ. De Cooman oordeelt
bij tussenvonnis dat de andere getuigen
niet hoeven te worden verhoord. Immers,
zij kunnen niets nieuws brengen over de
gepleegde feiten van 6 oktober '80
(gewetensbezwaarde Martin weigert her
ondergaan van"eenmedisch onderzoek).
Trouwens, betichte zelf blijkt voldoende
gevormd te zijn om zijn motivering -
samen met zijn advokaat - te kunnen
toelichten. Tenslotte wijst De Cooman
op de overbelasting van de rol.

"Ik ZOU het iedere keer
opnieuw doen."

I - 0 voor het O.M.
Het broeierig warm in de zaal. Achter me
ritselt wat, lookgeur walmt in vlagen.
Rechter De Cooman gaat over tot de
ondervraging van Martin. Waarom Mar-
tin in zijn 'Verklaring' (zie Veto nr. 24) zo
van leer trekt de Raad voor Gewetens-
bezwaarden? Martin replikeert dat in het
louter formalistische verhoor door de
Raad (') niet werd ingegaan op zijn
(schriftelijk) geformuleerde protesten te-
gen het militarisme,in de wereld. DC:
maar waar tenslotte heeft de Raad je
verzoek (tot verkrijgen van het statuut
van gewetensbezwaarde) toch ontvan-
kelijk geacht, en dus daarmee is de kous
dan àf.
Martin: "Mijn anti-militaristische mo-
tieven kwamen er helemaal niet aan te
pas. Bovendien, anti-militarisme is-veel
méér dan dat: het is een bewuste
levensinstelling ."

De Leuvense politie in het gerechtsgebouw op 19/3. bij het eerste proces

Mat --~--~~--~--------------------------------------
Ooggetuigeverslag van een arrestantDan is het de beurt aan het O.M.,

verpersoonlijkt door Mevrouw Cailloux.
Ik verwacht dat ze de mouwen zal
opstropen voor een donderspeech, een
ruig rekwisitoor met ontblote ellebogen.
Maar het wordt een matte verklaring,
onverstaanbaar en bevend voorgelezen
van een papiertje.
Iedereen gaat op zijn adem staan, en we
vangen iets op van "Elkeen is vrij de
daden te stellen die hij wil maar er dan
ook de gevolgen bijnemen." En iets over
hardleerse Jehova's die in blijde afwach-
ting effektief voor 2 jaar d'r achter
werden gedraaid. Achter me hervat het
lookgegnuif, en voor Martin wordt
minimum 6 maanden effektiefgevorderd.
Volgens sommige insiders een verrassend
lage eis.

Vrijdagmorgen 16 april, 9 uur 's morgens.
Stralende zon, drukke marktdag èn de tweede
ronde in het proces tegen totaalweigeraar Martin
Van Kerrebroeck. Niets wijst erop dat nog voor
het twaalf uur is een aantal mensen op beest-
achtige wijze zullen worden· ineengeslagen. Veto
sprak met enkele ooggetuigen.
..op het ogenblik dat ik aankom," vertelt onze eerste getuige,
..komen enkele rijkswachters op ons af. Ze eisen verwij-dering
van de spandoeken. Na wat over en weer gepraat mogen we ze
beneden aan de trappen van het Gerechtsgebouw in de
bloemperken plaatsen. Eventueel mogen we ze zelfs vastbinden
aan de parkeermeters. Wanneer het proces even na 10u. begint,
worden de spandoeken in beslag genomen. De fanfare' Arm
maar proper' wordt eveneens het zwijgen opgelegd ...
..Na het proces wil niemand vertrekken voor we de spandoeken
terughebben. Er komt een kompromis uit de bus. Als wij ons
uit het Gerechtsgebouw terugtrekken zullen we onze span-
doeken terugkrijgen. We stappen buiten, maar er gebeurt
niets. Vervolgens gaat Jef Ulburghs onderhandelen om een
tweede kompromis te bereiken. Nu moet er per spandoek één
verantwoordelijke gevonden worden die bereid is zijn
identiteitskaart ter Kontrole voor te leggen. Daarna zouden we
de spandoeken opgerold mogen meedragen, over het trottoir."
..Iedereen is tegen dit voorstel. Uiteindelijk stelt de rijkswacht
een ultimatum: binnen vijf minuten verdwijnen of iedereen
wordt opgepakt. We besluiten om dan maar op te stappen.
Tegen dat de voorste gelederen vijftig meter ver zijn, op het
voetpad notabene. zie ik hoe een figuur in burger, met een
driehoek in een cirkeltje op zijn rechtermouw, vanop de
trappen van het Gerechtsgebouw, naar de combi's van de
rijkswacht wenkt. Deze komen in volle vaart aangereden en de
uitstappende rijskwachters vallen de mensen aan."

~o
"!!J

François
Na het O.M. komt nu de verdediging aan
het woord. Jos De Man pleit rustig,
overtuigend en beheerst. "We zitten hier

f

STEAK-HOUSE

Jef Ulburghs"hij werd slechts gehoord toen het kwaad
reeds was geschied,' in de rijkswachtkazerne .....

Pastoraal Diocesaan Beraad. Hij was opgeroepen als getuige in
de zaak Van Kerrebroeck, maar werd niet gehoord. Deze
getuige boven elke verdenking verklaarde tegenover De
Morgen,' «Het was duidelijk een provokatie van de rijkswacht.
Ik zag hoe meisjes werden vastgepakt, bij de haren werden
weggesleurd. Hoe jongens, waaronder Martin Van Kerre-
broeck zelf, zomaar op het hoofd werden geslagen met
matrakken, zwaar werden geslagen ...
Jef Ulburghs stelde vast dat vele omstaanders, die met de hele
zaak niets te maken hadden, tegen dit optreden van de
rijkswacht protesteerden. Uw reporter kwam iets te laat om het
begin van de charge te zien maar kon eveneens de reakties van
omstaanders opvangen: ..Op ~t krapuul moesten ze slaan,"
riep iemand, en hij wees daarbij op de 'ordehandhavers'. De
meeste reakties getuigden van ongeloof en verbijstering. «Laat
die kinderen toch met rust," schreeuwde een vrouw tegen een
rijkswachter. Zo'n agressief optreden werd, zelfs in Leuven,
nog nooit waargenomen,
Ondertussen hebben een vijftigtal personen, waaronder
verschillende mensen die zelf niet opgepakt zijn maar het
allemaal wel gezien hebben, klacht neergelegd bij de
prokureur. Vijf personen- hebben zich burgerlijke partij gesteld
bij de onderzoeksrechter. Wij zijn benieuwd of hier iets van

. komt. In elk geval was in de pers al te lezen dat het feit dat
betogers zich hadden durven partij stellen het rechterlijke vuur
enkel maar had aangewakkerd. •

CARA
"Iedereen was verbijsterd dat in ons
land zulke dingen kunnen voorkomen. "

Enkelen onder ons worden door typen in burger uit de groep
gesleurd, daaronder bevind ik me. Twee kombi's worden
volgeladen met opgepakten, allemaal verbijsterde mensen.
Onder hen beind zich ook Jef Ulburghs. Twee mensen zijn met
handboeien aan elkaar geketend. Op de rijskwachtkazerne
worden we -achter prikkeldraad gesloten. Een tiental arres-
tanten worden vervolgens in de cellen gestopt. Tegen hen
worden aanklachten ingebracht: weerspannigheid, vernielen
van een kombi, poging tot wurgen van een rijkswachtmajoor,
slagen en verwondingen. Bij ons tellen we talloze builen, enkele
gebroken vingers, een. lichte hersenschudding .»

..Achteraf verneem ik dat de rijkswacht op het ogenblik van de
aanval nog niets wist van de diefstal van dossiers uit het
arrondissementskommissariaat. De eerste arrestanten zaten
reeds in de kombi's, toen het bericht hierover de ronde deed via
de rijkswachtradio. Tegen vijf uur 's namiddags werden de
laatste mensen vrijgelaten. Iedereen was verbijsterd dat in ons
land dergelijke dingen kunnen gebeuren ...
<?nderde opgepakten was ook Jee UlbuJ'lhs, voorzitter van het

steaks van topkwal iteit
aan matige prijzen

donderdag
gesloten

Tiensestraat 16
Leuven
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kernwapens reeds tientallen malen ver-
nietigen kan. Ex-president Eisenhower
stelde dat elke extra-geproduceerde raket
uiteindelijk diefstal betekent ten nadele
van hen die honger lijden.

Welke is dan nog de functie van een
leger?
Bestaat er een leger om de fysische,
culturele en patrimoniale integriteit te
waarborgen van onze bevolking? Indien
ja, hoe zijn wij dan door het leger
beschermd geworden in de 2de wereld-
oorlog?
Trouwens, vandaag lijkt de functie van
het leger nog méér onwaarschijnlijk.
Conventioneel staan de Russen immers
sterker, en wat nucleaire oorlogsvoerina
betreft is het evenwicht reeds lang
verbroken. En dan is er nog de over-
capacity, allerhande raketten, de on-
controleerbare biologische en chemische
wapenarsenalen ...
Kortom, de enig mogelijke conclusie is dat
de bewapening de legers bepaalt, en niet
omgekeerd. ..

Burgerdienst:
een alibi

Al deze overwegingen hebben Martin de
voorbije jaren obsederend beziggehou-
den, en er tevens uiteindelijk toe geleid
dat hij zich ook voor burgerdienst niet
beschikbaar acht.
Immers, burgerdienst is als het ware een
alibi voor het leger. Het kan ons geweten
misschien wel sussen, doch zulks veran-
dert gene moer aan de wapenwedloop,
het leger en het militarisme in de wereld.
Of, zoals Jean Fabre het zegt: "Door het
vervullen van burgerdienst maakt men
zich rnedeplichug aan het systeem dat

men op ethische gronden verworpen
heeft."
De advokaar weet van geen ophouden
meer. Ook mijn stylo weigert nu dienst.
Gelukkig is de 'speurende lookfreak
intussen elders de omgeving gaan ver-
pesten.

Vrijspraak
De Man gaat nu op de juridische toer,
gelukkig niet voor lang. Martin zou
hebben gehandeld in een zgn. 'nood-
toestand' (2). Martin weigert totaal o.a.
omdat zijn gewetensvrijheid wordt be-
dreigd door een onmiddellijk en reëel
gevaar. Onmiddellijk: ieder ogenblik
kan om het even welke gekke generaal of
op hol geslagen komputer de 3de
wereldoorlog doen ontbranden. Reëel:
de zgn. 'overkill-capacity' en het feit dat
we sedert WO 2 zo'n ISO oorlog hebben
gekend. "In het aanzich van dit gevaar
kan Van Kerrebroeck zich met zijn
geweten inderdaad achter in deze gevaar-
lijke noodtoestand".
De Man vraagt vrijspraak. Minutenlang
applaus. Het O.M. en vervolgens de
griffier schieten wakker. Een BOB'ertast
naar zijn binnenzak. Last van hart-
brand?

14 mei
Tenslotte kreeg Martin nog het laatste
woord. Hij feliciteerde het O.M. omwille
van haar eerlijkheid (iedereen mag vrij
handelen, maar moet er ook de gevolgen
bijnemen). Deze demokratie is een
schijndemokratie. door mij te veroor-
delen veroordeelt zij zichzelf. Deze staat
wil immers vooral gehoorzame burgers,
haar macht ontstaat uit de gedweeheid
van de mens doordat hij aanvaardt te
gehoorzamen (V. Boekovksy). En hij zal
zijn gànse leven blijven strijden tegen de
hypocrisie.
Ook zou de rechtbank moeten mee-
helpen om deze samenleving meer so-
ciaal. meer leefbaar te maken, i.p.v. de
game zaak te bagatelliseren en te vitten
op kleine details.
Tot zover Martin.
Tot zover de tweede zitting in het proces
Van Kerrebroeck. Uitsp_raak op 14 mei.

Frans Smeets

Noten
(') "Tegenwoordig kan men moeilijk gewagen
van een ernstig onderzoek op de raadszitting
zelf. Je wordt maar zelden meer ondervraagd.
Het blijft dikwijls bij een vluchtige kijk in het
dossier; valt dan het woordje 'toegestaan', dan
kan de gewetensbezwaarde opstappen, met het
statuut op zak." (Zo weiger je legerdienst,
Handboek van de gewetensbezwaarde, BDJ,
p. 18)

(') Noodtoestand is vlg. sommige auteurs (o.a.
Lieven Dupont) een r~chtvaard;gh~;dsgrOlld
(waardoor het Wcdcrrechterlijk lcaraktervan ee
gedraging die een formele strafwet overtreedt
a.h.w. wordt opgeheven; indien de rechter
zo'n rechtvaardigheidsgrond aanvaardt, dan
kan de betwiste gedraging niet worden Ie-
straft). Noodtoestand zelf is 'een situatie waarin
het overtreden van strafrechtsbepalingen en
het schenden van strafrechtelijk beschermde

(ve"olg van de voorpagina)

De inhoud van de geleende dossiers
een brief van de arrondissementskom-
misaris (ABGB/2195/81): "De dienst-
prestaties van de gewetensbezwaarde zijn
vastgesteld op minimum 40 uur per week
(wat niet uitsluit dat het uurrooster meer
dan 40 uur per week mag omvatten) ( ... )
Het normale uurrooster (kan) soms
worden verzwaard zodat avond- en
weekensprestaties dienen geleverd. ( ... )
Normale overuren geven derhalve geen
reêht op compensatie ... U weet waar U
aan begint ...

Peter Vanhoutte is gek!
Veruit het interessantste; gedeelte van de
papieren vormt het geval Peter VaMoulle
die gewetensbezwaarde was van augustus
1980 tot 24 september 1981. Toen kapte
hij ermee en ging totaalweigeren, naast
Martin Vankerrebroeck (trouwe Veto-
lezers herinneren zich het interview dat we
met hem hadden in Veto 12bis).
Tijdens zijn burgerdienst protesteerde
Peter Vanhoutte herhaaldelijk tegen
allerlei misstanden, zoals bijvoorbeeld
het niet verkrijgen van een kompensatie-
verlof voor een wettelijke feestdag. Op 2
september 1980 deelde Peter de arrondis-
sementskommissatis mee dat hij bij ge-
brek aan financiële middelen niet meer
zijn verplaatsingskosten naar zijn werk
kon betalen. Zijn uitbetaling was op dat
moment al drie maanden te laat'! In plaats
van op zijn problemen in te gaan kreeg hij
een tuchtstraf van drie dagen wegen
ongewettigde afwezigheid.
Van het herhaalllprotesteren van Peter
kreeg de kommissaris uiteindelijk een
punthoofd. In die mate dat hij aan de
geestesvermogens van betrokkene begon
te twijfelen. Wij citeren uit een brief van
de kommissaris aan het ministerie (AB
GB/767/8/): ..Vraag kan m.i. gesteld

rechtsgoederen en -belangen het enige middel
is om anderen - belangrijker - rechtsgoe-
deren of -belangen te vrijwaren' (L. Dupont,
cursus strafrecht, lste tic Rechten, p. 131).
Door de strafwet te overtreden (een brood
stelen; dienstweigeren) offert m~1I Uil rechts-
goed VQII ~~II lag~r~ord« (het eigendomsrecht
van de bakker; het opeisingsrecht van een
Staat op de inzet van haar burgers ter
bctchermina van baar pondgebied) op voor
Uil ruhtsgoed of -bdallg vall Uil hog~r~orde
(het recht om in leven te blijven; het recht om
volgens zijn geweten te leven). Klassiek
voorbeeld (hierboven in de omschrijving
samen met dienstweigeren verwerkt): honger-
diefstal. IN Cooman staat bekend, niet alleen
als een aandachtig luisterend rechter, hij heeft
ook herhaaldelijk getuigd van een juridische
kreativiteit die bijzonder rekening houdt met
wat de mensen bezielt, met wat er in de
samenleving !ééft...

-!ao
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Alle dagen
Vert. 14.00 u. en 20.05 u.
Film 14.15 u. en 20.20 u.

La chèvre

Alle dagen
Vert. 15.55 en 22.00 u.
Film 16.10 en 22.15 u.

Time Bandits, voor de 2de week

Het Kommando Hem. Day komt uit het arrondissements-
commissariaat met de ontleende dossiers.
worden of deze persoon voldoende
evenwichtig is en zich volledig bewust is
van de gevolgen zijner handelingen
( ... )Als slotkonklusie meen ik in vraag te
mogen stellen of het niet aangewezen is
deze persoon aan een nieuw geneeskun-
dig onderzoek te onderwerpen? ..
Toen de rijkswacht aan de kommissaris
liet weten dat Peter, na een nieuwe
sanktie van 150 dagen extra, uiteindelijk
totaalweigeraar was geworden, werd hij
prompt uitgenodigd om dit geneeskun-
dig onderzoek dan maar bij te wonen. Nu
was de overheid ervan overtuigd dat
Peter iets mankeerde. Wie wiegert nu
totaal, als gewetensbezwaarden het zo
goed hebben?
Dat dokument van de rijkswacht is nogal
interessant. Wat doet dit in Pèrer's
dossier? Hoe weet de rijkswacht welge-
binnen 24 uur datb de genaamde Van-
houtte, Peter gewetensbezwaarde te Leu-
ven is? Wijst dit niet op een bijzonder
snelle informatiebron. een komputer
bijvoorbeeld? Dit dokument wordt hier-
bij afgedrukt.

Dat dokument van de rijkswacht is nogal
interessant. Wat doet dit in Peter's
dossier? Hoe weet de rijkswacht welge-
teld binnen de 24 uur dat de genaamde
Van Houtte Peter. gewetensbezwaarde,

te Leuven is? Wijst dit niet op een
bijzonder snelle informatiebron, een
komputer bijvoorbeeld? Dit dokument is
afgedrukt op de voorpagina.

Geen verschil
met legerdienst

Uit dit alles moge voldoende blijken dat
er aan tewerkgestelde gewetensbezwaar-
den inderdaad soms verregaand beper-
kingen worden opgelegd. Er zijn de
willekeurige. selectieve controles. de
tuchtstraffen. de politieke beperkingen,
en er bestaart politieke dossiers. Tewerk-
stellende instellingen worden 'bedreigd.
tenzij ze meewerken aan een strenge
controle. Het werk (inhoudelijk) van de
gewetensbezwaarde hangt af van de
mogelijkheid van efficiënte (telefonische)
controle. Overuren geven geen enkel
recht op compensatie. Tegen achter-
stallige uitbetalingen bestaat niet het
minste verweer. En staken is helemààl uit
den boze.

Het rapport besluit: burgerdienst ver-
richten verschilt amper nog van leger-
dienst. Conclusie: "Burgerdienst situeert
zich helemaal binnen de militaristische
sfeer." •

na'UH OFBRIAN'niCUWf
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Alle dagen
Vert. 18.20 u.
Film 18.25 u.

TheUne
Hoe deserteurs in Amerika worden be-
handeld ...

Alle dagen
Vert. 24.15 u.
Film 24.39 u.

Fantaisies érotiques
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Rockrally 1982: .

Een maat voor niets?
En voor wie?
Als men tegenwoordig zogenaamd kryp-
tisch over 'een onafhankelijk blad voor
radio, en televisie' spreekt, dan heeft een
goede en een slechte verstaander slechts
die halve woorden nodig om te weten
waarover het gaat. En als men tegen-
woordig het woord 'rockrally' laat
vallen, dan denkt ook niemand aan de
Beursschouwburg. HUMO, dus. Het
populairste blad in Vlaanderen, omwille
van Kamagurka, de dokumentatie voor
de kijkkast en de info over rock en
kompagnie. Dat blad is weer de Vlaamse
parochiezalen en frituurannexen aan het
afdweilen, op zoek naar autochtone
rockkwaliteit. Rockrally '78, rockrally
'80 en de meeste preselektles van rock-
rally '82 steken al onder de motte ballen
en wij willen twee vragen behandelen:
heeft zo'n zoektocht nu nog zin? hoe zit
dat met de businessgerichte entourage
van de rockrally ? Kortom, een kroniek
over de rockpater. waarin jullie de vork
kunnen plaatsen.

Schatje, we doen
ook mee!

Over de rockrally '78 wordt nog weinig
gesproken. De vermelding valt enkel als
epitheton orans van groepen als Once
More (nu Luna Twist), De Kreuners of
Stagebeast zaliger. Het initiatief was nog
vers, de publieke belangstelling was
matig, 'finalist van de rockrally' was nog
geen kwaliteitslabel (een handelsmerk,
dat nu wel geldig is, deels door de
goeduitgekiende promotie, die altijd een
essentieel onderdeel van het rockrally-
gebeuren uitgemaakt heeft, deels door de
prestaties van de groepen in kwestie.)
Die prestaties zorgden ook voor een
grotere interesse voor de rockzoektocht
editie 1980. De Vlaamse garages liepen
leeg en de patronaatspodia stroomden
vol. En wat uit die rockrally gedistileerd
werd maakte de voorbije twee jaar het
mooie weer: De Machines produceerden
historische singles, The Employees ves-
tigden hun faam als ambiance-band, Red
Zebra werd koploper van de nieuwe
lichting en De Brassers speelden (on)po-
pulaire stuf in doemdenkende milieus.
De rockrally had zijn resultaten afge-
leverd maar het interregnum 1980-1982
werd geen dode rocktijd. Immers, de
Vlaamse rockgroepen wachtten niet
meer op een Ontdek de rocks ter : welis-
waar gestimuleerd door de populariteit
van hoger vermelde groepen werden
autonome bronnen aangeboord op een
plaats op de rocksten te verwerven.
Denken we maar aan de singles in eigen
beheer, aan de kasettenrage, aan de
kleinschalige toemees. 'Small is beauti-'
ful' en ' ikke al flink mijn plan kunnen
trekken' lieten zich terecht gebruiken als
basisprincipes. Het gevolg was dat het
aanbod Vlaamse én goede bands groter
werd, wat op zijn beurt een redelijke
belangstelling van jan en trien veroor-
zaakte. Inderdaad, men begon buiten te
komen voor binnenlandse muzikale pres-
taties. (Eindelijk, trouwens, want de
rockfreak kan gemakkelijk 250 en meer
franken uit de zakken peuteren voor een
obskuur Engels groepje maar autochto-
nen werden a priori onder het tapijt
geveegd.)
Deze verbreding van het vraag- en
aanbod potentieel is nu konsekwentles
aan het zaaien in de aktuele rockrally.
We kunnen stellen dat er anno 1982,
dankzij de evoluties en gebeurtenissen
zoals boven geschetst, vier soorten
groepen in Vlaanderen rondzwermen : I)
de suksesvolle post-8O-generatie, 2) groe-
pen die principieel niet willen meedoen
aan de rockrallykermis en andere midde-
len gebruiken om een graantje mee te
pikken, 3) groepen die kwaliteit in petto
hebben, maar van de rockrally het
ultieme duwtje in de J:Ugverwachten en 4)
groepen die niet weten van welk hout
pijlen te maken en dan maar uit wanhoop
op het rockrallypaard weefden.
Klasse 3 en 4 zitten dus in de rock rally '82
en dan nog vooral klasse 4, zoals de
voorbije preselekties aantoonden. Het is
dan ook schrijnend, het vertoon van die
schiftingen. Van de bijna 400 ingeschre-
venen is zowat_95% pulp en dan vinden
we nog van onszelf dat we niet over-
drijven. De rockrally is de Scherpen-
heuvel van de muziek geworden en de
groepen denken er mirakels te rapen.
Voor het publiek, nu op de preselektles
en later als de karavaan de Vlaamse
podia opkruipt, is er weinig te beleven.

En wat is daar de zin van? De vraag moet
gesteld worden. Waar dient het toe? De
groepen zelf kunnen 'er weinig aan
hebben. De euforie van op de rock rally-
sien gestaan te hebben geeft hen nog geen
zekerheid op een voortbestaan en dat is
misschien beter zo. Voor het publiek is
het ook geen goede Z8l\)c. Niemand is
gediend met slechte bands voor lieve
franken. En daarom heeft de Vlaamse
rock er ook geen boodschap aan. Nu er
eindelijk een populariteit en leefbaarheid
( niet zozeer een financiële, maar vooral
een artistieke) afgedwongen is, moet deze
situatie niet verdronken worden in een
wargroei van slechte groepen. Kwaliteit
blijft de basisvoorwaarde voor een
bloeiende Vlaamse rock.
Dit gezegd zijnde zou het wel een
gemakkelijke konklusie zijn dat enkel
HUMO, het blad dat moet verkopen (dit
is niet als belediging bedoeld, maar
HUMO is nu eenmaal een kommersieel
objekt), met de baten gaat lopen. Nu ja,
de rock rally is een promotiestunt, die
altijd leuk meegenomen is, en het blad
houdt zijn imago van engelbewaarder
van de jonge Vlaamse rock omhoog. Die
twee elementen alleen kunnen echter de
rockrally als grootschalige organisatie
niet verantwoorden. Een affichekam-
pagne én joernalistiek werk lijken ons
minstens even effektief als publiciteit.
Eigenlijk moeten we besluiten dat de
zoektocht naar talent nu kwasi totaal
zinloos is op artistiek gebied (de andere
kant van de medaille volgt verder). Het is
dan ook tijd dat HUMO de situatie
begint te evalueren en inziet dat de
rockrally een megalomaan projekt ge-
worden is voor muzikale gehandikapten.
Goede groepen vinden nu hun eigen weg
met eigen middelen en daarom staan ze
ook beter hun mannetje dan groepen, die
al hen hebben en houden en hun weinige
kwaliteiten investeerden in de rockrally.
Het pionierswerk is effektief geweest, de
paden naar bekendheid en muzikale
bevrediging zijn geëffend. Bedankt
HUMO, het is goed en genoeg geweest,
maar het heeft geen zin meer. Het enige
nut van de rockrally is dat we nu een
waslijst hebben van groepen, die te
mijden zijn als de pest en de volmachten-
trein.

De boontjes worden
toch gedopt.

De rockrally is geen zaak van HUMO en
groepen alleen. Heel wat ander volk
komt er bij kijken, en dan bedoelen we
niet de neutrale toeschouwer. De rock-
rally is ook een virtuele hoogvlieger voor
zaaluitbaters, de Beursschouwburg.
boekingsburoos en platenmaatschappij-
en. Laten we hen dan ook één voor één
overlopen. (Vooraf dient opgemerkt dat
de gegevens over de business-si de van de
rockbedevaart niet voor het grijpen
liggen. Wat volgt is gewoon een neerslag
van die weinige gegevens.
De zaaluitbaters of de organisatoren, die
de rockrally in hun dorp of stad halen,
hebben een symbiotische relatie met
HUMO. Zij krijgen hun zaal nog eens vol
er gebeurt nog eens iets ter plaatse en de
pers geeft nog eens een greintje aandacht.
Alles kits dus voor de lokale organisatie
en ook HUMO is blij dat er een pak werk
uit hun handen is. De dag zelf kan
neergestreken worden met de karavaan
en er is 's avonds eten voorhanden, bij
wijze van spreken. Kortom, duidelijke
afspraken binden de grote en kleine
organisator en ze zijn beiden gelukkig.
AI even gezond is de verhouding HUMO
- Beursschouwburg. HUMO heeft bij de
Beurs aangeklopt om het grootschalige
projekt organisatorisch in kannen en
kruiken te laten gieten. Een logische
keuze uiteraard, want HUMO heeft per
definitie niet veel kaas gegeten van
organiseren (een joernalist is ook maar
een mens) en de Beurs heeft wel
duidelijke troeven op dat vlak. En voor
de Beurschouwburg is het ook leuk
meegenomen: de vriendelijke strijd in
Brussel met de Ancienne Belgique rond
de vraag wie nu de top zaal voor het
rockgebeuren is, is daar allesbehalve
vreemd aan. Dus, HUMO maakt de
Beursschouwburg gelukkig en vice versa.
Een ander paar móuwen zijn de boe-
kingsburoos, de managers, de generaals
van het rockslagveld. 'Op elke preselektie
geruisloos als een BO~r aanwezig, de
oren gespitst, de ogen uitgewassen en de
schrijfstok in de zak. Het is weer alle hens
aan dek geblazen, voor managersland, en

het zal niet beteren op de rockrallyfinale.
Wij herinneren ons alleszins nog namen
van groepen en muziekagenten, die in
1980 met elkaar handjes geschud hebben
en we weten ook zeker dat twee groepen
uit de- voorbije preselektles in een
managersnest geloodst zijn (T.M. en
A.d.A., om eens bewust de namen van de
bands kryptisch te schrijven). Nu ja, de
boekingsburoos nemen ook risikoos en
kunnen zowel naast de bal trappen (kent
iemand de Sweeties nog?), als recht in de

. winkelhaak skoren (de relatie Beek and
Call - The Bet is suksesvol geweest). Zij
vinden echter de rockrally hoedanook
leuk: op 30 preselektles zien ze alle
groepen, waarvoor ze anders 10 keer
meer parochiezalen moeten vereren met
een bezoek. En een witte raaf pakken ze
toch.
Tenslotte, de platenmaatschappijen. Die
amuseren zich vooral met hetzelfde
spelletje als de managementsburoos:
horen, zien en toeslaan. In dat verband
kunnen de namen van The Sweeties
(weeral) en The Singles vallen, twee
rockrallyfinalisten uit 1980, die (gewil-
lige) slachtoffers warea in ruil voor een
platenkontrakt en die nu vreselijke
verhalen vertellen over die tijd.
Een speciaal stukje rond dit onderwerp
moet gewijd worden aan de platenmaat-
schappij RKM. In 1980 werd aan de
finalisten van de rockrally een deelname
aan een kompilatie-elpee beloofd. Een
tof kadootje, uiteraard, geschonken door
de firma RKM, maar de euforie mocht
niet lang duren. Toen na de finale de
kontrakten voor dat verzamelalbum
uitgedeeld werden, was de interesse snel
gedoofd. RKM vroeg immers, in ruil voor
een opname op de elpee en voor vage
beloften rond latere releases, de totale
beschikking over de groepen, zowel kwa
platenwerk als kwa optredens, gedu-
rende twee jaar! De bands pikten dat
uiteraard niet: na gezamelijk koppen-bij-
elkaar-steken werd een unaniem neen
aangeboden. (Een rockrally-elpee ver-
scheen later wel, maar de groepen kregen
goede voorwaarden en behielden hun
autonomie.) Een vraag bij dit gebeuren
dringt zich op. Wat was immers de rol
van HUMO hierin? Opkomen voor het
jonge rockgeweld kan immers niet ge-
rijmd worden aan het laten opereren van
RKM. Marc Didden, ex-hoofd baas van de
HUMO-muziekredaktie, antwoordde
daarop op een perskonferentie dat zijn
blad en hijzelf vooraf niks wist over de
inhoud van de kontrakten. Ofwel is
HUMO dom, ofwel liegt Marc Didden,
dat hij het zelf gelooft, maar geen van
beide mogelijkheden is goed te praten.

filiep canfyn

Café DE GULP,
Munt.traat 18 te leuven
open van 12 tot 05.00 u.

een toH_ kroeg
met goede muziek

De zaak Serge Berten
Wie een hart heeft voor een verdrukt volk, en ook walgt van de
blinde terreur op priesters en sociale werkers, zoals Serge Berten (en
wie doet dat niet 1) staat het vrij deze brief over te tikkën en te
verspreiden onder familie en vrienden, op je jaar of kot.
Deze brief staat los van enige organisatie of politieke strekking. Hij
drukt de bezorgdheid en kommer uit van de familie, vrienden en
sympathizanten van Serge Berten.

Tekst brief verblijf ik.

Muy estimado Senor,

Me permito distraer Su atenciön con un
asunto que me inquieta mucho, y que
desgraciadamente no se ha podido
aclarar. •
Se trata del caso del Senor Serge Berten,
un obrero social de nacionalidad belga,
quien, segün noticias, fue detenido del 19
de enero en Su pais.
Por este hecho y debido que con
frecuencia hay casos de personas desapa-
recidas en Guetamala, tengo la necesidad
de solicitarle, con todo respecto, Su
interveneion para aclarar el paradero de
Serge Berten y garantizar su .seguridad e
integridad flsica. Si non existen accusa-
ciones crimina les Ie ruego a Ud. Que
haga todo 10 posible para ebtener su
libertad.
Agradeciéndole de antemano todas las
acciones que haga en favor de Serge
Berten, me despido,

Hoogachtend,

Richtlijnen
- Stuur de brief in eigen naam of ten
beroepstitel.
- Vermeld nooit Amnesty International
- Stuur de brief per luchtpost, liefst zo
vlug mogelijk.
- Het komt er niet op aan vele
handtekeningen te plaatsen op één brief,
maar zoveel mogelijk brieven te ver-
sturerî.

Adressen:

-Atentarnente,

Rafaei CastiIlo Valdei
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Guatemala, Guatemala

Carlos Toledo Vielman
Secretario de Relaciones Publicas de la

Presidencia Palacio NationaI
Guatemala, Guatemala

Cardina/ Mario Casaregio C.R.S.
Arzobispado de Guatemala
Palazio Arzobispal
7a Avenida 6-21 zona I
Guatemala, Guatemala

Ven.I·IIP
Zeer Geachte Heer (ook mogelijk is Su
Exelencia: zijne excellentie; Su Eminen-
cia: zijn eminentie)
Hierbij wil ik Uw aandacht vragen voor
een zaak die mij ten zeerste verontrust, en
die spijtig genoeg nog geen oplossing heeft.
Het betreft de heer Serge Benen, een
sociaal werker van Belgische nationaliteit,
die volgens berichten op /9 januari in Uw
land werd aangehouden. Deze zaak en het
feit dat er in Guatemala herhaaldelijk
personen verdwijnen noopt mij ertoe Uw
hulp in te roepen om de verblijfplaats van
Serge Betten bekend te maken en garan-
ties te geven voor zijn fysische veiligheid
Indien er geen aanklacht tegen hem werd
neergelegd vraag ik U hem onmiddellijk in
vrijheid te stellen.
U dankend voor Uw medewerking in deze

Notietas de Guatemala
Apdo. Postal 463
San Juan de Tibas
San José, Costa Rica

Conferencia Episcopal de Guatemala
8a Calle y 11 Avenida Esquir
Zona I, Guatemala, Guatemala

Aan de ambassade van Guatemala
Z.E. de H. Arturo Fajardo-Maldonado
Sint-Miehielslaan 3
1040 Brussel (gewone brief volstaat)

Posttarief:
17 fr. plus 3 fr. per 5 gram bijkomend
gewicht.

,

snelste service
de mooiste kaft
de allerbeste kwaliteit
op Xerox 9500
alleen bij peneaprint

vlug, voordellq en verzorgd

tiensestraat 36
3000 Leuven pencÇ)p>rint telefoon

22 10 39



De kandidaturen worden schriftelijk ingediend op het sekretariaat
van de respektievelijke raden. Ze bevatten een summier curriculum
vitae, een overzicht van engagement tijdens voorgaande jaren of
aktiviteiten op één of meerdere terreinen. De kandidaten geven
duidelijk aan voor welke betrekking zij solliciteren: deze sollicitatie
moet omstandig gemotiveerd worden.
De kandidaturen worden ingewacht tot 10 mei 1982. De e -
kan~id~ten zullen ui~genodig~ worden ~p de vergadering waar de RODE VOOi.. ~ ~1MA .S~EAU
verkiezingen plaatsvinden ; dit gebeurt 10 de loop van de maand n ~ nL·' -- ~_" I~
mei. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op de t -
respektîevelijke sekretariaten. M T up , .

Kringraad -' ------
.. .. Benodigdheden : Prij s

2 halftijdse vrijgestelden (m/v) - Rode kool 32,-

De kandida(a)t(e) staat in voor de - 1/2 kg appelen . 15,-
dagelijkse werking, administratie en - 200 gr. gehakte b i ef s tuk 50,-
begeleiding van de Kringraad, haar - 100 gr. gemalen kaas 25,-
A1gemeneVergaderingenhaarvenegen- - I kg aarda~~el~n. . 10,-
woordiging in de respektievelijke univer- - I bussel p1.~~aJu1.ntJes 20,-
sitaire organen (Academische Raad, - 100 gr. roz1.Jn~n 10,-
Interfacultaire Commissie voor Aggre- - 50 ~r petersel1.e 20,-

, - I U1. 5,-
gatie), _ I ei 5,-

I citroen 5,-
I eetlepel margarine 3,-

- enkele eetlepels volkoren- 5,-
meel

- kruiden : I laurierblad
I kruidnagel

Algemene voorwaarden voor
kandidaturen vrijgestelden ASR
De betrekkingen gelden tenminste voor het akademiejaar 1982-
1983 (september-augustus). Dit betekent dat de kandidaten zich
volledig engageren voor de periode waarvoor ze aangeworven zijn
en de hen opgedragen taken volledig en verantwoord vervullen.
Ook wordt van hen verwacht taken op te nemen buiten de normale
werkuren.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de
werking van de Leuvense studentenbeweging.
De kandidaten moeten kontaktvaardig zijn, vlot kunnen samen-
werken met andere mensen, over een groot organisatietalent
beschikken en zelfstandig kunnen werken. Daarenboven moeten ze
zich kunnen inschakelen in een gekoördineerde werking van de
ASR.

Verder verzorgt hij/zij inhoudelijk stu-
diewerk aangaande problematieken over
universitaire aangelegenheden in het
algemeen en universitair onderwijs in het
bijzonder.

Tot zijnIhaar taak behoort ook bet
onderhouden van contacten met kring-
vertegenwoordigers en actieve studenten
in de verschillende faculteitskringen.

De kandidaat komt uit het (bij voorkeur
universitair) studentenmilieu en ervaring
in krinawerk strekt tot aanbeveling.

Sollicitatie aan :
Kringraad. 't Stuc. E. VanEvenstraat 2D.
3000Leuven, met vermelding van KR-
sollicitatie. Inlichtingen op hetzelfde
adres of op 016/224438 of 236773Tiensestraat 193 - 3000 Leuven

kreten S gefluister ...

Sympathisanten van Martin Van Kerrebroeck worden op 16 april te
Leuven voor het gerechtsgebouw door de rijkswacht uiteengeknuppeld,
terwijl anderen dossiers lenen uit het bureel van,de arrondissements-
commissaris. 0 De Jongerenmars : gewelddadige confrontatie tussen de
Brusselse politie en een paar honderd betogers, 0 Het wordt hier te heet,
dacht Veto-medewerker en composer-freak P.F. (zie foto); hij koos het
zekere voor het onzekere en weet zich nu beschermd tegen eventuele
invallen in het redaktielokaal dank zij zijn schaaplederen gants de motarden
kogel-, matrak- en molotov-vrije hell's angels he/met, • WiV

Algemene Studentenraad
Sekretariaat

halftijdse betrekking (m/v)
Hij/zij is belast met:
- bet administratief (korrespondentie,
personeelsaangelegenheden, kontakten.
enz.) en technisch beheer van de ASR en
haar huisvesting; bij/zij is verantwoor-
delijk voor bet verslag van de Stuur-
gr?cp, voor de Financiële Kontrolekom-
missie der Vrije Verenigingen en voor de
permanentie op het sekretariaat;

- de koördinatie en de centralisatie van
de informatie van en naar de ASR-raden;

- de uitvoering van centrale projekten
die door de ASR-Stuurgrocp worden
genomen.

Sollicitatie aan Algemene Studentenraad.
E. Van Evenstraat 2D te 3000 Leuven.
Telefoon 016/224438 of 236773.

Sociale Raad
3 halftijdse vrijgestelden (m/v)
Voor deze vakature wordt uitgekeken
naar zeer dynamische personen met
administratieve en organisatorische ka-
paciteiten,
De kandidaat moet verder kennis hebben
vim de werking van sociale raad (werking
van sociaal afgevaardigde, van de 'alge-
mene vergadering, van het medebeheer in
de sociale sektor).

Geïnteresseerd zijn in de problematiek
rond studieflnanciering, studentenhuis-
vesting, gezondheidszorg, studentenres-
taurants .. Tevens bereid zijn altijd de
belangen van de student hierin te
verdedigen.
Sollicitaties aan:
Sociale Raad. 's Meiersstraat 5. Leuven.
Inlichtingen idem. tel. 238575 of 229541

Sportraad
Halftime vrijgestelde (m/v)
Taakomschrijving:

7

- Administratie: uitnodigingen, versla-
gen, briefwisseling, boekhouding, ani-
kels en publikatics, ...
-Organisatie van wedstrijden, spon-
tornooien, massasponaktivitciten, debat-
ten, enzovoort,
- Uitlenen en onderhouden van spon-
materiaal,
-Vcnegenwoordiging in ASR-Stuur-
groep en Algemene Vergaderingen van
Sportraad, Sportkommitee KUL, BU~F,
VUSF, ...

Kandidaturen worden ingewacht volgens
de Algemene Voorwaarden op de Spon-
raad. Tervuursevest 101. 3030Heverlee.
Tel. 016/233851, toestel 134

Medewerkers aan dit en vele andere Veto-nummers: Luc Corner Vanderhaeghen, Frans Smeets, Leo
Paesen, WiV, Polleke Fotozet, Luc Bierens, Bert Broens, F.H.G., Filiep Canfijn, Jan H. Verbanek.
Jef Schilderrnans, Pieter 'T Jonck, Dirk plak De Naegel, Ingeborg Verplancke, May Van Boxel.
Onze verontschuldigingen voor de lezersbrieven die deze week niet werden afgedrukt: zie Veto 27!

5,- •

peper

210,- Fr =
53,- Fr/persoon -Bereidingswijze

Rode kool was de kool en snij hem klein. Laat de rode kool in wat water gaarstoven
(on&eveer 30 min.). Voeg geregeld wat water bij. Voeg ondertussen de gesneden
appelen, één kruidnagel, één laur1erblad, peper, wat citroensap en de rozijnen
toe.

Aardappelen Schil de aardappelen, doe ze in kokend water en kook ze in : IS min. gaar.

Alma-steak : Meng het volgende goed onder elkaar : 200 gr. gehakte biefstuk, de gesneden
____ pijpajaintjes, de peterselie, de ui, het ei en de kaas. Voeg hierbij wat meel

/':~=~.". tot een. vaste consist~ntie verkregen wordt. Maak hiervan 4 platte steaks en
" ~ /1.', bak ze a n hete marganne.

~~I~/'J!:C~i DE E.ET VEE L PLR l'S T RAROiGf PROOU\{TENJ
" ~ •• f' (')['~KGROEP (
;:,)·S~VOEDiNG csee« r'1AT i 0 P1E..T o 6 T •
•A

DE MENU'S DIE U HIERONDER VINDT ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN IN
DE VERSCHILLENDE ALMA-RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN MET EEN
PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGSWAARDE EN
RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALM" v.z.w, VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTINGE~ EN
SUGGESTIES: E. VAN EVENSTR. lc ze VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 229911

~A
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! RESTAURANT ALMA (1),2 en 3. [(SNACK ALMA 1), PAUSCOLLEGE, GAST-
HUISBERG , MEISJESCENTRUM •

Oostendse schnitzel TIP : Nagerecht Witte & zwarte pens TIP : Fruitnage-
Schorseneren in room naar keuze Florida recht
Gekookte aardappelen Gek.aardappelen

Biefstuk TIP : Melknagerecht Hamburgers TIP : Melknagerecht
Jardinière Rauwkost

Volle r i j s t Kroketten

Koude schotel met TIE_: Melknagerecht Blanket met TIP : Melknagerecht
Americain rode pepers

Gekookte aardappelen Puree

Kip Bonne Femme TIP : Fruitnagerecllt Visvulsel Royal TIP : Melknagerecht
Volle rijst Puree

Varkensrib TIP : Melknagerecht Rundergebraad TIP : Melknagerecht
Rode kool Rauwkost
Gekookte aardappelen Kroketten .

SNACK ALMA 2 ALTERNATIEF . SE DES. ,
Gerst met Hoofdbestanddelen:gerst,ui Varkensgebraad TIP : Nagerecht
noo t j es l amandel,pinda,kaas,bonen Romige bloemkolen naar keuze

Gek. aardappelen ENKEL 's MIDDAGS

Kikkererwten Hoofdbestanddelen: worte- Kalfsgebraad TIP : Melknagerechtl
pp z'n ~atalaans len,tomaat,look,paprika, uit Marseille ENKEL 's ,\VONDSrauwkost,granen Gek. aardappelen

Spaghetti met Hoofdbestanddelen: pepers, Varkenslapje TIP : Melknagerecht

Pinda's pinda's,kaas,ajuin,rauw- Florentina
ENKEL 's AVONDS

kost Gek. aardappelen

Groentenpizza Hoofdbestanddelen:courget- Gehakte steak TIP : Fruitnagerech
ten,knolselder,linzen,ei, met spiegelei

-,

kaas,rijst,wortelen Gek. aardappelen ENKEL 's MIDDAGS

Rijst met Hoofdbestanddelen:ajuin, Goudbrasemfilet TIP : Fruitnagerech
Wakame en wakame,kampernoeliën,tarwe uit Livourne ENKEL 's AVONDSpaddestoelen koekjes ,rauwkost Gek. aardappelen~
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De aangeduide tips, zijn een nutritionele aanvulling om het menu volledig te maken.



een technocratische burgerlijke groep tot
stand die vlÛl de uitbouw van de
openbare sector haar politiek doel maak-
te. De traditionele bourgeoisie van
onafhankelijke fabrikanten was intussen
volop op haar retour. Ook de holding-
bourgeoisie moest veren laten en haar
belangen voortdurend concentreren en
vervlechten. Zij was nog wel machtig,
doch slaagde er niet meer in het
overwicht binnen het burgerlijk machts-
blok te behouden.
Door de economische crisis tekent zich
de ondergang van de oude bourgeoisie af.
Het is echter de vraag of deze ondergang
door een offensief vanuit de arbeiders-
beweging bespoedigd wordt of dat de
Belgische bourgeoisie zich alsnog zal
weten te herstellen en de arbeidersklasse
de lasten van de economische crisis op te
leggen.

MOMMEN, A. De teloorgang van de
Belgische bourgeoisie.
Leuven, Kritak, 1982. Prijs ong. 300 fr.

DEBAT Donderdag 6 mei om 20 uur in
Aud. Vesalius. Inkom gratis.

110<:-" 8

•

AG E.N 0 A
Vrijdag 30 april

STUDIEDAG 10.30 u. Veto'•• WI«I." in STUC, eerste verdieping
TONEEL 20.30 u.Ro./oIH.tfplflln4, theaterstuk op tekst van Jan Arends in
regie van Paul Peyskens met Marc Lemmens en Ludo ThiJsen. In STUC,
toegang 150/100.

zatardag 1mei
FEEST VAN DE ARBEID: geen kolleges of examens

M.. ndag3 mei

TONEELSTUK 20.00 u. D. "'*_"'" "n Tlempu (regisseur: "Bart De
Moor) door toneelgezelschap GAAZ, in zaal Thierbraü. Org. VTK. Inkom
gratis.
FILM 20.30 U. "',..U,.", (de mannen met de bijl), van Mrinal Sen in Aud.
Yes. Org. D.A.F. Inkom 60/50
TONEEL 20.30 u. Roelol H.rtplflln A (zie vrijdag 30 april)
MEETING 20.00 u. EI Selndor. Spreker van het EI Salvadorkomitee, met
film en debat. In Aud. Yes. 01.12 toegang gratis (in 'DriedaalVle over de
bevrijdingsstrijd in Latijns-Amerika en de Aziatische wereld')

Dln.dag 4 mei

LEZING 20.30 u. F. Opsomer, kabinetsattaché bij D. Coens, minister voor
onderwijs, over 'B_perlltflM _n d. unlnr.ltelf'. Plaats: Justus Lipsius-
straat 30, 3000 Leuven. Org. : C.D.S. (Ctiristendemokratische Studenten).
Inkom gratis. .
FILM 20.00 u. D. onf.",."den. Anti-apartheidsavond met film en
getuigenissen van diverse sprekers. In I.S.0.L Org. A.I.B.
FUIF 22.00 u. W.,.,dwlnkelluff in Zaal der Hallen.
FEEST 13.00 u. S.K•• tudenfenl","n hogeschoolplein
TONEEL 20.30 u. RoeIoIH.rtplflln 4 (zie vrijdag 30 april)
MEETING 20.00 u. M/dden-oo."n en Z/onl.me. Sprekers uit Arabische
wereld en deskundigen over Midden-oosten problematiek (o.a. vertegen-
woordigers V.d. Palestijnse bevrijdingsorganisatie, studenten uit Tripoli
(Libië), Palestinakomitee Leuven. Geïllustreerd met originele filmbeelden
in Aud. Yes. 01.12 Gratis toegang.

Woen.dag 5 mei

TONEEL 20.30 Roelol H.rtpleln 4. (zie vrijdag 30 april)
FILM 20.30 Crl.to ., • ,."".10 •• boll van Franco Rossi, naar de
gelijknamige roman van Carlo Levi.ln Sencie instituut (Ravenstraat) lokaal
03.02. Inkom 50 fr. (org. Inst. voor Ital. stud.)
AVOND 20.00 u. A,.bl.che kultu,.Ie .rond. Première van de film 'Omar
Motdar, de leeuw van de woestijn' met Anthony Ouin in de hoofdrol. In Aud.
Yes. (Org. Univ. Gele Kruis)
TEEDEE 22.00 u. ",..._ TD EOOS In atelier

Donderdag 6 mei

TONEEL 20.30 Roelol H.rtpleln 4. (zie vrijdag 30 april)
DEBA'f2O.oo u. 'D. bou'fleOl.leln de B.'g'.ch. polltl.k, n.a.v. het nieuwe
boek vd. historikus André Hommen, met A. Mommen, Lode Wils, Els Witte
en Jan Craeybeckx. In Aud. Yes. Inkom gratis. (org. Kritak en de
verontruste historici)

Vrijdag 7 mei

TONEEL 20.30 U. Roelof H.rtpl.'n 4.(zie vrijdag 30 april)

.,

The Tannahill

De bourgeoisie in de Belgische politiek
Naar aanleiding van het nieuwe boek van
de historicus Andrl MomntDI over de
Belabdte Bouraeollle organiseren Kritak
en de Verontruste Historici op cIoederdaa
6 mei een debat met als thema De
bourgeoisie in de Belgische politiek. Naast
A. Mommm zelf zitten in het panel Lode.
Wils, Els Witte en Jan Craeybeckx, stuk
voor stuk gerenommeerde historici.

Als voorsmaakje alvast de samengevatte
versie van A. Mommen:

De Belgische bourgeoisie bestaat nog.
Maar vroeger was die bourgeoisie duide-
lijker herkenbaar als deftige en elitaire
toplaag in de maatschappij die zich van
de Franse taal bediende en alle belang-
rijke functies in de industrie, de bank-
wereld en het staatsapparaat bezet hield.
De Belgische bourgeoisie was vanaf de
negentiende eeuw VOoral een industriële
bourgeoisie die door' haar a1ctiviteiten
zeer. rijk was geworden en hierdoor de
oude adel als respectabele klasse op-
slorpte. Deze rijke Belgische bourgeoisie
bouwde haar vermogen ook op investe-
ringen in het buitenland. Vooral Kongo
werd een belangrijk wingewest. In Wallo-
nië verrees een zware nijverheid die
hoofdzakelijk leverde aan grote investe-
ringsprojecten door vermogende ban-
kiers en industriëlen in het buitenland
opgezet. Rond 1900 smolten deze ban-
kiers, financiers en industriëlen hun
fortuinen samen in steeds machtiger
wordende holdings. De holdingsbour-
geoisie vormde het machtsblok dat de
Belgische politiek domineerde en rege-
ringen maakte en vooral brak.
Na 1945 ging het snel bergafwaarts met
de Belgische bourgeoisie.
Onder druk van de internationale con-
currentie en de opkomst van nieuwe
industrieën raakte de holdingbourgeoisie
in het defensief. Nieuwe investeerders
kwamen naar België om hier hun filialen
op te richten. De holdingbourgeoisie was
niet bij machte zich op nieuwe markten te
bewegen en verkoos een defensieve
economische .politiek. In 1960 werd
Kongo onafhankelijk en verloor de

holdingbourgeoisie een van haar laatste
zeer winstgevende investeringsobjecten.
De concurrentiële ondernemingen waren
tot dan toe verstoken gebleven van
faciliteiten verleend door de grote ban-
ken en holdings en het was slechts met
moeite dat zij zich in Vlaanderen konden
bevrijden van de voogdij van de holding-
bourgeoisie. Zo vormde zich in Vlaan-
deren een "Vlaamse bourgeoisie" die een
bondgenootschap aanging met de refor-
mistische vakbeweging en ook het multi-
nationale kapitaal.
De multinationale investeerders trokken
zich weinig van de traditionele verhou-
dingen tussen de klassen en probeerden
door het aanwerven van Vlaamse mana-
gers een goede relatie te ónderhouden
met de Vlaamse bevolking. Het "moder-
nisme" werd hoofdzakelijk door de
multinationals geïmporteerd en door de
jonge generatie van managers en techno-
craten omhelsd.
De toenemende invloed van de staat in
het reguleren van het kapitalisme en de
sociale verhoudingen deed het aantal
technocratische beheersfuncties toene-
men. Hier nestelden zich vrij spoedig een
jonge garde van technocraten die bindin-
gen onderhielden met de reformistische
vleugels van de vakbeweging en onder
hun impuls kwam zo naast de m"n" ........

OlKONDE zoelet
INWONENDE VRIJWILLIGERS EN INSLAPERS

Voorwaarden: samenwonen met thuislozen
begeleiden naar zelfstandigheid
huiselijke sfeer bieden

Geen financiële vergoeding, wel komfortabele huisvesting
tegen matige prijs.

Meer info op: TIENSEVEST 17,3200 KESSEL-LO
Tel. 016/229613

ZOEKERTJES
Te koop: stereo versterker, 2x 30 W., PU,
2 boxen 75 W. Bellen na 17.00 U. naar het
nummer 016/232930 (Tits Mark, 'Duin-
berglaan .86, 3030 Heverlee)

Gezocht: nog beschikbare kamers in een
gemeenschapshuis in het centrum-rede-
lijke prijs. ZW Briefje in de bus van
Bondgenotenlaan 66, 4de verd. (Paul S.)

Veto filmredakteur zoekt lief in Antwerp
City voor overnachting op zaterdagen.
Verdere verplichtingen overbodig. On-
nodig indien ernstig. Wenden: Deken-
straat 59. Vraag naar Marksken Bismark.

Mija niendin zoekt een_(openbaar/uni-
versitair) gebouw om haar pianokwali-
teiten te onderhouden. Wie weet waar
zulk instrument zich bevindt? Mechelse-
straat 176 3000 Leuven.

Men meldt oas nogmaals dat er nog steeds
leuke, dure, goedkope, mooie en minder
mooie boeken te koop zijn. Geïnteres-
seerden mogen komen kijken bij: Park-
straat 14 te 3000 Leuven.

Aktiviteiten in ISOL
Vrijdagavond 30 april
....., 14.00 u.: FiIIIIl. pbrr-po., tof'lUlOi
.aut 12.00 u.: S.riIIamu ftdI
Iedereen welkom !!!

Dinsdag -I mei om 20.00 U.

ANTI-APARTHEIDSAYOND
Met film : De onteigenden
Ook: getuigenissen uit Zuid-Afrika
Diverse' spreken: o.a. B. Vandaninck en
J. Van Heukelomor,. Anti-Imperialistische Bond

Wie een blauwe zijden sj•• 1 gevonden
heeft in Heverlee op I april kan een
beloning komen halen bij Anne, Deligne-
straat 23, Heverlee.

Wie bezorgt ons adressen van vrij-
komend huis of huis waar minstens 2
koten vrijkomen in Leuven voor '82-'83.
Als uw tip ons aanstaat is hij een bak bier
waard. ZW Mark Lauwers of Jan Steurs,
Parkdreef 25, Heverlee.

Gezocht: opgeblazen kondoom. Roos-
kleurig, merk: Durex. Terug te bezorgen
aan LC, Wagenweg 20 te Leuven.

Geyraa,d: licentiaat biologie of aan-
verwante richting die als gewetensbe-
zwaarde wenst te werken in een labo
klinische neurofysiologie. Tel. 220891,
na 20.00 uur.

Net meisje gen.aed met veel geduld en
talent. Voor intensief avondwerk, ook
tijdens de weekends. Tel. 20 1494, vragen
naar F.

Sduatd" maar enigszins verlegen meisje
zoekt stoer lief uit Turnhout. Liefst eerst

(I/ ' schrijven met foto. P.a. Parkstraat 14,
I 'f "VlJIlYII ....~ "I - 1 () . _ met vermelding "Miep".

- \ I l ~ - ...........~ l, ~,.........--......----~------~--~=-~~..--------~---- ..__.... .....Gewete~rw.atde gevraagd voor t~
zicht computergestuurde taaloefeningen
vanaf OKtober '82. Liefst informaticus of
germanist. Fac. Lett. en Wijsb., Blijde
Inkomstraat 21, Kamer 00.05.

Weavers Re~s twaalf jaar staat deze traditionele Schotse folkgroep op
de bühne. Ray Gullane heeft in deze twaalf jaar Phi! Smillie
('74) en Lee Wilson ('80) vanachter de knopkes zien komen om
hun plaats op het podium in te nemen. Alan McLeodkwam een
viertal jaar geleden van de Schotse groep Alba (neen, niet
Abba).
Deze Weavers kunnen best vergeleken worden met de Ierse
Dublinners. Een stevige podiumact die deels gebaseerd is op
ernstige nummers, deels op "sfeernummers". Nummers die op
de plaat weinig te vertellen hebben, krijgen slechts hun volle
waarde bij een publiek dat hen steunt. John Cope bijvoorbeeld
klinkt helemaal niet slecht op plaat, maar komt "live" toch
beter tot zijn recht. Vooral de sprookjesachtige sfeer van
nummers als de Gypsi« Laddie is om van te snoepen.

Deze Tannahills, in april op onze podia, zijn zeker het bekijken
gaan waard Wie al een voorproefje wil :

DONDERDAG 19 APRIL om 11 uur in de Grote Aula.
Organisatie is in handen van MHK-Gandalf.

Stencildienst ASR
Vanaf 1 mei wordt de prijs voor de
fotostencil op de ASR-stencildienst ver-
hoogd van 35 naar 40 fr.

Sociale Raad
I

Alma-prijs 60 frank. Ook na I januari /
Stop afbraak sociale sector /
Geen verspillingen aan de unief/

Gedurende meer dan een maand heeft
SoRa onder deze en andere slogans aktie
gevoerd. Gedurende meer dan een maand
is die aktie gevoerd geweest om de sociale
sektor te verdedigen, hierbij steunend op
de daadwerkelijke medewerking van vele
kringen.
De akties van betaalstaking en vervan-
gingsmaaltijden zijn vlot kunnen verlo-
pen dankzij de intense inzet van verschil-
lende mensen. Ook is dit alles mogelijk
geweest door er veel geld in te steken. Er
zijn ook schulden gemaakt -sommigen
vinden het veel-, dat is een risiko dat men
steeds loopt bij dergelijke aktie. Wij
willen hier niet opnieuw de diskussie over
de schulden openen; wel willen wij
iedereen die achter de aktie stond
uitnodigen op

SORA-FUIF
DotUh,., 29 .pril, ZtlIIl~er Hfllle.

AKTIE VOEREN ••. KOST GELD I

u
Nog steeds rest er een kleine voorraad
materiaal en voedingswaren in blik.
Overschotten van de Alma-aktie van
Sociale Raad.
Heb je een etentje op kot, met je kring,
heb je een kamp met de jeugdbeweging ...
Het kan voordeliger dan normaal !

Je kan deze oyerschottell Immen oyer-
nemen au .oordeUge prIjzea 11

Wat is er nog verkrijgbaar? Appelmoes,
spaghetti, wortelsalade, knolselder, to-
nijnl, tomatenconcentraat, aardappelen .
Alles in blik uiteraard. Ook kan je nog
plastic wegwerpbestek overnemen: mes-
sen, vorken, borden, warmtebestendige
bekertjes.
Voordelige prijzen I

Sociale Raad
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
0161229541 - 238575


