
Veto sprak met Charles Rens

Ooggetuigeverslag uit Libanon
5 augustus 1982. Charles Rens (bij studenten beter gekend als "De
Charel"), net terug uit Libanon, komt Veto's redaktievergadering
binnengestormd.
"Eindelijk, ménsen! Leuven lijkt wel uitgestorven. Hebben jullie
vijf minuten, dit moét ik kwijt." Wat volgt is een aangrijpend relaas
van een tiendaags verblijf in de Libanese hel. Maar sociale
bewogenheid en opgekropte woede zet je niet op papier.
's Anderendaags. Een andere Charles, niet meer "de Charel van 't
Stuc", ontvangt mij. De bandrekorder staat tussen s;apels
dokumentatiemateriaal. Ik zit achter een gastvrije kop koffie mét
gebak.
Ons gesprek zal anderhalf uur duren, mijn inbreng beperkt zich tot
enkele voorzichtige vragen.

Veto: Was het de eerste keer dat u naar
Libanon ging?
Charles: Nee, het Universitaire Gele
Kruis beschouwd de hulp aan Libanon
en vooral aan het Palestijns verzet als een
taak. De idee hiervan dateert uit de tijd
toen in de gebouwen van de huidige ASR
nog de "Cercle des ~tudiants êtrangers"
verbleef. We zijn op het idee gekomen
samen met Narm Khader, die toen de
vertegenwoordiger van de PLO was, om
het Universitaire Gele Kruis op te richten
en hebben voor de eerste maal een
vijftiental studenten (laatstejaars genees-

Libanon begeven en na een dag rust ben
ik doorgereden per auto naar Saida, een
voorstad van Beiroet. Daar lag alles in
puin, weinig stond nog recht. Ik heb me
daar tot het Rode Kruis gericht met de
vraag of ze me konden helpen het Pales-
tijnse verzet te bereiken. Het Rode Kruis
antwoordde echter op mijn verwek dat
het heel moeilijk was aan dergelijke
oproep te voldoen, gezien hun statuut
van neutraliteit. Uiteindelijk verklaarden
ze zich toch bereid me te helpen, omdat ik
van zo ver was gekomen. Op het moment
zelf echter dat ik nog met het Rode Kruis

~

betalen. Maar ik ging daar toch heen om
te helpen, en helemaal niet om betaald te
worden? Hun volgende vraag was of de
Belgische regering mij financiële steun
had meegegeven, een vraag die vanzelf-
sprekend van kapitaal belang was,gezien
mijn antwoord de Belgische regering in
verlegenheid kon brengen. Toch heb ik ze
positief beantwoord, gezien ik een toe-
lage meehad van het Ministerie van
Buitenlandse zaken (zie dokument pagina
9). Mijn antwoord klonk als volgt: "De
Belgische regering heeft ons een toelage
geschonken voor louter humanitaire doel-
einden, dus teneinde medische hulp te
kunnen geven. Daar is geen enkele
politieke intentie mee gemoeid." ,
Veto: Uit wat u zegt meen ik te mogen
opmaken dat het Rode Kruis ginder ook is
beperk in zijn bewegingsvrijheid? Worden
hun bewegingen daar werkelijk zo gekon-
troleerd?
Charles: Oh ja, het Rode Kruis zit daar in
een enorm verwarrende situatie. Van-
daag worden ze met rust gelaten, en
morgen mogen ze niet helpen. Zij dringen
bijvoorbeeld aan dat de watertoevoer
naar de sektor van de Palestijnen zou
verzorgd worden. De konventie van
Genève stipuleert immers dat in geval
van oorlog de burgerbevolking ten alle
prijze moét beschermd worden, dit '" il
..._.. niet ... tJIIIIè".·blij- '\'lUI

heidsdienst gekomen, die me ter plaatse voedsel of water, en zeker niet aangeval-
wilden ondervragen. len mag worden.

Eerst wilden ze een gesprek onder vier Maar goed, die Israëlitische veiligheids-
ogen, maar ik heb dit geweigerd en agenten waren mij dus aan het onder-
aangedrongen op de aanwezigheid van vragen en toen ik bleef weigeren op hun
minstens één vertegenwoordiger van het verwek om met hen samen te werken,
Internationale Rode Kruis. Men heeft me hebben ze mij -ondanks het hevig
dan voorgesteld om samen te werken, protest van het Rode Kruis- meege-
maar wel onder Israëlitische kontrole. Ik sleurd naar Tel Aviv. Daar ben ik op
heb dit geweigerd en duidelijk gemaakt mensonterende wijze behandeld: ik
dat de struktuur van het Rode Kruis dit moest mij uitkleden en ben daarna werd
niet to.~liet. Bovendien was ik gegaan om ik erg .~ebrutaliseerd. Zo beeft men mij
Palestijnen en Libanezen te verzorgen. op mijn geslachtsdelen geschopt, een
De I T k da d Pal I foltering waarvoor ik bij mijn terugkeer
.. srae reten ??er ~~n op t e es- naar het ziekenhuis ben moeten gaan en
ujnen onmogelijk miJn diensten konden een radiografisch onderzoek heb moeten

Veto: Wat was het doel van je laatste
verblijf in Libanon?
Charles: Ik ben op 24 juli vertrokken om
onze reis voor de studenten voor te
bereiden. Nu was het echter -gezien de
ernst van de toestand- niet meer mogelijk
om naar Libanon te vliegen, in Beiroet te
landen en dan op wek te gaan naar een
Palestijns hospitaal. Dit om de een-
.voudige reden dat er geen enkel Palestijns
ziekenhuis is dat nog funktioneert en dat
de Joden alles hebben gesloten.
Ik ben dus over Syrië gevlogen, vandaar
heb ik me naar Trablos (Tripoli, WW) in

*** Veto Retro * * *

Een dikke honderd medewerkers leidden dit blad met vaste hand
(zie foto) door jaargang 8. Het kostte hen bloed, zweet, tranen en
veel te veel slapeloze nachten. Maar ze hadden resultaat.
Overzichten '81-'82:
Veto Retro
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pp. 22, 23, 25 en 27
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En verder ...
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de ASR pp. 13-14-15
Agenda
Mededelingen. . . . . . .. p. 28

Een vertrouwd beeld van de laatste weken: het eens zo welvarende
Libanon wordt nog maar eens door een oorlog geteisterd. En na de
mensonterende gevechten in Beiroet hebben de Zionisten nu voor een
"Palestijnse diaspora" gezorgd.

opdat ik toch maar verder zou luisteren
naar hun "kristelijke" redeneringen, en
in een ogenblik van geweldige woede heb
ik de mij aangeboden koffie op de grond
gegooid en gezegd dat ik weigerde koffie
aan te nemen van vijanden van het
Palestijnse volk.

Velo: Draagt de kristelifk« zijde de
Palestijnen dan werkelijk zo'n slecht hart
toe ?

Charles: Maar nee, ik scheer niet allen
over één kam, maar hier ging het
duJCleJijlt OID ~ •. _ indat botel
verbleYeII. I!n u moet( dat pzien hebben.
mijnheer, hoe ze daar lagen te zonne-
baden aan hun "swimming pool", hoe ze
zich verlustigden met hun verrekijkers:
"Regardez, ca brûle, les Palestintens
brûlent !Regardez, venez vair. c'est unfeu
d'artifice l" Wel, zoiets, dat slaat je toch
wel even met verstomming. Ik was
werkelijk dolgedraaid van woede toen ik
dat zag ...Nee, die zogenaamde "kris-
tenen "... zij waren zich daar aan het
verheugen in de aanwezigheid van Israël
ir Libanon, omdat ze w "vlug van die
Palestijnse vuiligheid zouden verlost zijn",
zoals zij dat uitdrukten.

Veto: Hebt u dan uiteindelijk het Pales-
tijnse verzet bereikt?
Charel'; Nee, we zijn tot aan de grens
geraakt, maar geen centimeter verder,
zelfs het rode kruis is daar niet JO

geslaagd. Maar we hadd~n wel medische
apparatuur bij die we kost wat kost tot
in het Palestijnse kamp wilden krijgen
Gezien het risiko echter groot was dal

. (vervolg op pagina 9)

laten uitvoeren.
Dank zij de tussenkomst van de Franse
ambassadeur ter plaatse ben ik dan
vrijgekomen, waarna ik me terug naar
Saida heb begeven om verslag uit te
brengen bij het Rode Kruis. Het Rode
Kruis had echter een teleks ontvangen
waarin werd gedreigd met een aanslag op
mijn leven als ik niet onmiddellijk het
Libanese grondgebied zou verlaten. Ba-
venhadden ze een anonieme telefoon
gekregen waarin werd gezegd dat ik een
Palestijns kommandostrijder zou zijn!
Het Rode Krlilio l,eert dan bescberm""
aangev .... gd bij de libanese gendar-
merie, zodat ik kon in veiligheid op mijn
hotelkamer verblijven. Terug in mijn
hotel aangekomen werd ik aangesproken
door twee mannen, die zich voorstelden
als reporters van de Russische televisie
Zij hadden reeds gehoord van mijn
wedervaren en vroegen me of ik bereid
was om voor de kijkers in de Sovjet-Unie
een relaas te geven. Ik heb het voorstel
met vreugde aangenomen, omdat de
brutale methode -die in de wereld zijns
gelijke niet vindt- waarmee Israël het
Palestijns verzet in de kiem wil smoren,
wereldwijd moet gemaakt worden.

Terwijl ik mijn verhaal vertelde voor de
kamera, kwamen er twee dames op me af,
die zeiden: "Mijnheer, wij zijn chris-
tenen en u spreekt voor de kommunis-
tische televisie !" Daarop heb ik vriende-
lijk van repliek gediend: "Dames, indien
U als kristenen had geleefd, dan had
Marx nooit zijn Kommunistisch Mani-
fest gepubliceerd, en hadden er nooit
kommunisten bestaan." Daarna boden
die deftige dames me een koffie aan,

Pina Colada in mijn achtertuin

Onze medewerker keek de kat uit de boom in zijn achtertuin te
Aalter toen hij opgeschrikt werd door remmengeknars. Over
treinrampen, stroompannes en nog veel meer schreef hij een
vakantieverslag. pagina 2

, """ ,', '.' "." . (Foto Régine Deleu)

Zuid-Afrika
revisited

zie 'pagina 7 ,.
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I REDACTIONEEL
Na al de vierde maal "beste lezer,'.

met dit nummer starten we de 9-
jaargang van Veto, het blad van de
algemene studentenraad" naar de
papiermand verwezen te hebben,
geef ik het op. Geen plechtige
opening van deze jaargang dus. In
plaats daarvan een extra-dikke Veto,
met o.a. een overzicht van wat we
vorig jaar brachten.. Blader maar
eens rustig door, het hiernavolgend
teoretisch proza over doelstellingen
kan er maar aan duidelijkheid bij
winnen.

* * *
Ziezo, dat was dus Veto. Waarom

nu dit blad?
Leuven telt bij benadering 22000

studenten en een onwaarschijnlijk
aantal organisaties. Een populatie
die voortdurend wijzigt in samenstel-
ling. Een gemeenschap (?) waarin
vele- - soms diametraal tegenover-
gestelde - meningen opgeld rnaken.
Een wereld binnen de Leuvense
wereld, met haar eigen problemen en
eigen-aardigheden.
Die schijnbaar naamloze massa

studenten heeft een ankerpunt in de
takulteltkrlnqen, die samen de alge-
mene studentenraad vormen, -een
forum voor de verschillende menin-
gen en tegelijk een soort beleids-
orgaan. De ASR formuleert een visie
op onderwijs, bouwt een kultuur-
beleid uit enz, .
De meest algemene definitie die je

ervan zou kunnen geven is: een
organisatie die op een zo demo-
kratisch mogelijke manier toewerkt
naar de ontvoogding van de student
(de term ontvoogding dient hier zo
breed mogelijk begrepen te worden).
Het is geen organisatie die àan leders
mening probeert te voldoen: een
"organisatie op maat van de dom-
heid" zou dat zijn (dixit Luc Baltussen
van Kringraad).
AI snel begrepen de pioniers dat

zo'n organisatie' 'eén blad nodig had
om met haar achterban in gesprek te
treden - Veto. Zo'n twee jaar gele-
den rijpte echter de gedachte dat
Veto behalve een veredelde "passé
partour-ook een forum kon zijn voor
de meningen die in Leuven leven, en
tevens zelf, via artikels, diskussie
uitlokken (wat, blijkens het gro~iend

I
belangrijke nationale gebeurtenissen
(bv. de jongeren mars voor werk),
artikels over film, toneel, muziek,
beeldende kunsten enz ...
Dat alles werd tenslotte in de loop

van vorig jaar in statuten vastgelegd.
Veto is het ASF1';'blad, waarvan op-
maak, inhoud en visie volledig be-
paald worden door een autonome
redaktie van studenten, loyaal aan de
doelstellingen van de ASR, zoals die
hierboven uiteengezet werden.
Het is geen lachertje om met een

ploeg van pakweg 15 à 20 studenten
per nummer wekelijks een s-tat pa-
gina's uit te brengen die kwalitatief
hoogstaand zijn; meer dan eens was
er nachtwerk bij voor de lay-out
ploeg. Onrechtstreeks is deze voor-
stelling dan ook een uitnodiging aan
al wie graag journalistiek werk doet,
kan lay-outen (niet zo moeilijk) ofwel
wat wil tikken om eens aan te
kloppen bij ons; artikels, kartoons,
suggesties, lezersbrieven, "handen
uit de mouwen", alles is welkom. In
elk geval, we wensen Ie van harte een
goed jaar toe.

succes van onze rubrieken "lezers-
brieven" en "vrije tribune" behoorlijk
gelukt is).
Omdat een organisatie die geen

zelfkritiek kan of wil uiten, die alle
konflikten (en die zijn er ...) binnens-
kamers uitvecht,langzaam verkalkt,
nam een onafhankelijk team stu-
denten, aktief in de marge van het
studentengebeuren en met een dui-
delijk journalistieke interesse, het
initiatief de ASR-werking te verslaan.
Hoewel steeds loyaal aan de algeme-
ne beleidsvisies van de ASR, werd het
voor de redaktie vanaf nu mogelijk
interne tegenstellingen te belichten
en te bekommentariëren. Een moei-
lijke formule, die meermaals tot
konflikten tussen de redaktie en de
ASR leidde, maar de organisatie ook
meer opengebroken heeft naar de
student (met of zonder pet op).
Vanaf het begin nam de redaktie

ook de optie over meer te berichten
dan enkel studentenproblematiek. Er
kwamen ook meer algemene on-
derwerpen' aan bod, die relevant
waren voor een studentenpubliek,
berichtge.ving over gebeurtenissen in
Leuven (bv. de Onkruit-akties), over

Bij gebrek aan lezersbrieven, een verslag:

Over treinrampen en vakantiekrampen
Geachte Heren, het is een schande! Na al.die dagen blokken plus
nota bene een pak abominabele eksamens en op de koop toe een
rotdeliberatie word ik gewekt uit een diepe slaap. En, geachte
redaktie, dat iets wat men niet mag doen! Want als ik diep slaap,
dan ... , dan ... slaap ik diep. En op die bewuste 13juli 1982(want het
was op die dag, op de dertiende dan nog, stel u voor!) word ik
brutaal weggesleurd uit onschuldig gedroom, zomaar, alsof ik niet
recht heb op enige privacy.
Het was mijn moeder. En het was 7.30 u. Het is niet, heren en dames
van de Veto, dat mijn moeder enige schuld heeft aan dit gebeuren.
Maar die grijze massa, die roddelaars, die verblinde sensatie-
zoekers ... Dàt vergeef ik hen niet. Mij, arme student, zo vroeg
wekken, dat gaat echt te ver.
"Wim, vlug, opstaan! Zeker honderd
doden!"
"Euh ... wat, waar?" (Dat was ik dus)
"Aan 't station hier, in Aalter !"
Nee, ik ben niet opgestaan, nee, voor de
drommel niet. Want u moet weten dat ik
dat gewoon ben, geruchten over dingen
die bij ons aan '<ie statie' gebeuren. Twee
jaren geleden, om maar één voorbeeld te
geven, heeft een bedrijfsleider -met een
zeeppoederbedrijfje aan 't sta tion- zijn
fabriek in de fik gestoken, in de hoop dat
de verzekeringsmaatschappij zijn op de
hand zijnde faillissement zou betalen. En
twee weken voor die bewuste treinramp
is het frietkot "John aan 't station"
geëksplodeerd en er is rond die tijd ook
eens een auto in brand gevlogen op 't
stationsplein. Oh ja, het is een opwindend
leven bij ons in Aalter. Aan 't stations-
plein woont ook mijn kapper.

Maar terzake nu : die treinramp. Natuur-
• Iijk was heel de dorpsgemeenschap op de
been. Volk dat daar te zien was, volk!
St.-Tropez in 't seizoen had er niets aan.
De kafee's aan 't station zijn een ganse
nacht opengebleven. En toen die treinen.
dus gebotst waren, begon al dat volk te
vertellen. En zo kwam mijn moeder aan
haar honderd doden: want bij de treinen
zelf vermoedde men er een tiental,
honderd meter verder sprak men van
zeker twintig slachtoffers. Ik woon een
halve kilometer van 't station.

Er zijn twee andere misselijke dingen
gebeurd, sàmen met het treinongeval.
Eén : onze blauwe vriend Herman Decroo
achtte het nodig met klem te bena-
drukken dat "de oorzaak van deze
verschrikkelijke ramp" te wijten was aan
"een menselijk falen", terwijl het rem-
mengeknars te horen was tot op Kot jes-
hoogte. (I)
Twee: de lijkenpikkerij bij het speku-
leren op de ware oorzaak van de ramp. In
de tooggesprekken der Aalterse kafee 's
ging dat nog, maar in de kranten! Ik
zwljg dus.

Ah, la belle France !
Ik' zwijg, geachte redaktie, want ik wil
ook nog over plezante dingen schrijven.
Vakantie in Frankrijk bijvoorbeeld.

Thou-Loiret heette het godvergeten boe-
regat-in-de-boter, ergens aan de Loire,
Frankrijk, waar we eind juli belandden .
Godfried, 51 lentes, landbouwer, neef
van mijn moeder en vrijgezel, was onze
gastheer voor een week. En wij waren
èchte alternatieve toeristen, dames en
heren. Want wij gingen niet mee met de
horde Japanse-rugzakken-zeulende glo-
betrotters die gaan zuipen injeugdherber-
geen of hasj roken te Amsterdam. Waar
wij heengingen was het rustig: de Heilige
Drievuldigheid in Frankrijk, l20 hectares
voor 3 paar voeten. 't Was héérlijk, 't was
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Aalter, 13 juli 1982: brandweerman bekijkt Deeroo & Co. Let op her
reddende gebaar van Willy De C/ereq: "Ik ben hier weg, dat ze de
NMBS aan 't privé over/arèn I"

de Loire. En ik kan geen kastelen meer
zién, maar heb wel een portie goeie
ouwbollige dorpsfilosofie opgedaan (zie
foto's).

Marcel Bertrand heette de plaatselijke
krant van Thou, hij bezit een ongeloof-
waardige verzameling fossielen (bovenge-
komen bij het bouwen van zijn boerderij)
en een evolutietheorie waar Darwin een
punt zou aan gezogen hebben. Maar
wellicht interesseert dit de lezen. niet zo
erg, redaktie? Ze kunnen mij bereiken 's
middags in de Stucbar, voor die foto van
een fossiel in de vorm van een tête dezizi.
Oh ja, beste lezers, ik heb een leuke
vakantie gehad.

En toen ik terug thuiskwam hadden we
geen elektriciteit meer. En U?

Wim Verhelst
(I) Gehucht in de parochie Sr-Maria-
Aalter, zes kilometer verderop.

De redaktie

Soevenir 2: Niet alleen filosoof. ook
nog uitvinder I Moreel demonstreert
»eigengemaakte (gepatenteerde I) ho-
ningslinger. Bestanddelen zijn: een
oude fiets en een wijnton.

.. Soevenir J: Moreel Bertrand (dorps-
filosoof. Thou) wou de Vetolezers
even dag met hel handje zeggen.

IIIIHlIII wt
"Mama, zijn er ministers, die maar
één kindje hebben ?"

'Satirisch en provocerend", zei hij.
'Je vertelt maar", zei de tweede.
Die zag voor zich al de brieven van
Fons Maes uit Tienen, Staf Jansen
uit Balen-Neet, Toon Van Moer-
beke uit Brugge en andere post-
zeqelharnsters-dle snel in het kruis
getast worden. "Alhoewel genoeg-
zaam bekend is dat... staat toch te
lezen in de rubriek ... van... dat...",
"Het is effenaf bedrog te schrijven
dat.. Is men misschien ... vergeten?
Was dat al niet genoeg als natte
vinger in de wind? Wat in de
betreffende rubriek te lezen valt
kan ik enkel maar katalogeren als
riool proza van de ergste soort ...".
Had zijn moeder hem daarvoor op
de wereld gezet? Zuid-Afrika en
Datlas. ministers en marktkramers,
Beiroet en Passendale, feministen
en pinups, links en averechts, alles
zou wel ergens een zweer dlssek-
teren, een blaar openprikken, een
blazoen krassen, een ego kwetsen,
een kompleks aan het oppervlak
brengen. Na A komt altijd B, de
geschiedenis heeft het aangetoond
en devaluatie of niet, een munt
heeft nog altijd twee zijden. "Ik zal
erover denken", zei de tweede nog,
maar de rest van zijn mededeling
hoorde niemand want hij had zich
omgedraaid en een zijstraat ge-
nomen.

Als er binnenkort veel gezinnen

-rnet een tweede kind uitgebreid
worden, zullen velen dit feit toe-
schrijven aan de elektriciteitspanne.
Anderen zullen beter weten.

"Satirisch en provocerend", zei hij.
"God zal het u lonen", dacht de
tweede. Die zag voor zich al de
meterslange rij van fans en aan-
bidsters, alsof het om een vlees-
winkel in Rusland ging. (Een Rus-
sisch kamerorkest is een Russisch
symfonie-orkest na een Europese
toernee.) Wie was toch "hem", die
van alle heilige huisjes het dak
afknabbelt, .die een duizendpoot
een duizendpoot noemt, die ... ja,
wat nog allemaal niet? De weke-
lijkse frisse adem, de seignante
uitnodiging om de tanden erin te
zetten, de okselkoele odeur van de
relativiteitstheorie? Reeds weken
volgen wij met spanning en ge-
noegen de kapriolen in de rubriek ...
Uw blad heeft troeven, dat wisten
we al, maar de kaart van de
buitelingen maakt toch wel gewon-
nen spel." Was de grinnikende
lach onbestaande, dan zouden we
hem nu moeten uitvinden. Ik kan
uw blad daarom niet meer op het
toilet lezen." "Ik ben in vier weken
twaalf kilo afgevallen. Dank je."
Koek en ei, zo leek het toch, in de
pan de kruiden niet vergeten, en in
letterlijnen uitgegoten. "Ik zal er-
over slapen", zei de tweede nog,
maar de rest van zijn mededeling
hoorde niemand want hij had zich

omgedraaid en de lift genomen.

Binnenkort worden er wellicht kur-
sussen ingericht voor kinderloze
echtparen, die een bepaalde in-
leveringshorde willen nemen. Het
zullen trainingen zijn, waarin de
techniek van de geslachtsdaad, die
alleen tweelingen verwekt, aange-
leerd wordt." In regeringskringen
vallen alleen positieve reakties te
noteren de kristelijke zuil juicht
uiteraard tweelingen als uitzonder-
lijke geschenken van Boven toe en
de blauwe zuil ziet een aloud
liberaal principe gerealiseerd I in
casu, uit een minimale inspanning
een maxrmaal resultaat halen). De
kursussen hebben ook al een titel
Van barenswee naar barenspree
in tien stappen". •
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Onthaalaktiviteiten voor eerste kanners

Nog erger dan God in Zijn tijd : Alléén op de eerste dag!
Aangekomen' in de provinciestad annex universiteit Leuven.
"Meneer, waar is de universiteit?" Gegrinnik. De Brusselsestraat
blijkt de Naamse niet te zijn en de KB is de hallen niet. Toch daar
geraakt ... oef twee uur aanschuiven ... Veel papier maar weinig wol,
en eerst nog een fotograaf zoeken. Dan nog de huisvestingsdienst.
Jan Stasstraat : dit belooft een vermoeiend dagje te worden. 'Een
voorsmaakje van de moeilijkheden die volgen zullen.
Eerste lesdag : AP I blijkt vooralsnog
even onvindbaar te zijn als Atlantis ... en
natuurlijk te laat als je daar aankomt om
de les nog te volgen (als dit al het juiste
lokaal is; je kent hier geen kat).
Voedselvoorraden door moeke mee-
gegeven ondertussen iets te duchtig
aangesproken om er nog een volledige
maaltijd van te kunnen maken. Maar
naar verluid kan je in de Alma gaan eten
(of moet je daar gaan eten, hoe zit dat nu
eigenlijk 1). Hoe dan ook, dat ding is
onvindbaar ...

Om deze jaarlijks weerkerende stroom
kleine martelwegen in te dijken worden
er voor eerste kanners door de kringen
(d.w.z. een vereniging voor studenten
binnen één fakulteit die allerhande
aktiviteiten organiseert en de belangen
van de studenten bij monde van een
verkozen bestuur behartigt) onthaal-
aktiviteiten georganiseerd.

Nuttig, dikwijls zelfs noodzakelijk omje
jaar goed te beginnen. In VTK bv. gaat de
jaarlijkse rondleiding (langs 't Stuc, de
lesgebouwen. de fakbar e.a.) gepaard met
een (verplichte)inschrijving in de teken-
zalen, en tegelijk wordt er ook een
tweede-hands-boekenbeurs (aanschaf 2<
hands kursussen) georganiseerd, kan je
een lidkaart kopen van VTK en (last but
not least) je abonneren op Veto.

Een eerste hulp voor "den jongen
student" is meestal een speciale editie
van het kringblad, met kaartjes van
Leuven, een voorstelling van monitoraat
en presidium en een schema van de
komende aktiviteiten. Sommige kringen
sturen dit allang op voorhand naar de te
verwachten eerste kanners, Voor VTK
gaat dit vrij eenvoudig omdat het
ingangsexamen dadelijk een adressenlijst
oplevert. Voor andere kringen is dit heel
wat moeilijker, omwille van laattijdige
inschrijvingsdata.
Meestal ..o.ten die dan wel een of ander
stenciltje op, waarin o.a. het schachten-

weekend wordt aangekondigd. De spe-
ciale editie wordt dan de eerste onthaal-
dag uitgedeeld.

Het schachtenweekend, meestal het laat-
ste weekend voor het jaar begint, is een
uitstekende manier om kennis te maken
met medestudenten en het presidium,
zodat je niet helemaal als een vreemde
eend in de bijt erbij loopt de eerste dag.
Gewoonlijk is het een nogal gezellige
bedoening; een aanrader, zeker als je nog
niemand kent in je jaar.

In elke kring heb je op zijn minst een
vorm van rondleiding, dat is het absolute
minimum - onthaal- programma, dat
je zeker niet mag missen. We gaven al een
overzichtje voor VTK. Voor Germaanse
gaat (of ging verlcdenjaar) de tocht o.a.
langs L&W, de taallabo's in de Deken-
straat, het Maria-Theresiacollege, het
MSI, de grote bib. De meeste kringen
doen ook het Stuc aan. Nuttig om te
weten waar je kaarten kan kopen voor
een voorstelling in 't Stuc, welke werk-
groepen je kan volgen, waar Veto en
kringraad gelogeerd zijn, je kan er
natuurlijk ook gewoon gezellig een pint je
gaan drinken of een café-chantant bij-
wonen. Een vaste pleisterplaats is ook de
fakbar. Daar worden meestal ook de
kringlidkaarten verkocht.

Soms wordt er van deze rondleiding ook
gebruik gemaakt om het presidium voor
te stellen, eventueel ook het monitoraat.
Soms gebeurt dat één van de eerste dagen
tijdens een springuur, dat merk je zelf
wel.
Een ander veel voorkomend program-
mapunt is de boekenbeurs. Als je het niet
al te breed hebt, kan je er belangrijke
besparingen realiseren door je kursussen
daar te kopen i.p.v. in de boekhandel.
Vooral de kursussen van Wouters - in
tegenstelling tot Acco of kringkursussen
- zijn immers berucht om hun prijzen.
Bij deze boekenbeurzen is het echter wel
opletten geblazen; allereerst moet Je
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Orgelpunt van de onthaalaktiviteiten : sfeerbeeld van de doop in Germaanse vorigjaar ':

navragen of er geen belangrijke wijzigin-
gen zijn in de kursus van het nieuwe jaar.
Soms valt een kursus gewoon weg, het
gebeurt niet zelden dat iemand een
nutteloze hoop papier koopt. Je kijkt
best eens na of er geen bladzijden
ontbreken. Tenslotte moet je voor jezelf
ook uitmaken of je nog wel kan werken
met een kursus die er als een kleuter-
schilderij uitziet, of zo volgeschreven
staat dat er niets meer bij kan.

Germaanse kent een vrij uniek systeem
voor deze boekenbeurs: elk jaar sluit de
kring een deal met Acco om hun I' kan
kursussen de eerste dagen van het
akademiejaar "in licensie" te verkopen.
Een uitmuntend idee, als je de "haring-
in-een-ton" toestanden kent die in het
begin van elk jaar in de Acco heersen.
(Een kleine tip overigens: het is niet
noodzakelijk om al van de eerste dag al je
kursussen te hebben. Als je ze in de
twccde of de derde week koopt bespaar je
jezelf heel wat ergernis en tijdverlies. In
die tijd leer je ook noteren zonder
kursustekst erbij. Je kan dan achteraf
kontroleren hoe "betrouwbaar" je noti-
ties zijn).

In de meeste kringen moet je je boeken in
de boekhandel zelf gaan halen. Wouters
en de Standaard-Boekhandel vind je in
de Naamsestraat, de Acco is gehuisvest in
de Tiensestraat, iets voorbij de Maria-
Theresiastraat. Er komen ook wel eens
kursussen later op het jaar uit. Dat geldt
vooral voor de produkten van de
"kursusdienst" vanje eigen kring. Met de
zogenaamde studentenkursussen moetje
wel voorzichtig zijn: dit zijn kursussen
die, bij gebrek aan een tekst door de prof
zelf geschreven, door een paar studenten
zijn samengesteld aan de hand van
notities. Zo'n prof wijzigt dikwijls de
examenstof, en in de tekst zelf wil ook wel
eens een onnauwkeurigheid sluipen.

Onvermijdelijk is de jaarlijkse TD. Een
even gemakkelijke als oppervlakkige
manier om mensen met elkaar in kontakt
te brengen. Nadeel is dat er gewoonlijk zo
veel mensen zijn dat je er nauwelijks nog
kan dansen. Aangezien je nog genoeg
met dit fenomeen in kontakt zal komen
acht ik mij ontslagen van de taak hier nog
om het even wat over te zeggen.

Mogelijk is er een kotaktavond met
proffen en monitoraat. Kan interessant
zijn, hoewel je hier niet te veel van moet
verwachten (bv. geen examenvragen).
Gewoonlijk wordt je in november nog
eens uitgenodigd om met de monitors te
gaan spreken over studiemethode, moei-
lijkheden die je onderviondt met bepaal-
de kursussen en dies meer. Dat gebeurt
veelal individueel of in kleine groepjes.

Orgelpunt van de onthaalaktiviteiten is
de doop. Van oorsprong een traditie uit
de studentenclubs: nieuwaangekomenen
werden er na één of twee maanden
"ontgroend". Verhalen over de in-
wijdingsriten zal je al wel gehoord
hebben: je kän er rustig enkele Veto-
bladzijden mee vullen. Naar verluid
zouden hierbij zelfs ooit doden gevallen
zijn. Zo'n vaart loopt het meestal niet,
ook niet in de clubs. Zeker in de
fakulteitskringen is er sinds een aantal
jaren een tendens om het gebeuren te

° "humaniseren" (d.w.z. vermijden dat de
gedoopte schacht een kater van twee
dagen oploopt, een pijnlijk gezwollen
lever heeft en meer van dat fraais). Bij de
architekten (een onderdeel van FTW) is

in de loop der jaren een hele doop-
traditie gegroeid: iedereen moet e~een of
meer kampvuur-proeven afleggen. Dan
is men waardig bevonden om "gedoopt"
te worden: hoofd in het water, daarna in
de bloem. Kortom de eerstejaars worden
eens flink "gepest". Maar er wordt wel
eerst gevraagd wie liever geen bier drinkt,
en je wordt niet gedwongen aan "mens-
onterende" toestanden deel te nemen.
Het is je enkel niet geraden je zondagse
pakje aan te trekken. Daarna kuisen
dopers en gedoopten broederlijk samen
de zaal op, en trekken ze er samen eens
een nachtje op uit.

Een uitstekende gelegenheid om mensen
uit hogere jaren te leren kennen, informa-
tie uit te wisselen of gewoon een "goed lol
te trappen".

Eens je deze cyclus hebt doorgemaakt
wordt je geacht voldoende gewapend te
zijn om de akademische jungle te
trotseren. Het is ook een goede leer-
school om zelf het jaar daarna mee te
werken aan het on thaI van nieuwe
"schachten".

Pieter T' Jonck

P.S.: Op de volgende bladzijde vind je
nog een overzichtje van wat er in Wina,
Katechetika en Merkator precies geor-
ganiseerd wordt. Overigens heeft Kate-
chetika verleden jaar een uitstekende
brochure samengesteld voor eerste kan-
ners, met een beknopte inhoud van de
kursussen en een overzicht van kring- en
jaarwerking.

Medewerkers aan dit nummer: Pol/eke Bijnens, Wim Verhelst, Dirk
De Naegel, Pieter T Jonck, (technische realisatie), Jan H. Verbanck,
Frans Smeets, Peter De Jonge, Guido Janssens, Jos Vos, Jan
Herman, Rudy Ceuppens, Filiep Canfijn ... en excuses voor wie hier
verder zou vergeten zijn. - •

Noteer in je Studentenagenda .
Bancontactkaart afhalen. Gratis
Hoezo, heb je nog geen agenda? Doe zoals Katrien
van op de foto: ga hem Vlug even bij de onder-
staande KB-kantoren afhalen.
Zo zal je meteen ervaren dat ook studenten welkom
zijn bij de KB.e KREDIETBANK

SavIc:e begint biJ bet betere onthaal.
Leuven

Justus Lipsiusstraat 20a
Mgr. Ladeuzeplein 15
Sint-Jacobsplein 9/10

Naamsestraat 173
Naamsestraat 14
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Tiensestraat 36 Leuven Tel. 22.10.39
vlug, voordelig en verzorgd

Nóg meer mogelijkheden met het drûksysteem Xerox 9500:
diepzwarte volvlakken naast perfekt afgedrukte foto's. 120 druks per
minuut en automatisch recto/verso drukken. Uitstekend gedrukte
facturen, briefhoofden, prijslijsten, tesissen. cursussen. Terwijl u
wacht.

RUKSYSTEEM XEROX 9500

Ionoplaten
nieuwe releases * aanbiedingen *
tweedehands elpees (ook aankoop) *
t shirts * badges * posters *
fantasiej uwelen * I .'

tiensestraat 35 leuven

daarom ...

FAI<BAR TEOLOG·IE

LO\7FlnIFllil-FI
A. DUCHESNE Mechelsestraat 38 3000 Leuven

016 2255 ~

.,. ,~,_._._ ...-

Artistry in Sound

~)ONKYO
f~NS"AI ~&~~@

Een aangename gids met
praktische informatie over
opleidings- en beroeps-
mogelijkheden, solliciteren,
werkloosheid, ...
Ongeveer 190 blz. nuttige
adressen, tips, wenken en
getuigenissen, luchtig
geïllustreerd met cartoons en
prettige foto's.
"Ik ben jong, ik wil vooruit" is
een boeiend boek van jonge
mensen voor jonge mensen,
die zelf hun toekomst willen
in handen nemen.

Te verkrijgen in alle BAe-kantoren;
deelname in de kosten: 50 F. (gratis

aangeboden aan 00B . C
jongeren met een r

Spaarafspraak). .....y _SI'UIW

DIESTSEVEST 72
3000 LEUVEN

TEL: 016/233120

RICHT ZE,LF UW KOT IN!

behang vanaf 35 fr./rol
kleerkasten, boekenrekken, tafels, stoelen
aan zeer voordelige prijzen
bureeltafel (ca. 2,00 m _0,08 m): 1285 fr. •
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KRINGNIEUWS Honderdste Jehova krijgt gratis matras.
~

Koen Nyssen : bijna bekeerd?Wina
(kring van wis- en na tuurkunde studenten)
wordt groter (+ informatika)

Vakantie: een gevaarlijke tijd voor totalweigeraars. Nauwelijks
was Van Kerrebroeck veroordeeld, of Koen Nyssen werd bij de
kraag gevat. Hieronder meer over zijn proces maar plots blijkt ook
Dirk: Torfs al een jaar in de lik te zitten, hongerig kijkend naar die
90 Jehova's die "nog nooit enige moeilijklheden (hebben)
opgeleverd", want alleen van lucht en idealen leef je niet. BDJ zal
zich voor hen inzetten, maar er is geen oplossing mogelijk "binnen
een specifiek politiek perspectief'.

Dit artikel is (zoals vroeger) vooral bestemd voor I'" kanners wis-
en natuurkunde. Voor de allereerste keer mogen we nu echter ook
nieuwbakken informatikastudenten onthalen.
Een kalendertje van de aktiviteiten die
speciaal voor jullie. eerstekanners van de
drie studierichtingen. worden op touw
gezet (met informatie. nieuwe vrienden.
kennismakeing met Leuven. Wina •... en
vooral veel plezier) vind je aan het slot·
van dit artikeltje. Ook ouderejaars zijn
natuurlijk van harte welkom. Een akade-
miejaar stopt echter niet half oktober.
Gedurende het ganse jaar zal Wina
trachten in te staan voor een goede
dienstverlening (kursussen, informatie-
verspreiding •... ) en een flinke hoeveel-
heid ontspanning. Zoals daar zijn: sport
voor alle winezen en de foef. contussen,
TD, een dosis(je) kultuur. enz.

Zoals elk jaar hebben wij ook nu het

'Wie in de mening verkeerde dat na de
-veroordeling van Martin Van Kerre-
broeck "totaalweigeren" (het weigeren
van zowel burger- als legerdienst)" zou
inboeten aan aantrekkingskracht bij
Vlaanderen 's anti-militaristische. jeugd,
zal dii mening dringend moeten herzien .

Wat en hoe het Martin gebeurde is vrij
algemeen bekend: Martin vroeg en
verkreeg het sta tuut van gewetensbe-
zwaarde, verscheen dan niet op het
verplichte medisch onderzoek. en enkel
omwille van dit laatste werd hij op 14mei
door de Leuvense rechter De Cooman tot

------- ..... 4 ·maanden gevangenisstraf veroordeeld
(zie Veto nrs. 23. 24. 26. 29 en 30). Het
pen baar ministerie had 6 maanden
gevorderd. en beide partijen gingen
intussen in beroep.

onderhouden van goede kontakten met
de basis hoog in ons vaandel geschreven.
Ook zullen enkele werkgroepen aktief
zijn binnen Wina. De onderwijswerk-
groep kan nu reeds op enkele jaren
degelijke werking terugblikken. Ook dit
jaar zal er echter niet op lauweren gerust
worden; 0 neen. gewerkt wordt er (o.a.
rond aggregatie)! De vorig jaar van de
grond gekomen werkgroep "leraar zijn" I
heeft voor dit jaar grootse plannen. Ze
zullen verder werken op basis van de
ontwerpteksten die uit hun spetterende
vakantie-, vormings- en bezinningsweek-
end voortgesproten zijn.

Je ziet. van alles te doen. You want Wina,
Wina wants you.

Kalender
29 sept t.e.m. 2 okt:

onthaalweekend voor eerstejaars. Samenkomst tussen 10en 11 u aan het
station in Leuven.
Deelname 600,- fr.

4 okt. om 14.00 u:
Kampus Arenberg Hl, Celestijnenlaan 200. aud. K.
Onthaalnamiddag met rondleiding door ouderejaars voor nieuwelingen
(eerstekanners en eersteliessers).
'We hopen op vele Leuvenaars om hun nieuwe jaargenoten uit
Diepenbeek en Kortrijk te verwelkomen.

5 okt: om 20. OOu:
In zaal "Ons Huis". Goudbloemstraat Leuven. Kontaktavond voor alle
, Wina-studenten (en -lesgevers).

13 okt: om 19.00u:
eerstejaarsfeest in de stad en daarna eerste Wina-TD in de Lido.

In de loop van de tweede (of derd~ week zal ook een "andere" sportnamiddag
doorgaan.

Onthaalwerking Kateenetika.
Zondag 3 oktober vanaf 20.00 u :

VerwelkomiD8 van de nieuwkomers
aan bet station van Leuven. gevolgd
door een mlni-(op)tocht naar een
Leuvense drankgelegenheid voor
een gezellig babbeltje.

Maandag 4 oktober, vanaf 15.00u:
Samenkomst bij de Kleine Aula:
stadsspel. Rond 19.00u: broodjes in
de fakbar met een kleine show
achteraf.

Dinsdag 5 oktober in de fakbar om 20.
30u:

Oscar Even en de Wellichten met de
Net-als-thuis show. rond het toeko-
men van een eerstekanner in het
gevaarlijke Leuven.

Donderdag 7 oktober rond 20.00u:
Gastmaaltijden.

En verder nog die week: Leuk bedoelde
aankondigingen,

Woensdag 13 oktober tussen fl.OO en
13.00u:

informatie-uurtje over de kringwer-
king tijdens 't springuur van eerste
kan en eerste grad.

Donderdag 14 oktober rond 20.00 u :
'eerstejaarsgroepjes komen bijeen.

Woensdag 27 oktober:
Zaal der Hallen.
Begroetingsfeest gevolgd door TD.

lerder tussendoor nog : dauwtrip. volks-
dans, zwemmen, ... (zonder vaste datum).

Vanaf 4 oktober elke dinsdag. woensdag,
Woensdag 6 oktober tussen I1.00u. en donderdag en vrijdag tussen 13.00\1 en
l2.00u: l5.00u koffiebar in de fakbar.

Animatie tijdens een springuur van . ,
eerste kan en eerste graduaat. Te beginnen vanaf woensdag 20 oktober
18.l5u: UP-mis in O-L-Vrouwe elke woensdag in defakbartussen 13.00u
Kerk. Vanaf 20.30u: officiële en 15.00u restaurant. Spagetti!
open.ng fakbar (met film) Geert Van Dam

Merkator:
Onthaalwerking

Eind september stuurt Merkator alle
ingeschrevenen een info-brochure. Daar-
in de definitieve informatie over alle
onthaalaktiviteiten.

De agenda ziet er zo uit :

Maandag 4 okt. 14. '00 u :
rondleiding (C300 en Redin-
genstraat), lesrooster en ken-
nismaking ..
Afspraak aan het Fina-station
- Naamse Poort.

Dinsdag 5 okt:
. Voetrally door Leuven

Donderdag 7 okt:
Ontmoetingsavond.

Dinsdag 12 okt:
ONDER VOORBEHOUD

avond wandeling naar de Zoete
Waters.

Donderdag 14 okt:
TeeDee - Zaal der Hallen.

Merkater heeft ook een adres:_
Redingenstraat l6bis
3000 Leuven.

....__ ...:. ...._--.~.

Koen Nyssen :
gedeserteerd

van weggeweest'
Acht dagen later werd Koen Nyssen, op
weg naar een vredesweekend in Bocholt,
nabij Dilsen door de rijkswacht op-
. gepakt. Dje krijgsauditeur hield Koen in
verzekerde bewaring met het oog op zijn
veroordeling door de Krijgsraad (zie
Veto nrs. 24 en 30).

Anders dan Martin wordt Koen vervolgd
wegens desertie. . - -

Niet dat hij ooit bij het leger is geweest-
integendeel. Maar toeg hij werd opge-
roepen voor militaire keuring in 't Klein
Kasteeltje. stuurde hij prompt alle doku-
menten terug. In een brief aan de
Minister van Landsverdediging makte hij
zich bekend als totaalweigeraar. waarop
de Minister reageerde dat hij zou j,e-
handeld worden als deserteur.

Anders dan Martin heeft Koen nooit
gebruik willen maken van de Wet
Gewetensbezwaarden. Burgerdienst, als
verlengstuk van de dienstplicht. is voor
hem géén waarachtig alternatief binnen
deze militaristische samenleving (opvat-
ting die trouwens ook door Martin wordt
gedeeld).

Spaak, de vader
En zo gebeurde het dat op 22 juni 1982,
49 jaar na het ruchtmakende proces Dieu-
Campion (gepleit door de latere Minister
van Buitenlandse Zaken en Natosekreta-
ris - generaal Paul - Henri Spaak) (') en
voor het eerst sedert de Tweede Wereld-
oorlog een ('politieke') totaalweigeraar
voor de Krijgsraad moet verschijnen.

Koen's verdediger, mr. Liliane Versluys-
Dunesme, pleitte dat dienstplichtige man-
nen (als dusdanig) t.o. vrouwen worden
gediscrimineerd, daar vrouwen door de
wetgever niet expliciet worden vermeld
als zijnde niet gehouden tot militaire
dienst.

Samen met Jos De Man (die eerder
totaalweigeraar Van Kerrebroeck voor
de korrektionele rechter verdedigde)
bepleitte zij de vrijspraak. Geargumen-
teerd werd o.m. de onbevoegdheid van de
Krijgsraad (Koen is nooit militair ge-
weest.t'hoe kan er dan in vredesnaam
sprake zijn van een deserteur ?), en de
partijdige samenstelling van deze mili-
taire rechtbank (voorgezeten door een
legerkapitein en met slechts I burgerlijk
magistraat).

Jef, Jean en anderen
Die Krijgsraad toonde zich toegeeflijker
dan rechter De Cooman (in de zaak Van
Kerrebroeck) wat het horen van getuigen
betreft: de Genkse priester Jef Ulburghs,
de voorzitter van de Italiaanse Partito
Radicale en Europarlementslid Jean
Fabre, drie nederlandse vrienden-totaal-
weigeraars (Willem Bosma, Frank Schul-
pen en Willem Last), allen werden ze
gehoord. '

Koen's moeder getuigde dat zij haar
kinderen altijd heeft opgevoed in hun
leven te doen datgene wat zij achten dat
goed is. "En dan ben ik niet dat mens die
dat zal afkeuren". Stuurskijkende magis-
traten en langdurig applaus.

Foto links: Leuven is het leven

24 maanden = 2 jaar
De krijgsauditeur (in de militaire rechts-
pleging fungeert die man én als onder-
zoeksrechter én als vervolgende partij ... )
vorderde en verkreeg wat-reeds honder-
. den- 'deserterende' Jehova's (zie infra)
werd toebedeeld: 24 maanden militaire
gevangenisstraf.

Koen. ononderbroken in voorarrest se-
dert 23 mei. ging in beroep. De zaak
wordt opnieuw behandeld voor het
Krijgshof op woensdag 15 september a.s .•
vanaf /4 u 30 (in het Justitiepaleis, I
Poelaertplein, te Brussel.

90
ongehoorzame Jehova 's .. ;
Totnogtoe was daarover niet veel gewe-
ten. dat van die totaalweigerende Jeho-
va's. Zoiets haalt blijkbaar onze kranten
niet. W. Desarte, vice-president van de
Liga voor de Rechten van de Mens.
beweert da t er in België gemiddeld zo 'n 90
totaalweigerende Jehova's worden gevan-
gen gehouden (2).

Hoewel 'Getuigen van Jehova'. op basis
van hun religieuse gewetensbezwaren
('Gij zult niet doden') in aanmerking
kunnen komen voor burgerdienst. toch;
vertikken ze het om een aanvraag in die,
zin te willen doen. Immers, "zij hebben,
gezworen om maar één meester te,
dienen: God". en die eed van gehoor-,
zaamheid zouden zij verbreken door het
(wettelijk verplicht) indienen van een
schriftelijk verzoek.

~2j:
Koen Nyssen op het moment van
zijn arrestatie.
.. .in 12 bedden ziek

Deze hardleerse, vredelie.vende burgers
worden dus opgepakt, door een Krijgs-
raad met 24 maanden gevangenis bedacht.
en ook daadwerkelijk opgesloten. De
Administratie van de Gevangenissen.
afhangend van de Minister van Justitie,
maar onder militaire druk. kan blijkbaar
niet anders dan al die mensen 'ook
opgesloten houden. Weliswaar vallen ze
meestal vanaf het tweede jaar onder het
regime van de 'halve vrijheid' (overdag
'buiten' gaan werken - doppers kan
zulks niet worden gegund - en 's nachts
opnieuw achter de tralies). "Ook werd in
Merksplas een paviljoen, met helaas
slechts twaalf bedden. ter beschikking
gesteld waar zij zelf volledig alles regelen
en dit heeft nog nooit enige moeilijk-
heden opgeleverd".

Sommige Cipiers
kunnen lezen ...

Naar wij vernemen vertoeft Koen Nyssen
nog steeds in Sint-Gillis, in dezelfde
vleugel met een aantal Jehova 's waarmee
hij de maaltijden en zijn ontspanning
deelt. Overdag mag hij enkele uren
karweien in de tuin. maar dat hij I

hierdoor t.o.v. de andere gevangenen
wordt bevoordeelt, zint hem niet.

Je kan hem schrijven: Gevangenis Sint-
Gillis, cel 589, Ducpétiauxlaan 106, 1060
Brussel. Maar opgelet: brieven aar.
gevangenen worden regelmatig geopend.

De rij groeit .._.
En dan is er nog Dirk Torfs. Een
vredelievende idealist die op I augustus
1981 werd opgepakt en vorig jaar op 25
augustus door de Krijgsraad eveneens tot
24 maanden veroordeeld, AI die tijd

bracht hij door in de gevangenis:
Antwerpen. Merksplas, Hoogstraten.

Maar Dirk Torfs kende' zijn rechten niet,
nam geen advokaat. en wist niet dat je
ook in beroep kan gaan tegen zo'n
verdikt (hoewel het waarschijnlijk niets
zou hebben uitgehaald).

Wat erger is : tot voor enkele maanden had
nog niemand van hem gehoord. Toen hij
echter vernam dat Koen zich in dezelfde
situatie bevond (politiek en radikaal
totaalweigeren) ging hij uit solidariteit
meteen in ·hongerstaking. '

Meestal wel een emmer ...
Na 14 dagen te hebben gevast moest hij
zijn aktie wel beëindigen: er was nauwe-
lijks reaktie merkbaar in de media. en de
gevangenisdirekteur dreigde met over-
plaatsing en met isolatie (het Reglement
voorziet dat de direkteur. bij wijze van
tuchtmaatregel, een koppige gedetineer-
de gedurende 9 dagen kan plaatsen in een
afzonderingscel. In zo'n cel is amper
daglicht of lucht. er staan geen meubels
- meestal wel een emmer - • je wordt
die ganse periode niet 'gelucht' en 's
nachts krijg je een rnatras en wat dekens
binnengeworpen. Niets belet de direkteur
om na een korte onderbreking je op-
nieuw zo op te sluiten. en opnieuw. In
tegenstelling met bv Nederland heeft een
gedetineerde tegen zo'n maatregel geen
enkel verhaal - tegen geen enkele
maatregel trouwens).

BDJ en totaalweigeren
"( ... ) alleszins blijft burgerdienst het
eerste alternatief. Totaalweigeren mag
burgerdienst niet in het gedrang brengen.
Indien tegen totaalweigeraars repressief
wordt opgetreden zal ook BDJ oproepen
tot aktie". aldus enkele maanden geleden
Burgerdienst voor de Jeugd (zie Veto nr.
25, p.4).

Vrij recent stelt diezelfde organisatie die
de belangen behartigt van alle Vlaamse
gewetensbezwaarden (1): "BDJ stelt zich
uitdrukkelijk als optie dat het leger en het
militarisme gekraakt moeten worden. Zij
beschouwt burgerdienst als een volwaar-
dig alternatief ( ... ) en aanvaardt niet dat
het sta tuut in diskrediet wordt ge-
bracht".

Duidelijker: "BDJ vindt het middel van
totaalweigeren niet effektief omdat het
uiteindelijk leidt tot immobilisme. Het is
geen doenbaar alternatief( ... ) e, er is geen
na te streven oplossing voor de situatie
van de veroordeelden binnen een speci-
fiek.politiek perspektief'.

Nog krasser: "De huidige uiting van
lotaalweigering gaat uit van een politieke
organisatie die tekenen vertoont van
dogmatische starheid". Met die politie-
ke organisatie wordt blijkbaar Onkruit
bedoeld, een anarchistische beweging die
moeilijk kan vergeleken worden met het
burokratische en gesubsidieerde BDJ.
En voorzover ons bekend had bv. Dirk
Torfs nooit van Onkruit gehoord. noch
omgekeerd.

BDJ zaL.
Wat te doen? BDJ antwoordt in toe-
komende wijs: "Hoewel BDJ de aktie
voor totaalweigeren afwijst, bevestigt zij
dat zij respekt heeft voor alle uitingen
'fan anti-militarisme en dat zij zich zal
inzetten voor de invriiheidsstelling van
alle gewetensgevangen" (onze kursive-
ring).

In maart 'klonk het nog dat BDJ "zal
oproepen tot aktie" (zie hoger).

Doch blijkbaar zitten er in BDJ ook
toekomstige politiekers: "BDJ vraagt de
totaalweigeraars om zich niet af te zetten
tegen de gewetensbezwàarden die uitein-
delijk hetzelfde doel nastreven en hun
objektieve bondgenoten zijn in de anti-
milita ristische strijd".

Alleen voert BDJ haar anti-militaris-
tische strijd vooralsnog enkel op papier.

frans smeets
·Noten,

(') zie het uitvoerig gestoffeerde ..We
moeien de oorlog weigeren ....ant hel is een
misdaad legen de mensheid" - Hel proces
Dieu-Campion (1933), van Marcel Dieu in
Rep en Roer, jg. I, nr.3 (mei 1982). Losse
nummers: 20 fr.; abbonnement: 120 fr/6
maanden, 220 fr/I jaar; rekening 230-
0044662 - 62, vermelding 'abonnement
Rep en Roer' ; Korrespondentie: postbus
62 • B - 3000 Leuven 3.

(') W. Wesatte in een Tribune in BDl-'
INFO (tweemaandelijkse uitgave van Bur-
gerdienst voor de Jeugd, automatisch toe-
gezonden aan alle Vlaamse gewetens-
bezwaarden). 1982, nr. 3 p. 3,

n BDl-INFO. 1982, nr. 3, p. 2.



.,

;1

n
I

6 Veto Jaargang 9 nr. 1

. . EEN TOFFE REIS WAAR OOK"TER WERELD

ULTRAMONTES
reisburo

Bondgenotenlaan 131
3000 Leuven
tel. 016/201703

Coöperatieve vennootschap
Vergunning A 1073

Restaurante
LAS LANZAS
Casa Manuel

2 - 3 • place Mathieu de Layens plein
3000 Leuven tel:016/22.76.29

Al de Spaanse specialiteiten
.Schotels vanaf 150 frank.

SONNE~

Nav.Pctrarca via De 8aïf. WIQ. \bh cl." Naai:..

Standaard Boekhandel
als het om boeken gaat ...

'Waar je ook gaat studeren, welke studierichting je ook kiest,
[zonder kursussen en studieboeken sta je nergens. .
Bij Standaard Boekhandel kan je steeds terecht met je
boekenwensen.

dus: als het om boeken ...

THE CAMBRIDGE ARMS-
Mgr. Ladeuzeplein 31
3000 Leuven - 016/234546

Wij bieden u:
- Gezellige sfeer
Diverse dranken
- Snacks en diverse schotels
- Prijzen naar ieders beurs

's maandags gesloten
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Veto 'en Zuid-Afrika
Het vorig academiejaar was er nogal wat te doen rond Zuid-Afrika
op deze universiteit en daarvan vond je de weerslag in dit blad. De
penpen werden -getrokken toen Veto in november '81 een cynisch
schampschot afvuurde in de richting van de Kring Internationale
Betrekkingen. Dat studentengezelschap met hele internationale
ambities beging de domheid de Zuidafrikaanse ambassadeur uit te
nodigen op één van zijn bijeenkomsten. Sindsdien is Zuid-Afrika
niet meer weg geweest uit de kolommen van Veto en dit in de vorm
van interviews, lezersbrieven, redactionele standpunten, artikels,
een heuse petitieaktie, een 'recht op antwoord', gevolgd door een
'recht op vragen', enz... Ook dit jaar staat er heel wat te gebeuren
rond Zuid-Afrika. Het is dus handig om weten wat je van VETO
mag verwachten als het om Zuid-Afrika gaat.

[3-1-t«t=1
EACH ONE TEACH ONE

Ongéwenst bezoek
Toen vorig jaar uitlekte dat de Zuid-
afrikaanse ambassadeur op de KUL rou
spreken lokte dit zoveel reakties uit dat
hij het wijselijk achtte zijn gepland
bezoek af te. zeggen. En terecht vonden
we. Het apartheidsbewind beschikt al
over meer dan voldoende infrastruktuur
en propagandamiddelen in Vlaanderen,
en het kan- hier rekenen op een warme
genegenheid in allerlei milieus. Zo ook in
sommige kringen op deze universiteit.
Een achttal jaar geleden veroorzaakte de
culturele attaché van de Zuidafrikaanse
ambassade nog een fikse rel in Leuven.
Studenten namen het immers niet dat hij

twijfelt eraan dat hij tijdens de onder-
vragingen onoordeelkundig 'onder-
vraagd' werd. Nauwelijks een maand
later, in maart van dit jaar, menen een
stel bloemenkinderen een jongerenafde-
ling van Protea aan de KUL te moeten
oprichten. Naar het beeld van de moeder-
organisatie wil de Protea Studenten
Vereniging 'objektieve informatie' ver-
strekken over Zuid-Afrika: Voorzitter
van de Protea-jongeren is Wim Jorissen
Junior, zoals hij zichzelf noemt. De
vader, Wim Jorissen Senior, was Volks-
unie-senator en één van de oprichters en
bezielers van Protea.

Nog ongewenst bezoek
Een nieuw conflikt deed zich voor toen
een avond georganiseerd werd rond
Zuid-Afrika met als spreker Wim Jo-
rissen, Een aantal studenten namen dit
op hun krachten en probeerden te
beletten dat de avond kon doorgaan in
een van de universitaire gebouwen.
Uniek was wel de reaktie van ISOL, de
organisatie van 'buitenlandse studenten
aan de KUL. In een niet dikwijls geziene
eensgezindheid schreven ze een open
brief aan de rector waarin ze betreurden
dat racisten gebruik konden maken van
de universitaire infrastructuur. Reactie
van de Protea Studenten Vereniging
kwam in de vorm van een 'recht op
antwoord'. Volgens eigen zeggen is de
organisatie 'tegenstander van elke vorm

De uitvaartdienst van dr. Neil Aggett werd bijgewoond door
3000 rouwenden, die vrijheidsliederen zongen.
doceerde aan de KUL, en na een
langdurige en harde aktie diende hij ook
op te stappen. Dat alles gebeurde nog
voordat België het Kultureel Akkoord
met Zuid-Afrika opschortte in 1977.

In die periode kwamen' allerlei zwarte
aktivisten om in Zuidafrikaanse ge-
vangenissen 'toen ze tijdens of na de
ondervragingen uit het raam sprongen,
bij het douchen uitgleden over een stuk
zeep, of gewoon 'zich het hoofd stuk-
bonkten tegen de celmuren'. Dat laatste
was de officiële doodsoorzaak van Steve
Biko. Daarop stelde het apartheidsre-
gime zeventien anti-apartheidsorganisa-
ties buiten de wet. Een kleine maand later
richtten 140 Vlamingen uit de politieke,
de culturele, de bedrijfs- en bankwereld
eén organisatie op die 'objektieve infor-
matie' wilde verspreiden over Zuid-
Afrika en de gevoerde politiek van
rassenscheiding. PROTEA (wetenschap-
pelijke naam voor de Zuidafrikaanse
bloem Suikerbossie) zou de organisatie
heten.

Op vijf februari van dit jaar vonden
gevangenisbewakers 'de blanke dokter
Neil Agett levenloos in zijn cel. Hij zou
zichzelf verhangen hebben, aldus de
autoriteiten. Neil Agett, zeer aktief in de
onwettige gemengde vakbond African
Food and Canning Workers Union was
de eerste blanke die omkwam in eenzame
gevangenschap. Uit recentelijk vrijge-
komen bewijsmateriaal is gebleken dat
hij gefolterd werd; en nagenoeg niemand

van fascisme, racisme en communisme'.
Alleen dat laatste kunnen we bevestigen.
Over het 'racisme' zijn we gereserveerder
en behouden we nog enkele gezonde
twijfels.
Wat immers te denken van een organi-
satie die Wim Jorissen een forum biedt?
Enkele van zijn uitspraken kunnen jullie
misschien helpen bij een oordeelvor-
ming:
- 'Het Afrikaanse volk is met het Joodse
volk het merkwaardigste volk dat ik heb
leren kennen. Het is kwalitatief een
bijzonder sterk volk, fysisch en intellec-
tueel, dat rustig en onvervaard alle
gevaren in de ogen durft kijken.' (p.II)
- 'Het is eveneens een feit dat, wat betreft
de persoonlijke vrijheid de blanke in de
wereld verder is gevorderd dan de zwarte
of de gele. Hetzelfde geldt de persvrij-
heid.' (p. 135)
- 'De democratie betekent een kleine
minderheid in de UNO. Van oorsprong is
ze eerder een Germaans en dan nog een
Germaans-protestants verschijnsel. Zelfs
de Romaanse landen (Spanje, Portugal,

IAZAsol Educaticn for a
Demoeratic Society

Italië) .hebben Iast met het verschijnsel.'
(p.138)
- 'Afrika-kenners zullen u zeggen dat de
gemiddelde zwarte nog geen juiste demo-

.cratische reflex heeft.' (p. 204)

Ruk ik de citaten van Wim Jorissen uit
hun context? Goed, ik geef je niet alleen
de bladzijde maarook het boek: 'Zonde-
bok Zuid-Afrika' (uitgeverij Lannoo
Tielt, 1980). Je zal dan merken dat die
context alleen de inhoud van die uitspra-
ken nog maar versterkt. Vooral dat van
het Joodse en het Afrikaanse volk had ik
er toch graag nog even uitgelicht. Zowel
Zuid-Afrika als Israël maken zich schul-
dig aan volkerenmoord, maar dat zal Mr.
Jorissen wel niet bedoeld hebben als hij
het heeft over 'merkwaardige volkeren'.
We begrepen en deelden de verontwaar-
diging van de buitenlandse studenten aan
de KUL.

Afbreken is gemakkelijk
...maar iets positiefs doen, dat is wat
anders', snauwt een negativist ons-toe.
Om dat te ontkrachten vermelden we nog
de petitiecampagne onder het acade-
misch en wetenschappelijk personeel
voor de afschaffing van het systeem van
eenzame gevangenschap en de vrijlating
van alle gevangenen onder apartheid.
Het waren Zuidafrikaanse studenten en
assistenten, georganiseerd in de Con-
ference of Academies for a Demoeratic
Society, die het initiatief hadden ge-
nomen om de vrijlating te bekomen van
gearresteerde anti-apartheidsaktivisten.
In mei '81 was er heel wat protest gerezen
bij studenten, kerkleiders, vakbondsmili-
tanten tegen de viering van 20 jaar
Zuidafrikaanse Republiek. De repressie
die daarop volgde was ongemeen hard.
Wat later op het jaar stroomlijnde een
regeringscommissie een hele reeks veilig-
heidswetten en werd het systeem van de
eenzarae opsluiting nog verstevigd.
VETO beantwoordde de oproep van de
Zuidafrikaanse progressieve academici.
100 proffen) en assistenten, en negen
studentenkringen ondertekenden de peti-
tie die opgestuurd werd naarde initiatief-
nemers en naar het Speciaal Comité
tegen de Apartheid van de Verenigde
Naties. Onze aktie kwam echter te laat
voor A. Muofbe, Neil Aggett ... Allen
stierven in eenzame opsluiting voor een
democratisch en niet-raciaal ideaal. Nog
nooit echter is het regime erin geslaagd
met dergelijke stunts het breed verzet
tegen de apartheid te ontmoedigen. In
dat verzet neemt de blanke studenten-
organisatie NUSAS (National Union of
South African Students) een bijzondere
plaats in. NUSAS groepeert de pro-
gressieve studenten van vier van de vijf
Engelstalige universiteiten in Zuid-
Afrika. 58 jaar bestaat NUSAS nu, en het
heeft een hoogtepunt bereikt in zijn
geschiedenis.

De vijftiger en Zestiger jaren vulde.
NUSAS vooral op met marsen tegen de
regeringspolitiek, petities, picket-lines,

Aggett tijdens een vergadering
van zijn vakbond

Blanke en zwarte deelnemers aan'een demonstratieve optocht
door het centrum van Johannesburg
en dat alles bijna met een wekelijkse' dat universitaire instellingen een politiek
regelmaat. 1968 ging ook Zuid-Afrika zouden voeren die aan die richtlijn
niet voorbij. Zwarte studenten zetten beantwoordt. In de praktijk merken we
zich meer en meer af tegen de blanke daar niet veel van. Jaarlijks trekken
progressieve studentenorganisatie, waar- Leuvense studenten-geneeskunde naar
van de strategie te licht bevonden werd. Zuid-Afrika om er hun stage te doen.
Het paternalisme van blanke studenten- Probleemloos doen Zuidafrikaanse aka-
leiders was een ander struikelpunt. We demici of studenten de KUL aan. Maar
laten het huidige, zelfkritische NUSAS het voorlopig hoogtepunt bij dit alles is
even aan het woord: 'Hoewel studenten- wel de deelname van Prof. P. A. Jacobs
leiders zeer uitgesproken waren op de aan een internationale konferentie in
universiteit zagen we toch steeds weer dat Pretoria, Zuid-Afrika.
ze na het behalen van hun graad, Het gaat niet om één of andere koffie-
eenvoudigweg terug in het establishment klets onder vorsers, maar wel om een
gleden dat ze voordien zo gecontesteerd konferentie over een voor de apartheids-
hadden. Protesten konden soms wel staat vitale materie namelijk steenkool-
enigszins de publieke opinie wijzigen, technologie. Het regime probeert met die
maar de akties waren te oppervlakkig om geavanceerde technologie o.m. het drei-
de Apartheid serieus te bedreigen, laat gende olie-embargo te omzeilen. De zgn.
staan een inzicht te verkrijgen in het International Coal Conversion Confe-
wezen van deze samenleving.' Daarbij rence (16 tot 20 augustus) werd dan ook
kwam nog in de zeventiger jaren dat georganiseerd door de Council for Scien-
NUSAS zowat als de springplank werd tific en Industrial Research, een door de

VERPLICHTE LITERATUUR
SASPU-NATIONAL

het maandblad van NUSAS
één van de betere informatiebronnen over apartheid
bestellen bij: '

Saspu-National,
Flat 10 Southcourt
40 Jorissen Street,
Braamfontein
Johannesburg

ca. 550 fr. voor een jaarabonnement

En verder. ..

Hoef je niet op je honger hier te blijven. Neem kontakt op met AKZA
voor:

alternatieve thesisonderwerpen, anti-apartheidsinformatie.
Aktiekomitee Zuidelijk Afrika, Maria Theresiastraat 93,
3000 Leuven, 016/201478

gebruikt voor de belangrijkste Zuidafri-
kaanse spionnen. •
De Zwarte Bewustzijnsbeweging heeft
alleszins bijgedragen tot de radikalise-
ring van NUSAS en vooral sinds 1979
vinden we blanke studenten terug in
allerlei burgercornité's, niet-raciale vak- .
bonden, bij het organiseren van consu-
mentenboycots, en bijgevolg ook in de
gevangenis. Twee maanden geleden be-
landde SASPU-National, het maandblad
van NUSAS, op de lijst van verboden
publikaties, en een .drietal redakteurs
kregen zwijgplicht opgelegd. AI bij al
voldoende voor NUSAS'om opnieuw het
vertrouwen te krijgen van de zwarte
.overkoepelende' . studentenorganisatie
.COSAS, van de zwarte scholierenergani-
satie A~ASO,.:·. en van VETO.

Helemaal ongewenste
. bezoekers

De Algemede Vergadering van de Ver-
enigde Naties vaadigdé een aantal reso-
,Iuties uit om het apartheidsbewind te
isoleren op cultureel, economisch, diplo-
matiek en universitair gebied. UNO-
resoluties 351206 E vraagt nadrukkelijk

Zuidafrikaanse regc!ting gesponserd or-
gaan. Een onderdeel van die CSIR is het
Institute for Defense Research. Niet te
verwonderen dus dat op 9 augustus het
Speciaal Comité tegen de Apartheid van
de VN het noodzakelijk oordeelde om
vooralsnog aan te dringen bij de deel-
nemers om af te zien van de plannen.
Zowel Rektor De Sörner, vice-rektor Van
Gerven als Prof. Jacobs werden op de
hoogte gesteld, maar geen van de drie
reageerde. Het VN-comité argumenteer-
de zijn eis als volgt: "A kademische
deelname aan dergelijke konferenties in
Zuid-Afrika is tegen de herhaalde op-
roepen van de verdrukte bevolkings-
meerderheid in Zuid-Afrika en van de
Verenigde Naties. De aanstaande kon-
ferentie behandelt een materie van vitaal
militair en stategisch belang voor het
apartheidsregime. (...) Daarom verzoek
ik alle wetenschapsmensen af te zien van
deelname aan de konferentie." Als de
KUL aan deze oproep geen gehoor geeft
wordt het niet onwaarschijnlijk geacht
dat diverse Afrikaanse universiteiten
hiertegen zullen protesteren. Wellicht
krijgt deze zaak nog een staart.
Wil je weten hoe dan die is? Stem af op
Veto, wij houden je verder op d,ehoogte.

I) Ook builen de kampus was
NUSAS aktief (uil: Campus
Action for Democracy. NUSAS
1982).
2) Zuidafrikaanse leger ergani-
seert raids op Zuidelijk Angola en
bezet niet alleen Namibië maar
ook delen van de Angolese pro-
vincie. Cunenc. -

"
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Gezellige kroeg,
met goede

muziek

open: van 11 u.
tot minstens 5 u.
MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN

NEEM EEN

STUDENTEN-
ABONNEMENT OP

. De TIJDFinancieel
Ekonomische
Aan de prijs van 1500·Fr.

voor niet-studenten 3450 fr.

Voor meer informatie kontakteer :
De Financieel Ekonomische Tijd
Tavernierkaai 2 - bus 8 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/232.45.79 - 03/232.30.57

U HOUDT VAN STRIPS?
KOM KIJKEN BIJ

J.M.LODDEWYKX ~:;:""'~~
~~=~87~/Ç~

Ir,~. (
. ~....>\---~ OPEN

ma. tot vr . ..
6.30 u. tot 18.30 u.

zaterdag
6.30 u. tot 15.00 u.DUPUI5

LOMBARD
(L5CVI!;:R
STANDAARD
CASTt:RMAN
O&.RON
~VUJT

"""BlADEN-
T1»S<t-t~-
T~~~~A-t

De Heverleese krinqen
nodiqen hun soortqe-

noten uit voor een uit-
stapje naar de buiten.

cité- bar
Lokatie : Arenberqpark (aan Alaa 111)_
OPEN: 12-14 en 22- •••
KAART : VAN LANGVERGETEN STRBElQ3IEREN

TOT ITALIAANSE •ESPRESSO' •
SPECIALITEIT : ItAFEE-SJANTANT

(zie Veto kalender).
UITBATING : IR-STUDENTEN

r

G
Generale Bankmaatschappij

Speciaal voor studenten
• De G-rekening met een minimum aan adminis-
tratieve rompslomp!

• Soepele wérking, vb. mogelijkheid van per-
manente opdracht voor betaling huur studen-
tenkamer.

• Nieuw: de jongerenrekening 12/21 met 4,60%
netto-i ntrest.

• Automatische loketten Mister Cash; je Mister
Cash-kaart gratis tot je éénentwintigste.

• Gratis abonnement op financiele en ekono-
mische informatie: "Het rnaandelljks bulletin
van de Generale Bank."

• Mogelijkheid om gratis beroep te doen op het
dokumentatiecentrum van de G.B.M. als hulp
bij uw studies.

• Een speciale studentenkalender werd ontwor-• pen voor U, deze wordt U rechtstreeks toege-
stuurd ofwel kunt U hem aanvragen bij één van
onze agentschappen.

.

PARfJSSTRAAT 30' LEUVEN

\.

Na tien jaar Leuvens meest
gereputeerde dag- en nachtcafé

.......................... ~._~...._ =_ _......w_JI",Ji""· ...------ -.-_"7_-_-_-_------_-_-_--:.-- ...-_--:_--'-
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HOUT &HOBBY Zelfbediening
Alles voorkotinrichting

~[J1©\~~QIG?e

VanVlasselaer
SCHAPENSTIIAAT 110 3000 LEUVEN 011/23 ~2 11 (5 lol lVIVUURSEVEST 30 3000 ~N

voor
STUDENTEN

leiden alle wegen naar

acàdemische coöperatief s.v.

uitgeverij·
wetenschappelijke boekhandel

papierhandel
TIENSESTRAAT 134-136 - TEL. 016/23 35 20

copiedienst
TIENSESTRAAT 129 - TEL. 016/23 35 20

drukkerij
BRUSSELSESTRAAT 118 A.- TEL. 016/22 64 26

LEUVEN

U
cabay
CABAY -. TIENSESTRAAT 82

voor uw cursussen
studieboeken

thesissen

voor uw ontspanningslektuur
romans, strips, pockets

CABAY - FOCHPLEIN 6
voor uw dagbladen, week- en
maandbladen, rookwaren

CABAY-INFO - FOCHPLEIN

(yérYolg van de voorpagina)

"Regardez, ca brûle, lesPalestiniens
brûlent / Regardez, venez voir, c'est un
Jeu d'artifice I"

...... S'nAtE-yAM 8UfTEHlANOSE~,
lUfT'ENLAHOSE HAHOEL EN

ONTW1IOWJN<lOSAMEN'NOII(IHO ~'!'":'""'",- 9 -07-1982

deze apparatuur door de Zionisten zou aan-
geslagen worden, hebben we samen met het Rode
Kruis gekeken wat we konden doen. Uiteindelijkîs
het materiaal, samen met nog wat levensmiddelen
en mineraalwater, ingeladen gewéest in een
ziekenwagen. Met die ambulance zijn we dan tot
aan de sperzone in Beiroet gereden. Vanzelf-
sprekend was het ons niet toegelaten verder te
rijden, maar we zijn aan een hoge snelheid tot net
bij het Israëlitisch leger gereden. paar hebben we
de snelheid van de wagen nog opgedreven en zijn er
al rijdend uitgesprongen. Het was daar dat de
chauffeur zijn been heeft gebroken. In die
ziekenwágen hadden we een brief achtergelaten
waarin we vroegen aan de Palestijnen drie
geweerschoten te lossen als teken dat ze het
materiaal hadden ontvangen. Niettegenstaande de
ziekenwagen hevig onder vuur werd genomen door
de Israëliërs hoorden we een half uur later het
afgesproken signaal. Je kunt geloven hoe gelukkig
we waren toen we zagen dat wat bijna onmogelijk
leek zich toch voltrok en dat studenten van de
Katholieke Universiteit van Leuven, van de
medische fakulteit die krachttoer hebben uit-
gehaald, een krachttoer waarvan zelfs de Israëlie-
ten. verstomp stonden: wij hadden hun blokkade
doorbroken en onze Palestijnse broeders van het
hoogstnodige voorzien.

Veto: Wat heb je gedaan met de financiële hulp?

Charel: We hadden inderdaad naast het geld van
het ministerie nog andere financiële middelen bij.
Na aftrekking van onze onkosten hadden we nog
een kokette som geld over. (Charel toont me
fakturen van de onkosten o.a. voor de cargo : 304fr.
voor één kg suiker. 105 fr. voor één kg koffie enz... )
Die hebben we ginder aan een Libanees rijks-
wachter gegeven omdat die man zijn leven voor ons
op het spel had gezet en dat hij met zijn gezin van elf
kinderen best een ruggesteuntje kon gebruiken.

Bovendien zou ik het niet over mijn hart hebben
gekregen om daar weg te gaan en hier terug te keren
met nog één frank op zak. Dat geld dat ik bijhad is
voor die mensen ginder bedoeld en ik wil ook dat zij
dat geld werkelijk krijgen. Want zij hebben het
nodig, zij hebben het zo nodig. Dit beschouw ik
trouwens als persoonlijke hulp, want ik moet dit nu
allemaal terugbetalen van mijn eigen geld.

Ik zou een oproep willen richten tot de studenten en
de mensen van ons land, dat ze zich eens proberen
te herinneren wat ons lijden is geweest in '40. En als
ik dan zeg dat wij het nog goed hadden, we hadden
nog eten - zij het gerantsoeneerd -, drinken
hadden we in overvloed.
Palestina echter heeft geen water, geen eten, geen
elektriciteit, en dan vraag ik dat vooral de
studenten toch eens een ogenblik zouden willen
denken aan de ellende van een groot, schoon en fier
volk, dat geen oorlog wil.

Want de Palestijnen willen geen oorlog, ze willen
vrede maar die vrede moet Palestina heel duur
betalen, Ik heb zo twee uur beelden gezien van een
Engelse filmploeg uit Beiroet (hoe die er geraakt
zijn, het is een wonder) wel, dat was af-schu-we-
lijk!

Veto: Maar volgens sommige Westerse persbronnen
zijn het toch de PLO die telkens weer het staakt-het-
vuren doorbreken?

Charel: (kwaad) Maar néé! Welke baat zouden de
Palestijnen erbij hebben om een staakt-het-vuren te
doorbreken? Elke minuut, elk uur, elke dag rust die
zij krijgen stelt hen in staat om hun gewonden te

_ n __ .n _ ••........................... - .
0. Heer PI"," MOIJIO.
Voorzitter.
U"lv..-sfui,.. '-1. kruis 'f.Z." .•
2 [. Vu h'eftstn.~. lomT 9103.
3000 LEUVEJC

AI/A44/AICIHll

MIJ"" de Voorlltu:,.,

Uw schriJven .... n 18 JUli' lt82 wnt .IJ pet" JO Juni 1912
ov..-g_.lct.

Ik wit 9ru9 .. " IN .kti. dM1,*-" c- Mt ..ns.l1Jk 1"
tn l1blnon .nl~t. t. vlrltcht.n.

Ik zou ... ftOdItus uw •• ncM;chtwt1len op nstf,." dlt.1

DepI,.~t yb Mt UNICEF nMCts , .t1J~" ter besctat .....fng stal
Raken'", houc6end _t dit f,ft .1s00t _t de budi.tut,.. tntrti!p
ven. kin ft ft09 slechts M" hulp VI" 50.000 If toüeggH.

JUtttegenst .. ndl het beperkt.. btdr., hoop Ik toch. III t
het .. ar tft 9fl't"'l .. te. ook LIWIIktt. t. kunMn IteuMn.

'Ioor d. prAktische .,-,.tlng 'tin dit dont.,. ZOU 111; wi11

.,"',en cilt U kont":t IOU wtnen o~ _t ct. """ lel1 .. ftS,

IdJunkt·.ctvheur op tiet ABOS.

"-_ .. ~--.....
J. HA,rll:( .. GOOSSUCS.

Brief van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken aan het Universitaire Gele Kruis.

verzorgen en zich te reorganiseren. En dat is juist
wat de Zionisten niet willen. Zij verlangen een
totale uitroeiing van het verzet.

En voorlopig lijkt het alsof de Israëliërs daar ook
daadwerkelijk in zijn geslaagd. Op 22 augustus
1982 heeft de (gedwongen) uittocht van ,de
Palestijnen uit Beiroet een aanvang genomen.
Raoul Bauer schrijft in TIjdschrift voor Diplomatie
van juli 1982 :"Zou men ... niet mogen verwachten
dat de Joden die uit eigen ervaring weten wat het
betekent opgejaagd te worden en nergens een veilige
thuis te hebben, de Palestijnen de hand zouden reiken
in plaats van er op los teschieten ?"
En zou men dan ook niet redelijkerwijs mogen
verwachten dat de Joden, die zelf weten wat het is
om zonder land te moeten leven, zonder thuis, de
Palestijnen dit wél zouden gunnen?

Gisteren zag ik Charles terug. Hij zag er niet goed
uit. Maakte zich kwaad omdat ze nu Beshir
Gemayel hebben verkozen tot Libanees president,
voelde zich ongelukkig omdat alles ginder nu
nog hopelozer lijkt. Maar hij gaat terug, zijn werk is
ginder nog niet afgelopen: "Er is nog zoveel te doen.
Want het land is daar nu verscheurd, er zijn vele

- slachtoffers die nog moeten verzorgd worden. Ja, ik
ga terug. ik met 'mijn' studenten. En politiek, ach,
politiek is er niets opgelost. Want je kan een volk zijn
land uitdrijven, maar je zult het volk noit zijn dromen,
of zijn recht om te vechten voor erkenning, om te
vechten voor zijn vrijheid, ontnemen."

Wim Verhelst
24 augustus 1982

Aangekomen in '66 en sindsdien niet
meer weg te denken uit Leuven:
Charles Rens (68), oorlogsveteraan,
Oud-Koreastrijder, ex-rijkswachter
en verpleger. "De Charel" richtte zelf
het UniversitaireGeleKruisop in 1976.

,
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-.' Maak het u
gemakkelijk met
onze 8ankservice.
Minder beslommeringen met geld,
meer mogelijkheden met geld, alles
op 'n manier die tijd vrijmaakt, u
grotere veiligheld geeft ... en niet
méér kost dan wanneer u zelf voor
alles zou zorgen. .

RAIF FEISEN KAS
een volledige bankservice voor gezin en beroep

Centrale Raiffeisenkas cv -Minderbroedersstraal 8 - 3000 Leuven - H.R. Leuven 5121
Het adres van het Raltfelsel1kantOOl' In UWbuurt vmdt u In de Gouden Gtds onder de rubriek Spaarkassen ~

Cf.:!e~taural1t eoimbra

PORTUGESE GASTRONOMIE

's Meiersstraat 1, 3000 Leuven
Tel. 016/230726

café REYNAERT
Muntstraat 2, Leuven

niet direkt voor eerstejaars

TYPO,
OFFSET
ZETTERIJ
FOTOGRAVURE
BOEKBINDERIJ

DRUKKERIJ
HH. HARTEN
Sint-Antoniusberg 1

3000 Leuven
016/221961

Zaakvoerder G. DE DONCKER

vlugge levering
prijsaanvragen volledig vrijblijvend

"'i. •.••••• IIf .. .- •• "". __ ...... ,._ ...... ...ft"_~~:P' lWU4C..... rA

POSTERS EN
'KLEINE

GESCHENKEN
POSTER- en,.,
GADGETS~OP
Boekhandelstraat 5
LEUVEN
016/2349 13-

OUDE MARKT 20, LEUVEN
016/209622

Primus en Oud Hoegaàrds bier
van 't vat

Dag- en nachtkaffee
Eten (in 't Strepke) en drinken (in de Colft)

Een selekte keuze van
betrouwbare merken

• Uitsluitend Hi-Fi materiaal
• Deskundig bij mekaar gebracht
• met of zonder rack
• Steeds leverbaar uit stock

LUXMAN·DENON·QUAD·
PHASE· LINEAR • KENWOOD
BENW • ADVENT· MISSION •
BOSE·AR·SPENDOR

5, NAAMSESTRAAT (016)22 06 66
3000 LEUVEN

OP=.N VAN MA.
. "tAi .. , VAN W.on

.......... -
!J. Tor IEl.3D tJ,-- /_..,

·1
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Dulle Griet 11
Vrouwenboekhandel Op •reis
Dagelijks lopen er tonnen papier van de persen; over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen
kan je wel een kleine biblioteek samenstellen.
Het daarom wel wat verwondering dat er in België maar 1 Nederlandstalige boekhandel
gespecialiseerd is in feministische literatuur. Een onderwerp dat toch op zijn minst de halve
bevolking kan aanbelangen. Die Brusselse vestiging "Dulle Griet" verhuist binnenkort naar Leuven.
Want, hoe vreemd het ook moge klinken, als een kleine groep Leuvense vrouwen de hele handel niet
had overgenomen, was "Dulle Griet" een roemloze dood gestorven (hoewel alles financieel wel OK
was). Een gesprekje over het hoe en waarom van "Dulle Griet 11"met Emmy, Liesbeth en Marianne.

Veto: Wat is er in "DuIIe Griet" meer te
vinden dan in een gewone boekhandel?
Geven jullie bijvoorbeeld ook meer infor-
matie?
Emmy: Wij zijn gespecialiseerd in femi-
nistische boeken, dat zijn boeken die
door vrouwen geschreven zijn, en over
vrouwen gaan. Ons aanbod is dan ook
10 maal groter dan bv. dat van Kritak ;
we slaan ook boeken in, die je voor de
rest nergens in het land kan vinden. Onze
service is ook beter, omdat we zelf
geïnteresseerd zijn in de materie, er veel
over lezen en dus advies kunnen geven.

Uesbeth: Er komen dus ook wel mensen
over de vloer met: "Heb je daar niets·
over .,;" , vragen waar ze in een gewone
boekhandel moeilijk mee terecht kun-
nen.

Emmy: Over dat onderwerp krijgen we
ook veel meer katalogi binnen dan gelijk
wie. Als iemand werkt rond bepaalde
problemen, dan kunnen die bij ons
terecht: wat niet in de rekken zit kunnen
we opzoeken en bestellen. In een gewone
boekhandel moet je allich auteur en titel
opgeven en als je dan geen specifieke
auteur kent, tja.

* * *
Het verhaal van de overdracht Brussel-
Leuven is lang, en wordt aaneengeregen
door vergaderingen, schrijfakties, ver-
koopstunts (en veel, veel gezweet). Het
begon met een brief van Dulle Griet 1
naar alle vrouwenhuizen met de mede-
deling dat zij de zaak stop wilden zetten,
niet omwille van een failliet, zoals overal
rondgebazuind werd later, maar omdat
zij er genoeg van hadden. Op dat moment
draaide de winkel op drie BTK-ets en
vrijwilligers. De boekhandel in Leuven
moet het nu voorlopig doen met enkel
vrijwilligers, maar misschien komen daar
wel vrouwen uit het derde arbeidscircuit
bij.

* * *
Veto: Waarom hadden ze er genoeg van?
Liesbeth: Deels omdat 7.J! het beu waren
altijd nieuwe financiële bronnen te
zoeken en deels omdat ze het bedelen beu
waren.

Marianne: Wellicht hadden ze er ook
moeite mee dat ze zo weinig steun
ondervonden van de rest van de vrou-
wenbeweging, dat 'IJ:. zich heel geïsoleerd
voelden.

* * *
De financiële moeilijkheden ontstonden
toen twee vrouwen, die elk een renteloze
lening van 50000 fr. aan de boekhandel
hadden gegeven, hun geld terugvroegen
op 3 maanden tijd. Een aderlating van
ongeveer 1/3 van het werkkapitaal. Wat
tot bedelen noopte.

* * *

Veto: Hoe ontstond het kontakt dan?
U~th: Ik was al een paar keer in de
boekhandel geweest om te praten. In die
tijd liep ik namelijk met het plan rond een
vrouwenuitgeverij te beginnen. Iemand
die daar toen werkte legde uit dat ze de
boekhandel wilden overgeven. Toen er
op hun rondschrijven weinig reaktie
kwam, heb ik een brief geschreven. Ik
dacht dat het ook wel beter was om mee
te starten of zo. Daarna is er in Leuven,
via het vrouwenkrantje en persoonlijke
gesprekken een vergadering belegd. De
uitgeversplannen zijn er ondertussen' wel
afgevallen.

Veto: Hoe is de eigenlijke overname dan
verlopen?
Emmy: Oorspronkelijk hadden we niet
de bedoeling de boekhandel over te
nemen, maar eerder om ze te behouden,
eender waar. Die boekhandel moest er
kost wat kost blijven, en wij waren dus al
begonnen andere vrouwenhuizen aan te
schrijven van: "Kijk, in Leuven is er al
een groep die zich daarmee bezighoudt,
zijn er nogjnensen ?" Want wij wilden
ook niemand de kaas ontnemen om daar
aan mee te doen.

Uesbeth: Wij gingen er van uit dat de
vrouwenboekhandel van de hele vrou-
wenbeweging is in Vlaanderen; wij
konden ons niet zomaar het recht toe-
eigenen dat vlug zomaar eens in te
palmen.

* * *
De acht vrouwen waren toen al begonnen
centen te verzamelen, om in staat te zijn
eventuele kandidaat-overnemers gelde-
lijk te steunen. Toen er echter niemand
kwam opdagen uit andere steden na het
rondschrijven, besloten ze het heft in
eigen handen te nemen. De meeste
mensen die er meewerkten kwamen erbij
via persoonlijke kontakten ,het vrouwen-
huis, FORT (feministische oefengroep
radikale terapie) enz ...
Tot nu toe bleef de groep om praktische
redenen beperkt tot een tiental losse
medewerkers; het bleek namelijk on-
mogelijk om dringende zaken efficiënt af
te handelen met een grotere groep. Er
wordt nu wel ijverig gezocht naar
nieuwe medewerkers, omdat nu ongeveer
vastligt wat waar en wanneer moet
gebeuren. Er zouden op zijn minst vier
'vakatures' zijn: voor vrouwen die' vanaf
15 oktober - de openingsdag - willen
permanentie doen, en voor vrouwen die
zich willen bezighouden met Engelse,
Franse en Duitse boeken (uitgeverijen).
Verder nog boekhoudsters en public-
relations-woman.

* * *
Veto: Waarom verhuizen iullie vanBrussel
naar Leuven: is dat geen verkleining van
de afzetmarkt voor een gespecialiseerde
boekhandel. bovendien uniek in zijn soort?

Marianne: Een reden is dat de Neder-
landstalige boekhandels slecht lopen in

* * *
Het geld om de zaak te financieren komt
uit drie bronnen. Ten eerste boeken-
kaarten : die kosten 500 fr. en geeft je
recht op 5% korting op alle aankopen:
boeken, platen, posters, badges, enz. Ze
zijn persoonlijk, door beide geslachten te
kopen, en worden op aanvraag na twee
jaar terugbetaald. Een soort ACCO-
kaart dus. Verder zijn massa's- "en met
massa's bedoelen we MASSA'S" -
mensen aangeschreven om een renteloze
lening te verstrekken. Tenslotte zijn er
nog een aantal giften. De huur van het
huis wordt gefinancierd uit de verhuur
van kamers boven de boekhandel en de
winst die op de boeken gemaakt wordt.
Wat er dan nog overschief wordt terug in
boeken geïnvesteerd ("DuIIe Griet" is
een vzw).
Het hoeft geen betoog dat het beheer zo
langzamerhand een topzware taak aan
het worden is voor de tien initiatief-
nemers. [edereen die wel eens een dagje
of een na middagje permanentie wil doen
of het boekenbestand wil bijhouden
wordt door Dulle Griet 11 dan ook
vriendelijk uitgenodigd eens binnen te
wippen.

Bij de vraag naar promotie kondigen
Emmyen Liesbeth in koor aan: 'Pers', en
even later wordt ook nog een pers-
konferentie vernoemd (zie kadertje).

* * *
Veto: Denk je dat zo'n boekhandel Pieter TJonck

Sandwich bar - Restaurant (18 verd.)

UNie - 'DE DRIE HARINGEN'~

--- ---
Een van de spandoeken die twee jaar geleden de vrouwendag in Leuven
luister bijzetten. Onder dit teken (weg met de dierenriem) gaa t IIU ook
een boekhandel scheep in Leuven.

TECHNISCHE FICHE

Je kan kontakt opnemen met Dulle Griet 11 op volgende
adressen:

Liesbeth Maes
Lei 14 (smal stuk dat op Mechelsestraat uitkomt)
3000 Leuven .

Emmy Desmet
Predikherinnestraat 24
3000 Leuven

De boekhandel wordt op 15 oktober plechtig geopend met een
perskonferentie-receptie, waarop ook al de houders van een
boeken kaart vriendelijk uitgenodigd zijn.
De boekhandel is gelegen in de Tiensestraat, tegenover het
zwembad, waar vroeger boekhandel "Aktief' gehuisvest was.
Zonder dat er van enig verband sprake is overigens,

weerslag kan of zal hebben op de stand van
zaken in de vrouwenbeweging. ?
Marianne: Ik denk dat we onszelf
daarover geen illusie mogen maken. We
denken wel dat de boekhandel belang
heeft voor de vrouwenbeweging (anders
werk je niet aan zoiets) maar je zal mij
nooit horen zeggen dat dat zoveel invloed
heeft. Ik denk niet dat ideeën of boeken
zoveel invloed hebben.

Emmy: Dat ,geloof ik niet.,;

Marianne: . Wat ik wel heel belangrijk
vind aan boeken is dat je kan lezen over
bv. vrouwen in andere landen, hoe die het
daar aanpakken. Je kan herkenning
vinden, dat vind ik wel plezant.

Emmy: Ik denk wel dat boeken op
beperkte school verruimend kunnen zijn,
gewoon het feit al dat die boekhandel er
is, dat mensen die er niets van weten dat
zien en zich afvragen wat zoiets is,
misschien binnenlopen, enz.

Liesbeth: Ik zou het toch niet zo willen
minimaliseren.

Marianne: Ik minimaliseer het niet, maar
ik wil gewoon beperken' tot de echte
funktie, realistisch, verspreiden van idee-
en ...

Uesbeth: Iemand die ik ken zei :'Het is
via Dulle Griet dat ik in de vrouwen-
beweging terecht gekomen ben, gewoon
door het lezen van feministische boeken
ga je automatisch er over nadenken, gaje
kontakten zoeken .. .' Maar dat zijn geen
dingen die je echt kan afmeten of zo hé.

Emmy: Dat kan toch wel een reële
impakt hebben. Door te lezen kom veel te
weten"

G,.oc/_t~s

Marianne: Dat van impakt vind ik
allemaal goed, maar als ik hoor van
weerslag dan denk ik direkt aan akties en
zo ...

Emmy: Ja, dat waarschijnlijk niet, maar
op lange termijn zalje waarschijnlijk veel
mensen bewust maken door het feit datje
een boek erover leest.

Liesbeth: Ik denk dat het bij mij tochook
allemaal begonnen is met literatuur, bij
mij is dat waar ...

Veto houdt 'vol dat in een bepaalde
kontekst bepaalde boeken wél tot aktie
kunnen leiden.

Uesbeth: Misschien wel, want kijk bv. in
Nederland verkoop je 40% meer dan
hier. Maar we merken ook dat op een
heel aantal punten de Nederlandse
bevolking veel vooruitstrevender is.
(nvdr. : Het fèminisme is inderdaad erg in
de 'picture' in Nederland. Je kan geen
krant openslaan of je vindt er wel iets
over.) Is dat dan omdt er inderdaad heel
wat mee~ progressieve lektuur te vinden
is l'
Emmy: Tja, ik denk dat dat een
samenhang van omstandigheden is. dat
een van de links daarin ook het versprei-
den van literatuur is op grote schaal. Dat
is niet alles natuurlijk.

* * *
Voorlopig worden er nog geen initia-
tieven ondernomen om spreekbeurten en
aanverwanten te organiseren, vooral
wegens gebrek aan tijd, ruimte en geld.
Dat zijn allemaal nog verre roekomst-
plannen.

Belgische keuken
Spec. mosselen

carbonades
Franse keuken (Perigord)

cassoulet
entroeöre bordelaise

Brussel. Een tweede: de vrouwen die de
zaak overnemen wonen alle in Leuven.

En tenslotte hebben Wij er hoop op dat
wij hier toch een grote publiek zullen
hebben, o.a. met de studenten.

Emmy: Ik denk trouwens dat een van de r---------------------------------.
redenen was dat ze het ginder zo beu
waren: er was te weinig feedback.
(Marianne: eigenlijk lag het heel cen-
traal, maar toch wisten heel wat mensen
het niet liggen). Leuven is klein en dat
kan ook ten goede werken omdat je hier
heel wat mensen met enorm veel vrije tijd
hebt, mensen die bovendie vlot vreemde
talen lezen, wat het afzetgebied vergroot.
Bovendien is er in Leuven veel interesse
voor feminisme, en is de boekhandel heel
centraal gelegen, zodat je er allicht eens
binnenwipt, al was het maar om eens
rond te neuzen en een babbeltje te slaan.
Terwijl in Brussel, daar is zoveel te doen
en de weten en tja, niet te vinden
eigenlijk. Wij zijn ook niet van plan hier
bij de pakken neer te blijven zitten, zo
van ~ "de mensen komen niet naar ons
toe". We willen een soort boeken-ronde-
van- Vlaanderen organiseren in alle vrou-
wenhuizen e.d.

Liesbetb: Die vrouwen in Brussel zijneigenlijk pas naar de mensen toe be- L.. ..I

ginnen gaan in de periode- dat ze het
wilden overgeven: ze hebben altijd
geredeneerd dat de vrouwen naar hen toe
moesten komen.

i ,
~--~~--------------------------
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Recente opzoekingen, die '~ru~
gaan tot de 14de eeuw hebben het
ontstaan van de brouwerijen Ártois
teruggevonden. Een dokument da-
terend uit 1366 maakt gewag van
het huis "Den Horen- gelegen in
het leen van Horen (nu in de M~
chelsestraat). Hier, in het [acht-
domein van de Keizersberg, het
landhuis van de Graven van t.eu-
ven, vestigde zich de kleine brou-
werij "Den Horen», waaruit de
latere brouwerijen Arois zouden
ontstaan.

Volgens de geschiedschrijvers kon
de stad leuven in de 16de eeuw
slechts overleven dank zij de unt-
versiteit en de leuvense brouwe-
rijen. In de loop van de achttiende
eeuw zouden deze brouwerijen
trouwens een aanzienlijke expan-
sie kennen.

In 1717 koopt Sébastiar't Artois
(1680-1726) de brouwerij «Den
Horen» op en schenkt haar zijn
naam. Zijn kleinzoon léonard
(1745-1814) breidt het familiebe-
drijf aanzienlijk uit door de aan-
koop van de brouwerijen «Franse
Kroon» (1787) en "Prins Karel»
(1793), 'beide gelegen langsheen
dé vaart. Hij verenigt de drie
brouwerijen onder één naam:
Brouwerijen Artois. .
Tijdens de regering van Napoleon
produceerden de brouwerijen niet
minder dan 80000 hl per jaar.
Hiermee waren ze de grootste
brouwerij, niet alleen van leuven,
maar van het ganse Keizerrijk.
Ter gelegenheid van Kerstmis 1926
beslissen de Leuvense meester-
brouwers een nieuw bier te brou-
wen voor hun Belgisch kliënteel.
Het wordt een pittig, goudblor\d
bier van lage gisting, met een
pittige hopsmaak. en een hoger
alkoholgehalte dan de bock-bieren
die toen in onze kafees geschon-
ken werden.
Dit Kerstbier, dat als vanzelf de
naam ..Stella» meekreeg, lag aan
de basis van het duurzame sukses
van de brouwerijen Artois en zou
de faam van onze Belgische bieren
uitdragen tot ver over de grenzen
van ons landje.

Artois, een reeks opties
om de kwaliteit te
vrijwaren
De hoge kwaliteit van de Artois-
bieren is in de eerste plaats de
vrucht van de voortdurende inzet
en zorg van onze meester-brou-

wers. Maar ze is evenzeer te hop. Hiervoor kunnen alleen de Hieraan is het te danken dat de
danken aan de steeds aanwezige hopbellen van de allerbeste her- brouwerijen Artois een bedrijf heb-
bekommernis om deze kwaliteit, komst in aanmerking komen. ben kunnen uitbouwen met 100%
die zo kenmerkend "is voor de -Belqlscn kapitaal: een garantie
brouwerijen Artois, onder alle om- Artois, een Belgische voor het behoud van de werk-
standigheden te behouden. brouwerijgroep, een gelegenheid in deze typische Bel-
Zij bouwden in 1974 te Leuven de welvarend en produktief gische nijverheidstak.
grootste kiemvloer-mouterij van bedrijf Daarenboven hebben de brouwe-
Europa. Deze aloude werkwijze - rijen Artois onderdak verschaft aan
waarbij de gerst in dunne lagen op De laatste 20 jaar hebben alle grote een aantal kleine en grote brou-
de vloeren wordt uitgespreid - is bedrijfstakken een grote coneen- wers, en gezorgd voor strukturen
tijdrovend en zéér duur, maar zij tratie gekend. Ook de brouwerij- binnen dewelke zij hun persoon-
verzekert een mout-kwaliteit die wereld is aan deze evolutie niet lijkheid behouden en hun bieren
onmogelijk. kan geëvenaard wor- ontsnapt, en veel van onze grote blijven brouwen volgens eigen
den met meer recente technieken. brouwerijen konden zich slechts werkwijzen en tradities. Zodoende
Uit eerbied voor het eeuwenoude handhaven door aan te sluiten bij heeft Artois. zijn steentje bijge-
brouwersambacht . gebruiken de grote buitenlandse internationale dragen tot het behoud van de rijke
brouwerijen Artois in al hun instal- brouwerijgroepen. . waaier Belgische bieren.
laties nog steeds nog steeds kope- Van in de zestiger jaren hebben de In de loop der jaren kwamen
ren ketels, waarin het bier op ideale brouwerijen Artois geopteerd voor volgende zustermaatschappijen de
wijze wordt gebrouwen. o. een zuiver Belgische.groeipool, die Artois-groep vervoegen: Chevalier
Hun kenmerkende. pittige smaak in staat zou zijn het hoofd te bieden Marin te Mechelen (Supra), De
danken de Artois-bieren aan de aan de drukking van onze mach- Gheest te Aalst (Safir), Wielemans
ongeëvenaarde kwaliteit van de tige buitenlandse konkurrenten. te Vorst (Wiel's), Martinas te

Merchtem (Ginder-Ale) en Grade
te Mont-St-Guibert (Vieux Temps).

ontdekte en sedertdien angstvallig
bewaarde biergist-stam. Volgens
aloude tradities wordt Stella ge-
brouwen in koperen kuipen - de
trots van de Leuvense brouwerijen
- en rijpt het bier langzaam tijdens
het lageren - tenminste 6 weken
- vooraleer het in het kafee of bij
de verbruiker thuis op tafel komt.

Artols, een bedrijf dat
zich thuis voelt in zijn
leefmilieu
Samen met de universiteit en de
boerenbond vormen de brouwe-
rijen Artois de grootste traditionele
werkgevers van de stad Leuven en
haar omgeving. Van de 1600arbei-
ders en bedienden - de meesten
wonen te Leuven of in de nabije
omgeving - stammen er een
aantal uit families, die elkaar gene-
raties lang in de brouwzalen heb-
ben opgevolgd.
Deze verbondenheid van de men-
sen met hun bedrijf, deze liefde
voor het betere werk en de eerbied
voor grote tradities zijn kenmer-
kend voor het brouwersvak. Een
vak dat sedert eeuwen onverbreke-
lijk verbonden is met de Brabantse
grond. Dit verklaart ook het vrien-
delijke sociale klimaat dat er van
het·begin altijd heeft geheerst.
Artois, een brouwerij, een werk-
gemeenschap, die zich thuis voelt
in haar leeefmilieu, en er fier op
gaat een Leuvens bedrijf te zijn.

Stella, een Belgisch bier
met een rijke traditie
Ontstaan in de eerste helft van
deze eeuw, uit het werk van onze
meester-brouwers, heeft Stella,
ondanks zijn internationale bijval,
zijn uniek karakter weten te be-
houden: een mengeling van gese-
lekteerde mout en fijne hopbellen,
te Leuven gegist vanaf een, in 1926

Uit bovenstaand verhaal blijkt de nauwe betrokkenheid
van de Brouwerij Artois met Leuven, studenten en
traditie.

Zo u bierliefhebber bent, nodigen wij u uit het
brouwproces in de brouwerij mee te maken en het
eindresultaat, een lekkere Stella, mee te proeven.

Geïnteresseerd? Vraag uw kring of klub een bezoek te
organiseren aan de Brouwerij Artois.
Bel "Public ReIations" 016/247111)

.:;.".. • 0';' ___:%j
o~. __ ~.::.t._; ", Tot binnenkort.Foto':: de hopbellen worden bij het wort gevoegd

, ,

Artois, een Leuvense brouwer,
die fier is op zijn traditie
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KU;-ISeuven verenigt uStudenten ,
spelen en waar nieuwe bevogdheden
ontstonden (medebeheer aan de unief),
werden deze opgenomen door de orga-
nen die hiervoor door hun werkings-
terrein het meest geëigend waren (bv.
vanuit Kringraad de afvaardiging naar
de Akadernische Sektor, vanuit Sociale
Raad naar de Sociale Sektor).

Zoals alle kringen gelijkwaardig zijn aan
elkaar op het niveau van inspraak en
venegenwoordiging in de raden (één
kring. één stem - ongeacht het aantal
leden), zoöok zijn de raden even waardig
aan elleaar binnen de overkoepelende
ASR-struktuur; elk van de vijf raden
wordt in de "ASR-Stuurgroep" - het
overleg- en beslissingsorgaan van de
ASR - venegen woordigd door drie
stemgerechtigde leden, verkozen in de
algemene vergadering van de raad. Op
gebied van haar werkings-terrein heeft
elke raad autonomie. waarbij toegezien
moet worden dat de algemene doel-
stelling die de ASR beheerst. wordt
nagestreeft : de ontvoogding van de
studenten. Dit is. als men wil, de "politië-
ke doelstelling". die niets met enge partij-
politiek of ideologie te maken heeft. Op
dat vlak beoogt de ASR een gezond
pluralisme dat zij door haar struktuur
aan bod wil laten komen.

FKK diverse onderwerpen. ter sprake
kunnen komen. is haar officiële rol
beperkt tot het toekennen van subsidies
en kan zij over geen andere materies
beslissen.

Waar elke student direkt tastbaar met de
ASR in kontakt kan komen, is op het
vlak van de dienstverlening. rechtstreek-
se of als bemiddeling. Hiervoor moet
men zich wenden tot het ASR-sekre-
tariaat op de eerste verdieping van 't
Stuc.

Men .kan er terecht voor stencilwerk.
reserveren van een vergaderlokaal in 't
Stuc. een megafoon of een geluids-
installatie om op een radio te monteren;
via het ASR-sekretariaat kan men ook
een unîversiair lokaal aanvragen voor
informatievergaderingen, debatten. film-
voorstellingen e.d. En verder is het
sekretariaat beschikbaar om, in de mate
van het mogelijke. allerlei informatie
door te spelen.

Op die basis funktieneert de Algemene
Studentenraad nu reeds meer dan elf
jaar. Dat kan gerust als een prestatie
beschouwd worden in een gemeenschap
waarin alles kan veranderen met een
snelheid waarmee studentengeneraties
voorbij trekken.

Er is nooit een grote historische figuur geweest die geroepen heeft :
. "Studenten KULeuven, verenigt u!". Maar het is bijna een
natuurlijke zaak dat mensen met dezelfde interesses, belangen of
rechten zich groeperen om hun zaak beter aan de man te brengen of
te verdedigen: bakkersverenigingen. vakbonden, ordes, kon-
sumentenvereniging ...

Verder worden er in de ASR-Stuurgroep
afspraken gemaakt voor gezamelijke
aktiviteiten (bv. onthaal) en tussen de
raden onderling informatie uitgewisseld.

Op het ASR-nivo bestaat er geen buro,
wel een sekretariaat bevolkt met twee
halftijdse vrijgestelden. Die zijn belast
met de uitvoering van de beslissingen van
de ASR-Stuurgroep. het doorspelen van
informatie naar de raden (uitnodigingen
en verslagen van vergaderingen. infor-
matieve nota's e.d.), lopende kontakten
verzorgt met de raden en universitaire
diensten. de centrale ASR-financies en -
administratie beheert. jTerloops lean
opgemerkt worden dat die administratie
o.m. inhoudt: het bijhouden van de
personeelszaken. De ASR kan immers
beschouwd worden als een KMO met 13
halftijdse vrijgestelden. verspreid over de
raden. Deze mensen staan in voor
inhoudelijk voorbereidend werk. logis-
tieke steun. uitvoering van beslissingen
van de raden en het bijhouden van de
administratie per raad. Zij worden
jaarlijks. tegen het einde van het akade-
miejaar. verkozen in de respektievelijke
raden.

Het ASR-sekretariaat staat tevens in
voor de "Financiële Kontrolekommissie
der Vrije Verenigingen". konweg : FKK.
Dit is een maandelijkse vergadering van
studentenverenigingen die in Leuven
aktief zijn op socio-politiek gebied en die
voor hun werking beroep kunnen doen
op subsidies vanuit de ASR. Verenigin-
gen die in aanmerking willen komen voor
subsidies moeten jaarlijks (tegen novem-
ber. december) een aanvraag indienen;
daaruit moet blijken dat ze voldoen aan
de voorwaarden om erkend te worden.
Na advies van de FKK gebeurt de
definitieve erkenning door de ASR-
Stuurgroep. Eenmaal aanvaard. kunnen
de verenigingen maandelijks een aan vaag
tot subsidiëring indienen o.b.v. voor-
gelegde rekeningen. De FKK deliberreert
telkens over de aanvragen. Hoewel in de

I>

Ook binnen de Leuvense universiteit
bestaat dit fenomeen; je hebt er een
organisatie van professoren en van
assistenten.
Elf jaar geleden. in 1971. richtten de
studenten een overkoepelende studen-
tenorganisatie op om hun belangen en
rechten te behartigen en te verdedigen.
Dat werd - en is nog steeds - de
ALGEMENE STUDENTENRAAD (1),
vaker "A.S.R." genoemd omdat een
afkorting nu eenmaal beter in de mond
ligt.

De oprichting van de A.S.R. werd mede
geïnspireerd door het feit dat, na lange
kontestatie in de jaren '60. de studenten
officieel inspraak - zij het minieme -
verkregen in bestuursorganen van de
universiteit. De A.S.R. werd dus het
officiële vertegenwoordigende orgaan
van de studenten.

Inplanting

zijn).

Alweer in de loop van de jaren '60
profileerden zich een aantal organen die
de kringen samenbrachten om te werken
op één of ander specifiek terrein: de
"raden". Waarmee zij zich bezig hielden
en houden kan je al gedeeltelijk afleiden
uit hun naam: Kringraad. Kultuurraad.
Sociale Raad, Sponraad en I.S.O.L.
(International Student Organization of
Louvain, geboren in het begin der
zeventiger jaren); in de verdere bijdragen
op deze bladzijden lees je hierover meer
en konkreter.

Twee decennia geleden waren de raden
praktisch autonome organen zonder veel
onderlinge struktuur; wel hadden ze -
het weze herhaald - dezelfde basis. nl.
een afgevaardigde vanuit elke kring in de
algemene vergadering die het beslissende
orgaan was en nog steeds is. Wat de
samenstelling van de algemene verga-
dering betreft moet er genuanceerd wor-
den: Kringraad en Sociale Raad werken
uitsluitend met één stemgerechtigde ver-
tegenwoordiger per kring (hoewel meer
mensen per kring aanwezig kunnen zijn,
echter zonder stemrecht); ook Kultuur-
raad werkt sinds een aantal jaren op deze
basis, nadat ze voordien ook andere
volwaardige afgevaardigden toestond,
afkomstig uit haar werkgroepen. In de
algemene vergadering (' A. V.') van Sport-
raad zijn nog altijd, naast de kringafge-
vaardigden. stemgerechtigde vertegen-
woordigers van studenten die op een
andere dan kringbasis verenigd zijn om
gezamelijk aan sport te doen. bv. een
peda. een sporttak (zeil-. speleologie-
Ikub •... ). Elke raad heeft. al naar gelang
de behoefte. een groter of kleiner buro
voor de dagelijkse werking. samengesteld
UIt leden van de A.V, en de vrijgestel-
de(n); in Kultuurraad is dit een beheer-
raad met alle juridische bevoegdheden
die een dergelijk orgaan kan uitoefenen.
want Kultuurraad heeft het statuut van
een v.z.w. - evenals ISOL - terwijl de
overige raden feitelijke verenigingen zijn.

De vereniging van buitenlandse studen-
ten. ISOL. is anders gestruktureerd dan
de overige raden omwille van haar
karakter: de behartiging vande speci-
fieke problemen en belangen van de
buitenlandse studenten. Niet de kringen
vormen de basis van Isol, maar wel de
Nationale Groeperingen - losse of
intern gestruktureerde entiteiten o.b.v.
nationaliteit - die elk een delegatie
afvaardigen naar de A.V.

Op deze basdis van kringen en raden.
werd dan de ASR ingeplant. als over-,
koepelend orgaan dat de Leuvense.
studentengemeenschap naar buitenuit.
vertegenwoordigt. De ASR-struktuur!
leidde niet tot grondige hervormingen in,
organisatie en bevoegdheden van de,
onderdelen: de kringen en de raden,
bleven elk op hun terrein dezelfde rol I

De nieuwe organisatie was echter niet te
voorschijn getoverd uit het niets. maar
werd geënt op een reeds bestaande
struktuur: de kringen en de raden. De
meeste kringen bestonden reeds jaren.
sommige zelfs enkele tientallen. Ont-
staan op initiatief van protTen en stu-
denten als gezelligheids- en discussie-
vereniging per fakulteit, evolueerden ze
tegen het einde van de jaren '60 naar
louter studentenorganisaties op fakul-
taire of departementele basis en vormden
ze de grondslag voor menige politieke en
(studenten-)syndikale akties - wat ze nu
nog zijn. Ondertussen hebben de kringen
echter het evenwicht gevonden tussen
politiek-syndikale werking en dienst-
verlening; onder dit laatste hoort o.a. de
organisatie van een kursusdienst. kultu-
rele en sportaktiviteiten. de uitgave van
een tringblad. het opzetten van een fuiL.
Zoals reeds vermeld. groepeen een kring
alle studenten van een fakulteit of een
departement; ze vertegenwoordigt hen
naar allerlei organen toe. zonder onder-
scheid of de studenten in kwestie zich een
kringlidkaart hebben aangeschaft of niet.
Zo'n lidkaart is een intern instrument
waardoor de bezitter een aantal voor-
delen verkrijgt (bv. korting op een
kursus. reduktie voor een aktiviteit ... ) en
bezorgt de kring de nodige valuta om
manifestaties op te zetten.

Hoewel er wel 's nuances bestaan tussen
de kringen onderling. zijn ze intern
ongeveer parallel gestruktureerd. Het
belangrijkste orgaan vormt de algemene
vergadering: een min qf meer regel-
matige bijeenkomst waarop alle kring-
leden uitgenodigd worden om te debat-
teren en beslissen - bij stemming-over
diverse onderwerpen. Als dagelijks be-
stuur fungeert het buro, samengesteld uit
studenten met een funktie binnen de
kring en voorgezeten door de kring-
praeses of -koördinator (alhoewel man-
nelijk van titel kan dit ook een vrouw

De stille kracht Noten:
(I) In 1969 werd er al een Algemene
Studentenraad opgericht die echter maar
een jaartje funktioneerde en toen werd
opgedoekt, omwille van de logge struk-
tuur.

(2) De vorige twee jaren werd er telkens
een "hearing" ingericht (over: de wer-
king van Kultuurraad, de perseneels-
politiek van de ASR). Zo'n hearing heeft
geen officieel karakter; maar het bleek
een nuttige open vergadering te zijn om
diverse meningen over nogal kontro-
versiële onderwerpen aan bod te laten
komen die richting gaven aan verdere
besluitvorrnmg 10 de ASR-Stuurgroep.

De Algemene Studentenraad is mis-
schien een wat moeilijk aanwijsbaar iets
omdat ze in eerste instantie ee9 koördi-
natie- en beleidsstruktuur is; het werke-
'lijke gezicht van de ASR wordt gegeven
door de kondrete werking waarmee de
'raden naar buiten treden en door
"Veto", het blad datje nu in handen hebt
en dat wordt uitgegeven door de over-
koepelende organisatie- hoe "Veto" dit
doet. vindje terug in het "Redaktioneel".
Toch heeft er op het ASR-niveau wel
degelijk een werking plaats die zich uit
door koördinatie en overleg tussen de
raden, een dienstverlening naar de sturen
toe en een sekretariaat.

i1et belangrijkste onderdeel' van de
centrale ASR-werking IS de drieweke-
'lijkse bijeenkomst van de ASR-Stuur-
~roep. Waar de rol van dit orgaan tot
voor enkele jaren vooral beperkt bleef tot
'financiële aspekten (begrotingen en re-
keningen kontroleren en goedkeuren) en
praktische beheer-zaken. heeft ze onder-
tussen een volledige beleidsfunktie ver-
worven. De beheersmateries blijven een
belangrijk aandeel behouden (want een
organisatie als de ASR heeft met heel wat
praktische aangelegenheden te verwer-
ken). maar de nodige tijd wordt voorzien
om over inhoudelijke onderwerpen te
beraadslagen en te beslissen; deze wor-
den voorbereid via teksten die aan de
raden worden voorgelegd om daarna in
de ASR-Stuurgroep hun beslag te krijgen
(2). Zo was er vorig jaar een ferme kluif
aan de statuten en werkingsmodaliteiten
van Veto. en elk jaar vormt de goed-
keuring van de begrotingen voor de
nodige gespreksstof omdat een begroting
nu eenmaal een omzetting is van een
werkingsbeleid in financies.

~II'~ • t>., JlI~;'{ Air; ...&:alr~II11IL.'.-:- -.---I!\ j-
De gevaarlijke kanten van het kultuurbedrijf: barbeheerder Johnny
brengt een openlucht-projektiescherm aan op de muur van Aud.
Vesalius

Kultuurraad der Leuvense studenten / 't Stuc
De Kultuurraad der Leuvense Studenten is dat deel van de ASR dat
zich bezig houdt met de kulturele vorming van de Leuvense
studenten. Dit is immers iets dat aan de universiteit weinig of niet
gebeurt. Een universitaire opleiding heeft meestal enkel maar een
kulturele vorming op het oog in zoverre dat die ook de vakopleiding
ten goede komt. Zo is er kunstgeschiedenis, muziekweten-
schappen, ... etc. Spijtig genoeg moeten die mensen zich tevreden
stellen met de officieel erkende kultuurvormen en bovendien is er
geen sprake van een aktieve kultuur. De Kultuurraad poogt daar
zowel centraal, binnen 't Stuc, als in de kringen iets aan te doen.

dienstverlening. In het Stuc staan immers
.een aantal ateliers ter beschikking van
enthousiaste mensen die zelf aktief bezig
zijn met kultuur. Ook kan je er terecht
voor heel wat adressen van en informatie
over toneelgezelschappen. leerkrachten
kleibewerking. fuifzalen, geluidsinstalla-
ties •... etc.

En wie we met dit alles niet kunnen
boeien. willen we het volgende voor-
stellen: maak 's kennis met het laatste
werkingsveld van 't Stuc en kom een
pint je nemen in de Stuc-bar. Indien je 's
middags niet naar de Alma toe wilt, kan
je er bovendien nog een heerlijk broodje
verkrijgen. Om dit alles mogelijk te
maken bestaat er onder andere een
steunkaart van 't Stuc. die kan je voor
100 of 200 frank (afhankelijk van je
leeftijd) kopen. Dat je er ons mee helpt.
had je wel reeds door. Je komt er echter
zelf ook een hele stap mee vooruit: ze
geeft je belangrijke vermindering op
voorstellingen' (bv. 80 i.p.v. 120 fr) en
kursussen (bv 800 i.p.v. 1000 fr) die 't
Stuc organiseert. ja mag de ateliers
gebruiken en maandelijks vals de Stuc
voor Stuc (het programmablaadje van 't
Stuc) in je bus.

dans e-n videovoorstellingen. Er hebben
wel nog diverse andere optredens plaats:
rock-optredens zijn zeker niet van het
programma verdwenen. Samen met De
Andere film bieden we je nog regelmatig
een goede film aan. En tot slot bevelen we
je graag onze café-chantants aan waar je
regelmatig van Jazz kunt genieten.

Voor wie echter niet enkel wilt stilzitten
en kijken of luisteren. zijn er ook heel wat
mogelijkheden. Jaarlijks organiseert 't
Stuc meerdere kursussen. Voor toneel,
dans en video bestaat een gevarieerd
aanbod gaande van initiatiekursussen tot
tweejaarlijkse scholingskursus. Daar-
naast zijn er nog een aantal kortlopende
initiatiekursussen op het gebied van
fotografie. zeefdruk, salondansen .... etc.

Dit' îiáîstê sTu1t OOIêgëdeêfiêlij~-aan"bîj
een derde werkingsveld van 't Stuc: de

Dit laatste gebeurt via de Algemene
vergadering van Kultuurraad. waarin de
kultuurafgevaardigden uit de verschil-
lende fakulteitskringen zetelen. Op deze
tweewekelijkse dbijeenkomst wordt ge-
tracht overleg te plegen over een kultu-
rele werking in diverse kringen. Daar-
naast wordt ook aandacht besteed aan
alles dat zich op het andere vlak van
Kultuurraad. de Stucwerking, afspeelt.

De centrale werking is naar buiten toe het
bekendste werkingsterrein van Kultuur-
raad. In ons kleine landje wordt 't Stuc
vaak naast de andere kultuurcentra ge-
noemd. Meestal gaat het dan om een
konsert of een toneel- of dansproduktie.
die 't Stuc organiseert. Dit is een eerste
facet van de Stuc-werking. Waar vorige
laren een allegaartje van mogelijke
gêrÎrês àan boêï kwamêii, 1sSiîids 19U
gepoogd een accent te leggen o~ toneel,

\
i~ ~~---

Vrii.~1ium van Bios enkele jaren geleden in de Stuc zaal.

Verder kunnen we maar hopen dat we je
op één of andere manier geinteresseerd
~~qepA ll\.lle,l piel 'yQQI;.~eJltoneelstuk in
de anirnatiezaal, dan toch voor een koffie
in de bar ernaast.
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Kringraad .~
Studiedruk en Aggregatie 'ook dit jaar belangrijkste werking

lopen akademiejaar lag eveneens in de kringraaddelegatie. De laatste jaren
onderwijsbranche : de lerarenopleiding. dringt men er (omwille van de overbelas-
Ook hier lag de motivatie erg voor de ting van de meeste praesessen) op aan dllt
hand. Iedereen heeft al wel jeremiades ook meer specifiek onderwijs-geinteres-
gehoord over de slechte, vaak erbarme-. seerden vanuit de kring meekomen naar
lijke, kwaliteit van de lerarenopleiding de A. V.-Kriograad. Aldus kan er binnen
aan de unief, enkele uitzonderingen niet elke kringde legatie zelf een zekere taak-
te na gesproken. AI gauw bleek dat de verdeling tot stand komen, wat zowel
problemen zich niet lieten herleiden tot voor de kring als voor.de werking van de
sommige proffen die in de aggregatie- A.V. zelf heel wat voordelen biedt.
opleiding lesgeven, h~t. zit heel wat Het laatste deelgebied van de Kringraad-
d.iePli~kr.De lerarbenloPleldmg kampt n

l
a
l
- aktiviteiten kan omschreven worden met

me J met pro emen op zowat a e b k 'medebeheer' f. , . d di h . af d de meer a stra te term me eer 0mvo s: m e stu teric tmgen zon er-, .. ., H . .
lijk zijn er specifiek~ p~oblemen; st~k- :~s ~~~;!:~P:i~~~~~~~S~Ud;~t~:~:~
tureel en kwa finan~!enng aan de unief, tegenwoordigers in de Akademische
maar ook op wettelijk vlak.moet.er heel Raad (d.i. het hoogste beleids- en
wat veranderen. Afgelopen jaar hield een be r . d KUL )
werkgroep zich met de voorbereiding van sdlsstmgsortgadant van .. ,e ·...;~re<lu_Iv:..!
. . .' d . en e wee s u en enve ••egen~..,..~ 6" ....
dit <!ossler bezig: er wer een kleine in de lnterfakultaire A"tegatiek:om:mis."-
enquete gedaan onder studentenverte- . ( k .. ·'·d'e: 'v. .- A...... ., . ..•.•.•

genwoordigers-met-interesse-voor-ag- sre . een blomm;~t~le,.~., ; •.q9c+ Ç:-':'~I~"'rt~i''''
. Id hik ganepro emat,..;."" _~~e ..~,.~'O:l'mll...... .

gregatre, me~ verz_ame e ee wat te s- voor de Aka~llhftkaad) allildûidt. .(/. ~
ten en men interviewde enkele aggrega- H bliif ht ·' 't"-" l,..,. ;..:\a.;<;:~":'" h( . r t 0 h t blik . et Ij tec me mJ~!;r'V'I"J~'",
lespecla IS en. p e ogen I IS men van deze a{~lWaardiltdèn • .Binnen ;'de
bezig met de ve~er~mg van deze A V.-Krin aad w dên ~'dè agt~'...
gesprekken, zodat je m de volgend<:' grd""A':''Wd .•-s : )." .:i ... A,o.'

.. nummers enkele artikels die'ti.it deze p~nten v~n ~. ,,;il:. ~C_ R!!,!~,:-'"W,v,"
gevoerd en door diskussies met studen-. . 11 disu Y <I ~ Aifgregauekom:ntlliSit ViWt:atbèsp.ro!éCfl. c

ten.vertegenwoordigers heeft de ~. V. van :~er~;;:acZ~te~~ .:e:./~IiIIm! ..2::::, >:;:~~~:~%uele men~gs~!,$Çhil~ tlitge~räat ,,:\
Kringraad thans een stuk oplossing naar g .:",:i(::: ..... , .,.. , ""t::;:'j,?'}:; ,.,.:'$ ~n standptlnt~a#'Q •.~dpuntdat ,;".,;,
voor geschoven om de studiebelastings- Zoals je uit ~,~áä1ivai:1'!Wfj~~tt~~:i ~Il door de ~rttgèl\Wóordigers.op de .,.,'
problematiek op middellange termijn dossier reedSk~Up~ken,~~tIqmg:':' ~$f)eÇtievelijkt .vet~d~ vertolkt
aan te pakken. Een eerste poging om de raad :YOOf dèrg~lilk.~ t)!ldèrWilSitit1ma'~\ WW'd~. Aangézien ~~. I«\pgtaadaf_ge-
Akademische Raad voor onze aanpak te vallk'metw~\gfoepjIWdl.e.wltt,mtWzoi.jt vaartligde nor~aa1 ojïdé.belitilurSverga-
winnen bleef zonder resultaat, hoewel ~nnen n<i~~ lid '~Jeld$VC;)Q.$er&.,. ~~ van zijfl l>~jll8Ve.ooag uitbrengt,
men er ~ naar ons gevoel - niet in .:;~ii4tf ~rl(~H.rerbij wordeiifu*.µ;, uij'jij je dus ÓP.dj.t;hAA*Uw5vergadering
sl~agde onze argumenten te ontkrachte[\<?~ J~.;.,fuj~#~ri gehouden:~;~~'I;!t~~~'''96.~;~ver de Akade~i~~e ~aad-proble-
TIjdens de eerste maanden van hèf':;:z.owè1 Ä,VAeden als studenten'llett~ge"" ms,Udk informeren (je 'lltlidt ook 10 Veto
akademiejaar zullen we je via Veto ~~ 'woor.~ t~'-ae universitaire ':a4èhzi!:n w~l een versla&jé-) en, a1s.jt het met de
verder met het studiedrukdossier laten<fëen da&jeJ'ond de tafel zetten'q~ tofid ~rtgenomen stai:IEI»>lntttl nl.~eens bent,je
kennismaken. ,: •••. . '.:}~ bepaald thema (afgelopert-JIw~!'I \tU:!g,t-aadafgeváàf41~ daaromtrent in-
Het tweede werkingspunt van het afge>lr:~eet rond onderzoek en één ~<-roDd tl!f'_pejteren. Aldu$. ónt:staàt er een terug-

____________________________ ---------------- ..•.. ··:st.-uQij!(!ruk)te werken. i,'; .:..',:. . ..:,;;"." ~ c:-

r';': .' ,.\ ;,. <,(terwijl afgelopen jaar deze weritgtOepj~ ,.----,.;..-~ ......~.• ,.;i...i.. --------~.'; ,,<' '\'eerder 'ad hoc' ontstonden, wil·m.en~

Sportraad ... omdat je niet zonder kan ,=~:i~~h~~as~~~~~s~i~nj~:~~:
.,,;,. Iijke werkgroep in het leven roepen. lX:

,werkingsthema's voor 1982-'8Jzijntrou-
Maar misschien denk je alleen maar wat :' wens reeds va~tgelegd door de u.ittr~~
aan je buikje, je stramme benen en j~ de afgevaardigden: opdat hét\r«ds:
lome kop? Ook geen probleem : elke dag geleverde werk met zou verlOteIJ., ~t1.
kun je op het Sportcerärurn terccllt voor heeft me~ geopteerd om ve.rd~r te ~Il

een uurtje geleide kondltletraining, met studiedruk en ~ggregatle. ,:

Wil je met je vrienden, gewoon wat gaan De aandacht die binnen .{(~r~d
voetballen of tennissenof zo? poe maar, besteed. wordt aan de. knngw,I:~kin;8
op, maar reserveer wel tijdig een ter~m::.o~v~t die delen van de knngWCls:kmg di~
op het Sportsekretariaat. ,', ;,:,.;metm de ande~~. A·S.R.-;ad,en a;an. bod
. komen en waarvoor IHtWlsselell van
~e ziet het: het aanb~is groot genoegen ervaringen en coördinatie toch zeer
Iedereen k~n ~~n ~jn ~ekken komen, nuttig zijn: Gnfbaalwetk:ing, werking van
Voor de dUldehjk~eldWl~Len we nog even jaarpraesidia, lUUl~chl voor kringyer- ."
stellen .dat. het UDI~efSltair Spórl~trutr). kiezingen. De onthaalwerking van (fe
(Sportt~stttuut) niet all~ "<>?t '.S'po.rt-:: A.S.R. in de Halten (waar je dirV~t<l'-.
kotters bestaat en dat vanaf s mld~IlS", nummer gekregen bebt) wor(1t dan ook
IED~REEN er terecht I(a~ en wel tOf.p.:/·grotendeels door Kringraad georgani-
uur s avonds. . ,.;.,':',/; seerd, vooral dan dat deel waarVoor
Herenige watje nodig hebt VUó( dltàl,:eS' in~ensieve kontakten '!let .praesîdia en
is een sport kaart, die je dIt jaar' 2~-:' knng.medew~rk~rs verels~ ~jn. X~ éen
gedevalueerde frankskes zal kosten ·eff··'\ werking rond jaarpraesidia lfln. reeds:
die je kan bekomen op het .sek~tariaa~ :f~eermaals voorstellen ter tafel g~k.ó:me.n-,
dat gelegen is in het nieuw.gebeuw van ':dle echter d~r een geb.rek. ~n:::~
het Universitair Sportcentrur:n,Tef~u",;/t. krac~t. nog met aan. reah~tle :tO;e zIJn.
sevest 10I te Heverlee. " ... '.' .". ",,/fradilloneel verspreid ~nngra.a4. 0<:).11;

'; .;. ..;,.;;,{-ç~ affiche rond de kringverkiezingen
Wil je nog meer sportinformatie (nW&e,..::'ndie. meestal in april of mei plaatsvinden),
lijke sporten, uren der traininger4:pespre'!-)\:.w.aárin de stemgerechtigden wo~deri
king van terreinen enz ... ) sla ~~ 09lC:." atU)~~poord een duidelijk progfafuriia te
even het brochuurtje "sport 82-83~0.PCfl:>:':è1Sen van de kandidaten en de ~at,..:·'
(t~ verk~ijgen ~p.het ~portsekr~tad~.a:t;~':)Pta~a. ~\:. .
bij de inschrijving m de UDlversttelt~";:: Om.w.itle \van het luik kringwerJcing
halle) of kom gewoon even langs op llé1;::" :maakt de Praeses of coördinator \'Îïil de
sekretariaat, waar men je graag de nodi~\., fAAg, ~k ex officio deel uit värt de .
inlichtingen zal geven. Tot ziens.

".-..1 KRINGRAAD ......-------

De Algemene Vergadering van Kring-
raad is samengesteld uit de kringraad-
afgevaardigden van de 27 fakulteits-
kringen en vormt het belangrijkste
orgaan van Kringraad, de A.S.R.-ge-
leding waarvan men het werltingsdomein
met de drie termen 'onderwijs, kring-
werking en medebeheer' kan omschrij-
ven. De afgevaardigden komen om de
veertien dagen samen in deze Algemene
Vergadering (verder A.V.) om proble-
men uit dit werkingsdomein te onder-
zoeken en te bediskussiëren, maar ook
om beslissingen te treffen en initiatieven
te nemen.
Naast de A.V. bestaat er nog het Buro,
dat is samengesteld uit de vrijgestelden
(twee halftijdse krachten) en uit twee of
drie kringafgevaardigden. Dit Buro staat
- onder toezicht van de A. V. ~ in voor
het goede verloop van de dagelijkse
werking, de technische uitwerking van de
aktiviteiten en voor het opstellen van de
agenda van de A.V. Voor dit laatste'
wordt echter met de A.V. een termijn-
planninggemaakt met een timing voor de
belangrijkste agendapunten.

De werkingspunten, de 'dossiers' die men, Heel wat studenten moesten in het nabije
afgelopen akademiejaar binnen Kring- .verleden met" lede ogen toezien hoe
raad aanpakte in het domein van de programma's systematisch aangedikt
onderwijsproblematiek waren' studie- werden, hoe kursussen gestadig aan-
druk en de aggregatieopleiding. Omdat groeiden en hoe selektienormen (schijn-
de problematiek van het universitair baar?) de hoogte in gingen. Ook enquêtes
onderwijs erg breed is heeft men twee van het Medisch Centrum voor Studen-
thema's uitgekozen waarrond men een ten gaven indikaties in de richting van
jaar lang opzoekingswerk doet, voor- een toenemende studiebelasting. Voor
stellen uitwerkt en naar buiten toe Kringraad was dit alles reden genoeg om
lanceert,. kortom een hele kampanje de problematiek aan verder onderzoek te
voert. onderwerpen. Door het doornemen van
Sinds een tweetal jaren is het studiedruk- heel wat literatuur, door analyse van
dossier ongetwijfeld het aktueelste on- studiebelastingsonderzoeken door de
derwijsprobleem in studentenmiddens. Dienst voor Universitair Onderwijs uit-

veto -...+ stuurgroep A.S.R.

VTK's kwistaksrace : voor wie zichzelf soms geweld wil aandoen

Leuven is méér dan een universiteit, beste nieuwkomer. In Leuven
'''zitten'' is méér dan elke dag opnieuw kollege lopen, je te barsten
blokken of je onvervaard in het nachtleven storten. Als je dat nog
niet zou weten, dan weet je het alvast nu.

Regelmatig leven, goed eten en een klein
beetje, maar wel regelmatig sporten
kompenseert al veel en verhoogt in ieder
geval je weerstand tegen de jaarlijkse
griep- en examenepidemies .. Hiermee
vertellen we je niets nieuws, want elke
geneesheer zou je hetzelfde zeggen. Voor
de rest trek je er je plan mee.

Aan mogelijkheden om een beetje spor-
tieve ontspanning te nemen ontbreekt het
hier in Leuven geenszins. Voor elk wat
wils zeg maar, en daar willen wij vanuit
de Sportraad je zeker bij helpen en we
zijn er nog goed voor geplaatst ook. De
Sportraad is er immers door jullie en
voor jullie en elke fakulteit, studenten-
kring of peda heeft er een (sport)af-
gevaardigde in de Algemene Vergadering
die daar jullie wensen kan bekend
maken.

Wij stellen ons voornamelijk tot doel de
massasport te stimuleren en trachten dan
ook zoveel mogelijk aktiviteiten te orga-
niseren en mede te organiseren waar
iedereen kan aan deelnemen. Interfakul-
taire sportkompetities en tornooien, de
studentenmarathon Antwerpen-Leuven

(die ditjaar voor de IS' keer georgani-
seerd wordt en gewoon een "must" is
voor elke Leuvense student), de k nots-
gekke en spektakulaire kwistax-races op
het Hogeschoolplein, de 24-uren van
VTK-Sportraad die vorig jaar meer dan
4000 deelnemers naar het Universitair
sportcentrum lokten en het internationa-
le massasporttornooi in Tilburg, zijn
hiervan enkele voorbeelden.d

Ook kunnen de verschillende kringen bij
ons subsisies aanvragen voor sportaktivi-
teiten die zij zelf organiseren en kennen
wij subsidies toe aan de speciale sporten
(zeilen, alpinisme, speleo, zweefvliegen)
om deze meer toegankelijk te rnaken
voor alle studenten.

Natuurlijk kan het ook zijn dat je een
nieuwe sport wil aanleren, of dat je je
verder wil bekwamen in een bepaalde
sporttak ? Het kan, want in de zowat 35
mogelijke sporten wordt er Initiatie
gegeven door bekwame monitoren. Ben
je nogal sterk in één of andere sport? Dan
is er voor jou misschien een plaats in de
universitaire ploeg met mogelijk uitzicht
op internationale kontakten.

----! werkgroepen

- _,

A.S.R.--sckretáriaat
't Stuc (eersteverdieping)
E. Van Evenstraat 2D
3000 Leuven
tel: 016/224438
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De 24 uren van VTK: zelfs de stramste student heeft wel ooit eens een
paar rondjes meegelopen.

Kringraad
't Stuc (eerste verdieping)
E. Van EverrstraatZlö
3000 Leuven
tel: 016/224438

Sociale Raad
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
tel: 016/238575
en 016/229541
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Sociale Raad en sociale sektorI

Je hebt al gemerkt dat een studiesituatie naast studeren nog een
heleboel andere dingen bevat. Zo zal je in Leuven een kot moeten
zoeken, eten, kursussen kopen, inschrijvingsgeld betalen, ont-
spanning nemen of zelfs ziek worden. Begrijpelijk dat dit soms
problemen met zich kan· meebrengen en vandaar ook dat de
wetgever voorzien heeft dat aan de universiteit diensten georgani-
seerd worden die zich specifiek met deze problemen en met de
opvang van de studenten bezig houden. Het geheel van deze
diensten noemen we de SOCIALE SEKTOR: medische, sociale,
huisvestings en juridische dienst, dienst voor studieadvies en
studentenrestaurants. Het beleid hierrond wordt gemaakt op de
maandelijkse bijeenkomst van de Raad voor Studentenvoor-
zieningen (R.V.S.), die samengesteld is uit vijf prof essóren, vijf
personeelsleden én vijf, jawel, studenten. Deze vijf studenten
worden gedelegeerd vanuit de Algemene Vergadering van
SOCIALE RAAD. Hetzelfde gebeurt met de studentendelegatie
voor Acco en Alma.

koppelingssysteem waarbij op een drietal
weken tijd informatie en standpunten via
de A.V.-Kringraad en het kringbestuur
van boven naar beneden en (vooral)
omgekeerd kunnen doorstromen.
De meest typische aktiviteit die Kring-
raad afgelopen jaren in de sektor mede-
beheer heeft georganiseerd is wellicht het
zeer succesvolle konfrontatie-debat tus-
sen de rektorkandidaten. ter gelegenheid
van de rektorverkiezingen van mei 1981.
Alleen de overwinnaar van de verkie-
zingen zat niet in het panel...

We sluiten deze voorstelling van de
Kringraadwerking af met enkele diensten
die de Kringraad aan de kringen en de
kringwerkers biedt: in de eerste plaats
een stevige subsidiepot, waaruit een
'ÇeJjtjewordt toegestoken bij het uitgeven
van~, kringblad en pamfletten, bij
w#'k1W4s1s.udiereizen e.d.m. Voor het.
~~r~~\yan de subsidieaanvragen
.~~~r~t)#.!Wen Kringraad een Finan-
ç~}~:~~ie (niet te verwarren met
~ fl~'~iH~ontrolekommissie van de
1Vi:H~:Y~f'e~lil~genI).

Sociale Raad zelf nu is samengesteld uit
de sociaal afgevaardigden van alle fakul-
teitskringen die normaal op het einde van
vorig akademiejaar werken verkozen.
Een gans akademiejaar zal de sociaal
afgevaardigde je op de hoogte houden
van wat er in de sociale sektor te
gebeuren staat.

Daarna brengt hij, nadat ook iedereen
van jullie je zeg zouden moeten kunnen

::lff~~-~~~~Elr~1t.~I·~::::::;~~:;~~~;~12~~~:~:E~~~ie;~:~~~~
en door de akade-

erkende gesprek spart-
sociale sektor van de

maatregelen, die op het eerste gezicht niet
zo asociaal zijn, maar in de praktijk toch
zeer nefaste sociale gevolgen hebben. Om
te beginnen laben deze besparingen zich
voelen niet op één, maar op twee
vlakken: enerzijds de nationale proble-
matiek van de studiebeurzen; anderzijds
de ook nationale, maar regionaal te
organiseren 'sanering' van de sociale
sektoren.
Vorig jaar hadden we nog de aktie tegen
Bosmans, die een nieuw systeem had
uitgedokterd om de grootte van je
studiebeurs te bepalen. In zijn voorstel
werden de beurzen trapsgewijze kleiner
naarmate je uit een gezin kwam dat hoger
boven het Socio-Vitaal Minimum (SVM)
zat (296 165,- fr. netto belastbaar in-
komen in 1977).
De mensen die onder en op het SVM
zitten krijgen de maximum beurs (75000,
- fr.) ter waarde van de totale studiekost.
De studenten zijn bij monde van sociale
raad altijd tegen het voorstel Bosmans
geweest, niet omdat wij tegen inkomens-
herverdeling zouden zijn, maar wel
omdat we vinden dat je dit moet doen bij
de inkomens en niet bij de studiebeurzen.

. '.' . , c... . '.' . Terloops opgemerkt zie je bier dat het
iedereen die de·~jiudig~i:':M~fé\tut.Jij:,. werkterrein van sociale raad nauw raakt

~fs~~;!tj: ::z~~n ~'~I:.j~~';:at~~;~ij, :~k~~~~~~ ~:~~~~r~?te?t~
kapitaalkrachtige oudèi$' .ar... Int/Zóû ,.....'.' .
hier niets aan mogen lIti~nderëD.j~ ,"'Y.~Iwordt de studentenbewegtn~. korpo-
tijdlang heeft de overheid 4~~ viSk ~tlsttscher, brede maatsc~appehjke pro-
gedeeld: zowat vanaf de tweedif~eJd- .blemen komen er steeds.!"mder aan bo~:
oorlog werd er werk gem~aktY.á:IJq;en "'9~" t.erug te keren bij Bosm~s: hij
demokratisering van het 0it4~fW1M'en: :,,,{)~JI:t ook geen tegemoetko.mmg voor
wel zolang tot er voldoende .~dC.ts .en.. hen. die, ?nd~r het SVM zitten ".Het
...hooggespecialiseerde techniCÎ./v(,oiblm. ". Volstaat hier met oomeen beurs te k.njg~n

/=ff. )::;):J!i:,;{;:;';i:;:tl,:~~~~~~tf~1~~~:!t~:.,.:;~~~t~o:ar:~~ ~~u~~e=o~~~ Je niet
...... -.
Nog..een kritiek was dat je de SVM-grens
·,.iiit~ite overal arbitrair kan leggen, ook
··..ir. Volgens welingelichte bronnen zou
dan ook één van de voorstellen zijn

die dit jaar op tafel komen: de uitkerin-
gen berekenen op 80 % van het SVM.
Men kan dan wel grotere maximum-
beurzen uitkeren, maar men vergeet dat
men dit doet ten koste van andere beurs-
studenten, zijnde vooral studenten uit de
midden- lagere bevolkingsgroepen.

Dezelfde politiek wordt dan nog eens
toegepast op de universitaire sociale
sektoren, en treft .hier weer dezelfde

Isol staat voo~<fmg~~:lî~~;~·:~:~
organisatie te Leuven. Deze studenten-
organisatie is één van de vijf raden van de
ASR en heeft dus ook een specifieke taak.
Isol wil vreemde studenten opvangen
maar ook hun belangen verdedigen naar
de overheid toe. Vreemde studenten in
België staan soms zeer zwak in de
schoenen. In het begin snap je geen snars
van uurroosters, huurkontrakten, in-
schrijvingsformulieren ...
In een totaal vreemd land studeren
vraagt een enorm aanpassingsvermogen.
Bovendien hebben een aantal regerings- .
maatregelen de ekonomische situatie van
de vreemde studenten nog verzwaard, vb.
de verhoging van de inschrijvingsgelden
voor studenten van een aantal landen.
Daarom is het nuttig dat er zoiets
bestaat.
Isol probeert ook vreemde studenten
dichter bij elkaar, maar ook dichter bij de
Belgische studenten te brengen. Dit kan
doordat Isol , een aantal aktiviteiten
organiseert die zowel voor buitenlanders
als voor Belgen openstaan: ping-pong-
tornooi, voetballen, zwemmen uitstap-
jes, muziek- en filmvoorstellingen, fui-
ven, informatieavonden over problemen
in het buitenland, enz ...
De algemene vergadering van Isol be-
staat uit de afgevaardigden van de
verschillende nationale groepen. Elke
nationale groep heeft zijn eigen werking.

van 'Kringraad

SMrtsekretariaat
Tèrvuursevest 101
3030 Leuven (Heverlee)
tel: 016/233851 (toestel 134)

Home Vesalius
Vesaliusstraat 34
3000 Leuven
tel: 016/200670

o L
Ze organiseren een aantal akuvrtenen
zoals optredens uit eigen land, feestjes,
uitstappen, informatiebrochures over be-
paalde politieke situaties in eigen land ...
Hiervoor kunnen ze op subsidies en
intrastruktuur van lso I beroep doen.
Jaarlijks worden er in Isol verkiezingen
gehouden. De leden van Isol kiezen daar
hun voorzitter, vice-voorzitter, een so-
ciokultureel vertegenwoordiger, een se-
kretaries en een sportverantwoordelijke.
Deze vormen samen het uitvoerend
Komitee.
Elke student die interesse heeft voor de
werking van Isol en die ook informatie
wil krijgen over de aktiviteiten in Isol,
kan lid worden van Isol. Dit lidmaat-
schap kost 30 fr.

Isol beschikt ook over een kontakt-
centrum namelijk de Bar. De bar bevindt
zich op de Vesaliusstraat 34 en is
dagelijks open van 12 uur tot 02 uur. Je
kan er een sandwich eten, een koffie- en
een pintje drinken. Ook kan je er komen
ping-pongen, TV-kijken ...
De bar en de zaal worden ook verhuurd
voor fuiven. Voor informatie over de
voorwaarden kan je terecht op het
Isolkantoor (Vesaliusstraat 34). Elke dag
is er permanentie van 14 uur tot 17 uur.
Je kan ons ook telefonisch bereiken
tijdens de kantooruren op het nummer
01612006 70.

ZELF ...
f JtlNJ~!~A!l!91
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Naarmate het krisisbeleid van deze regering een steeds strakkere
greep krijgt op de sociale sektor, .is er een ware inflatie van pamfletten
en spandoeken aan de gang.
mensen.
Elke universiteit ontvangt van de natio-
nale overheid subsidies voor studenten-
huisvesting, kosten van de verschillende
diensten, studentenrestaurants, enz. Dit
totale bedrag moet elke universiteit over
deze verschillende posten verdelen. Door
het in gebreke blijven van de staats-
subsidies is dit al jaren een deficitaire
bedoening, zodat men ook hieronverant-
woord begint te snoeien. En meteen
ontstaat hier een tweede konflikt: stu-
denten kontra prof essoren.

Toen vorig jaar een verhoging werd
doorgevoerd van de alma prijs van 60
naar 65 fr. heeft sociale raad prompt een
betaalstaking georganiseerd. De reden
was dezelfde als bij het beurzenstelsel :
men raakt in hoofdzaak de financieel
zwakkeren, terwijl er in de universitaire
begroting nog een heleboel zaken zitten
die er volgens ons niet thuishoren:
zitpenningen voor professoren in beleids-
organen en subsidies aan het luxe-
professoren restaurant faculty club. So-
ciale raad stelde voor deze gelden over te
hevelen naar de sociale sektor, hierdoor
zouden we minstens één jaar uit de
moeilijkheden zijn.

Uiteindelijk bleek de universitaire over-
heid een trouwe volgeling van de rege-
ring: op allerlei manieren slaagde ze erin
verdeeldheid te zaaien bij de studenten,
zodat deze na drie weken betaalstaking
niet meer eensgezind konden doorgaan
om eventueel gelijk te halen op de lange
duur.
Ondanks dit alles blijft sociale raad wel
van plan om te pogen deze schijn-
demokratie te doorbreken: wat de akties
van vorig jaar hebben opgebracht is een
hoger politiek bewustzijn van de studen-
ten. Enkel wanneer dit nog voldoende
aangroeit en de studenten eensgezind
achter hun voorstellen blijven staan, zal
zowel de akademische als de nationale
overheid aan toegeven beginnen denken.
We beginnen alvast met propaganda te
maken om 's avonds i.p.v. 's middags
naar de Sedes te gaan eten.

Omdat er 's avonds te weinig volk"naar de
Sedes komt, werd door de Alma-
direktie beslist om nin oktober '82 in de
Sedes 60 i.p.v. 65 fr. aan te rekenen. Wij
zijn er zeker van dat ook dit de studenten
wel zal bevallen, niettegenstaande het
zogenaamde succes van de luxeschotels i>
90 fr. vorig jaar in Alma 2.

ga 's avonds eten in de
SEDES -

Vlamingenstraat 87
60 i.p. v. 65 fr.

Dit laatste experiment was zelfs in geen
enkel orgaan besproken, waarschijnlijk
omdat de direktie toch weet dat de
studenten tegen het onderscheid van de
biefstuk- en gehaktbalstudent zijn. Op
deze gecamoufleerde manier probeert
men een prijsdifferentiëring toch
door te voeren, en alle medebeheer
vanwege de studenten wordt nog maar
eens op de helling gezet.
Net hetzelfde hebben we gezien toen de
akademische overheid een brief rond-
stuurde naar de studenten met de
melding dat voor 1982 - 1983 een
huurprijsverhoging voor de universitaire
residenties zou toegepast worden van
10%. Dit terwijl op de Raad van
Studentenvoorzieningen alles nog in de
grootste onduidelijkheid verkeerde. Ach-
teraf werd zelfs deze verhoging onder
druk van de studentenfraktie nog gekor-
rigeerd tot 7,5%.
Je ziet dat de studenten, die niet te
vergeten ondervertegenwoordigd in het
medebeheer van de sociale sektor zitten,
het bepaald niet voor het zeggen hebben.
Een reden te meer voor jou om je aktief
met de problematiek bezig te houden.
Pas als men ziet dat de studenten grondig
geïnformeerd zijn en willen opkomen
voor hun eisen. zal men tot toegevingen
bereid zijn.
Houd daarvoor regelmatig kontakt met
je sociaal afgevaardigde en sociale raad.

Sociale sektor: wanneer de protestakties een ludieke wending nemen

\
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geïmproviseerdFree Musie '82WIM ••
neerd is of geïmproviseerd. Terwijl
vroeger het publiek een konsert zag als .
een evenement, moeten ~ nu slechts aan
een knopje draaien om de hele dag over
muziek te kunnen beschikken die als
behangpapier kan dienen.

Veto: De. vrij geïmproviseerde muziek is
meestal gebouwd op dissonantie. Moet die
dissonantie gezien worden als een zekere
vorm van aggressiviteit ?
Fred: Toen in de jaren '60 de Free Jazz
ontstond, was die inderdaad aggressief:
het was een nieuwe kunstuiting die een
oude uit de weg moest ruimen om zelf een
plaats te krijgen. Dissonantie werd daar
ergens gebruikt om ... een kortsluiting te
geven. Dat aggressieve karakter is nu
. afgevlakt: vrij geïirnproviseerde muziek
blijft dissonant, maar niet meer om te
shokeren, Net door die dissonantie wil de
uitvoerder een eigen, persoonlijke mu-
ziek kreëren. En dat is volgens mij niet
meer mogelijk in de oude tonale muziek,
die is totaal uitgeput.

Veto: In de muziek die je enkele jaren
geleden met Mustea Libera Antwerpiae
maakte. waren toch duidelijke melodische

herkennen ?

"WIM' Poel", een gelegenheidsgroep
muzikanten, samengesteld door André
Goudbeek. die in wisselende kombina-
ties drie opeenvolgende dagen improvi-
seerden. Het publiek kon zo de ganse
evolutie volgen die deze wissellende
groep onderging tijdens deze periode.
Ook de tweede rode draad doorheen het
festival was interessant: elke avond werd
er een klemtoon gelegd op de trombone
(Leo Verheyen, gekomponeerde avant-
garde, Garret List, George Lewis en véle
anderen ... ) en, in mindere mate, op de
perkussie.
"Er zijn al te veel festivals samengesteld
als een supermarkt," aldus Fred van
Hove, "met als enige bedoeling elk wat
wils te geven. Met zo'n leidraden wilden
we die mentaliteit vermijden en toch nog
een breed programma aanbieden, van
performance tot hedendaagse gekorn-
poneerde muziek. Maar de improvisatie
stond centraal natuurlijk."

dit jaar blijft echter bedroevend ..vcinig.
Maar wat wil je? Zowel publiek als
muzikanten worden kunstmatig van vrij
geïmproviseerde muziek geïsoleerd ge-
houden. Ik heb ooit eens in het konserva-
torium van Antwerpen op een leerlingen-
auditie iemand "vrije improvisatie" ho-
ren spelen. Maar die man speelde
François Gloricux!

13-14-15 Augustus, Free Music '82, of het negende festival van een
zekere Antwerpse "Werkgroep Improviserende Musici" (WIM) die
zich al tien jaar weet recht te houden, ondanks een wankele
financiële basis. Een festival dat net niet in het bluswater van de
plaatselijke brandweer is gevallen toen op 8 juli H. het Kultureel
centrum King-Kong, waar WIM gevestigd was, in rook opging,
Een handjevol Veto-redakteuts ging op zoek naar het toevluchts-
oord van Free Music '82. "In zaal Montevideo, mijnheer, aan het
Kattendijkdok." En zo zie je ineens hoe je als Veto-kultuurmede-
werker in de Antwerpse havenbuurten kan verzeild raken.
Een gesprek met Fred van Hove, pianist en WIM-bezieler.
Fred: WIM, de Werkgroep Improvi-
serende Musici is gemaakt om de situatie
van de improviserende muzikant in
België te verbeteren. Ze is in '72 ontstaan,
met als direkte aanleiding een kleine rel
met Jazz Middelheim, dat een Ameri-
kaanse vedette, Sonny Rollins, had
uitgenodigd. Die kon niet komen, en zijn
honorarium werd gebruikt om vijf Bel-
gische groepen te vragen. jVan die vijf hedendaagse gekornponeerde muziek,
hebben er twee geweigerd onder die maar voor die hedendaagse kemponisten
povere konditles te spelen. Een heel is ons systeem van muziekrnaken niet
aantal kunstenaars zijn toen naar ons "serieus" genoeg. Ook in de gekompo-
gekomen Om ons hun sympatie te neerde muziek is men steeds meer
betuigen, en uit die kern is WIM vrijheid gaan toestaan aan de uitvoerder, trekken Ie
ontstaan. Ons eerste initiatief was de zodat in sommige extreme gevallen onze ... - gegaan. Dat heeft zijn voor- en zijn'
inreichting van een alternatief festival, muziek enkel met die muziek verschilt Fred: Inderdaad, m een vnj grrt nadelen. Vroeger kwamen heel wat
dat toen in het Antwerpse kafee "De wat betreft het meer direkte, meer ensemble vonden we het gepast om a. en mansen gewoon voor de sfeer. Die bleven Dat gebrek aan publieke belangstelling is
Muze" is doorgegaan. (Ferre Grignard is "swing"karakter van onze free mus ie en taloe ergens een melod;e. t~sen ~e gooien, dan de 'hele avond aan de bar hangen, vooral dit jaar wel erg pijnlijk. Nu we niet
ook weeral dood, nvdr.) Toen leunden lhet meer mtellektualisti~he wat betreft s ee:" soort. vandver nssmg, r vODO'ren maar van de muziek hoorden ze niets. over de King-Kong kunnen beschikken,

di ht bii d J d' -' d . k erna Improviseer en we gewoon. at IS .,. all d " . d bb ldwe nog IC aan IJ e azz, maar oor die ander - germproviseer e - muzie . . cédé ,Het IS krisis, es wor t nu zo wat zijn onze uitgaven mmsrens ver u e .
de ontwikkeling van de improvisato- V J 11' I' 1 b d d een

l
dz~er prettllg

h
pro. e,. wandt zo n duurder, en die kategorie mensen komen Er is zelfs nog op 't laatste 't een en 't

. h . kb h di d moei eto: u te voetenje we ver on enmet e meo Je veegt a et vonge uit en aarna . .. f " . h d besnsc e rnuzie rac t Ie toestan moel- h d d k de muzi k ? k ' hl' met meer. Met als posure gevolg dat WIJ ander misgelopen toen et sta stuur
lijkheden met zich mee: men kan zo'n e en aagse ge omponeer e muzte . an. men weer met een se one el nu in staat zijn om bv. een Leo Verheyen de dag voor het festival in plaats van met
muziek moeilijk spelen in een ruimte Fred: Inderdaad, we kampen immers beginnen. te laten optreden met gekornponeerde de gevraagde 400 m2 houten vloer, met 36
waar ze pinten staan te tappen. Vooral de met dezelfde moeilijkheden: de pollutie * muziek, waarvoor het effektief stil moet m2 kwam aandraven. AI die zaken jagen
laatste tien jaar, nu men meer nuances is van het publiek door de industriële zijn in de zaal. en zoiets kan je enkel met ons budget pijlsnel de hoogte in, en we
gaan leggen. muziek is ten koste gegaan van de De centrale attraktie van het Free Music een echt geïntresseerd publiek. 200 zijn bijna volledig van inkomgelden
Zo is de VZW ontstaan. We verhuisden kreatieve muziek, of die nu gekompo- Festival '82 werd gevormd door de toeschouwers voor zo'n programma als afhankelijk.naar King-Kong en we stelden voor het .. ...

ministerie een uitgebreid plan op voor
jazz in België. De uitwerking ervan zou
3,5 miljoen gekost hebben en zou
voorzien in ruimte, opnameapparatuur,
opleiding, ". Als je die aanvraag verge-
lijkt met de subsidie van de opera van
Antwerpen: 200 miljoen I We hebben
ons voorstel ingediend bij vier opeen-
volgende ministers van kultuur, maar er
is nooit antwoord op gekomen. Op die
manier hebben we wél ontdekt hoe we
hier en daar een beetje subsidie konden
loskrijgen. Met veel geloop van het ene
ministerie vaan het andere.
In King-Kong hebben we nog acht
festivals ingericht - in '80, twee jaar
geleden, is er geen festival doorgegaan
omdat de subsidie van volksontwikke-
ling niet werd toegekend% We hebben
ook nog een tijd losse konserten ingericht
in Antwerpen, Gent en Brussel, maar zijn
daar wegens gebrek aan publieke belang-
stelling mee moeten stoppen. Verder zijn
er nog de workshops en de Workshop Big
Band, die openstaan voor alle geïntres-
seerde muzikanten.

Interview
met

Fred Van Hove

*
Veto: Wal denk jij over de publieke
belangstelling op dit Free Music '82?

*Brand in King-Kong:
"Het parket vermoedt politieke motieven" (D.S. 11/07/'82)

De materiële omstandigheden waarin dit
festival is moeten doorgaan waren niet
schitterend. In zaal Montevideo - een
oude hangar - was een tent geplaatst die
weliswaar de akoestiek reeds gevoelig
verbeterde, maar de geluiden van buiten-
uit toch niet kon tegenhouden. Een en
ander was het gevolg van de brand-
stichting in de King-Kong.

*

Tijdens de nacht van 8 op 9 juli werd brand gesticht op de
I'verdieping van het kultureel centrum King-Kong, Keizers-
straat 38, A'pen. De daders zijn langs de achterzijde van het
gebouw binnengedrongen en hebben twee brandhaarden
gesticht, op een dergelijke manier dat het resultaat fataal was. De
brandweer was weliswaar vrij snel ter plaatse, maar kon niet
verhinderen dat de eerste en tweede verdiepingen totaal
uitbranden,

dus vonden dat King-Kong te links
was. Maar er zijn zo veel hetzes tegen
ons georganiseerd, bv. omdat we
"dekadente films" draaiden. Die aan-
tijgingen kwamen van zowat alle
kanten, maar wat nu gebeurd is komt
duidelijk vanuit de rechtse hoek:
mensen dili.uitblinken in akties tegen
gastarbeiders. Vergeet niet dat wij ook
veel teater brachten uit de derde
wereld. De affiches van zo'n voorstel-
lingen werden dan regelmatig afgerukt,
er werd "NSV" voor onze deur
geschilderd, enz., .. Nu zijn dat in ce
kleinigheden. De tegenstellingen wor-
den blijkbaar groter en groter.
Over de brandstichters wil ik één ding
kwijt: Die mensen hoopten het "nest"
van de RAl. te vernietigen, maar ze
hebben enkel een progressief kultureel
centrum met de grond gelijk gemaakt."

De toekomst van King-Kong hangt af
van het stadsbestuur, dat eigenaar is
van het gebouw:"ln het beste geval
besluiten die om met het geld van de
verzekering het gebouw terug op te
richten, en dan blijft King-Kong be-
staan. Je moet ook in rekening nemen
dat wij heel wat kosten aan het gebouw
gedaan hebben. Toen wij het pand ter
beschikking kregen, stond er zelfs nog
geen dak op de zaal. We hadden ook
net de hele eerste verdieping ver-
nieuwd, omdat we daar op 18 augustus
een video cinema zouden beginnen .. "
Maar het stadsbestuur heeft nog niets

. . . u:en horen."

Fred: Wat was de King-Kong? Het was
gewoon een kultureel centrum, zonder
politiek doel. Iedereen kon de zaal
afhuren. Maar voor ons was die zaal
prachtig. Het was gewoon.een betonnen
doos, een oude wasserij, maar de muziek
klonk er fantastisch. De zaal is weliswaar
ongeschonden nu, maar het hele eerste en
.wecde verdiep is weg. Dus ook ons
volledig sekretariaat. Het is een klein
wonder dat we alle adressen van de
Workshop Big Band via allerlei om-
wegen heben kunnen bijeenkrijgen om
hun optreden op het festival mogelijk te
maken. Want alle fichées zijn weg. Enkel
de dossiers van Free Music zijn gered,
omdat ik die mee naar hUIShad genomen.
Voor de rest hebben we enkel één half
kwarto blad van de franse vertaling van
ons plan voor jazz in België tussen de asse
teruggevonden. En dat is alles dat er van
10 jaar WIM-werking bewaard is.
Wat betreft de motieven van die daders.
Van de meeste muzikanten'hier kan men
zeggen dat ze linkse sympatieën hebben,
maar ze zijn veel te veel met ~uziek bezig
om zich met politiek bezig te bouden.
Helaas, de King-Kong had nu eenmaal
de naam om links te zijn.

King-Kong heeft' hem geprogram-
meerd. Als Frans Marijnen met Came-
ra Obscura in Antwerpen kwam spelen,
waar kwam hij dan? Want welk teater
hier wilde alle stoelen achterstevoren
zetten, de zaal in twee verdelen en in
karré spelen? Niemand! King-Kong
wel. Ook WIM kon nergens anders

" terecht. Kortom, de zaal was echt
In Antwerpen zijn trouwens de laatste . ht al wat zich in het avant-

Veto: De muziek diejullie brengen, kan je tijd reeds meer linkse instellingen het gendc dOP in afspeelde : toneel film
di .n"? fr d I' . k gar e omeI" . , ,Ie ergens ajujnen , slachto rer gewor en van po itie e . k ..

. E Ki K If rnuzre ".F d : 0 keliik komt de vrij geïrn- pyrornarue. n ng- ong ze was
re: °dr5pron . IkJ de i I d reeds enkele jaren geleden het slacht- Waarom werd dit opzet dan gekelderd?proviseer emuzIe van e Jazz. n en "
beginne wilden we dus ook de traditione- ~~fer geworden van dergelijke ~rak- "Nu ja, van in het begin stond er op
Ie jazz in onze organisatie betrekken. tijken, toen met minder dramattsche King-Kong een stempel van RAL,
klTijdens onze Free Music festivals speel- gevolgen. omdat die mensen hier een vergader-
den we dan bv. oude jazzfilmpjes tussen Ivo van der Borght over de King- zaaltje hadden. King-Kong bood aan
twee akts en zo, gewoon omdat alle Kong: heel wat mensen de gelegenheid om van
improvisatie voortkomt uit de traditio- "We hebben King-Kong destijds op- de zalen gebruik te maken, en het is
nele jazz. Maar na een tijd zijn we tussen gericht om een leemte op te vullen in altijd de filosofie van onze leden
twee stoelen gevallen: de jazz-liefhebbers het kulturele leven te Antwerpen. geweest, dat ook de RAL daar moefit
konden die hele evolutie van swing naar Niemand anders wou hier zo'n variëteit vergaderen. Van wat die mensen in die
bebop en van bebop naar modale dingen aan avant-garde presenteren. Toen tijd hebben gedaan, is hoogstwaar-
nog wel volgen, maar vrije improvisatie Tone Brulin uit Maleisië-kwam, was er schijn lijk iets bijgebleven bij diegenen
ging hen te ver. Wat betreft klank- geen zaal voor hem "beschikbaar". die de brand gepland hebben, en die van zien Ir UJ-JTI-1V1U

materiaal stonden we heel dicht bij de~=======================i~--~~=======================._,.;.. .;... ,

In het gebouw zetelde officieel slechts
de beheerraad van King-Kong. Op de
tweede verdieping was tevens een buro
van de WIM, die in de zaal een maand
later hun jaarlijks free music festival
wilden organiseren. Fugitive Cinema
was (gelukkig) reeds enkele jaren uit
het pand verhuist.

MEDICAL ~BOOKS
FOCHPLEIN 13 LEUVEN . iel. 20.29.44

...)- • .._ -.- __ .__ .. '. __ ,.. .:e.-:~._ '.
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Veto? Retro! ***
Jongeren voor werk Karnaval en Verkaveling

\~'""
Vet~··o ]~~19

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 bet 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.· ~.

-------'2.6 .
. ~. ~

l I. . - ,....- . "

Danse Macabre van de Brusselse politie?

Sociale Raad wordt alsmaar vindingrijker in zijn akties. Maar of ludieke
manifestaties als deze het besef van het sociale belang van de
studentenvoorzieningen zullen vergroten?

LEZERSBRIEVEN
Reklame in Veto 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

Ik stel vast dat na twee gepubliceerde
lezersbrieven die de sex-rklame 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 over-
komt, als het tentoon spreiden van
'vrouwelijk schoon', hoef ik hopelijk niet
uit de doeken te doen.

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

Op donderdag 11 februari werden er
door het aktiekomitee "Gillenhof" op
enkele uren tijds 3000 handtekeningen
van verontwaardigde Leuvenaars en
Studenten bijeengehaald tijdens een prik-
aktie' in het Stadspark. In een pamflet
werd verteld dat al sinds 1978 de plannen
tot verkaveling van het stadspark klaar-
lagen. De aktie werd beëindigd door de
.tussenkomst van drie politieagenten. De
aktievoerders beloofden echter verdere
akties.

De aktieleider, ondervraagd door enkele
sceptische journalisten, kon weinig in-
formatie aanbrengen die al niet op het
pamflet stond. De informatie over deze
plannen zouden ze gekregen hebben van
een oppositioneel gemeenteraadslid, die
natuurlijk anoniem wou blijven. Wat
men met het verkavelde park ging doen,
daar was men het ook nog niet over eens.
De dieren van het park zouden geschon-
ken worden aan de zoo van Antwerpen.

Na afloop van dit gesprek bleef het
scepticisme. De redaktie van de Leuvense
stadskrant, het Dijlepaard, wist van
niets en dacht dat het om een studenten-
grap ging. Ook op de dienst urbanisatie
van 'de Stad Leuven kwam men uit de
lucht gevallen. En 's avonds verklaarde
burgemeester Vansina voor de Scorpio
mikrofoon dat het hier om een karna-
valsgrap ging.

Een geslaagde grap dan toch, waar 3000
mensen handtekeningsgewijze inliepen.
Natuurlijk blijft de vraag of de gevelde
bomen ifotoï nu echt ziek waren of ...

Jozef Schi Iderma ns
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Vertrouwelijke rijkswachtmededeling. aangetroffen in de geleende dossiers

Exclusief: de inhoud
van de geleende dossiers
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
stelden de aktievoerders o.a, dat "gewe-
tensbezwaarden volledig vallen onder
een militair regime" en dat "de ethische,
individuele motieven, die de 'gewetens-
bezwaarde' opgeeft, worden repressief
tolerant door de bureaukratie in de kiem
gesmoord". Zij vragen "heel beleefd
(eisen klinkt voor sommige mensen
onbeleefd): 1) ontheffing van het milita-
risme in al zijn gedaanten, 2) opheffing
van alle legers enzovoorts ( ... ), 3)vrij-
spraak voor Martin Van Kerrebroeck
(...)."

In een latere persmededeling verduide-
lijkte het 'Kommando Hem Day' dat ze
de dossiers slechts tijdelijk "aan elke
militaristische kontrole" hadden ont-
trokken. Zij vonden dat steeds meer
gegevens van burgers in allerhande
ficheringssystemen terecht komen en dat
dit geen goede zaak voor de demokratie
is. Deze dossiers van gewetensbezwaar-
den zullen in de loop van volgende week

aan de betrokken diensten teruggegeven
worden, zo deelde men aan onze redaktie (B h ldi -1' 1.1 • V.Kesc U ulgue lY.lartm . .

~
KARNAVAL EN KARNAV J~
Het weer zat mee, de publieke belangstel- trokken en tot de zonsopgang de ben""
ling was navenant en burgemeester uitslaan en wat vitaliteit ventileren voor
Vansina is een harem rijker. Ondanks het de grote trek naar de blok toe. 'Geef ons
verminderde startgeld dat door de Leu- geld, geen werk, onnozelaars" 't Zijn
vense biermultinational aan de deel- immers zotten die werken, vooral op
nemende groepen werd uitgedeeld. Dolle Dinsdag. Maar de publieke opinie

trekt op Aswoensdagmorgen naar het
werk, na een beroerde nacht vol voet-
zoekersknallen, studentenfanfares en TD
gedreun en dronkemansgelal. Een st u-
dentenberoering 'die eigen is aan het
wezen van de universiteit' zou Pierre De
Somer zeggen. Zoals het monster van
Loch Ness dook studentenstad Leuven
weer op om daarna 'te verdwijnen in de
kolommen van Veto. •

mee.

De slogans zijn doordenkertjes maar
draaien allemaal rond het heffen aan de
toog. 'Spenderen doet renderen', maak
dat maar eens aan Declerq wijs. De
dalende koopkracht zal ook zijn effekt
hebben op de omzet van geestrijk vocht
op de Oude Markt. Maar voor de tweede
en derde trein van start gaat, nog even in
de beurs getast, de kleren van opoe en
omoe of van uitheemse volkeren of
gewoon het bizarste assortiment aange- Lucien
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De aktie had ook ludiek gekund. Overdekte Stella-kraampjes van
waaronder de geur van verse pannekoeken opsteeg. Witte voor-
schoot jes. Hotdogs aan 60 fr. Sociale Raad heeft echter voor een
andere taktiek geopteerd. Na drie dagen betaalstaking kunnen we
zeggen dat het een schot in de roos is geworden. Er moeten al zo'n
tienduizend (10 (00) maaltijden aan 60 fr. in de (al dan niet) honge-
rige studentenmagen verdwenen zijn. De Alma "lokt" voor het
eerst een niet enkel door, honger gemotiveerde massa.

Maandag 4 januari, 11.15 uur.
Direkteur Mangelschots van de Alma,
en Jan Bauwens, beheerder van de
Sociale Sektor, arriveren in Alma II. En
niet om er te komen eten. Inmiddels
heeft Sociale Raad reeds een tweede
ticket-standje geïnstalleerd waar zoge-
naamde "nepkaartjes" áan de "nor-
male" prijs van 60 fr. v~n d'",hand gaan.
,Vijf minuten later gaat el' weer een stu-
dentenjob teloor. Mangelschots haalt de
verkoopster, van achter het .glas, Hij
overplakt meteen een helgroene aktie-
affiche met é'e~ andere waarop te lezen
staat: « Wegetis betaalstaking recht-

, streeks aan de kassa betalen. »
Veel effect had dat niet. Daarvoor stond
een perfekte praktische organisatie
borg. Veel aanpassingsmoeilijkheden
heeft 'de Almabczoeker overigens niet
gehad. Het enige verschil 'met vroeger
was dat hij zijn ticket niet aan de kassa-
juffrouw moest geven, maar aan de
collega-studenten van het betaal-
stakingskomitee. De kassa bleef echter
onverminderd 65 frank tikken.'
In de hal werd er intussen vlot informa-
tie verspreid over het waarom van de
aktie. Alle media kwamen aan hun trek-
ken. Maandag waren er pamfletten en
extra-Veto's; dinsdag een open brief
aan de akademische overheid. Dagelijks
gaan in het STUC twee zgn. komitee-
vergaderingen door die de aktie begelei-
den en medewerkers blijven ronselen.
Vanaf dinsdagavond zorgde een muziek-
installatie voor een heuse happening-
sfeer . Het entoesiasme kon niet op.
Reaktie bleef dan ook niet uit. "De stu-
dent" was tevreden: hij hoeft zijn
nieuwjaarsgeld niet te spenderen aan
duurder geworden tickets. Zelfs het
Alma-personeel bleek niet afkeurend te
staan tegenover het eisenplatform .
Nationale weerklank was dus enkel een
logische stap. Een voorpagina-artikel in
De Standaard. Ook in De Morgen en
Het Volk werd de zaak exemplarisch
genoeg gevonden om onder de aandacht
van het brede publiek te brengen. En 'dat
vond navolging. Dinsdagnamiddag werd
er op Sociale Raad door verschillende
nieuwsgierige krantenredakties geïnfor-
meerd hoe het verder verliep. Geen
geringe steun om de diskussie over de
sociale sektor te heropenen in een voor
de studenten gunstige sfeer. De betaal-

staking is dan ook een speerpuntaktie
voor het handhaven van een ernstig uit-
gebouwd net van sociale voorzieningen
aan de unief. De tijd zou wel eens rijp
kunnen zijn om een nieuwe konfrontatie
tussen de betrokkenen aan te gaan. Het
debat in De Valk van donderdag 7
januari om 20 uur moet een eerste stap
in die richting worden. Tot vanavond in
'De Valk.

AI dadelijk bij het begin van de aktie - maandag 4 januari, IJ.30u.,
kwam direkteur Mangelschots van Alma vzw poolshooge nemen. Na
wat onwennig heen en weer geloop sloot hij het Alma-Ioket en liet
bovenop de menu's het bericht aanbrengen dat er "Geen" Alma-
ticketten werden verkocht en dat de k/iënten direkt aan de kassa'
moesten betalen (foto). Dit bericht werd prompt onder eet
betaalstakingsaffiche verborgen. Waarna direkteur Mangelschot..
deze affiche met gepast ceremonieel wegscheurde.

De trouwe Veto-lezer herkent deze foto - genomen op de anti-
atoommanifestatie van 25 oktober te Brussel - wellicht nog. Sinds
die tijd zijn de diskussie-, werk- en onderzoeksgroepen rond oorlog,
vrede en bewapening als paddestoelen uit de grond geschoten. Eén
van die projekten, erg origineel nog wel, vond zijn ontstaansgrond
te Gent en wil een aktiegerichte schakel zijn tussen enerzijds
groepen die opkomen voor mondigheid en demokratie en
anderzijds kritisch-progressieve onderzoekers aan uniefs en hoge- Tenslotte werd overeengekomen dat de gele tickets vanaf dinsdag zouden worden "in gebruik"geno-
scholen: de vzw Vlaamse Vredesuniversiteit. , men. Dat werd eerst via de megafoon, vervolgens via de geluidsinstallatie omgeroepen.

-!)~rJS6 '(t!)Cnit102?6 1j~'Jti~id l~rf f1(JoW~3 -J~~~J:';{J'~";~~')'.')~'~";I)'r I~I;1.;;, -}~;;.--1 ~ _. ~~;, F<\4'\} t\ v. .: ~.~ )';.~~.,(\\) ')\~-~ ... i,~'r:l)...1 il~J~:'li; I ~I J

In Alma III - in tegenstelling tot Alma Il -heerste maandag aanvankelijk verwarring, Alma-tickets
werden normaal verkocht, doch aan de kassa weigerden sommigen de 5 fr. opslag te betalen. Zij wer-
den wél normaal bediend. Toen de leden van het aktiekomitee aanstalten maakten om ook daar de gele
tickets te introduceren rees er protest vanwege zaakvoerder Brusseleers. Over de toog (foto) gingen
beide partijen uitvoerig in op de boekhoudkundige gevolgen van de introduktie van de gele tickets.

Sympathisanten van Martin Van Kerrebroeck worden op 16 april te
Leuven voor het gerechtsgebouw door de rijkswacht uiteengeknuppeld,
terwijl anderen dossiers lenen uit het bureelvan de arrondissements-
commissaris. 0 De Jongerenmars : gewelddadige centrentatle 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 rnolotov-vrije nett's angels hetmet. • WiV

Informatienamiddag Wetenschap en Samenlevi~~t.

Genetic Engineering aktueel te Le~o ~<9

Op woensdag 28 april organiseerde de werkgroep Wetenschap en
Samenleving een informatienamiddag rond het thema "Beheersen
van erfelijkheid". De namiddag werd in twee delen gesplitst voor de
behandeling van de thema's "Knippen in Genen" en "Menselijke
Erfelijkheid". Voor de introduktie tot beide thema's was door de
werkgroep een videomontage samengesteld, welke met medewer-
king van verschillende leden van het akademisch en wetenschap-
pelijk personeel van de K.U. Leuven evenals andere onderzoeks-
instellingen tot stand kwam. Hierna volgde telkens een panel-
gesprek, waarin de vragen van' het talrijk opgekomen publiek'
beantwoord werden. Niet zozeer een studenten publiek misschien,
maar daar zal het jaargetijde wel een rol in spelen. '

Vredesunief Gent
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SPECIALE AFDELING
1ste VERDIEPING:

POP-FOLK-JAZZ

Speciaalzaak ~oor 'DJ's, dancing ...

LP's -20 % U.S.A. IMPORT

sfeer ...
als in de hemel!

Grote Markt 15
3000 Leuven
:rel. 016/23 1107

L. WO UT ERS
WETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL

kursussen

boeken:
exacte wetenschappen

geneeskunde
economie

toegepaste wetenschappen

Naamsestraat 48 3000 LEUVEN Tel. 016-23~34.81

HUIS DER RECHTEN
TIENSESTRAAT 53

.
REIS MET-JOKER'

Expedities .
Rondreizen .
Wintersporten .
Vakantiecentra .
Vrije verblijven .
Weekend trips .
Transport (vliegtuig,
. trein, boot en bus)JONG

':J'J .s '//lL7
':":;'1 YÀX:.À~j1~

·~i\j.A..)~i ).: /1\..=': ..\ ~-\.;;\/~ r;.=;,;-~ JOKER JONG TOERISME
Tiensestraat 193
3000 Leuven
tel. 016/22 6550

RESTAURANT

Specialiteit sausen en mosselen

Openingsuren: 12.00 u. - 15.00 u.

18.00 u. - 24.00 u.

maandag gesloten

........,... Muntstraat 34 3000 Leuven -016/224469

CAFÉ liJN DEN BOULE"
Augustijnenstraat 2 3000 Leuven

WAAR TRADITIE en NIEUW
mekaar ontmoeten

CRISTAL ALKEN en DE KONINCK aan 't vat

erten.r
_Sb·.rport Medlf!l~estraat

~O-24
LEUVEN

DE .S'PORTWINKEL
UW SPORTWINKEL

IN LEUVEN IS ER ZO
MAAR ÉÉN
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Pornografie: de vrouw als sle(eh)t genomen

Het zal dus zo wel zijn. Iedereen zegt het
toch: alle geschrijf komt uit het hart.
Vervreemding, woede, afkeer, verruk-
king, liefde doet naar de pen grijpen.

Het proza dat de redaktie bereikte n.a.v.
de Rex-reklame was daarvan weerom een
goede illustratie. Dit ging te ver. Veto
was in handen gevallen van de op
uitbuiting gestoelde grootindustrie. Als
het enkel de bedoeling was de reklame
zelf uit het blad weg te krijgen is het
gelukt: in de volgende Veto's werd het
aanstootgevende plaatje vervangen door
een neutrale tekst.
In dit artikel een aantal bedenkingen

rond pornografie en het radikale 'njet'
van de feministen. De redaktie hoopt
dat dit artikel evenveel reaktie zal
uitlokken, zodat er op deze pagina een
diskussie over het onderwerp kan be-
ginnen.

Als je er woordenboeken op naslaat vind
je onder pornografie "voorstellingen van
obscene zaken bedoeld om publiekelijk
te verspreiden". Dat laatste is belangrijk.
Menselijke seksualiteit is namelijk geen
'behoefte'. De Fransen spreken over
'désir' in plaats van 'besoin'. Door de
gave van de taal, doordat de mens kan
symboliseren, overstijgt hij de brute

Geachte Dames en euh... heren

P'hP.J.f~ '. \i'

Elf november. En terwijl de ene helft van
Vlaanderen Wapenstilstand vierde ging
de andere helft door met de strijd: op II
november vindt namelijk traditiege-
trouw de Vrouwendag plaats, de landag
van het feminisme. Plaats van handeling
was de Elisbethzaal te Antwerpen en het

programmaboekje vermeldde twee te-
ma's: een Balans van 10 jaar vrouwen-
strijd en Vrouwen tegen de krisis. Veto
was er ook en distilleerde voor u, tussen
standjes en teater, de dilemma's van het
feminisme.

feitelijkheid. Hij kan zich zaken voor-
stellen, fantaseren. Wat hij vindt (de
feitelijkheid) -kan hij op verschillende
manieren interpreteren. Zo ook voor de
seksualiteit. Menselijke seksualiteit is
meer dan 'doen', het impliceert ook een
geheel van voorstellingen, fantasmen.
beelden, die bij elke mens aanwezig zijn
en die in de literatuur als 'discours'
omschreven worden. Dit geheel van
beelden en voorstellingen dat onuitge-
sproken, verborgen kan blijven, kan
echter ook in woord en beeld geuit
worden. In dat geval kan het als
pornografie bestempeld worden.

Lucien '5 cornet
Staalarbeldert die betogen zijn
geen .'appe .tudenten waar de
rljktwacht weinig moeite mee
heeft, Vooral wanneer hun ge-
duid op I•. Ze zijn het over-en-
weer-v-praat over het ltaalplan
tunen ltaalberonnen, regering
en de EEG-kommlaale beu en ze
gingen verleden week naar het
Indrukwekkende EG-gebouw op
het Schumannpleln. Spltaell en
Mathot wa...n er ook bij en
werden door de baal. In de rug
geduwd: "Ça fait déjà trol. ani
qu'on attend." Profeaaor In de
IOClologle Spltaell verdwijnt na
enkele bedaarde woordj .. uit de
betoging voor een afapraak,maar
Guy Mathot, Inwoner uit Seralng
bij Luik, blijft mee opatappen.

Het EG-gebouw·wordt Itapvoete
om.'n~I(t. "Qu'elt-ce que tu
protège. 7", "ton p're I. ..t
ouvrter au.. I, non 7", "C'est dur,
hein, Ie chomage 7" roepen de
ltaalarbeldera naar de rljk.-
wacht. Maar "men" heeft Vlaam-
.. rIjklWachtera tegen Waal..
arbeidera geplaatlt en die begrij-
pen er nikt van, die t,achten
enkel "de .ubverale" uit het.
gebouw te houden, leverg .. fa
overigeni. De jonge rljktwachter
voor mij I. 21 jaar,' zijn vader
werkt op een mlnllterle, hijzelf II
.. n jaar In dIenat Applaus :
enkele harden hebben de verme-

tel held twintig verdiepingen
hoog óp de rand van het dak met
een FGTB-vlag te .taan zwaaien.
Binnen In het gebouw leg Ik aan
twee Duitseri uit waarover het
gaat. Ja, zeggen ze, In Duitsland
worden ook .taalbedrljven
ten, In Enen en Dortmund. De
Dultae vakbond DGB demon-
.t .... rd ook. Even verwarren ze
de groene vlag van de CSC
(Waall ACV) met "die Grünen",
De vakbondadelegatle heeft van
EG-kommiaaaril Thom en van
minliter Eyakenl beloften ge-
kregen dat er meer haalt zal
gemaakt worden van het ltaal-
plan. Dat voldoet de betogera
niet en ze trekken naar de neu-
trale zone In de Wetaltraat. Zon-
der veel moeite duwen ze een
prlkkeldraadveraperrlng opzij
(cfrl818 rulte,... ) en de verbauwe-
reerde rljklwachtera - Ichleten
met traangas. Dit geeft hen enig
re.pljt, maar niet lang. De prlk-
deldraadveraperrlngen worden
riaar de rijkiwacht gegooid, .te-
nen ploffen tegen de schilden, de
arbeidera willen naar de Lam-
bert-montetraat, naar de eerate
mlnl.ter, -All.. Mathot, all ..
Mathot, all .. l- zingen ze wan-
neer Mathot naar voor komt om
te onderhandelen. HIJtracht zijn
achterban tot vertrekken aan te
zetten, maar plotl ziet ook hij de
paarden afkomen. De menigte

.ruift uiteen, lang. betde k";)n.n
van de .traat, zodat de groep
ruItera Ingesloten raakt. Naast
enkele voetzoekera tuaaen de
paarden de dieren Ichlchtlg heb-
ben gemaakt, liaan de ruiters op
de vlucht, bestookt met Itenen,
fl8118n, bloembakken, vlaggen
en verkeerapalen. Maar op het
midden van de weg ltaat nog
altijd die mlnllterl61e grijze Ford
met lekke banden, de bestuurder
heeft zich ondertuaaen al wijse-
lijk onder de voeten gemaakt.
In hun haast zien lommlge rijk ...
wachtera de auto niet, de laatate
valt op het dak, en hij dondert
over de auto heen. De paarden-
charge maakt het Mathot en de
delegeea nog moeilijker om de
maaaa naar de buaaen te krijgen.
Met I')e.. Item gaat een woe-
dende ltaalarbelder tegen hem
tekeer, zijn linkeroog Itaat ge-
zwollen. Van achter de rljks-
wachtera wordt een manifestant
terug vrijgelaten, hij II duizelig,
zwijmelt over zijn benen. Er komt
een derde en een vierde charge
en het krullpunt begint er licht
gehavend uit te zien. Geen linkse
ekltremllten of autonomen die
vechten, maar moegetergde
ltaalarbelders, sommigen met de
helm van 't werk op, gewone
werkende mensen. Lel Métall-
lona lont Iympa. -

Luclen

Roelof Hartplein 4

Deze week loopt in 't Stuc "Roelof Hartplein 4", de eerste eigen
theaterproduktie va~ 't Stuc. Een opmerkelijk gaaf debuut, een heel
eigenzinnig koncept ook: de taal, als een eigen, soevereine realiteit
wordt getoetst aan de heel andere werkelijkheid van beweging en
beeld. Ze lichten op tegen de summiere achtergrond van het lijden
van het historische individu Jan Arends, een eenzame, wat gekke
Nederlanse auteur die in 1974zelfmoord pleegde door uit het raam
van zijn appartement (Roelof Hartplein 4) te springen.

Ik
schrijf
gedichten

als dunne bomend

W' V
ka~ zo mager 70
praten ~~
met de taal
als ik

In een inleidend filmfragment krijg je,
door de getuigenissen van vier personen,
een vermoeden van de vele, elkaar
tegensprekende facetten van de histo-
rische figuur van de schrijver. Een
moeilijk en onsympathiek mens, maar
tegelijkertijd een verbazend luciede en
begaafde schrijver. Met die wetenschap
moet je het verder stellen: het stuk richt
de focus enkel nog op de teksten van Jan

Film in Leuven
Deze week start een serie over het filmbestand in deze
universtiteitsstad. Na wekenlang rondzeulen met rekorder,
pen en papier hebben onze redakteuts een berg informatie
bijeenverzameld die ze na veel zwoegen tot een geheel hebben
weten om te toveren.

Deze reeks is ontstaan uit een aantal gesprekken met o.a. Dijk
(van de Rex), RasteJli (van de Studio, zie ook foto rechts), en
de mensen van D.A.F. (De Andere Film).

Een onthullende bijdrage die iedereen die eens graag een
filmpje gaat kijken, maar niet steeds vind wat hij zoekt, moet
interesseren.

.J.

Arends, met de verdichte wereld die
daarmee verweven is.

Koken op kot
gegratineerde macaroni (4 pers)

250 gr. macaroni
80 gr. boter
I ui
200 gr. gehakt
1/2 lauirierblad
250 gr. gepelde tomaten
zout, peper

Béchemel-saus :
I lepel boter, bloem
1/4 liter melk
I ei
50 gr. geraspte kaas
zout. nootmuskaat

Bereid de saus:
Laat de gehakte ui in de boter fruiten.
Voeg gehakt en laurier toe, en enkele
minuten daarna de tomaten. Zout en
peper erin, en laat ongeveer een uur
zachtjes sudderen, terwijl men af en toe
wat bouillon toevoegt. Neem van het
vuur en voeg de geraspte parmesaanse
kaas toe. Terwijl de saus suddert, de
macaroni in ruim water met zout koken
en daarna laten uitlekken. Meng de
macaroni en het vleesmengsel in een
schaal.
Bereid de Béchamel (boter smelten,
bloem toevoegen, en al draaiend met een
garde de melk toevoegen). Haal ze van
het vuur, en meng het geklopte ei en de
geraspte kaas er doorheen. Giet ze over
de macaroni uit, en laat in een gematigde
overn gratineren.

Smakelijk!

Carinne
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Alle artikels uit Veto's .)a,prgang 8: een overzicht

VETO~S INDEKS!
Op deze en volgende pagina's vind je zowat alle artikels die in Veto's jaargang 1981-
'82 verschenen zijn.
Zijn niet opgenomen: de agenda en de zoekertjes (kan je telkens vinden op de
achterpagina), de lezersbrieven (telkens op pagina 2), de aankondiging van
aktiviteiten en de reklame. (Voor een lijst van de adverteerders verwijzen we naarVeto
30, p. 13) De artikels zijn per rubriek geordend op kronologische wijze.
In de eerste kolom staat detitel (+ eventuele ondertitel), in de tweede kolom naam van
de auteur(s). Wanneer het artikel niet ondertekend was· hebben we ge.en naam
vermeld, tèr;Jzij bij een redaktioneel artikel ("Redaktie"). De derde kolom tenslotte
vermeldt het Veto nummer (Romeinse cijfers) en de pagina (Arabische cijfers).
Enne ... een indeks léés je niet, die gebruik je: voor exemplaren van Veto's uit jaargang
8 of voor artikels kan je terecht op de Veto-redaktie, 't STUC, eerste verdieping.

Frans. Smeets & Wim Verhelst

VETO
Redaktie
Redaktie
Redaktie

1,22
XXII,1
XXII,S

Overzicht 1981-'82

Vetp wil dringend eigen statuut
Alles wat je steeds wilde weten over Veto, maar
niet durfde vragen
Re(f~ktioneel
Redaktioneel
Veto gekraakt?
Redaktioneel: KRI-MI-NEEL
Veto verdacht van heling.
I U hebt het recht te zwijgen.")

Redaktie
Redaktie
Redaktie
Redaktie
Frans Smeets

XXII,2
XXIII,2
XXVIII, 1
XXVIII,2
XXVIII,6

COLUMNS
, Lucien Elke Veto,

pagina 2
Veto XX-XXX
voorlaatste,

pagina, tenzij
XX,S
XXI,S

LUClENS CORNER

KRETEN EN GEFLUISTER Wim Verhelst

STUDENTEN
Internationaal
Nederlandse impressies
(Over studenten en medebeheer in Nederland)

XXIV, 5Leo Paesen

Nationaal
Belgische studentenpers vaart in de mist
( Schamper is niet meer") .

Redaktie X,2

Regionaal

Tony Groven
HOP
J.F.
KVHV

* Verenigingen
111,8
V,4
V,4
V,12
VIII,4
IX,9
VIII,9

XV, 7
XV, 7
XVI,1
XVIII,7

XIX, 1

IFK: energierijk ...
KIB: Even voorstellen
Europakring : Europa en zijn defensie
U.P.: Vrouwen Kristendom
KVHV aktief voor amnestie .

Hollandia Lovaniensis
KIB: Minister van buitenlandse zaken Nothomb
IFK zet werking rond energieprojekt verder
1nformatief spelmateriaal
NSV niet erkend

COS: Eerder bevestigen dan herbronnen .
("CVP-studenten hielden eerste kongres") .
Studiedag IFK

Tony Groven

M.L

-Medewerkers (j~argang 8)
Joris Leynse, Guid6 Janssens, Polleke Bijnens, Marijke Bosmans, Dirk Cos,
Relinde Baeten, Pieter T'Jonck, Wannes Vandenbroeck, Bruno Leynse, Stef
Vanthuyne, Luc Vanheerentals, Luc Vanderhaeghe, Robert Nuyts, Jean
Halflants, Luc De Petter, Jan Sempels, Lambert Swillens, Ingeborg
Verplancke, Jan Heyrman, Jan Goossenaerts, Bart Lemmens, Erik Van
Grieken, Louis De Meuter, Jozef Schildermans, Leo Paesen, Peter De Jonge,
Eric Vanhaeren, Wilfried Allaerts, Johan Seynaeve, Adelin Degroote, Filiep
Canfijn, Luc De Munck, Wim Verhelst, Wim De Mont, P. Poinet, Luk Lente,
Luc Baltussen, Jan Deltour, Emmy Desmet, Veerle Van de Velde, Veerle
Draulans, Jos Verhuist, Tony Groven, Dirk Roekaerts, Guido Van Steendam,
Mark Eelen, Jan H. Verbanek, Wim Van Damme, Frans Smeets, Mark Lens,
Frans Decroos, Ludo Froyen, Carine, Michel Van Hamme, Mieke Cantineaux,
Johan Schoenmakers, Mia Ctaes, Jos Vandikkelen, Tom Van Cleemput, JO,
Rudy Ceuppens, Derwès Ferho, Paul Aernouts, Liliane Van den Berk, Anne
Verbanek, Jean Vanempten, Dirk De Naegel, Luc Duhayon, Dirk Eggermont,
Pol Rodts, Brusic, Marc Vandenberghe, Erik Van den Begin, Guy Libens,
Dries Deleenheer, Jos Vos, Eric Junes, Mariena Dewulf, Johan Thys, Dirk
Vansintjan, Marleen Wynants, H.-Paul Cloesen, Stef-Lambrecht, Rie Kegels,
Mark De Rijdt, Michel Roelens, Johan Aerts, Sandra Denis, Luk Bierens,
Kristin Van Hoolst, May VaR Boxel, Sulaiman Datuk, Frank Uyttendaele,
Greet Huysmans, Marieke Carijn, Johan Vandervloet, Marleen Martens, Tom
Melsens, Pol Malou, Mark Hendrickx, Jan Galle, Piet Lietaert, Ine Lips,
Caroline Deleu, Nicole Coreman, Dirk Thys, Hans Van den Broeck, Jean de
Béthune, Fons Van Kal,Jteren, Frank Beeusaert, Raf Pepels, Joris De Rijek.

Eén van de duizendBBL-kanwren is in uw buurt.
Zijn raadgevingen en diensten kunnen u
het dagelijkse leven vergemakkelijken.

U bent er van harte welkom.
Denk eraan.

De -001. denkt aan U•••
- lIonIt Bnassel Lambert

Een spagetti in ge GEUS

een koninklijk besluit

Naamsestraat 10, Leuven
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Ru/terr ingegooid bij KVHV
("23 februari: karnaval")

Persmededeling KVHV
NSV: Heimwee naar "heil"?
(Vrije Tribune)
.Grootse Europaweek op komst
(Europakring, 1 tot 4 maart)
Was tegenbetoging noodzakelijk?
(Vrije Tribune)
Agalev-KUL wil patstelling dogmatisch
links rechts doorbreken (Vrije Tribune)
E"ergieproblematiek en gemeenten
C'lnterfakultaire Kring organiseerde kongres")
COS-standpunt over tegenstelling links-rechts'
(Vrije Tribune)
NSV~ Heimwee naar "heil"? (deel 2)
("Oe politieke beginselverklaring")
Protea Studenten Vereniging: Recht op antwoord
(én antwoord van de redaktie)
Voor God en Vaderland
(NSV-avond "Nationalisme en levensbeschouwing"
met Marcel Brauns)
Achtergrond: Op zoek naar Marcel Brauns

Studentenfeesten Seniorenkonvent
Apartheid: een misdaad tegen de mensheid!
(Vrije Tribune)
Besparingen aan de unief
(COS-avond met kabinetsattaché Coens)
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Wim Verhelst

KVHV
Eric Junes

HOP

H,-Paul Cloesen

Dirk Vansintjan

Wilfried Allaerts

Johan Aerts

Eric Junes

Protea Studenten

Wim Verhelst
Paul Bijnens

Wim Verhelst
Paul Bijnens
Wim Verhelst
Anti-Imperialistische
Bond

\Pol Malou

XIX, 7 IDrie fakulteitskringen publiceren Open Bdef

XIX, 7 I (Bijzonder Diploma wordt afgebouwd in CeCoWe)

XX, 12

XXI,4

XXI,5

XXII,7

XXIII,4

XXIII,5

XXVI,1

XXVII,3

XXVII,3

XXVIII,1
XXVIII,6

.;

* Algemene Studentenraad (A.S.R.)

XXIX, 1

Kringraad : beter archief zal Jan Sempels
inspraak studenten verdiepen
Kringraadwerking : studentenvertegenwoordiging Jan Sempels
op Akademische Ra~d
Naar een volledige vernieuwing Bruno Leynse
(Interview T, Melsens, Voorzitter sociale raad)
Vergissing Redaktie
ASR- Totaal: een eigentijds soort-, muziek-, Redaktie
vormings- en infoprogramma
Affiches moeten opnieuw kunnen geplakt worden,
vindt Financiële Kontrole Kommissie
Opnieuw affiche-ruimte op de kampus Redaktie
10 jaar studenten-inspraak aan de unief Jan Sempels
(Kri ng raaddebat)
Zware ontgoocheling na Sportraad van 18/1 Jan Roels
Open brief aan de vice-rector Raad van ISOL
10 jaar studenteninspraak aan de unief? Jan Sempels
(Kri ngraad-debat)
Open brief aan Sociale flaad Joris Saeys

Bruno De Wannemaeker
Bert Onzea
Mark Hautekiet
WERKEN IN DE A.S,A.
Deel 1 : Meer vertrouwen en minder formalisme

Deel 2: Vrijgestelden zijn ook mensen
Uitspraak over inspraak
I.!(ri ng raad-debat)
Vefklezinfl studentenvertegenwoordigers
(Akaderniscna Raad,
Interfakultaire Aggregatiekommissie)
Verkiezingen in Sociale Raad

Het wordt weer een druk jaar in WINA
Ga je geografie studeren?
Onthaal 1ste kan oriëntalistiek en slavistiek
Onthaalaktiviteiten 1ste kan kunstgeschiedenis
Open deur .., om mee in huis te vallen
(De Germanentie weerom een succes")
Onthaal pol en sok
Politika
IMet interview met 1ste kanners)

Uit het rijke Germaanse leven

Politika heeft een kringwerking, u ook?
Muziekhistorische kring: Godelieve Monden
igitaarconcert)

Stratenloop van New York overschaduwd
(6 november)

Apolloon : boekenbeurs en nog heel wat anders
Opmerkelijk kort (kringbladen) (1)

(2)
Politika: weer druk in de weer

14de studentenmarathon :.de heropstanding ?

Beschouwingen bij VTK's kwistaksrace

Luc Baltussen
Frank Uyttendaele
Frank Uyttendaele

Redaktie

VII, r
VIII,1

XVII,8

XVIII,1
XXII,3

XVI,6
XXIV, 1
XXIV, 5

XXIV, 9

XXIV, 8
XXV, 1
XXVI,3

XXVI,3

Leo Paesen XXIX, 3

* Fakulteitskringen
1,5
1,5
1,5
1,5
11,4Louis

coördinator germanentie
Wim Verhelst

Wim Verhelst

Wim de Mont
Wim Verhelst

Jozef Schildermans

Wim Verhelst
K,G.

Johan Schoenmakers
Ambiance in de chicane C.M.
Katechetika op toeren Jos Vandikkelen
("Interview met een preses, of nee, een coördinator")
Germania's popnacht
VTK-24 uur
Politika presents

Dooprevue germania
Sportkot geklopt in 24 uren
Het beste uit de Kringbladen

(1)
Interview met Luc Huyse (2)
UP over "studenten 1982"(3)
"Eerherstel voor Jos Vos" (4)

24 uren ... ola-olalala
BD 'ers blijven op hun honger zitten
(Bijzonder Diploma CeCoWe wordt afgebouwd)
Studiereis theologie naar Straatsburg
Psychologie en pedagogie staken ook
VRG stopte staking na 2 da!1en
Psychologie en pedagogie staken verder
Politika staakt vandaag
Biologie bestaat 30 jaar

Wim Verhelst

J.D.
Redaktie

Jozef Schildermans

Redaktie
AV

Johan Van der Vloet
Lucien

Wim Verhelst
Redaktie

VIII,4
IX, 1
IX,5
IX,5
X,1

X,3
XI,3

XVI,3
XVII,3

XI, 1
XXbis,3

XX,9

11,5

VI,1

11,4
111,6

111,6
IV,8
IV,9

V,4

V,4
VI,6
VII,5
VII,5
VII,6
VII,7
VII,7
VII,8

1,4

Nieuw akademisch jaar gestart
Voortbestaan universitair rekencentrum bed~eigd ?

Walesa eredoktor KUL? (A.R. 141)
Studentenvertegenwoordiging Aka,1emische Raad
De Somer praat niet onder druk
I Akademisètle Raad 142 abrupt geëindigd")

"België is een waterhoofd"
(Interview met vice-rector Taver,nier)
Prijsverhoging in Faculty Club
IDe toekomst van de universiteiten)

Kwalitatieve universitaire expansie (1)
Kwalitatieve universitaire expansie (2)

Nieuwe computerexploitatie mag niet méér kosten
rAkademtscne Raad 144)

Verdere protesten van Ekonomika
Musicologie zal niet ageren voor
behoud sociale sektor
Germania 's' fantastische feestweek
Politika voetbalt interprofessioneel
AI wat we vragen is een "speelplaats"
(Theologisch kringnieuws)
Nasleep van "ontzet" Politika
De zaak W. Van Str_aeten versus Humo

Even Gaaz terugnemen
. (VTK-verkiezingen)

Een slappe bedoening
(Verkiezingen in katechetika)

Sociale sektor bedreigder dan ooit
(Opening akademiejaar '81-'82)
Het kan nog rustig ook ... Van het Westelijk front
niets nieuws ... (Opening Akademiejaar) ,

Warm applaus voor studentenspeech

Apolloon, Ekonomika,
VTK

Guy Libens, preses

J.N.
Wim Verhelst

Wim Verhelst
Johan Vandervloet,
verantwoordelijke Kerk
Peter De Jonge

Jos Vandikkelen

(vervolg op pagina 25)

XVI,3

XVI,3
XVIII,1

XVIII,8
XX,2

XXIV, 9

XXI,3
XXV, 8

XXVIII,1

Bruno Leynse

* Akademlsche Sektor

XXIX, 2

Peter De Jonge
Pieter T'Jonck
Peter De Jonge
Pieter T'Jonck

Universiteit niet konkurrentieel in gericht onderzoek Redaktie
Opening akademiejaar : rechtzetting Redaktie
Studentenspeech op akademische opening Redaktie

Kreditpuntensysteem
Spelen met studiedruk
("Normstudent en normatieve studielast")
Projektonderwijs in Bokrijk : moet je meemaken
Enkele uurtjes "on tbe stage" of zinvolle integratie
in het schoolbedrijf? (De stage in het onderwijs)
Studiedruk : filosofie doet ook mee
Studiebegeleiding en slagen zijn twee
(Interview met Jan Van Damme)
Programmawijziging voorgesteld in Dierkunde
PROEFEXAMENS •

(1) Voor de student, over de prof
... en niet omgekeerd!

(2) Profiel van een ideaal
Commissie 'Ad Hoc' geeft goede resultaten
(Medebeheer binnen godsdienstwetenschappen)
Waarom je geen tijd hebt om dit artikel te lezen
(Over studiedruk)

i Studenten KUL spenderen ieertiitcs gemiddeld
; 140 miljoen aan cursussen en boeken .

I 2de kan psychologie en pedagogie boycotten
I eerste college sociale psychologie
, Kursus Nuttin
I
Dit staat niet in uw cursus, maar
alles mee te maken (ACCO en de
economische realiteit)

Studentensport aan de KU Leuven
Leer zweefvliegen aan de KUL
Nieuw bestuur universitaire sport
I' Na overlijden G, Deleu")

Jan Sempels

Jan Sempels
Jan Sempels

Redaktie
Jan Sempels

Frans Smeets
Bruno Leynse
Jan Sempels

Jan Sempels

Jan Sempels

Luc Baltussen
Luc Baltussen

Jozef Schildermans
Mieke Cantineaux

Luc Baltussen
Luc Baltussen
Lambert Swillens
Wilfried Allaerts

Luc Baltussen

Jan Sempels .
Lambert Swillens
Luc Baltussen

Sociale Raad

Wim Verhelst

Redaktie

Frank Uyttendaele

Redaktie

11, 10
111,3
IV,3
IV,3

VII,3

IX,3
IX,3

XIIbis, 3

XIV,8

XV,3

XVIII,3
XIX,3

XX,3

* Onderwijs
IV,4

V, 3

VI,6
VII,4

VII,5
VIII,3

XI,3

XVII,4
XVIII,3
XXIII,4

XXX, 1

* Kursussen
11,3

XVII,2

XVIII,.l

XXIX, 4

* Sport
I, 1

111,7

V,4

Sociaal
MAATSCHAPPIJ

Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België,
1890-1914 (boekrecensie)
De Odyssee van een marxist
(Recensie, Mandels recentste werk over Trotsky)

Jeugdhuizen : dicht?
Persmotie Bijzondere Jeugdzorg
(Tegen tombola-aktie GB en Airtour)
10 opvattingen over sexualiteit
(Stellingenspel over anticonceptie)

Karnaval en Betoging
"Iedereen mag de fiche van mijn melkboer inzien,
die van mijn bierhandelaar, daar heb ik
bezwaar tegen" (over privacy en chips)
Verontruste Historici en Extreem-Rechts
Palasthy in Leuven

XIV,2
XIV, 11
XV, 1
XV,3

XV, 3 I Aktie aan het rollen
XVI, 1 Verwarring in Medica

Rechtshulp in België
(Interview met Bernaar Hubeau, Wetswinkel A'pen)
Open brief aan de Raad van de Orde der Advokaten
te Leuven (Beroering in de rechterlijke wereld)

Jozef Schildermans

Lucien

Guido Janssens

Wilfried Allaerts

Jozef Schildermans "
Leo Paesen

Frans Smeets
Jean de Béthune

Leo Paesen

VII, to

XV,3

XIII, J.
XVli,8

XIX, 1

XX,5
XXIII,6

;,~ XXIV, 3

~. XXIX, 6

I * Rechtshulp
XI,1

* Sludentenaktifis

XXIX, 7

Hans Van den Broeck
Johan Seynaeve

111, 1
111,1

11, 1

11,8

11,9
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ravenstr.ll - arendstr.15
3000 leuven

de appel
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VINA- BAR
'R. c.He.veRLe~g~ veld lC1O.t'l

u,~lenen vz.,
plat"c:... .

cesSetre3
Ci!3setto~0I1

oIit:. "J

KRITAK
boekhandel

misschien de literairste
wellicht de sociaalste

ongetwijfeld de 'potltlekste
en dan hebben we het nog niet over onze afdelingen
ecologie/feminisme/landeninformatie/pedagogie/
engelse en amerikaanse pockets/filosofie/poëzie/

en modern antiquariaat

KRITAK
meer dan alleen maar een boekhandel

Vesaliusstraat 1 • 016/23.12.64

oude markt ~1 leuven

>r
CD
Zo

...alle werkdagen,
lekker middagmalen!

. soep vld dag: Inbegrepen
brood: Inbegrepen
spaghetti Bolognalse:·: 90fr.
filet amerlcaln : 125 fr.
keuze tussen koude vls- of vleesschotel

vanaf 125 fr. tot 160 fr.
keuze tussen 3 warme vls- of vleesschotels

vanaf 125 fr. tot 160 fr.
170 fr.

-----RESTAURANT
SELF-SERVICE

georg~
Hogeschoolplein 15.

Leuven
Ingang Bar

Open elke werkdag
tussen 12 en 13.30 u.

biefstuk:
met naar keuze, zonder beperking In
hoeveelheid: groenten vld dag, appelmóes,
salades, frieten, gekookte aardappelen,
kroketten, puree of rijst (2x per week)
nagerecht:

prijzen inclusief BTW

30 fr.
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(vervolg van pagina 23)

Asociale maàtrege/en in kadoverpakking
Overzicht stakingen
Betoging 15 oktober
1500 betogen tegen Bosmans
Sociale Raad organiseert zgn. betaalstaking

Toen de tickets ge/11werden ...
(Geslaagde betaalstaklnqen in Alma's)
Bedrijfsekonomische visie en sociaal engagement
botsen (terwijl studenten zelf voor eten zorgen
in Alma)
Bijzondere vergadering
studenten vertegenwoordiging ..
De brandbrief van Tevemier
... en de repliek van Sociale Raad
Prijsverhogingen gaan door, protesten ook
(Onrustige weken in Leuven)
1200 betogers voor sociale sektor
Nog meer volk op betoging
(Terwijl oppositie van gematigde fraktie sterker wordt)
Reeksen interpellaties op Sociale Raad
(N.a.v. evaluatie aktie)
Aktie gaat ondanks adempauze door
Rektor noemt sociale sektor "privilegie"
(Op Patroonsfeest van onze universiteit)

Raadpleeg de zwarte lijst
(Sociale Raad deed onderzoek huisvesting)

Heb je nog geen kot? Bouw een iglo!
(Maatregelen van de KUL inzake studenten-
huisvesting 1981-'82)
Huurprijzen van de meeste koten mogen
niet omhoog (B.S. 30/12/'81)

De huurprijzen en de Raad Voor
Studentenvoorzieningen

Numerus clausus : de beperking van het aantal
geneeskundige studenten
Eerst op pensioen, dan pas huisarts?
(Zgn. Hoge Raad wil huisartsenopleiding op 9 jaar)
Studenten geneeskunde halen slag (bijna) thuis
(In kwestie studieduurverlenging tot 9 jaar)

Fak. Aktiekom. Geneesk.

Redaktie
Redaktie
Redaktie

Bruno Leynse
Frans Smeets

Bruno Leynse

Vice-rector Tavernier
Buroo Sociale Raad
Frans Smeets

Frans Smeets
Bruno Leynse

Bruno Leynse

B. Leynse, F. Smeets
Bruno Leynse

Redaktie

Frans Smeets

Jan Bauwens

Tom Melsens

111,3
111,3
IV,2

X, 10
XJlbis, 1
XIII,1

-,

XIV, 1

XVI,8
XVII,1

* Huisvesting
1,2

XXVII,1

XIV, 1

XIV,3

XV,1

XV, 1

XVI,1

XVI,8

XIV 9

XVI,1

Stef Vanthuyne

* Opleiding geneeskunde

Praesidium Medica

Preses Medica

XVIII,1

Open brief aan alle politieke partijen

Persmotie

* Democratisering van het onderwijs

XX,3

(Interview met I. De Lanoo over
sociale herkomst van de studenten)

Aantrekkellïk, maar elitair (1)
Universiteit nog steeds sociale woestijn (2)

Studenten en vakbonden dagvaarden staat
(Wegens laattijdig uitbetalen beurzen)
Voorstel Bosmans

tenschap
Strategie van de kleinschaligheid
(Een kongres over (av)anti-psychiatrie)

Strategie van de kleinschaligheid:
een kontroversiëet kongres
Wetenschap en Samenleving
"Wetenschapsfilosofie" Introduktiemethode
Wetenschapsdynamika
Studiegroep "Prognose"
Sociobiologie: schakel tussen biologie
en maatschappijwetenschappen?
Misverstanden rond evolutie
Interview over (anti)psychiatrie
(Veto sprak met Ronaid Laing)

Kernenergie: gevaren van lage
stralingsdoses overschat?
Strategie van de kleinschaligheid
(kongresuoek)
Genetic Engineering aktueel te Leuven
(Informatienamiddag wetenschap en samenleving)
Biologen in de industrie
Seksualiteit bij gehandikanten:
zo ongewoon misschien? (Boekbespreking)

Gezondheid
Inenting tegen griep zinvol?
Werkgroep Gezondheidszorg
Transcendente Meditatie:
meer dan een ontspanningstechniek
G. V.O. - Werkgroep Voeding

Geef ons heden ons dagelijks brood
... maar vergiftig ons niet
De tuberculinetest of ons blind vertrouwen
in de Westerse geneeskunde

Feminisme
Wandelen in de Brusselse periferie
(Nationale abortusbetoging)
Geachte Dames en eun ... heren
(10de vrouwendag te Antwerpen)

Femina Ludens
De vrouw tegen de Krisis

Andreas Burnier : Verknechting en verlossing
van de vrouw (Grandma of the feminist revolution)
Pornografie: de vrouw als sle(ch)t genomen
In onze serie "lullige titels": de zaak Eliane M.
Bevrijdingsstrijd van vrouwen in EI Salvador

Vrede
Vredesmars 23 juli 1981 •

Nationaal Aktiekomitee
Nationaal Aktiekomitee

Hans Van den Broeek XXVIII,1
Hans Van den Broeek XXIX, 5

* Studiefinanciering
Herman Francq I, 10
Hans Van den Broeek
Herman Francq
Hans Van den Broeck

Luc Vanheerentals

Leo Paesen

Dirk Roekaerts
Guido Van Steendam

,
Wilfried Allaerts

Wilfried Allaerts

Leo Paesen

Wilfried Allaerts

Luc Vanheerentals

Wilfried Allaerts

Wilfried Allaerts
Wilfried Allaerts

Adelin Degroote

Mia Claes

Wilfried Allaerts

Patriek Vankrunkelsven

Emmy Desmet

Emmy Desmet
Peter De Jonge
Pieter T'Jonck
Eric vanriaeren
Liliane van den Berk

Redaktie
Emmy Desmet
Veerle Draulans

XXV, !)

XXVIII,4

XXIX, 4

- XXX, 11

XXV, ~

XIV,5
XXV, 7

1,24

V'15
V 015
V,12

VV8
XI,4

XI,4
XI,10

XX,4

111,~
IV,9
VII,1>

IX, 10
XIV, ~

IX,6

X,5

Staat SIPRI model voor vredesinstituut aan de KUL?
(Frank Barnaby in Leuven)

(vervolg op pagina 27)

11,14

1,7

Redaktie
Redaktie

Redaktie

Redaktie
Luc De Munck
Luc De Munck

Waarom (geen) Euroraketten?
Opwarmertje voor 25 oktober
UNO en ontwapening (1)
UNO en ontwapening (2)
(N.a.v. de Week van de Vrede)
We shall overcornet
(Voor de weinigen die niet in Brussel waren)
We hebben angst
Literatuurwijzer i.V.m. ontwapening (1)
Literatuurwijzer i.v.m. ontwapening (2)
Frank Barnaby:-Raketten in West-Europa
verlagen onze veiligheid
Is de rakettenbetoging nu door de Russen
gefinancierd of niet? (Interview met Luk de Rooms)
19 december '81: anti-oorlogsdag
11 maart wordt ook aan de KUL een Vredesdag
Gen. De Cremer : "De eer het eerst een nucleair
wapen af te vuren ... " (Liberale studenten over
bewapening)
Alternatieve colleges over vredesproblematiek in
alle tekutteiten
Tegen de demokratisering van het slagveld
(Filosoferen over oorlog en vrede)
De aanval de beste verdediging?
(J. Galtung over alternatieve veiligheidsmodellen)

Aandacht voor vredesopvoeding bij
bij eksakte wetenschappen
Een frisse wind waait te Gent
(De VZW Vlaamse Vredesuniversiteit)

Leo Paesen

Leo Paesen
Luc De Munck
Luc De Munck
Luc De Munck

Paul Arnouts

Anti-oorlogskomitee
Redaktie
Lucien

Redaktie

LB

Relinde Baeten

Michel Roelens

Wim Verhelst
Marieke Ca rijn

Repressie
Een nieuw traangas: een zaak met een luchtje
(Na Dodewaard ...)
Rijkswacht jaagt op windmolens
Wat nu gebeurt is puur machtsexhibitionisme
(Veto sprak met Lode Van Outrive)

Politie provoceerde
Wel en wee van nonkel sûreté
("Staatsveiligheid, u zei ?")
Klachten en rechten hand in hand:
De rechten van de arrestant!

Jozef Schildermans

Wim Verhelst
Luc Vanheerentals

- Klachtenburo Leuven
Frans Smeets

. Klachtenburo Leuven

11. 1
11. 3 Totaalweigeren

"Voor ons is het oorlog" (Interview met
totaalweigeraar Peter Vanhoutte)
Pro Justitia?

Jozef Schildermans
Jean Vanempten
Jozef Schildermans
Frans .Smeets
Frans Smeets
Redaktie
Frans Smeets

Martin Van Kerrebroeck, een begrip
Gewijzigd standpunt B.D.J.
Exclusief: de inhoud van de geleend

"

'oseier«
Geen begrip voor Martin?
16 maanden geëist tegen totaalweigeraar)
Ooggetuigeverslag van een arrestant
Martin Van Kerrebroeck: 4 maanden effektief
("Totaalweigeren een wanbedrijf 7")

I, 9 I Vier maanden effektief, bij gebrek aan beschuldigde Frans Smeets
IGesprek met totaalweigeraar)

Jozef Schildermans
Frans Smeets

11,6 Martin Van Kerrebroeck: het vonnis

Koen Nyssen: alweer een politiek gevangene
Rechter Flor De. Cooman
Frans Smeets

11,14
111, 1
111,5
IV,8

V,6

V,6
V,7

VII,12
IX,8

X, 7

XI, 11
XVI,6
XVII,6

XX,3

XXII,3

XXII,4

XXIII,3

XXV,3

11,15

XV, 7
XX,1

XXVII,S

XXVII,7

XXIX, 6

XIIbis, 4

XXIII,8
XXIV, 1
XXV, 4
XXVI,1
XXVI,4

XXVI,4
XXIX, 1

XXIX, 8

XXX, 14
XXX, 14

BINNENLAND
Nationaal
Studentenstemmen brengen geen verandering Redaktie
8 november: een gedwongen volksverhuizing Mark Lens
Kraken voor werk
IABVV-Jongeren bezetten fabriek)
Hugo Camps over politiek: Lucien
het betoog van een ethicus
Louis Van Geyt: Het standpunt van de KPB over Mariena Cewulf
de Europese integratie
VPZ = V+ P + Z? IVlaams Progressief Zangfeest) Filiep Canfijn
Stakersdagboek : warme verbittering Filiep Canfijn
Iboekbespreking)
Jongeren voor werk Leo Paesen
Procession à droite, contestation tout droit Leo Paesen
IRellen op de Jongerenmars van ?4 april)
De bourgeoisie in de Belgische politiek Verontruste Historici
iDebat met A. Mommen)

Regionaal.

11, jI

Charkawa 11.11.11-aktie
lover Leuvense 11.~1.11-aktie)
11.11.11 Leuven steunt Tanzania Wim Van Damme
Karnaval en Verkaveling Jozef Schildermans
Karnaval en Karnaval Lucien
Tsjiep, tsiiep, tsiiep: buy me! Jan H. Verbanek
iStraatmus wil aktie voeren voor buurttuin)
Bezetting Tuin De Walque Frans Smeets
Einddag Stuc-bar Leo Paesen

XXX, 16 I Wat is het verschil tussen demokratie
en censuur?
Scorpio zendt opnieuw info uit

11,1 1101.6 Mhz

Vrije radio
Scorpio: de tokete radio op 101.6 Erik Van Grieken
Statuut voor lokale radio's? Luk Lente
Een statuut voor de Franstalige lokale radio Luk Lente
Lokale radio's en basisparticipatie Luk Lente

Redaktie

VI,1
VI,4

VII, 11

X,1

XX,11

)lXI, 1

XXI, ~.

XXVI,1
XXVI, ::;

XXVI,8

/

11,16

V,11
XIX, •

XX,l
XXVIII,8

XXIX, 1
XXX, 13

1,2
IV,2
V, 2

VI, :?

XVI,1

XVII,8
XXIV, 3
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CAFE
•

OUDE MARKT 21 LEUVEN
( DE KONINCK V~N'T VAT)

De ASLK, dat Is de bank in je buurt.
In zomaar even 17 ASLK.-verkooppunten
in en om Leuven kun je terecht voor al

je geldzaken.
Toch goed om te weten als [e nog zo een
beetje je weg zoekt in het wereldje van

de unief ...

Jan Stasstraat 14-16
'Goudbloernhof" Fonteinstraat 75/11
'St. Kwintens' Naamsestraat 166
'Tiensestraat' Tiensestraat 216
'Centrum' Naamsesteenweg 163
'Tabor' Tervuursesteenweg 190-196
'Tiense poort' Tiensesteenweg 94

Diestesteenweg 52-54
'Vlierbeek' Gemeentestraat 5
Pater Lievenstraat 3

Aarschotsesteenweg 361
Mechelsesteenweg 1

Bosstraat 106

Schoolstraat 38

Vlinderstraat 5
Diestsesteenweeg 47

Oud-Heverlee Fonteinstraat 2

Leuven 220721
237357
234075
239450
233797
239636
259990

259871
255154
256394

445022
20 2165

489082

238272

460630
258729

229093

Foto~opies en verkleiningen'

SNEL EN GOEDKOOP!

Vaartstraat 8 Leuven
Tel. 016/22 71 67

.

ASLK~
de bank in Jebuurt.

Heverlee

Kessel-lo

Wilsele

Bertem
"...;; I Heren!

Korbeek-lo

Linden

BÓEREKOT FAKBAR
open op dinsdagavond

en
donderdagavond

waar? kelderverdieping .fakulteitsgebouw
Kardinaal Mercierlaan
Heverlee

" ... Onze bar, de trots van Bacchus."
dus ...

H. Hooverplein 26 3000 Leuven

UNIEK
RUSTIG

CENTRAAL GELEGEN

eten en drinken, schappelijke prijzen
snelle en verzorgde dienst

open van 's morgens -tot 's motgens (7.30 tot 4.00 uur)
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Ekonomie
De neoliberale heimwee naar de jaren '30
Studenten conservatiever? Rudy Ceuppens
('Gevolg van de onvermijdelijke ekonomische krisis 1')

Rudy Ceuppens

Tekens aan de vrouw?
Vrouwen aan de wand!

IX, 4 IDe Voer: een droevig land~chap
XIX,3 Not a pretty discussion

("Film: Schandaal 7 Subversie 7)

Ongekontroleerd Beeldgeweld
(" Altered States: één wervelende show")
Droef Samengevat: laatste kreten

I van een cinemastad
Deel 1: macht en onmacht van Jean PubIIc

Roef, samengevat: laatste kreten
van een (s)ex-cinemastad

Deel 2: De Distributeurs = alle kaas
op Joep Sin aas

WERELD
Buitenland
Anwar Sadat: De executie van een verrader of Filiep Canfijn
de spijtige dood van een held van oorlog en vrede?
EI Salvador : 2 jaar burgerlijke-militaire junta Veerle Draulans

. EI Salvador Komitee

Angoià: een andere vorm van gehandikaptenhulp Jos Verhuist
in de derde wereld
Zuid-Afrika: "Waar almal thuis voel" Akza
Stilzwijgen is onmogelijk voor ons Derwès Ferho
(Een kleine kennismaking Filiep Canfijn
met het Koerdische vraagstuk)
Conference of Academies for a Democratie Society
(Akza-petitie)
De toestand in de wereld Jozef Schildermans
(Recensie van 'The State of the World Atlas')

De rechten van de mens in Irak Brusic
Lid van Salvadoriaanse syndicale
studentenorganisatie te Leuven
2 februari: twee jaar terug kreeg Mgr. Romero EI Salvador Komitee
een eredoktoraat
Met Mitterand de verbeelding aan de macht?
(Alain Krivine in Leuven)
Zuid-Afrika zonder restricties zou Zuid-Afrika
niet zijn (interview met een Zuidafrikaans student)

Een tango tegen Reagan
(Journalistenforum over Midden-Amerika)

Boel te Chooz

Lucien

Jozef Schildermans
Jean Vanempten
Lucien

Nicaragua is nog niet vergeten. ("Hoe werd het
geld van de 11.11.11-aktie besteed ?")

Haïti: blauwe zeeën, bruine stranden,
zwarte armoede.
Redde Margaret Thatcher Engeland van het failliet? Rudy Ceuppens

Jozef Schildermans
Johan Thys
Werkgroep Derde Wereld
Stef Lambrecht (Protos)

Wim VerhelstApartheid moe nle zijn nie
(Verslag van de anti-apartheidsavond van 4/5/'82)
De lotgevallen van een priester-ontwikkelingshelper Pol Rodts
(In gesprek met pater Schildermans)

Ekonomie
entles en de sixties : kan onze democratie

'Oewelvaart niet aan?
(Een artikelenreeks van het LVSV)

Wijlen De Markteconomie (1)
Wijlen De Markteconomie (2)

Het Liberale Recht op Eenzijdigheid
Na Re(a)gan kwam De Clercq, en toen
was er niets meer
~. een broeinest van uitdagingen
De wereld: een kruitvat
met de Derde Wereld als lont
Verbrandt Europa haar eigen toekomst?

Rudy Ceuppens

Marc Vandenberghe,
LVSV
Rudy Ceuppens
Rudy Ceuppens

Rudy Ceuppens
Rudy Ceuppens

Rudy Ceuppens

111,4

Menuet: een singel op 33 toeren gespeeld
("Visie op de film")
Interview met producent Fons Rademakers
Vrouwen film ... Zet je Metis?
BIechtrommels en Brecht-rommel
("Ist auch in Deutschen Kinema alles vorbei ?")
Het meisje met het rode haar
Het risorgimento tussen Verdi en Gramsci
(Enige aantekeningen bij Senso van L. Visconti)

Die bittere Träne der Jan Von Banck
(7 maanden pellikule in Leuven)

IV, 10
V,S

IV, 11

Oef, samengevat: laatste kreten
van een ex-cinemadorp

Deel 3: En de ezel, hij stampte voort
Asphaltnacht: Film, drugs, rock 'n roll

IX,9
X,4

XI,7

XIII,7

XIV,4
XV, 2

XV, 3

XVII,7 I Literatuur

XX, 10

XXVII,4
XXIX, 8

XXX,3

XIII,4
XIV,6
XIII, ~
XIV, 10

XV,4
XVIII,5

XXIII,3

XX,5 W.F. Hermans; Uit talloos veel miljoenen
Rechts-Radikale strips in opmars?
Thomas Bemhard, De Stemmenimitator
Een samenzwering van idioten
(John Kennedy Toole)
Literatuur is politiek (in Zuid-Afrika)
(Interview met Nadine Gordimer)
Rondom Nadine Gordimer
Crime de la Crime
(Raymond Chandler)

"Ik wil best klassiek worden"
(In gesprek met Louis Ferron)

Jaques Prévert
Kees VarrKooten in Literatuurland
tRecensie van Veertig. Drie Verhalen")
Land in zicht
(Literair tijdschrift New Found Land")
Joy Division, Rilke, Visconti : back from the grave
('Kijk, R.I.P. leeft al een beetje ... )
John Irving: The Hotel New Hampshire
Herman Servotte : De Simulators
Stefaan Van den Bremt: Mijn verbeelding
is jouw slaaf niet

Ann Beattie op haar plaats
(Recensie van 'Op zijn plaats")

XXI,1
XXI,4

XXI,8

IX,4

I, 15
1,17

Muziek

Op de pik getrapte
Cinefielen
Jan H. Verbanck
Marcel en Z.

Jan H. Verbanck

Mark Merrickx
Jan H. Verbanck

Jan H. Verbanck
Marq Eratum

Jan H. Verbanek
Marco 'Gelati' Solo

Mark Anon,
cum fogelkuifken
Jan H. Verbanck

Jan H. Verbanck
Emmy Desmet
Mark Eelen

Marleen Wynants

Jean Vanempten

Jan H. Verbanck
Marko N'dingi

Eric Vanhaeren
Wilfried Allaerts
Peter De Jonge
Jan Deltour

Jan H. Verbanck

Anne Verbanck
Jan Deltour

Jos Vos

Greet Pluymers

Jozef Schildermans

Peter De Jonge

Jan H. Verbanck

Paul Van Damme
Eric Van haeren
Jan Flamend

Eric Vanhaeren

Gewogen en te licht bevonden Jozef Schildermans
(Recensie van Herwig Arts' . Het Ongeloof Gewogen")
Dit uitzicht: een plek om te blijven Paul Van Damme
(Recensie van Rutger Koplands "Dit uitzicht")

KULTUUR
Bevroren verandering (over design)
Je kan niet met 100000 Elvis Presley's zijn!
(Gesprek over Avant-Garde)
KLAPSTUK
Beuys: hoe kunst een sociale skulptuur
kan worden
E PERICOLOSO SPORGERSI
(Centraal projekt Kultuurraad)

Het is gevaarlijk naar buiten te leunen
Waar beiaards thuis zijn

Een eençriipend« terugblik op moderne kunst
(Overzichtstentoonstelling Léon Spilliaert in
museum voor schone kunsten te Brussel)
"Aksenten leggen!"
(Interview met Theo Van Rompa,ey, Kura)
VETO'S KUL TUURKA TERN

Architektuur
De dood van de moderne beweging
(Recente architektuur)
Mens en omgeving,
keten van oorzaak en gevolg
Architekten doen hun eigen zin!
(Een overzicht van het post-modernisme)

Film
Peter Gordon : Video
Gouden ijzeren Wajda

Resnais' atoombom: liefde

Pieter T'Jonck
Guido Janssens
Jan Heyrman

Pieter T'Jonck

Redaktie
Redaktie
T.V.C.15
Pieter T'Jonck

Pieter T'Jonck
Leo Paesen

Pieter T'Jonck

Pieter T'Jonck

Pieter T'Jonck

Redaktie
Jan H. Verbanck
Mark Eelen
Jan H. Verbanck

Free cinema: ouwe new wave Jan H. Verbanck
Love happy: The Marx Brothers en Marylin Monroe Jozef Schildermans
De Clowns
Jorge Sanjines: EI cureie del Pueblo
(De moed van het volk)
Komen, zien en betalen
(De staatssteun aan de Vlaamse film)
Gejaagd door de winst?

'Coup de Torenen' komt terug, hoor
("La Condition Scatalogique Humaine:
Vraiment Dröle")
L 'Eternel retour

Jan H. Verbanek

Dries Deleenheer

Jozef Schildermans
Maurice E Full Stop

Jan H. Verbanek
Mar K. Eelènde

IV,6 en 7
V, 10

XIIbis, 3
XXIII,7
XXIV, 7
XIII,7

XXX, 1

XXX,5-12

XVI,4

XVIII,4

VII,14
IX, 10
XI,8
XI,8
XI,9

XVI,7

XVI,7
XVII,5

XVII,5

Oud en eenzaam
(Over Nico)

André Bialek: op zoek naar zijn identiteit
(Met o.a. interview met Bialek)
Triangles - No Hedges
Ethnic Heritage Ensemble

Soun~ sound, soun~ sound
Bialek: geleid bezoek
Fizik: no big business
Red Zebra: Still no big business

Djasba: Antoinette, a stammachine driving woman
Wim Mertens: "Beïnvloeden maar geen
boodschap geven (Interview over repititieve muziek
en new music)

Gospel rockgroep Living Sound te Leuven op 26/1
Recital Suzanne De Neve
Pop in België
Eerste' opera-ervaringen
tWozzeck van Alban Berg en Tosca van
Giaccome Puccini)

"Te weten wat je wil is het grootste probleem
in de muziek tegenwoordig.,,"
(Interview met Joris De Laet)

Rockrally'1982: een maat voor niets?
En voor wie?

Jazz-concert met Pernille Herleusen
"Koop een Mercedes en luister naar Beethoven"
tinterview met Jos Van Immerseel)
Hedendaagse kamermuziek voor rockfans

XX,8

Nogmaals Adeline .

Bothó Strauss: "Gross und Klein"
Droom op Apenberg

Op Voyage maar niet met Pelouze
Urbi en Orbi - De humorgrens voorbij
Roelof Hartplein 4
Pantagleize - BTK
Te groot om klein te blijven
(Over Roelof Hartplein 4)

Perer ue Jonge

Guido Janssens
Veerle van de Velde

Pieter T'Jonck
Peter De Jonge
Peter De Jonge

Tom Van Cleemput

Marleen Wynants
Mark De Rijdt

Guido Janssens
Sandra Denis
Jan Heyrman
Fitlep Canfijn

Guido Janssens
Jan Heyrman

Leo Paesen
Eric Vanhaeren
Pieter T'Jonck
J.an Deltour

Jan Deltour

Pieter T'Jonck
Marleen Wynants
Klaas Tindemans

XVII,5

XVII,6
XVIII,6

'XVIII,6

XIX, 6

XX,6

XXI,6

XXI,7

XXII,6

XXII,6
XXIV, 6
XXIV, 10

XXVII,S
XXVII,6

XXX,8

11, 11
11,13
V,9
VI,7

XI,6

XI,6
XV,4

XIX,4

XXIV, 12

XXV,4

XXV,4

XXV, 5

XXX, 5
XXX, 5
XXX, 6

XXX, 6

XXX, 7

XXX, 7

11,12

IV,5

IV,6

IV,7

VII,_6

VII,13

VII,13
X,6

XV.7
XVI,5
XXI,7
XXII,7

XXIII,6

XXVI,6

XXVII. 6
XXX, 10

XXX, 11

11,12

IV.6

V,9
VII,15
XI, a
XV,7
XVI,5

XXVII,6
XXVIII,S
XXX, 11

IV.1
v,a

Teater
Heb je Adelien reeds gezien?
Adeline: gemengde gevoelens
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Agenda Persmededeling van "Leefbaar is anders"

Op geitewollen sokken de werkloosheid in
Leuven heeft dan wel een unief, maar dat wil niet zeggen dat het
leven daar beperkt wordt.tot lesvolgen en blokken. Op deze plaats
staat dan ook gewoonlijk de Agenda, met allerlei tips om er eens
tussenuit te springen.
En ... zoals je ziet.; is die deze keer erg magertjes. Niet dat er de
komende weken niets te doen is in Leuven. Maar als wij geen bericht
krijgen, kunnen we ook niets aankondigen. Stuur daarom alle
aktiviteiten die jouw kring of vereniging gepland heeft in naar het
welgekende adres dat wij bij deze nogmaals vermelden: VETO, 't
Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven. (Liefst de gegevens wel een
paar weken vooraf insturen, zodat ze nog tijdig gepubliceerd
raken.)

een bodemanalysebureau. Andere initia-
tieven zijn in voorbereiding. Zij mogen
de titel LIA-bedrijf voeren.

Van 10 tot 14 november 1982 gaat in Tienen de tweede
informatiebeurs "Leefbaar is anders" door, 4000 m2 tentoonstel-
lingsruimte op het Martelarenplein (nabij het station, het centrum
en de E5) zullen de bezoeker een praktijkgericht overzicht geven
van de mogelijkheden van zachte technologie en kleinschalig
ondernemen.
In 1981 maakten 7000 bezoekers reeds kennis met de zeven thema 's
van de beurs: gezondheid, landbouw, voeding, energie, transport,
industrie en huisvesting. Deze thema's komen ook dit jaar voor,
maar de nadruk ligt _ ondubbelzinnig op tewerkstelling en

'- .J kleinschalig ondernemen. Verschillende bestaande bedrijven
alsmede een aantal eksposanten van 1981 hebben reeds hun
medewerking toegezegd. De bezoeker zal dan ook op vele vragen en
voor diverse verwachtingen een gedokumenteerd antwoord vinden.

In het kader
de solidariteit

De verdienste van het lanceren van deze
problematiek komt toe aan het 11.'11.11.-
kornitee, dat hierrond verscheidene jaren
aktief was. De idee is echter een eigen
leven gaan leiden ... Solidariteit met de
derde wereld blijft uiteraard centraal
staan. In kringen van ontwikkelingssa-
menwerking wordt inderdaad sedert
jaren gepleit voor een meer kleinschalige
aanpak van het ontwikkelingsbeleid.
Begrippen als "self-reliance" en platte-
landsontwikkeling staan daarbij cen-
traal. Mettertijd zijn vele mensen gaan
inzien dat vele van deze principes ook
kunnen gelden om in het noorden uit de
krisis te geraken, terwijl aldus ook
eerlijker verhoudingen met het zuiden
zouden ontstaan. Op de komende beurs
mag men zich dan ook verwachten aan
meerdere stands van bekende en minder
bekende verenigingen voor ontwikke-
lingssamenwerking, alsook aan een per-
manente projektie van dia's en films.

\Ve echter medewerkers nodig, vooral
mensen die recensies wil/en schrijven. En
dit kan tegen zeer gunstige voorwaarden.
Op de redaktie hebben we nog fondslijsten
van een aantal uitgeverijen liggen. Als je
daaruit een boek wilt bespreken. loop dan
even langs in 't Stuc op het eerste verdiep,
daar vind je altijd wel iemand van de
redaktie dil' je verder kan helpen.

Wij zorgen ervoor dat je het boek van je
dromen in handen krijgt. En als toemaatje
mag je het besproken boek nog houden
ook, een buitenkansje dus om je boekenrek
aan te vul/en.

- het bevorderen van zachte techno-
logie.

- Op die manier werkplaatsen schep-
pen, die bovendien zinvolle arbeid
verschaffen.

Individuen of groepen met interesse voor
deze werking, kunnen terecht op het
sekretariaat: Goetsenhovenplein 14,
3311 Tienen, 016/8189 15. Momenteel
zijn werkzaam binnen dit kader: een
biologisch landbouwbedrijf, een geiten-
houderij, een kindermeubel- en speel-
goedbedrijf, een artisanale bakkerij en

Naast de informatie beurs zelf zijn heel
wat nevenaktiviteiten voorzien. Op zater-
dag 13 november heeft een studiedag
rond zelfbeheer plaats. Op vrijdag 12
november geeft de GOM-Vlaams-Bra-
bant alle mogelijke informatie voor
kleine zelfstandigen. Er komt een boe-
renmarkt. Enkele verenigingen houden
hun kongres in het tentenkompleks van
de Beurs (o.a. BELBIOR en alternatieve
artsen). Voor kinderen is er een perma-
nente opvang en een natuurvoedings-
restaurant biedt gezonde en eerlijke
voeding voor eerlijke 'prijzen. Andere
animatie-aktiviteiten zijn gepland.

De Belgische spoorwegen geven een
vermindering van 50% op heel het spoor-
wegnet. Werklozen uit het hele land
kunnen op de beurs hun stempel krijgen op
vrijdag 12 november.

Een ekstra bijlage die in het laatste
nummer van de vorige jaargang verscheen.
Acht bladzijden boek-, film- en muziek-
bespreking. Wij zijn van plan daarmee
door te gaan en dit jaar twee à drie zulke
bijdragen te publiceren. Daarvoor hebben

In onze reeks "Trotseer Het Gevaar"
Steun ook eens een totaalweigeraar!
De antimilitaristische beweging krijgt wind in de zeilen. Op pagina
5 kon u reeds een artikel lezen over de totaalweigeraar Koen Nyssen
en politiek gevangene Dirk Torfs. Hier herhalen wij ter informatie
nog even de datum van het proces, evenals het adresvan Dirk Torfs
(voor het adres van Koen Nyssen, zie pagina 5). Algemeen

kader
PROCES KOEN NYSSEN, totaalweigeraar

(in beroep)
Koen verschijnt voor het Krijgshof op
Woensrntg 15 september, vanaf 14.30 u.
(Justitiepaleis, Poelaertplein, Brussel)

En voor wie van schrijven houdt, één adres:
Dirk Torfs, Penitentiair Schoolcentrum 2320, Hoogstraten

Deze beurs is een initiatief van de vzw
"Leefbaar is anders"-Regionale ver-
eniging voor zachte technologie en
kleinschalig ondernemen. Het doel van
deze vereniging is ondermeer:
- het stimuleren,koördineren en finan-

cieel ondersteunen van zelfbeheerde
kleinschalige bedrijven in Oost-
Brabant. ~ _

Kringraad-ASR
brengt nieuwe editie uit van
onthaalbrosjure voor eerstejaarsstudenten
Op maandag 30 augustus, bij de aanvang van de
inschrijvingen in de universiteitshallen, verscheen
de zesde, opeenvolgende editie van het Vade-
mecum voor eerstejaarsstudenten "Kan je mij de
weg naar de Unief wijzen ?". Deze gids, een
publikatie van Kringraad-A.S.R. , wordt gratis
bedeeld aan de studenten die voor het eerst een
eerste kandidatuur aanvatten, maar ook aan de
studenten die hun kandidatuursjaren elders af-
gewerkt hebben en zich nu aan de K.U.Leuven
voor de eerste licentie laten inschrijven. Aldus
ontvangen alle nieuwe' studenten bij de aanvang
van hun verblijf aan deze universiteit een
waardevolle en hanteerbare informatiebrochure,
in de hoop hun aanpassing aan de Leuvense leef-
en studiesituatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

eerste deel krijgen in het derde hoofdstuk de gelegenheid
zichzelf met een korte tekst aan de studenten voor te stellen.
Meer dan dertig groeperingen hebben hiervan gebruik
gemaakt, zodat men een goed overzicht kan krijgen van wat er
in Leuven inzake verenigingsleven te koop is.

In een volgend hoofdstuk wordt er ingegaan op een aantal
aspekten van de studjetaak zelf: studiemethode, blok,
eksamens, ... Terwijl de brochure een algemeen beeld geeft van
deze thema 's wordt voor meer gedetailleerde informatie
doorverwezen naar de professionele instanties die daarvoor
aan deze universiteit bestaan.

Het voorlaatste hoofdstukje van dit Vademecum brengt
nuttige informatie rond 'Leven in Leuven'. Tips voor
kotinrichting, veiligheidsvoorschriften voor studentenkamers,
vervoer in Leuven (fietsen !) en mogelijkheden voor vrijetijds-
besteding zijn voorbeelden van onderwerpen waarover
eerstejaars hier heel wat kunnen opsteken.
In een laatste deeltje komt dan de Leuvense kommerciële
wereld aan bod. In "De Loden Gids" zijn de handelszaken uit
Leuven en onmiddellijke omgeving per rubriek samen-
gebracht, met naam en adres. Tevens werd aan deze
handelszaken de mogelijkheid geboden voor het inlassen van
een advertentie in deze lijst, waardoor de lezer nader kan
kennismaken met banken, platenzaken, kafees, hifi-zaken,
boekhandels e.d.m.

Medegedeeld

Persoon (in de onmogelijkheid buitenshuis te werken) zoekt typ- en
stencilwerk. Heeft verschillende jaren ervaring, is zowel het Nederlands,
Frans als het Engels machtig, en beschikt over typ- zowel als
stencilmachine. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
Lucienne Bee/en, Kamelendreef 21,3300 Tienen (016/816802)

kreten 8 gefluister •••
Lieve lezer, dit is wat men noemt
een lauwe rubriek .• Een grap als
het ware, erger dan life itself .• Of
althans, dat wàs het. Vorig jaar
immers kon u hier (als u reeds in
Leuven vertoefde, vanzelfspre-
kend) detailschrijfseitjes vinden,
pietleuterig geweeklaag over kleine
gebeurtenissen in de omgeving
van schrijver dezes, faits divers in
het VETO-jargon.
Maar daar kan verandering in
komen! _

dat we ons hier in de marge van het
modale begeven, that's the point.
Dus, ge~f op die clou, gooi met die
anekdote, fleur jouw Veto op .•
Want waar historici van de stud en-
tenbeweging(en) tevergeefs zullen
zoeken in verslagen van ASR-
vergaderingen of in het -toch wel
uitgebreide- Kringraadarchief, zui-
len ze vinden in Kreten en
Gefluister. RODDEL!

Traditioneel omvat dit Vademecum een aantal hoofdstukken
waarin één voor één een aantal thema 's behandeld worden die
ongetwijfeld interessant zijn voor eerstejaarsstudenten. In een
eerste hoofdstuk schetst men de belangrijke rol van de
fakultëitskringen in het universitaire wereldje, waarna de
Algemene Studentenraad, als federatie van deze fakulteits-
kringen voorgesteld wordt. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met meer praktische informatie zoals rond het huren van zalen,
het nemen van fotokopies en het verkrijgen van subsidies voor
studentenaktiviteiten.

Tenslotte vermelden we nog dat voor deze nieuwe uitgave ook
de vormgeving helemaal werd aangepast. Waar de teksten van
de vorige edities nog getikt werden, schakelde men nu een
heuse fotozetmachine in om - mede door de verbeterde lay-
out - een professioneler voorkomen te verkrijgen. Voor deze
technische realisatie konden wij beroep doen op enkele Veto-
medewerkers, die wij daarvoor bij deze hartelijk danken.

-Stuur jouw invallen en ideeën,
diverse tot dijenkletsen leidende
grollen en derqelijke maar op naar
Kreten en gefluister, rubriek VETO
E. Van Evenstraat 2d
3000 Leuven
Een éénkoppige selektiekommissie
beslist of jouw verhaal én naam in
de daaropvolgende VETO verschij-
nen; dit alles moet wel binnen-
komen vóór vrijdagmiddag 16 uur
op de VETO-redaktie. _

P.S. En verspil in hemelsnaam die
postzeqe! niet! Het VETO-

lokaal is op 't Stuc, 1ste verdieping.
Bovendien kan je ook met je
nonsens terecht op het ASR-sekre-
tariaat, eveneens eerste verdiep.
Marcel, Ria, noch de VETO-mede-
werkers eten mensenvlees. Het zij

In het tweede deeltje komen de universitaire diensten uitvoerig
aan bod. We vermelden hier de universitaire eethuizen, de
juridische dienst, de jobdienst, het medisch centrum, maarook
diensten uit de Akademische Sektor zoals studentensekre-

Want de nieuwswaarde van een
gebeuren ligt niet in het feit zelf,
maar is afhankelijk van de mate
waarin de media er op inpikken.
Lieve lezer(es), laat ons pikken! •
Alles wat jij in jouw omgeving
opmerkt, is welkom (en maakt het
voor mij stukken gemakkelijker).
D.W.Z. die hartverscheurende stom-
miteiten uitgekraamd door je jaar-
verantwoordelijke .• Of het mens-
verheffend gelal van de kringprae-
ses na de opening-van-het-aka-
demiejaar-fuif .• Of die prof die
zijn les wéér eens niet had voor-
bereid en zodoende kwasi-boeien-

l de nonsens uitbazuinde onder het
mom van wetenschappelijkheid .•.
Of... enfin, je ziet maar. _

__ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _j Het moet echter duidelijk wezen

- Deze Kringraad-publikatie is voor niet-eerstejaarsstudenten
verkrijgbaar aan de prijs van 40,- fr. op Kringraad-A.S.R.,

De studentenorganisaties die nog niet aan bod kwamen in het 't Stuc, E. Van Evenstraat 2D, 3000 Leuven.

tariaat en monitoraat.
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ZOEKERTJE: 20fr.
Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden. aan Van Evenstr. 2d

L zo ...
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