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Onthaal eerste kan

,

On the rocks, on the roll !
het water vissen." Zijn dit de eerste
kanners aan de unief? Maar bij navraag
blijkt juist dat speelse element de nieuw-
bakken studenten te boeien. Ofzoals een
eerste kanner het uitdrukt: "Kinder-
achtig 1 Helemaal niet. In deze stad is zO
toch al genoeg ernst 1"

Erik Depreeuw, . studentenpsycholoog van de Dienst Studie-
Advies, formuleerde het ooit als volgt: "Ik zou de overgang van
middelbaar naar universitair onderwijs willen voorstellen als een
overgang van amateurisme naar professionalizering." Of die kloof
tussen M.O. en unief reeds de eerste week van het akademiejaar
voelbaar is, blijft echter sterk de vraag.
VETO speurde een week lang Leuven af op zoek naar het verse vlees
in de kuip. Daarom werden een honderdtal eerste kanners
aangeklampt, en dit zowel op de rondleiding de eerste dag(en) als,
later, op publieke plaatsen zoals de Acco en de fakbars. De
champagnekurken knalden niet na deze zoektocht.
Onze mening over de jonge KUL-Turken verneemt u lekker nog
niet. Deze week presenteren we hier enkel als aperitief een cocktail
van indrukken. Laat die dan geshaked zijn in onze mixer van
toevalstreffers en blaségevoel als ouderejaars: u kan 'm maar gehad
hebben.

4 oktober, de lichtblauwste maandag van
het akademiejaar. Het jaarlijks terug-
kerend stadsbeeld' is weer niet uit de
lucht: groepjes ronddrentelende mensen,
al dan niet "ingekleed" in de sfeer.

Godsdienstwetenschappen maakt er zo-
waar een verkiezingsrondleiding van.
Kwestie van aktueel te blijven. In het
Maria- Theresiakollege treffen we hen
aan, druk bezig met het schilderen van
pancardes. De zonet beëindigde fop/es
"over de verhouding theologie-filosofie
en voor de rest geen jota van gesnapt"
(dixit een. eerste kanner) wordt op
tegenstrijdige reakties onthaald. Gaande
van "het. was een klucht, overdreven,
bovendien was ik op voorhand gewaar-
schuwd" tot "ik ben er toch een beetje
ingelopen, ik was er mee weg" of
"bijzonder spektakulair".

Op onze vraag naar de verwachtingen
inzake unief, leven in Leuven e.d. krijgen
we meestal gegiechel of schouderophalen
als antwoord. Een enkeling probeert een
schuchter "nog geen mening gevormd"
of "ik wil geen vooroordelen hebben, wil
openstaan voor wat nog komt".
Dit op de vlakte blijven is trouwens
typerend voor het gros vän de mensen die
voor de Veto-mikrofoon hun zegje doen.

.Op de Oude Markt worden onze stoutste
verwachtingen overtroffen. Een doedel-
zakspeler laat een aantal godsdienstwe-
tenschappers naar zijn pijpen dansen. En
aan het Fochplein omstuwen pedagogen
Fonskes fontein.
"De bedoeling is dat jullie met je blote
voeten een schelp van een okernoot uit

Nee, dan de fietsende geneesheren die we
ter hoogte van 't Stuc tegen het frame
lopen. Als we de tutors (zo noemen de
eerste kan-begeleiders in eerste kan
zichzelf) mogen geloven, dan is "de eerste
jaarswerking in Medica dit jaar een
andere weg ingeslagen. Tot vorig jaar
ging alles er tamelijk saai aan toe, dit jaar
is -het meer ludiek opgevat. Onze eerste
kanners blijken tevreden te zijn."

Of alle ernst aan de KUL dan toch zoek
is 1Nee, de geologen bijvoorbeeld maken
van hun hart een steen. Wij treffen een
aantal zéér serieus ogende eksemplaren
aan in een auditorium van het MT-
kollege.
Onderwerp van konversatie 1 Stenen en
seksistische proffen op het eksamen en de
tijd die je aan een bepaalde kursus moet.
spenderen. Of de kolleges die je beter niet
bijwoont. De informatie wordt er "net
echt" geboden, ex cathedra.

........ Jg. 9, '82-'83. Nr. 3.
dd. 14 oktober 1982.
V.U............... Van Even-
straat 2 D, 3000 Leuven.
Redakties : steeds op vrijdag tus-
sen 17.00 en 19.00 uur (open voor
leder)" op 't Stuc, Van Evenstraat
20, 1ste verdieping.
Nr. 4. Artikels en agenda binnen
op 15 oktober. Advertenties op
14 oktober.
Nr. 5. Artikels en agenda binnen
op 22 oktober. Advertenties op
21 oktober.

'Het leven in Leuven valt
reeds in zijn normale
plooi. De eerste lessen
zijn gedoceerd én ge-
brost. Acco is er eens te
meer in geslaagd een
meute snuffelende en ko-
pende studenten te ver-
werken ifoto), de TD's
draaien nog op volle
toeren en de katers zijn
niet uit de lucht.
,Maar nu als de drommel
naar pagina 3 cl 5 voor
het verslag van de ASR-
Vormingsdriedaagse.

Ook Politika lijkt het bij een eerder
formele rondleiding te houden. En aan de
Grote Aula stoten we op verlaten
chemici-in-de-dop, die vergeefs wachten
op hun begeleiding. Geen klachten uit
hun mond, overigens, maar de onder-
linge kommunikatie is (nog1) duidelijk
stijfjes: een familiefoto om je later slap
mee te lachen.
U kan zelf - lezersbrieven zijn altijd
welkom- vooralsnog een bijdrage leveren
aan het menu. Volgende week immers
serveren wij onze hoofdschotel: een meer
gedegen evaluatie, zowel van de onthaal-
aktiviteiten als van een vermeende eerste
kan-mentaliteit.

Wim Verbelst
(Met dank aan Chris Cosaert)
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Studiebeurzen: ze worden zyder .zeker gèlehans zot!?
Wanneer je de problematiek van de studiebeurzen vergelijkt met die
van Dallas zie je een onverwacht aantal gelijkenissen: het aantal
afleveringen is oneindig en elke aflevering op zich is ofwel niet
mooi, ofwel misplaatst.
Vooreerst zal ik in dit artikel deze uitspraak nader verduidelijken,
om pas aan het einde ook enige verschilpunten aan te geven. .

Het huidige
Dienst -voor-Studie-
toelagenstelsel
(DVS-stelsel)

De doelstelling van dit stelsel, door een
financiële tussenkomst kinderen uit min-
derbegoede bevolkingskategorieën de
kans te geven hoger onderwijs te volgen,
blijkt allesbehalve. bereikt te zijn. Daar-
over is iedereen het gewoonlijk eens. Er
valt nu eenmaal niet naast te kijken dat
kinderen uit lagere bevolkingsgroepen
(winkeliers, lagere bedienden en arbei-
ders) slechts met 23,8 % vertegenwoor-
digd zijn in verhouding tot de totale
studentenpopulatie (althans wat de jon-
gens betreft aan de KUL in 1980-'81,
voor de meisjes is dit resp. 20,5%). De
meningsverschillen komen echter naar
boven als men -de vraag stelt hoe dit
'komt, en nog meer als men het heeft over
de konsekwenties die men daaruit moet
trekken.
Eerste redenering: Het is zo dat de
toegang tot het hoger onderwijs voor bv.
arbeiderskinderen bemoeilijkt wordt
door een veelheid van socio-kulturele
faktoren zoals taalgebruik, interesse,
selektie in het middelbaar onderwijs of
zelfs nog vroeger, enz. Op zich heeft
sociale raad dit nooit tegengesproken.
Het wordt wel anders als men beslui t dat
geld voor deze mensen geen argument is,
en men het weinige dat er aan studie-

«'t Is weer in de sjakosj .., mompelde hij tevreden terwijl hij zijn
laatste sigaret rolde, en de nu toch al wel lauwe laatste slok
binnenspoelde. Terwijl de persen al rolden, rolde hij tussen de
lakens. Een nieuwe VETO zag het licht. En om te vermijden dat
de medewerkers donderdags nooit het licht te zien krijgen:

DRINGEND GEVRAAGD,
TIKKERS & LAY-OUTERS

(GEINTERESSEERD? KOM 'ES LANGS !)

Geen kennis vereist - gezellige sfeer - gratis gezelschap en
drank - gratis werken ook (helaas?)

toelagen :wordt uitgekeerd gewoon wil
inhouden. De teruggang in de vertegen-
woordiging van arbeiderskinderen aan
de unief gedurende de laatste 10 jaar kan
men immers moeilijk toeschrijven aan
een plots groter worden van, grotendeels
nog onbekende, socio-kulturele fakto-
ren. Voor ons moet de oorzaak gezocht
worden bij de niet-indeksering van zowel

de studiebeurzen als de kollektleve
voorzieningen (Alrna 's, huisvesting)
Men kan dan weliswaar nog stellen dat
een universitair diploma voor een arbei-
derskind veel minder handig isgeworden
omdat de zoon van een advokaat bv. veel
gemakkelijker aan een universitaire job
zal gera ken, dan nog blijft het vooral een
financiële redenering.
Tweede redenering: Deze benaderings-
wijze werd een drietal jaar geleden
uitgewerkt door de nationale werkgroep
voor studietoelagen met de SP-er Ward
Bosmans als grote voortrekker. De
kritiek op het DVS-stelsel was (en is) dat
het uitgaat van een verkeerde logika.
Men vertrekt van een inkomensbedrag
waarboven je verondersteld wordt geen

beurs nodig te hebben (zie fig. I). Voor
1982 bedraagt dit 435.093 fr. netto
belastbaar inkomen voor een gezin met 2
personen ten laste. Per persoon ten laste
wordt deze Grens van Meervermogend-
heid (GMV) met 124.312 fr. verhoogd.
Naarmate het gezinsinkomen nu 20,40,
60, 80% of meer van deze grens van
meervermogendheid afwijkt krijg jeeen
grotere beurs. De fout van het DVS-
stelsel is dus dat het geen rekening houdt
met wat je; eigenlijk nodig hebt. Min-
vermogend is hier eenvoudig degene die
niet meervermogend is. Door zo te
redeneren was het mogelijk om elk jaar
slechts 10% maximumbeurzen uit te
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Veto-abonnementen
Je kan je voor Veto abonneren voor
ISOfr ./jaar als je het roostertje rechts
invult en opstuurt naar:

ASR- Veto
Van Evenstraat 2D
3000 Leuven

Opgelet: studenten kunnen Veto
"rijgen voor 30 fr. Deze mensen
"omen best langs op het Veto-
:sekretariaat. Bovendien krijg je bij
oommige kringen Veto gratis als je je
~nschrijrt als kringlid. Dus opgelet:
~en tweede inschrijving! Veto's wor-
leien verstuurd vanaf nr. 4 (gedeelte-
.'ijk) en nr. S (alle abonnees).

Ik wens Veto wekelijks toegestuurd te krijgen op het volgende adres:
----------------- (drukletters a.u.b.)

200 300

FIG.I D.V.S .• tel •• i.

Naam en voornaam:
Straat:

.......... , .
................................... nr.: .....

(residentie, bus, enz.) .................................
.............................Postnr.: Plaats:

o ik stort 150fr. op rekening nr. KB 431-0079541-68 t.n.v .•Algemene
Studentenraad, Van Evenstraat 2D, Leuven' met vermelding:
"Veto-abonnement, NAAM".

o ik voeg 150 fr. bierbij . .
A~\



2 Veto jaargang 9 nr. 3

Redaktioneel
de buitenparlementaire aktie, zoals die in
de steden gegroeid is (wijkkomitees,
aktiegroepen) niet groot genoeg. Bij
gebrek aan middelen wellicht, en daar
hoort ook het menselijk kapitaal bij.
Engagement in een aktiegroep zou voor
velen een te hoge wissel op de toekomst
kunnen betekenen.

Er zal een strategie ontwikkeld moeten
worden om niet weg te zinken in bestuur
zonder impakt, om in de vertegenwoordi-
gingsdemokratie. een bres te slaan die
toelaat van besturen terug een publieke
zaak te maken. Daarnaast een stategie
om de brede massa ontvankelijk te maken
voor nieuw gekreëerde mogelijkheden,
nieuwe ideeën. Dat moet lukken binnen
maksimaal zes jaar. De anderen zitten
ook niet stil.

de-politieke-toer'. Wij leven, of je dat nu
leuk vindt of niet, in een vertegenwoordi-
gingsdemokratie. Dat .betekent (zoals
Guy het zou zeggen) dat je eens om de x
jaar mag stemmen en daarna je mond
m~g houden. De machtsbasis. van de
partijen, waardoor de vertegenwoordi-
ging zichzelf konsolideert, is in België
goeddeels het politiek dienstbetoon: wie I
aan werk raakt via partij X is niet zo gek
om partij Y aan de rode bolletjes te
helpen.

Verdedigers van basisdemokratie vin-
den dat allemaal niet zo gezond-demo-
kratisch. Steeds meer stemmen gaan op
om de modale burger ook na de verkie-
zingen nog te laten meepraten en mee-
beslissen, omdat hijzelf het best weet wat
er in zijn straat, wijk aan de hand is. Die
\)~weq_in~.heeft de wind in de zeilen

blijkens Ward Bosmans' uitspraak dat de
politieke partijen en hun plaatselijke
eksponenten geen alleenheersers meer
zijn op het veld van het gemeente beleid,
maar wel medespelers naast vele an-
deren.

De 'on-machtsbasis' van deze bewe-
ging is evenwel in hoofdzaak de buiten-
parlementaire aktie. Onmacht: als non-
dervijftig duizend mensen protesteren
tegen de installering van kernwapens,
meent het politiek personeel daar -
namens de rechtsstaat en de 'anonieme'
kiezer - niet op in te moeten gaan.

Die onmacht is - zo bleek zondag 11.-·
een politieke faktor geworden, het poll-
tiek sukses een dilemma. Enerzijds zetelt
men, na het verkiezingssukses, in or-
ganen die er alle belang bij hebben dat
beoogde werking onder de duim te.
houden. Anderzijds is de slagkracht van

A streetcar named 'Inspraak'
Het verbale assimilatievermogen van-

de gevestigde partijen is verbazingwek-·
kend : zelfs de meest konservatieve par1ij·
blijkt, na 1Sjaar hameren van nieuw links
op het inspraak-aambeeld je, wel een'
boontje te hebben voor inspraak, particl-:
patie en dergelijke ... tenminste in haar·
programma. Die vaststelling noopte Guy·
Verhofstadt, nooit afkerig van een brede·
gedachtenvlucht, ertoe het sukses van.
Agalev hieraan toe te schrijven dat zij ook I

daadwerkelijk de 'basis' aan woord willen.
laten. Geen nood, het gevaar kan snel
bezworen worden: snel wat inspraak,
organiseren en Agalev is binnen dekorste
keren gerekupereerd. En. de kiezer naar
de oude vertrouwde politieke familie.

Onbewust legt hij hier de vinger op de
zere plek van alle 'basisdemokraten-op- De redaktie

LEZERSBRIEVEN
die de onde~okratische tendenzen die
steeds meer de kop opsteken in onze
maatschappij versterken. Hierover werd
herhaalde malen geïnterpelleerd door
SP-volksvertegenwoordiger Jef Sleeckx.
Minister Nothomb blonk uit door zijn
nietszeggende antwoorden op alle gestel-
de vragen.

Nog nooit werd iemand zo lang in
voorlopige hechtenis gehouden op basis
van dergelijke zwakke en ongegronde
vermoedens en "omdat ze een gevaar
voorde maatschappij zijn en onmiddelijk
terug zullen beginnen". In feite ging het
om een voorbeeld en als afschrikking om
elke vorm van solidariteit met arbeiders-
akties te verhinderen of te stoppen.

Nu moeten deze 4 studenten op donder-
dag 21 oktober om 8u 45 voor de
korrektionele Rechtbank te Brussel ver-
schijnen. Er kunnen zware strafTen
worden uitgesproken. Daarom is het
voor deze jongelui belagrijk dat hun
onschuld kan bewezen worden. Daar-
voor is het een noodzaak dat er getuigen
kunnen gevonden worden die gezien
hebben op welke manier de achterruit
van de auto in kwestie stuk geraakte.
Geen van de 4 studenten is zelfs maar in
de buurt geweest. Daarom deze oproep
aan allen die hier iets van weten en ons
zouden kunnen helpen om zo vlug
mogelijk kontakt op te nemen. Als u nog
andere mensen kent die in deze zaak
enige hulp kunnen bieden,aarzel dan niet
hen te kontakteren en/of ons te schrijven
of bellen. Dank bij voorbaat!

Solidariteitskommitee
c/o Studiekring vrij onderzoek

Pleinlaan 2
. 1050 Brussel

Tel. 02/641 2328 namiddag

AUDIOSpeech
'Zeer terecht' ging de studentenspeech
dd. plech tige opening niet over de sociale
sektor. En niet omdat de studenten wel
erg braaf geworden zijn, staat in de
bedenkingen erbij. Want dit is niet
helemaal juist: de student dd. vandaag is
niet helemaal braaf maar ... hij kent zijn
plaats, hij weet :stUdent studeer. Vandaar
zijn Groot Probleem: de stijgende studie-
druk. Vandaar die speech, want, wat
erger is, niemand beseft dat probleem.
Behalve De Somer: hij luistert, hij grijnst
breeduit, hij vindt het niet relevant. Voor
studenten is dit een goed teken: de grote
beer grijnst dus we hébben hem.
Dit is dan het leuke van de speech: al dat
geleuter over sociale dingens, daar valt
De Somer bij in slaap, dat interesseert de
student niet. Het Grote Onbehagen is
studiedruk en nu weet iedereen het: de
student, De Somer, Martens, Manu
Ruys. Men kent onze gevoeligheid en
houdt er rekening mee: de studenten-
speech is nog niet koud of de oude
voorstellen ter hervorming van het
beurzenstelsel vliegen de papiermand in
voor een nog drastischer draak: de
simulatie 33.
Neen, de studenten zijn niet braaf: zij
houden een 'akademisch' getinte
speech, zij krijgen een warm applaus.
Goed zo, studenten, 10 op 1O!

Frank Uyttendaele

PS. Ook Martens grijnst.
PPS. Dank voor het verhelderend artikel
over Stella Artois. Graag een gelijk-
aardig artikel over mimesept maand-
verband en bastos filter. Ik schrijf wel
terug.
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ecomag
Medewerkers aan Veto 3: Johan Aerts, Wilfried Allaerts, Rik Arfeuille, Pol Bijnens, Fluppe Canfijn, Chris Cosaert, Peter De Jonge. Hilde
Devoghel, Dirk Eggermont, Noël Herteleer. Guido Janssens, Marcel Meeus, Klaas Tinëernans, Pieter T'Jonck, Frank Uynendaele, Jos Van
Dikkelen. Luc Van Heerentals. Siska Vansevenant, JH Verbanek. Koen Verboven. Wim Verhelst. Ingeborg Verplancke en de
sludenlendokler... •Oproep

1IIIHliliet eillilOp donderdag '11 februari 1982 sapten
een 30 tal Vlaamse studenten van
verschillende universiteiten mee op in de
betoging van Waalse staalarbeiders te
Brussel. Na deze betoging werden 4
studenten van de Vrije Universiteit
Brussel aangehouden door de Brusselse
politie, en dit op 1,5 km. van de plaats
waar de betoging ontbonden werd. De
twee meisjes werden na 24 uur vrij-
gela ten, de beide jongens bleven I maand
in voorarrest in de gevangenis van Vorst.
Ze worden beschuldigd van weerspan-
nigheid, bendevorming met voorafgaan-
de afspraak, verboden wapendracht (dwz
het werpen van stenen). Voor de twee
jongens komt daar nog bij: vernieling
van voertuigen (inslaan met stenen van
de achterruit van de auto die klemraakte
op het kruispunt Wetstraat - Kunstlaan
en die werd vernietigd door rijkswacht te
paard, die erop te pletter liep.), en ook
nog vernieling van voorwerpen van
openbaar nut (verkeersborden). Volgens
de valse getuigenis van een Brussels
politieinpekteur die beweert (ten onrech-
te) dit alles gezien te hebben, bleven de
twee studenten een maand opgesloten.
Ze krijgen ook de schuld van (met 4) de
betoging van duizenden arbeiders uit de
hand te hebben doen lopen en moeten
voor alle schade opdraaien.

De dag na de aanhouding werd door
minister Nothomb van Binnenlandse
Zaken een perskommunikee verspreid
dat in ongeveer alle kranten verscheen.
Daarin stond dat de arrestanten 'vier
bekende Antwerpse AMADA-Ieden'wa-
ren en bekend stonden als 'beroepsagita-
toren'. Eerst valse beschuldigingen en
dan nog deze leugenachtige insinuaties,

la
"Het stadspersoneel zal de gras- getimmerde hokje gekropen
perken op de stedelijke begraaf- wordt, een voelbare zoniet indi~
plaats reinigen tijdens de dode rekte invloed uitoefent op het
momenten." (uit een gemeente- zwaar op handen geformuleerde
raadsverslag) stemgedrag. Of niet soms?
Een troep zwarte vierkantjes, over- De test zou eens moeten gedaan
al een 'cirkelvormig gaatje in en dat worden: op een ~ondagmo!gen
laatste moet je, ongeacht je mor- stemmen met een fnsse adem In de
gensituatie, met een dik potlood in mond, met een liefhebbende part-
het rood opvullen. Zo laat je weten, ner (m. of v.) in het achterhoofd en
altans volgens de letter van de wet, met ~en geapprecieerd ontbijt in
dat de lijst of de kandidaat, die je de dikke darm, daarna de stem-
van de reeds hoger vermelde kleur bussen. en de geruchten verze-
voorziet, jouw sympatie of iets, dat. gelen, en tenslotte op een vol-
dezelfde lading dekt, krijgt. gende zon~agmorgen stemmen
Belangrijk in dit staaltje verkie- me~ een stmkende bek, een mi-
zingspedagogiek is de zinsnede grame. veroorzakende relatie en
tussen komma's: 'ongeacht je mor- een slechtlopend verteringsproces
gensituatie' (nu staat het statement als couleur locale. Een vergelijking
wel tussen aanhalingstekens maar ... van beide ~~sul.t.atendringt zich
vrees niet, het is bewust gedaan). dan onvermijdelijk op en zo kun-
Inderdaad, hoeveel zaterdag- nen we eindelijk eens nagaan of
nachtse katers worden niet met' het stemgedrag meer gedetermi-
potloodpunt afgereageerd?' Hoe- . neerd wordt door opinie, propa-
veel zondagmorgense huwelijks- ganda en politieke analyses dan
perikelen worden niet in het rood wel door kleffe tongen, maagzuur
benadrukt? Hoeveel slechtverteer- en alimentatieprospekties.
de broodjes, koffie pOrties en siga- ~ein Picard, hoor je me? Doen,
retten worden niet in de verf Joh!
(ekskuseer voor het niet helemaat Kort en korter venijn in de staart.
kloppen van het beeld) gezet? 1. Het is toch een prestatie van 5
Immers, het moet klaar als het uur 's namiddags tot 1 uur 's
goede van onze b?dem'zijn dat die nachts, met de koppigheid van een
momenta~e en Uniekegesteldheid, har~kiri-plegende samoerai, de
waarmee m het van goedkoop hout verkiezingsshow te volgen? Geen

cijfer kon me uit het lood slaan,
geen verklaring kon me de grond
onder de voeten wegnemen, geen
analyse kon me de rimpels fronsen.
Integendeel, wat als saaiheid en
monotonie aangekondigd was,
werd een kakafonie van komputer-
data, small talk, regionale saus en
ocharme, één liedje tussen 8 en 1.
Kijk, dat stukje zang heett pijn
.gedaan. De verzopen architekt
Vanuytsel met zijn aftands 'België'
is de vinger in de wonde, de steek
in de milt geworden. Net alsof de
BRT het spel geen vijf uur cool kon
maken! Dubbelgekoeld, on the
rocks, ik had er zo mijn zinnen op
gezet, maar het heeft niet mogen
zijn ...
2. Opvallend was dat de vier partij-
voorzitters in de verkiezingsshow
verklaarden allemaal gewonnen te
hebben. Naargelang de evaluatie-
basis ('76 or '81) kwam hun reken-
sommetje op plus uit en werd de
glimlach vers gestreken. Ik heb
nagegaan dat vergeleken met de
uitslag van 1948... Voetbal is ge-
lukkig veel eenvoudiger: je wint of
je verliest. En als je verliest is het
toch de schuld van de scheids-
rechter ...
3. Veel kranten gekocht op maan-
dagmorgen: uit elke hoek een wind
is immers een goede basis voor

evaluatie. Beschamend was de
tabel met verkiezingsuitslagen in
de maandagse 'Morgen' . terwijl bv.
grote broer 'Standaard' volledig
was poseerden de 'Morgen'-lijsten
met ongelooflijk veel nullen. Werd
de krant al op zaterdag gedrukt of
is dat gewoon durven ...
Raadslid Vanhoutegem. "Mijnheer
de burgemeester, m~g ik er U
beleefd attent op maken dat ik niet
Houtteman maar Van Houteghem
heet." Burgemeester "Ekskuseer,
mijnheer Houtteman." (uit een ge-
meenteraadsverslag)
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keren, terwijl 60 % van de beursgerech-
tigde studenten niet eens beschikken over
het socio-vitaal minimum (SVM). In
1979 bedroeg dit 28.674 fr. maandin-
komen voor een gezin met twee personen
ten laste. Per persoon ten laste tel je er
7000 fr. bij op. Dit is het wetenschappe-
lijk vastgestelde bedrag" wat een gezin
nodig heet om te voorzien in de meest
essentiële behoeften zoals voeding, kle-
ding, huisvesting, enz. Het merendeel
van de beursgerechtigde gezinnen be-
schikt dus hier zelfs niet over. Dit
weerlegt wel zeer duidelijk het vrij
dogmatische argument alsdat alle studie-
beurzen naar rijkeluiskinderen zouden
gaan! Mensen die niet eens beseikken
over het socio-vitaal minimum, worden
wel verondersteld van zelf hun studie-
kosten voor een groot stuk te betalen.
Met welk geld ze dat moeten doen wordt
er niet bijgezegd ! Hieraan zal Bosmans
nu proberen een mouw aan te passen.

Het stelsel Bosmans
'8óàmans Vertrekt met te zggen dat de
staatstoelagen moeten gaan naar wie het
echt nodig heeft. Voor hem zijn dat allen
die niet beschikken over het socio-vitaal
minimum evenals gezinnen diewelke
door het feit dat er een kind studeert,
onder het socio-vitaal minimum zouden
terechtkomen. Praktisch betekent dit dat
al wie niet over het socio-vitaal minimum
recht heeft op de maximumbeurs, gelijk
aan de meerkost van het studeren
(65.000 fr.). Dit is het bedrag dat een
studerend kind meer kost dan een kind
dat ten laste is en niet studeert. M.a.W. in
dit sisteem valt de grens van minver-
mogendheid (GmV) samen met het
socio-vitaal minimum. Wie tussen de
meer en minvermogendheidsgrens valt
krijgt een beurs die hem toelaat om net
boven het socio-vitaal minimum te
blijven (zie fig. 2). Daarnaast houdt het
sisteem nog in dat de zgn. dubbeltelling
van het huidige sisteem wordt afgeschaft.
Wanneer in een gezin meerdere kinderen
in het hoger onderwijs studeren, dan
tellen deze in het DVS stelsel dubbel ten
opzichte van elkaar. Zijn er bv. twee
kinderen aan de unief, dan telt de
aanvraag van de eerste, de tweede voor
twee personen ten laste en omgekeerd.
Dus elke student telt voor twee, behalve
de aanvrager zelf.
Nu is dit alles wel niet zo mooi als het er
uit ziet. Vorig jaar bracht sociale raad
dan ook volgende kritieken aan. Voor-
eerst is het in dit voorstel om het even
hoeveel lager je inkomen beneden het
socio-vitaal minimum ligt, de maximum-
beurs is vanaf het socio-vitaal minimum
voor ieder gelijk (65.000 fr.). Verder is het
misschien voor Bosmans logisch, maar
niet voor ons, dat wanneer je een beurs
krijgt het gezinsinkomen altijd wordt
teruggebracht op het socio-vitaal mini-
mum. Dit komt doordat Bosmans bij het
bepalen van de meerkost vna het stude-
ren 'vergeet' dat iemand die niet studeert
altijd een inkomen heeft, dus ofwel gaat
werken, ofwel gaat stempelen. Iemand
die studeert doet d us aan inkomensder-
ving. Weliswaar verdient hij na zijn
opleiding meer dan iemand anders, doch
het lijkt ons eerder fout om bij het
ontwerpen van een studiebeurzenstelsel
uit te gaan van bestaande maatschap-
pelijke ongelijkheden. Daarbij komt nog
dat als men in deze maatschappij
studeren toch zo belangrijk vindt, men
ook de politieke wil moet opbrengen om
er voldoende geld voor vrij te maken en
dit is meer dan ervoor te zorgen dat
niemand onder het SVM valt. Dezelfde
argumenten gaan ook op voor de 6.600
studenten die door de toepassing van het
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Bosmansstelsel hun beurs zouden verlie-
zen. Dit zijn alles behalve hoge inko-
mens. Wanneer men zegt dat het huidige
DVS-steisel vooral voor deze groep heeft
gewerkt, wil dit nog niet zeggen dat het
daar niet mocht werken!

toepassen. Zeer konkreet komt het er nu
op neer dat de Hoge Raad voor
studietoelagen nog deze maand de laatste
loodjes zal leggen aan dit voorstel
waarna aan de Vlaamse Executieve zal
gevraagd worden om het nog dit akade-
miejaar in te voeren.
Daarbij komt nog dat men door de
invoering van KB nr. 29 vanaf 1983
zinnens is de fiscale abattementen voor
gezinnen met een vervangingsinkomen
(Werkloosheid, pensioen, ... ) gewoon af
te schaffen wat tot gevolg heeft dat deze
mensen in een hogere belastingsschijf
terechtkomen en hierdoor een kleinere
studiebeurs krijgen. M.a.W. zelfs de zoon

Tenslotte heeft sociale raad vorig jaar
ook voorspeld dat het sisteem Bosmans,
alhoewel nooit alsdusdanig doorge-
voerd, toch zou gebruikt worden. Maar
dan met kleinere getalletjes. Alhoewel
onze bol niet van kristal is maar van
simpel brilleglas, blijkt deze voorspelling
toch uit te komen ...
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Op kringraad broeit wat:
afwachten

Het is nog te vroeg om diep in te gaan 'op
de meeste topics die door Kringraad
(KR) werden bediskussieerd tijdens hun
afzondering. De eenvoudige reden hier-
voor is dat verschillende werkingster-
reinen (aggregatie, studiedruk, studie-
financiering) eerstens veel voorstudie
vereisen en tweedens erg kompleks zijn.
KR steekt wel de handen uit de mouwen,
daar niet van, maar op het weekend
waren de sessies rond deze onderwerpen
vooral brainstormings en "een eerste
inleiding tOI..." en niet zozeer de presen-
tatie van afgewerkte dossiers-ter-infor-
matie. Het werkingsjaar 1982-83 kondigt
zich dan ook aan als ongemeen boeiend
én zwaar beladen voor KR. Bij Veto
staan alvast de verwachtingen hoog
gespannen, in afwachting van de dossiers
over aggregatie en over studiedruk die we
hopelijk nog voor de kerstvakantie van
KR ter publikatie in deze zelfde kolom-
men zullen ontvangen.

Testament
van een medebeheerder

Omdat we voor hogergenoemde onder-
werpen veel meer plaats en aandacht
willen opbrengen dan hier mogelijk is,
houden we wat KR betreft uit het
weekend dan ook één sessie vooral over,
die getiteld was: "analyse van de struktu-
rele problemen in de studenteninspraak
aan de universiteit". Haast twee uur lang
heeft de brok ervaring en dossierkennis
op het gebied van medebeheer van
studenten aan de universiteit, die ook wel
Jan Sempels genoemd wordt, de week-
end-gangers met verstomming geslagen.
Met een audio-visuele cocktail van slides,
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van een werkloze heeft geen maximum-
beurs !

Besluit en perspectief
Dit is geen voorstel tot verbetering maar
een besparingsvoorstel dat meer bepaald
een slordige 25 miljoen zal opleveren. 25
miljoen die men rekupereert door de
zwakken te laten opdraaien voor de
zwaksten. Je ziet ook dat wat eerder
'redenering I' genoemd werd uiteindeijk
op hetzelfde neerkomt als 'redenering 2':
het totaal uithollen van het studiebeur-
zenstelsel. De maximumbeurzen houdt

ADVERTENTIE
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men voor die groepen welke toch niet
(meer) aan de unief geraken, en de
gewone beurzen worden zo belachelijk
laag dat je er bij manier van spreken nog
moeilijk je postzegel van kan betalen om
je aanvraag te doen.
Meteen wordt dan ook het verschil met
Dallas duidelijk: van het studiebeurs-
fenomeen is het einde reeds bekend: een
stille, eenzame dood ...

Tenzij
Tenzij de studenten het recht op onder-
wijs een recht vinden van iedereen,
ongeacht zijn financiële afkomst.
Tenzij de studenten het verkeerd vinden

A.S.R.: een naam die veel ladingen dekt
Met drie verslaggevers trok Veto naar De Bron in Kessel-Lo alwaar
drie geledingen van de Algemene Studentenraad op meditatie en
bezinning waren. Broederlijk of zusterlijk hand in hand maakten
Kultuurraad (KuRa), Sociale Raad (SoRa) en Kringraad (KR) op
27,28 en 29 september j.1. een roud-up van hun voorbije werking,
met zicht op de toekomst. De retraite was opgevat als een
vormingsdriedaagse voor de nieuwe studentenvertegenwoordigers
uit de kringen in die drie raden. Dat zal ook wel gelukt zijn, want zo
op 't eerste zicht waren er toch nogal wat kringwerkers afgekomen
op deze A.S.R.-service. Daar staat evenwel tegenover dat voor de
aanwezige Veto-medewerkers de sessies vaak meer weg hadden van
hoorkolleges van anciens met veel ervaring en achtergrond, die
voor zichzelf en hun kollega's een overzicht en een evaluatie
maakten van het recente verleden om er lessen uit te trekken voor de
volgende maanden. Enfin, die komende maanden zelf zullen wel
uitwijzen hoe vormend de driedaagse precies geweest is. Wij -
Guido op KuRa, Jos op SoRa en Jan op KR - staken alvast de
volgende dingen op en we trokken er deze besluiten uit.

ADVERTENTIE .

lezing en diskussie gaf de docent een
hooggedetailleerd edoch overzichtelijk
beeld van de beheersstrukturen van de
K.U.Leuven, met daarin de marginale
plaats van de studenten met de vinger
geduid. Zijn basisideeën zijn ongemeen
'boeiend en daarom geven we ze hier.
subjektief geïnterpreteerd weer.

Dat de studenteninspraak een lachtertje
is, ligt aan velerlei faktoren, aldus zij die
ervaring hebben met het medebeheer. Zo
is er bijvoorbeeld de universitaire over-
heid,. die er alle belang bij heeft dat de
studenten als een verdeeld hoopje indi-
viduen aan de gesprekstafel zit, als een
kip zonder kop die maar losweg kakelt in
de plaats van gestruktureerd en onder-
legd te praten en te denken. Wat doet
diezelfde overheid dus? Ze slaat de stap
KR-A.S.R., waar de kringen hun me-
ningen, grieven en standpunten kunnen
samen leggen en tot een eenheid smeden,
over en spreekt de individuele weerloze
kringen rechtstreeks aan. Tot overmaat
van ramp gaan sommige kringen of
kringverantwoordelijken (de zogenaam-
de ego-trippers) hierop ook nog gretig in,
omdat het 0 zo mooi staat om de smaak
van de machtsparticipatie te proeven.
Natuurlijk werkt medebeheer vanuit de
studenten gedacht altijd optimaal als je
bereidwillig en met onvoorwaardelijke
onderdanigheid als minderheid met een
heersende partij aan de tafel gaat. Hier
heeft Sempels overschot van gelijk wan-
neer hij ook de kringen kwaad met de
vinger wijst als het op falen van het
medebeheer aankomt.

Minder schuldig en meer slachtoffers zijn
diezelfde kringen vanwege hun gebrek
aan onderlegdheid en inzicht. Het grote

.vervolg op p. 5



De diepere reden dat de politici kern-
energie niet op de politieke, publieke
agenda willen plaatsen js dat de politieke
elite steeds de dominerende rol van de
holdings in de Belgische economie heeft
erkend. Kernenergie werd door de poli-
tieke elite aanvaard als de technologie
waarin de Belgische holdings zich hebben
geëngageerd. Vóór 1974 vinden we bv.
nergens een partijpolitiek standpunt ten
aanzien van kernenergie. De eisen van
o.m. het ABVV of de KP tot nationa-
lisatie werden subtiel ondervangen door
bv. de oprichting van het Controlecomité
voor gas en electriciteit, structurele
aanpassingen die de beslissingsmacht
niet wezenlijk aantasten. Zolang Ebes en
Intercom, samen goed voor bijna 85%
van onze electriciteitsproduktie, aan
hetzelfde touw trekken, is hun wil wet.
Gezien de greep van de Generale Maat-
schappij op de hele sector koestert men in
dit verband dus best niet te veel illusies en
dit ondanks het feit dat door een akkoord
van 29/1/1981 de participatie van de
overheid 15% wordt in de electriciteits-
produktie. In zijn besluit schrijft Vanpol :
'Het besluitvormingsproces inzake kern-
energie illustreert duidelijk de geringe
capaciteit van het Belgisch politiek
systeem inzake nucleaire aangelegen-
heden. Aan de basis hiervan ligt een
elitaire consensus, waarbij de politieke
elite de dominerende rol erkent van de .
economische groeperingen in het eco-
nomisch bestel.'

Eert studie van Ivo Vanpol

Hoe demokratisch kwam''België ~aó' zijn kerncentrales?
, . .

-

Zegt de ene molen tegen de andere.' "Uit de weg, ge staat in de wind". Variatie nr ... op het alpmgekende
tema "de groten en de kleintjes".

Het aktievoeten tegen de aanwending van kernenergie in de
electriciteitsproduktie in ons land wordt .de jongste tijd .meer en
meer gekenmerkt door een moedeloosheid. Het V.A.K.S.
(Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop) wordt meer pragma-
tischer in zijn eisen (bv. neen aan Doel 5 en 6), omdat de principiële
afwijzing van kernenergie in ons land zo onrealistisch lijkt, nu er al
verschillende jaren kerncentrales in Doel en Tihange (en een paar
kleinere in Mol) op volle toeren draaien. In die 'malaise' staat de
vraag centraal, 'Hoe is het zo ver kunnen komen?' 'Hoe is het
mogelijk geweest dat er zo laat is gereageerd geworden op
politieke beslissingen die toch al in de zestiger jaren genomen
geweest zijn?' 'Waarom hebben de revolutionaire zestiger jaren dit
onopgemerkt laten voorbijgaan?' Ivo Vanpol, assistent aan de
fakulteit politieke en sociale wetenschappen, afdeling politologie,
heeft een studie gewijd aan de besluitvorming inzake kernenergie in
het Belgisch politiek bestel.

te ontwikkelen, ook diende men alle
~ctiviteiten van het land met betrekking
tot kernenergie te coördineren. Het doel
van de VZW SCK-Mol was het onder-
zoek naar de toepassing van kernenergie
te stimuleren en de wetenschappelijke en
technische studie van dergelijke toepas-
singen te bevorderen. Volgens Van pol
hebben de subsidies aan het Studie-
centrum nooit aanleiding gegeven tot een
parlementair debat. Wel was er kritiek op
het feit dat alle subsidie geregeld werd via
bijkredieten, en een efficiënte parlemen-
taire controle uitgesloten was. Een
politieke 'meerderheid beschouwde het
Studiecentrum indertijd als een symbool
van technische kundigheid.

1956-1957 lijken beslissende jaren te zijn
voor de nukleaire toekomst van België.
Mogelijk heeft de Suez-crisis van 1956, en
de problemen van oliebevoorrading die
zich in de toekomst door labiele politieke
omstandigheden in het midden oosten,
zouden kunnen voordoen, er iets mee te
maken. In 1957 sluit Acec een akkoord
met Westinghouse in verband met een
licenue voor de bouw van PWR-reac-
toren. Dit akkoord met een looptijd van
15 jaar voorzag in de produktie, in het
gebruik van de verkoop van volledig
afgewerkte reactoren voor land-, lucht-,
en zeegebruik. In 1959 wordt-de groep A
opgericht, waarbij Acec zich verbindt
met Cockerill (reactor kuip, generatoren,
... ), Kernmetallurgie en Mechanica
(KMA), onder de groep 'A'. Het is deze
groep die later de belangrijkste bestellin-
gen voor kernreactoren in Doel en
Tihange zal in de wacht slepen (in lichtjes
gewijzigde vorm). Ook Mol bestelde in
1957 direkt na het verwerven van de
licentie door Acec een reaktor van het
Westinghouse type. Het Ministerie van
Economische Zaken werd toen geleid
door Minister van der Schueren, die
naderhand verscheidene beheersmanda-
ten verwierf in de electriciteitssector. R.
Pulinck en P. Hatry waren toen zijn
kabinetsleden. Eerstgenoemde werd later
afgevaardigde beheerder van het Ver-
bond 'der Belgische Ondernemingen; de
tweede kreeg diezelfde functie bij de
petroleumfederatie. Het was zoals reeds
gezegd, het Ministerie van Economische
Zaken dat SCK-Mol subsidieerde. Wat
de industriële participaties betreft, zij
vermeld dat Acec deel uitmaakt van de
Belgische holding: de Société General,
en dat .door het afstaan van de licentie
Westinghouse een belangrijke participa-
tie verwierf in Acec. Westinghouse nam
in 1970 de nukleaire afdeling over van
Acec, en KMN werd in 1972 overge-
nomen door een firma gecontroleerd
door Westinghouse. De kontakten tus-
sen Westinghouse en de Société General
liggen echter nog steeds vrij goed, daar de
voormalige gouverneur van de Société
General, Max Nokin, het enig buiten-
lands lid is van de .'board of directors' van
Westinghouse. Het was ook in 1957 dat
de toenmalige minister van Economische
Zaken, Jean Rey, in het parlement
verklaarde dat men een 'Commission
nationale de I'Energie nuc1éaire' had
opgericht, die een energieprogramma
had uitgewerkt, waarin ter studie lag de
bouw van vier grote kernreactoren.

Na al het studiewerk is men in 1965
eindelijk zover. Een nieuwe studiegroep

Zondagswandelingen zijn er genoeg.' Gezond is het, dat wel, maar of het baat... Synatom wordt door de electriciteits-

Union Minière, een dochtermaatschappij
van de Société General, ontdekte in 1913
in Belgisch Congo de radio-aktieve stof
Radium, wat de start betekende van het
nukleaire tijdperk in België. Tijdens de
tweede wereldoorlog zal de Union Mi-
nière op uitdrukkelijk verzoek van de
Belgische regering, uranium leveren aan
de V.S., met het 'oog op de uitbouw van
het militair komplex. Direkt ~a de

tweede wereldoorlog wordt het Interuni-
versitair Instituut voor Kernfysica
(1947), het Commissariaat voor Atoom-
energie (1950), het Studiecentrum voor
Kernenergie te Mol (1952) opgericht. De
eerste twee op initiatief van de regering,
de derde enkel gesubsidieerd door de
regering. Het genoemde commissariaat
diende het onderzoek en de initiatieven
op vlak van 'kernenergie te bevorderen en

producenten. Intercom en Ebes opge- De politici hebben zich uit dit publiek
richt maar ditmaal om konkreet de bouw debat steeds trachten op de achtergrond
te plannen van twee kerncentrales van elk te houden; recentelijk bij het 'energie-
600 MW te Doel en te Tihange. De debat' in de kamer waren slechts een 30-
Belgische regering werd van deze nuc-. tal volksvertegenwoordigers aanwezig.
leairee projecten in datzelfde jaar door de In 1976 antwoordde Oleffe, minister van
-electriciteitsproducenten op de hoogte Economische Zaken op een parIemen-
gebracht. Ze werden onderzocht door de taire vraag met de dooddoener dat het
Ministeries van Openbare Werken, Eco- hier een politiek betrof die al jaren door
nomische Zaken, Landbouw en Volksge- verschillende regeringen gewenst wordt.
zondheid. De resultaten van dit onder- Vanpol wij dit aan de grote invloed van
zoek werden als bevredigend beschouwd de electriciens en de holdings op de
en een verdere ontwikkeling werd toege- beslissingen rond kernenergie. Zoals de
staan. In 1966 werd dan een permanente beslissing van 1966 was voorbereid door
contactkommissie overheid-industrie \ de vertegenwoordigers van de kernindus-

.opgencht met het oog op een weder- trie, zo is in tal van werk nota's uit de
kerige informatie over de onderwerpen volgende jaren die invloed van de
ter studie. Het voltooien van het onder- 'electrieiens" steeds weer terug te vinden.
zoek van deze kommissie gaf op ! In 1976 wordt een Raad der Wijzen
14/12/1966 onder de regering Van Den geïnstalleerd die zich omtrent alle aspec-
Boeynants-Declercq, aanleiding tot de ten van kernenergie diende te beraden.
principiële goedkeuring van Doel, Ti- Het werk van deze Raad was al op
hange en Zeebrugge als inplantingsmo- voorhand gedoemd om te mislukken
gelijkheden voorkerncentrales door het omdat de Raad voor' het grootste
Ministercomité voor Economische en gedeelte was samengesteld uit leden van
Sociale Coördinatie. Vanpol merkt op de industrie, en omdat ze zich niet mocht
dat deze beslissing van 1966 veel meer uitspreken over het gevoerde beleid,
was dan een principesbeslissing : het was noch over het te voeren beleid in de
zonder meer de goedkeuring van een nabije toekomst, daar waar deze reeds
kernuitrustingsprogramma voor bijna was vastgelegd door investeringen van de
dertig jaar. Het Kabinet van Waalse I privé-sector, waar de overheid haar
Aangelegenheden schreef op 25/5/1977: goedkeuring aan had gehecht. Met de
En conclusion, il faut considérer que, installatie der Raad der Wijzen, ('Com-
depuis décembre 1966, Ie site de Tihange missie van Beraad inzake Kernenergie')
est voué à une nucléarisation portant sur werd ook e«in moratorium aangekon-
3 trances nucléaires de plus ou moins digd. Op hd~de moment bevestigde de
1000 MW chacun. Een paragraaf verder regering om Doel en Tihange uit te rusten
in dit rapport schrijft men onomwonden met een supplementaire capaciteit van
dat de verdere administratieve vergun- 1000 MW. Wanneer nadien de bouwver-
ningen die nodig zijn, zoals bouw- en gunningen voor Tihange III en Doel IV
exploitatievergunning, deze princiepsbe- worden toegekend, leidt dit tot veel
slissing niet in vraag mochten stellen verwarring, met betrekking tot het aan de
... Het is trouwens opvallend dat de gang zijnde moratorium. Vanpol
bouwwerf van de centrales Doel I en IIin schrijft: 'De reden van deze verwarring
juni 1969werdengeopend,nogvooraleer ligt hierin dat de buitenwereld niet wist
de aanvraag voor het bekomen van een dat de regering reeds zijn toestemming
bouwvergunning werd ingediend (4/12/ gegeven had voor de bouw van deze
1969). De eigenlijke bouwvergunning centrales nog voor het moratorium van
werd pas afgeleverd op 16/2/1970). kracht werd .. .'

De vraag is nu hoe het komt dat er slechts
vanaf 1974 sprake is van een massaal
verzet tegen kernenergie, terwijl reeds in
1966 beslissingen hiertoe genomen wa-
ren, terwijl reeds Sinds 1950 hieromtrent
studiewerk gebeurt, mét de duidelijke
verzuchting naar praktische. toepassin-
gen ... Vanpol wijt het aan een gebrek aan
informatie. 'Wie praatte er in. 1966
over kernenergie? Voornamelijk de in-
dustrie en de elektriciteitsproducenten.
De media. registreerden toen enkel de
verklaringen van de officiële vertegen-
woordigers van de kernindustrie omdat
dit de enige valabele informatiebron was
waarover ze beschikten. De slogan
'informatie is macht' had toen zijn volle
betekenis omdat informatie in verband
met kernenergie en het beleid hierom-
trent een monopoliebezit 'was van de
kernindustrie.' De aanloop tot de poli-
tieke kernenergiediscussie gebeurde door
het oprichten van allerlei plaatselijke
aktiegroeperingen die omwille van 'lokale
belangen strijd voerden tegen de ge-
plande kerncentrales. Door het optreden
van deze groeperingen nam de infor-
matiehoeveelheid rond kernenergie ge-
voelig toe. Nationale groepen zoals het
VAKS (Verenigde Aktiegroepen voor
Kernstop) werden opgericht, de Bond
Beter Leefmilieu, en zijn Waalse zuster-
groepering Inter Environment gingen
zich bezighouden met de problematiek.
In 1975 publiceerden vele honderden
leden van het academisch en weten:
schappelijk personeel van Belgische uni-
versiteiten en academisch personeel een

. manifest tegen kernenergie. De snelle en
intensieve uitbreiding van nucleaire ener-
gie. Ze eisten een moratorium van twee
jaar, de tijd die nodig is om een
diepgaande vergelijkende studie te ma-
ken van de voor- en nadelen van
kernenergie, alsmede van andere energie-
bronnen ..

Luc Vánheerentals

Ivo Vanpol : 'De besluitvorming inzake kern-
energie in het Belgisch politiek beste!', in Res
Publica, Politiek jaarboek 1981.
(te bestellen eventueel: Afdeling politologie,
Van Evenstraat 2c, Leuven).
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A.S.R. : -een· naam die veel ladingen dekt
verloop van mensen, steeds nieuw gezich-
ten elk jaar, en de onmogelijk grote,
onverwerkbare stapel dossiers en ver-
gaderverslagen maakt het de kleine
aktieve kringkernen erg lastig. Ook hier
zijn de ego-trippers, die de kennis en dus
de macht in zich centralizeren, de
hoofdschuldigen. De verrekte cumularts
weten niet per definitie wat goed is voor
'de modale student' omdat ze toevallig
met 80% van de stemmen zijn verkozen.
Het is zelfs zo sterk dat in de A.S.R. en
overal waar men echt demokratisch wil
werken, de numerieke steun van een lome
stemmers massa minder belangrijk is dan
de inhoudelijke representatieviteit van de
vertegenwoordigers.

Wat de kennis van zaken, de represen-
tatieviteit van de vertegenwoordigers én
de efficiëntie van de studenteninspraak
alleszins al kan verhogen, is het reflektie-
principe. Dit houdt in dat de vertegen-
woordiging van de studenten op alle
niveaus en in alle geledingen van de
akadernische overheid simultaan en ge-
koördineerd moet gebeuren. Studenten
op Akademische Raad, op Fakulteits-
raden of op Permanente Onderwijs-
kommissies moeten dezelfde ideeën ver-
kondigen en tevens tegelijk spelen op hun
aanwezigheid in de beheerstrukturen én
op hun getalsterkte: aktie door mobili-
satie van de massa ter staving van de
verdedigde argumenten in de vertegen-
woordiging. Dit punt illustreert goed hoe
de A.S.R. tegelijk opgevat moet worden
als parlementair én als syndikaal verregen-
woordigerd orgaan. Om deze tweeledige
taak te vervullen, moet de A.S.R. intern
natuurlijk ook vlot funktioneren: krin-
gen moeten de Algemene Vergaderingen
van KR en SoRa konsekwent bijwonen
en de doorstroming van informatie en
berichtgeving moet optimaal benut wor-
den. Tenslotte moeten degenen die
kennis en achtergrond hebben, de ver-
tegenwoordiging van een diepgaande en
tegelijk in de breedte werkende om-
kadering voorzien: studiegroepen, dos-
siers verzamelen, vormingswerk.

Als een afscheid, een testament naar de
A.S.R. toe liet Jan Sempels dit uit zijn
ervaringen geputte ideeëngoed ter dis-
kussie achter. Wel wou hij nog kwijt dat
{.1çc:rcs~Ix:"I!:nk.iniel}tot een teoretisch
m el behoren dat door de A.S.R., om
eksteme zowel als interne redenen (ter-
loops enkele aangegeven zopas), niet
geheel afdoende tot zeer slecht wordt
ingevuld. Zijn besluit was dan ook een
terechte, haast emotionele oproep tot
beter gevormde en gesteunde vertegen-
woordigers, die zich als heuse A.S.R,-
ambassadeurs zouden weten te gedragen,
met het volle vertrouwen en de rugge-
steun van de ruime achterban in de
kringen. Tot daar Jan Sempels, denk je
dan... En neen, zwijgen is niet zijn
gewoonte. Jos op SoRa-sessies kwam
hem ook al tegen, niet Jos?

En dan is er koffie
Vier maand geleden dacht ik : oef, mijn.
laatste hoorkollege zit erop. Nu denk ik
dat weer, want Jan neemt afscheid van de
studentenwereld. Hij doet dit met de
waardigheid die hem past, namelijk met
een degelijk gestoffeerde ex-cathedra
uiteenzetting en gebruik ma kend van een
overhead-projector. en weet ik veel wat
nog allemaal. Vormingsweekend ASR
heet dat dan. ik vreesde al beland te zijn
aan een nieuwe studierichting aan onze
unief (informatica ').
Jan had het over de financiering van en
de besparing op de universiteiten. Wal ik
ervan onthouden heb is dat die besparin-
gen "om UIl' broek afte steken zijn" (dit is
een citaai.)

Ook dr. A Bonte werd bereid gevonden
af te zakken naar onze driedaagse.
Hetgeen hij vertelde was wel gemakkelijk
te begrijpen, ofhet /111\ ui was laten we in
het midden. Zeker waren er enkele
uitspraken die de IC/cr interesseren,
Want wist je al dat jouw probleem na het
afstuderen er geen is van gebrek aan
werk, maar van under-cmployrnent ? En
dat je je daarom nu moet voorbereiden
op beroepen die nu nog niet bestaan?
Geen nood echter. vanaf '85 is het
probleem van de jeugdwerk loosheid
opgelost. .De demografische ontwikkel-
ing zorgt ervoor dat er minder mensen
zullen afstuderen. En dan nog, er is werk
genoeg in dienst van de medemens. Ohja,
deze wil ik je ook nog meegeven:
demokratisering is geen kwestie van
centen, wel van mentaliteit. Nu ja, het
komt dan ook van de direkteur van de
dienst voor studieadvies van de R.U.G.

Ook de vrijgestelden mochten ons vor-
men: zo had kursus-Frank het over, wat
dacht je, kursussen en k ursuspolnick.
Een pikante ontdekking die hij maakte is
dat er naast het inschrijvingsgeld nog
centen van de studenten rechtstreeks

naar de unief gaan. Waar ik geen weet
van had. Het is immers zo dat er proffen
zijn die hun auteursvergoeding bij Acco
afstaan aan fakulteiten voor onderzoek
en werking. Toch goeie jongens die
proffen. Spijtig voor Frank bleek nog
maar eens hoe groot de illusie is om ooit
tot een samenwerking tussen Acco en de
kursusdiensten te komen. In het konkre-
te bestaan zien de laa tsten de eersten
immers als de eerste en grootste konkur-
rent. En Stella wil toch ook niet op
hetzelfde blad met Maes.

Ja, nu zijn we weer gevormd. De
aflossing voor het vertrek van J. Sempels
is klaar.

De twee' gezichten
van de Alma

Dat er, omwille van het onvoorziene
tekort voor '82 van 2,7 miljoen (raming)
ondertussen een prijsstijging is doorge-
voerd in de Alma, dat heb je reeds
'geproefd'. Dat rechtstreeks tekort is te
wijten, rechtstreeks, aan' de stijging van
de grondstofprijzen en het dalend aantal
bezoekers van de Alma. Nu, dit alles is
niet nieuw,en in het verleden heeft menal
heel wat kreativiteit betoond in het
zoeken naar vormen van klantenbinding.
Ons aller Jan Bauwens ziet het wel zitten
met een mooie prijsdifferentiatie. Terwijl
kollega Tavernier (eigenlijk ex-kollega)
toch liever zijn krantenkiosk in de alma
ziet, of graag wat muziek-maak-groepjes
zou 'uitnodigen om het kauwen te
vergemakkelijken. Mangelschots echter,
blijft op de vlakte en vondt een recht-
streekse prijsverhoging (als het maar niet
te veel in één keer is) wel haalbaar.
En eigenlijk, als je er niet dieper op
ingaat, lijken al deze voorstellen en
beslissingen nog niet zo dom. Men zoekt
naar mogelijkheden om het voedingsbe-
drijf in stand te houden. Doch het is juist
daar waar het schoentje wringt. Dat is
ook mij maar duidelijk geworden na een
grandiose opmerking van Noël. "Wan-
neer er vroeger een prijsstijging in de
Alma was, dan hing er altijd boven het
ticket-loket een bordje waarop stond:
'Prijsverhoging noodzakelijk wegens een
stijging van de grondstofprijzen (bv.) én
wegens een niet-indexatie van de beur-
zen', Nu staat er enkel nog het eerste."
Dat ene zinnetje maakt een heel verschil
uit. Waar vroeger de Alma duidelijk
opkwam voor de studenten, ter onder-
steuning van de demokratisering, daar is
hij nu verwaterd tot een bedrijf tout-
court. De Alma is er, niet 'meer voor de
studenten, maar voor zichzelf. Wat telt is'
dat het bedrijf niet failliet gaat. Niet wie
er komt is belangrijk, als er maar iemand
komt. Deze bedrijfsfilosofische wending
is onaanvaardbaar.

Daarom dat Sociale Raad blijft opkomen
voor een Alma die goedkoop en degelijk
is, die openstaat voor alle studenten,
ongeacht hun financiële mogelijkheden,
en die aan allen dezelfde service ver-
strekt.
Meneer Bauwens, wij geloven nog steeds
in de demokrausering, en, meneer de
vice-rektor, goede wijn behoeft echt geen
krans

Geef kinderen
van arbeiders
een loon,

en ze komen
naar de unief

Is dat wel nodig, zalje zeggen. Alsje naar
de getallen kijkt, dan zie je toch dat het
aantal arbeiderskinderen steeds groter
wordt aan de unief. Dat m.a.w. de
demokratisering van ons onderwijs een
feit is, of toch minstens up heel goede weg
is.
. Neen, driewerf neen, beweerde Dr. I. De
Lannoo maandag 27 september nog-
maals op het vormingsweekend van de
ASR. In absolute getallen zijn de kinde-
ren uit midden lager (bedienden. onder-
wijzers, landbouwers, ... ) en lager nivo
(winkeliers, ongeschoolde arbeiders, ... )
steeds beter vertegenwoordigd aan de
universiteit. Dit althans voor wat Leuven
betreft, want van de globale Belgische
situatie bestaan er immers geen cijfers.
Maar, je moet die cijfers in relatie zien
met hun kontekst. De andere herkomst-
kategorieën zenden nog meer vertegen-
woordigers naar de universiteit, wat dus
betekent dat er sprake is van een relatieve
daling. En zelfs als je dit buiten beschou-
wing laat, dan is het nog niet zo dat er
steeds meer 'arbeiderskinderen ' naar
onze Alma Mater afzakken. Om dit te
begrijpen, moet je de herkomst van de
vader en de moeder nagaan,en, niet zoals
meestal gebeurt, enkel naar het beroep
van de ouders kijken. Dan blijkt dat op
100 zogenaamde arbeiderskinderen er
slechts 19 herkomstig zijn uit traditionele

arbeidsmilieu's. 35 komen er uit wat men
noemt half-árbeidersmilieu,ende vander
van maar liefst 46 van deze mensen is pas
de eerste generatie van het arbeidende
type. (Dit zijn de cifers voor jongens,
voor meisjes zijn ze respektievelijk 18-
36 - -46.) Dit betekent met andere woor-
den dat de mensen die uit de laagste
sociale klassen komen, eigenlijk herkom-
stig zijn uit gezinnen die recent op de
maatschappelijke ladder gedaald zijn en
die via het onderwijs hun vroegere status
willen bereiken
Om deze twee redenen en om neg andere
ook, aldus nog steeds De Lanoo, durven
we stellen dat van de demokratisering
van het onderwijs nog steeds niets in huis
gekomen is. Ook niet door al de
maatregelen die men in die zin getroffen
heeft, waaronder: de studiebeurzen, de
gespreidde kandidaturen, ... De Lanoo
weigerde bij deze maatregelen het invoe-
ren van het VSO te vernoemen omdat
volgens hem hetgeen men uiteindelijk
doorgevoerd heeft, maar een afgietsel is
van de oorspronkelijke bedoeling.
Cijfers hierom trend spreken elkaar te-
gen. De enige goede onderzoeken, vol-
gens De Lanoo, zijn die, die een
vergelijking maken tussen een school
toen ze nog geen VSO sisteem kende en
dezelfde school na de omschakeling. Uit
dergelijke studies blijkt de doorstroming
naar de universiteit gelijk te blijven.
Spijtig dat studies in die zin nog niet
gepubliceerd werden.

AI bij al een slechte balans dus wat betreft
de reeds genomen beslissingen. De
Lanoo zou echter De Lanoo niet heten
als hij niet zelf voor de dag zou komen
met een voorstel. En dat is toch wel
uitzonderlijk voor mensen met een
herkomstkategorie als hij.

Iedereen moet, per jaar, recht hebben op
een maximaal bedrag op te nemen als hij
studeert, welk hij later terugvordert, op
voorwaarde dat hij een hoog financieel
inkomen heeft. Zijn voorstel behelst dus
een vorm van studieloon, dat in geval van
een goede financiële karière verandert in
een studielening. Het grote probleem is
het enorme startgeld. Positief noemt hij
zelf het feit dat het gaat om een recht en
geen must, en dat je pas moet terugbeta-
len na X aantal jaren op voorwaarde dat
je financieel sterk staat.

"Nineteen eighty four" komt met rasse
schreden dichterbij

De funktie van 't Stuc
als universitair
kultureel centrum
in Vlaanderen

Woensdagmorgen in Kessel-Lo, vrij
vroeg zelfs. Het Kultuurraad programma
stond in het teken van 'de funktie van 't
Stuc als universitair kultureel centrum in
Vlaanderen'. Hoe dan ook, de titel was
zwaarwichtig inaar ons inziens werden er
niets dan oude koeien uit de spreekwoor-
delijke gracht gehaald. Alhoewel, even
rekapituleren kan nooit kwaad, zeker
niet in een vormingsdriedaagse.
Rekapituleren kan soms zelfs zeer nuttig
zijn, zoals in het geval van de "splitsing".
In de loop van de 5 jaren Stuc-werking
groeide er immers een steeds grotere
breuk tussen de "formele macht" van de
Algemene Vergadering van de VZW
Kultuurraad - de kringafgevaardigden
- en de impakt van het personeel, dat
stilaan alle praktische kennis van de
feitelijke "centrale werking" - de pro-
grammatie en de werkgroepen in 't Stuc
- naar zich toe trok en zo losgroeide van
de terzake minder deskundige Algemene
Vergadering. Verder werd de meer
geavanceerde kultuur die 't Stuc bracht
door sommige kringen en door het
merendeel van de ASR-raden als "niet-
studentgericht" afgedaan: te moeilijk, te
intellektualistisch, te avant-gardistisch.
Een feitelijke splitsing voltrok zich en
eend ieder voelde de nood aan ook
juridisch te scheiden om zo Int een
grotere autonomie te komen. In 80-81
werden deze plannen in dé openbaarheid
geworpen (met alle opschudding van-
dien), maar nooit uitgevoerd, O.a. wegens
problemen van financiële en infrastruk-
turele aard. Nu, 2jaar later, horen we uit
de mond van Michel Uytterhoeven,
beleidsverandwoordelijke van 't Stuc:
"De diskussie rond de splitsing lijkt nu
wel voorbijgestreefd". Waarmee we me-
nen voor de rest onzer dagen deze zaak in
de annalen te mogen schrijven en ze
verder definitief te kunnen vergeten.
Kultuurraad-'t Stuc blijft één.

Blijft dan natuurlijk de vraag wat dan de
specifieke taak is van de "centrale
werking" van dat niet-gescheiden Stuc.

De nationale overheid voert immers op
kultureel vlak een spreidingsbeleid. Zi-
chem qeeft een kultureel centrum en
Kontich bouwt er een. 'Wat is er dan zo
speciaal aan dat ding dat de Leuvense
studentjes nog in hun achtertuin hebben
staan? Het antwoord is vrij logisch, zegt
hogergenoemde Michel U.: Leuven als
universitair centrum en intellektueel
milieu kan in een kultuurwerking de
verdieping en het experiment aan bod
laten komen, zowel op het gebied van
teater, dans, als video, iets wat elders
.onmogelijk is.
. En het ligt niet in onze bedoeling dàt te
ontkennen ...

Kultuurraad :
De algemene vergadering

in opmars

Niet enkel ons teergeliefd nationaal
parlement had de laatste jaren met
overmatig absenteïsme te kampen, ook
de Algemene Vergadering Kultuurraad
zat met dit probleem.
Deze stelselmatige afwezigheden hebben
voor Kultuurraad (KURA) de direkte
aanleiding gevormd om de werking van
de algemene vergadering op een andere
boeg te gooien: van nu af streeft KURA
ook naar de inhoudelijke en praktische
vorming en begeleiding van de kringaf-
gevaardigden, min of meer naar het
model van wat nu reeds in kringraad
gebeurt.

Zoals bij alle mooie uitspraken die
daarbij ook nog goede voornemens zijn
zit het eerste probleem al in de definitie:
wat is een "inhoudelijke en praktische
vorming en begeleiding"? Tweede pro-
'bleern : de uitwerking.
Reeds vorig jaar was een eerste,aarzelen-
de stap in die richting gezet: zoals alle
eerste kandidatuurstudenten aan onze
unief een vademecum krijgen, zouden
oot: de kultuurafgevaardigden een voor
hen aangepast dergelijk iets krijgen: een
handboekje vol praktische aanwijzigin-
gen voor een kultuurverantwoordelijke,
met daarin tot en met de huurprijzen van
de Leuvense zalen. Maar de Algemene
Vergadering van dit jaar wil verder: er

. komt een zeefdrukkursus (zo maak je
affiches' weet-je-wel) en misschien een
lay-out kursus, allemaal speciaal voor de
heren (en damens, sorry) kultuurafge-
vaardigden. En dan de inhoudelijke
vorming: regelmatig zullen kulturele
topics op de algemene vergadering
verschijnen (moderne dans wat-is-dat-nu
-juist ?). Met al die vorming & nieuw
bijgewonnen kennis moeten de kring-
afgevaardigden nu ook injouw kring een
beter, dieper, interessanter,etc. program-
ma gaan aanbieden. Daar krijgen ze
trouwens nog een financieel ruggesteun-
tje bij: het KURA-subsidiebeleid wordt
drastisch aangepast; de maximumsubsi-
die per aktiviteit wordt waarschijnlijk
met ongeveer 40 % opgedreven.
En in het beste geval zijn de gevolgen van
deze mooie beginselverklaring ook effek-
tief merkbaar.

Toegift
Dat is het hele verhaal van Jos, Guido en
Jan van hun ervaringen met de drie raden
KR, SoRa en KuRa. Bovenop waren er
"OOknog wel enkele gezamelijke sessies in
die vormingsdriedaagse. Eentje besloeg
de geschiedenis van de A.S.R. Marcel
Meeus, gedegen geheugen in de A.S.R. en
tevens algemeen sekretaris van genoem-
de organisatie, gaf een overzicht van de
feitenevolutie waarop KR-vrijgestelde
Luc BaJtussen inpikte met een meer op de
inhoud van de A.S.R.-werking gericht
betoog uitpakte: de problematiek van
het aantal vrijgestelden, de onderbouw
der kringen, de wisselwerking centraal-
en kringgerichte A.S.R., enz. AI deze
problemen én de feitenhistoriek komen
over enkele weken terug in Veto onder
het mom van een A.S.R.-geschiedenis in
drie of vier afleveringen door Marcel
himself. Eén van die afleveringen zal
ongetwijfeld ook over Veto gaan en
daarop aansluitend, en dan is de cirkel
helemaal gesloten, misschien zelfs vi-
cieus, zullen we een wat uitgebreider
stukje wijden aan de samenwerking'
Veto-kringen, gedistileerd uit de sessie
over dit onderwerp op het weekend ...
Dag met het handje. Tot volgend jaar, in
De Bron.

Guido Janssens
Jas Van Dikkelen

J.H. Verbanek

PARIJSSTRAAT 30 LEUVEN
Na tien jaar' Leuvens meest
gereputeerde dag- en nachtcafé
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ADVERTENTIE
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Wij zijn ook 21 geworden .•. '
... zo'n 600 jaar geleden I

En één ding is er in die 600
jaar alvast niet veranderd: de
natuurlijkheid van onze pro-
dukten en van onze
brouwwiize. .

{ Wij mouten nog steeds vol- .
gens de traditionele me-
th'ode, op eestvloeren. Wij
brouwen. nog steeds in ko-
peren ketels. Onze Stella
rust, vóór het bottelen, nog
steeds 6 weken lang in de
lagerkelders. Wie doet ons
dat na?

Je hebt vast al persoonlijk bericht van ons gekregen, maar we
willen het je toch nog eens in herinnering brengen.

,Je'êénentwintigste verjaardag is nu eenmaal een hêêl bijzondere
dag, die met gepaste luister moet worden gevierd. Ongelukkiger-
wijze is het ook een zware belasting voor het toch al niet te
ruime studentenbudget.

Als je in oktober 21 wordt ...
~ .

.·..dan hebben wij 'nverrassinq voor je

D~rom willen wij, van de Stella, met je méé~vieren op een
speciale manier, en wel onder vorm van 100 waardebons. Om je
talrijke vrienden te trakteren in êên van de typische Leuvense
studentencafés, waarvan er wellicht één je stamkroeg is.

Als je dus ingeschrevenïbent aan de K.U.Leuven, en je wordt 21
in de'loop van oktober 1~2, dan liggen er in onze brouwerij,
Vaart straat 94 te Leuven, 100 Stella-waardebons voor je klaar.
Vraag naar Maurice Cauberghs, die zorgt verder dat alles in
orde komt (tel. 016/24 71 11) •

We wensen je verder een allerbeste' 21ste verjaardag toe'
en hopen dat het een fijne herinnering blijft aan
.Leuven-Bierstad. We verwachten je.

P.s. Vergeet je identiteits- en studentenkaart niet.

ADVERTENTIE

. Noteer in je
Studentenagenda :
Bancontactkaart
afhalen. Gratis!
Je zal meteen ervaren dat ook studenten welkom zijn bij de KB.

Je krijgt ertrouwéns ook dadelijk de KB-onthaalbrochure, boorde-
vol wetenswaardigheden over wat de KB je te bieden heeft.
Watje daarin beslist interesseert: al onder de 18 kun

je met de toestemming van je ouders een rekening openen
en beschikken over Eurocheques en Eurochequekaart.
Boven de 18 magje zelfstandig een KB-Studentenrekening
openen om zo alle courante verrichtingen te doen : inkomsten
op je rekening laten storten (job, beurs, geld van ouders), met een
een doorlopende opdracht de huur van je kot betalen en met een
overschrijving allerlei andere rekeningen vereffenen. En met je

i(
SiËoiËTi3ANÏt'd ..

*Totje 21 jaar. Service begint bij het betere onthaal. ~

Enkele KB-kantoren in de omgeving
van de universiteit te Leuven Naamsestraat 173
*Mgr. Ladeuzeplein 15 Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Sint-Jacobsplein 9/10 Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo

Naamsestraat 14 *Naamsesteellweg 130,Heverlee
Justus Lipsiusstraat 20a Geldenaaksebaan 149, Heverlee

*Omje nog beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavond open tot 18.45 u.



Alfahetisatie, niet "als 'iets uit de hoekjes"
Het zal je maar overkomen, Je voelde je niet zo best op school, af en
toe zat er een jaartje overdoen bij, en je werd bekeken als het
kneusje waaraan niet veel meer te verhelpen viel. Tot je plots in het
leger ontdekte datje die formulieren nauwelijks begreep, en ze niet
kon invullen, Later werd het nauwelijks beter: voortdurend
proberen je onkunde te verbergen, voortdurend die schaamte, de
moeilijkheid om aan werk te komen; het valt niet mee om als
analfabeet door het leven te gaan als alle elvensbelangrijke
informatie langs geschreven weg verspreid wordt.
In Vlaanderen is naar schatting 3 à 5%
van de bevolking analfabeet. Voor
Leuven komt dat neer op 3 à 4000
mensen. Aan deze maatschappelijke
schande wil projekt alfabetisering Leu-
ven verhelpen.
Onstaan uit het vormingsinstituut Inter-
medium, is Alfabetisering Leuven sinds
kort een feitelijke vereniging geworden
met een eigen huis. AL onderhoudt
echter nog uitstekende kontakten met
Intermedium, o.a. op gebieden waar
deskundigheid welkom is. Maar sinds er
een eigen huis is, komen er wel heel wat
meer mensen over de vloer, omdat de
drempelvrees verkleind is.
Naast het technisch leren lezen en
schrijven wil het projekt mondigheid en
solidariteit bijbrengen bij de deelnemers,
als een bijdrage in een proces van
maatschappelijke verandering en eman-
cipatie; een proces waarbij ook bestaan-
de onderwijsvoorzieningen niet van kri-
tiek kunnen gespeend b~jven, omdat zij

mee de oorzaak zijn van analfabetisme.
Het projekt probeert mensen te werven
opn twee manieren: door affiches en
standjes (algemene werving) maar ook
meer gericht bv. door in achtergestelde
buurten bij beenhouwers en bakkers
reklame te maken. Men toe neemt er dan
iemand kontakt op met de projektgroep,
vaak anoniem omwille van het taboe,
waarna dan een instapgeprek volgt, met
de begeleid(st)er van de lees-en-schrijf-
groep zelf.

De lees-en-schrijfgroepen zelf proberen
ze direkt mogelijk op de ervaringen van
de deelnemers in te spelen, de bedoeling
is dat ze leren taal te hanteren als iets van
zichzelf, iets om ideeën, konklusies,
gevoelens mee uit te drukken, niet als iets
'uit de boekjes'.

De groepssituatie versterkt daarbij het
groeien van onvermogen naar mondig-
heid en zelfstandigheid. De theoretische
inspiratie voor deze werkwijze haalt de

kreten a ge.f.lu_ister •••:

,

Vlaamse pers studentengeil, en
toch ... _ Heeft u ook die 0 zo
verzorgde Studenten-Knack in de
bus gekregen? Opgesteld in sa-
menwerking met het Gemeente-
krediet en de Standaard Boek-
handel? _ Die krijgen dan ook een
ekstra plaatsje onder Knack's zon.
Op pagina 18 ("De sponsoring van
het Gemeentekrediet, een voor-
beeld") en pag. 30 CSB en de
studenten: een paar apart") vind je
er, alsof het een informatief artikel
betrof, een selektie uit Vlaanderens

~ meest onYltrholen sluikreklame. -
Een schoolvoorbeeld, voorwaar,
waar zelfs het artikel over de Ste/la
in VETO niet kan aan tippen. _

Maar dat is niet alles. In deze extra
Knack-editie staat een artikel over
studiedruk. Waarin, naast VETO,
ook Luc Baltussen (vrijgestelde
van Kringraad, maar dienden we
dàt nog te vertellen?) wordt ver-
meid. _ Een betrouwbare infor-
mant fluisterde ons echter in het
oor dat Luc eigenlijk dat artikel
gedikteerd, zeg maar geschreven
heeft. _ De ondertekenende au-
teur, ene COS met name, moest
enkel nog Lucs woorden aanpas-
sen aan de alom vermaarde Rouier-
ta-stijl, en klaar was Kees. _
Of waar wij al niet goed voor zijn,
hier op de ASR. En de persmensen
gaan met onze lauweren lopen. _

000

Krisisgedrag. Studentenorganisa-
ties overtreffen akademische OVer-
heid in verlangen naar gisteren. _
Jawel, want we vernamen dat
jongeren "die eerbied opbrengen
voor elke politieke en filosofische
overtuiging, maar die eveneens
geloven in de christelijke leerstel-
lingen" zich binnenkort niet meer
zullen thuisvoelen aan de KUL. _
Althans, deze stelling werd naar
voor gebracht in een pamflet van
het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
tenverbond (KVHV), verspreid bij
de opening van het akademiejaar.
Deze circulaire laakt het gedrag
van enkele professoren (Luc Huyse
en Lode Van Outrive, hoewel die
niet bij naam worden genoemd),
die, aldus nog steeds KVHV, van
oordeel zijn dat "politieke partijen
en groeperingen die opkomen voor
gratis en vrije abortus en voor het
vernietigen van de Katholieke Kerk
moeten gesteund worden." _ Ver-
der wordt ook de vraag gesteld of
de peetvaders van de SPE-lijst
"duizenden jonge mensen mogen
opleiden naar een revolutionaire
en progressieve levensopvatting."
Belga kreeg ogenschijnlijk een
dergelijk pamflet toegestuurd, want
op 6 oktober prijkte een berichtje in

de meeste Vlaamse kranten. _
Wéér geen double-check doorge-
voerd natuurlijk (wat we bij Veto
altijd doen), en zomaar klakkeloos
overgenomen. Een persbank ach-
teruit m.a.w. voor zowel Het Belang
van Limburg, De Standaard &
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws,
die het allen hebben over "profs,
die op de lijst prijken." En dit is,
Belga en lieve kranten, in feite een
grove leugen ... _ Enkel Het Volken
De Frut hebben het gesnapt en
hebben het respektievelijk over
"het patroneren en helpen tot
stand komen van de SPE-lijst" en
.. het openlijk steun verlenen aan
een linkse lijst". _

000

Nog meer ethisch reveil. - Want
ook een andere ~ereniging, hier
niet nader te noemen (wegens
vorig jaar véél te veel gratis propa-
ganda in VETO) huldigt andermaal
het motto Ordnung musssein. _In
een pamflet, uitgedeeld aan Alma II
op dinsdag 11.protesteren ze tegen
o.a. "de nihilistische en anarchise-
rende tendenzen die welig tieren in
bepaalde zgn. 'kritische' jongeren-
milieu's". _ Waarop één van die
anarchistische groeperingen repli-
keert in een pamflet, uitgedeeld op
woensdag, dat zij willen protes-
teren tegen dWfascistischegroep-
je, dat vorig [aarvormlnçsavonden
organiseerde met bv. A. Borms,
een oud collaborateur uit de Twee-
de Wereldoorlog." _ Ja, oud, is
Borms zeker, meer nog, ·hij is
«eigenlijk» zo dood als een pier.
Neergeschoten na WO 11.-

groep uit de denkbeelden van Paulo
Freire. Belangrijk in dit opzicht is
natuurlijk de rol vande begeleider. Hij of
zij is geen lesgever 'sec' maar iemand die
net als de anderen in het leerproces zowel
informatie opneemt als doorgeeft, vanuit
het inzicht dt kennis iets is waarover
iedereen in een bepaalde vorm beschikt.
De lees-en-schrijfgroepen procueeren al
pratend hun eigen lesmateriaal: die
verzaelde tekstjes zijn gebundeld in een
aantal boekjes die dan weer door andere
groepen kunnen benut worden. Erbe-
staan immers geen eigenlijke, herkenbare
teksten voor analfabeten, vermits zij
voor de wet niet bestaan. Regionaal en
nationaal worden er ook lees-en-schrijf-
dagen georganiseerd: het afgelopen jaar
ontstond na zo'n dag het boekje: "Dat
moet gezegd en geschreven worden".

Voorlopig wordt de onderneming ge-
schraagd door 3 BTK'ers en een aantal
semi-vrijwilligers. Na een gedegen voor-
opleiding verbinden zij er zich ook toe
om, naast het lesgeven, regelmatig samen
te komen om ervaringen uit te wisselen:
een manier om de eis van deskundigheid
meer gestalte te geven. De groep streeft
echter - ondanks het feit dat de sessies
volledig kosteloos zijn - naar een meer
professionalisering, omdat zij het werk
zo belangrijk vinden dat het niet in de
marginaliteit mag blijven. Voor het is het
een taak voor de overheid om voor de
kontinuïteit in de basisedukati~ te zor-
gen. Zij willen het vrijwilligerswerk dan
ook zo veel mogelijk afbouwen, omdat
de vrijblijvendheid ervan op de duur
grote risiko's kan inhouden. Om te

vermijden dat het projekt helemaal los
zou komen te staan van het dagelijkse
leven, een nog verdere marginalisering,
zijn er kontakten gelegd met scholen, het
OCMW, en er wordt gezocht naar andere
kontakten, in kafees, bij dokters, enz.
Nieuwe projekten, zoals vreemdelingen
werking (op een paar dagen tijds doken
reeds twee belangstellenden op) en
"opnieuw gaan leren", staan op stapel.
Het probleem echter, waardoor moge-
lijkheden zoals bv. preventieve werking
niet van de grond komen, is natuurlijk de
financiering. Er zijn subsidies vanuit de
'experimentele pot' van het ministerie, er
zijn 3 BTK's toegezegd. Teleurstellend
(of veelzeggend) was wel dat de stad
Leuven op geen enkele manier wou
tegemoetkomen aan de noden van het
projekt, niet door een huis ter beschik-
king te stellen (alsof ze er geen hadden) en
niet door geld te schenken. Dat laatste
zogezegd omdat de begroting reeds
opgemaakt was. Blijkbaar weegt prestige
zwaarder dan het welzijn, van minder
foruinlijke burgers. Verder zijn er nog
wat inkomsten uit sticker- en gebak-
verkoopakties, zoals op Leuven Kermis.
Die akties hebben natuurlijk ook een
wervende funktie. Binnenkort wordt de
Hall van de Alma trouwens met een
bezoekje vereerd. Mocht je belangstelling
hebben, of een schenking willen doen (?),
hier volgen adres en telefoonnummer van
de projektgroep.

CoutureeIstraat 40
3000 Leuven
tel.: 221068

Pieter T'Jonck

Werkgroep Derde Wereld ZOEKERTJES
Werkgroep Derde Wereld gaat op week-
end om de ll.ll.ll-aktie voor te be-

. reiden.
- datum: vrijdag 22 tot zondag 24
oktober.

. - plaats: ekstermolen te Blanden
- programma:
zat. : tema "Vrede en Ontwikkeling"
zon. :projekt Filippijnen
met dia 's sprekers, diskussie ...

- meer inlichtingen: Vaartstraat 99
Ook welkom op onze volgende vergade-
I ring (met sobere maaltijd) :_dinsdag 19
oktober om 19.30 u, Vaartstraat 99

Studeer je Germaanse? Koop je boeken
en kursussen (alle jaren! !) tweedehands
tegen eerste klas prijzen! Een zeer ruim
-aanbod.blokvoer en verplichte lektuur
gaat wegens trouw van twee afgestu-
deerde germanisten de deur uit voor
belachelijke prijzen: romans, handboe-
ken, kursussen. Eén adres: De Veto-
redaktie, Stuc, Iste verd. 6de deur links,
vraag naar Jan H.

Te koop: gasradiator. Zich wenden
Bergstraat_JJ, .Leuven, Vragen naar
Koen of Marleen.
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Travestiet, of niet?
Het Mechels miniatuurteater speelt voor
Oikonde-Leuven op dinsdag 19 oktober
om 20.00 uur in de Grote Aula van het
Maria Therasiakollege, Hogeschoolplein
een benefietvoorstelling van "Welbe-
spraakt en veelbesproken". In deze
monoloog is de enige akteur René
Verreth, welbekend door alle 'kultuur-
minnende' studenten als de direkteur uit
de 'Kollega's'. Daar stopt ook alle
overeenkomst met de vernoemde TV-
serie. Hoor ik daar 'oef' zeggen?

Thematiek
Het stuk is geschreven met veel warmte,
begrip en humor. Het verplicht ons na te
denken over zaken die we meestal vlug
afdoen als ondenkbaar. Waarom mag
een man zich niet kleden als een vrouw,
als hij dat wil? Waarom mag een jonge
knaap geen vriendschap sluiten met een
oudere, rijpere man als hem dat amu-
seert?
De auteur wenst niet te argumenteren.
Hij toont alleen maar de feiten en laat het
publiek beslissen welke houding ze zullen
aannemen.
In het tweede deel laat de auteur ons zien
hoe de man een slachtoffer wordt van
onze afstraffende moraal.
Iemand die afwijkt van de normen van
onze moraal is niet alleen strafbaar, hij is
zelfs niet goed bij zijn verstand.
Van een middelmatige travestiet die leeft
met zijn eigen fantasieën zonder iemand
te willen kwetsen, wordt hij door de
maatschappij gedwongen een hulpeloze,
bange man te worden die geen hulp te
verwach te n heeft.

Voor de vluggerds zijn er nog kaarten te
verkrijgen op het sekretariaat van Oi-
konde-Leuven, Tiensevest 17, tel.: 0161
2296 13 : prijs: 200 fr.

Leuven. Maandag 4 oktober om 22.00 u. ging het programma 'E
Pericoloso Sporgersi' door op Radio Scorpio. Een uur Ia-ng werd
101.6 MHz geteisterd door iets wat in elk geval.niet op n» m.ilc
vrije radio leek, meer bepaald "hedendaagse muziek". "W~Itrom
doe je nu zoiets?" is een van de vele reakties die de laatste tijd iogal
frequent binnenliepen na dit nieuwe Kultuurraad-initiatief.

"E Pericoloso Sporgersi"

Voorhoedegevechten in de muziek

van hedendaagse muziek is misschien ,..:1
dat je er naar kun/uil"ll'r('n en niets ander,
dan dat. En dil laatste aspekt geeft het
meest eenvoudige antwoord waarom /:.
Pericolosouitgezonden wordt: als wc dat
niet zouden doen zou je er niet naar
kunnen luisteren.

Op maandag 4 oktober werd reeds 'Cric,
of London' van Luciano Berio, 'Nacht-
muziek' van André La po rte en'4 Organs'
van Steve Reich de lucht ingestuurd.
Volgende uitzending (sa me placc. sumc
hour) wordt verder gegaan' met deze
kaleidoskoop met werk van gróotva John
Cage (First Construction in Metal) . Jcuv
Vénétiens van W. Lutoslawski, Continn-
Uni van G. Ligeti, een werk van Olivicr
Messiaen (Oiscaux Exotiques} en tenslot-
te All Set voor Jazz-ensemble van Milton
Babbit.

AI deze komponistcn cri/of komposities
hebben (ergens) iet, te maken met een
van de problemen waar de hedendaagse
komponist reed, jaren mee kampt, nl.
"ga ik mijn parmuur volledig uitschrij-
ven, zeil"> de détails die niet meer
hoorbaar zrjn, of ga ik sommige delen
overlaten aan de voor (cu/of wille-jkcur
van de uitv ocrderx (ulcato rick ) ? Wat
sommigen tot de wanhopige kreet "wc
gaan naar de dood van de kom pon bi". of
zelfs "de d'hld van ,Ic- muziek" aa nvettc.
Meer over dell' pik ant, uungclcgcnhcid
. hoor je wel in Je uuvcnding Idr.

I;' Per! r:oloso heeft nUl! veel hooi op lijn.
vork. <lok na IX oktober. Reken maar.
Reuktics kan je steeds naar Kultuurraad
sturen, als je over iet-, iutormuuc wenst
kan dat daar ook. (Kult uurraad. '1 Stuc.
Van Evenstraat ~D). Alk, welkom.

E Pericoluso Spor!!l'f,i
veertiendaags Kil RA-prngra111 ma

Radio Scorpio 101.1) ~lfll
's maa ndags 22.(~) - 23.00 ti

I 'il:I'/lc!lIIg 11
11111. I X "/,,,,1,..,.
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En dan nog dat imago van VETO ...
Bij het maken van de reportage
over de eerste week eerste kan (zie
elders in dit nummer) stootte onze
medewerker op een doedelzak-
speler van godsdienstwetenschap-
pen. _ Snapshot je geschoten, en
de muzikant vroeg de fotograaf:
"Van VETO zeker?" Hoe hij dat dan
wel wist? "Och, iemand met een
baard die aan het fotograferen is,
dat moet toch VETO zijn?" _

En ook Lucien dwaalt weer rond in
Leuven (je weet wel, van de Corner
van vorig jaar). _ Woensdagavond
kwam hij, sympathiek zoals altijd,
even gedag zeggen op de redaktie.
Uw dienaar was in een zakelijk
gesprek met iemand van Amnesty
Internation~1. Luclen echter meen- voor uw dagbladen week"':en
de dat het hier een vroegere mede- ,
werkster van VETO b~trof. - En maandbladen rookwaren
gaf haar een gemoedelijke klap ot> "

de btpaw Denken ze daar nu op CABAY INFO FOCHPLEINA.1. dat Wij. e~.n of ander geil . . - - , ' .
mennenklubie zijn ? WIV . '

Je kan deze vraag in twee richtingen
ombuigen. "Waarom niet" en "Waarom
wel".
Waarom E Pericoloso Sporgcrsi (ge-
noemd naar het centraal projekt Kul-
tuurraad annex beiaardkonsert vorig
jaar) niet zou doorgaan, daar kunnen wij
u helaas geen antwoord op geven.
Waarom wel, daar zijn redenen genoeg
voor. Zo iserde bekommernis om het feit
dat nagenoeg de hele Leuvense studen-
tenpopulatie door platte konsumptiemu-
ziek overwoekerd wordt. Verder isrer de
berg intrinsieke waarden dierhedendaag-
se' muziek te bieden heeft. Niet te
verwaarlozen is ook de plaats die deze
kunstuiting hic et nunc in onze kontreien
inneemt: die van de marginaliteit en
onderschatting, aan de rand gedrukt
door stukken vinyl die op 45 toeren
draaien. En het meest interessante aspekt

g,cabay

CABAY - TIENSEST.RAAT" 82

voor, uw cursussen
studieboeken

thesissen

voor uw ontspanningslektuur
romans, strips, pockets

CABAY.- FOCHPLEIN 6
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AGENDA
Donderdag 14'oktober
KUSSIEK 2O.JO u. ""U PeIlt .. "." (met beperkt'e bezetting~ Barthold,
Slgllwald en Wleland Kuyken - Robert Kohner- Paul Dómbrecht) brengt
Couperin. Telemann, Bach. Bois·Mortier ten voordele van Amnesty
International. Grote Aula.. Inkom 300 (8tud,nten: 1.(0); voorverkoop 200.
Plaat1lbespreking~ Amnesty Intemation~t. R"uefensvest 127, 3030Hever1ee
(tel. : 0161227632). '.
OitGELCONCERT 20.00 u. E. Thorbum met ~rl< van Bennett e.a., Ih
Lemmensinstltuut. Herestraat 53. Inkom: '120/8{f
VOORDAACHT 20.00 u. A. Hoyaux over "Gl'OMIend" (fi1mvoordràcht); in
stadsschouwburg, I"kom 120/50.
FlLM 20.30 u.....,. Iel,..,." "., I/IIOOnI geqn", documentaire van B.
Lindeman en W. Jung {Duitsland. 1978}. In Avd. V~salîus. lnkom 60/40
(organisatle,OAF). .
TD 21.30 u. Merkator {Aardrijkskundige kring) 10.: Zaal der Halfén.

.~.

VrlJda~ 15 okto~r .:.:;.~:,::,:,~.......",
DANS 20.30 u,Anne-Theresa De Keersmaekerroot "Fase"; 4~wegingen
op mtaie1t van Stevè Relen. In 't Stuc. Van Evenstraat ZO. Inkom 150
(steunkaart Ktlf3: 100).
CONCERT 20.00 u. LIUJtI~ns Voca.al Ertssm(tTe Pro Ar~t blî
Conventuelen. Tleosestraat. . 'c' x

KABARET 20.00 u. Gft· Strangers, in stadsscnauwburg.
+;,. ':'

Paters

:->:-.

OPTREDEN 21.00 u. TIN ..."..".. in zati STELLA. (Organisatie: VTJ<):
VOORDRACHT 20.00 u.""'" ~ .. , m.m.v. Miohel GralllClorge.
Jos Oe Man. In De Valk, Tie.naestraat 41. (org. Onk{ult. Groep A, AacHkale
Kriminologen).
FlL.M 20.00 U. "TIN .. n... F.lcon" zie maandag 1$ oktober.
TEÀTER 20.30 u. Jeanpico: .,.,. OMlltfyfhomen$ltort in STUC. Inkom:
100/70,
DANS 23.00 u. Ellen FIsher .~,. In STUC. Toegang 100170,
.LEZING 15.00 u. UV,*,-, """/»IfInI ... onlwa,.nIttg" door A/ Van
Etslande. mInister. In Fak, van Letteren en Wljsbegee.rte, Blîjdè în:komst-
stràat:?1 (achtste véf'dleping). Info: Plet Potargeot. Berglaan 32, 3030
Heverlee (016/223050).

Woensdag 20 oktober.

"',-:.

Zaterdag"·16 oktober '::,:;:
OANS·2.UO· u. zie vriîdag 11$o)sloOer.

':.:-=:=--

"':~:

:~;: ;..}:ffJ~:
f:ILM ZO.DO u. rite ,."... Fttlcon. îiè- maandag 18 Qkto~r.
. TEATat 20.30 u.Jesl'lplco. Zie dinSua-g 1~ ÓKtöbèt. .

DANS 2~.00 u. Etlen Flstler. Zie 'dlnsdag 19 oktober, vw*: . · ...:@}h

Zondag 17 oktober
<

CONCERT 11.00 u. COn1rabaskwartet Aerts tnAudltótlum, KAlbertlaan
52. tnkom lOOf50. .
WANDELfNG 1$.00 u, Gekom~ntarieerd bezoek aan gères.taureerde
~gijnhpfk.erk {afspraak Om 15.00 u aan de kerk). Info .. GOKlO tet.,
016/224(67). ..

Maandag 18 oktober

Donderdag 21 oktober ,,..

TONEEL 20.00 u "Het I. geen JflYen,J.. ,,"e", 7:elfironlsch stuk van Boerl
door Meche!'s Minia1uûrteaten in StadSSChoUwburg. lnkóm 259175.
t:ILM 20.00 U. "TIut Malt•• I.lcon" van JoM HUS100. in Aud. Vësalius.
Inkom 60/40. (Org. STUC)
DANS 20.30 u. zie vrijdag 15 oktober,
JAZZ 23.00 u. De Hsaa/Ruman QUttrl&t.ln Stuc. Gratis toegang.
BRIDGE 20.00 U. Initiatiekursus in "bridge". gespféid over acnt achtereen-
\/olgende maandagavonden. In de VAC., Muntstraat l. (op Bridgeklub 't
Begijntje). Volledige kursus 500 tr,

Dinsdag 19 oktober

ORGELKONCERT 20.00 U. E. De Geest l'I'lét werk lIafl·'iAlafn ~~.:; 10
lemmensinstituut, Herestfaat 5$. Jokam; 120/80. .
F1LM20.00 u. '7he Bll1 SIMp" vanHow~rd·Hawks (USA, .1946}. In AUd.
Vesaltus. Inkom 60/40. (0 tg. : STyç:). ' .. . ,.,.
TEATER 20.30 u.Eplgooenteater "R." g~nd.,..,..t.,. nMt..".
oorlog", In STUC. Toegang 100nO.:; .. :.. : ..•••......'.
JAZZ 23,00 u. GlOo... r In Stuc-l>ar.Gr~t)sJoEl9ang" .' .

.." ,.,~ ..-. 0

'::'Vrijdag 22 oktober

TONEEL 20.00 u. "~JII/.t,.Ja".erotische xomedtevan Arislofanes. vertaald
door Huqo Claus. door Nederlands Teater «ient. In staQsscohouwburg.
Inkom 250/75.
TONEEL 20.00 u."We""'plHkt en V"'''''proIcenH (VanS.J. spears) , een
stuk over een travestiet, gespeeld door het Mechels Minlatuurteater voor
O.lkonde Leuven. In Grote Aula. Maria ThéresiàkolJege, HogéSchooJpleln.
TD 21.00 u • .wlna Eerstejaarsfeest en èerfte Wina TD in zaal lido.
Bogaardenstraat 29.

..... '..:",:, ....:;;".;.;~: ..,.;;.;::.:;;. :;:::;:: ;O;':~.;,.:

KONCERT 20.30 u. Chorale Cecltia $0 'NationaalOrkest met. "D~t.ch8
Requhtm" van J, Brahma: in O.LV, Middelareskerk. Inkom SOOltOO.
OPTREDEN 21.00 U. JQ## Coclcer in Manhattafl.
VOORDRACHT20.oo ti. André CreSétl$M Rik UyttemoV$n over "Leuvtm.
heden en ".rI«Ien" (met dIa's}; in Satvatorianen. Naamsesteenwel; 492.
FILM 20.00 u. TIte BIII SI..".. (.ziedonderdag 21 oktober}.
TEATER ao.30 u. EpigQnenteater«zie dond~rda9 21ok~Ober}. ;
JAZZ 23.00 L1.MIJ(A. ln St\Jc·bar. Gr"ll~,toegan5:l.

Aloude Chinese vechtkunst te Leuven
In het Sportkot wordt vanaf donderdag 14 oktober les gegeven
in T'ai-Chi Ch'uao, vrijwel de oudste 'en bekendste Chinese
krijgskunst. Lesgever is de heer Kuo Chi, 77 jaar oud.

China heeft een enorm aanbod aan,
krijgskunsten. In die enorme, onderling
zeer verscheiden disciplines kan men
twee hoofdrichtingen onderscheiden: de
innerlijke en de uiterlijke scholen. De
uiterlijke scholen bazeren zich op kracht,
spiertraining en snelheid. De innerlijke
sistemen richten zich op soepelheid,
ademhaling en meditatie.
Van de innerlijke sistemen geeft T'ai-Chi
het beste deze principes weer (men
herkent in de bewegingen maar nauwe-
lijks het martiale karakter meer). De
solo-oefening (die het grootste deel van
de training uitmaakt) kenmerkt zich
door soepele, ontspannen bewegingen
gepaard met langzame ademhaling.
Een van de alleropvallendste eigenschap-
pen van T'ai-Chi Ot'uan is zijn effekt op
de gezondheid (bij volge~ouden oefenin-
gen kan men dit bij zichzelf merken). Dat
dit geen grootspraak is wordt bewezen
door de heer Kuo Chi zelf. 77 jaar oud
heeft hij een energie en een vitaliteit waar
vele 20·jarigen niet aan kunnen tippen.
(T'ai-Chi leent zich ook uitstekend voor
beoefening door oudere mensen).

De lessen gaan door in de hall van het
Nieuw Gebouw van het Universitair
Sportcentrum, Tervuursevest lOl te Leu-
ven en dit elke donderdagavond van 7 tot
9. De kosten zijn 100fr. per les (zeker niet
veel als men vergelijkt met andere
T'aiOti kursussen.) Betaling en inschrij-
ving gebeuren op het Sportsekretariaat
(zelfde adres).
Men betaalt op voorhand bij de inschrij-
ving, telkens voor 15 lessen.ok niet-
studenen zijn welkom.
Verdere inlichtingen: Rik Arfeuile,
Parkstraat 197, Leuven.

F.K.K. - A.S.R.

Zaterdag 23' oktober
BALLeT 20.30 u. Ballet van Vlaandenm; in Stadsschouwburg.
FILM 20..00 u. The BIg S/.. p lti~ donderdag 21 oktober).

":~...

De eerstvolgende vergadering van de F.K.K.
gaat door op donderdag 28 oktober e.k. om 10
u. in 't Stuc. Subsidieaanvragen voor aktivitei-
ten in de maanden mei t/m september '82
moeten door de voor '82 erkende verenigingen
uiterlijk op donderdag 21 oktober e.k. om
14.00 u ingeleverd zijn 6p het sekretariaat. 't
Stuc.
Modaliteiten voor erkenning van.vrije verwi-

. gingen voor '83 worden later bericht. .
A.S.R.-sekretariaatr-
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ZOEKERTJE: 20fr.

Maandag 25 oktober
TONEEL20.00 u. "De _r'en 1JIiQ,.. ".,httIfm"van Dado Fo,door Jan De
Cleir, in $tadsschQuwburg.
VOORDRACHT 14.00 u. M. Demeulenaere over "Robotizering en tew.rlc-
.telllng"ln Gasthuisberg (voor vrouwen).
FILM 20.30 u. "Vttlt'.na en OoifoguClieplJn" van ShQhel lmamura (Japan,
1001). In Aud. Veeaüus. Inkom 00/40. {Org. DAF'), ... .•• ...

Elke dag
TENTOONSTELLING nog tot 31 oktober SChiideriJel'l, gOvache$ '~n
etsen van Jan Cobbaert in Kunstgalerij Embryo, Justus lIpstusstraal 20.

STUC FEESTWEEK
.dance, die de zuivere beweging centraal
stelt. Kritici verwijten deze grotendeels
uit New Vork afkomstige stroming zijn
emotieloosheid. Maar Anne Teresa De
Keersmaeker is in die zin typisch Euro-
pees dat zij de op zich vrijblijvende
beweging weet om te buigen naar een
emotioneel geladen voorstelling. Ellen
Fisher situeert zich in een heel ander
dans-koncept: zij benadrukt het verha-
lende van haar bewegingen, het recht-

ZOEKERTJES s~reeks-th·eatrale. Zij g~bruikt poppetjes
die als het ware haar Itchaam bespelen.
Eigenlijk een typische "performance".

Ik zoek iemand die met mij wil mee- .
werken aan' de muziekrubriek van het 'Theater: om te beginnen Jean Pico, een
tijdschrift 'Vandaag' Erik Kennes La. Brussels poppenspeler met "The one
kenweverstraat 6 Leuven ' mythoman show". Ook een soort perfor-

,. mance, waarin Jean Pico met poppen,
Platen te koop - in zeer goede staat - maskers en andere spullen ten strijde
folk en rock Erik Kermes, Lakenwevers- trekt tegen de mythen, die de mensen
straat 6, Leuven. beletten te denken. Het Epigonentheater,

dat met "Reeds gewond en niet eens
oorlog" de andere theatervoorstelling
verzorgt, ademt de sfeer uit van het
moderne nihilisme: banale dialogen en
slaafs gedrag als ingrediënten van een
eigenzinnig spektakel, of hoe uitzicht-
loosheid dramatisch funktioneel wordt.

Zonder nogmaals uitvoerig op het feest- i
week-programma in te gaan - daarvoor
is er de Stuc-voor-Stuc - is het toch de
moeite een aantal aksenten te leggen.

Dans: twee niet vergelijkbare produk-
ties, AMa Teresa De Keersmakers "Fase"
en FJlen Fishers "Figurines". De, Keers-
maeker is Vlaanderens enige voorbeeld
van de zgn. /hird genera/ion of modern,

Te kQOP: elektrische gitaar Pearl SG.
Goede staat. Prijs overeen te komen
(snoer en koffer inbegrepen). Z.w. Jan
Sprengers, Dagobertstraat. 27.

Gezocht: goedkope (occasie) Krono en
dito houten/metalen boekenrek. Zw.
Diestsevest 113Leuven. 2381 44. Vrg. nr
Dirk of Jan (best rond 18.30u.) PS. Waar
kunnen we legkippen kopen?

Film: twee klassiekers die je altijd al
gemist hebt. Twee keer Humphrey
Bogart, steeds in een typische film noir.
"Tbe Maltese Falcee", het regiedebuut
van John Huston en ''1be Big Sleep" van
Havard Hawks met Lauren Bacall als
Bogey's tegenspeelster. Beide zijn ze
gebaseerd op een detektieve-story van de
gereputeerde genre-auteurs uit die tijd
(veertiger jaren): Dashiel Hammelt bij
"The Maltese Falcon" en Raymond
Chandler bij "The Big Sleep".
Om het feest niet tot de schouwburg
beperkt te houden. zijn er drie café-
chantants gepland. Een feestelijke sfeer
met swingende muziek, van latin tot
ECM..jazz.

---,
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Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

Wetswinkel JAC:
tien jaar bezig!!
Het jongerenadviescentrum (J.A.C.) en
de ",etswinkei van Leuven bestaan 10
jaar. Een aanleidins om bij de werking
van beide organisaties eventjes stil te
staan. Wat is er van de doestellingen
gerealiseerd, wat niet en wat zijn de
-redenen daarvan? Is de alternatieve
hulpverlening wel zo alternatief? Kan de
nieuwe aanpak wel iets veranderen aan
de strukturen van onze samenleving?
Al deze vragen en nog vele andere
worden op donderdag 14-1042 door-
gepraat in zaal Proletaar, Mechelse-
straat, Leuven vanaf 20 u. Het debat
wordt ingeleid door: P. Geerts (oud-
wetswinkelier, advokaat), B. Vercruysse
(oud jacmedewerkster, docent HIMW
Antwerpen), L. Versluys (aktief in de
vrouwenbeweging. advokate), en B Van-
buggenhout (docent rechtfakulteit KUL)
Ben je zelf werkzaam in één of andere
geleding van het welzijnswerk. stel je je
vragen over heel het alternatieve gedoe ...
dan hoor ook jij op dat debat!
Niet alleen iser reden tot 'bezinning', er is
ook reden tot fuiven: 's anderendaags,
op 15-10-82, treden op in zaal Lido,
Bogaardenstraat Leuven, om 20 u : Didi
de Paris, Aroma dl Amore en Twee Belgen.
Daarna wordt het fuiven tot in de vroege
uurtjes. Kaarten zijn zowat overal ver-
krijgbaar, maar zeker op 't JAC. Arneri-
kalei, Leuven en op de Wetswinkel,
Tiensestraat 224, Leuven. In voorver-
koop kosten ze 100fr, als steun en aan de
kassa betaal je 120 fr.
See You!!

Moetje
een prik?

~::::::::~,.

Misschien heb je al wel eens over het
vaccin tegen griep gehoord en weetje niet
zo goed wat je ervan denken moet. Of je
bent vorig jaar gevaccineerd en vraagt je
af wat je nu moet doen. Het griepseizoen
staat voor de deur en vaccineren moet nu
gebeuren (oktober-november).
Het ligt echter niet zo eenvoudig als met
bv, poliovaccin. Niemand betwijfelt het
nut van dit laatste.
Doch tegen griep kan je nooit zo'n
volledige bescherming krijgen als tegen
polio. Bovendien ook nooit langer dan
gedurende één griepseizoen, één winter
dus.
Dat komt omdat het influenzavirus, dat
voor de echte griep verantwoordelijk is,
elk jaar een beetje kan veranderen, zodat
de vaccins dat ook moeten doen. Dat is
moeilijk voor de mensen die zo'n vaccin
moeten samenstellen, zij moeten probe-
ren te voorspellen hoe het virus er de
volgende winter ongeveer uit zal zien, om
op tijd te zijn met hun produkt. Zeker is
dat nooit helemaal.

Erger is nog dat de meeste griepjes niets
met het influenzavirus te maken hebben
en het vaccin doet er dan ook niets tegen.
De naam 'griep' wordt dus nogal slordig
gebruikt door iedereen. Wat het voorko-
men van ziekworden betreft slaat het
vaccin alles samen toch maar een povere
figuur. Griep is trouwens niet zo'n erg
kwaadaardige ziekte voor iemand die
jong en gezond is en het vaccin kost toch
altijd een paar honderden franken en
heeft zeldzame nevenwerkingen, vooral
wat betreft allergie aan kippeeiwit.
Toch heeft het vaccin zijn nut, maar dan
voor een beperkt aantal mensen, degenen
die komplikaties riskeren. Het wil name-
lijk wel eens gebeuren dat iemand toch
zwaar ziek wordt door dat stomme virus,
of er zelfs zijn leven bij inschiet. Dat iserg
onwaarschijnlijk bij een gezonde jonge-
man, maar niet meer als je ouder wordt,
zeg maar de zestig voorbij. .
Heb je seieuse problemen met je gezond-
heid, dan - is het he)emaal oppassen
geblazen, op elke leeftijd. Bijvoorbeeld
bij longziekten als chronische bronchitis,
bij ernstige hartgebreken, bij diabetes of
als je irnuunstelsel in de war zit, maar
gelukkig is dat zeldzaam.
Ook zwangere vrouwen kunnen zich met
groot nut laten vaccineren.
Vorig jaar heeft het medisch centrum
voor studenten een vaccinatiecampagne
georganiseerd, maar dat doen we nu niet
meer. Wel kan je eens komen praten alsje
vindt dat je toch een speciale reden hebt
om je te laten vaccineren, bijvoorbeeld
examens in januari of zo, of je vindt griep
gewoon doodeng en in elk geval als je
denkt dat je hoort bij de groep met
verhoogd risiko.
Verder kan je nog altijd voor een
optimale gezondheid zorgen door vol-
doende beweging en een goede gevarieer-
de voeding, voldoende nachtrust en niet
roken.
Als je dan toch griep krijgt is die wel
gauw vergeten.

de studentendokter
• werkgroep preventie


