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Embargo op auditoria?
K.U.L.: Krenterige Uitbaters van Leegstand?
AI enkele weken woedt er een Palestina-komitee, het EI Salvador-ko-
onderhuidse strijd omtrent de mitee en zelfs de fakulteitskring van
Leuvense kampuszalen. Ver- Psychologie ~I op ee~ njet vanuit Naam-
scheidene aanvragen tot gebruik sestraat 22 ZIJn gestuit.

van auditoria (voor het ergani- . Is het zal~n~esta~d aan de K.U.Leuven
zeren van vergaderingen debat- dan zo klem. Of IS er plots een boom van

. . ' aanvragen losgebroken? Of valt deze
ten, meetings, lezingen of kon- evolutie naar een selektieve edoch
certen) werden recentelijk door (voorlopig) ongemotiveerde be~adering
de daartoe bevoegde instantie, van de aanvragen samen met de machts-
het vice-rektoraat, afgewezen. wisselingen ~an de top van de K.U.
V . het nochtana nooi Leuven 7 Zo Ja, waarom hanteert Sabberoeger IS et noe tans nOOIt dan een nieuwreglement ?
een probleem geweest voor stu-
denten- of semi-studentenorga-
nisaties om zalen van de K.U.
Leuven te huren.
Wat is er mis? De eerste tekenen van het
onheif kwamen in de openbaarheid toen
twee weken terug de anarchistische
organisatie On kruit (in samenwerking
met de groepering Radikale Krimino-
Iogen) een aanvraag indiende voor het
houden van een lezing in de Valk, het
fakulteitsgebouw van de rechten. Het
vice-rektoraat wees het verzoek af met
een nogal vage, dubbelzinnige en alles-
zins weinig technische verantwoording.
Onkruit verstond alvast uit de onbevre-
digende verklaring dat vice-rektor Sabbe
"van hoger hand" instrukties had om -
naar Sabbe zou hebben J.ezegd -
lP.' 111• "litft ~
organisaties· van de kampus te weren.
Onkruit zou overigens, aldus Sabbe, niet
eens een echte "studentenorganisatie"
zijn. Sinds kort is evenwel het geval
On kruit niet meer alleen: de beide
argumenten worden wel wat moeilijk
houdbaar als men ziet dat nadien ook het

Enkele bedenkingen. Aan het gebruik
dat de laatste weken intensief gemaakt
wordt van de ruimtes van 't Stuc zou men
kunnen aflezen dat er inderdaad veel
nood is aan zaleninfrastruktuur. Daar
staat echter tegenover dat het weigeren
van bijvoorbeeld de Grote Aula voor
studentenmanifestaties verklaard wordt
vanuit de gewijzigde bestemming van
dergelijke auditoria en niet vanuit een
gebrek aan ruimte. De Grote Aula zou
moeten dienen voor meer "akademische
plechtigheden", terwijl men "al de rest"
in Auditorium Vesalius (A V) wil weg-
moffelen. Kwestie van alle studenten-
aangelegenheden te centralizeren rond 't
Stuc en de Ä.S.R. te belasten met de
administratieve verwerking van de aan-
vragea • .:rerwijl er anderzij<:!s plannen
.... bm de"'be1é ~:S.R.~ in~l
en al onder te brengen in de Naamse-
straat, waar Kultuurraad sinds _ kort
enkele danszalen heeft en waar ook
Scorpio naartoe verhuisde ... Bovendien
valt op hoe de nieuwe schipper aan het
roer van Studentenaangelegenheden de
eerste spijkers met koppen danig scheef

inslaat. Dat de knapperverse vice-rektor
meteen een goed vegende bezem wil zijn,
is alleen maar toe te juichen, maar Sabbe
verklaart zijn ingrijpen vrij verward en
met alleszins ongeziene kriteria. Zo
stelde een studentenvertegenwoordiger
vrijdag jl, op de Raad voor Studenten-
voorzieningen (RvS) de volgende perti-
nente vraag: "Zal er in de toekomst op de
kampus alleen nog plaats zijn voor
organisaties met K of C in hun naam 7",
waarop Sabbe (alweer onbevredigend
dubbelzinnig) replikeerde : "Dat zou wel-
eens kunnèn ... ". Het einde 'van de
technische kriteria en de aanzet tot een
korporatistische selektiepolitiek? Graag
enige duidelijke en gemotiveerde kriteria
naar de buitenwereld, a.u.b.
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van het laeorzensteIsel
(Org. Leuvens Aktiekomitee)

Op het einde Van vorig akademiejaar leverden een aantal instanties
aan onze unief nog even een krachttoer: op twee à drie maanden
tijd werd een volledig nieuwe informatica-opleiding uit de grond
gestampt. Drie fakulteiten die reeds met informatica-onderwijs te
maken hadden, gingen broederlijk aan tafel zitten: voor
Toegepaste wetenschappen het departement Computerweten-
schappen, voor Wetenschappen het departement Wiskunde en een
aantal deskundige proffen van Toegepaste Ekonomie. Deze
laatsten haakten al vlug af en zetten hun eigen "Licentie in de
Beleidsinformatica" op, maar de twee andere fakulteiten kwamen
tot een overeenkomst. De informatica-opleiding werd een" bifakul-
tair initiatief', met nauwkeurige afspraken rond verdeling van
subsidies en werkingskosten, van bestaffing en logistieke voor-
zieningen. Het protokol waarin deze afspraken werden op papier
gezet werd samen met het programma voorstel voor de Informatica-
opleiding op de Akademische Raad van 3 mei 11.goedgekeurd.

Het diploma zou enkel wettelijk moeten
zijn om een uitweg te hebben in het
onderwijs.
Er is nog een reden waarom men het
diploma wettelijk zou willen maken: de
subsidieerbaarheid van de informatika-
studenten zelf. Inderdaad werd dit op de
departementsraad Wiskunde als "het
allergrootste probleem" omschreven. Een
probleem van twintig miljoen.
Een (vanuit juridisch oogpunt) sluitende
oplossing is inderdaad het inbouwen van
informatika in wiskunde: informatika-
studenten krijgen dan het diploma van
Licenciaat in de Wiskunde, kunnen als
wiskundestudenten gesubsidieerd wor-
den en informatika is géén aparte,
nieuwe, maar te laat opgerichte studie-
richting meer.

De hervonningskoorts
De P.O.K. Wiskunde nam de opdracht
ter harte. Er werd een werkgroepje van
vier wiskundeproffen opgericht; de stu-
denten mochten er niet bij omdat alles
wat besproken werd, nog op de Onder-
wijskommissie kwam. Enkele dagen voor
de tlt:eede P.O.K.-vergadering lekten her
en der de voorstellen uit die ter tafel
zouden komen. Men had zeer verre-
gaande hervormingen uitgedacht om aan
de vragen van de dekaan tegemoet te
komen.
In het voorstel van het werkgroepje
worden de eerste kandidatuur wiskunde
en informatika volledig identiek ge-
maakt. Op een vrij ongelukkige manier:
zonder duidelijke reden voerde men een
deel van het vak mechanika af, ten
voordele van twee informaticavakken.
Eén daarvan vinden ook de studenten
werkelijk de moeite waard om in het
kurrikulum op te nemen. Het tweede
behandelt echter technische aspekten van
komputersystemen en is dan ook onmis-
baar voor informatici, maar kompleet
overbodig voor wiskundigen. Hier blijkt
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Examengeknoei bij Kiné

Vranken slaat weer toe!!
Iedereen herinnert zich wel de zaak Vranken van twee jaar geleden.
Mevrouw Vranken, assistente in kiné, had zich daar een
merkwaardige reputatie opgebouwd door niemand met meer dan
een F te bedenken. Protest van Sportkot met als gevolg een
minnelijke schikking: het cijfer van Vranken zou in het vervolg
samengesteld, worden met het cijfer van prof. Stijns. Daardoor zou
er een cijfer op de uitslag komen dat toch nog delibereerbaar blijft.
Zo ging het ook in de laatste junizittijd. Grote verwarring echter
eind september: cijfer Vranken en cijfer Stijns staan apart op de
examenlijst ! Vranken zoals gewoonlijk met een homogene F.
Gevolg: negen mensen ondelibereerbaar gebuisd. Dit alles is Veto
al enige tijd bekend. Om de onderhandelingssfeer niet te
vertroebelen, werd er tot nu toe geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Het lijkt er echter steeds meer op, dat men de gedupeerde studenten
aan het lijntje houdt.

andere samengestelde vakken ook één
cijfer in aanmerking genomen op de
deliberatie. Het ene cijfervoorpathologie
is zelfs samengesteld uit zes deelcijfers.

Grote konsternatie echter na de delibera-
tie van september. Wat blijkt namelijk!
De deelcijfers van VrankenenStijnsstaan
apart vermeld op de uitslag (beide op 20
punten). In plaats van de gebruikelijke
delibereerbare 0 of E voor Stijns en
Vranken samen ontwaren we nu een
aparte F voor een aantal mensen van
Vranken. Gevolg: negen mensen niet
meer delibereerbaar.

Voorde studenten iszoiets onbegrijpelijk:
I. In de kollegeroosters worden Stijns en
Vran ken duidelijk vermeld als titularissen
van eenzelfde vak.
2. In eerste zittijd was dit trouwens geen
probleem. Toen werden er wel degelijk
zestien vakken en dus zestien cijfers in
aanmerking genomen.
Vervolg op achterpagina

Wie in de collegeroosters het program-
ma van eerste licentie kiné bekijkt, vindt
daarop welgeteld zestien verplichtte
vakken. Voor de meeste van die
onderscheiden vakken staan verschillen-
de titularissen vermeld. Het gaat hier om
vakken die uit deelvakken bestaan. De
verschillende titularissen dienen voor de
deliberatie samen één cijfer in voor hun
vak. Zo ook voor het vak Demonstraties
en Oefeningen Algemene Evaluatie- en
Behandelingstechnieken der motorische
revalidatie, van mevrouw Vranken en
professor Stijns, die tenslotte elk de helft
van dit vak geven. Deze situatie gaat terug
op de berrie van tweejaargeleden. Om het
abnormaal lage cijfer van mevr. Vranken
te neutraliseren is toen overeengekomen
dat haar cijfer nooit meer alleen op de
examenuitslag mocht verschijnen. Door
haar het vak samen met prof. Stijns te
laten doceren, kon haar cijfer door dat
van Stijns enigzins rechtgetrokken wor-
den. Op dezelfde manier wordt er voor de

Dekaan wetenschappen geeft onmogelijke opdracht:
"Informatika-opleiding inhouwen -in wettelijk kader wiskunde"

Een van de belangrijkste punten' uit dit
protokol was de oprichting van een
nieuwe Permanente Onderwijskomissie
Informatica, paritair samengesteld uit
leden van de departementen Wiskunde
en Computerwetenschappen, waarbij
men ook twee proffen van Toegepaste
Ekonomie en vier studentenvertegen-
woordigers voegde. In deze herfsttijd zijn
heel wat POK's druk aan het werk om
tegen half november, tijdstip waartegen
alle voorstellen bij de fakulteiten moeten
ingediend zijn, heel wat onderwijspro-
gramma's te hervormen. Soms, zoals op
de POK van Natuurkunde waar een
diskussie aan de gang is over het invoeren
van een vak informatika, gebeuren de
besprekingen op een rustige, doordachte
manier. De argumenten die aangevoerd
worden zijn van onderwijskundige aard,
studielast wordt nauwlettend in het oog
gehouden en alle betrokken partijen, ook
de studenten, hebben hun zegje. Dat is
niet overal zo: de gebeurtenissen binnen
de afdeling wiskunde mogen daarvan een
illustratie zijn.

Een brief van de Dekaan
Er ontstond heibel in wiskunde' toen
prof. S. De Jaegere, dekaan van de
fakulteit Wetenschappen, aan de P.O.K.
Wiskunde een brief schreef met de vraag
om de overgangsmodaliteiten tussen de
kandidaturen Wiskunde en Informatika
te formuleren en "of de P.O.K. Wiskunde
de mogelijkheden VOII een informatica-
opleiding binnen het wettelijk kader van
Licenciaat in de Wiskunde kon onder-
zoeken."

Waarom informatika opnemen binnen
wiskunde. liet diploma wettelijk maken'
heeft op zich immers weinig zin. Licen-
ciaat Informatika aan de V.U.B. en
ingenieur komputerwetenschappen zijn
nl. wetenschappelijke graden, en dat is
voldoende. De vraag naar universitair
geschoolde informatici is vanuit de
industrie immers groot genoeg, zodat
enkel de kwaliteit van de opleiding van
tel kan zijn. Zelfs overheidsdiensten
nemen informatici aan, ondanks het
ontbreken van een wettelijk diploma.

voor de eerste (maar niet de laatste) keer
hoe onverenigbaar beide richtingen wel
zijn.
De werkgroep hield echter het been stijf,
ondanks argumentatie op basis van
syllabi, ondanks de bewering van een der
proffen terzake dat het vak niet relevant
is voor wiskunde. Naar eigen zeggen
hadden zij vakmensen gekontakteerd,
maar de vakmensen van komputerwe-
ten schappen bleken, toen de studenten-
vertegenwoordigers met hen kontakt
opnamen, uit de lucht te vallen. In het
nauw gedreven stelde de werkgroep dan
maar een ander informatikavak voor.
Inhoud onbekend blijkbaar: het bleek
een doorslagje te zijn van het onbetwiste
vak.
De voorstellen voor tweede kandidatuur
maken het nog bonter. Informatici
krijgen zes vakken van de wiskunde-
opleiding in de strot geramd, om toch
maar het diploma "Kandidaat in de
wiskunde, optie informatica" (optie op-
lossen subsidiêringsproblemen) met de
vakken voorgeschreven in de wet op
akademische graden te verkrijgen. Hier-
bij horen vak ken als sterrekunde, wis-
kundige natuurkunde en zelfs schei-
kunde, terwijl het vak ekonomie wegvalt.
Het is een bewuste optie van de werk-
groep trouwens om bijna het gehele
ekonomie-pakket weg te snoeien uit de
opleiding. Dat kan nefaste gevolgen
hebben.
Als we ermee rekening houden dat de
meest voorkomende jobs VOOT universi-
taire informatici na enige jaren beroeps-
ervaring bestaan uit systeemanalyse,
projektleiding en management in een
computerafdeling, kan men de vraag
stellen wat er van de finaliteit cije in de
bestaande informatika-opleiding ligt nog
overblijft. De hoge marktwaarde die
afgestudeerde informatici op dit ogen-
blik zeker hebben wordtwellicht bepaald
door het feit dat zij zich op het
knooppunt van drie disciplines bevin-

den: toegepaste wiskunde, programma-
tuur en ekonomie. Geen van de drie
komponenten kan gemist worden, maar
het bedrijfsleven zal eenzijdige specia-
listen in toegepaste wiskunde niet alleen
omwille van deze specialisatie aannemen.
Voor toegepaste wiskunde kan men een
pakket komputerprogramma's aanko-
pen, daarvoor neemt men over het
algemeen zelf geen personeel in dienst,
zo zou men kunnen tegenargumenteren.

Studiebelasting
In heel deze Wild-west-story bekommert
men zich nauwelijks om de finaliteit van
beide opleidingen, maar nog minder over
de studiedruk die met deze hervormingen
gepaard gaat. Want inderdaad, het oor-
spronkelijke voorstel omvatte een uit-
breiding met één uur hoorkollege en
maar liefst 5 uur oefeningen. Aangezien
de studietijdmeting die het D.U.O. in
1980 - 1981 uitvoerde voor eerste kan
wiskunde een studiebelasting van 1692
uur/jaar opleverde, stuitte dit op heftig
verzet vanwege de studentenvertegen-
woordiging. De uitbreiding in uren heeft
men dan teruggebracht tot één uur
hoorcollege en drie uur oefeningen,
waardoor er dan nog altijd 103 uur
belasting en drie examens bij komen. Met
enkele belangrijke emeritaten - en de
inhoudelijke verzwaring die daarmee
gewoonlijk gepaard gaat - in het
vooruitzicht, blijft ook deze uitbreiding
voor de studenten volstrekt onaanvaard-
baar.

Twee voorwaarden
De motieven die aan de wijzigingen ten'
grondslag liggen en de kwaliteit van de in
de P.O.K. Wiskunde gehanteerde argu-
menten toont duidelijk aan dat een
verantwoorde diskussie over de infor-
matika-opleiding enkel mogelijk is in-
dien aan twee voorwaarden voldaan is.
Yervolg op pegl ...
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grootste belang was en is, met het oog op
een goede organisatie van de service aan
de eerstejaars. Dat daarvoor een ander
mandaat moest ingeleverd, eigenlijk
herplaatst worden, was volkomen naar
de zin van de monitoren. Een ander half
mandaat dat we dit jaar daarnaast
moesten inleveren, krijgen we normaliter
volgend jaar terug.

Het personeelsprobleem waarvoor we
staan is het gevolg van de zeer grote
stijging van het aantal eerstejaars Ro-
maanse Filologie te Leuven (ca. 170) en
te Kortrijk (ca. 90) (Aantallen van ca.
20/10/82). Die stijging was te laat
bekend om tot een herschikking van
mandaten binnen de Romaanse Filologie
of binnen het Monitoraat over te gaan.
Op uitzonderingen na wordt het monito-
raat in onze fakulteit te zeer gewaardeerd
om tot een (drastische) inkrimping over
te gaan. Dat niet eerst op het monitoraat
moet bespaard worden, daarover ben ik
het helemaal met u eens.

Graag bereid tot verdere informatie,
dank ik u voor uw waarschuwing m.b.t
een eventuele afbouw van het monito-
raat.

Met vriendelijke groeten,
M. Cloet, verantwoordelijke.

Onthaal
Geachte Veto-redaktie,

Met dit gewrocht ga ik in op uw
uitnodiging aan de nieuwbakken studen-
ten om hun indrukken aan U kond te
maken. Wellicht ben ik wat aan de late
kant, maar zoals de uitvinder van het
uurwerk ooit zei : "beter laat dan nooit".

Mijn universiteittijd is, zoals voor de
meeste mijner collega-schachten, begon-
nen met een ontdekkingstocht zoals die
totnogtoe alleen maar in de stoutste
dromen van Magelhaes en Colombus
had bestaan.
Boordevol voorkomendheid voor iedere
mannelijke voorbijganger van middel-
matige leeftijd met een ernstige frons op
het gelaat ('het mocht eens een prof zijn')
huppelde ik met een prefab-glimlach om
d,e lippen en kunstlicht jes in de ogen door
straten en steegjes, met enige nauwelijks
verstolen verwondering de anciens gade
slagend die zo op het eerste gezicht één
voor één fanatieke aanhangers van het
hedonisme waren. De tijdens de afge-
lopen drie maanden door veel nachtelijk
gepeins bijeengegaarde goede voorne-
mens nog fris in het geheugen geprent
nam ik voor mezelf het kloeke besluit
deze verachtelijke leer te laten voor wat
hij was (een verachtelijke leer dus) en,
zoals het een voorbeeldige student be-
taamt; mij naar de proffenstoet te reppen
om er de basis te leggen voor een goede
verstandhouding met mijn toekomstige
leermeesters.,
Hiervan is jammer genoeg niet erg veel
van in huis gekomen, want, zoals ik kon
opmaken uit een geërerde blik van één
der Adhémars, had ik beter niet post
gevat naasthet spandoek van de KVHV.
Ik snap evenwel nog steeds niet wat deze
Vatikaners-in-de-dop kunnen bedoeld
hebben met het opschrift "Geen proffen
in spe"('). . .
Omdat ik in de kerk altijd mis-selijk
wordt liet ik zeer edelmoedig de wijn en
het brood aan de anderen en trok mij
terug op dat paradijselijke brokje rust en
beslotenheid op de Dijie: het Justus-
Lipsiuskollege. Door middel van langdu-
rig stampen met beide voeten op de
grond, gekombineerd met het op hoog
volume deklameren van l7de eeuwse
hymnen, wist ik al snel kontakt te krijgen
met mijn buren die om ondoorgrond-
bare redenen niet erg op mij gesteld
bleken te zijn. Na het middagmaal, dat
enkel scheen te mogen genuttigd worden
als je je overbuur met Argusogen en
sprakeloze verwondering bleef aansta-
ren, ijlde ik naar Alma 2 alwaar een
tweehonderdtal Pol-en-Sokkers mij trap-
pelend van ongeduld stonden op te
wachten. Het onthaal was nochtans
redelijk koel en afstandelijk te noemen en
alleen bij hen die zich als onze gidsen
opwierpen was een lichte zweem van
enthousiasme Je bespeuren. De anderen
hadden zich klaarblijkelijk voor de
gelegenheid verkleed als vraagtekens.

In rijen van tweehonderd werden we
vervolgens door het Leuvense geloodst,
als kleine kleuters die voor. bet eerst de
zandbak mogen betreden. Uit de wande-
ling leerden we onder andere dat de Oude
Markt en sommige delen van de Tiense
Straat bijzonder leerrijke oorden zijn, dat
'het Stuc nog lang niet stuk is (gelieve hier
te schaterlachen), waar het Monitoraat
zich schuilhoudt, en dat als men zecht 'ad
vatvas', daarmee bedoeld wordt: 'aan het

: prikbord', enz ... Alles bij mekaar een
boeiende rondleiding dus die nog veel
boeiender had kunnen zijn ware het niet
dat !Ie schacht jes zich zo bekommerd
toonden over het probleem van de
geluidsoverlast in de binnenstad dat zij
nauwelijks hun mond roerden. Wel dient
eerlijkheidshalve gezegd dat deze be-
kommernis de volgende weken geleide-
lijk aan naar de achtergrond is verhuisd,
vooral dan in de aula's.

De door Politika welwillend aangeboden
pint bier bracht weinig aarde aan de dijk
want geen van de ingeburgerden onder-
nam iets dat ook maar op een poging
geleek om ons in het milieu te introduce-
ren. Ook de in de invitatie brief beloofde
"gezamelijke broodmaaltijd met verse
soep" (of bedriegt mijn geheugen me?)
bleef uit zodat ik met grollende maag
kotwaards keerde.

Des 's avonds, en meer bepaald zo tegen
half twaalf als iedere Justus Lipsiuskost-
ganger zich naar zijn eiland spoedt,
scheen er al wat meer sfeer in Politika te
zijn. In die mate zelfs dat ik dankzij
enkele handige kunstgrepen een lichtjes
beschonken tweedejaars op de praatstoel
kreeg en alzo ondermeer een uitgebreid
overzicht kreeg van prof. Van Buggen-
houts garderobe en vernam dat er maar
één woord is waartegen geen enkel
student een dt-fout maakt: TD. Toch
moest ik geduld uitoefenen tot de
volgende voormiddag om werkelijk in-
zicht te krijgen in de situatie waarin ik mij
bevond.

Het was de dekaan die ons het eerst op
een duidelijke en bovendien humoristi-
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LEZERSBRIEVEN
Alle leuke, droge en andere lezersreakties worden bereidwillig ingewacht op het VETO-sekretariaat, 't Stuc,
E. Van Evenstraat 2D, 3000 Leuven; eerste verdieping, zesde deur (links, natuurlijk).
Deze rubriek 'Lezersbrieven', is evenwel niet opgevat als vrije tribune voorde voorstelling van organisaties, noch
als uitlaat voor een princiepsverklaring of een rondschrijven. Anonieme brieven worden eveneens zonder pudeur
benaderd: in een propje over de linker -(natuurlijk)- schouder, richting papiermand. De vermelding 'naam en
adres bij de redaktie bekend' in de plaats vanje ware naam kanje op aanvraag met een verdomd goed ekskuus
bekomen op het sekretariaat. Wij, de VETO-redaktie, behouden om, tevens het recht voor om de teksten in te
korten en persklaar te maken, zonder de essentie van Uw schrijven te verkrachten natuurlijk.
Dit alles (en nog veel meer overigens) is nuttig om weten voor je een lezersbrief aan VETO richt: U speelt het spel,
wij stellen de regels.

sche wijze de ernst van onze nieuwe
maatschappelijke status 'deéd inzien. De
weinig geruststellende cijfers over de
verhouding geslaagden/niet geslaagden
wist hij bovendien op een meesterlijke
maar niet afdoende wijze te relativeren
door ons mede te delen dat 'er mag gebist
'Worden'.
De bestorming van de Acco leverde mij
een gekneusde lever, een gebroken arm
en een blauw oog op maar daar staat
tegenover dat ik iets meer dan de helft der
kursussen (uitgevoerd in de meest toe-
passelijke kleur: groen) kon bemach-
tigen.

waarop ik de pen terzijde moet schuiven.
Alleen nog dit: de Stella's smaken na
iedere les wranger...

T.P.Flagrann't
Naam en adres

bij de redaktie bekend

.Monitoraten
Ik heb met bèlangstelling een artikeltje
gelezen in Veto onder de titel : 'Monitora-
ten afgeschaft ?'.
Het zal de monitoren aanmoedigen te

lezen dat hun werk, globaal gesproken,
gewaardeerd wordt; we hopen dat het
ook een aansporing mogen zijn om zich
blijvend ten volle in te zetten.

Omwille van de korrekte informatie
meen ik u m.b.t. onze fakulteit het
volgende te moeten meedelen. Uw bewe-
ring dat 't monitoraat er drastisch wordt
ingekrompen, moet op een misverstand
berusten. Het enige vast WP-mandaat
waarop onze fakulteit aanspraak kan
maken, is toegekend aan het monitoraat,
een paar maanden geleden. Een toeken-
ning die voor ons monitoraat van het

Hierbij houdt de kronologie van mijn
verhaal op want het ongelofelijke kwan-
tum gebeurtenissen waarvan ik daarna
deelgenoot werd heeft mijn reeds voort-
durend in labiel evenwicht. verkerende
brein dusdanig in de war gebracht dat ik
zelfs nu nog een volle minuut intens
denkwerk behoef om uit te maken of
Begin nu een Jood is dan wel een
Palestijn. Daarom ben ik slechts bij
machte om de lezer een willekeurige
greep aan te bieden uit het weinige dat
zich momenteel nog in min of meer
behoorlijke toestand in de databanken
van mijn hersenen bevindt:

- een eerste schermutseling met de lokale
arm der wet bracht aan het licht dat de

student door laatstgenoemde ledemaat
beschouwd wordt als zijnde een (domme)
koe die kost wat kost dient uitgemolken
te worden. En, zoals ik aan de lijve mocht
ondervinden, krijgt de koe die zure melk
geeft nog een boete bij. (als u begrijpt wat
ik bedoel)
- Tijdens sommige kolleges vroeg ik me
vertwijfeld af of de K.U.Leuven niet

beter opnieuw K. U.L. kan genoemd
worden. Ik ben namelijk de mening
toegedaan dat de vlag de lading moet
dekken.
- Bryan Ferry schijnt in het Leuvense een
populaire figuur te zijn. Aan hem hebben
we dan ook (zij het in lichtjes aangepaste
vorm) de in fietsenstallingen veelgehoor-
de slogan' Lets' spiek together' te danken.
- Het is waar wat sommige kringen reeds
in vlugschriften beweerden: de K.U.

Leuven verliest steeds meer haar Katho-
lieke karakter. In de fakulteit Sociale
Wetenschappen wordt nu zelfs niet meer
gedoopt!
- Met enig onbehagen mocht ik konsta-
teren dat de tong van professor Van

Buggenhout van even hoogstaande cou-
ture is als haar kleding.

Dat is zéwat alles dat onder de slaghagel

~:iel[~!:~}d::fe:]~:~J~!~eg~:::~~ 1I11~1I11et eiiiii \'f ~ ft -newt
len is hier dan ook het moment gekomen

Een gedachte is logisch
wanneer het verstand ze kan volgen.

_9p dit axioma
torent de hele mensenmaatschappij

(k.r.)

Advertentie

Gezellige kroeg,
met goede
muziek
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mooi 'kader van het Groot Begijn-
hof te Leuven.
Daar zult U kunnen genieten van
volgend onvergetelijk degustatie-
menu: La Terrine de Ris de Veau ei
Foie d'Oie frais, Le Velouté deWit-
lof, Les Escalopes de Lotte sur lit
d'Epinards et Sabayon au Poivre
Rose, Le Sorbet aux Fruits de la
Passion, Les Cötes de Chevreuil
aux Cèpes à l'Escarqot, Le Gäteau
du Dégustateur et Le Moka.
Voor 2850 BF per persoon (aperi-
tief, menu, wijnen, dienst en BTW)
kunt U er bij zijn. Maar dan moet U
vlug beslissen daar we de Faculty
Club niet groter kunnen maken
dan ze is.
(Naar een advertentie in een blad,
dat zegt te denken.)

Het is zinloos je nog op te geven als
nieuwe auteur voor deze kolumn
daar we het ei van Newton niet
groter kunnen maken dan het is.

Als een alternatief voor een boete-
tocht op ontblote knieën naar
Avilla (de nonnen zijn daar toch
weer veilig opgesloten achter hun
stenen kuisheidsgordel) besloten
wij Brusselwaarts te treinen en
Magritte eens te gaan opzoeken
(Allerzielen ...). Samen met ge-
noemde schilder eksposeren im-
mers Zijn kompanen van de so-
called Belgische surrealistische
school in het Museum voor Oude

Kunsten (what's in a name?)
Belangrijke tentoonstellingen zijn
meestal Echternachtige slenter-
partijen, waarbij in gezelschap van
Japanners en middelbare scho- _
lieren bij elk doek of beeld een
maksimaal akademisch, dus ver-
veeld gezicht opgezet wordt. Ech-
ter, Magritte en co schilderden,
tekenden, beeldhouwden, fotogra-
feerden, ... lucied, met spirit, om
niet te zeggen gr?ppig. Kombina-
ties van de inhoud van een "kunst-
werk" (wij zijn voorzichtig want er
hing ook een Dada-manifest) en
het titelkaart je leveren dan ook
leuke hersentrillingen. Om maar
één voorbeeld te geven. Mariën
toont onder de titel "De diepe zee"
drie opengedraaide sardienedoos-
jes, waarin matrozen en kapiteins
in speelgoedformaat gepropt zijn.
(Hoor ik daar geen intellektueel
gerochel ?)

Magritte 'zelf is de taart van het
artistiek diner. Daar wij reeds lang
niet meer objektief kunnen oor-
delen over zijn werk, laat staan na
het beogen van een uitgelezen
selektie, maken wij geen penseel-
trek meer vuil aan il uomo. Kortom,
wij raden deze .tentoonstelling aan
(Testaankoop?) maar jullie kunt
gerust doen alsof jullie niets gele-
zen hebben.

Ceel n'est pas un ceut de Newton.

Elke Belg is gelijk voor de wet. De
krisis is geen wet.

Garpe Diem, voor levensgenieters!
.Carpe Diem ontstond een tweetal
jaren geleden. Een aantal levens-
genieters was wel uit op de ge-
neugten van het leven maar vond
de prijzen te hoog. Daarom beslo-
ten ze een groep te vormen. De
simpele doelstelling: hoe groter
onze groep, hoe. lager de prijs
klonk de Pluk-de-dag-genieters als
muziek in de oren.
Aan initiatieven en aktlvltelten ont-
breekt het Carpe Diem zeker niet.
Kort samengevat spitsen de aktivi-
teiten zich toe op het verfijnd ge-
nieten van spijs en drank. Zo geeft
Garpe Diem haar leden de k~ns om
in 'toprestaurants privé te genieten
van een degustatiemenu. Carpe
Diem heeft ook een eigen wijn en
omdat we graag iets meer overwijn
te weten komen worden regelmatig
wijnavonden op het programma
genomen.

Carpe Diem is een suksesformule.
Zonder enige vorm van propaganda
telt de vereniging reeds meer dan
100 leden. De genieters hebben
vast hun 3000 frank vennoot-
schapsgeld geen spijt. Als U vrij-
blijvend wil kennismaken met een
aantal leden van Carpe Diem kan
dit op vrijdag 19 november 1982 in
Restaurant Faculty Club in het enig

,



matiek in geneeskunde (negen jaar, nume-
rus clausus) naar een nationaal bespa-
ringsplan - zien de geneeskundestudenten
dat ook zo?

STEF: Neen. Er is rond die negen jaar
een strijdtraditie in geneeskunde waar
inderdaad alle studenten geneeskunde
aan meedoen. Uit enge belangen vooral,
dat is juist. Maar dat is helemaal niet afte
keuren, je moet van daaruit vertrekken.
En juist het feit dat ze dan de vraag
kunnen stellen naar mijn aktiviteit in
SoRa is een goede aanleiding om hun
mijn visie uit te leggen. Aan de bar
enzovoort. Dat is een voorbeeld van hoe
een kommunist werkt: hij werkt mee,
probeert de standpunten van de mensen
te kennen en dan zijn eigen visie daarop
te geven. En dan in diskussie te treden.
Nu is het zo dat het doktersberoep
traditioneel aanleiding geeft tot enige
sociale reflektie. Je komt onvermijdelijk
in kontakt met een grote diversiteit van
mensen, je bent gesensibilizeerd voor wat
er mis kan zijn in de samenleving.
Anderzijds heb je natuurlijk een heel
aantal studenten die daar alleen maar
zitten om de status van het beroep. Dat
levert een konstante spanning op, een
gezonde spanning.

Stef legt dan nog verder uit hoe de
kringwerking van Medica in-mekaar zit
en vooral hoe ze goed werkt op basis van
een sterke vertegenwoordiging van en in
de zeven jaren. De kontinuïteit en de
jaarpresidia zijn een sterk. punt daarin.
Zelfs mensen uit het zevende jaar, die dan
al een jaar 'beroepsleven' (stage) buiten
Leuven achter de rug hebben, worden
vrij vlot gerekuperecrd in de kring. Hun
inbreng heeft zelfs een positief, meer
realistisch effekt.
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Kristenen voor het Socialisme: Roje Stef gniffelt, terwijl Jan-Paul
onbezorgd op Solidariteit neerkijkt.

MLB-er Herman Franq is en blijft een
der doorslaggevende ASR-figuren na
'68 ....

Geneeskunde
VETO: Het was te voorzien dal de
kombinatie Soka-voorzitter, MLB en
geneeskunde zeer zwaar zou zijn. Heeft
men in geneeskunde met de heel eigen,
specifieke problemen en interne aanpak,
geen tegenspraak gezien in je presidium-
werk en je voorzitterschap van SoRa?

STEF: Neen, want er is eigenlijk geen
tegenspraak. Eerstens hebben we in
geneeskunde een zeer goed draaiend
presidium, waar we goed het werk
verdelen onder elkaar. Vervolgens heb-
ben we in geneeskunde duidelijk gesteld
dat SoRa mijn hoofdopdracht zou zijn,
omdat in mijn visie mijn bijdrage tOLde
demokratizering daar het grootst kan
zijn. En dan is er inderdaad geen
tegenspraak: mijn drie terreinen zijn op
de demokratizering gericht. De demo-
kratizering wordt alsmaar verder afge-
broken, men wil terug naar een universi-
teitt van wat men vroeger noemde: 'les

fils à papa' en nu eventueel ook 'Ies filles à
papa'. Men heeft voor het moment een
chaotisch aanbod van besparingen aller-
hande, waarin die evolutie duidelijk
wordt. En mijn inspanningen daartegen,
zowel op SoRa als in geneeskunde- rond
de negen jaar bijvoorbeeld, komen dus
op hetzelfde neer.

VETO: Het sluit mekaar niet Uil, in jouw
denken niet. Maar ziet men dat wel zo in
geneeskunde? Hetzelfde probleem van
daarnet: het opentrekken van de p/oble-

Op Sociale Raad heeft zich een nieuwe voorgrondfiguur
opgeworpen: de student geneeskunde StefVanthuyne, vorig jaar al
afgevaardigde van Medica op Sociale Raad,.werd er enkele weken
terug verkozen tot voorzitter. Wat het eerst aan hem opvalt, is zijn
ernorm opvallende aanwezigheid: fysiek natuurlijk - Stef is een
zeer zware, grote man met een gebeitelde karakterkop -; maar
ook gewoon, als persoonlijkheid. Ook de geur van pijprook die
rond hem hangt, typeert hem.
Van zodra hij begint te praten, blijkt hij zeer doordacht en op zijn
hoede te zijn: hij denkt lang vooraleer hij stukken zin debiteert,
waarbij hij je doordringend monstert over zijn afgezakt brilletje;
dan legt hij zijn ideeën omstandig en genuanceerd uit. Geen
kassante uitspraken, geen gevleugelde woorden, geen slogans, geen
doktrine. Hij komt nochtans duidelijk en onomwonden uit voor
zijn visies, dat wel, maar blijft meestal filosofisch en snel tot' het
kompromis bereid. Dat komt misschien omdat hij al heel wat, erg
verschillende watertjes doorzwommen heeft. Laat hij dàt maar eens
eerst uitleggen, die evolutie van Christen-voor-het-socialisme, over
SP, tot MLB-PVDA.

in Chili, die dramatisch mislukten. Ik ben
dan veel beginnen lezen, heb aan veel
meegedaan, veel informatie opgedaan.

Maar er is nog een andere faktor. Van
thuis uit heb ik ook meegekregen dat...
wel, mijn ouders hebben dus nooit
kunnen studeren en mijn vader stak de
schuld daarvoor op de Franstalige bur-
gerij met vooral de klemtoon op het
Franstalige karakter ervan. Als tweede
generatie ben ik vooral hel aspekt
burgerij gaan beklemtonen. Maar dat is
me dus wel met de soeplepel ingegeven
als het ware.

VETO: En dat politieke engagement
vond hier in Leuven dan zijn beste
weerklank in de SP?

STEF: Dat was ... tk ben inderdaad een
tijdje in de SP geweest, maar dat is nogal
een lang proces geweest. Vroeger in
Oostende was ik sympatisant van de
Partij van de Arbeid (PVDA) heette, die
toen zelf ook nog AMADA heette. Maar
dat beviel me niet vanwege het heel
sektaristisch gedoe. Om een voorbeeld te
geven: men volgde slaafs China in die lijd
en Mao had het op een bepaald moment
in zijn kop ge1cregen om een aktie te
voeren legen Confusius, Iedereen hier
dacht dus meteen ook een aktie te moeten
voeren tegen een gelijkaardige figuur en
men vond daarvoor ... Mozart! Dat was
wel op plaatselijk nivo in Oostende, hé,
niet nationaal. Ik spreek nu wel over
1973, hé, gelukkig is er één en ander
veranderd! Dat vond ik alles behalve
marxisme en daarom ben ik daar dus
uitgegaan, zonder evenwel de kontakten
-te verliezen: Ik keek zowat de kat uit de,
boom: onafhankelijk links kan je dat
noemen. Via mensen van de stadskrant
"De Stoeten Ostendenaere" ben ik dan
geïnteresseerd geraakt in de SP.
Hier in Leuven ben ik een paar maanden
van het eerste jaar dat ik hier was, bij de
studentenorganisatie van de SP geweest.
Dat was toen samen met Thomas
Melsens, met Siske Vansevenant ook.
Maar de SP zelf stimuleerde die studen-
tenorganisatie niet erg, ze hadden dat
niet graag. Gewoon op politieke basis
heb ik dan gezien dat het verkeerd was
van mij om daarin te blijven, ik kon er
mijn ideeën niet realizeren; het is
trouwens geen echt marxistische partij
hoewel ze dat pretendeert.

VETO: Een verburgerlijking misschien,
waar jij je zo tegen verzet? .

STEF: Zo zouje het k~nnen noemen.ja.
VETO: Dan zitten we in vorig akademie-
jaar met je evolutie?

STEF: Neen, dan zitten we drie jaar
terug. Ik heb dan twee jaar niks gedaan.
Enfin, niks is veel gezegd. Ik heb wel in
het presidium gezeten en de groeps-
praktijken van de PvdA geïnteresseerd
gevolgd. Via Frddy Merckx, ex-presis
van Medika en ook lid van MLB werd ik
terug in de oude stal geloodst. Dan zag ik
ook hoe in de Alma-aktie de MLB-
mensen, zoals Herman Franq, zwaar
onder vuur genomen werden. Dit alles
zette mij er toe aan mijn boeken van
Marx en Lenin af te stoffen en ben ik dus
opnieuw aktief geworden in MLB (Mar-
xistisch-Leninistische Beweging).

VETO: En dat ligt beter?

STEF: Dat ligt beter, ja.

MLB en
Sociale Raad

VETO: Dal engagement bij MLB bleek
geen bezwaar te zijn bij de verkiezingen op
de Algemene Vergadering (A V) van SoRa?
Had je 'I niet anders verwacht?

STEF: Ja, ik had niet verwacht dat het
zo gemakkelijk ging gaan. Dat kj>mt

spraken van tijdsgebrek en zo.

"Aan al die studie en informatie
gaat één gedachte vooraf waar de
mensen moeten van doordrongen
worden, ook naar de toekomst
toe: dat is dat al die maatregelen
en die bespflrlitgeft geeft toeval
zijn, maar dat dat een bewuste
politiek is die de demokratizering
tegen gaat. "

VETO: Het is uiteindelijk je voorganger
Tom Melsens geweest die je voorgedragen
heeft.

STEF: Ja. Dat is misschien verwonder-
lijk ... Zeker als je Toms interview leest
begin vorig jaar: hij zou gaan gedaan
maken met de MLB-invloed op SoRa.
Tja, ik kan het moeilijk verklaren. Tom
kent mij natuurlijk wel genoeg om te
weten dat ik mijn persoonlijke mening
wel naar voor breng in de diskussie, maar
da t eens de beslissing gevallen is ik die
heel goed ga naleven en respekteren. Hij
weet dat ik veel met de mensen praat, hun
ideeën probeer te kennen en in de
diskussie wel met mijn ideeën zal pro-
beren de visies vooruit te helpen, maar
eens de maatregelen of de platforms
afgesproken zijn, ik mij altijd korrekt zal
gedragen. -

VETO: De hetze tegen MLB waar je het
liet over had, die tot vorig jaar wel eens
heerste in A SR-kringen, kwam voort uit
het verwijt dat ze als klein groepje in de
ASR hun mening kwamen waarmaken.
Daarvoor werden ook soms merkwaardige
technieken aangewend.

.. Hierbij had Stef - en heeft de
argeloze lezer 01'1 waarschijnlijk - enige
toelichting nodig. De MLB-ers in de ASR
werd vaak verweten dat ze de probleem-
stelling in de ASR steeds te hals-over-kop
opentrokken naar de algemene nationale
en sociale problematiek. Dat is op zich
wel zeer juist, maar was vaak boven de
student in de kringen gegrepen. Door
veel voorbereiding en studiewerk waren
de goed onderlegde MLB-ers immers in
staat de diskussies (bv. op een A V van
een kring) op te trekken naar een
denkvermogen dat voor dl: individuele
student niet haalbaar is zonder al die
voorkennis. Door heel hard en uiterst
konstruktief mee te bouwen aan de ASR
en daarin steeds weer met de macht der
kennis en der ideeën de anderen te
overklassen, haalde de kleine MLB-kern
dikwijls meerderheden. Men legde deze
waarschijnlijk wel konstruktief bedoel-
de, edoch tot eigen voordeel aangewende
stijl van werken - vooruithollen en de
studenten met hun visie bepraten en
besmetten - vaak uit als manipulatie en
indoktrinatie. Toch blijft de MLB-
bijdrage tot de ASR-geschiedenis door-
slaggevend in positieve zin, hoe weinig
graag sommigen dit zullen lezen : voora]

Een nieuwe voorzitter op Sociale Raad
Stef Vanthuyne: een massieve- kracht op de barrikades

omdat ik dus gezien heb hoe vorigjaar in
de Alma-aktie en ook in de jaren
daarvoor een stelselmatige hetze gevoerd
is tegen MLB. Misschien was dat terecht, S ,r, kti di Il .
ik weet het niet. Ik ben te weinig tejs rea ue op 11 a es. . .
geïnformeerd om dat te beoordelen. STE~: Een eerste punt IS dat Je kan
Maar het leek mij vooral een voorin- betWlJ.f~len .of die natlO~aal opengetr~k-
genomenheld. Blijkbaar heb ik me ver- ken visies Inderdaad met haalbaar ZIJn
gist want het was nu niet zo voor de student. Ten tweede IS het

, . logisch, dat je als je tot een politieke
VETO: Was er eigenlijk wel een alterna- groepering behoort, je probeert die visie
lief? Er werd al over Stef Vanthuyne en het aan de mensen door te geven. Ze kunnen
Soka-voarzitterschap gepraat van lang die ideeën trouwens het best beoordelen
voor de verkiezingen, van vorig jaar al... als ze zien hoe ze gerealizeerd worden.
STEF: Ik denk wel dat er alternatieven Daarom ze.i men.~i.kwijls : MLB wil aktie
waren. De sociale afgevaardigde van om. de aktie. WIJ Willen helemaal geen
WINA vorig jaar bv. -de naam ontglipt aktl~ o~ de aktie, maar we denken wel
me - of Peter Breughelmans. Ik heb hun dat Ide~e~ moeten getoetst word~n aan
gevraagd waarom zij het niet deden: 7i - de realiteit en dat kan het best 10 een

konkreet projekt. En door de fouten die
je dan maakt, kan je je ideeën wat
korrigeren. Trouwens, onze ideeën zijn
altijd zeer herkenbaar, wat van vele
andere partijen of groeperingen niet kan
gezegd worden :MLB-ers komen altijd
duidelijk en direkt als dusdanig naar
buiten. Is dat dan indoktrinatie, als die
ideeën zo herkenbaar zijn? Wat bijvoor-
beeld ween konkreet projekt is dat de
mensen laat zien welke ideeën we hebben
en hoe ze te realizeren, zijn juist de
groepspraktijken in de geneeskunde.

Een visie
op de ASR

Op onze vraag of een zo monsterachtig
grote kring als Medica niet de behoefte
voelt om meer stemmen in de ASR·
vertegenwoordiging op te eisen, zegt

STEF: Je hebt de kringen nodig voor
het aanpakken en oplossen van een
aantal problemen die specifiek gebonden
zijn aan de fakulteiten. En dan heb je die
ASR die probeert in het algemeen aan
demokratizering van het onderwijs te
doen en die ASR is gebaseerd op die
kringen. Het belangrijkste hierbij is de
verhouding tussen de 'top' en de 'basis'.
Als de verstandhouding tussen die ak-
tieve voortrekkersgroep en de niet-
aktieve, eventueel wel geïnteresseerde of
belanghebbende meerderheid goed speelt
zie ik niet in waarom er een andere
strukturering zou moeten zijn. Het
grootste deel van de mensen interesseert
zich daar inderdaad niet op permanente
wijze voor, slechts een klein deel is daar
echt bewust voor en ook een klein deel is
er echt tegen. Dit is natuurlijk een zeer
gevaarlijke uitspraak, wat ik hier zeg.
Maar ik denk dat de realiteit is dat de
meeste mensen niet beseffen dat ze door
maatregelen, die afgedwongen zijn in het
verleden door strijd van de studenten -
onder stimulans van een kleine groep,
ook toen - dat ze daardoor juist aan de
universiteit geraakt zijn. Die grote mid-
dengroep moet daar ook bewust van
gemaakt worden, van wat er eigenlijk op
het spel staat. Demokratie is inderdaad
geen op zichzelf staand begrip, je moet
altijd de vraag stellen: voor wie? Juist
omdat de ASR streeft naar de demokra-
tizering van het onderwijs - tégen de
ondervertegenwoordiging van de laagste
sociale groepen -, moet ze in haar
struktuur beveiligen dat dat zeker kan.
De demokratie die men wil invoeren op
basis van evenredige vertegenwoordi-
ging komt meestal juist uit die politieke
hoek waar men de demokratizering wil
ongedaan maken.

Stef Vanthuyne is afkomstig van Oos-
tende, een stad die al heel wat vooraan-
staande Leuvense studentenfiguren heeft
voortgebracht: Tom Melsens, uittredend
voorzitter van SoRa en aldus Stefs
voorganger, Siske Vansevenant, vrijge-
stelde van SoRa, Luc Devisscher, alias
Visje die Kringraadmedewerker en ver-
tegenwoordiger op Akademische Raad
is, CDS-vöorzitter Johan Aerts en zelfs
VETO-hoofdredakteur Pieter T' Jonck
zowaar.
Na zijn onbesproken jeugd in de Oos-
tendse vissershavenbuurt en wat lang
vervlogen aktiviteit in het schoolpar-
lement en in Wereldwinkel, belandt Stef
in Kortrijk waar hij de twee kandidatu-
ren Wiskunde volgt, maar vroegtijdig
stopzet. Lesgeven blijkt niet de ultieme
levensopdracht te zijn en geneeskunde
had hij eigenlijk al altijd willen studeren.

STEF: Maar door allerlei omstandig-
heden had ik dat niet gedaan. Eén van die
redenen was dat de arts nogal een zeer
hoge status heeft in onze samenleving en
ik dacht daar niet aan te gaan meedoen.
Maar achteraf dacht ik dat het beter was
om er wel aan mee te doen in de hoop het
~ veran<!:eren.

VETO: Was dat niet... Enfin, als je al
twee jaar achter de rug hebt en dan het
vooruitzicht van nog eens zeven jaar ...

STEF: En nu gaan ze het wel op negen
jaar brengen! Neen, eigenlijk niet. Trou-
wens, ik heb altijd van mijn ouders de
kans gekregen om te studeren, omdat zij
dat zelf in de tijd niet konden. Toen was
er nog geen demokratizering (ironisch
lachje) en ze wilden dus hun zoon per sé
wel laten studeren.

VETO: Daar in Kortrijk heb je in
Christenen-voor-het-Socialisme gezeten.

STEF: Ja, ik ben van thuis uit tamelijk
vrijzinnig opgevoed. Toen ik met deze
bagage op de Kampus te Kortrijk
belandde, voelde ik mij echter nogal
aangesproken door de dynamische wer-
king van de Universitaire Parochie en de
Kristenen voor het Socialisme. De inzet
van mensen wals Dart Vonck enzo ; in
Kortrijk noemde men hem trouwens de
"Roje Vonk". In Leuven was 'Bart ook
zeer nauw betrokken bij de akties rond EI
Salvador. Nu goed, ik heb daar dus twee
jaar aan meegewerkt. Een hele ervaring
trouwens.

De politieke
achtergronden

VETO: En het politieke engagement? Is
dat er toen in Leuven bijgekomen of was
dat er al?

STEF: Dat is begonnen in 1973, rond
Chili~ Mijn broer heeft in Gent in de '69-
beweging gezeten en hij kwam toen thuis
vertellen over de politieke eksperimenten lees verder op pagina 7
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Martens: minder geld voor U, meer voor de staat
bevolking en de bijzondere inspanningen
die gevraagd worden aan de door de hoge
belastingsdruk en de administratieve
rompslomp murwm geslagen onderne-
mers. De voordelen van. een efficiënt
geleide overheidsmanagement verwor-
den door haar verouderd en ondoelmatig
machtsapparaat tot een blok aan het
been van zowel arbeiders, middenstan-
ders als ondernemers.

ties meer belastingsverhogingen door-
voeren dan roomsrode partners. Zelfs de
Nationale Bank spreekt over de grote
paradoks van het huidige beleid: ener-
zijds dalen koopkracht en verbruik en
anderzijds stijgen de fiskale ontvangsten
van de overheid fors.

De begroting voör volgend jaar is
hiervan het duidelijkste bewijs: naast
weeral een daling van de koopkracht met
zo'n 5% staat het bol van belastings-
verhogingen. Deze belastingen vormen
trouwens zowat de enige begrotingspost
die nog boven het inflatiepijl uitstijgen.
Vooral de stijging van de indirekte
belastingen (BTW en aksijnzen) en
parafiskale lasten (bijdragen tot sociale
zekerheid) zorgen ervoor dat de globale
belastingsdruk verhoogt. Zelfs de pa-
troonsorganisaties spreken van 'een ramp'
en stellen dat Martens Veen financiële
politiek voert die 'ekonomisch waarde-
loos' is: de fiskale druk neemt wel toe en
de begroting voor volgend jaar overschat
de inkomsten en onderschat de uitgaven
(op dit punt zijn VBO en oppositie het
roerend eens !). Niet te verwonderen dat
de ondernemers hun fiskale toekomst
weinig rooskleurig inzien en dus op lange
termijn weinig duurzame investeringen
plannen.

De huidige ekonomische politiek is dus
nefast zowel voor de gezinnen (daling
koopkracht) als voor de ondernemers
(verhoging fiskale druk, ongunstige psy-
chologische investeringskontekst). Daar-
bij zien de ondernemingen zich ook,
internationaal, gesteld voor verslechte-
rende wereldkonjunktuurvooruitzichten
die hun exportperspektieven afremt en,
nationaal, waait er een krachtige defla-
taire wind die de afzet in 't binnenland'
remt.

Bijna een jaar geleden (8 november) behaalden de liberale PVV in
Vlaanderen en de PRL in Wallonië een klinkende verkiezingsover-
winning na een kampagne die het neoliberalisme aanbood als het
recept voor het verziekte (socialistisch ?) ekonomisch beleid in dit
land. Slogans als 'meer geld voor ij, minder voor de staat' brachten
een roomsblauwe (liberalen én kristendemokraten) koalitie in het
zadel onder leiding van politieke kameleon Wilfried Martens.
Sindsdien leverde de regering, op haar arrogante manier, hand in
hand met het VBO, een bikkelhard gevecht tegen de ekonomische
krisis die België degradeerde tot een van de zwakste broertjes
binnen de EEG. Het parlement stemde de volmachtenwet waardoor
het zichzelf grotendeels buitenspel zetten de Belgische frank
devalueerde tot groot ongenoegen van de Nationale Bank, de jonge
'Iibertariër' Guy Verhofstadt werd het schreeuwend boegbeeld van
de PVV, de oppositie zweeg in alle (socialistische en natio-
nalistische) talen bij gebrek aan alternatief. Een balans van 'het
beslissende jaar 1982' waarin de regering haar zinnetje mocht doen
en hierbij zelfs haar liberale achterban en het VBO tegen de borst
stuitte.

Ook deze regering kiest, ondanks haar
volmachten, duideljk voor de gemakke-
lijkste weg: de inkrimping van de
uitgaven, die nochtans mogelijk is bij een
grondige analyse van alle overheidsin-
stellingen, wordt uitgesteld omdat het
zoveel gemakkelijker is de fiskale en
parafiskale druk te verhogen. Op deze
wijze verengt zij niet alleen de basis van
de maatschappelijke welvaart, maar ook
de basis van haar elektoraal sukses. Toch
bewaren zij in België nog het recht van de
twijfel omdat de oppositie nauwelijks een
volwaardig alternatief klaargestoomd
krijgt. Daarvoor moeten we een kijkje
nemen bij onze noorderburen.

minder geld voor u
De regering stelde zich als eerste taak het
drukken van de (vnl.loon-) kosten van de
(vnl. 10011-) kosten van het" Belgische
bedrijfsleven terug konkurrentieel wen-
ste te maken met haar voornaamste
handelspartners. Deze inlevering van
zo'n 150 miljard frank ten koste van de
gezinnen zouden 'door de verhoging van
(buitenlandse) afzet en investeringen
leiden tot bijkomende werkgelegenheid.
De vertraagde toename van de werkloos-
heid zou dan, samen met de verhoogde

uitvoer, kompensetend werken met het
koopkrachtverlies van de bevolking en
het deflatair klimaat dat hierdoor dreigt
te ontstaan (minder koopkracht, dus
minder aankopen, dus vermindering
aanbod, produktie en investeringen).
Hierbij rees het probleem van de blanco-
cheque: welke garantie bieden de onder-
nemers dat ze met hun grotere winsten
nieuwe arbeidsplaatsen"zouden schep-
pen 7 De resl utaten na één jaar tonen aan
dat er van nieuwe arbeidsscheppende
investeringen weinig sprake is: de toege-
nomen winsten dienen enkel terfinancie-
ring van investeringen die reeds voor de
inlevering beslist werden of worden
besteed aan luxe-uitgaven. De verplichte
informatie-opdracht (wat geschiedt met
ingeleverde gelden 7) leggen de meeste
werkgevers glimlachend en met een
knipoog naar het tandem De Clercq-
Eyskens naast zich neer. Ondertussen
daalde het privé-verbruik met meer dan
3%, stort de bouwsektor in ondanks de
velaging van de BTW en telt België bijna
een half miljoen volledig werklozen.

Volgens de Nationale Bank is er op het
ogenblik geen sprake van nieuwe investe-
ringen, laat staan van een nieuw indus-
trieel beleid: het ekonomische klimaat
verslechtert zelfs. De liberale achterban
beschuldigt via de pers het bedrijfsleven
van laksheid omdat zij weigert haar
vrijgekomen gelden aan te wenden voor
toekomstgerichte inversteringen en te-
werkstelling. Zelfs vice-premier Jean Gol
(PRL) wordt er zenuwachtig bij en richt
z'n kritiek vooral op het VBO dat hij
verwijt 'onverzadigbaar' te zijn en 'geen
rekening te houden met het algemeen
belang'.

Intussen voelt de bevolking de krisis
steeds nijpender aan: zij die nog werk
hebben, verdienen minder en zien zich
verplicht meer bij te dragen tot het stelsel
van sociale zekerheid, de inflatie wakkert
opnieuw aan na de devaluatie en tast na
de ontkoppeling van de lonen met de
index nog eens ekstra de koopkracht van
de bevolking aan, het werklozenleger
vergroot zienderogen. Je kan je bij al het
technisch gewauwel van de topministers,
die zelf intellektueel verstrikt zitten in
ophopende dossiers en hierbij blind zijn
voor dé grote maatschappelijke verande-
ringen (wat met uitputting van grond-
stoffen en energievoorraden, wat met
steeds dreigender wapenwedloop, wat
met steeds vijandelijker Noord-Zuid-
verhoudingnen, wat met het moreel
verval in onze hoogtechnologische be-
schaving 7) de vraag stellen of de be-
stuurslui nog wel voeling hebben voor de
menselijke en morele (schaduw)zijden
van de krisispolitiek. Versoberen klinkt.
mooi voor mensen die kunnen overscha-
kelen van een Mercedes naar een 2
PK'tje, maar lijkt nogal cynisch voor hen
die nauwelijks (of niet) het bestaans-
minimum binnenzwoegen. Verliezen ze
niet teveel het kontakt met het alledaagse
leven van het doorsnee-gezin, met de
leegte en het onbehagen van werklozen 7
Is het geen teken aan de wand dat jongere
generaties zich meer en openlijker afke-
ren tegen traditionele partijen en stem-
men voor partijen die wel beantwoorden
aan hun (andere) kijk op politiek,
maatschappij -en leven 7

Alternatief?
Ook in Nederland liep de matigingspo-
litiek nit een op een ekonomisch herstel:
zowel werkloosheid als tekort op de
begroting namen toe. Ter rechterzijde
begint men alsmaar meer te twijfelen aan
de gunstige afloop van het ekonomisch
herstelbeleid. Het alternatief van de
linkerzijde, nl. meer overheidsingrijpen
komt na al die jarenlange ervaringen ook
niet meer al te geloofwaardig over.

Twee vooraanstaande professoren in de
ekonomie boksten in Nederland een
herstelplan in mekaar waarbij ze zich
beroepen op ingrediënten van zowel
linker- als rechterzijde. Ze stellen voor-
eerst dat de koopkracht in stand moet
gehouden worden: door bezuinigingen
kunnen mensen minder goederen aanko-
pen, zodat de fabrikanten minder kun-
nen verkopen en dus helemaal niet zullen
besluiten tot uitbreidingsinvesteringen
met verhoogde werkgelegenheidskansen.
Deze koopkrachtuitbreiding moet niet
gevoerd worden door een loonsverho-
ging ten koste van de bedrijfsrendabili-
teit, wel door een belastingsverlaging. Op
die wijze lopen de arbeidstekorten in
eerste instantie op, maar dankzij de
vraagondersteuning en produktiestimu-
lansen krijgt de ekonomie nieuwe impul-
sen die de overheidsuitgaven (sociale
uitkeringen) verlagen en de overheids-
inkomsten verhogen (belastingsopbreng-
sten nemen toe omdat winsten, lonen en
tewerkstelling toenemen). Het Neder-
lands alterna tief kan dus sloganmatig
samengevat worden onder de leuze:
'evenveel geld voor U, minder geld voor de
staat' Misschien is deze kreet te weinig
demagogisch geladen om de verkiezingen
te winnen.

hm... mijn mama heeft altijd gezegd
dat ze over mij zouden klappen ..
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publieke financieën
De Kredietbank stelde in haar weekbe-
richten dat 'zonder een grondige sanering
van de publieke financieën de te verwach-
ten ongunstige affekten van de devaluatie
en inkomensmatiging op belastingsbalans,
winsten. investeringen en werkgelegenheid
snel opnieuw in het gedrang zullen komen'
en dat de Belgische ekonomieterug zal af
te rekenen hebben met inflatie, muntde-
preciatie, hogere rentevoeten en dalende
investeringen. De gezondmaking van de
openbare financieën behelst niet zomaar
een in het wilde weg snijden in de
uitgaven maar ook het onderwerpen van
de openbare financieën aan meer doel-
matige en recente beheerstechnieken.
Ook een politiek, gebaseerd op een lange-
termijnvisie zal de geloofwaardigheid
van de politieke kaste voor de veront-
ruste ondernemingen verhogen. De hui-
dige regering doet echter niets aan het
afbouwen van de logge en inefficiënte
staatsburokratieën. Deze verkwistende
administratieve privilegiatuur vormt een
macht die zichzelve in stand houdt en
waaraan niet getornd wordt niettegen-
'staande de vele offers doe gevergd
worden van de werkende (en werkloze)
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R.Vandeputte : Een m~chteloos Minister
Het verslag Van een periode van
zeven maanden ministerschap 425 Fr

H.Fayat : Niets is voorbij. Memoires
1914-1945. Het leven tot 1945 van
deze Vlaamse socialistische
man
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G.Keppner : Aardolie, een avontuur
van een brandstof.
De geschiedenis van de olie met de
opkomst van de multinationals en
de Opec-staten. 6)0 h

E.Hilles~m : Het verstoorde leven,
Het dagboek van een joodse vrouw
tijdens de oorlog.
Reeds 100 000 ex. verkocht 460 h
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De tweede voorwaarde is van een meer
algemene aard: het is hoog tijd dat aan
deze universiteit een goed stel "rand-
voorwaarden" wordt geformuleerd, die
moeten verzekeren dat op P.O.K.'s met
onderwijskundige argumenten wordt ge-
diskussieerd, om te beletten dat aan
. programma's wordt gesleuteld omwille
van allerlei andere motieven, zoals
belangen van de overheersende groep in
de P.O.K. (de proffen zijn er als het ware
partij én rechter tegelijk) - of zoals bij
wiskunde veeleer het geval lijkt - uit
financiële overwegingen.

(vervolg van de voorpagina)

Ten eerste moet men alle partijen erbij
betrekken: wiskundigen, ingenieurs
computerwetenschappen en ekonomis-
. ten. Op dit ogenblik wringt men zich in
alle mogelijke bochten om tot elke prijs
aan de wettelijke vereisten van de
kandidaturen wiskunde te voldoen. En-
kel door de andere partijen bewust
erbuiten te houden kunnen de wiskunde-
proffen (min of meer) staande houden
dat dit echt mogelijk is. Buiten de P.O.K.
Wiskunde zal men immers moeilijk kun-
nen . volhouden dat vakken als schei-
kunde, sterrenkunde en meetkunde zon-
der gevolgen voor de kwaliteit van de
opleiding de plaats kunnen innemen van
programmatuur- en ekonomievakken.
Een eerlijke, breed gevoerde diskussie zal
volgens de studenten onmiddellijk aan-
tonen dat dit een onmogelijke opdracht
is. Aan de eigen finaliteit van de
Informatica-opleiding kan niet voldaan
worden binnen het wettelijk kader van de
wiskunde-opleiding, tenzij men ernstig
afbreuk doet aan de kwaliteit van zowel
de informatica- als de wiskunde-op-
leiding. Het is deze brede diskussie
waarop de studenten aandringen. De in
het protocol voorziene P.O.K. Informa-
tica lijkt ons daarvoor de aangewezen
plaats. Daar kan in een eerlijk overleg
tussen alle betrokken partijen op des-
kundige en genuanceerde wijze gepraat
worden over noodzakelijke wijzigingen
aan de Informatica-opleiding.

Moraal
De diskussies in de P.O.K. Wiskunde
tonen nogmaals aan hoe het strukturele
machtsoverwicht van de professoren
loodzwaar drukt op een gezonde besluit-
vorming binnen de universitaire in-
spraakorganen. Terwijl binnen de mede-
beheersstrukturen zelf geen enkele be-
veiliging is ingebouwd, biedt enkel de
aktieve interesse van 400 (d.i. meer dan
70%) Winastudenten hiervoor een echt
tegengewicht. Zij blijven dan ook bereid
de nodige inspanningen te leveren om te
verzekeren dat zij als volwaardige partij
in de diskussie gerespekteerd zullen
worden.

meer geld voor de staat
Het Liberaal Vlaams Studentenverbond
van Leuven wees vorig jaar in een artikel
in Veto reeds op de grote historische
inkonsekwentie van het liberaal beleid:
De Clercq & Co. kondigden voor de
verkiezingen belastingsverminderingen
aan, eens ze aan de macht zijn stapelen de
belastingsverhogingen zich op. Ook de
Leuvense hoogleraar Wim Moesen
merkte voor de verkiezingen reeds op dat
gewoontegetrouw. roomsblauwe koalie-
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Greet Kesselaers, stvw. P.O.K. wiskunde
Lambert Swillens, stvw. P.O.K.informatica
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De A.S.R. is, een struktuur die
een aantal centrale werkings-
terreinen binnen de Leuvense
studentenbeweging overkoepelt.

. Elk van die terreinen is gekon-
centreerd in één van de vijf
raden: ISOL, Kringraad, Kul-
tuurraad, Sociale Raad en Sport-
raad.
Deze raden werden als dusdanig'
geboren in de jaren '60, begin '70
en ze zijn meestal ouder dan de
overkoepelende A.S.R. De be-
naming "raad" en de wijze waar-
op elk zich struktureerde ver-
wijst reeds naar die periode, die
gekenmerkt was door een door-
gedreven demokratiserings- en
syndikalistische idee. De kiemen
van de raden lagen in uiteen-
lopende gronden; soms ont-
moetten hun voorouders elkaar
in één of andere struktuur om
dan weer verre familie te worden
en later weer een reünie te
vormen.

Van Kringraad zagen we in vorige
bijdrage dat het een initiatief is dat in
1936 door de kringen genomen werd om
oom, een vertegenwoordiging in het
bestuur van het K. V.H, V. te hebben,
Tussen de twee wereldoorlogen kende
het K, V,H, V, zijn sterkste periode; van-
daar dat zowat alle bestaande organisa-
ties hier een onderkomen wilden hebben,
Dat gebeurde zoöok met enkele - tot
dan toe - losstaande kulturele en
sportorganisaties. Terzelfdertijd nam het
K.V.H.V. rond 1933 het initiatief voor de
.oprichting van een Kunstcommissie. die
instond voor film- en toneelvoorstel-
lingen, en van een Sportcommissie. die
vooral zorgde voor de koördinatie in de
studentensportbeoefening.

Tot de jaren '60
Die sterke positie van het K.V.H.V. werd
flink aangetast door zijn extreem- Vlaam-
se opstelling tijdens W.O. II wat ertoe
leidde dat afdelingen afscheurden en zelf-
standig gingen werken en ook vele leden
het Verbond verlieten. Zo ging de
Confederatie der Leuvense Fakulteits-
kringen ~Ifstandig staan. De spertak-
tiviteiten voor studenten werden op een
nieuwe leest geschoeid in het "Vlaams
Sportverbond" (met steun van het toen-
malige Sportkot). Op kultureel vlak blijft
het K.V.H.V. het eerste decennium na de
oorlog toonaangevend. Zowel de Confe-
deratie als het Sportverbond maken als
zelfstandige entiteiten deel uit van het in
1944 opgerichte "Leuvens Studenten
Corps" dat de studentenbeweging in
Leuven koördineerde. Deze laatste funk-
tie werd in 1958 overgenomen door het
"Leuvens Studenten Parlement" dat een
aantal werkkommissies opricht, waar-
onder deze voor sport en kultuur. In het
dagelijks bestuur van het LSP, waarin

t afgevaardigden van de belangrijkste
Leuvense studentenorganisaties zetelen, ,

VANNU TOT ,TOEN
vinden we het Fakulteitenkenvent terug,
maar niet het Sportverbond ; wel lid van
het bestuur is het "Blok der Sociale
Organisaties", waarop we dadelijk terug-
komen.

Het LSP hield het echter niet lang vol. In
1962 werd de centrale werking ervan
ervan overgenomen door de onder-
scheiden verenigingen of door de verder-
werkende kommissies, elk op hun ter-
rein.

Voor Sociale Raad moeten we een andere
weg volgen.
Deze. raad ontstond in 1960 als een
werkgroep van de in 1938 opgerichte
nationaal overkoepelende studentenor-
ganisatie "Vereniging van Vlaamse stu-
denten" (V.V.S.). Deze vereniging ging
zich in de jaren '60 sterk toeleggen op het
studentensyndikalisme. In Leuven vond
dit syndikalisme een goede voedings-
bodem, vermits er al vanaf W.O. II een
aantal initiatieven in die richting waren
opgericht, in 1954 gebundeld onder de

. naam van "Blok der Sociale Organisa-
ties". In 1956 sloot het "Blok", samen
met enkele tot dan toe losstaande
initiatieven (Cursusdienst, Huisvestings-
dienst), aan bij een overkoepelende

~v.z. w., "Universitaire Werkgemeen-
'schap" (U.W.), die de volgende 10jaar
baanbrekend werk zou verrichten op het

'Struktureel werd de demokratiserings-
gedachte uitgewerkt doordat er gezorgd
werd voor een rechtstreekse vertegen-
woordiging vanuit de kringen in de
werkingsterreinen van de reeds bestaande
Sociale Raad en de autonoom werkende
Culturele Commissie (van het vroegere
L.S.P.), welke dan "Kultuurraad" werd
genoemd. Dit stramien bestond reeds in
het FakulteitenKonvent.

In het akademiejaar '66-'67 werd deze
struktuur en werking'geofficialiseerd en
gebundeld' ondèr de overkoepelende
benaming "V. V.Si-Leuven", zoals alle
algemene studentenorganisaties in de
diverse Vlaamse centra zich toen
"V.V.S." zouden gaan noemen (een
gevolg van de opmars van het studenten-
syndikalisme).
Sportraad was niet opgenomen in het
rechtstreekse "V. V .Si-Leuvenv-bestuur
(waarin dus wel zaten: Fakulteiten-
Konvent, Kultuurraad en Sociale Raad),
maar werkte wel op dezelfde basis.
Blijkbaar waren zowel het Sportverbond
als de uit het L.S.P. stammende sport-
kommissie wat in de vergeethoek geraakt
tijdens de voorgaande jaren, want in '65-
_:66 werd door het F.K. (Fakulteiten-
Konvent) aangedrongen op de oprichting

, van een Sportraad, die er in het volgende
akademiejaar kwam. ,

(S.V.B.), een in '67 opgerichte werk-
'groep binnen het (toen progressieve)
tK.V.H.V., maar die na enkele maanden
reeds volledig autonoom zou worden.
Deze kwam na de gebeurtenissen van '67-
'68 (overheveling Franstalige afdeling
van de Leuvense universiteit) tot de
konklusie dat een.eng studentensyndi-

"kalisme (korporatisme) geen zin heeft
wanneer er geen brede maatschappelijke
visie achter steekt; SN.B. ging die
maatschappelijke visie baseren op mark-
sistische ideeën (klassenstrijd), die zij
trachtte ingang te doen vinden bij de
studenten. Als beweging kende S.V.B.
aanvankelijk sukses; maar de radikale
opstelling van S.V.B. tijdens akties in '68-
'69 deed haar studentenaanhang in-
boeten. Toch zullen de ideeën van S.V.B.
- in '70 omgevormd tot Marxistisch-
Leninistische Beweging, M.L.B. - de
opstelling en de werking van o.m. Sociale
Raad beïnvloeden, en samen met andere
invloeden ook latere studentenakties in
het begin van de jaren '70 inspireren.

Naar een A.S.R.
Toen in '69 de A.S.R. ("eerste versie")
werd opgericht op parlementaire basis
zoals het L.S.P. tien jaar vroeger, ging het
F.K. formeel op in het parlement
.(afgevaardjgden per fakulteit) en werden

Deel 2 •• De Raden
vlak van het' studentensyndikalisme,
vooral door zijn publikaties. In '65 neemt
Sociale Raad, nog steeds een onderdeel
van V.V.S.,. de rol van de U.W. in de
praktijk over.

Sleuteljaar
Het akademiejaar 1966-'67 is een sleutel-
jaar in de definitieve vorming van de
raden. Daarin speelden een aantal ele-
menten een rol: het ontbreken van een
effektieve algemeen overkoepelende stu-
dentenorganisatie, de opgang die de
kringen gemaakt hadden tijdens de
"Leuven Vlaams"-aktie van '64-'66, de
doorbraak van een strukturele en in-
houdelijke demokratiseringsidee en van
het studentensyndikalisme.

De demokratiseringsidee leidde ertoe de
studenten zoveel mogelijk te betrek-ken
bij de aangelegenheden die henzelf
aangingen, zowel op het vlak van
besluitvorming als van de zelf-aktiviteit;
anderzijds was er ook een kritische
refleks: het opentrekken van wat tot dan
toe als elitair (beperkt tot een kleine
groep bevoorrechten) beschouwd werd
naar de brede studenten massa ; dit gold
in sterke mate voor de kultuur- en
'sportwerking ..

Waar de algemene vergaderingen van het
F.K. en Sociale Raad volledig stoelden
op kringvertegenwoordiging, weken
Kultuurraad en Sportraad hiervan arIn
beide werden ook stemgerechtigde af-
gevaardigden van "gespecialiseerde" on-
derdelen (bv. het Universitaire Koor in
Kultuurraad) of formaties (bv. studen-
tenklubs in Sportraad) opgenomen. Wat
Kultuurraad betreft veranderde dit niet
toen zij eind '71 om praktische redenen
het statuut van vzw' aannam, met de
daaraan gekoppelde noodzakelijke juri-
dische -struktuur. In '78 werd de alge-
mene vergadering van Kultuurraad terug-
gebracht tot kringvertegenwoordiging
met beslissingsmacht over de hele wer-
king, ook toen rond 1980 de werking zich
ging opsplitsen in een "centrale werking"
(programrnatie, werkgroepen) en de
kringgerichte werking,
In Sportraad bestaat er nog altijd een
uitbreiding, nu naar de peda's (die als
dusdanig deelnemen aan de Sportraad-
kompetitie) en naar de "speciale spor-
ten" (o.a. Zeilklub, SPEKUL).

In 1968 kwam er een kleine, maar
invloedrijke stroming binnen in de
Leuvense studentenbeweging, gedragen
door de "Studenten Vak Beweging"

Interfakultaire koördinatiegroep vredesonderzoek

Vredesinstituut aan de K.U.Leuven?
Na de Universitaire Vredesdag van I
maart 11.,waarbij in de meeste fakutteiten
kolleges over de vredes- en veiligheids-
problemen werden gegeven, ontstond
aan de K.U.Leuven de zgn. interfakul-
taire koördinatiegroep Vredesonderzoek .•
Deze werkgroep - bestaande uit studen-
ten en leden van het akademisch,
wetenschappelijk, administratief en tech-
nisch personeel - wil zich voornamelijk
bezighouden met het oprichten en
uitbouwen van een interfakultair Vredes-
instituut, en werkte in dat verband zopas
een konkreet voorstel uit. Dit oprich-
tingsvoorstel bevat een aantal doelstel-
lingen op korte, middellange en lange
termijn, waarvan de haalbaarheid in de
korpende maanden moet gezocht wor-
den. Om daarbij een maximale effici-
entie te bekomen, wordt de koördinatie-
groep opgesplitst in een drietal deel-
groepen.

Een eerste werkgroep zal zich - in
nauwe samenwerking met de nationale
Stichting Universitaire Vredesdagen -
bezighouden met de voorbereiding van
de Universitaire Vredesdag van I maart
'83. Daarbij wordt gestreefd naar het
organiseren van lessen over het jaar-
thema "ontwapenen om te ontwikkelen'
in alle fakulteiten van de K.U.Leuven, en
wordt tevens een uitgave van een
wetenschappelijke studie rond die the-
matiek voorbereid.
De tweede groep zal werken aan een
inventarisatie van het bestaande vredes-

onderwijs, -onderzoek en -informatie-
materiaal, en van de verschillende
fakultaire en interfakultaire vredesinitia-
tieven aan de K.U.Leuven. De resultaten
van deze studie zullen begin volgend
akademiejaar in boekvorm gepubliceerd
worden door het Centrum voor Vredes-
onderzoek. Dit Centrum, dat zopas door
de afdeling Internationale Betrekkingen
van het departement Politieke Weten-
schappen werd opgericht, wil immers het
vredesonderzoek aan de K.U.Leuven
koördineren en stimuleren, en kan
trou wens gezien worden als een eerste
noodzakelijke stap in de richting van het
interfakultair Vredes onderzoek.
De derde' werkgroep zal zich overigens
precies bezighouden met de oprichting en
uitbouw van dat Vredesinstituut . Daartoe
zal allereerst het oprictitingsvoorstel van
de koördinatiegroep aangevuld worden,
en zullen dan verdere stappen onder-
nomen worden: kontakteren van de
verschillende fakulteiten en van de
akademische overheid, installeren van
een interdisciplinaire onderzoeksraad,
onderhouden van relaties met bestaande
binnen- en buitenlandse vredesinstituten
en -bewegingen, en uitbouwen van een
fina nciële basis.
Tijdens de tweemaandelijkse vergade-
ring van de overkoepelende koördinatie-
groep - waarvan het sekretariaat wordt
waargenomen door het Centrum voor,
Vredesonderzoek, p/a Departement Po-
litieke Wetenschappen, Van Evenstraat
2B, 3000 Leuven - wordt dan verslag

uitgebracht over de bijeenkomsten van
de drie deelgroepen. Tevens kan de
koördinatiegroep ook zelf informatie-
avonden inrichten; zo werd reeds een
voordracht van Dr. De Loof over de
medische gevolgen van een atoomoorlog
georganiseerd, en wordt half december
een debat over het militair wetenschap-
pelijk onderzoek aan de K.U.Leuven
gepland.

Studenten en personeelsleden die inte-
resse betonen voor de werkzaamheden
van de interfakultataire koördinatie-
groep Vredesonderzoek, zijn alvast wel-
kom op een of meerdere van de komende
vergaderingen, waarvan hieronder de
data volgen:
Vrijdag 5 november
Startvergadering Werkgroep Inventari-
satie Vredesonderzoek.
Woensdag 10 november
Startvergadering Werkgroep Universi-
taire Vredesdag.
Maandag 15 november
Startvergadering Werkgroep Oprichting
Vredesinstituut.
Maandag 6 december
Algemene Vergadering Interfakultataire
koördinatiegroep Vredesonderzoek.

Deze vergaderingen gaan telkens door
vanaf 17 uur in seminariezaal van het
Departement Politieke Wetenschappen,
Van Evenstraat 2B, vierde verdieping,
lokaal 04.16.

Luc De Munck

de andere raden (inklusief Sportraad)
herleid tot werkgroepen met een prak-
tisch koördinerende en subsidiërende
funktie.

Eén van de ontstaansredenen van de
A.S.R. was de (beperkte) studenten-
inspraak in de universiteit; de vertegen-
woordiging in de fakultaire organen
werd verzorgd door de kringen. De enige
afvaardiging op algemeen universitair
nivo (Akademische Raad) werd vanuit
het "parlement" verkozen. De studen-
tenvertegenwoordiging in het Comitee
Studentenvoorzieningen (paritair tussen
studenten en proffen opgericht in '62-'63)
gebeurde op voordracht van Sociale
Raad en werd bekrachtigd door de
A.S.R. (Nota: enerzijds door principieel
inhoudelijke konflikten tussen proffen en
studenten op het einde vande jaren '60 en
anderzijds door de wet van '72 op de
organisatie van de sociale sektor, werd in
'72 een nieuw universitair sociaal orgaan

Buitenlandse studenten
Zijn we ISOL, de huidige vijfde raad,
vergeten? Neen. Maar vergeleken bij de
andere raden, heeft ISOL een vrij recente
geschiedenis. .

Een heel aantal faktoren (o.m, deko-
Ionisatiestrijd na W.O. Il, internationale
faam van fakulteiten of instituten van de
Leuvense universiteit, Belgische ver-
dragen fuet andere landen, ontwikke-
lingssamenwerking) maakte dat in de
jaren '60 niet alleen het aantal Belgische
studenten aan de f7uvense universiteit
toenam, maar ook het aantal buiten-
landse studenten gestadig groeide, waar-
van een niet onaanzienlijk deel uit de
Derde Wereld-landen. Vermits deze bui-
tenlandse studenten zich overwegend aan
de Franstalige afdeling van de Leuvense
universiteit inschreven, organiseerden ~
zich binnen de Franstalige studenten-
organisatie in de "Cercle International
des Etudiants Etrangers" (CIEE of
kortweg "Cercle"), tot het definitieve
vertrek van de UeL gehuisvest in het
huidige Stuc. Maar ze konden rekenen op
de sympathie en solidariteit van zowel
Vlaamse als Waalse studenten, te ver-
klaren door o.m. de aandacht voor de
berde Wereld algemeen (Dom Helder
Camara, Camilo Torres) en de Vietnam-
oorlog, wat tegen het einde van 1970
leidde tot een suksesrijke aktie tegen het
ontwerp Vranckx dat een verstrenging
van het statuut voor buitenlandse stu-
denten voorzag.

De principiële splitsing tussen de KULen
de UCL in '68 had slechts na enkele jaren
invloed op de buitenlandse studenten in
Leuven. O.m. door de erg progressieve
opstelling van de CIEE in het begin der
jaren '70 - niet in het minst onder
invloed van de ZUIdamerikaanse studen-
ten - begon,en buitenlandse studenten
uit Westerse of Westersgerichte landen
die aan de KU Leuven studeerden, zich
niet erg meer thuis te voelen binnen de
Cercle. Daarom werd begin 1973 de
"Internationale StudentenOrganisatie
Leuven" (ISOL) opgericht op initiatief
van deze studenten en met de steun van
enkele universitaire funktionarissen (om-
dat vreemdelingen zomaar niet een
juridische organisatie kunnen oprichten).
Na enkele jaren autonoom gewerkt te
hebben, werd ISOL in '75-'76 opge-
nomen binnen de A.S.R. als volwaardige
raad.

Organisatorisch verschilt ISOL wezen-
lijk van de andere raden. Als belangen-
behartigingsorgaan van buitenlandse
studenten, werd de vertegenwoordiging
niet op basis van kringen georganiseerd,
wel volgens nationaliteit; deze afgevaar-
digden komen samen in de "Council of
National Delegates". Het bestuur wordt
jaarlijks door de statutaire algemene
vergadering van de. vzw (ingeschreven
leden) verkozen en zetelt met 6 personen

"Het jaar ervoor werd aan de raden een definitieve gestalte gegeven."

opgericht, de Raad voor Studentenvoor-
zieningen, waarin ~nog altijd- studen-
ten, personeel en proffen paritair zijn
vertegenwoordigd.)

Het parlementarisme van de A.S.R. ging
reeds nà een jaar failliet. In '71 ging dan
een nieuwe A.S.R. van start, waarvan de
konkrete inhoudelijke werking gedragen
werd door een autonome werking van de
bestaande raden op elk hun domein.
Daarbij werd de vroegere F.K.-struktuur
weer opgenomen en onder de benaming
van "Kringraad" nam deze haar plaats in
naast de drie andere raden; Kringraad
zou verder instaan voor de studenten-
vertegenwoordiging in de Akademische
Raad.

in het "Executive Committee". De
positie van ISOL is zeker niet gemak-
kelijk: buitenlanders in Leuven, kultu-
rele verschillen, konfrontatie met onder-
wijs- en socio-kulturele problemen die
specifiek zijn voor buitenlandse studen-
ten ... Het maakte' dat ISOL langs het
"kleine broertje" binnen de A:S.R. was,
zowel door het feit dat ISOI,. weinig
beroep deed op de A.S.R., als door het
feit dat de A.S.R. te weinig aandacht
schonk aan deze raad.

Maar de A.S.R. en haar voorgeschiedenis
behoort tot de stof van aflevering 3,
binnen een week.

m.m.

Medewerkers aan Veto 6: Wilfried Allaerts, Luc Baltussen, Pol Bijnens, Filiep
Canfijn, Rudi Ceuppens, Toon Clarysse (vorige keer ook vergeten), Michel
Cloet, Wouter Colson, Chris Cosaert, Francis De Groot, Peter De Jonge, Luc
De Munck, Dirk De Naegel, Hilde Devoghel, Jan Flarnend, Peter Hanssens,
Guido Janssens Geert Kesselaer, Marcel Meeus, Wim Pauwels, Kris Peeters,
Jan Roels, Lambert Swillens, Jan Spillaert Pieter T'Jonck, Rik Umans, Alain
Van Bockhaven, May Van Boxel, Danny Vandenbroucke, Leo Van der Aa (al
drie maal vergeten), Jos Van Dikkelen, Jan Van Heukelor-ç.LH. Verbanck,
Wim Verhelst, Ingeborg Verplancke, Jos Vos, DAF Leuven, de kring
Apollocn.ien vorige weck óèk vergeten: Marleen Wijnants.
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En rekeningen betalen ?
Met je KB-Studentenrekening natuurlijk!

Toch praktisch eigenlijk, zo'n KB-Studentenrekening waarmee je zelfstandig
uitgaven kan doen. Zo betaal je b.v. de huur van je kot eenvoudigweg met
een doorlopende opdracht. Met overschrijvingen kan je allerlei andere
rekeningen vereffenen. En je kan dag en nacht aan je geld met je gratis
Bancontactkaart (*). .

Zelfs al ben je nog geen 18, dan kan je met de toestemrninq van je ouders
toch een rekening openen.
Boven de 18 mag je zelfstandig een KB-Studenten rekening openen. Je hoeft
enkel binnen te lopen in een van onze kantoren dicht bij de universiteit.

Hartelijk welkom.

, (') gratis tot je 21 bent.

Enkele kantoren in de omgeving van
KU-Leuven.

..

Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo

Naamsesteenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10

Naamsestraat 14
Justus Lipsiusstraat 20a
Naamsestraat 173 * Om je nog beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavond open tot 18.45 u.

KREDIETBANK
Service begint bij het betere onthaal.

ADVERTENTIE

De vijf fabrikatiegeheimen van Stella zijn: gerst, water, hop,
gist en ••. een flinke dosis vakmanschap.

Beste kwaliteit zomergist, het Leuvens water - dat, zoals je weet,
afkomstig is uit een onderaardse waterlaag in Meerdaalwoud - fijne
hopbellen en biergist van een, in 1926 ontdekte en sedertdien
zorgvuldig bewaarde, stam. Volgens aloude traditie wordt Stella
gebrouwd in koperen kuipen en rijpt het bier langzaam tijdens het
lageren - minstens zes weken. .

Maar kom li~ver zelf een kijkje nemen. Dagelijks worden
eF brouwerijbezoeken georganiseerd. Je kan individueel
aansluiten bij een groep of - beter - met je
club of fakulteitskring een groepsbezoek
organiseren. Zo zie je zelf hoe
een Stella gebrouwd wordt,
en je kan meteen het
resultaat proeven.

Geïnteresseerd?
Bel ons vooraf even
OP nr.016/24.71.11.
en vraag
Johnny Stevens

DOEN !

ADVERTENTIE
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Een massieve kracht op SoRa
VETO: Hoe kan je dat als ASR waar-
.maken als je in het medebeheer zit hier aan
de universiteit en dan ziet dat de demo-
kratie zo georganizeerd is dat je er als
studenten wel mag bijzitten, participeren, '
maar niets kan doen echt,

STEF: Je moet je geen illusies maken,
Stel dat de studenten een effektleve
beslissingsrrieerderheid zouden verwer-
ven, dan zou men er wel weer iets op
vinden om dat ongedaan te maken. De
huidige medebeheersorganen zijn trou-
wens al een kompromis tussen de
overheid en de studentenakties van de
jaren '60.
Medebeheer is wel zeer zinvol als
informatiekanaal en als tribune voor de
politiek die de ASR wil naar buiten
brengen: de demokratizering. Bovendien
kan je af en toe inderdaad iets bereiken.
Je moet dus tegelijkertijd vertegenwoor-
digers hebben én een grote achterban die
je standpunten steunt met aktie, om dat
medebeheer waar te maken. Dan kan je
iets bereiken. Maar medebeheer is geen
doel op zich, het is een middel tot.
VETO: Medebeheer is dus wel zinvol,
maar niet om mee te beheren, Meer
opgevat als drukkingsmiddel ? Maar dan
moet je inderdaad op een zeer ruime
achterban kunnen terugvallen en dat is
juist een sporadische kritiek op de ASR,

STEF: Ja. Dat staat of valt met de
mensen uit de kringen.' De afgevaar-
digden op Sociale Raad, op Kringraad of
Kultuurraad moeten die raden zien als
een centrale waar ze om de twee weken
eens kunnen komen bijtanken, maar hun
hoofdaktiviteit moet in de kringen zelf
liggen. Dat is de enige garantie waardoor
de ASR kan werken: zij moeten de
demokratiseringsgedachte verspreiden
en via hen moet de respons ook
terugkomen.

VETO: Zit niet teveel kennis, opgedaan
in het medebeheer, bij te weinig mensen?
Deel daarvan maakt uit dat bv. de
voorzitter nogal wat moet 'kumuleren'.

de informatie toegankelijk maken.
Trouwens, aan al die studie en informatie
gaat één gedachte vooraf waar de mensen
moeten van doordrongen worden, ook
naar de toekomst toe: dat is dat al die
maatregelen en die besparingen geen
toeval zijn, maar dat dat een bewuste
politiek is die de demokratizering tegen
gaat. En dan moet de ASR zijn doelstel-
lingen blijven waarmaken en de mensen
daar rond sensibilizeren. In dat verband
wil ik over de studentenspeech bij de
opening van het akademiejaar nog wel
het volgende opmerken: men is tamelijk
korporatistisch te werk gegaan, vind ik,
vanuit het probleem van de studiedruk.
Op zich is dat terecht, dat is juist, dat is
een belangrijk probleem, maar het is een
probleem voor de mensen die al aan de
universiteit zitten. Het gaat Oók om de
mensen die niet naar de universiteit
kunnen, door de recente maatregelen.
Het gaat in essentie om een breder
maatschappelijk probleem. De mensen
moeten beseffen dat dat nodig is. Dat is
dan ook een van de taken van Stef
Vanthuyne ...

kreten 8 gefluister...
Kring, kringer, kringst. • Nummer
één is het VTK, de kring van de
burgerlijke ingenieurs, • Dames en
heren (in)genialen, de meest wilde
geruchten doen de ronde over uw
feeling voor demokratie .• Wat ge-
schiedde? Bij een diskussiever-
gadering i.v.m. de basistekst van het
Nationaal Aktiekomitee voor de de-
mokratizering van het onderwijs,
werden grove dingen vertèld in het
VTK.• Zoals .• Het is toch normaal
dat er minder arbeidskinderen aan de
unief zitten. Want. • Die zijn toch
dommer? •
Nummer twee dan .• Tandheelkunde
(THK) .• Onlangs kwam iemand van
deze kring op Sociale Raad binnen
met de vraag of SoRa misschien
reklame wilde plaatsen in de fotolijst
van THK? En wat moest die
advertentie dan wel inhouden? -
vroeg de alerter SoRa-er, aldaar aan-
wezig .• De demokratizering van het
onderwijs misschien? • De THK-er
vroeg daarop gegeneerd of er geen
patron aanwezig was .• Weer kreeg
hij een gevat antwoord .• Jawel, zo
klonk het. • De Algemene Vergade-
ring van sociale afgevaardigden van
de kringen .• Schaamrood kwam op
wangen .• THK af .•

En last but not least, VRG. • Wat
hoorden onze lodderige oren nu
weer? • Het presidium maakt het in
genoemde kring vrij gortig.. De
druiloren.. Zo verboden ze een
informatievergadering van het Na-
tionaal Aktiekomitee (zie ook ho-
ger) .• Een dergelijke manifestatie
moest officieel gebeuren-, d.W.Z. ge-
patroneerd door Sociale Raad .• En
het presidium moest kontrole heb-
ben .• Deze mensen geven trouwens
wel meer blijk van een kontrole-
manie .•
Zo weigerden ze verder subsidies te
geven aan Wetswinkel .• Reden: WW
heeft te weinig kontakt met stu-
denten .• VRG's ideologie is er een
van het vrije initiatief .• Met kon-.
trole .• Behalve als het hopen geld
opbrengt. ,. Zoals de kursusdienst of

de bar (Huis der Rechten) .• Daar
kijkt VRG niet in de potten .•
Het VRG-presidium poogt haar ten-:
takels zelfs heel ver uit te slaan .• Ze
vroegen aan hun sociaal afgevaar-
digde met al te hevige aandrang of hij
niet zou gaan zetelen in de Stuur-
groep van ASR .• De sociaal afge-
vaardigde van VRG sloeg het aanbod
in de wind.'. Best maar: want als
VRG slaagt om drie van haar ver-
tegenwoordigers in Stuurgroep te
krijgen (waar het presidium lijkt op
aan te sturen), dan krijgt VRG
macht. • Veel macht. • Dan kan VRG
zo goed als elke beslissing van ASR's
Stuurgroep blokkeren .• Ah, Ie po u-
voir! • Moet er nog zand zijn? •

000

Geen zand meer? Dan maar Slijk .•
Want nu zitten we reeds op he og
niveau.. En hoge bomen vangen
veel wind .• Ook op recepties .• Zo
hoorden we een 'paar Flagrante Uit-
spraken op de onlangs gehouden
receptie van de Raad Voor Studen-
tenvoorzieningen. • Eén .• De heer
Tavernier sprak er historische woor-
den.. Ik ben verknocht aan de
sociale sektor:» Jawel, Tavernier
himself zei dat. • En sprak daarbij
zijn vreugde uit over het feit dat hij de
sociale sektor nu nog beter zou
kunnen verdedigen .• In de Raad van
Beheer van ons aller KUL. • Hebben
we daar nu twee verdedigers van de
sociale sektor .• Sabbe voor studen-
tenaangelegenheden .• En Tavernier
,als hobby .•
Twee. • We vonden een popelend
hartje bij Jan Bauwens, direkteur van
de RVS.• Deze mijnheer was zööó
blij dat de studenten geen aktie
hadden gevoerd begin dit akademie-'
jaar .• Want dat heeft men kunnen
voorkomen. • Door de prijsverho-
gingen in de Alma bij het begin van
het jaar door te voeren .• Jean, Jean,
Jean toch! • 'Wij willen altijd aktie
voeren, als je dat écht nodig vindt. •
Maar als het dit jaar was gebeurd, ...
Dan was ons aller Alma wellicht
failliet... • WiV

Katernen 2000
,In Nederland is al geruime tijd een groepering aktief die zichzelf
'Werkgroep 2000' noemt. Ze stelt zich tot doel de gewone man te
sensibiliseren voor z'n konkrete leefsituatie en alternatieven te
bieden voor een meer demokratjese samenleving. Dit gebeurt onder
andere aan de hand van inspraakprocedures, het op technies vlak
steunen van projekten in verband met ruimtelijke ordening,
adviesverlening bij bewonersorganisaties en het deelnamen aan

I manifestaties.

ke oude man, die voor hij in 1938 als
kunstenaar ontdekt werd, grote armoede
Ieed en twee benen verloor. Een keer per
jaar laat Geyerstein journalisten toe hem
aan het werk te zien in zijn huis, "een
haast fabriekachtig. rechtlijnig gebouw,
wit als gips, dat er alleen maar niet als een
fabriek uitzag, omdat er geen enkele lijn
zuiver vertikaal liep of horizontaal. Geen
twee lijnen waren even lang. Geen enkele
hoek was recht, zelfs de ramen werden
door vier randen van ongelijke lengte
begrensd" (Jr.20). In dil huis met scheve
plafonds, scheve muren, scheve vloeren
zijn een groot aantal journalisten samen-
getroept, waaronder dus Carolien die
met AlIard's fotokoffer overal tegenaan
stoot. En dan begint het tentoonspreiden
van Geyerstein's dynamiek: drie naakte
meisjes bewegen er zich op rolschaatsen
voort op een hellende vloer en Geyerstein
zelf wordt in zijn rolstoel met koorden
langs een aantal doeken getrokken die hij
met forse borstelstreken van wilde vegen
verf voorziet. Ook jongemannen in
strakke witten broeken verschijnen ten
tonele, "zij duwden de meisjes uit elkaar,
grepen potten verf van het tafeltje. goten
die over de blootheid van de meisjes uit,
drukten de druipnatte lichamen tegen de
wand, stempelden panelen met de afdruk
van twee billen, een borst, een dij, een

Meer valt er echt niet over te zeggen.

J.J.G.F.

Dit is het verhaal: Carolien is op het'
ogenblik dat het verhaal begint zeventien
dagen geleden weduwe geworden, haar
man Allard IS bij een ongeluk met een
montgolfière omgekomen. Hij wist haar
echter nog zijn doos met fototoestellen
toe te werpen, voor de ballon volledig
uitbrandde. Met deze doos is Carolien op

, Iweg naar de jaarlijkse journalistenont-
vangst van Geyerstein, de beroemde

STEF: Het pakket informatie is inder-'" kunstenaar. Normaliter hadde Carolin
daad zeer groot. Maar daarvoor denk ik en Allard deze reportage samen gemaakt,
dat de vrijgrstelden-zeer belangrijk zijn. zij de tekst, hij de foto'srNu doet zij het,
Zij kunnen er full time mee bezig zijn, ze met Allard's fotokoffer, alleen. Voor-
kunnen je helpen, br-iefen en zo. Zij werp van die reportage is Paco Geyer-
kunnen studeren ronê de problemen en stein, een nu gerenommeerde en steenrij-

tegen de lokale welzijnsplanning. die
volgens de auteurs 'technokraties, ouder-
wets en achterhaald' is. Daarom worden'
mogelijkheden geschapen om de gewone
burger te betrekken bij het welzijnsplgn
van zijn gemeente (bv. sport, muziek-'
,_school, peutertuin, vrouwenorganisa-
ties). Belangrijk hierbij is het streven naar
totale demokratie. Niet alleen doorwin-
terde aktievoerders of lokaal alctieve
welzijnswerkers worden aangesproken,

Een belangrijk element in dit bewust- ke wantoestanden en het bieden van maar ook zij die aarzelen; de fluisterende
wordingsproces is het uitgeven van alternatieven om daar ook daadwerkelijk m~.erd~rheid met andere woorden. D.it
'Katernen 2ooO', een tijdschrift dat tien iets aan te doen. blijkt 10 hoofdstuk 3, waar mensen die
maal per jaar verschijnt en waarin allerlei .. 'gewoon willen meedoen' (p. 17) of zij die
Iaspekten van de samenleving tematies ,Alhoewel de boekJe~ kwa ~ematl~k ~ogal ernstige voorwaarden hebben vooraleer
behandeld worden. Zo verschenen de Ivan elkaar verschillen, IS er 10 leder ze hun stem gaan verheffen, toch gesti-
afgelopen jaren nummers over bv. stads- nummer een analoge aanpak, .eencentra- muleerd worden om, ook met hun
politiek, de verloedering van het werk, Ie gedachtengang. Er wordt Iedere ke~r specifiek karakter, mee te werken aan de
'welzijnsarketing en afvalverwerking. De gestart. met een schets van hoe all~ ~ellt opbouw van een meer op mensenmaat
klemtoon ligt op het voor de gewone man en. zel~t heden ten da.ge, (politieke gesneden samenleving. Blijft de vraag wie
konkreet maken van bepaalde vormen mlsbrUlk~n,. een wet~evmg ter zake, van die zogenaamde 'silent majority' zal
,van beleid (gezondheidszorg, arbeid, burokra~lzenng, ...), uitgangspunten en overgaan tot het lezen van 'Katernen'
ruimtelijke ordening, ...) die hem boven I doelstelhngen worden gegeven, waarna 2oo()'.
het hoofd aan het groeien zijn. Geen g~toond ~.?rdt. hoe de man van de straat ., .
gefilosofeer over hoe alles verkeert loopt, binnen zijn eigen omgeving iets aan Trou:-vens, voor. een Belg lijken deze
,dus, geen loze kreten over een utopiese bepaalde wantoestanden kan doen. boekjes me echt met zo I~teressant. Zoals

. . . al gezegd wordt steeds uitgegaan van een
samenleving, maar een konkreteaanpak, Een voorbeeld In het eerste nummer van k k t 't ti d t di iid h ifl' .• I d .. .' on re e SIua Ie, en om a u tij se n t

lot illiaert een e kaak stellen van rnaatschappelij- de laargang 1982 wordt geprotesteerd N d lands i k i al Bel d i• " e er an SIS,raa Je s gverwar 10

w: ·1'1 D A 'k U een net van Nederlandse begrippen,I tem r reüert nermans wetsvoorstellen, afkortingen. Er wordt
, •. gesproken over ,het LS.M.E., over de

Ge serst 'D" · k .minister van liet C.R.M"overhetPotma-
. scenario voor milieu en ekonomie, overy .. eIn s. ynaml e ~:;r~~r~ir~~~;~~:!:;na~~~,i~~eetd:;

W.F. Hermans pleegt al eens minora opera op de markt te brengen, bovenarm, ... " (p. 47) Carolien slaagt er sterk denken aan het VPRO teeveepro-
kwestie van aanwezig te blijven. Geyerstein's Dynamiek is een echt~r (waarschij,nlijk) niet in met Al- gramma 'Tijdverschijnselen'. Interessante
d

lijk . lard s toestel foto s te nemen. Als ze even onderwerpen die vaak op een heel goeieerge IJ speCImen. I ' ." 'ater terug ~II keren blijkt de stokoude manier belicht worden, maar die per slot
chauffeu~ ?Ie haar van het station naar van rekening de Belg verdwaald doen
Geyerstein s hUIShad gebracht, er niet raken in een netwerk van Nederlandse
meer te zijn.. "En al had de doofstomme terminologie.
chauffeur, met bij machte het geringste... .. .
woord te uiten, haar geen enkele belofte Wie toch geïnteresseerd zou zijn 10 deze
gedaan, het had er toch wel erg veel op boekjes, kan ze krijgen bij ACC~,
geleken dat hij haar ook weer zou komen TIensestraat 134-136 te Leuven. De PriJS
ophalen, ja. zelfs dal hij in staat was haar per nummer is vijf gulden vijfentwintig
terug te brengen bij Allard" (p. 57) Punt. (waarschijnlijk zo'n 110 Belgische fran-

ken), een abonnement kost fl. 37,50 en is
te verkrijgen bij Katernen 2000, PB 400,
3800 AK Amersfoort.

ADVERTENTIE

Hypnotizeur 15 jaar ervaring

* helpt u uzelf te genezen (hypno-
terapie, shiatsu, magnetisme, acu-,
pressuur, enz.)

* geeft avonden voor groepen, clubs,
organisaties (theorie en praktijk)

* helpt u uw paranormale vermogens
te ontwikkelen

Telefoneer naar het nummer 02/5696627
enkel tussen 19.00 en 20.00 uur

~ ::RXGROEP
~VOE.oING

~ Restaurant~lY Alma 11en Hl

ALMAMENU'S VAN MAANDAG 8 TOT VRIJDAG 12 NOVEMBER

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum
Snack Alma 11
Alternatief Sedes

Ma. 8/11 Soep uit Tours
koude schotel
americain
aardappelen
yoghourt en fruit

varkensgebraad
spruiten
aardappelen
yoghourt

Soep van de dag
rijst met basilicum
en laurier
rauwkost
yoghourt

varkensiapje
[ardinière
aardapreten
yoghO\JrI

0/.9/11 bretoenersoep
braadworst
witte kool in room
zilvervliesrijst
dessert naar keuze

bretoenersoep
112 kip met fruit
fruit en kerriesaus
zi Ivervl ies rijst
yoghourt en fruit

soep ViJ. n de dag
('s aV'\?f'~.s)chipolata-
spies r,,~"t spruiten
aaroaecelen
yogh('r' t

kikkererwten
op zijn
Catalaans
yoghourt

Woe. 10/11 vert-pré soep
varkensrib
printanière
aardappelen
yoghourt

vert-pré soep
mosselen
aardappelen

soep ~i)" de dag
gegra\- r,'~erd witloof
metfl;.5il
a~~v3Ien
déSSêtf.qaar keuzeyoghourt en fruit

gerst
met
nootjes
dessert naar keuze

00.11111 solferinasoep solferi nasoep
kip op grootmoeders visvulsel pompoentaart
wijze royal met
zilvervliesrijst puree rijst
yoghourt en fruit fruit fruit

VrlJ. 12111 ' longchampssoep longchampssoep
gepaneerde spiering rundergebraad met fish-
spinazie met witte rauwkost paties sa~el saus
boontjesl aardappelen kroketten
yoghourt yoghourt yoghourt

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA~menu's gemaakt door de 'we~p voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige ~ing. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LED VAN DER AA. Tèl. ALMA 229911



_.-'

8 Veto jaarg!lng 9 nr. 6, dd. 4 november 1982

Vrijdag 5 november .;~:: ~~r;k.,' ,:~~, .,'~;
":~: .:::::.

DANS 20.30 u.huiII«ott door Stichting. DSMProduktie, Ideeën
en .choreogrlifie van' P. Dfft/'lS en B. B/auk.rt, die samen
dansen met A. Goofea, W. P;gg&lmaM en H. Lange, In STUC,
ingang 80/50.

Zaterdag 6 november
TENTOONSTELLING vanaf\la.ndaagtot 25 l1ovember-:schilde-
rijen, akwaretlen en etsen van J", v.... tn Kunstgalerij
"Embryo", J.lipaiusstr. 20
FILM 20.00 u. G,.. Van E'lçh van StrOhei'm ~USA, 1923) in
STUC. tngang 60/40

Dinsdag 9 nov.mber~::

~~

Woensdag 10 november' .;:'t-

C-"E-CHANTAHT 22.00 u. Th,omr«."'" 8. in STUC-
bar. Toegang is gratÎ$.
Zondag 14 november ,,)i,: ,:.)'< :<:::.,

Forumgesprek met
Karl- Ernst Herman
Naar aanleiding van de herneming van
'La Clemenza di Tito' in de Nationale
Opera te Brussel, nodigen 't Stuc, het
Centrum voor Theaterwetenschappen
van de K.U.Leuven en de Nationale
Opera, Karl-Ernst Hermann, regisseur en
scenograaf van deze produktie, en prof.
Carlos Tindemans, docent theaterweten-
schappen aan de U.l.Antwerpen, uit
voor een forumgesprek over hedendaag-
se scenografie.

Karl-Ernst Herman is als scenograaf
verbonden aan de Schaubühne am
Lehniner Platz, Berlijn, en werkte samen
met regisseur Peter Stein aan belangrijke
ensceneringen als' Sommergäste' (Maxim
Gorki), 'Der Prinz von Hamburg' (Hein-
rich von Kleist) en 'Gross und Klein'
(Botho Strauss).

Dit gesprek vindt plaats op woensdag 17
november om 15.30 uur, op de 8ste
verdieping van de Fakulteit Letteren en
Wijsbegeerte, Blijde Inkorrisstraat 21 te
Leuven. Moderator is prof. Ludo Ver-
beeck , K.U.Leuven.

ZOEKERTJES
Noot van de redaktie:
Vanaf dit nummer (VETO 6) worden
enkel nog Zoekertjes aanvaard met
een duidelijk aanwijsbare informa-
tieve waarde.
Te koop: frigo (ongeveer 260 liter) met
ingebouwd diepvriesvak. In zeer goede
staat. Vraagprijs 1600 fr. ZW Lepel-
straat 80 (achter Alma I)

Te koop: 6 jaargangen van een antiek
Frans tijdschrift. 'Journal du dimanche'
1856-1862. In zeer goede staat. ZW Mark
Deputter Dagobertstraat 27 3000 Leuven

Informatief spelmateriaal zoekt organi-
satie die twee kamers wil huren als
sekretariaatsruimte. Gemeenschappelijk
gebruik vergaderzaal-keuken. Zich wen-
den Geldenaaksevest 24. Tel. 222517

Vergist: na The Machines nam iemand
een verkeerde lichtbruine daim jas mee.
Weet je er meer over, geef dat dan door
aan Ward Maertens, Arenbergwoonwijk
blok 5. Tel. 200097

Gezocht: grote, kleine, dunne en dikke
kerels om de rugbyploeg van de KUL te
versterken. Speciaal: een gewichtig ie-
mand van 90-150 kg. Afspraak: elke
woensdag van 14.00 tot 16.00 u. in het
Sportkot.

Maandag 8 november .';7T ,.iW
RµI 20.00 u. JCJng Ko", vanMerian C. Cooper en.Effl&t 8.
SCho.edsacJt (USA, 193$). Benefletvertcmlne f.v.v, King. Koog
A 'pen g~rganisee(d door STUC ~r'1 J?é Andere FIlm. In AOd.
vesanus. toegang 60/40 ,. .c-;

FILM r.. thMI WIl,. Boy ... ,",,. VanAbraham POLQWSKY,
Org.landbóuw, Wina, VTK. Atid. K Campus.HeYètléè. T'öegal\g
60150 fr. .
TONEEL 20.30 u. O. PtIIHtHn (Strindberg) door Mamren Van
Den Dam. 11'1 STUC. (org. 9~mania) ..

(vervolg van de voorpagina)

DEBAT 20;30;u. P.,...".,fOOl'.E.G.-Ttn1rM~
met W,La" (v<)(>t%itter Amnesty Internatlonat Vlaanderen} en HOU UWWAG~ $TI~ Po;,Ing tofMduloazonGllsJRolschaat-
L, N/#á1t (àtnbtenaar EEG}~ tn Mari$'-Ther"ialcoll.,g8 MT 14 sen op de autOstrades, Str8S$8I'l. l.I~rqu.,en zonder zebra"
(Hogeschoofplein). Org. Europakring: K.U. Leuven _pa~ri) vandaag!<an het aflemaal.
lEZING 20.00 u.W.".",..;.."".,... m.m.v . .IeWlbUrg"'.!n
STUC (1~é,verd.l. Van Evertstraat2 1).Org. Onkruit Anarchf$~
tlseh KolJelciiet tsuven, Radikale I<rlminologen
lEZING Sf DIALOOG 15.00 u. OIflWllt~ lis ft DuJfN
I/fwatuur .mdl ,. ,... WlMIoortof1 door prw, dr.
i.. VérbeeCk. tn Fak. letteren en Wijst>. (aste verd,). BUfde
Inkomststr.21 (tel.0161223050)

"":::;~

Maandag 15 november
·:1'

TOHEEL.20.30 u.S~~ t; ItOELOFHAltrPLEIN <t.
Teaterstuk: op' tekst van Jan ArendsJn regie vat!Pauf ~Y$1c1m8.
JnSt:tJc. Toegang 150/100 .
FILM 20.30 u,Ál1fDeehvanDougJàSfr(( (USA. 1953}ln Aud.
V~juli, To~ 60/40. Org. DAF. i.s.m. STUC

Tentoom~teflingef):
SPORT 15dfi atrl.dMrlflnmalWlhon An.~ ...J..fllWM. Org,
Sportraad !KQ leuven) en Kómmrs$ariaat voor de Sport
(RUCA.·UIA)

.'.:~~: ;:;: :':'.'~-

.f.'

Oonde~d~g,11nOYember~:ft
HOU UW WA.,ÈNs STIL Gans de- • ., W~""d

},"

NOG TOT 28 NOvEMBER S<:l'ilder!jen. akwarellen en etsen
van hl ""',In. l(unstga1e.rlj ·Ëmbryo'\ J. LipslU$str. ~O
NOG TOT 15 HOYlMll!"R Beetdhouwwerlcen schilderwerk
rond het thèniä ""'''''''' fUt M.,.,.," (n.a.v. Europees
Poëziefestival) In unlversite.itshal, Naam~rv 22 (11018 U.,
zondag 14-11·u.)'

Examengeknoei bij Kiné

Vranken slaat weer toe!!
3. Voor de andere samengestelde vakken
wordt trouwens nog altijd één cijfer in
aanmerking genomen, zoals normaal.
4. Voor het vak Algemene Evaluatie Dem.
& Oef is het splitsen van de punten van
Vranken en Stijns nog onbegrijpelijker
dan het voor andére vakken zou zijn. Dit
vak werd immers juist samengesteld oJ"Q
de konstante F van Vranken te
kompenseren!

Tegen deze fatale prodecure werd
natuurlijk protest aangetekend bij prof.
Ostyn, voorzitter van de examenkommis-
sie, en bij de toenmalige vice-rektor
Tavernier, door de studenten, door prof.
Stijns, en door de ombudsman. Prof.
Ostyn meende (en meent) dat er niets
onregelmatigs is gebeurd: "Er heeft een
weging plaatsgevonden op de deliberatie.
En Vranken heeft meer doorgewogen."
Hij verwijst hierbij naar artikel 24 van het
examenreglement (I). Voor een voorzitter
van een examenkommissie is dit wel een
vreemde misvatting:

-

I Ic' \\c'f!IIlf! w.rarup In artikel 24 f!~d'lClu
I\'lIlll. hcctt betrck kmg op het vervelul-
tcnd gewicht [uitgedruk t in een hcpaulde
kocfficiènt] d.u aan de ouder-eherden
\ •• k kcn vuu 1"'1 programma kan worden
iocgekeud. ',ct elk \ .•k hoeft immer,
e\CI1 belangruk IC IIJI1. \\'ef!IIlg heeft dus
ruct-, te rn.ikcn met de Haag hoeveel
vakken er lil aanmerking genomen
moeten worden, zoals het opsplitsen van
het vak Algemene Evaluatie Dem. & Oer
liet gesommeerde cijfer 'dat doorgaans
wordt ingediend is juist bedoeld om de
examenkommissie niet onnodig op te
zadelen met wegingskwesties over de
verschillende delen van een vak. Dit moet
overgelaten worden aan de betrokken
titularissen. In het gesommeerde cijfer is
een eventuele weging van de deelcijfers
reeds begrepen. Prof. Stijns was dan ook
met verstomming geslagen, toen hij op de
deliberatie moest vaststellen dat met deze
reglementering een loopje werd genomen.

De sportkotters zijn geen ruziezoekers.
Hoewel ook vice-rektor Tavernier moest
toegeven dat er wel degelijk procedure-
fouten in het spel waren, waren de
studentenonderhandeJaars bereid tot
volgend kompromis met Ostyn: inrich-
ting van een buitengewone examen-
periode in februari 1983. De gedupeerde
studenten zouden daarhun buizen (m.n.
A/gemene Evaluatie Dem. & Oef plus
meestal nog iets anders) opnieuw mogen
afleggeri. De studenten konden dit
voorstel aanvaarden omdat Ostyn de
belofte deed dat in februari Vranken en
Stijns wel degelijk zouden samengeteld
worden, zoals in juni is gebeurd. Dit wilde
eigenlijk zeggen dat alle studenten
dezelfde delibereerbare uitslag zouden
krijgen die ze in september gehad hadden,
als alles normaal was verlopen. In feite
ging het dus om een pro forma regeling.
Dit blijkt nog duidelijker uit de
overeenkomst met Ostyn, om de
betrokken studenten I' en 2'licentie lê.iné
te laten kombineren: de februari zittijd
zou dan gelden als eerste zit van eerste
licentie, de juni zittijd als eerste zittijd van
tweede licentie. Op die manier konden bv
problemen met studiebeurzen vermeden
worden, en zouden de studenten uitein-
delijk geen studievertraging oplopen.

Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat
de studenten met deze regeling met een
kluitje in het riet zijn gestuurd:
I. Prof. Ostyn wordt zelf steeds vager
over de toezegging om de punten van
Vranken en Stijns te sommeren. Dit zou

namelijk niet alleen van hem afhangen.
Het zou wel eens kunnen dat Ostyn zijn
belofte, ook als hij dat wou, niet zou
kunnen inlossen. Hieruit blijkt dat zijn
mondelinge toezegging geen enkele ga-
rantie biedt voor februari. En het is
natuurlijk precies over die garantie dat
het 'm gaat! Overigens zijn er ook bij de
vroegere beweringen van Ostyn wat
vragen gerezen. Zo beweerde hij eerst dat
de beslissing om de punten van Vranken
en Stijns te splitsen pas op de delibera-
tie zelf genomen is. Nochtans waren de
punten reeds gesplitst op de kornputer-
formulieren, die altijk al vóór de
deliberatie worden gedrukt. De voor-
zitter van de examenkommissie zou dat
toch moeten weten! Wie heeft die
afspraken dan op voorhand gemaakt?
Prof. Stijns kwam alvast uit de lucht
vallen.
2. Bovendien hebben de studenten
begrepen dat voor de buitengewone
examenperiode van februari een andere
regeling kan gelden, juist omdat die in
een nieuwakademiejaar valt. Ook dat
heeft Ostyn niet verteld.
3. De gedupeerde studenten moeten
opnieuw bij Vranken passeren, hoewel
iedereen weet dat ze daar dezelfde F
zullen meekrijgen als gewoonlijk. Erg
voordelig en bemoedigend ziet er dat niet
uit.
4. Bovendien wil Ostyn alleen Vranken
opnieuw laten afleggen en niet Stijns.
Maar dit zou juist inhouden dat Vranken
en Stijns erkend worden als aparte
vakken. En dat is nu precies wat er
gekontesteerd wordt en waar alles om
draait!

De konklusie is duidelijk. Vranken en
Stijns geven samen één vak. Er moet dan
ook één cijfer-voor komen, en alleen met
dit cijfer moetop de deliberatie rekening
gehouden worden. Op de deliberatie van
september is dit niet gebeurd. Die
deliberatie moet dus hernomen worden.
Alle andere oplossingen doen zich voor
als een gunst die verleend wordt. De
gedupeerde studenten hebben er noch-
tans recht op, dat de gemaakte fouten
zonder verdere plichtplegingen en ge-
vaarlijke omwegen worden rechtgezet.
Er is overigens geen enkele reden
waarom dit tot in februari uitgesteld zou
moeten worden.
Wie heeft er eigenlijk baat bij dat negen
studenten per sé op deze manier gebuisd .
moeten worden.

Netwerk
Zelfhulp Vlaanderen
Netwerk wil atlternatieve, kleinschalige
projekten in de welzijnssektor. de kultu-
rele, de sociaal-ekonomische en de
politieke sektoren steunen door het
uitbouwen van een solidariteitsfonds.
Dit fonds dient gespijsd te worden door
een vrijwillige herverdeling van het eigen
inkomen en door giften. Hiermee wordt
niet beoogd de rol en de verantwoorde-
lijkheid van de overheid over te nemen:
projekten die recht hebben op overheids-
gelden, die bewijzen nuttig te zijn voor de
samenleving, moeten - in vrijheid -
subsidies krijgen. De eisen daaromtrend
wil Netwerk ook duidelijk vertalen naar
de overheid toe.

Netwerk betekent niet louter en alleen
een versassing van gelden. Het wil
projekten financieel, maar 001( materieel
steunen en hen bijstaan door middel van
deskundig advies i.V.m. hun werking. AI
deze taken wil Netwerk niet alleen
opnemen, wel wil het een bouwsteen zijn
binnen de ruime beweging van de
alternatieve levens- en werkvormen.
Daarom is en blijft Netwerk onafhanke-
lijk van elke partij- of belangenpolitiek.

Wie lid wil worden, kan dit door storting
op het rekeningnummer 001-1199225-90
van NZV, Gent. Wie verder nog inlich-
tingen wil, kan terecht op de volgende
telefoonnummers: 0217595205, 02/269
00 36, 016/235457.

Zweefvliegen aan de KUL
Op Woensdag JO november stelt de
universitaire aeroklub zweefvliegtuigen
ten toon op de opendeurdag van de
bijzondere sporten in het Sportinstituut,
en dit van 12.00 uur tot 20.00 uur in de
hall van het nieuwe gebouw. Kom eens
langs, je kunt ter plaatse alle mogelijke
informatie krijgen. .

Apolloon's boekenbeurs
Dit jaar organiseert Apolloon (de studen-
tenvereniging van het Instituut voor
Lichamelijke Opleiding te Leuven) haar
elfde Sport en Kiné Boekenbeurs (van 9.00
u tot 20.00 u.) Deze gaat door- op 10
november.

Twee Belgische en een Nederlandse
gespecialiseerde boekhandel zorgen voor
een sterk uitgebreid gamma aan sport en
kiné literatuur. Daarnaast tijn enkele
vaktijdschriften en een afdeling kiné
toestellen uitgenodigd. Om het geheel
gemakkelijker te kunnen verteren zijn
verschillende nevenaktiviteiten voorzien:

Werd gevonden: een bril in brillekast. Het er zijn natuursport-filmpjes, filmpjes
voorwerp werd aangetrofferrin de Naam- over gehandikaptensport, volkssportcir-
sestraat en de eigenaar is niet te cuit, demonstraties karate en trampoli-
identificeren aan de hand van het objekt. nespringen, rolstoelbasket, interfakultai-
De bril heeft een fijne montuur, en op de re sportkompetitie en een optreden van
kas staat een zelfklever van skouting de gekende Acro-gym-groep. De boeken-
('Geef me de vijf), in de kas: een. beurs met zijn nevenaktiviteiten gaat
uitnodiging voor kotfuif in de Dagobert- door in het Nieuw Gebouw van het
straat. Af te halen op VETO-sekreta- sportkot : ILO, Tervuusevest lOl, 3030
riaat, Stuc, Iste verdiep, 6de deur links. Heverlee. Inkom Gratis.------------- -- - ------

Namens de negen,
Alain Van Bockhaven

Luc Baltussen

(I) Art. 24: Het staat. elke examenkommissie
vrij te bepalen of zij op de voor de onderschei-
den vakken behaalde resultaten al dan niet een
weging toepast volgens de aard of de omvang'
der vakken. In voorkomend geval bepaalt zij
ook hou deze weging gebeurt. (cfr. kollege-
rooster p. 46.)1----
I
I
I
I
I _L ___

I
I
I
I
I

~

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

A.S .R.-korrekties
en ook: mededelingen

Tot uw (stencil)dienst
Tot nader order blijft de prijs van een pak
papier (500 vel) nog steeds 110 fr. (en niet
170 fr., zoals vorige week verkeerdelijk
aangekondigd).

't Stuc gesloten
't Stuc zal gesloten zijn op donderdag 11
november (en niet op 8 november, zoals ..)

Sociale Raad gesloten
De kantoren en diensten van Sociale
Raad zullen gesloten zijn op donderdag 8
en vrijdag 9 november.

Kopiedienst Sociale Raad
Een van de dienstverleningen binnen
Sociale Raad is de kopiedienst. Je kan er
elke werkdag terecht tussen 09.00 u. en
12.30 u. en tussen 14.00 en 18.00 U.,

behalve maandagvoormiddag (09.00 tal
12.30 u.). En alles aan het eenheidstarief
van l,50fr. per kopie, zowel een 100%-
kopie als een verkleining met 50%.
Wie het niet gelooft: gaat zelf maar
kijken op Sociale Raad, 's Meiersstraat 5
in Leuven-Centrum.

Filmfestival 1982 van
DAF / Cinemathema
Voor de vijfde opeenvolgende maal
organiseert De Andere Film v.z.w. in
samenwerking met de Nederlandse Stich-
ting Cinemathema in - verschillende
Vlaamse steden een filmfestival. Deze
filmfestivals zijn steeds aan een of ander
thema uit de filmaktualiteit. of aan een
historisch belangrijke filmstroming ge-
wijd. Zo werden de voorbije jaren de
Poolse film (1978), de Arabische film
(1979), het Italiaans Neorealisme (1980)
en de Direct Cinema (1981) aan het
publiek voorgesteld.

Het thema voor 1982 is: Het Amerikaans
Melodrama in de vijftiger jaren. Centraal
in deze filmreeks staat het werk van
Douglas Sirk. Gedurende 10 dagen zullen
10 films op 5 vertoningsplaatsen voorge-
steld worden. Tijdens het festival ver-
schijnen er nog een tekstboekje (SUN-
uitgave) en een programmakrant (eigen
Cinemathema:,u.itgave).

Voor meer gegevens kan u steeds kontakt
opnemen met het sekretariaat van De
Andere Film,

De Andere Film v.Z.W.
Gratiekapelstraat 7 2000 A'pen

tel. 03/2341640

John Ya-Otto over
Frontlijn Namibië
Iemand die nauw betrokken was bij het
ontstaan vandeSWAPOisJohn Ya-Oue.
In zijn boek Frontlijn Namibië verhaalt hij
van het groeiend verzet tegen de
uitbuiting en de Zuidafrikaanse bezetter,
over de onvermijdeljke repressie. Boeiend
genoeg dachten we, om hem hierover zelf
aan het woord te laten. Op 8 november
houdt Walter Zinzen met John Ya-Otte
de huidige secretaris van Arbeid van
SW APO, een onderhoudend gesprek
waarin uiteraard ook ruimte is voor uw
vragen.

Vesaliusauditorium 2.17 (tegenover 't
Stuc), 20 uur. Voorverkoop40fr.(Kritak,
Vesaliusstr. I, AKZA, Maria Theresiastr.
93) org. AKZA,WOS,UP,KVS,KRIT AK


