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Milles ExcusesNSV en MLB aan dezelfde tafel In onze (over)ijver om ondanks
alle doodsstrepen toch nog op de
voorpagina van de vorige Veto (nr.
9) uit te pakken met een foto van de
24-urenloop van Sportraad/.VTK,
hebben we zwaar misgetast. Ook al
is het een kiekje om te stelen, onze
laatste man aan boord de woens-
dagnacht heeft bij de afwerking
van die bewuste Veto nr. 9 (einde
omstreeks 06.40 u.) een beetje de
zon zien zakken in de zee, en dat
vooral tot grote spijt van de
Sportkotters. Zij en geen ander zijn
immers de enige, echte en ver-
diende winnaars van die forrnidas-
tische 24-uren en hun kring heet
Appoloon en niet Appolonia. Apol-
lonia is immers de kring van de
tandheelkundigen en die liepen -
zeer tot hun scha en schande -
niet eens mee. Als de kringen niet
tot U komen, moet ge zelf maar-
naar de kringen toegaan. Maar dan
ben je, Veto zijnde, met de klap al
even onnozel als de aftandse oma
die haar eigen kleinkinderen niet
meer uit elkaar kan houden en de
verkeerde bengel entoesiast zo een
van die vieze, vochtige pakkerds
verkoopt.
Wij ekskuzeren ons dus duizend-
maal bij Apolloon en manen

t-Ap9Ilonia met aandrang aan om
volgend jaar aan de 24-uren deel te
nemen. •

Voordat de vaste VETO-lezers
denken dat het de zoveelste
ironische titel of een schaarse
drukfout betreft willen we dit
tdch duidelijk stellen: NSV,
vertegenwoordigd door Linda
De Donder, en MLB, vertegen-
woordigd door Filip Clerick,
hebben inderdaad aan dezelfde
tafel gezeten, meer bepaald op
het VETO-sekretariaat, donder-
dag 25 november, tussen 14.10
en 15.15 uur. Een historisch feit
wellicht in de politieke annalen
van studenten-Leuven ... We
vertellen het volledige verhaal, te
beginnen met (uiteraard) hel
begin.

MLB: De TAK-betoging was op zich
niet echt fascistisch. Wij wilden vooral
reageren tegen die chauvinistische hetze.
Nu lokt echter een T AK-manifestatieeen
fascistische aanwezigheid uit en op een
betoging met fascisten antwoorden wij
met een geweldloze betoging. Daaren-
tegen, een puur fascistische betoging,
zoals die op 4 december van het VMO
tegen de gastarbeiders, zullen wij met alle
fysieke middelen trachten te verhinderen.

VETO: Waren jullie respektievelijke
manifestaties aangevraagd?

NSV: De TAK-betoging was aange-
vraagd én toegelaten.

MLB: De AFF-betoging was niet aan- .
gevraagd omdat enerzijds het niet-
aanvragen en loch betogen een Leuvense
traditie is en omdat anderzijds wij
principieel stellen dat het ondemokra-
tisch is dat het betogingsrecht afhan-
kelijk is van één burgemeester.

MLD: Wij zien de teksten als de uiting
van de mentaliteit van NSV en aan-
verwanten, en dan is het onbelangrijk of
die al dan niet van individuen komen. De
reaktie van NSV is te verklaren omdat die
vereniging met de liedjes verveeld zit.

hoe evalueren jullie dat?

MLD: Dat is inderdaad zo. Het individu
in kwestie kom bineert zo het flamingan-
tisme van KVHV en het internationalis-
me van MLB. Dat is teoretisch mogelijk,
praktisch zie ik toch moeilijkheden in de
huidige politieke situatie: elk nationa-
lisme in het, Westen is rechts, zelfs het
Waalse nationalisme van PS en FGTB is
nu rechts. Voor het samengaan van
nationalisme en internationalisme zien
wij in de geïndustrialiseerde landen geen
basis ..

NSV: Het samengaan van het nationa-
lisme en internationalisme gaat hier niet.

VETÓ: Het KVHV stelt dat door de
herkenbaarheid van de' leden. in casu door
de pet. de totale vereniging altijd geassimi-
leerd wordt met het individuele lid. en
daarom het KVHV altijd verantwoordelijk
gesteld wordt voor elke persoonlijke daad.
dit in tegenstelling tot MLB.

NSV: Wij treden deze stelling bij.

MLB: Op de TAK-betoging hebben wij
veel mensen gezien met een rode pet,
waarvan wij vermoeden dat ze geen
KVHV-lid zijn. Zo wordt die pet mis-
bruikt en daarom zullen wij nooit die pet
als wapen gebruiken.

Het bestaansrecht
(Eerst aanvaardt MLB de uitnodiging
van KVHV, geformuleerd in een gesprek
met VETOop23 november, om een open
diskussie aan te gaan rond toleraptie.)

VETO: Erkennen jullie het bestaansrecht
(nadruk op recht) van de andere vere-
niging?

MLB: Wij erkennen het bestaansrecht
van NSV niet. In een demokratie worden
vrijheden toegekend maar volgens ons
mogen die niet gegeven worden aan
organisaties, die die vrijheden aangrijpen
om dezelfde vrijheden te ondermijnen.
Immers, een demokratie moet konstant
beschermd worden omdat ze in opbouw
is en omdat elk veroverd stuk demokratie
in stand gehouden moet worden.

NSV: Wij erkennen het bestaansrecht
van MLB wel. Wij geven alleen geen
bestaansrecht aan effektief fascistische
groeperingen.

In het begin schiep Veto ...
Op de redaktie van 19 november werden
de gebeurtenissen rond de "T'Ak-beto-
ging" en appendices bediskussieerd.
Vooral de taak van VETO als journalis-
tiek medium in verband met deze materie
werd afgewogen. Na het verbaal ping-
pong-spel werd geopteerd voor een
bijdrage rond de standpunten van de
'g;-öe'pcn linksen rechts,bestemd·_
(deze) VETO 10, én voor een genuan-
ceerd redaktioneel, reeds gepubliceerd in
VETO 9.

De liedjes ...
VETO: Wat is de reaktie op de inhoud
van dl! berucht liedjes?

NSV: Wij staan daar niet achter. Die
liedjes zijn tussen pot en pint geschreven
door individuen, waarvan ik de naam
niet zeg, en zijn pas uitgedeeld juist voor KVHV + MLB = 1

, \ervol,'op'paeia ..
bestempel persoonlijk de liedjes als
krapuleus.

VETO: Is het waar dal een KVHV-lid
ook MLB-lid is (en omgekeerd) en zo ja. 000

We springen dan direkt naar 25 novem-
ber, de voorbereidende werken aldus
terzijde latend. Op onze zoektocht naar
een NSV-verantwoordelijke en een MLB-
verantwoordelijke vernemen wij dat twee
dito mensen op de Finansjele Kontrole
Kommissie (FKK) aanwezig zijn. Zij
worden uitgenodigd te komen praten met
VETO, als het kan -'samen, na de
vergadering. Omdat de MLB-er niet
zeker is te kunnen spreken in naam van
Lijn organisatie wordt het gesprek uitge-
steld tot 14 uur. En inderdaad, om 14.10
uur zitten wij met NSV en MLB aan de
VETO-tafel. Na de afspraak, dat het
gesprek volgens de regels van de minima-
le beleefdheid zal verlopen, stellen wij
aan beide partijen vrij konkrete vragen,
met mogelijkheid tot wederwoord. Een
interview werd het aldus niet, wel een
vraag- en antwoord-spel, waarbij beide
groepen afzonderlijk politieke' state-
ments naar voor schuiven.

Drie· eksposanten in fakbar moderne geschiedenis.
Beste op niets verdachte lezer(es), hou je vast. Op
maandag 6 december zal de hele oplage van de Veto
door bovennatuurlijke krachten vernietigd worden.
Minder spektakulair maar even bezienswaardig is de
tentoonstelling die dezelfde dag om 20.00 uur wordt
geopend in de fakbar van moderne geschiedenis,
Parkstraat 72. Wat men noemt een vernissage, met
speech en receptie en zo ... je voelt het al aankomen.
Jawel! Je bent van harte welkom. '
Eksposanten zijn Pascale Dubois, Pierre Delsaerdt en Bart
Ramakers. Wat hebben deze drie personen met elkaar gemeen?
Niets, behalve dan dat de laatste tweegeschiedenisstudenten 2e kan.
zijn en dat de eerste een vriendin is van de laatste.

Pascale Dubois is namelijk geboren en getogen in Casteau, bij Mons.
Zij studeerde aan de kunsthumaniora en specialiseert nu in
publiciteit. Deze dame heeft dus duidelijk ambitie. Aangezien zij
nog dagelijks werken maakt ivm. haar opleiding, zijn deze 'heel
uiteenlopend van aard. Wel heeft zij een voorliefde voor bepaalde
technieken en onderwerpen. Eén van die technieken bestaat erin te
werken op papier met verdunde en uiteengewreven olieverf
(aquarel en olieverf, zo je wil). Door deze techniek kan Pascale haar
groot gevoel voor kleur naar voren laten komen. Alle kleuren-
nuances zijn harmonisch op elkaar afgestemd. De onderwerpen
hebben meestal iets uitstaans met mode, waarbij de nadruk niet
zozeer op de kleding als op het vaak koele en afstandelijke model
wordt gelegd.

Pierre Delsaerdt over zichzelf: "Tot ongeveer drie, vier jaar terug
was ik ervan overtuigd dat ik ooit een kunstenaar van
wereldformaat zou worden. Dat ging gepaard met een irrationele
interesse voor kunstgeschiedenis en een angstvallige zoektocht naar
wat men een eigen stijl noemt. Alleen die interesse voor kunst bleef
over. De rest werd gedeeltelijk uit vrije wil vervangen uit scepticisme
en hang naar variatie: mijn werk wenst uitdrukkelijk te schommelen
tussen abstraktie en realisme, dat echter steeds puur vormelijk blijft.
Een welbepaalde stijl wens ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar
boven elke teoretische verklaring primeert voor mij het plezier van
de kreatie: ik teken eerst voor mezelf (vandaar waarschijnlijk dat er
geen enkele boodschap zit in mijn tekeningen) hoewel ik moet
toegeven dat ik nog steeds glunder wanneer iemandjnijn werk mooi
zindt. Vandaar dat ik graag eens tentoonstel (een primeur voor mij):
je mensen doen delen in het plezier waarmee mijn tekeningen tot
stand kwamen, en zien of ik bij dat alles nog bescheiden kan
blijven .. .'

Tenslotte Bart Ramakers (ikzelf dus)aan het woord: 'Dit is de eerste
keer sedert twee jaar dat ik weer tenfoonstel en bovendien de eerste
keet dat ik uitsluitend met grafiek op de proppen kom. Ik verwacht
dus erg veel van deze tentoonstelling. Er vallen twee elementen in
mijn werk te herkennen: enerzijds het streven naar tekentechnische
perfektie, anderzijds de bekommernis om een bepaalde sfeer naar
voren te laten komen. Het tekentechnische element is belangrijk

verYolg op pagina 2

Aktie en reaktie
VETO: Waarom betoogde NSV mee met
TAK?

NSV: Wij konden ons in de ordewoor-
den, zelfbestuur voor alle volkeren en
amnestie, vinden. Meer bepaald zijn wij
voor een republikeins zelfbestuur en voor
het na 40 jaar uitwissen van de onmense-
lijke gevolgen van de repressie, in die zin
dat we geen daden willen goedpraten,
integendeel, we keuren ze af maar we
willen wel geen mensen afkeuren.

VETO: Waarom kwam er reaktie van
MLB?

MLB: Wij stelden dat de ordewoorden
verkeerd waren. Het probleem lag niet
zozeer rond het amnestie-item. Wij
vonden immers de verwoording van een
mogelijke oplossing, verspreid in een
TAK-brosjure, korrekt geformuleerd en
aanvaardbaar voor links. Ten andere,
tegen de onlangs gehouden amnestie-
fakkeltocht hebben wij niet gereageerd.
Moeilijk voor ons was wel de zelfbestuur-
slogan, die neerkwam op' Vlaamse centen
in Vlaamse handen' en 'Het Waalse staal is
een slokop'. Wij interpreteren dat als een
gevaarlijk soort chauvinisme. Daarop
hebben wij willen antwoorden met een
meeting rond het Waalse staal en meteen
betoging achter de TAK-betoging rond
de solidariteit met de Waalse staalarbei-
ders.

VETO: Waarin ligt de antifascistische
komponent van deze reaktie?
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omdat ik er steeds zeker van wil zijn dat
ik me op de meest adekwate wijze
uitdruk. Daarin ligt ook een groot deel
het pleziervan het kreatief zijn: van een
wit vlak ·iets betekenisvols .maken en
daarbij steeds hogere eisen stellen aan
jezelf. Met die bedoeling heb ik trouwens
ook 5 jaar avondlessen gevolgd in
plastische kunsten. Jammer genoeg heeft
dat vertoon van kunnen vaak een
verblindend effekt op de toeschouwer:
hij/zij ziet soms niets anders dan dat, wat
het werk klasseert tot een nutteloos
versiersel. Toch wordt een tekening vaak
door persoonlijke gevoelens en stemmin-
gen bepaald. Daardoor zijn de werken
uiteenlopend van sfeer, maar de techniek
zorgt voor een zekere eenheid van stijl
doorheen mijn aandeel in de tentoonstel-
ling'.

vrijdag 10 december iedere dag open zijn
van 17 tot 21.00 uur. Zorg er voor dat de
fakbar te klein zal zijn! (en dat is niet zo
moeilijk).

Bart Ramakers

Totdaar de voorstelling van de ekspo-
santen. De tentoonstelling gaat dus door
in de fakbar van moderne geschiedenis.
Parkstraat 72, wordt geopend op maan-
dag 6 december om 20.00 uur en zal tot

Veto-abonnees verdwaald
Sommige kringen lopen langs op het
Veto-sekretariaat. Dat is op zich ten
zeerste toe te juichen. JUICH! Maar.
Welke droeve tijding laten zij pe geachte
redaktiesekretaris J. geworden? Meer-
dere mensen zouden slechts éénmaal en
dan n'ooit meer of zelfs helemaal niet of
ook wel sporadisch een V~to ontvangen
in hun bus, hoewel ze een abonnement
betaald hebben.
Kijk, dat grieft ons zeer, -natuurlijk.
Maar. Eerstens zijn er onvermijdelijk de
posterijen, die donderdagnamiddag om 4
uur" elke week hun deel van de Veto-
verzending van ons overnemen. Hoe die

middeld genomen DOM. Enfin, wij
hebben de kringen bij middel van een
brief en de teruggestuurde adresstrookjes
(zoals wij ze van de post terugkrijgen)
gevraagd samen met ons de verdwaalde
schapen op te sporen. Zij mogen natuur-
lijk ook zélf weer de stal opzoeken,d.i. op
het Veto-sekretariaat.lan~lopen.

Tegenover degenen die door onze fout
geen Veto krijgen die ze nochtans·
betaalden, verontschuldigen wij ons na-
tuurlijk. Maar tegenover die honderden
'anderen' niet. God, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen. Zucht.

werken, ofdie wel werken overstijgt onze
kontrolemogelijkheden. Tweedeus even-
wel moeten wij de Vlaamse intelligentia
'die in Leuven tot duizelens toe de stad
overbevolkt, bestraffend met de vinger
wijzen. Wat wij aan adresstrookjes
binnenkrijgen, tart elke verbeelding.
Geen postnummers,' geen gemeente-
naam, geen huis- of busnummer. .. Hoe
wil meh dat een komputerbestand 'ren-
deert of dat de posterijen korrekt werk
afleveren? '

lil•Art/stry in S9und
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Aan het Veto-abonnementenbestand af
te meten is de Leuvense student ge- ADVERT-ENTIE
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natuurlijk niet meester (30 tegen I) en
nam de toestand dan maar gelaten op.

In een dichte, gesloten kring rond 'Fiere
Margriet' geschaard, keken ze toe hoe de
een na de ander 'Fiere Margriet' een
par-tijtje ging neuken; dit ging gepaard
met orgastische kreten. Maar ach, wat
jammer voor hun mannelijke 'eer dat
Margriet er zo koel onder bleef en er zelfs
niet één luttel orgasme bij kreeg.

De stoere mannen uit Izegem hoeven
overigens nooit schrik te hebben dat ze
als verkrachters veroordeeldzullen wor-
den, ook niet als ze na. de lespraktijk op
levende objekten (welwillend of niet)
overstappen. Voor onze' rechtspraak is
het toch immers altijd de vrouw die het
heeft uitgelokt, niet?

Fiere Margriet
(naam & adres aan redaktie bekend)

Gratis neuklessen
bij

Moeder Izegemse

Eigenlijk hoeft wat .volgt geen
enkel betoog meer. De stelling is al
g'enoeg bewezen. Echter; steeds
steken koppige hoofden op, die
met drogredeneringen het logi-
sche kader willen afbreken .. Het
stond al in de encycliek Quadra-
gesimo Anno ('Uit de fabriek komt
de doode stof veredeld te voor-
schijn, maar de mensehen worden
er bedorven enverlaagd"). Daarom
willen wij, voor de zoveelste keer,
de denktent optrekken om een
definitieve repliek uit te bouwen.

. worden neergeschreven. Minder
voor de hand liggend iseen tweede
konsekwentie. Daarvoor geven.we
Albert Ellis het woerd. Die zei ooit
"Monogamie bevordert dan ook
niet alleen het ontstaan van felle
seksuele jaloezie, maar zaait ook
indirekt het zaad voor nog fellere
uitbarstingen van jaloezie door
ebusteveliik aan te nemen dat de
mens slechts één lid van de andere
sekse tegelijk kan liefhebben."

En inderdaaä, het syllogisme
staat of valt. Rekening houdend
met pragmatische overwegingen
en met "De optimist beweert dat wij
in de beste wereld leven die er
bestaat en de pessimist vreest dat
het waar is." (James Branch Ca-
beU) ligt een derde gevolg voor het
grijpen, maar dit is nu de zwakteIn
de redenering van de tegenstan-
ders. Een duid_elijkefout is het niet
('The bourgeoisie turns everything
into a commodity, hence also the

writing of history; it is part of its
being, of its condition for existence
to fa/sify all goods: it falsified the
writing of history. H, Friedrich En-
gels) maar het waarheidsgehalte
daalt eksponenHeel naar nul alswe
onze 'eerder geformuleerde pre-
missen terug inkalkuleren. Anloon
Breyne formuleerde het kernach-
tiger in deze overweging "Alle
verklaringen ten spijt bleef men
beide bewegingen als totaal ver-
sctüttenä beschouwen. Zeggen wij
al dadelijk, dat indien in de drie vier
laatste jaren een lichte kentering
wordt aangekondigd, dit nog op dit
ogenblik nog zo is."

Ongelooflijk, maar waar ...

Moeder Izegemse, zichtbaar een elitair
studentenklubje van allemaal stoere
mannen onder elkaar waar minderwaar-
dige elementen (uw naam is vrouw,
natuurlijk) uitgesloten zijn, nam op
maandagavond 15 november jl. tussen
21.30 u. en 22.30 u. gratis neuklessen. Bij
gebrek aan een welwillend objekt r=ge-
bruiksvoorwerp) voor hun ludieke eks-
perimenten, moesten ze hun "toevlucht
maar nemen tot 'Fiere Margriet'. Deze
koele schoonheid kon de overmacht

Laat ons beginnen-met een citaat
van Karl May. "Hierna moesten de
ruiters door kreupelhout dat langs
de oever groeide, vervolgens weer
over open grasland, totdat hun
einddoel, Sheridan, voor hün ogen
opdook. H Een eerste antitese, die
hieruit volgt, is een sowieso kon-
klusie, die niet ekspliciet moet

Precies daar ligt de knoop, de
sleutel, het eindstation. Met andere

- woorden, wij hebben weer gelijk of
"Gekken vindt men overal, zelfs in
gestichten." (George Bernard
Shawl. _

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Johan Aerts, WiLfried Allaerts, Relinde Baeten, Luc Baltussen, Dirk Barrez, Filiep Canfijn, Filip
Clerick, Wouter Colson, Kris Cosaert, Jean de Béthune, Linda De Donder, Francis De Groot, Peter
De Jonge, Dirk De Naegel, Polleke Fotozet. Bart Heynen, Pier re Houben, Bettina Hubo, Guido
Janssens, Kris Levrau (vergeten in nr. 9), Bruno Leynse, Marcel Meeus, Kris Rabout (al meermaals
vergeien), Bart Ramakers, Jan Spilliaert (vergeten in-nr. 9), Pieter T'Jonck, Rik Umans, May Van
Boxel (al meermàals vergeten), Danny Vandenbroucke, Leo VanderAa, Karel Vandevelde, Jos Van
Dikkelen, Luc Vanheerentals, J.H.-' Verbanek. Koeri Verboven, Wim Verhelst, Ingeborg
Verplancke, Jos Vos ,.. , ............................................•
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Het grootste probleem van een
studentenbeweging is altijd, dat
ee~ loodzwaar werk dat haar
scheidt van haar eigen verleden.
De ontdekkingsreis door het
Leuvense studenten verleden, die
we vorige weken met pionier
Marcel Meeus mochten mee-
maken, heeft dat gordijn meteen
een heel stuk doorzichtiger ge-
maakt. Een studentenorganisa-
tie ontwerp je duidelijk niet aan
je schrijftafel. Een dergelijke
struktuur pluk je niet uit de
lucht. Marcels geschiedschrij-
ving heeft meteen laten zien hoe
een organisatie aan een ingewik-
kelde struktuur kan komen: elke
organisatie tracht zich doorheen
haar geschiedenis beter op maat
te knippen van de noden die in de
praktijk aan het licht komen.
Niemand vindt zomaar de principes uit
waarop een organisatie rust. Neen,
werkingsprincipes worden in de struk-
turen van de studentenbeweging inge-
bouwt! door diegenen die gekonfron-
teerd worden met steeds weer nieuwe
problemen. Doorheen haar geschiedenis
past een (goede) organisatie zich dus
steeds meer aan de kompleksiteit van het
studentengebeuren zelf. Dat is precies het
belang van een geschiedenis. Dat staat
ook tegenover de prijs die je betaalt: nl.
een ingewikkelde organisatie. Ingewik-
keld, zeker voor wie er pas voor de eerste
keer mee in kontakt komt, zoals de
eerstejaars, en de nieuwe vice-rektor.
Beter dan het a priori ontwerpen van
statuten (waarmee je slechts enkele, losse
ideeën beschermt), kunje a posteriori op
zoek gaan naar de werkingsprincipes die
in de praktijk je werking normeren.
Daarna weet je tenminste zeker dat je
dingen gaat evalueren waarvan je weet
hoe ze in de praktijk (kunnen) werken.
Laten we dus de belangrijkste of opval-
lendste elementen uit de A.S.R.-werking
eens op een rijtje zetten, zodat we weten .. .' ,.,
wat we zullen moeten verantwoorden. wegwIJs. maakt, die voor Je kursussen progressie-ven. tot voor enkele jaren door vooral de
Me dunkt krijgen we dan dit lijstje: zorgt, die Je la~t voetballen en de r~vue De kringen verversen hun bloedjaarlijks linkse voorhoede werd gehuldigd. Die
I d 1····· . van Je fakulteit organiseert. Het IS Je . filosofie wild d t Ik ffici I t d t. e opsp usmg 10 vijf evenwaardige en ..' .. Ze staan daarmee ook in voor een e a, e 0 icree s an pun

d kring die voor Je ontspanning instaat met . AI V deri .autonome eelraden; permanente rekrutering van aktieve en eerst op gemene erga ermgen 10 de
2. de getrapte werking; een heel gamma van aktiviteiten tussen géinteresseerde studenten voor de over- kringen goedgekeurd zou worden, endat
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juist belangrijk is, over het hoofd, en
staart ze zich blind op de meest rudimen-
taire formele aspekten van een demokra-
tie. Maar dat zijn tegelijk ook de meest
manipuleerbare ...

Over de fakulteitskringen is het laatste
'woord nog niet gezegd. Het verloop van
mensen is immers niet alleen een plus-
punt. Het is tegelijk ook het grootste
probleem van de kringen. Vaak hebben
de mensen in de kringen niet genoeg tijd
om 'de stiel' te leren. Want dit zijn
'st ielen ': een revue organiseren, een
werking opzetten over onderwijsbeleid
op de P.O.C, een kring besturen en
financieel boven water houden, een
degelijke kursusdienst runnen ... vaak
heb je een heel jaar nodig om de knepen
van het vak te leren - en dan staat er
doorgaans alweer een ander praesidium
te dringen. Dit is om twee redenen
vervelend: ten eerste heb je als kring-
werker vaak het gevoel dat het eigenlijk
veel beter had gekund. Dat je werk niet
de nodige diepgang had of dat er domme
fouten in zaten die je een tweede keer niet
meer zou maken. Ten tweede kun je op je
vingers natellen dat je opvolger precies
dezelfde fouten zal maken. En dat het 'rn
teveel in de finesses zit om hem op
v.oorhand alles uit te kunnen leggen. Dat
zou evenveel tijd vergen als de kring-
werking zelf. Deze twee problemen
hangen natuurlijk samen: als je zelf wat
langer kon blijven, zou er meer kontmui-
teit zijn en daardoor tegelijk ook wat
meer diep!I_.qng.

'VANNU·TOT TOEN
Dit zootje werkingskenmerken moeten
we maar eens onde~ de loupe nemen. De
eerste twee suggereren een sterk vertrou-
wen in de representativiteit van de fakul-
teitskringen. Zowel de werking van de
autonome raden, als het bouwsel van de
getrapte werking steunen op 'de fakul-
teitskring als cel van de studentengemeen-
schap'. En inderdaad, als het erop
aankomt, verantwoordt de A.S.R. zich-
zelf steeds door te verwijzen naar de
. fakulteitskringen. De laatste drie princi-
pes stellen hier nochtans heel wat vragen
bij. Wat betekent dat vertrouwen in de
kringen, als een grote kring maar
evenveel in de pap te brokken heeft als
een heel kleine? En vooral, als de kringen
zo fundamenteel zijn, waarom gaat het
grootste stuk van het budget dan op aan
centrale werkingen personeel? En tast de
macht van het personeel de autonomie
van de kringen niet aan? Is de kringen-
formule alleen maar een façade voor de
A.S.R. ? Het fundamentele uitgangspunt
van de A.S.R., het 'naar de kringen gaan'
mag alleszins wel wat nader toegelicht
worden.

. Fakulteitskring als 'cel'
Uitleggen waarom een kring zo dicht bij
zijn studenten staat, lijkt haast over-
bodig. Het is je kring die je als nieuwe
student in Leuven binnenhaalt en je

vriendjes en vriendinnetjes. In veel
kringen, vooral de kleine, zijn echte
kringverkiezingen vaak overbodig, juist
omdat iedereen iedereen kent, en omdat
iedereen die wil meehelpen in de praesi-
diumploeg welkom is. Iedereen kent de
mensen van de kring, en weet wat ze
waard zijn. Tussen studenten en hun.
vertegenwoordigers bestaat een persoon-
lijke band die meer garanties biedt dan
welk abstrakt en onpersoonlijk program-
ma ook .
Daarmee kunnen we stilaan iets zeggen
over de rol van de kringen in de A.S.R.
Het zijn inderdaad de kringen die moeten
-garanderen dat de A.S.R. uiteindelijk
steunt op heel veel mensen. Bij de A.S.R.
zijn inderdaad veel méér mensen betrok-
ken dan alleen maar die paar honderd die
persoonlijk ergens in de centrale werking
zitten. Dankzij die brede basis, kunnen er
binnen de A.S.R. zeer uiteenlopende
ideeën bestaan. Wat binnen een meer
ideologisch georiënteerde organisatie
nooit zou kunnen, kan binnen de A.S.R.
wel: uitgesproken marxisten werken
onder hetzelfde dak als fervente libera-
len. Het feit dat ideologieën zich min of
meer in een kring kunnen kristalliseren,
speelt hier zeker een belangrijke rol: de
ene kring kan meer onderdak geven aan
. christendemokratische studenten, terwijl
de andere al wat meer plaats maakt voor

weer handig, omdat het voorkomt dat die
uiteenlopende ideeën binnen de A.S.R.
zich te veel polariseren.

Dit alles lijkt mij veel belangrijker dan de
'Alle Macht Aan De Basis'-filosofie, die

kommissies (cf. de werking van Kring-
raad over studiedruk). Maar ook bv. een
revue met minder schoonheidsfoutjes,
een kringboekhouding waaraan je dan
toch een touw kunt vastknopen, en een
TD waarop je geen boete moet betalen
omdat je de stadstaks was vergeten.

Een centrale werking is voor de kringen
een absoluut noodzakelijke aanvulling,
omdat het de enige manier is om aan het
doorstromingsprobleem in de kringen
een mouw te passen. De centrale werking
moet daarom instaan voor koordinatie,
begeleiding en vorming. Initiatieven als de
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Studentenvertegenwoordigers van de A.S.R. aanhoren met zichtbaar
gemengde gevoelens de praat van de kandidaat-rektoren van de KUL,
anno 1981 in maart. De gevoelens zijn al even troebel en gemengd als
de A.S.R. met de VL.l.S. gekonfronteerd wordt.

A.S.R. :
,

vorming voor kontinuïteit en diepgang

Vrije Tribune:
Vlaamse Interuniversitaire Studentenraad
Op, mei jl. zijn alle studentenvertegenwoordigers in de
hoogste organel) van beheer van de Vlaamse universi-
taire instellingen samengekomen, met de bedoeling een
konkrete samenwerking te organiseren. Erwerd besloten
een Vlaamse InteruniversItaire Studentenraad IVL.I.S.)
op te richten met volgende doelstellingen
- informatieuitwisseling tussen de verschillende instel-
lingen onderling en tussen overheid en studenten.
:: samenstellen en opvolgen van dossiers i.V.m. elke
Vlaamse studentenproblematiek.

De vertegenwoordigers in de hoogste organen van
beheer i de leden van de VU.S.) worden in alle
instellingen rechtstreeks verkozen door het ganse
studentenpubliek, behalve in de K.U.L. Dit struktureel
verschil heeft bij de oprichting van de VL.l.S. tot
moeilijkheden geleid, waardoorde studenten van Leuven
zich van onze werking wensten te distanciëren.

De K.U.L. is de enige instelling waar de studentenver-
tegenwoordigers in de Akademische Raad aangeduid
worden door de overkoepelende studentenorganisatie
.Krlnqraad). Wij waren bereid ren zijn dat nog altijd) om
onze statuten zodanig aan te passen dat de Leuvense
studenten vertegenwoordigd worden in de VL.l.S. door
een aantal studenten van Kringraad i.p.v. door studenten
uit de Akademische Raad. Dit bleek echter niet
voldoende Leuven eiste dat alle overkoepelende studen-
tenorganisaties van alle instellingen zouden zitting
hebben in de VL.l.S. Er was geen bereidheid 'om ook maar
een mmo van het standpunt af te wijken. Deze houding is
onaanvaardbaar gebleken voor de ., andere universitaire
instellingen van Vlaanderen iL.U.C., R.U.C.A., R.U.G.,
U.F.SAL., U.F.S.I.A, U.IA, V.U.B.), die allemaal in-
stemden met de huidige struktuur. Wij hopen dat de
houdinq van kringraad niet zal blijven voortduren.

De Leuvense studenten zullen daar tenslotte zelf de dupe
van worden. Op dit ogenblik heeft de VL.l.S.· reeds
kunnen bereiken dat de minister van onderwijs een
afgevaardigde van zijn kabinet onze vergaderingen laat
bijwonen. Een Van de voornaamste redenen dat de
minister dit heeft toegestaan is dat de leden van de VL.l.S.
allemaal medebeslissingsbevoegdheid hebben In de
organen van beheer van de verschillende instellingen. De
huidige struktuur van de VL.I.S. blijkt dus wel degelijk
verantwoord en zelfs noodzakelijk te zijn. Een belangrijke
aktiviteit op ons programma is het organiseren van een
grote enquête onder alle Vlaamse universiteitsstudenten
over een zo breed mogelijk gebied van studentenaan-
gelegenheden. Hèt resultaat ervan zal aan elke univer-
sitaire Instelling toeqestuurd worden. Hieruit zal de
VL.l.S. een 'profiel" van de Vlaamse student samen-
stellen, waaruit zal blijken welke precies de noden zijn
waaraan hij kan verhelpen.

Op de volgende vergadering 14 december) zal de Izéér
aktuele) kwestie van de akademische graden besproken
worden, en zal de VL.l.S. hierover kunnen discussiëren
met een kabinetsmedewerker voor universitaire aan-
gelegenheden, die dus zeer nauw betrokken is bij het
opstellen van het wetsontwerp.

Dit alles toont aan dat de Leuvense studentengemeen-
schap ernstig benadeeld wordt door de destruktieve
houding van kring raad. Hun stem naar de overheid toe
wordt niet gehoord. Kringraad probeert vruchteloos de
werking van de VL.I.S. ongedaan te maken, en tracht de
VU.S. in een politiek keurslijf te wringen. Dat keurslijf
kan niet bestaan, aangezien de studentenbeheerders
overal Ibehalve te Leuven) rechtstreeks verkozen wor-
den, door de ganse studentengemeenschap, en dat in
instellingen met totaal verschillende ideologieën. Moge-
lijke politieke symphatieën van leden van de VL.I.S. zijn
dus louter toevallig verdeeld, en vormen bijgevolg geen
enkel beletsel voor een degelijke werking. Wij hopen dat
Kringraad bereid zal zijn, in het belang van alle Leuvense
studenten, in de toekomst konstruktief mee te werken
aan ons initiatief.

Bart Heijnen
Voorzitter VL.I.S.

000

Standpunt van de A.S.R.
Na een grondige diskussie hebben de Leuvense studenten, via de
[akutteitsk ringen vertegenwoordigd in de ASR. inderdaad
besloten om zich niet te engageren in het VL.I.S.-initiatief. en wel
om de volgende redenen:

. I. Het principe van rechtstreeks verkozenen, waarop de VL./. S.
steunt, garandeert niet dat de 'vertegenwoordigers' in kwestie
voeling hebben met de studenten die zij vertegenwoordigen. Zij
hoeven hun standpunten niet in te nemen en te verantwoorden op
basis van een permanent en georganiseerd kontakt met de
studenten Dit soort struktuur kan volgens ons tot een
eenmansorganisatie leiden. (Ons vermoeden dat dit in het geval
van de VL./.S. ook zo is, doen we in de volgende Veto uit de
doeken).
2, Daarom opteert de ASR i. v.m. een interuniversitaire
samenwerking van studenten VOOl een federatie van representa-
tieve belangen verdedigende studentenorganisaties met een
per!Jwnetlle en inhoudelijke werking aan d__everschillende
universiteiten.

(Meer uitleg bij de werkingsprincipes van de ASR vind je in this
week's Van Nu Tot Toen). .

A.S.R.-vormingsdriedaagse in septem-
ber, bedoeld om nieuwe kringwerkers in
hun domein wat wegwijs te maken, moet
je dan ook in dit licht zien. _

Fakulteitskringen en A.S.R.-overkoepe-
ling zijn dus twee kanten van dezelfde
medaille. Als we dit voor ogen houden,
kunnen we misschien ook iets begrijpen

. van de werkingsprincipes die we daar-
straks opsomden. Dat zullen we in de
volgende Veto doen. (Meteen zal ook
duidelijk worden waarom de Leuvense
studenten' niet meewerken met de initia-
tiefnemers van de Vlaamse /nteruniversi-
taire Studentenraad).

Komputerfanaat
gevraagd

Veto zoekt dringend bekwame &
ervaren komputermaniak, dit voor
bijhouden adressenbestand op ons aller
un iversi ta ir superre ke nmach ine.

Alle komfort en lukse worden door de
redaktie verzekerd: gratis initialisatie
in het eksklusieve adressenbestand-
programma van Veto, hoge prioriteit,
werken Op s.cherm. De redaktie zla al
het mogelijke doen om bijverschijn-
selen. zoals deze voor het nageslacht
vastgelegd op pagina 7 (out continuing
story. part 111) te vermijden.

Vrijwilligers zich melden op het Veto-
sekretariaat, Stuc, eerste verdiep. •

ADVERTENTIE

Gezellige kroeg,
met goede
muziek

MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN ,.
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VETO: Tot nu toe zijn alleendemeningen
naar voor gekomen van twee diametraal
tegen elkaar staande organisaties. Wal"
ons toch ook moet interesseren zijn de
reperkussies van zo'n manifestatie als de
TAK-betoging opjan modaal, het politieke
apatische of minder geïnteresseerde indi-
vidu. Hoe denken jullie dat hij reageert?
Heeft zo'n manifestatie een vormende
waarde, een politieke konsekwentie?
NSV: De meesten laat het allemaal
koud, tenzij ze opgepakt worden. Dan
keren ze zich tegen de organiserende
groepering. Echter, de politieke reper-
kussie zal heel klein zijn.

MLB: Een negatief gevolg is dat de
schrik voor de rijkswacht stijgt. Politiek
gezien is zo'n manifestatie en alles wat er
rond hangt een paar dagen 'talk of the
town", wat op zich een voedingsbodem is
'iQOf diskussie maar toch geen echt
vormende waarde heeft.

Radikalisering
VETO: Dat we met een wederzijdse
radikalisering te maken hebben zal wel

voor de veiligheid, niet de oorzaak van de
~rrie.

NSV enMLB aan dezelfde tafel
NSV: Er is een radikalisering naar vorm
én inhoud, alhoêwet vooral de vorm
geradikaliseerd wordt. Of we naar een
klimaks toegaan is onzeker.

MLB: De vormradikalisering . streven
wij niet na maar gaan wij ook niet uit de
weg. Die verscherpte vorm wordt ten
andere voor 90 % door het NSV opge-
drongen. Ook radikaliseren wij de poli-
tieke inhoud. Dit alles en vooral de
ekonomischc krisis zullen resulteren in
een klimaks.

Rijkswacht
VETO: Er wordt gezegd: het belang-
rijkste gevolg van de TAK-manifestatie is
het feit dat Leuven een bezette stad is en
dat de rijkswacht kon oefenen voor andere
konfrontaties. Hoe bekijken jullie dit?
NSV: Leuven was een bijna bezette stad,
maar als de polarisatie blijft groeien zal
het een helemaal bezette stad worden.
Die rijkswachtaanwezigheid is de belang-
rijkste konklusie voor de politiek apa-
iThchen, niet voor ons. Wij vinden
trouwens de rijkswacht een noodzaak
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Niet alleen Marxistisch-Leninistische Beweging en Nationalistische
Studenten Vereniging samen rond de tafel, maar nu ook al broeder-
lijk en vreedzaam samen op de foto. En dat alles is allemaal alleen
mogelijk in... ? Jawel: Veto, natuur/ijk!

Alternatieve hulpverlening
gekriminaliseerd inFrance
In hun ijver om de 'waanzin'
onder kontrole te krijgen, weten
'klassieke' psychiaters meestal
weinig andere middelen te be-
denken dan kalmeermiddelen,
platspuiten, isoleercel, enz ... Het
is voor de boekhouding van een
psychiatrisch instituut broodno-
dig dat de bedden gevuld zijn,
zodat wie er eenmaal in verzeild
raakt, er moeilijk buitengeraakt.
Het psychiatrisch instituut mag
heden ten dage niet meer het
barbaarse van vroeger zijn, het is
binnen de huidige struktuur
onmogelijk om aan de vervreem-
dende terapeutische rollen te
ontsnappen. Her en der zijn
kleinschalige terapeutische ge-
meenschappen opgericht, veelal
op initiatief van mensen die de
..._'-- __ ..1_ ...J; _ __._;,_f'.'__,_':_'__' '--;_
trische instituten aanrichten, niet
langer konden aanzien. In elk
land vind je wel een kleinschalig
initiatief dat door haar radikali-
teit inzake opvang, het speer-
punt wordt van de vernieuwing,
tegelijk met een referentiepunt
van al degenen die vernieuwing
wensen.

In Vlaanderen geldt dit lot op zekere
hoogte voor de Passage 144 te Heverlee,
in Frankrijk is dit Le Coral. Ook
ongeveer in elk land merken we hoe
justitie, vaak op initiatief van medische
machten, die de psychiatrie binnen haar
'wurggreep' wil houden, bizarre pogin-
gen onderneemt om deze 'speerpunten'
uit de weg te ruimen, te kriminaliseren. In
1978 stond de Leuvense studentenbewe-
ging als één man achter de Passage 144
toen het parket met de tandem De Somer
- Blanpain er binnenviel op zoek naar
'onwettige uitvoering van de geneeskun-

• de' en seksuele praktijken. Op woensdag
13 oktober jl. zijn 7 Parijse inspekteurs
Le Coral binnengevallen, hebben drie
hulpverleners gearresteerd, de aanwezige
psychotische en autistische kinderen vier
dagen lang ondervraagd, tot ze tevreden
naar huis konden met drie verklaringen
op zak, waarbij jongeren tussen de 16 en
de 19 jaar toegaven seksuele relaties te
hebben gehad met opvoeders. Op dit
ogenblik zijn de drie nog steeds onder
arrest en er zijn nog anderen in beschul-
diging gesteld wegens 'aansporing tot
ontucht van minderjarigen'. Hier wordt
een 'idee' aangepakt, gekriminaliseerd,
en mogelijk uitgeschakeld. Le Coral
voelt zich ernstig in haar bestaan be-
dreigd, en doet daarom. een internatio-
nale oproep tot solidariteit. Wat zijn de
achtergronden?

Je vous aime
'Liefhebben is één van de voorwaarden
om zich goed te voelen in zijn omgeving.
Het is onmenselijk om mensen dat te
ontzeggen. In de leefgemeenschap is een
liefdesgeschiedenis mogelijk. Maar ver-
krachting is ontoelaatbaar, want dan is er
sprake van onderdrukking, en waar
onderdrukking is, is kollektief leven
onmogelijk.' Aan het woord is Jean-
Claude Sigala in zijn boek Visiblement.]e
vous aime, over het werk in Le Coral met
autistische kinderen, psychotici, sociaal-
gehandikapten. Le Coral is in 1977

gestart, met de steun van Guattari en
Henry Deligny, bekend omwille van zijn
werk met autistische kinderen. Dra
vormt zich in Zuid-Frankrijk een net-
werk van een veertigtal opvanghuizen
rond Le Coral, die zich verenigen in de
CRA (Collectif Reseau Altematif). De
opvang van de jongeren tussen de 16 en
de 19 gebeurt in hoofdzaak door het
samen delen van het dagelijkse leven, in
een familiaire leefgemeenschap. Het
anders-zijn wordt gerespekteerd en geto-
lereerd, en de gemeenschap dient een
plaats te zijn waar dit anders-zijn kan
uitgeleefd worden. Via een veelheid van
hulpmiddelen, waaruit de jongere één of
meerdere kan kiezen, kan het individu
financiële en rela tionele autonomie be-
reiken. Jean-Claude Krief heeft geduren-
de enkele maanden diverse huizen van dë
CRA bezocht, en probeert begin oktober
dit jaar, geld te maken met de naaktfoto's
die hij getrokken heeft van mastur-
berende jongeren aldaar. Hij poogt een
minister te chanteren, met zoals later
pliJkt, ongegrond bewijsmateriaal, dat
_-w_ --~.~-.::. •• _ •• _ ~ 1 L "' "'tI

was bij de seksuele orgieën. Krief stelt
zelfs een (vals) proces-verbaa1 op, waar-
uit moet blijken dat de politie de seksuele
orgieën vastgesteld heeft in Le Coral, met
op deze origieën aanwezig ... de betrok-
ken minister.

Arrestaties
Hij verkoopt dit voor 400.000 Bf. aan het
ekstreem-rechtse sensatieblad Minuit ; en
het parket schiet na deze publikatie
onmiddelijk in aktie. Rechter Salzmann
die in Frankrijk bekend staat omwille
van zijn histerische gedragingen als hij
iets ruikt wat op pedofilie lijkt, laat de
manschappen uitrukken met het reeds
bekende gevolg. Volgens het parket
waren er reeds klachten van twee
kirideren over seksuele praktijken, waar-
na de gezondheidsdienst van het Depar-
tement du Gard zou ingegrepen hebben.
De direkteur van het instituur, dhr.
Abeil, noemt deze aantijging in Le
Monde van 19/10 jl. komplete nonsens,
en stelt zich volledig achter Le Cora!.
Salzmann stelt vervolgens ook nog prof.
Scherer u.rn. in staat van beschuldiging,
omwille van het feit dat die door
geschriften, evenzeer als de aangehouden
hulpverleners van Le Coral, zou 'aanspo-
ren tot ontucht van minderjarigen'.

In een open brief stellen een aantal
journalisten en schrijvers de laksheid van
de linkse regering in Frankrijk fel aan de
kaak in deze materie. Fel wordt een
hypokriete houding aangeklaagd, omdat
het Ministerie van Solidariteit enige
maanden geleden Sigala nog op het
Elisée ontving, en in een officieel rapport
Le Coral nog bestempeld als referentie-
punt voor de klassieke instituten. Met
name, zo werd gesteld in dit rapport,
doen de suksessen van Le Coral de vraag
rijzen of hiermee het faillissement van de
klassieke instituten niet werd aange-
toond. In de open brief wordt gewag
gemaakt van een georchestreerde kam-
pagne van rechts om de linkse regering en
de alternatieve psychiatrische projekten
in diskrediet te brengen. Welk zal de
volgende kampagne van rechts zijn,
vraagt men zich af. Regis Debray die lid
it; va n Action Directe? of cocaïne in het
!Iysée?

Wie zijn solidariteit wil betuigen, schrijve
naar de advokaten Ottan en Roux, 37
Rue Chevalier de la Barre, 34400 Lunel,
France.
Het adres van Le Coral : Le Coral, 30170
Airnargues, France.

Luc Vanheerentals

voor iedereen duidelijk zijn. Is dit een
inhoudelijke (kwa politieke stellingname)
of vormelijke (kwa gebruik van aktie-
middelen) radikalisering? Evolueren we
naar een klimaks ?

MLB: Wij stellen de rijkswacht voor
bijna 100 % verantwoordelijk voor de
gebeurtenissen: de herrie, die door de
rijkswacht kan vermeden worden, is door
hen veroorzaakt, op hun eigen initiatief.
Het zou jammer zijn als het rijkswacht-
optreden de belangrijkste politieke kon-
klusie zou zijn: de repressie zelfis minder
waardevol dan de bewustmaking erdoor,

Staartje
Het verhaal moet nog aangevuld worden.
Na het gesprek vraagt Filip Clerick het
niet te publiceren, een vraag die hij een
uur later nog eens telefonisch herhaalt.
MLB wil niet dat Veto NSV aan het
woord laat en 'aldus een spreekbuis is voor
fascisten'. Op de redaktie van 26 novem-
ber wordt, zoals voor alle bijdragen, de al
dan niet publikatie van het gesprek
bediskussieerd. Besloten wordt het ge-
sprek af te drukken omdat Veto de
journalistieke inhoud ervan belangrijk
vindt. MLB hadom dezelfde redenen, die
aangehaald worden om de publikatie
tegen te houden, maar niet moeten
deelnemen aan het gesprek; zo wordt ge-
steld. Een interpretatie en duiding zou
wel het gesprek begeleiden, maar dat lees
je verderop.

filiep canfyn

STRATEGO SPELEN
WAT N.S.V. EN M.L.B. VERKLAARD HEBBEN

moet natuurlijk geïnterpreteerd en gesitueerd
worden. Een gesprek als dat van donderdag is immers
doordrongen van taktische hoogstandjes, die op hun
beurt deel uitmaken van een totale politieke strategie,
waarop beide groepen hun optreden, zowel verbaal als
effektief, in Leuven baseren.

Opvallend bijvoorbeeld is het vormelijk verschillend
gedrag van beide groepen en hun vertegenwoordigers.
Linda De Donder antwoordt kort en krachtig, zonder
franjes, to the point. Ze stelt zich ook geen vragen over
haar representativiteit. Alhoewel ze vanuit een defen-
sieve opstelling naar voor komt maakt ze geen enkel
probleem rond wat, hoe en wanneer zal gepubliceerd
worden. Filip C1erick daarentegen antwoordt uit-
gebreider, met zijwegen, situerend en verklarend.
Binnen MLB stelt men zich wel vragen over de
representativiteit van een lid ten opzichte van de
organisatie. Er wordt ook offensief gereplikeerd, maar
coc n met een uurdeujk wantrouwen rond de maniel ,
waarop Veto het gesprek zal verwerken.

Dat zijn formele vaststellingen, die al veel open-
baren over de wijze van optreden van beide organisaties.
Ook bepaalde uitspraken verraden taktischeelementen.
Voor wat NSV betreft willen we deze stellingen
onthouden: het vrij genuanceerd amnestie-standpunt,
het benadrukken van de toelating tot betogen, het
afwijzen van de liedjes, het elementair respekt voor
MLB, de zinsnede 'effektief fascistische groeperingen'.
... NSV komt dus beleefd en genuanceerd over. MLB is
én voorzichtig én agressief. Wij herinneren aan het toch
wel verrassende amnestie-standpunt, het genuanceerd
veroordelen van de TAK-betoging, de pettenanekdote,
het moeilijk redeneren rond nationalisme en inter-
nationalisme, ... Daartegenover staat het totaal afwijzen
van NSV, het verantwoordelijk stellen van NSV en
rijkswacht voor het geweld, de publikatieweigering, ...

Wat kunnen we nu besluiten niet deze en andere

elementen' rond strategie? Nemen we eerst NSV. De
groepering is duidelijk bezig met een respektabili-
seringskampagne. Sinds hun eerste stappen in Leuven,
nog niet zo lang geleden, zijn zij altijd op een zeer hevige
tegenstand onder de noemer anti-fascisme gestuit.
Daarop hebben ze gereplikeerd met weinig diploma-
tisch gedrag: uitdagen, aanvallen, betogen en tegen-
betogingen uitlokken, ... Agressief was hun optreden
maar dat bracht alleen maar een verscherpte en nog
agressievere oppositie bij. Wilde het NSV overleven
(want een direkte konfrontatie met Leuvens links zou
fataal zijn), dan moesten andere noten op de zang
genomen worden. En dat gebeurt nu ook. NSV stelt zich
op als, een respektabele politieke groepering met
'gezellige bijeenkomsten en interessante vormings-
avonden'. Uitspraken en standpunten blinken uit in
nuancering, de bereidheid tot praten en diskussiëren
wordt spreekwoordelijk en intussen laat men het KVHV
de w.ru:.!Jle kasranjes uit het vuur halen, iets wat het
Verbond ook doet. Het KV'HV is veel radikaler en
agressiever geworden (om analoge redenen, die dadelijk
bij MLB vermeld worden) en speelt zo, in voetbaltermen
gezegd, het NSV vrij. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de ruiteQ in de Krakenstraat regelmatig sneuvelen.
I n dat kader van respektabiliteit moet dan ook elk
optreden (en dus ook in het gesprek) van NSV
geïnterpreteerd worden.

Secundo, MLB. De manier van politiek bedrijven van
deze groep is al langer een konstante op de Leuvense
ien. Ze kunnen zich enige agressiviteit permitteren,

want ze zijn stevig ingeburgerd en kunnen rekenen,
zeker binnen een links-rechts-konfrontatie, op een
verregaande solidariteit van links. Hun manier van
redeneren, hun begrippenapparaat zijn ook genoeg-
zaam bekend, zodat ze telkens weer die logika kunnen
herhalen zonder dat dat veel moeilijkheden oplevert.
Het al ruim aanvaard zijn als respektabele groepering
determineert dus het MLB-optreden. (Fe).

(Foto WiV)

"En ik zie hier staan onder Veto: Algemene Studentenraad, waarvan de identiteit
nog altijd zoek is, En dan zie je, nogal vreemd, daarboven staan: Veto, Is Veto de
vlag van de ASR? Welk is de band nu eigenlijk Z"
.Deze en nog andere vragen van professor Sabbe aan ons en van jullie dienaars aan
hem vindt U in een uitgebreid interview in de Veto van volgende week. •



Gesprek met de ambassadeur van Israël
Boeiend is ongetwijfeld de erva-
ring om anderhalf uur te praten
met de Israelische ambassadeur,
tevens professor in Israël, hoe.
eenzijdig zijn achtergronden, en
zijn visies op de zaken eventueel
ook mogen zijn. Een dynamisch
en vriendelijk man, die er op-
merkelijk genoeg in slaagt om
humor en historische kennis in
overeenstemming te brengen met
een onwrikbare overtuiging en
inzet. Ongetwijfeld een interes-
sant leven waarin de permanente
konfrontatie met uitzonderlijke
en vaak tragische situaties een
ongewone vorm van relativiteit
en mensenkennis gebracht heb-
ben.
Wij geven zijn ideeën ongefilterd weer en
nemen geen standpunt in, maar verwij-
zen wel naar de bijgaande boekbespre-
king over de geschiedenis van het Zio-
nisme.

Uit de talrijke onderwerpen die toen aan
bod kwamen onthouden wij meer be-
paald:

Weinig geloof in de EEG en hevige kritiek
op de houding van Frankrijk in het recente
Libanon-konflikt.

Ongetwijfeld was de houding van Frank-
rijk in het recente Libanon-konflikt voor

hem onverenigbaar met het overigens
sterk geapprecieerde bezoek van Mitte-
rand aan Israël. Hun resolutie voor de
veiligheidsraad, waarin de aanwezigheid
van de gewapende fraktie van het PLO in
Beiroet gerechtvaardigd werd, heeft vol-
gens hem het konflikt drie weken
verlengd en Arafat in de onmogelijkheid
gesteld om het Israëlisch voorstel (dat de
PLO met haar lichte wapens Beiroet kon
verlaten) ten aanzien van zijn manschap-
pen te verrechtvaardigen.

De mogelijke inbreng van de EEG in
deze problematiek werd met een boutade
afgewimpeld. Volgens hem is de interesse
van Europa voor het Midden Oosten
omgekeerd evenredig met haar interne
suksessen. Interessant is tevens zijn
opmerking dat wij als westerlingen steeds
trachten om onze oplossingen op te
leggen en dit meestal op basis van
verkeerde premissen.

Scherpe kritiek van de belgische pers.

Inkompetentie en opzettelijke verzwij-
gingen (hoofdzakelijk vanwege onze
franstalige pers) vormen volgens hem de
oorzaken ván een weinig objektieve
berichtgeving en logischerwijze van een
negatief gezinde publieke opinie. Opmer-
kelijk is ook zijn verwijzing naar de
censuur in Engeland en de afwezigheid
van journalisten gedurende de Falkland
oorlog, terwijl de Israëlitische pers haar
funktie en vrijheid behouden heeft in de
voorbije maanden.

Intolerantie van het Vatikaan.

Jodendom en Zion·isme
Onlangs verscheen in de reeks: 'Dossiers
geschiedenis' bij Acco van de hand van
prof. Luc Dequeker het boek 'Geschie-
denis van het jodendom en het zionisme'.
Gezien er in de volgende Veto's een
artikelenreeks volgt over het Palestijnse
vraagstuk vonden we het waardevol om
bovenvermeld boek ter inleiding te
besreken.
De opzet -' Dit dossier behandelt de
geschiedenis van het Joodse volk vanaf
het eerste begin bij Abraham tot de
recente politieke ontwikkelingen' -Iaat je
vermoeden dat het over een kanjer van
een boek zal gaan. Niets is minder waar.
Op amper 66 blz. behandelt prof Deque-
ker zowel de bijbelse geschiedenis van het
Joodse volk, als de verdere geschiedenis
gekenmerkt door diaspora en vervolging
tot het Israëlisch-Palestijns vraagstuk.
Deze beknoptheid is de sterkte, zowelals
de zwakte van het boek. Het is inderdaad
zo dat je nu op luttele blz. een eeuwen-
overzicht krijgt. Spijtig is dat het zo'n
beetje doet denken aan 'Londen in one
day'. Op zich is dil! nog geen probleem.
Maar daar komt bij dat prof. Dequeker
een specialist ter zake is. Vooral dan wat
betreft het bijbelse gedeelte. En wanneer
een vakkenner zijn specialiteit beknopt
moet weergeven, dan k rijg je iets wat
voor een leek kwasie onbegrijpbaar is.
Ook Luc Dequeker is hiervan een
voorbeeld. Het eerste deel van zijn boek
is ineen eksegetisch en historisch

vakjargon geschreven, waardoor je ande-
re boeken nodig hebt om inzicht in het
geschrevene te verkrijgen. De dokumen-
ten en de woordenlijst achteraan zullen
ook wel bedoeld zijn om hier enigzins aan
tegemoet te komen.
Desalniettemin behoudt de 'Geschiede-
nis van het jodendom en het zionisme'
een 'grote waarde in de benadering van
het huidige Palestijnse vraagstuk. Im-
mers een heleboel typisch Joodse trek ken
worden geschiedkundig uit de doeken
gedaan, waardoor ze helder en begrijp-
baar worden. Zo toont prof. Dequeker
bijvoorbeeld aan dat de handelaars-
mentaliteit van de Joden zijn wortels
heeft in de middeleeuwen. Vanaf 'het
verdrag van Omar ' behoorden Palestina
immers tot de Islamitische wereld, waar-
in Joden en Christenen een bijzondere
bescherming genoten. Doch om dit te
verkrijgen waren toegevingen nodig, en
één daarvan was de zware taks op de
landbouw. Logisch dat ze geleidelijk
overschakelen op de handel. Al bij al als
overzicht een zinvol boek. Geschreven in
een feitenaanbrengende stijl, zonder
standpuntinname en andere franjes. Met
een zeer verhelderende woordenlijst, en
een minder interessante reeks van niet
altijd terzake doende dokurnenten.

L DEQUEKER. Geschiedenis van het joden-
dom en het zionisme. Acco, Leuven, 1982.

Jos Vandikkelen

Het bezoek van Arafat ;;an de paus en het
feit dat Israël nog steeds niet erkend werd
door het Vatikaan zijn voor hem onaan-
vaardbaar. Subtiel was dan ook zijn
argumentatie, wanneer hij stelt dat
ongeacht het Concilie van Vatikaan 11,
de stelling van de kerk die 2000 jaar lang
de joden heeft bestempeld als diegenen
die Kristus gekruisigd hebben, nog steeds
diep ingeworteld is in onze kultuur en
mede de publieke opinie blijft bepalen.

Twee soorten Palestijnen in Libanon.

De Palestijnse kwestie dient volgens hem
beschouwd in de traditionele joodse visie
die naar de Oudheid teruggrijpt. Kon-
kreet betekent dit dat het territoriaal
aspekt van dit probleem in het ruimer
kader, dat Israël en Jordanië omvat (het
vroegere Palestiniè), moet gesitueerd
worden. De exode van Palestijnen naar
Libanon gebeurde in twee golven. De
eerste golf vestigde zich na de tweede
wereldoorlog en de Israëlisch-Arabische
oorlog van '48 in het zuiden van Libanon
en heeft zich vreedzaam geïntegreerd in
wat toen het rijkste land was in die streek
van de wereld. Een tweede golf verliet
Jordanië na de gebeurtenissen van Zwar-
te September ih 1970 en bevatte onder-
meer gewapende en ekstremistische gele-
dingen. Vier jaren later namen deze de
leiding van de gehele Palestijnsqbewe-
ging in Libanon en waren ze aan de basis
van een vijf jaar durende burgeroorlog.
Jordanië blijft voor hem het land waar de
Palestijnen een onderdak kunnen vinden
en dit des te meer daar velen onder hen
van daar afkomstig zijn. Hij sluit hierbij
noch het alternatief van een afzonderlijke
staat, noch het alternatief van een
federale struktuur, noch de integratie in
de bestaande strukturen uit.

De terróristen van het PLO.

Zijn reaktie was minder vehement dan wij
persoonlijk hadden verwacht.': AI is
volgens hem vandaag niet te onder-
handelen met een organisatie die terro-
ristische praktijken gebruikt, dan bete-
kent dit evenmin dat daarin geen evolutie
mogelijk is. Op onze vraag of de
internátionale gemeenschap de erken-
'ling van de PLO, als vertegenwoordiger
van het Palestijnse volk, niet zal afdwin-
gen, (bezoek van Arafat aan de paus en
zijn toespraak voor de UNO) antwoorde
hij minder overtuigend dat een organi-
satie als de UNO haar onmacht reeds
meermaals bewezen heeft en dat de
macht van het getal in dergelijke verga-
deringen niet noodzakelijk tot goede
oplossingen leidt.

Intolerantie van de Arabische wereld.

De recente voorstellen van koning Has-
san II van Marokko te Fez zijn voor hem
onaanvaardbaar daar ze geen onder-
handelingen voorschrijven met Israël Op
voet van gelijkheid. De tijd van dejoodse
minderwaardigheid is dan ook voor hem
definitief voorbij. Interessant is tevens
zijn argumenatie wanneer hij stelt dat een
vredesverdrag tussen Israël en Libanon
vandaag onmogelijk is omdat dit de
uitstoting van 200.000 Libanezen uit
andere Arabische landen zou betekenen.

De milities van Gemayel en niet deze van
Haddad zijn verantwoordeljjk voor de

Pardon, service!
Alsof het nog niet genoeg gezegd
is: het is krisis. Dat betekent ook
dat er slachtoffers van de krisis
bestaan, jannekes en miekes, die
geen krant moeten lezen of geen
kwart-voor-acht-nieuws moeten
bekijken om te beseffen dat het
slecht gaat. En om de redenering
rond te maken, werpen zich ook
individuen of groepen op, die om
uiteenlopende redenen service
willen verlenen, die willen aan-
tonen hoe de krisisschade kan
beperkt worden, die mondigheid
en entoesiasme willen oplepelen.

Om uiteenlopende redenen, Zeiden we.
Wij lazen twee boekjes, die in dat kader
eksemplarisch zijn. 'Ik ben jong. ik wil
vooruit' is uitgegeven door de BAC, een
bank die verweven zit in de kristelijke
a rbeiderszuil. Een lïnanciele instelling
doet graag aan dienstbetoon, die kan
resulteren in klantenbinding. 'Je rechten
als werkloze' is geschreven door Peter
Aerts en uitgegeven door EPO. En een
schrijver of uit~_ver brengen graag

boekjes uit als daarvoor vraag bestaat,
als een gat in de markt kan opgevuld
worden. Of zijn we te hard in onze
beoordeling?

Een bank vooruit ...
"Geen alledaags feit. Een spaarbank die
een boekje opent onder de uitdagende titel
'Ik ben jong. ik wil vooruit'. (. ..} We
verheugen ons om een pak jongelui onder

. ons kliënteel. We voelen dus ons, meer dan
wie ook. verplicht iets te brengen waar ze
echt wat aan hebben." (p. 7)

En wat brengt het niet-alledaagse feit?
Info over allerhande vormings-, studie-
en bijscholingsmogelijkheden, over
werkloosheid en werk, over rechten en
plichten van werknemers en werklozen,
(natuurlijk) over-het beheren van geld, ... ,
het steekt er allemaal in. Daartussen zijn
interviews gestrooid met mensen, die een
of ander behandeld item aan den lijve of
aan den hoofde ondervonden. Kortom,
het arsenaal inlichtingen op de maät van
jongeren valt breeduit te lezen, met een
per-definitie-relevantie: het gebrek aan
kennis bij de jeugd over de problemen,
die voor hen alledaags zijn, is nog altijd
groot (vraag het maar eens aan vor-
mingswerkers) en daarom betekent elke
lepel info een bank vooruit.

Het boekje komt wel zeer braaf over en

vervolg op pagina 7

recente uitmoordingen in Palestijnse kam-
pen.

Over de rol van Israël in deze gebeurte-
nissen werd het wachten op de resultaten
van de bijzondere enquete-komissie in
Israël, die twee vragen moet beantwoor-
den:
- Waarom werden de Christelijke mili-
ties tot de kampen toegelaten.
- Was de Israelische interventie laat-
tijdig.
Doorslaggevend in zijn argumentatie'
betreffende de sch uldigen was het feit dat
de huidige Libanese regering gevraagd
heeft aan de UNO om geen observators te
sturen. Verder beschouwt hij de Israeli-
sche aanwezigheid rond de kampen als
een waarborg voor de integriteit van hun
inwoners.

Hoe het slachtoffer beul wordt voor de
publieke opinie.

Dit zou eens de bijdrage kunnen zijn van
een overigens zwijgzame USSR in deze
problematiek. Dergelijke intoksikatie-
procédés zijn volgens hem tevens ge-
bruikt door de CIA.

Bettina Hubo
Karel Vandevelde
Jean de Bethune

Beiroet; de stad na een ver-
moeiende oorlog.

J. FOUDRAINE. Oorspronkelijk gezicht
Een gang naar huis

·T. LEMAIRE Filosofie .
van het landschap

G. SMIT Avondboek
.Teksten ter overweg ing

Het aanzien van de Speelfilm
de Vorstenhuizen
Automobiel
Wielersport
Koopvaardij

J. FIEUWS Het Roelandslied
Frans en Nederlands

K. SCHELLE Karel de Stoute
Leven en dood van een
Boergondische hertog

J. PEN Kijk, economie
Over mensen, werken, werk
en geld

,.
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150 fr.
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150 fr.
150 fr.
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595 fr.

295 fr.
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-ARTHUR VAN SCHENDEL Verzameld werk
(3 delen 3960 fr.

The complete works of
WILLlAM SHAKESPEARE 1 ~~95fr.
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Op zoek naar economische informatie ...?
Welkom bij de Kredietbank !

Je bent student in de economische wetenschàppen of je hebt
er mteresse voor. En je wil meer economische of financiêle informatie
voor je seminaries, opdrachten, licentiaatsverhandeling of
noem-maar-op ...?
Breng dan éens een bezoekje aan onze Bedrtitseconomische Bibliotheek,
Opzichterstraat 41, 1020 Brussel.
Van 9 tot 16 uur kan je er heel wat documentatie door-
snuffelen. Zo nodig kan je er ook fotokopies make~
een schappelijke prijs. Je kan ook schriftelijk een ibliog fie
aanvragen. ,
Ken je "Weekberichten"
Dit wekelijkse informatieblad van de Kredietbank bevat altijd
een bondig hoofdartikel, dat de neerslag. is van origineel
onderzoek.
Wekelijks vind je er ook een aantal vaste rubrieken zoals onder
meer de geld- en kapitaalmarkt, de internationale beurs, evolutie ...
Echt onmisbaar voor al wie geïnteresseerd is in de ecoeomrsche
.wetenschappen. En een proefnummer' van "Weekberich1en" kan
je krijgen in elk KB-kantoor dicht bij de universiteit.

Hartelijk welkom !

En~ele kantoren in de omgevina van'KU-Leuven.
Diestsesteenweq 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo

Naamsestèenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10

'Naamsestraat 14
Justus Lipsiüsstraat 20a
Naamsestraat 173 • Om je nog. beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavónd open tot 18.45 u.

I<B KREDIETBANK
Service begint bij hef betere onthaal.

......;. ~--------------------::':>.)'§:: ADVERTENTIE----- ..

-HET PAARD,DE.KAR EN WIJ.
Je ·hebt ze natuurlijk al gezien, de oude Stella-bierkar
getrokken door twee forse Brabanders, op hun toernee langs de
Leuvense cafés. Het is niet zozeer het inspelen op een zekere
retro-mode: Het is wèl het aanknopen met een bestaande traditie,
en de nadrukkelijke aanwezighei4 van een Leuvens brouwer
in zijn stad.

Sedert 1366 immers heeft:onze Brouwerij een liefdesver-
houding met Leuven en zijn inwoners, Leuvenaars en
studenten •.Een relatie die misschien niet altijd op de
voorgrond kwam -'je zegt 'toch ook niet elke dag tegen je
lief dat je haar graag ziet - maar die er niet minder op
geworden is.

':'~;~..
.'
" .

<, •

Maar kom ons·zelf
eens bezoeken. Dagelijks
worden er brouwerij bezoeken

georgani!seerd.

Je kan individueel aansluiten bij een groep of
- beter - met je club of faculteitskring een

groepsbezoek organiseren. Zo zie je zelf hoe
een Stella georouwd wordt en je

kan meteen het resultaat proeven.

Geïnteresseerd ? Bel ons vooraf even
op nr. 0161,24 71 11 ~ vraag Johnny Stevens.

" ..~".\ .. ~(
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Pardon, service!
straalt entoesiasme met liters uit: de
krisis is er maar we kunnen er het beste
van maken. De schrijfstijl komt losjes uit
de pols en heeft niets te vrezen van neue
sachlikchkeit. Ofwat dacht je van "op iets
neerkijken als een hoge hoed op een
punkkapsel" en "vele bonte stralenflitsen
uit de diskobol van het Ieerkontrakten-
systeem" (p.l8)? Voeg daarbij dat de
grafiek en de lay-out in handen was van
een reklameburo, dat er werk van
maakte, dan valt het woord 'fris' makke-
lijk uit de mond.

De frisheid heeft natuurlijk alles te
maken met het feit dat een bank met zo'n
boekje aan image-building doet. De BAC
steekt dat doel echter goed weg en
formuleert geen direkt pleidooi voor de
eigen bollenwinkel : in het hoofdstuk
over zicht- en spaarrekening (p. 171-175)
komt nergens het woord 'BAC' voorénje

moet 50 frank betalen voor het boekje.
Kortom, "Ik benjong, ik wil vooruit' is het
werkstuk van een bank maar je wordt er
niet ongesteld van.

...en een stempel van
de juffrouw

"Naarmate de werkloosheid toeneemt
hebben de opeenvolgende regeringen en
parlementen systematisch de werkloos-
heidsuitkeringen verminderd, de rechten
van de werklozen beperkt, de sankties
verzwaard. de kontrole verscherpt. (...) In
Vlaanderen is er welgeteld I boekje uit
1978 dat op een tamelijk duidelijke wijze
de rechten van de dopper toelicht. Intussen
is dat werkje verouderd. Verder schijnt
niemand het nodig te vinden de werkloze in
de wirwar van wetsartikels over de
werkloosheid een helpende hand te rijken.
Dit boekje (Je rechten als werkloze') wil

.kreten a gefluister ...
Op 4 december? • Op 4 december ...
gaat een stukje Leuven in de lucht. •
100 gratis stukjes .• Als we nog
oktober waren .• En' eenentwintig .•
Maar alle gekheid op een pint. • Dat
stukje Leuven is een nieuwe «vrije»
radio.. Afgescheurd van Radio
Scorpio, en wél tuk op reklame .• Tot
voor kort Radio Hmm, wegens nog
geen naam.. Nu Radio Sinjaal,
wegens recent plakwerk in de Leu-
vense straten .•

Radio Sinjaal, bekend van de tradi-
tie- TD's .• In de Zaal der Hallen .• Of
In den Albatross .• AI het goede van
de Leuvense bodem .• Als het ware .•
Een radio dus, gedirigeerd door de
VZW Infomedia .• En zie .• Wat de
Zaal der Hallen betreft; Infomedia
geeft zijn geheimen prijs .• Ze huur-
den de Hallen voor een gans jaar,
d.W.Z. regelmatig op vrijdagavond .•
En daarvoor moet je toch al vele
hopbellen in het wort te brokken
hebben .• Om het zo te zeggen .• De
zaal werd gehuurd, naar wij van onze
informant vernamen, met de groeten
vsn een hooggeplaatst personage in
de brouwerswereld .• tDe Hallen zijn
eigendom van een grote Leuvense
brouwerij.) •

En met deze gang van zaken is lang
niet iedereen tevreden .• Zoals .• De
gerant van de Hallen. • Die man
maakte zijn grieven bekend aan
veelorige Leuvense muren .• En zo
kwamen wij te weten.. Dat de
maksimum aanwezigheid op Sig-
naal's traditie- TD's 32 (tweeëndertig)
koppen bedroeg.. Het minimum,
vraagt u? • Eén.. Een Scorpio-
medewerker nog wel. Infomedia VZW
trachtte hem te strikken.. Tever-
geefs echter.. Maar dat tussen
haakjes .• Want wat belangrijker is;
is dat. • Infomedia VZW reeds min-
stens één boete kreeg .• Hun fuiven
hielden het nooit langer dan midder-
nacht uit, namelijk. • Eén fuif gaf
reeds de geest om half tien .•

En voor wie het nog niet wist .•
Geruchten houden van schaalver-
kleining .• Volgens sommigen zou
Sinjaal uitzenden vanuit een torer, .•
Een toren, meer bepaald in de
Vaartstraat. • Ergens boven een gro-
te brouwerij .• Volgens anderen zou-
den de zendinstallaties zich bevinden
boven een ordinair ka fee .•

Op 4 december ... een stukje Leuven
in de lucht. • Radio Sinjaal. • Luis-
tert U rustig naar Sinjaal .• Maar
neem er wel de I reklame)ruis bij .•
En Infomedia kan nu reeds fier zijn op
zijn traditie .• Overigens .• Komt U
in Veto 11 niets te weten over de
muziekinstallatie van Sinjaal. • Wél
alles over de machinaties van Info-
media .•

000

Kop .• In De Morgen van woensdag
laatstleden .• «Ik ben Pietje Precies»,
zegt man die zijn vrouw dood-
schoot .•

000

De student, de neger en wij .• ??? •
Zie ook de pagina hiernaast. • Vorige
week kwam op de Vetoredaktie een
telefoontje binnen .• En dat ging niet
over 100 gratis Stella's .• Wie hadden
we aan de lijn? • Een juffrouw van
diezelfde brouwerij, die met een
probleempje zat. • Een duister pro-
bleempje .• Het ging nl. over publi-
citeitsfoto's .• Onderwerpen? • Een
telefonerende zwarte, zwarten die les
volgen en zwarten die in vergadering
bijeenzitten .• Nu had Stella reeds
een fotograaf, een lokaal, een tele-
foon, maar nog ge,Wl.... Juist. • De

vraag van die juffrouw .• Of wij geen
zwarten konden ... euh ... voor geen
. zwarten konden zorgen? • De juf-
frouw vond' dat zelf wel moeilijk,
«maar wat moet ik anders gebruiken
dan het woord zwarlen, miinheer ?» •
En of ze misschien naar ambassades
moest bellen? • Dat ware misschien
het beste, antwoordde ons aller
redaktiesekretaris .• Uiteindelijk heb-
ben we de juffrouw doorverbonden
met ISOL. • Zei Jan Verbanck .•
Misschien hebt U dan wel onmid-
dellijk een zwarte aan de lijn, juf-
frouw. IDe betreffende reklame zou
over soft-drinks gaan.. Black is
soft .•

000

Dirk Mommaerts, 1ste lic. burg.
ingenieur, kreeg 100 gratis steil a's .•
Maar is niet geboren in Afrika .• Wat
jammer nou ....

000

Nog meer info-media .• Eén van de
medewerkers - de enig betaalde
medewerker meer bepaald - in die
VZW is Hans Van den Broeck .• Ex-
medewerKer van .• Eén lijstje .• Veto,
SOCIale Raad, Gist, ASR-publiciteits-
werving, Scorpio .• Enzovoort. t?) •
Bij de Kredietbank staat dit manusje-
van-alles bekend als ingenieur .• Bij
de gerant van de Hallen daarentegen
als ekonoom .• In werkelijkheid heeft
VdB echter géén diploma .• Hans

Van den Broeck .• Een stukje lucht te
Leuven .•

000

Spook- en spekpater-studenten. •
Een eerste naam is Bart Heynen,

voorzitter van de VL.I.S .• Zie ook
elders in dit nummer .• Deze jongen
slaat met vrije tribunes en rechten-
op-antwoord rond iedereens oren .•
Hij is ingeschreven aan het RUCA,
maar is nooit aldaar te zien .• Tenzij
op de Raad van Beheer, want daar
zetelt hij .• Jawel. • Toen de Ant-
werpse ASK-snelkrant dit bekend-
maakte, replikeerde Bart onmiddelijk
met een recht op antwoord .• En
stuurde ook een kopie naaroe rektor
van het Ruca .• Meer nieuws over
Bart volgende week allicht.. In
VETO 11 is namelijk geen plaats voor
een recht op antwoord .•

Een tweede naam is .• Jan Sem-
pels .• Ex-ASR-adept, vorig jaar nog
vertegenwoordiger in Akademische
Raad. • Jan kon altijd het onver-
zoenbare verzoenen .• Zoals sociaal
engagement en karrièrisme .• En is
zodoende nu werkzaam in Philips
t.eoven:» En ging daar zelfs op
dinsdag Iweet je nog wel, de 24-
urenstaking) werken .• Werd er ech-
ter prompt tegengehouden door een
stakingspiket. • Onze kameraad bei-
de toen naar zijn oversten .• Om te
melden dat hij wel werkwillig was,
maar dat hij verhinderd was om
binnen te gaan .• Dàààg Jan! •

000

Hoe een unief arm wordt. • Volgens
de wettelijke voorschriften moet de
KUL ditjaar2,5% besparen .• Nu zijn
er dit jaar echter méér studenten aan
de KUL dan voorzien. • Dus ook
meer geld .• Als je een rekensom-
met je maakt, dan zou de KUL in
werkelijkheid nog 0,7% moeten be-
sparen .• Gevolg .• Ons aller unief
heeft reeds 90 miljoen teveel be-
spaard .• En voor ik nu lezersbrieven
krijg van ,het Rekencentrum. • Dit
gefluistertje is mij aan het oor ge-
komen via via. • En zou geopperd
geweest zijn op een vergadering van
de Landelijke Bedienden Centrale .•
Wat er ook van zij 't is straffen
toebak. WIV

daaraan verhelpen." (p.3)
Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Primo,
het boekje brengt info. Alhoewel de
auteur vertelt niet volledig te zijn zijn er
welficht weinig vragen te stellen. die niet
beantwoord worden. De inlichtingen zijn
duidelijk geformuleerd en aangevuld met
konkrete voorbeelden, zodat de informa-
tieve waarde een dikke 9 krijgt.

Secundo. de auteur neemt stelling. Werk-
loosheid is niet een feit. dat droog moet
behandeld worden, neen, de werkloze is
tweemaal het slachtoffer: én van de krisis
(daarom zit hij zonder werk) én van de
wetgeving (daarom moet hij op zijn tellen
passen wil hij een vervangingsinkomen
krijgen). Die stellingname pro gedu-
peerde wordt inhoudelijk én vormelijk
uitgewerkt. Zo zegt de auteur dat
zwartwerken soms een noodzaak is (p.
20). dat een RVA-ambtenaar zich geen
rekenschap geeft van de financiële kon-
sekwenties van een schorsing (p. 52). dat
een werkloze vreemdeling allesbehalve
bevoordeeld wordt (p. 79).... Ook het
woordgebruik liegt niet: de werkloos-
heidsdienst van de RVA wordt koudweg
"de gendarmerie" genoemd (p. 6).

Tertio, de uitgeverij wil een marktleemte
tegemoet komen. Uiteraard, ook €PO als
progressieve uitgeverij is geen liefdadig-
heidsinstelling. Echter. door de inhoud
en de stellingname. zoals boven beschre-
ven. wordt een meer dan verantwoord
produkt afgeleverd voor 150 : er is geen
sprake van een louter aanbod op en
vraag. men wil de werkloze meer vaste
grond onder de voeten schuiven om hem
van zijn recht op rechten bewust te
maken.

filiep canfyn

'Ik ben jong, ik wil vooruit', meerdere
medewerkers, een uitgave van BAC, 192
blz .• 1982. 50 frank.

'Je rechten als werkloze'. Peter Aerts, een
uitgave van EPO. 103 blz., f982, 150
frank.

Friedrich De Winne
Sinterklaas, kerstmis, Nieuw-
jaar, het kondigt zich allemaal
weer aan en op de fabrikanten na
weet niemand welke kadootjes
hij dit jaar weer kwistig zal
uitdelen. Een biepbieppoenk-
poenk-videospelletje ? Een wa-
felijzer? Een Mantovani-elpee?
Een studiebeurs? Of 'Door arm
Vlaanderen', geschreven door
Auguste De Winne in 1902,
vertaald door Mark Schaevers en
uitgegeven door Kritak in 1982?
Wat ons betreft stellen wij het
laatste voor. (Maar wie zijn wij?)
Auguste De Winne was jounalist bij de
Waalse socialistische krant Le Peuple en
kreeg de opdracht de situatie van de
arbeidersklasse en van het socialisme in
Vlaanderen te onderzoeken. De Winne
aanvaardde deze taak vanuit een dubbele
motivatie: primo, hij is van vlaamse
komaf en voelt zich aldus duidelijk
verbonden met het noordelijke landsdeel,
secundo. hij beschouwt het als een
noodzaak aan het geïndustrialiseerde en
relatief welvarende Wallonië te laten
zien dat de toestand in Vlaanderen
(letterlijk) hemeltergend is. Kortom. De
Winne begon met overtuiging aan zijn
relaas, waarvoor hij bijna elk dorp in
Vlaanderen afreisde en zich met eigen
ogen en oren vergewiste van de lokale
situatie.

De auteur beschrijft de leefomstandig-
heden van de fabrieks-. thuis- en land-
arbeiders. wat ze verdienen, hoe ze
wonen. hoe ze door het patronaat
behandeld worden, ... Rond elk van die
items maakt De Winne verschrikkelijke
dingen mee en geeft hij zijn woede weer:
inderdaad, de Vlaamse arbeider is onder-
betaald. is ongezond en eng behuisd. is
een gemakkelijke prooi van grenzeloze
uitbuiting. De auteur ziet, hoort en
vertelt het, wrang als de realiteit.

Kwaad wordt hij helemaal als hij overal
ontdekt hoe de kerk, langs pastoors en
kloosters. het patronaat 'een dikke hand
toesteekt in dit- onderdrukkingsproces,
door het proletariaat kalm te houden,
door het stemmen op de katholieke
burgerij te verplichten. door socialisti-
sche militanten te terroriseren en te
broodroven, door in eigen bedrijven al
even uitbuitende praktijken toe te pas-
sen. Het radikale anti-klerikalisme van
De Winne kan in 1982 wat overdreven
lijken. de situatie anno 1900 was er de
grote oorzaak van.

Tot zover de inhoud. Die alleen al zou
'Door arm Vlaanderen' een belangrijk
tijdsdokument maken. Echter. zoals
reeds gesteld, overtuiging. motivatie.
elan. betrokkenheid geven het boek een
enorme meerwaarde. De schrijnende
toestand kan De Winne niet louter ars
journalist bekijken. hij is OOK socialist-
van -het-hart, die de onderdrukking van
de arbeidersklasse niet alleen ziet maar
ook voelt en beleeft. De hoopvolle
verbittering. de rationeel gekanaliseerde
woede produceren een gedreven maar
beheerst relaas van een betrokken schrij-
ver. een resultaat dat ekwivalent is aan
'De toestand van de arbeidersklasse in
Engeland', in 1845 uitgegeven door (de
duitser) Friedrich Engels. Wie dat laatste
(klassieke) boek kent weet dat een
vergelijking daarmee een prachtig kom-
pliment is voor De Winne.

Kritak zelf, als uitgever. heeft er grafisch
nog een schepje bijgedaan. Het boeiende
boek krijgt rond de tekst een fotover-
zameling, die uniek is. Mooie prentjes
zijn het niet. een onderdrukte arbeider is
niet fotogeniek. zijn slavenwerk even-
min. maar de illustraties ademen een
gelaten onvrede, die zelfs de technische
onvolmaaktheid (1900 ... ) er niet uit kan
krijgen.
'Door arm Vlaanderen' verdient in
Vlaanderen een oplage, waarbij Phil
Bosmans verbleekt.

filiep canfyn

OUR CONTINUING STORY ... (PART 111)
AHM lieve lezer! U was er dus ook ingelopen. Of
dacht D nu écht dat Po7Teke zomaar, zonder enige
voorzorgsmaatregelen, het beeldscherm ingeduikeld
was rzie part 11). Daar is Igelukkig voor P.F.) niets van
aan. Zoals hij vorig jaar als bescherming zijn heli's
angels helmet zijn gants de motard aantrok ter
voorkoming van al te erge kwetsuren, zo had hij nu -
intelliqent als hij is - onbreekbaar, oog beschermend
materiaal van mama meegebracht. I Als er dan al eens
uitverkoop is bij de Witte Produkten ... ) Bovendien zette
hij ter dezer gelegenheid zijn onmiskenbare Zappa-
Iook op, zodat-ie ook voor non kelt je bee-oo-bee
onherkenbaar vermomd lof moeten we zeggen ver-
minkf?) was.
We zouden zo zeggen Come and see nog maar ne keer
next week: The Extra- Terrestrlal achterna ...

~ a:ILn~P ALMA-MENU'S VAN MAANDAG 6 TOT VRIJDAG 12 DECEMBER

VOloiNG\(j7S Restaurant
Snack Alma 1 Snack Alma 11

Alma 11 en 111 Gasthuisberg, Pauscoll. Alternatief
Sedeso.~ Meisjescentrum

.-

Ma. 6/12 pompoensoep soep van de dag

feestmenu's feestmenu's vegetarische r's avonds)
St.-Niklaas St.-Niklaas nasi-goreng gegratineerde selder
à 68 fr.! - à 68 fr.! rauwkost'brood met hesp/ aardappelen

spekuloos/mandariintje yoghourt

0/.7/12 heldere juliennesoep heldere juliennesoep
paardenbiefstuk gehakte steak bonen, gerst, wortelen feestmenu's
spinazie/witte boontjes rauwkost en gegratineerde St.-Niklaas
zilvervliesrijst kroketten venkel à 68 fr.!

yoghourt fruit'chocoladevla . yoghourt

Woe.8/12 georgettesoep georgettesoep soep van de dag

varkensrib tvers) vis van filippijnse varkenslapje
gebakken boontjes de dag rijst madeirasaus
aardappelen puree aardappelen

yoghourt fruit yoghourt yoghourt en fruit

00.9/12 st.-germainsoep st.-germainsoep soep van de dag

braadworst . worsten platte worst
groenten krans bloemkool roomsaus kaastaart rode kool
zilvervliesrijst zilvervi iesri jst zilvervliesrijst aardappelen

yoghourt dessert naar keuze fruit yoghourt en fruit

Vrij. 10/12 romige kervelsoep romige kervelsoep soep van de dag

varkensrib gegratineerde haversteak kabeljauw
bloemkool mousseline hamrolletjes/ spinazie met florentina
aardappelen aardappelen soyasla aardappelen

dessert naar keuze dessert naar keuze dessert naar keuze yoghourt

Graag uw ekstra aandacht deze week voor de speciale slnt-nlkola~smenu's: in Alma I, 11,lil, Gasthuisberg, Pau~-
cpl/ege,.MC - tomaten roomsoep met balletjes, rumsteak met groenten, mandarijntjes, op maandag 6 december.
Dinsdag 7 december in Sedes: I 's middags) tarbotfilet uit Dieppe, rumsteak uit Madagascar; l'S avonds) kip
regina, varkensrib van St.-Niklaas. Belde aan 68 luttele frankskes/
WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze

menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911
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F.K.K.AI enkele malen werd er in dit blad op
gewezen hoe kleurrijk en verschei-
den de Leuvense studenten bevolking
heden ten dage wel is. Vogels van
zeer diverse pluimage beheersen de
sien, en het lijkt een haast onmoge-
lijke opgave om ze in kategoriën
onder te brengen. Toegegeven, wan-
neer je de studenten per se wil
indelen, kan je altijd gebruik maken
van de traditionele etiketten. Je kan
bijvoorbeeld onderscheid maken tus-
sen linkse studenten, rechtse studen-
ten en politiek ongeïnteresseerden.
Of je begint alle juffen en meneren in
te delen in blokbeesten, fuifnum-
mers, creatievelingen en idioten.
Maar indien je alles wat studeert
precies wil situeren in de befaamde
Jeugdige Subkultuur, zal je al heel
gauw met je lieve handjes in je
zijdezachte haar komen zitten. Leu-
ven is immers een verwarrende
mengelmoes van subkulturele stijlen.
AI meer dan dertien jaar na Wood-
stock wemelt het hier nog altijd van
de hippies (er komen er nog steeds
nieuwe "bij). AI meer dan vijf jaar na
'Saturday Night Fever' en de Sex
Pistols zie je toch nog heel geregeld
disco's en punks! Verder kun je je
zeker ook verkneuteren in de aanwe-
zigheid van 'brave', 'traditionele' stu-
denten (het type burgerlijk inge-
nieur), van vlotte sociaal voelenden
met kleurrijke broeken, -en van een
helè troep meer 'bekakte' figuren
(Vergis ik mij als ik vermoed deze
laatste soort vooral op rechten en
economie aan te treffen ?). Lezer;
word nu niet wrokkig maar bedenk.
dat hel hier geboden overzichtje
geen enkele volledigheid beoogt.

Aan èèn bepaalde kategorie wil ik
vandaag wat meer aandacht beste-
den. Ik heb hem nog niet genoemd,
maar ik bedoel een groep studenten
die ik gemakshalve zal aanduiden als
neo-existentialisten. 'Coldwavers' of

, (al dan niet gesjeesde) 'déjà vu-
avantgardisten' zou het als titel ook

Column 4
goed jaar geleden kon je je in het
Atelier nog lekker vervreemd voelen,
zo zeggen zij, en toen zaten er op de
banken aan de kant nog échte
marginalen in de leegte te staren I De
.poseurs dJe er toen kwamen waren
tenminste grondig geïnformeerd o-
ver alle nieuwe Coldwave-releases,
en al de vaste klanten begrepen
elkaar. Zij waren echt de 'Blank
Generation'. Zij voelden elkaars uit-
zichtloosheid, lijden en oppervlak-
kigheid precies aan I Maar tegen-
woordig is het fijne ervan af. In plaats
van echte dandy's verschijnen op de
dansvloer meer en meer jongeren die
zich voor 'n avondje als punk hebben
verkleed. Het Atelier is nog altijd een
piekfijn sfeervolle (want sfeerloze?)
ruimte, en de belichting iser(evenals
de muziek) nog altijk veel gesofistl-
keerder dan elders, maar de authen-
ticiteit is er bijna helemaal verdwe-
nen. Van de neo-existentialistische
folklore is niet veel meer over. Ik, die
ook maar een heel onvaste bezoeker
ben, word warm vanbinnen als ik hier
of daar in een hoekje nog een
vreedzame skinhead, met een geluk-
zalige glimlach op de lippen, zie
skadansen, of als ik een ongelukkig
modern meisje weer zo' n goeie ouwe
robot zie imiteren. Maar het originele
Atener-pubnek wordt hoe langer hoe
meer verdrongen door onvergeeflijke
banale jongens en juffies. Nog even
en het Atelier is een doodgewone
dancing! Ik vrees dat er maar één
manier bestaat om dit kultureel-
waardevolle stukje Leuvens uitgaans-
leven van de ondergang te redden
het Beheer van de zaal moet veel
selektiever optreden bij het toelaten
van bezoekers. In afwachting van het
invoeren van deze regel, zou ik alle
lezers van VETO dringend willen
verzoeken om niet nij8r het Atelier te
gaan, als je daar al niet thuis bent.
Toont een beetje begrip, vrienden.
We moeten zuinig zijn op wat we
hebben I

niet slecht doen, dunkt me zo, en ik
hoop dat iedereen ongeveer begrijpt
wie ik op het oog heb. De befaamde
dancing 'Atelier' is de nachtelijke
vergaderplaats van deze kategorie.
Op het Atelier is mijn medeleven
vandaag speciaal gericht.

Alle studenten die hef 'Atelier' nog
niet bezocht hebben zijn sukkels en
achter op hun tijd. Het leven is nu
eenmaal zo sommige jongeren be-
geven zich bij voorkeur ten dans in
oubollige -tenten als de 'Biblos', de
Thier' of de 'Samarnbaia': op hun
onwetenheid zullen we maar geen
acht slaan. Er bestaan ook stadenten
die beweren dat de (of h'ef) Lido de
leu kste.zaal in de stad is - zij hebben
vermoedelijk gelijk, maar ze baseren
zich op de verkeerde kriteria, want
Het getuigt van gebrek aan smaak als
je een .zaal leuk of gezellig vindt.
Neenee. net Atelier' is een Must voor
al wie werkelijk tot de tachtiger jaren
hoort I Het is koel, modieus, bizar en
een paradijs voor narcisten, exhibi-
tionisten en doemdenkers - of ten-
minste het placht dit te wezen, maar
het verliest de, laatste- tijd meer en
meer zijn uitzonderlijk karakter, om-
dat het gewone volk in steeds grotere
getale naar binnen komt sijpelen. Wat
heel jammer genoemd mag worden;
je ziet nu in het 'Atelier' al heel
geregeld mensen die lol proberen te
tappen. En wanneer. de 'muziek van
Joy Division weerklinkt, voeren be-
paalde ouwe hippies daar ook al
rituele zonnedansen bij uit! Zomaar,
midden' op de dansvloer!

Ach lieve lezer, dan moet je de
'Atelierveteranen' eens horen vertel-
len over hoe het vroeger was I Een Jos Vos

ZOEKERTJE.· 20fr.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden .aan 'Yan Even~tt. 2d

ZOEKERTJES
Popgroepen Jadanstik (2-takt-rock) en
Chapter 2 (symfonische new-funk-wave)
zoeken TD's om bij op te treden. Prijs
overeen te komen. Kontakt: Rik, Bra-
bançonnestraat 85.

Gezocht: gemeubelde kamer in 'het
centrum' van Leuven. ZW Jo Yanparijs,
Ierse Predikherenstraat 11 Leuven.

We zoeken iemand die een lavabo en een
waterverwarmer kan installeren tegen
een zacht prijsje. ZW Lakenwevers-
straat 6, Leuven. •

Persmededeling
In september 1982 startte de Internatio-
nale van Oorlogstegenstanders een aktie
onder het motto: 'Stop de kernwapens.
Stop de wapen waan zin. Wordt gewetens-
bezwaarde.' Bedoeling is het statuut van
gewetenbezwaarde meer kenbaar te ma-
ken als een mogelijkheid van het individu
om zich uit te spreken tegen de voort-
durende bewapening, vooral dan de
kernbewapening. Daartoe wordt steun
gezocht bij organisaties uit Vlaanderen.
Momenteel zijn er reeds meer dan veertig
nationale, regionale en plaatselijke orga-
nisaties die deze aktie onderschrijven of
eraan meewerken door mee voor de
verspreiding van folders te zorgen,
bekendheid te geven aan dit initiatief of
financieel te steunen. Zeventienduizend
folders raakten intussen verspreid, mede
door de inzet van vele mensen die
individueel meewerken.
Het sukkses van deze 'aktie sterkt de;
Internationale van Oorlogstegenstanders
in haar overtuiging dat er nood is aan
informatie over het statuut van gewetens-
bezwaarde als middel tot afwijzing van
de gevoerde defensiepolitiek, waarin kern-
wapens een belangrijke rol spelen: op
generlij wijze immers kan het gebruik van
kernwapens verantwoord worden. Van-
daag kunnen minstens 400 ()()() Vlamin-
gen dat statuut van gewetensbezwaarde
aanvragen, waaronder velen die de
legerdienst reeds vervuld hebben: reeds
in de jongste raadzitting van september
en oktober werd er ten andere een sterk
verhoogd percentage opgemerkt van
personen die het statuut na hun leger-
dienst aanvragen.
Voor meer inlichtingen over deze aktie,
kan men steeds terecht bij de Internatio-
nale van Oorlogstegenstanders (101),
Aktie wordt gewetensbezwaarde, Van
Elewyckstraat 35, 1050 Brussel,' tel.
02/6487583. Wie financieel wil steunen
kan dat op rekeningnr. 001-0895849-33
"van de aktie 'wordt gewetensbezwaarde',

Dirk Barrez

De eerstvolgende vergadering van de
F.K.K. gaat door op donderdag 16
december om 10.00 uur in 't Stuc.
Subsidie-aanvragen voor de aktiviteiten
van de maand'<november '82 moeten
uiterlijk op I1'ètA.S.R.-sekretariaat inge-
leverd worden op woensdag 8 december
'82.

Erkenning vije verenigingen 1983: zie
Veto J J.

Mededeling
Gele Kruis
Onze stellingname: alle studenten moe-
ten toegang krijgen, tot meetings en
debatten, ingericht door organisaties,
ook om te kunnen genieten van de
subsidie hieraan verbonden. Het Univer-
sitaire Gele Kruis doet dan ook op-
merken dat, wanneer men een zaal van de
universiteit huurt, men ook verantwoor-
delijk is voor de schade die aan die zaal
wordt toegebracht.

Wanneer men van zekere organisaties
zeker is dat ze heibel zullen zoeken, is het
aangewezen, dat die mensen niet worden
toegelaten. Dit om voor geen supple-
mentaire uitgaven te komen staan.

Het is, nog steeds volgens het Univer-
sitaire Gele Kruis, ook niet mogelijk
subsidies te verlenen aan organisaties die
een totalitaire visie hebben. op maat-
schappij en samenleving; het verleden is
daar, om deze stelling te staven.

Hiermee heeft het ' Universitaire Gele
Kruis ook haar visie gegeven op de vraag
van de Financiële Kontrole Kommissie.
Waarvan akte.

Universitaire Gele Kruis VZW
De voorzitter: Pierre HOUBEN

* En nag een nagekomen bericht: het
Universitaire Gele Kruis dankt iede-
reen die een gulle bijdrage heeft
gestort. op het in Veto 5 vermelde
rekeningnummer. Dank zij deze grote
som geld kan het Universitaire Gele
Kruis zijn werk in Libanon op een
degelijke manier verderzetten. •

NATRAP
Wie In het Vlaamse perswereldje wint de
raid om een eksklustviteit ? Het Nieuws--
blad of De Morgen? De meest eksktu-
siviteitsgei!e krant 'zal zichzelf verraden
ren tevens een belofte aan ons verbreken) ,
door reeds op vrijdag 3 december enige
inlichtingen los te laten over ons interview
met NSV!MLB. 't Is maar dat ge 't weet,
niewaar' WIV


