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'Oidipus', de tweede eigen pro-
duktie van 't Stuc, op p. 3 grondig
doorgelicht.

Veto-pamflet was
1 April Vis:

Dit jaar vielen 1'april en goede vrijdag
op dezelfde dag. Naar aloude, goede
gewoonte hebben we een mop getapt,
en vis gegeten.

Wilfried Allaerts

of ·MuntCruise
Dewoordvoerders van het

'Comité de lutte pour la
souvegarde de la régio

florannoise' zijn formeel. Vol-
gens hun militaire informatie-
bronnen neemt de beslissing om
kernraketten in West-Europa te
plaatsen, reeds in juni e.k. en dit
om de massale vredesdemon-
straties die gepland zijn in het
najaar, de pas af te snijden. De
eerste raketten die zullen geïn-
stalleerd worden m.n. deze in
Graham in Engeland, zullen
reeds ter plekke zijn vanaf sep-
tember 1983. Het is enkel mas-
saal verzet - het meest efficiënt
is het verzet van de plaatselijke
bevolking - dat de plaatsing
nog kan tegenhouden. Dat de
Belgische regering haar oog
heeft laten vallen op Florennes
om de raketten te installeren,
verwondert het Comité geens-
zins, gezien de zwakke oppositie
in Wallonië op vlak van de
vredesproblematiek.
C._2- ij u'.' mei~1982:"aan-

in FloreiliiëS

verkiezingen was de plaatsing van
kernraketten dan ook geen 'stnjdpunt,
net alsof er hierover een stille overeen-
komst bestond tussen de politieke
partijen.

Tindemans op een parlementaire
vraag van de PSC'er Hardy de Beau-
lieu een theoretische studie, Florennes
als de meest geschikte 'site' had
opgeleverd.

Het Amerikaans gespecialiseerde
weekblad Aviation Week and Space
Technology wist in zijn uitgave van 21
maart 1983 te melden dat de lucht-
machtkolonel Terrasson, tewerkge-
steld op Defensie, beweerde dat de "de
keuze van de Belgische regering inder-
daad gevallen was op 'Florennes'.
Blijkens een bericht in De Morgen van
26 maart 1983 zou de woordvoerder
van Defensie, kolonel De Meulenaere
deze stelling van Terrasson bevestigen.

Marc Solbreux van het Comité
verwijst ook naar een geheimzinnige
uitspraak van staatssekretaris Knoops
dat niet alleen in Florennes wordt
onteigend. Dit zou er volgens eerst-
genoemde op kunnen wijzen dat men
diverse basissen in België klaarmaakt.

In geval van konflikt worden bat-
terijen met de kernraketten immers op
een mobiel konvooi geladen, en van
basis tot basis gereden - gesteld dat
men hiertoe nog de mogelijkheid heeft.

De eerste eis in het platform
waarrond het Comité mobiliseert voor
de betoging op 23 april in Florennes is
dan ook 'Neen uan de plaatsing vän
raketten. Niet in Florennes. Niet In

België. Niet in het Oosten. Niet in het
Westen.' Florennes wil niet het Hiro-
shima van morgen zijn!, stelt men in
een pamflet.

De aangekondigde betoging in Flo-
rennes op 23 april e.k. wordt door de
plaatselijke bevolking, omwille van de
speciale rol van de luchtmachtbasis in
het ekonomische leven van de regio,
met nogal wat argwaan bekeken. De
situatie roept herinneringen op aan de
betoging tegen kernenergie in Mol in
1980. Ook hier betrof het een regio
waar velen hun broodwinning gekop-
peld zagen met hetzij Eurochemie, de
kerncentrale in Mol of Belgonucleaire.
Ook daar was in de dagen voor de
betoging sprake van een door be-
paalde media opgefokte hetze tegen de
komst van de betogers.

Het Comité drukt daarom al een
hele tijd sterk op het ekonomisch
argument, als zou de installatie van de
kernraketten en de komst van Ameri-
kaanse militairen insgelijks het vertrek
betekenen van de Belgische militairen
uit de basis. Dat zou een serieuze
aderlating betekenen voor de streek,
niet alleen voor de handel, maar ook
voor de scholen, het kulturele leven
e.d.

Uit ervaring immers weet men dat
Amerikanen doorgaans hun eigen
winkels meebrengen. Ook zou de weg
tussen Corenne en Florennes, die nu
deels door de basis loopt, niet geduld
worden door de Amerikanen, wat
Florennes als handelscentrum zou
afsluiten van diverse dorpen zoals
Rosée, Morville, Flavion en Corenne.

De kommercanten weigeren echter
standpunten in te nemen uit schrik
klanten te verliezen onder de mili-
tairen. Doch in een anoniem interview,
dat door het Comité werd verspreid,
stelt een militair dat er veel onge-
noegen leeft onder zijn kollega's in de
j)a$is, en dit o.m. omwille van de
kOine'nde overplaatsingen. Het is mede
op dit niveau dat het Comité het verzet
poogt op gang te krijgen, en die geleid
heeft tot een ander onderdeel van het
pla tform van de betoging: .Neen aan
het vertrek van de Belgische militairen
uit Florennes: Neen aan de komst van de
buitenlandse (Amerikaanse) militairen
in Florennes',

Toen in het begin van de zestiger
.jaren de NATO, Amerikaanse mili-

Grote drukte en
militaire kontrole

Marc Solbreux van het Comité wijst
ons op de strategische ligging van de
autostrade die Zee brugge met Frank-
furt verbindt, en die een heel net van
militaire basissen met elkaar verbindt
(zoals bv. Florennes). Hij wijst in dit
verband op recente Amerikaanse in-
vesteringen in Zeebrugge, en op het
militair belang van de uitbreiding van
de luchthaven in Frankfurt, die het
afgelopen jaar op zoveel verzet is
gestuit.

Langs deze autostrade liggen ook
een paar basissen in West-Duitsland,
waarvan het bekend is dat er kern-
raketten zullen worden geïnstalleerd
zoals bv. in Bigburg. Het afgelopen
jaar zijn in de luchtmachtbasis grote
werken uitgevoerd. Een speciale elek-
triciteitslijn werd aangelegd, die recht-
streeks aangesloten werd op de kern-
centrale in Chooz, die slechts op 15
kom ligt van Florennes. Diverse wegen
naar de luchtmachtbasis toe werden
verhard, en dit op kosten van het

1IIIiII! Ol4_~

ALLES OVER DE AKTIVITEITEN VAN
DE STUDIEDRUKKER IN DE VETO-
SPECIAL MIDDENIN DIT NUMMER.

een Goede Vrijdagstijl iedereen op-
roepen een kaars voor het raam te
plaatsen en of in de fakkeltocht mee
opstappen. Wegens vroegtijdig ver-
laten van de vergadering kunnen we
niets over het resultaat meedelen ...

Binnen de strategie van het Comité
is deze betoging bedoeld om het
zelfvertrouw en bij de mensen weer wat
op te vijzelen, "Er is teveel fatalisme
bij de mensen. Z.: geloven dat er toch
niets aan te doen is .....

tairen wou kazerneren in de lucht-
machtbasis van Florennes wekte dit
binnen de kortste keren zo'n verzet op
vanwege de plaatselijke bevolking, dat
de Amerikanen met hun nucleair spul
elders verhuisd zijn. Diverse aksiden-
ten, bv. het neerschieten van smokke-
laars door veiligheidsagenten, hadden
kontitue gevechten tot gevolg in
kafees ...

Onteigeningen
De onteigeningen vormen nog een
verhaal apart. De boeren zijn in feite
zozeer in onderlinge konkurrentie
verwikkeld dat zij de onteigeningen
van een 'kollega' vaak niet zo erg
vinden. Heel vaak betreft het pacht-
gronden, en in diverse gevallen tot nog
toe was de eigenaar een zekere graaf.
die zeer welwillend de centen binnen-
reef. Marc Solbreux verwijst hierbij
naar de oprichting van de basis tijdens
de tweede wereldoorlog. toen de
Duitse Luftwaffe de basis in gebruik
nam, en de onteigeningen geschiedde
door de Duitse SS. De dokumenten
terzake met bv. de aangehaalde argu-
menten, konden net zogoed in deze
periode geschreven zijn. stelt hij, zich
baserend op een studie van deze
dokurnenten in de platselijke biblio-
teek.

De meerderheid van het Comité
weet dat elke agressieve daad bij de
betoging zal moeten achterwege blij-
ven, wil men de regio niet volledig
buitenspel zetten. Het Comité heeft
zich o.m. reeds gedistancieerd van de
spuitakties, die ondernomen werden
tegen de 'rnissiles'. Als we zondag-
avond lO april op een vergadering in
Fforennes aanwezig zijn, wordt er
urenlang gediskussieerd (zeg maar ca.
ruziegernaakt) of het initiatief van de
leden van een VIA-werkkamp ( die
gedurende aan tweetal weken helpen
bij de voorbereiding van de betoging)
om in de straten van diverse dorpen
een fakkeltocht te houden, niet be-
grepen zal worden als een 'daad van
agressie'. Deze VIA-werkers wilden in

(foto overgenomen met toestemming van Lieve Colruyt/De Morgen)
De betoging konkreet

De betoging op zaterdag 13 april
vertrekt omstreeks 1-t.00 uur vanuit
een drietal dorpen buiten Flerennes nl.
Gerpinnes. Onhaye . en Philippeville,
Wegens verbod van de burgerneester
van Gerpinnes verhuist deze start-
plaats in laatste instantie naar het
nabije Hanzinue. Vanuit deze plaatsen
- VAKA heeft opgeroepen om naar
Philippev ille te trekken - vertrek men
met een autokaravaan via verschil-
lende dorpen naar Flerennes.

In Flerennes wordt om 17.00 uur
betoogd (te voet) en gedurende de hele
avond is er animatie voorzien. Het
Aktiekomitee voor de Vrede (ex-
Aktiekornitee tegen de 100 miljard
wapenaankoop) legt bussen in. Tiket-
ten (aan ca. 200 fr.) zijn te koop bij
Jan. Lepelstraat 36, Leuven (016/
2271 00). De bussen vertrekken om
11.00 uur ts morgens aan het Ladeuze-
plein. VAKA-Leuven vertrekt op dat
ogenblik met een autokaravaan (ook
aan het Ladeuzeplein). Inlichtingen in
dit verband zijn te vinden bij Piet.
Elcerlyc-Leuven, Blijde Inkomststraat
us. Leuven (016/239692). Het ge-
noemde Aktiekomitee richt ook nog

'ëen informatie avond in rond deze
problematiek. 'Kernraketten in Flo-
rennes?' met twee woordvoerders van
het Comité uit Florennes en een
deskundige van Sevi nl. Bernard
Tuyttens. Deze avond gaat door op 21
april om 20.00 uur in de Proletaar
(Mechelsestraat, Leuven).

Luc Vanheerentals

zouden worden geïnstalleerd, hebben
een aantal jongeren zich aan het wekr
gezet om ter plekke het verzet op gang
te brengen.

Onder auspeciën van het gemeente-
bestuur werd een referendum georga-
niseerd, waarbij echter geen enkele
politieke partij zich inhoudelijk enga-
geerde. Er was een opkomst van
41,55 % dewelke voor 75,7 % tegen de
installatie van de raketten stemden.
Het referendum vond plaats op 27
juni. Op 11 juni 1982 had de Besten-
dige Deputatie van de provincie Na-
men zich reeds uitgesproken tegen de
plaatsing, en op 16 juni 1982 nam de
Waalse gemeenschapsraad een soort-
gelijk standpunt in.

Ministerie van Defensie. De auto-
strade die Philippeville verbindt met
Ciney, met strategisch belang voor de
basis, werd plots met grote snelheid
voltooid, waar voorheen de werken
jaren hebben aangesleept. Ter plekke
is woongelegenheid voorzien voor
zo'n 800 Amerikanen. Met een spoed-
procedure zullen gronden worden
onteigend om de luchtmachtbasis uit
te breiden, hetgeen aangekondigd
werd in het Staatsblad van 8 september
1982.

De militaire kontrole in de basis zelf
is opmerkelijk toegenomen. Zo zijn er
bepaalde delen van de basis die sinds
.kort slechts toegankelijke zijn voor
enkelen, en is een deel van de
infrastruktuur bijv. sportzalen, die
voorheen voor het publiek toeganke-
lijk was, sinds enige tijd gesloten. De
kontrole rond de luchtmachtbasis is
ook sterk toegenomen, en diverse
journalisten of 'politieke toeristen'
mochten dat de jongste tijd tot hun
'spijt' ervaren (o.m. een Nederlandse
TV-ploeg, een journalist van De
Morgen, iemand van VAKA e.d.)

Werk in eigen streek
Het Comité voert een moeilijke strijd
in deze regio, omdat in de luchtmacht-
basis in Florennes er zo'n 1300
manschappen gelegerd zijn, waarvan
er in een straal van 20 km rond
Florennes, zo'n l000-tal woonachtig
zijn. De fusiegemeente Florennes telt
zo'n 10800 inwoners, wat inhoudt dat
het leger een belangrijke ekonomische
faktor is in de streek. Ofwel is men
tewerkgesteld in de basis, ofwel ver-
dient men zijn brood in de handel met
d'ë"militairen. Winkeliers durven zich
bijgevolg niet solidair tonen met het
Comité uit schrik dat ze minder
verkopen. De militairen zelf houden
hun mond uit schrik voor sankties.
Tijdens de jongste gemeenteraads-

Hiroshima en Florennes
Aanwijzingen dat al die drukke akti-
viteiten op en rond de basis wel
degelijk verband houden met de
voorbereidingen die getroffen worden
om eerlang de kernraketten te instal-
'Ieren in Florennes, vindt men in de
diverse uitspraken van politici in die
zin. Op 14 december 1982 antwoordde
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LEZERSBRIEVEN
K.U.Leuven praat

veel...
Geachte redaktie,
Van deze gelegenheid wil ik gebruik
maken om één van uw medewerkers,
L.D.M., te congratuleren voor zijn
bijdrage tot zijn vredeswerk.
Ietwat verwonderd vernam ik name-

lijk in Veto 1983, nr. 23, van genaamde
reporter, dat de afdeling Internatio-
nale betrekkingen 'militair' onderzoek
verricht en vredesbewegingen 'micro-
ficheert'. Ik zou het ten zeerste op prijs
stellen ietwat meer te vernemen over
mijn onderzoekswerk, of is de auteur
misschien onderhevig aan het 'My
peace, wright or wrong. Don't be misled
by the facts' syndroom.
Met groeten,

Prof. L. Reychler

Aan alle verbolgen
moralisten

Enkele jaren na Humo plaatst U in
Veto enkele artikels over verborgen
sexisme, opgepoetst met recentere
voorbeeld-reklarnes.
Dit heeft blijkbaar uw breedden-

kendheid zodanig verruimd dat een
nieuwe, kruistocht kon starten. Weg
met vunzige, gefrustreerde tekenaar-
tjes die schunnige verhaaltjes tekenen
in hun eenzame zolderkamertjes en

, deze in het kuise Veto plaatsen.
De heksenjacht op de blote tieten is

geopend.
P.S. Worden nu eindelijk al die

aanstootgevende doeken uit het Lou-
vre verbrand?

Christophe Deblaere

Valkfeest
Geachte redaktie,
Veel woorden wens ik er niet aan vuil
te maken, maar het moet me toch van
het hart dat ons presidium enigszins
ontgoocheld was over de manier
waarop u het Valkfeest behandeld
hebt. Ons artikeltje werd gewoonweg
in een zo klein mogelijk hoekje
gewrongen, zonder illustraties, op de
allerlaatste pagina.
Veto voelt zicht 'te serieus' mis-

schien om zich met feestjes bezig te
houden?
Het zou Veto ten goede komen, wat

meer bij zijn leest te blijven. Het past
niet dat een 'studentenblad' de meer
studentikoze aktiviteiten doodzwijgt
of verdringt naar roddelrubriekjes.
Twee jaar geleden mochten we reke-
nen op een opvallend voorpagina-
artikel. We hadden graag ook nu een
beetje publiciteit van uw medium
meegepikt. Dat mag wet voor iets waar
veel werk en geld wordt ingestoken, of
niet?
Studentenblad, terugkoppeling

naar de kringen, nieuws uit de krin-
gen .... poeh! G V I'· duy er In en,

VRG-prezes 82-83

Gentse toestanden
Als aanvulling op Uw artikel zou ik
graag de achtergronden belichten van
hoe de infrastruktuur te Gent gegroeid
is en wie er belang bij heeft om zoiets in
stand te houden, en ten koste van wie.
'Dankzij de studentenrevoltes van

'68 mogen de studenten nu zelf
beslissen waar hun financiën naar toe
gaan. Voorwaar een lovenswaardige
gedachte ware het niet dat de linkse
beweging, toen erg in trek, alles
monopoliseerde onder leiding van
VVS en ervoor zorgde dat zij de
financiën konden beheren. De.statuten
waren immers zo opgesteld dat de
ingezetenen - i.C. de linkse verenigin-
gen moesten beslissen wie als nieuw lid
werd aangenomen, zodat het systeem
zelfbevestigend werkte. De balans na
15 jaar is dat VVS-SVB, in feite geen
echte studentenvereniging, alle macht
naar zich toegetrokken heeft en daar-
bij alle statuten overtreedt om deze
macht te behouden. Op uitzondering
van een paar zijn alle aangesloten
verenigingen in het Politiek Konvent
linkse verenigingen, die elkaar boven-
dien overlappen zowel kwa samenstel-
ling als kwa werking, een werking die
er trouwens vooral in bestaat anti-
kampagnes te organiseren tegen het
NSV, met z'n 200 leden veruit de
grootste Gentse studentenvereniging
van politieke aard, zodat het Politiek
Konvent, ten gevolge van deze politie-
ke intrieges, zijn veto stelde tegen de

opname van het NSV.
Veto, het Leuvense studentenblad,

begint een klaardere kijk te krijgen op
de Gentse situatie dan sommige au-
tochtone Gentse studenten. Zo is het
ook Veto opgevallen, dat "De PK-
voorzitters krijgen het steeds moeilij-
ker om de boel in de hand te houden.
Zo leidde een konkreet geval van NSV
(één van de verenigingen die aan alle
kriteria voldeden, maar desondanks
wordt de erkenning geweigerd) dan
nog eens tot ekstra moeilijkheden
omdat de Sociale Raad achteraf een
herbeschouwing van het dossier vroeg'
(Veto 22, jg. 9)
Op de PK-vergadering van januari

had de Sociale Raad, een dwingende
adviesinstantie van het Vast Bureau,
om een herziening gevraagd van het
NSV-dossier, omdat zij geen enkele
basis kon ontdekken waarop NSV in
de vorige vergadering geweigerd was.
Op de bewuste PK-vergadering ston-
den 4 verenigingen op het programma
die hun toetredingsaanvraag hadden
ingediend, nl. Forum (geweigerd),
Europakring (aanvaard), de Voksu-
niejongeren, die geweigerd werden
op ideologische basis - ze hadden een
pamflet verspreid dat eindigde met de
groet Were Di, waarop het voor
Arbeid, MLB enz. duidelijk genoeg
was. dat Vujo bindingen had met
fascistische organisaties zoals Were Di
en TAK - en NSV. Toen NSVaan de
beurt was, deelden leden van MLB
liedjesteksten uit op de melodie van de
Blauwvoet, bewerend dat die teksten
opgesteld zouden zijn door NSV. Niets
is minder waar, maar daarmee was
toch weer eens het fascistisch gedrag
van NSV bewezen.
Na weer een brief van de Sociale

Raad stond op de volgende PK-
vergadering weer de opname van
VUJO en NSV op de agenda.
Op de dagorde stond 'Vujo moet

opgenomen worden, omdat de vorige
afwijzing een spijtige vergissing was'.
Waarschijnlijk had dit verband met
het feit dat de voorzitter van het PK, J.
Pourqoui - verklaard tegenstander
van NSV: "Zolang ik voorzitter van
het PK ben, zal NSV nooit opgenomen
worden, desnoods zorg ik daar per-
soonlijk voor", wat hem niet belet
nationalistische kafé's te frekwenteren
en VUJO-lid te zijn (wat z'n linkse
vrienden waarschijnlijk niet weten)-
naar het financiële hoofd van de RUG,
dhr. Van Hespe, is moeten gaan, die,
ofschoon zelf een KP-er, hem mee-
deelde dat NSV moest opgenomen
worden of dat hij er anders voor zou
zorgen dat de subsidiekraan voor alle
verenigingen dichtgedraaid zou wor-
den. Tevens werd Pourquoi erop
gewezen dat MLB zich de laatste tijd
nogal ondemokratisch gedroeg, waar-
op Pourqoui een motie van wantrou-
wen indiende tegen MLB en er zijn
voorzitterschap aan verbond. MLB
bleef, Pourquoi ging en het PK bleef
doen. alsof zijn neus bloedde.
Hopelijk komen Sociale Raad en

dhr. Van Hespe hun belofte na en
draaien ze de kraan toe. Binnen een
halfjaar ligt links op de knieën, NSV
zal wel overleven dank zij haar 200
leden.
Dat ik mijn schrijven niet richt tot

Uw zusterblad Schamper, hoeft U niet
te verbazen. Elk artikel dat er aankomt
en enigszins rechts is wordt er in de
pruIIemand gegooid. Ook al weet ik
dat U niet bepaald rechts te noemen
zijt, heb ik vertrouwen in U dat U op
dit vlak eerlijker zult zijn en ook Uw
oppositie aan het woord zult laten.

Paul Van Den Bossche, Gent
NSV-lid
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Pencoprint maakt een eind aan
tijdgebrek op de tekenkamer.

tijdwinst
Tijd die verspild wordt voor het uitvoe-
ren van steeds weer hetzelfde teken-
werk.
Pencoprint's Xerox 2080 vergroot en
verkleint tekeningen, illustraties, affi-
ches.
Maakt van oude tekeningen nieuwe. Su-
persnel. Gestoken scherp. Is een teke-
ning verbleekt of ingescheurd? Met
onze 2080 maken we er snel een keurige
afdruk van. Een wijziging? We drukken
ongefixeerd, vlakken het te veranderen
stuk uit en fixeren. Klaar voor de wijzi-
ging! .

afdrukmateriaal
A1 of 620 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Normaal papier, kalkpapier, tekenfilm
(polyester of acetaat)

Op een stadsbank in het stadspark
zitten vier mannen. De eerste is
Boudewijn I (1), gekend van oud-
strijdersfeesten en 'De Zwijger'.
Naast Bo heeft Johannes-Paulus II
(2) plaatsgenomen, terwijl hij de
zandkorrels van zijn lippen likt.
Mauroy III (3) heeft het volgende
stukje bank bezet en leest 'Libé'
met de krop in de keel. Naast de
'Franse premier zit niemand en
dààrnaast vond Martens V zijn
stekje, een brief van Manu Ruys
onder de oksel.

Naschrift van PT J & WW:

niet te groot
en niet te klein

, • ' .... ... 'J. '.I~.~
Pencoprint's 2080, zorgt ~rvopr dat uw
afdrukken altijd precies op maat zijn.
Iemand die met een miniem onderdeel
van een grote tekening bezig is, hoeft
niet moeizaam te frunniken in een klein
hoekje van die hele lap. En een ander die
op het werk maar een klein plekje tot zijn
beschikking heeft, hoeft niet te worste-
len met een half papieren voetbalveld.

originelen
AO of 914 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Niet lichtdoorlatend, doorschijnend of
transparant.

Alvast <tank,het is de eerste keer dat wij
vanuit 'die' hoek in dergelijk lovende
bewoordingen geluk worden gewenst
voor onze artikelenreeks. Tocheven uw
aandacht voor het volgende:' deze
lezersbrief bewijst eens te meer dat je
een artikel volledig moet lezen. D.w.Z.
ook tussen de regels, en niet alleen de
dingen die je graag leest. Soit, 'genoeg
gemoraliseer. Maar secundo - en da's
al véél belangrijker - is de bewering
over ons zusterblad Schamper pure
nonsens. De hoofdredakteur van het

. Gentse studentenblad is in eigen per-
soon in het Gentse NSV-kafee geweest
om de lezersbrief op te halen, vernamen
wij uit goede bron. Maar toen bleef de
re~~tiewaarzewas(ofwaszeern!et?). Het doek gaat open en de
WIJ hopen dat het Gentse NSV In het souffleuse valt in slaap.
vervolg ook 'haar' studentenblad een
faire behandeling geeft. , (2) ,In de naar;n,v8:'"1d~ vader ...

Wim Verhelst & Pleter T Johck -, CS) Qu'est-ce qu'iI dit?

PENCOPRINT, TIENSESTRAAT 36 TEL, 016.22.10.39

Het ei van newton

Om de bank vol te schuiven en
om het verhaal kleur te geven
neemt André Klisjee (4), die in
'Koning Oidipous, een queeste'
bijvoorbeeld de rol van koor zou
spelen, ook de bocht naar het park
en kruipt met zijn termos tussen (3)
'en (5).

(4) Hij weet niet meer hoe zijn
vader heet.
(1) Maurice Oe Wilde kent mijn
vader.
(2) ... en de zoon en de heilige
geest.
(5) Als U het mij vraagt, deze bank
zit slecht.
(2) De mijne ook.
(4) Ja, maar ze kunnen niet alle-
maal Vandergucht heten.
(3) Vandeirkuucht, c'est son père
alors?
(4) Heeft er iemand een postzegel
bij?
(5) Lik de spiegel nat, "Sire
(1) vijnst rugpijn en gaat thuis bij
de kachel uithuilen, terwijl de
koninklijke kater spint en moeder
de vrouw chokolademelk opwarmt.
(3) Ou'est-ce qu'il a?
(5) Spit
(4) Werkt die ook in zijn tuin?
(2) Ik kweek palmtakken en mirre
in Castelgandolfo

14) Ligt dat in EI Salvador ?
(2) sluit de ogen, slaat een kruis en
een figuur, laat de wagen voor-
rijden en neemt één van alle
wegen, die naar Rome leiden.
(3) On a déjà perdu un roi en un
pape.

(5) De koning zie ik nog regel-
matig, de paus niet.
(4) Hebt U Uw televisie moeten
inleveren?
(3) Voulez-vous m'excuser? Mes
2000 francs sont dépensés.
(3) zoekt nog vruchteloos zijn
.American Express Card' maar
moet dan toch, net als zijn munt,
lagere regionen opzoeken, zuid-
waarts.

(4) Ziet ons hier zitten.
(5) Kruip wat dichter, dan voel ik
de stem van het volk beter.
(4) schuift bij, maar te dicht, zodat
(5) valt. (4) loopt glimlachend weg
en de pers neemt foto's van (5), die
aan (6) denkt.
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Parsifal of Peyskens ?

Een queeste naar echt teater
Een witgespoten schei kun-

delaboratorium, zonder
bunsenbranders maar met

waterkranen en aangepaste be-
lichting, is dat het teaterlabora-
torium - of altans een beeld
ervoor - van 't Stuc? In ieder
geval vormde het Laboratoire de
manipulations de chimie générale
het dekor voor het tweede luik in
het teaterwerk van 't Stuc,
'koning Oidipous, een queeste'.
Luik één was RoelofHartplein 4,
waarin aan de hand van de
teksten van Jan Arends, gede-
klameerd op een schrille, en
daardoor heel neutrale manier,
gezocht werd naar wat schrijven
is, hoe een tekst ontstaat. De
logische volgende stap is dan uit
te proberen hoe de tekst teater
wordt, 'werkelijkheid' wordt, en
dan zijn we natuurlijk aanbeland
bij het akteren. Of, zoals pro-
duktieleider Theo Van Rompay
in het programmaboekje
schrijft: 'Op deze manier is
Koning Oidipous een veruitwen-
diging van het teaterwerk dat
binnen de Stuc-muren geleverd
wordt. Dat werk koncentreert
zich op een akteursopleiding
enveneens onder leiding van
Paul Peyskens, waarbij het zoe-
ken naar het autentieke akteer-
moment en het schrappen van
alle konventionele teaterballast
centraal staat. Koning Oidipous
is een uitgezuiverde fase in een
dergelijk werkproces.' Vandaar
de dubbele queeste, eerst en
vooral de _.?:oektocht van Oidi-
pous naar zijn afkomst en naar
de'~Mltrl'van ltöMng· La-i-·
ous, ten tweede de zoektocht van
de akteur/aktrice: hoe spel ik
het nu, Oidipous of Oedipus? .

lijk zichzelf meenemen - zichzelf zijn
- in hun rol. Zij passen zich niet aan
aan de tekst van Sofokies, de tekst.
moet zich aanpassen aan hen, aan
hun hebbelijkheden, onderlinge rela-
ties en ruzies en het regie-koncept is
ook daarop gebaseetd. Protagonist
Oidipous (Lucas Van den Broeck) is
een groot kind, irriterend en onge-
loofwaardig in zijn uitspattingen.
Mark Lemmens, de antagonist, speelt
én Kreoon én Tiresias én de bode uit
Korinthe, allen personages die Oidi-
pous op een of andere manier tegen-
werken als hij de waarheid wil ont-
vluchten, allen ook gespeeld op de-
zelfde ongeïnteresseerde, hautaine, af-
standelijke manier. De hele irritante
Oidipous kan hem duidelijk geen barst
schelen, hij weet toch al hoe het
afloopt, nl. dat hij in zijn personage
Kreoon de enige winnaar zal zijn: hij
verwerft de macht over Thebe. Verder
zijn er nog Karen de Visscher die
Iokaste - die de waarheid niet wil
weten - en de herder - die de
waarheid niet wil zeggen - speelt, en
Vic Mees, de koorleider én de grote
vondst van het stuk. De Koorleider-
in het antieke drama ingevoerd om te
duiden en te begeleiden (cfr. de
lachsalvo's bij Amerikaanse soap-
opera 's) is de regisseur die 'stop' roept
als de akteurs (vooral Oidipous, die de
neiging tot chargeren heeft) uit het spel
vallen, en die al weet hoe het stuk zal
eindigen. Tijdens het tweede deel, als
alle personages ten tonele zijn ver-
schenen en hun onderlinge relaties
gedefinieerd zijn, zodat de eigenlijke
tragedie kan beginnen en de handeling
zich heeft verplaatst naar een immens
podium, te groot voor de vier akteurs,
doorprikt hij de illusie. Terwijl Oidi-
pous dichter en dichter bij de ver-
schrikkelijke waarheid komt en emo-
tioneel dieptepunt na dieptepunt zou
moeten beleven, zit hij in een schouw-
burgzetel te grinniken en beseft het
publiek dat het in de boot genomen
wo;'dt~ Zoals Lucas afgekeurd wordt
als hij het spel-element laat varen en
zich teveel identificeert met zijn rol, zo
.mag ook het publiek geen 'voyeur'

een eigen positief gelaat. Zijn energie
put het voornamelijk uit de negatie.'
Nu zal regisseur Paul Peyskens het

post-modernisme wel een irriterende
leugen vinden net zoals alle andere
ismen, toch is hij in zijn zogezegd
kompromisloze zoektocht naar het
'autentieke akteermoment' van één
premisse uitgegaan, van de radikale
twijfel. De zoektocht is een grote
seizoenopruiming geworden. Want
wat is nu het autentieke akteer-
moment ? Men had van het stuk
kunnen verwachten dat het duidelijk
zou maken waarom gespeeld wordt en
wat de middelen zijn, en dat doet het
niet. Het maakt wel duidelijk wat de
beschikbare middelen niet zijn. Kan
het spel wel eerlijk gespeeld worden?
Kan de queeste wel iets opleveren? De
tekst wordt een leugen, de akteurs
bedriegen je terwijl je erbij staat en
uiteindelijk weet je als toeschouwer
ook niet of dat bedrog logisch gezien
ook geen spel is. Verwarrend, en de
queeste moge dan al bij voorbaat
nutteloos zijn, deze 'still' uit de
zoektocht is in ieder geval een intri-
gerend stuk teater, zij het met een
aantalonevenwichtigheden onvermij-
delijk verbonden aan het improvisatie-
koncept - goede vondsten worden in
sommige voorstellingen te nadrukke-
lijk uitgemolken, een kraantje open-
draaien met je voet is leuk, maar
nutteloos -. Op een inventieve manier
werd gebruik gemaakt van de gegeven-
heden van de beschikbare ruimte, die
mee het stuk hebben helpen bepalen
zonder het verstikken in een teveel aan
effektjes. Opmerkelijke akteerpresta-
ties ook - voor zover het natuurlijk
opgaat, gezien de opzet van het stuk,
daarover een oordeel te vellen -,
vooral van Karen De Visscher als
herder en als een vampachtige Iokaste
en van Mark Lemmens als een onder-
koelde Kreoon en Tiresias. 'Koning
Oidipous, een queeste' is een nieuw
bewijs voor de kontinuïteit en het nivo
van de Stuc-werking. 'Koning Oidi-
pous, een queeste' is een interessante
voorstelling. Peter De Jonge

Pieter T'Jonck

Akteren is liegen, de inherente
spanning tussen de woorden uit de
geverfde mond van een akteur en hun
schaduw in druk zorgt ervoor dat
ongeloofwaardigheid een vast rekwi-
siet is. Men kan deze leugen verdoeze-
len, (naturalisme) laten eksploderen
(Artaud) of aksentueren (post-moder-
nisme) en er gebruik van maken als
dramatisch gereedschap, met als ge-'
volg dat het geleverde teater meer-
duidig wordt en niet alleen meer gaat
over een toevallige intrige maar met-
een ook over het wezen van teater zelf.
Zo zien we in 'Koning Oidipous, een
queeste' eigenlijk niet de myte van
Oedipus Rex, maar van het akteren.
De akteurs zetten zelf hun platform
op, knippen lichten uit en aan, Koning
Oidipous heeft de teatrale vorm van
een werkvoorstelling, waarbij de grote
lijnen - tekst, enter, exit, rekwisieten
- vastliggen maar de invulling over-
gelaten wordt aan de akteurs. Dat
heeft tot gevolg dat de akteurs niet
volledig samenvallen met de hen
toebedeelde personages, maar eigen-

worden, moet het het 'spel' beselTen.
De konsekwente vertolking van Oidi-
pous als een groot kind kan niet leiden
tot een aanvaardbare katharsis. De
evolutie bleek fake, het akteren heeft
de tekst gekorrumpeerd en de tragedie
wordt onderuit gehaald. Oidipous
krijgt dan ook niet de kans om zijn
eigen katharsis-scène te spelen op het
einde, de koorleider stuurt nu iedereen
weg en speelt nu zelf Oidipous. Met de
tekst in de hand brengt hij een
gruwelijke parodie op deze sleutel-
scène en op de emotionele speelstijl
van zijn kollega-akteur. De konven-
tionele teaterballast wordt 'geschrapt'.

Na Stucproduktie 1 Roelof Hart-
plein 4 viel de term Nieuwe Estetiek.
K.O. is duidelijk geen 'nieuwe estetiek'
- onzinnige term trouwens, wie dat
bedacht heeft teveel naar dekors en
aanfloepende lichtjes gekeken - on-
danks de mooie kleuren en de mooie
vlakken. Post-modernisme misschien?
Johan Thielernans schrijft in Etcetera
.2 'Post-modernisme heeft nauwelijks

(foto Leopold Oosterlynck)

Paul Peyskens, hoofddo--
cent van de teater kursus
van 't Stuc, zette vorigjaar

. een eerste Stuc-produktie op,
Roelof Hartplein 4. lederen at
uit een kritische ruif die erg
verdeeld was. Wij ook. Voor
Koning Qidipo~s, een queeste,
zijn tweede werkstuk, is Peys-
kens niet over één nacht ijs
gegaan. Het is niet enkel een
voorstelling geworden over de
Oidipous-stof, maar, zoals de
ondertitel suggereert, ook een
persoonlijke visie op wat écht
teater en akteren zou kunnen
zijn.
r
I

romantische 'Grübler' (cfr. pseudo-
patetiek), als met het zich op technici-
teit beroepende en kreativiteit doden-
de akteren. Het resultaat is een
fascinerende queeste, een onderzoek
naar de autenticiteit van de Oidipous-
stof (Peyskens noemt de koning 'een
irriterende leugénaar', zie Stuc voor
Stuc) en van het akteermoment dat
zich als de belangrijkste teatereste-
tische uitloper van de eerste laag (de
Oidipous-stof) van de voorstelling
manifesteert.

Een scenische uitvergroting
De tweeledige stratifikatie die de
regisseur met 'Koning Oidipous, een
queeste' voor ~n heeft, is duidelijk
aanwezig in het hanteren van de

Dualisme
De Oidipous-stof behoeft geen onder-
titeling. Incest, twijfel en blindheid.
Een wit laboratorium dient als dekor
in het eerste deel. Ongeprofileerde
akteurs bewegen zich in deze ruimte,
een blauw speelplatform wordt opge-
bouwd. Plots stellen de akteurs zich als
personages voor: Oidipous (Lucas
Van den Broeck), zijn opponenten
(gebundeld in Mark Lemmens) en de
scenische voorstelling van de regis-
seur (Vic Mees). De 'stagegrouping'
onthult een dualisme: de dramatische
Oidipousfabel en, direkt daarop geënt,
de realiteit van het teater. Kortom: de
scène in de scène en de akteurs over
personages én akteurs steunen op het
plot, maar bestaan toch autonoom als
een tweede betekenislaag. Le théatre
pour Ie théatre?

'Akteerstellingen '
Wat in de voorstelling vooral de
aandacht trekt, zijn dê verschillende
akteerstijlen. Het schijnheilige van de
Oidipous-figuur en van de omringende
personages maken een psychologise-
rende of naturalistische akteerstijl tot
een vals 'werkinstrument': de twijfel
en onzekerheid worden beter gediend
door gedeformeerde 'akteerstellingen'
zoals ze in het programmaboekje
genoemd worden. Deze akteeroptie
biedt in ieder geval een grotere
speelruimte aan het kreatieve entoe-
siasme van de individuele akteur. Een
vergrote, maar ingehouden pseudo-
patetiek bij Lucas; als de teater-
estetische opponent daarvan de ge-
koncentreerde onderkoeldheid bij
Marc. Daarnaast is Vic de 'regisseur'
die zowel 'zijn' akteurs aan de leiband
houdt als sarkastische knipoogjes naar
het publiek werpt. Blijft nog Iokaste
(Karen De Visscher), de 'femrne
fatale', die een nogal koel- agressieve
lichaamstaal 'spreekt'. Zo veegt Peys-
kens de vloer aan zowel met de
traditionele visie op Oidipous als

dekorelementen in het eerste deel. Het
blauwe speelvlak is een uitdrukking
van de 'locus amoenus' zowel van de
menselijke, als de teatrale leugens.
Vanuit de scherpe kilheid van het
omringende, witte dekor worden aan-
vallen op dit tweeledige masker gelan-
ceerd ; bij waarheidsreleverende krisis-
momenten zal hij gedwongen het
blauwe vlak moeten ontvluchten. Het
tweede deel, in een driedimensioneel
dito blauw, verscherpt het konflikt
tussen leugen en waarheid. De drei-
gende ontmaskering van de leugen
dwingt Oidipous zich terug te trekken
in een uitvergroting van diezelfde
leugen. Oidipaal tematisch wijst dit
erop dat zijn zelfbegoocheling hem tot
aan de rand drijft. Teaterestetisch wijst
dit op een kritiekloos en halsstarrig
vasthouden aan zijn valse akteervorm.
Vic Mees' optreden als regisseur (in het
eerste deel) groeit aan het einde van de
opvoering uit tot een grotesk-paro-
diërende afrekening met een hardnek-
kig blind-zijn voor de eigen, mense-
lijke tekortkomingen en zijn huichel-
achtige akteervorm. (Brecht noemt
dit: 'Oh-Mensch-Dramatik' in "Bei
Durchsicht meiner ersten Stücke")

Teater!
Peyskens als regisseur heeft zich,
volgens onze teaterervaring, niet laten
verleiden tot dwangmatige, verlam-
mende richtlijnen. Hij heeft z'n ak-
teurs de mogelijkheid geboden hun
kreatief entoesiasme vrijelijk te ont-
plooien. Een uitgekiende dramatur-
gische analyse, een functioneel en
uniek decor en vooral, dit mag
onderstreept worden, entoesiaste ak-
teurs maken deze zogenaamde 'werk-
voorstelling' tot écht teater.
Een gepaste hekkensluiter van het

teaterseizoen 1982-'83, tenzij ... 'King
Lear' in een regie van Jan Decorte het
tegendeel zal bewijzen.

Paul Verduyckt
Eric Vanhaeren

I~I~I)I~I~
GRAM MOF OON PLATEN

ook tweedehands elpees
(aankoop en verkoop)

sonqbooksposters
t-shirts

., cassettes
fantasiejuwelen - badges

»c<m
:rJ
-Im
Z
-I-T.IENSESTR. 35

~ _... , ~.. , • ~ , ".. • • t
LEUVEN m



4 Veto, jaargang 9 nr. 25, dd. 22 april 1983

We krijgen wel eens van lezers de (spijtig genoeg meestal mondelinge) reaktie dat de reeks van de
Vlaamse Uniefs te technisch wordt. Vooral dan als het gaat om de beleidsproblematiek van de universiteiten: wat heeft dat uitein-
delijk nog te maken met het dagdagelijkse studentenleven?
Véél, zou zou wel eens kunnen blijken uit onderstaand artikel. Want aan de Gentse Rijksuniversiteit hebben de politiek en finan-
cieel-ekonomische officieel bewandelde wegen zowel als de dito achterpoort jes zwaarwegende reperkussies op de kwaliteit van
het onderwijs ... dus, 'het' leven van de student. Hoe kan het ook anders: een degelijk uitgebouwde studiebegeleiding komt niet
verder dan het terzake wishful thinking, het rektoraat - zo werd ons in het oor gefluisterd - is een waterhoofd. Een zwellende
rivier, het administratief en technisch personeel doen de dijken scheuren, terwijl er 'zou moeten' bespaard worden.
En wie moet besparen? Alvast niet de hardste schreeuwers en lobbyisten: het kleine grut is de pineut. RUG deel II : de student de
dupe?

RUG deel 2
De Gentse Rijksuniversiteit staat

niet bepaald bekend om haar
zorg voor de studenten. Studie-

begeleiding en didaktische kontrole zijn
er al sinds jaar en dag een dode letter, in
tegenstelling tot VUB, KUL of Limburgs
Universitair Centrum bv. Niet dat het
juridisch kader van de universiteit studie-
begeleiding in de weg zou staan, integen-
deel, maar de benoemingspolitiek aan de
RUG wordt teveel gekleurd door de
"zucht naar combinazione, de lafheid
positie te kiezen" om veel inhoudelijke
eisen aan bod te laten komen.

Zoals studiebegeleiding,dus. Men verbergt zich
dan achter drogr.edeneringen. Zoals A. Bonte
(Studie-Advies, RUG) het ons zo mooi voor-
kauwde: "Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. De
slaagpercentages in Gent zijn vergelijkbaar met

__..,
Student diergeneeskunde onderzoekt zieke
paarde/ever te G. Volgende week verneemt U
meer over de problemen in deze fakulteit.

(foto Wim Verhelst)
die in Leuven. Een monitoraatssysteem maakt
het alleen menselijker." Hij zegt er dan wel niet
bij dat de repetitorburo's in Gent, bij gebrek aan
beter, bloeien als nergens anders, ondanks hun
verderfelijke praktijken.
Dossier studiebegeleiding van het FK: "Een

kwalitatieve begeleiding naar optimalisering van
studiemethodes toe of naar inzicht in de leerstof
is er niet bij. Met allerhande truukjes wil men
mensen erdoor sleuren." Repetitors is the drug;
na een paar jaar kan je niet meer zonder de
diensten van de repetitoren, is gebleken. En dat
was nog allemaal zo erg-niet, was het niet dat hun
optreden een ware aanslag is op de demokra-
tisering van het onderwijs: de prijzen gaan van
17500 tot 100000 fr. per jaar. Weinigen aan de
RUG schijnen trouwens te beseffen dat er een
onderscheid bestaat tussen 'universitaire ont-
plooiing' en je 'door je examens worstelen'. Nog
minder mensen zien in dat studiebegeleiding ook
belangrijk is om haar

Signaalfunktie
Via het begeleiden kan informatie verkregen
worden over gebreken in het onderwijs. Infor-
matie die nu slechts mondjesmaat ingewonnen
kan worden door spreekuren van het onder-
wijzend personeel (OP), door begeleidings- en
werkzittingen. Die voorzieningen funktioneren
echter niet werkelijk als een alternatief voor een
-studiebegeleidingssysteem. Dat de nood zich
werkelijk doet voelen, blijkt uit het volgende. De
dienst Psychologisch Advies voor Studenten
(PAS) krijgt zoveel mensen over de vloer die niet
worstelen met psychologische, maar met studie-
probiemen, dat zij besloten een blok-wijzer uit te
geven. En wat te denken van studentenkringen
die zelf, met alle problemen vandien, een
monitoraatssysteem proberen op poten te zet-
ten? Gent mag dan al "een grootwarenhuis zoals
Leuven" (Bonte) zijn w.b. het aanbod van
studierichtingen, de kwaliteit van de koopwaar
wordt er meer in twijfel getrokken.
Nadat hierover een ophefmakend rapport

gepubliceerd werd door een groep studenten,
besloot de Akadernische Overheid een paar
verkennende projekten op te zetten. En daar gaat
het zeer goed mee, aldus rektor Cottenie, "dat
levert resultaten op". Maar aan de RUG gaat
alles goed volgens de rektor (enkel op de
bevoogdende ministeries wordt er geknoeid).
Wij hebben zo onze twijfels.

Bankroet
Er is een tijd geweest dat het geld niet opkon. Nu
gaat het slecht. Zeer slecht. Zeker aan de RUG.
In de loop van de jaren zeventig werd de

geldkraan van de overheid naar de universiteit
steeds meer dichtgedraaid, de RUG bleef zitten
met teveel personeel, teveel gebouwen en te

I weinig spaarcen~jes,..D...,volma.chtmiaaJ:re.gdQ:I

•• de student de dupe?
omtrent de universiteiten deden de eerbied-
waardige instelling bijna de das om.
Oorzaken? Een ongekontroleerde stijging van

de personeelsbezetting - gedurende de periode
1958-1967 steeg het OP met 50%, het WP met
200% en het Administratief Personeel met
700%! Logisch dus dat er steeds minder geld
overbleef voor de werkingskosten. Toen in 1971
de financieringswet van de universiteiten uit-
gevaardigd werd (waarin o.a. de personeels-
omkadering vastgelegd werd) bleek de RUG
plots veel te veel personeel te hebben. Daarwerd
door bijkredieten en afvloeiingen een mouw aan
gepast, maar in '77 werden die jaarlijkse
kredieten geblokkeerd op het toenmalig nivo, en
vanaf '82 worden ze elk jaar met 1/7 gere-
duceerd. Daarbij kwam de vervelende neiging
van de overheid om de toelagen per student
jaarlijks meer aan begrotingsimperatieven dan
aan evolutie der kostprijzen aan te passen.
Het weg te werken tekort liep begin dit

akademiejaar zo op tot 440 miljoen voor per-
soneelskosten, tekort dat voor een deel op de
werking verhaald wordt.

RUG: baksteen in de maag
Er werd ook nogal lichtzinnig gebouwd destijds.
Het nieuw gebouw van de farmacie, bijvoor-
beeld, voltooid in '80, herbergt slechts 60
studenten, maar kostte 400 miljoen. En dat
terwijl andere, bruikbare gebouwen leegstaan.
Overigens hebben alle universiteiten meer ge-
bouwd dan voorzien was in de wet van '70, maar
de RUG blinkt hierin werkelijk uit. ln '78 bleek
deze unief 240 000 m2 méér gebouwd te hebben
dan de 320000 m2 die het normenbesluit van '74
vastgelegd had. Het rekenhof riep destijds in
wanhoop uit dat "de ministers gerold zijn door
de machtige rektorenlobby". Afgezien van de
lasten van afbetaltngen, heeft men nu ook af te
rekenen met de fors gestegen energie- en
onderhoudskosten, die men natuurlijk nooit
voorzien had, en die afgewenteld worden op ... de
werking, alweer.
"Hier gebeuren zaken die administratief

gezien wel moeten, maar beheerstechnisch
waanzin zijn", vertelde een RUG-ambtenaar
ons. En inderdaad, door een web van raden,
kornitees, bepalingen, verordeningen is de RUG
een tijd- en papierverslindende mallemolen.
Alles moet via het rektoraat (tenzij een of andere
lobby de zaakjes binnenshuis regelt, wat al meer
gebeurt), en voor de benoemingen van de
professoren bv., is een toestemming van Brussel
nodig. Niet bar efficiënt. Voor elke uitgave van
meer dan 100000 fr. moet een aanbesteding
uitgeschreven worden ... "maar iedereen weet
hoe dat -te omzeilen" (verschillende bronnen).

Tous en scène
Het wordt lastig voor de RvB om het ganse
zootje in de hand te houden. Alle maatschap-
pelijke geledingen inoeten er aan bod komen,
maar er zetelen allerhande mensen die niets met
akadernische vorming hebben te maken, uit het
bedrijfsleven, uit de vakbonden, uit de politieke
partijen ... U vraagt? Wij draaien!
Regeringskommissaris Van Acker : "De RUG

is veel te onmondig gekoncipieerd, veel te
verstaatst opgegroeid, veel te weinig beheerd".
Dat heeft zo zijn gevolgen. Gent kent een
onwaarschijnlijk aantal richtingen en kursussen
met nauwelijks of geen kursisten ; de benoe-
mingspolitiek binnen de fakulteiten en de RvB
ruikt niet erg fris (het gonst van de verhalen
daaromtrent, die doorde betrokkenen natuurlijk
steevast worden ontkend). Een aantal fakul-
teiten, vooral geneeskunde dan, slagen erin om
rondom hun werking en het beheer van het AZ
dichte rookgordijnen op te trekken eh arran-
gementen te treffen in hun voordeel. Zo bv. het
invoeren van de dubbele wedde à 90% (fakul-
tatief) als kliniekvergoeding aan professoren, om
de wildgroei aan privaatpraktijken tegen te
gaan; wie nauwelijks privé werkte, nam het
aanbod uiteraard aan, 75% van de professoren
zette echter vrolijk de (dus duidelijk zeer
lukratieve) privaatpraktijk verder, zonder dub-
bele wedde: .. Allesbleef dus bij het oude.

Lobby als hobby
Geneeskunde pleegt ook graag roofbouw op
andere departementen, zoals tandheelkunde
(afhankelijk van geneeskunde), dat nieuwe
gebouwen, die voor haar waren bestemd, zag
ingepalmd worden door de aesculapen. Dieren-
geneeskunde is een geval van touwtrekken apart;
volgende week komen we daar nog even op
terug.
In de loop der jaren zijn de 'eigen inkomsten'

(p.a.trt'11Çlni\l"1~.va~ d,e,universiteit gestegen tot
60% van de totale inkomsten. Dit bedrag is

nauwelijks aan reglementeringen onderworpen,
de RvB slaagt er echter ook niet in het degelijk te
beheren. Vooral m.b.t. het AZ wordt dit een
probleem, omwille van de stijgende kosten van
de meer dan 2000 personeelsleden die uit deze
pot moeten betaald worden. Komt daarbij de
algemeen deficitaire toestand van het ziekenhuis
(maar dat is natuurlijk een probleem van ale
Belgische ziekenhuizen). Dit alles neemt echter
niet weg dat er bv. nogjaarlijks voor een slordige
20 miljoen snoep-studie-reisjes worden gemaakt
door OP en WP, hoewel de bodem van het
patrimoniumvat maar al te duidelijk in zicht is.

Zie facts
Wat voel je als student hier allemaal van? In reële
termen is het geld voor de werking teruggelopen
tot 30% van het bedrag dat 15 jaar geleden ter
beschikking stond (1966: 200 miljoen voor
professorale diensten, 1980: 140 miljoen); de
aankoop van nieuwe apparatuur van enige
betekenis is nagenoeg stopgezet. .
Een assistent farmacie: "De labo's kunnen

gewoon doorgaan, we moeten alleen iets zuiniger
met de stoffen omspringen. Onze eigen in-
komsten beginnen echter kleiner te worden, er is
steeds minder werk. De industrie dopt tegen-
woordig haar eigen boontjes met de vele
specialisten die de universiteit aflevert, enz."
Rektor Cottenie vertelde ons dat "de universiteit
ten zeerste de persoonlijke initiatieven aan-
moedigt van professoren om gelden aan te
trekken uit de industrie", maar dat blijkt dus
steeds meer kopzorgen op te leveren, zeker als de
overleving van een afdeling ervan afhangt. Het
verhaal van de slapeloze nachten van professor
Pijck dissen we Je volgende week op.
De assistent vond de besparingen echter niet

zo'n kwade zaak: "Vroeger werd de helft
weggegooid; je moet maar eens in de kelders van
de gebouwen gaan kijken - het budget moest op
op het einde van het jaar, en men kocht dus maar
aan. Bijvoorbeeld een wasmachine van 750000
frank, terwijl eentje van 20000 het werk ook zou
kunnen doen." Geen ramp dus voor de
studenten, wel voor prof. Pijck,

Bib-bib, weg!
Hier en daar zijn de gevolgen echter ronduit
dramatisch. Rechten kreeg dit jaar bv. geen geld
van de RvB, de fakulteit moet de reserve van 10
miljoen die ze hadden opgebouwd (o.a. voor een
biblioteek) maar opgebruiken - waardoor heel
wat plannen In het water
vallen. Nog krasser is het
geval van de centrale bi-
bioteek (eigenlijk de enige
grote: de RUG kent ...)
geen autonome fakulteits-
biblieteken. tenzij de zeer
gespecialiseerde biblio-
teekjes van de professorale
diensten).
Van '76 tot '80 kreeg de

bib van de RvB elk jaar 20
miljoen werkingsgelden :
elk jaar m.a.w. een reële
daling in koopkracht, die
nog werd geaksentueerd
door de stijging van de
pond en de dollar (belang-
rijk op de boekenmarkt)
en de jaarlijkse stijging van
de meeste abonnements-
prijzen met 25%. In '81
werd de uitkering vermin-
derd tot 16 miljoen. Ge-
volg: 300 abonnementen
werden opgezegd in '82
(dubbels, minder interes-
sante stukken) en voor '82-
'83 zouden dat er nog eens I
700 kunnen zijn. De RvB
heeft ondertussen wel in-
gezien dat het zo niet
verder kan. De diensten
zagen hun werkingsgelden •
wel verlaagd met 15%, de
bib kreeg echter 18,5 mil-
joen: "alhoewel een be-
scheiden schatting van de
werkelijk nodige som, zon-
der overbodige luxe", ver-
zuchtte hoofdbibliotekaris
Vandenbrande, "eerder 35
miljoen zou zijn". Overi-
gens hangt het spook van
een groot begrotings-
tekort door de blind toe-
slaande afvloeiingen,
steeds dichter boven het
hoofd van de getergde
man.

Meer kindjes voor evenveel
sociale sektor

Zoals aan de KUL aan de financies van de sociale
sektor gepeuterd wordt via de ASLK-lasten (zie
Veto 18, p. 5), zo laat de Gentse krisis de sociale
sektor aldaar niet ongemoeid. Aan de subsidies
voor de sociale sektor kan men natuurlijk niet
raken. Maar wel aan de 10% van de in-

(vervolg op p, 8)

DE STRUKTUUR VAN DE RUG

De bouwstenen van de RUG zijn de
diensten. Vaak vallen ze samen met een

leerstoel, en hebben ze een vrij grote auto-
nomie t.O.V. de fakulteit waartoe ze behoren.
De fakulteiten zijn namelijk veel minder
belangrijke beheersinstrumenten dan aan de
KUL. Naast de diensten binnen de fakul-
teiten zijn er ook een aantal centrale diensten,
o.a. de universiteitsbibliotheek.
De financiën, schema:
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De Raad vqn Beheer is samengesteld uit de
rektor (elke fakulteit draagt norm!tlitÇ1!;m~
zijn beurt een kandidaat voor), de vice-rektor
(idem), de dekanen van de fakulteiten (ver-
kozen in de fakulteit), 4 WP-ers, 4 studenten,
2 A TP-ers (rechtstreeks verkozen), 3 vak-
bandsafgevaardigden (ABVV, ACV en libe-
ralen), vertegenwoordigers van de werk-
gevers (o.a. VBO, Bekaert, ... ), de 'openbare
machten', zijnde de politieke partijen CVP,
PVV, SP, VU.
Onderwijskwesties worden in de onderwijs-

raad geregeld, een raad die alom bekend staat
als 'praatorganisme'.
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Een nieuwe
studentenmodulatie :
V.S.F. !
Het was woensdag 13april

14.26 u. toen vertegen-
woordigers van studen-

tenorganisaties uit Antwerpen,
Brussel, Leuven en Gent ak-
koord gingen met de oprichting
van de 'Vlaamse Studentenfede-
ratie' , noodzakelijkerwijze afge-
kort tot 'V.S.F.'. Het was geen
formele deklaratie; maar op de
vraag of er iemand tegen was,
reageerde niemand.

Tweeëntwintig waren ze in getal. Bijna
de helft vanuit de ASR, maar toch
delegaties van twee à vier afgevaardig-
den van organisaties uit de andere
universitaire centra.

Geen VHs maar vlees
Dat Leuven warmpjes vertegenwoor-
digd was, zal wel te verklaren zijn door
het feit dat er 'thuis' gespeeld werd; de
bijeenkomst ging door in 't Stuc. De
direkte reden was echter dat de ASR-
inzonderheid Kringraad en Sociale
Raad - het initiatief hadden genomen
om te komen tot een overkoepeling
van studentenorganisaties aan Vlaam-
se instellingen van hoger onderwijs.
In het begin van deze jaargang is er

in deze kolommen woord en weder-
woord gevoerd over de VLIS, even-
eens een koördinerend initiatief, maar
dan wel van de studentenafgevaardig-
den "in de hoogste organen van beheer
van de Vlaamse universitaire instellin-
gen" (Veto 10). En dààr paste het
schoentje met volgens de ASR. Een
vertegenwoordiging van studenten op
nationaal nivo moet garantie inhou-
den van voeding vanuit de studenten-
gemeenschap. Daarom moeten geen
Individuen, maar studentenorganisa-
ties die opkomen voor de belangen van
de studenten, de basis vormen voor
ee"(jJfVe.k~f1fflg·bll:!X5 ê::Jlj'Sbn4'
Een-ander~3'\1gT,jlt versehit met <te

VLIS is, dat de VSF ook de NUHO-
instellingen volwaardig wil betrekken
en zich dus niet wil beperken tot
universiteiten alleen. Er zijn immers
belangrijke onderwerpen die beide
soorten instellingen aanbelangen
(wetsontwerp De Bondt over de socia-
le sektoren, de beurzenproblematiek).
De VLIS werd opgericht (Veto 11).

Maar sinds de pogingen om er een
materiële ruggegraat in te steken met
een sisser afliepen, is het stil rond het
VLiSfront.
Vanaf begin '83 begon Leuven

kontakten te leggen met andere centra
om na te gaan of er een samen-
werkingsverband op basis van studen-
tenorganisaties mogelijk was. Via
telefoontjes en bezoeken aan studen-
ten uit verschillende organisaties, die
in de centra optreden voor de gemeen-
schap, bleek er een positieve belang-
stelling te bestaan. Alleszins wat de
universitaire centra betrof. NUHO-
kontakten leggen bleek heel wat
moeilijker omdat het niet altijd duide-
lijk is of er aan de verschillende
instellingen een studentenorganisatie
bestaat, en zoja, hoe er vertegen-
woordigers van vast te krijgen.

Stroomversnelling
Toen bekend werd dat de Hoge Raad
voor Studietoelagen (ministerieel ad-
vies orgaan i.v.m studiebeurzen) aan
hernieuwde samenstelling toe was
(waarbij o.m. twee plaatsen aan NU-
HO- en twee aan universiteitsstuden-
ten moet toebedeeld worden) zette de
ASR dan maar de stap om tot de
formele oprichting van de VSF over te
gaan: eind april zou minister Lenssens
(die, naast Leefmilieu, ook nog opge-
zadeld zit met de beurzen) uitnodi-
gingen versturen naar de studenten-
verenigingen om kandidaten voor te ,
dragen; en hun namen moeten eind
mei ingediend zijn.

Begin april werd vanuit Leuven een
uitnodiging gestuurd naar de studen-
tenorganisaties in de universitaire
centra en naar de bekende NUHO-
verenigingen om samen te komen. Nu
niet bepaald het ideale tijdstip, want de
Paasvakantie kondigde zich aan en
vele verantwoordelijken verlieten de
centra voor het thuisfront. Maar de
tijd drong.
Desondanks waren toch aanwezig:

Antwerps Studentenkorps/ ASK (RU-
CA), Brussels Studentengenootschap/
BSG en Vrij Onderzoek (VUB), Fakul-
teiten-, Werkgroepen-, Politiek en Kul-
tureel Konvent (RUG), Sociale Hoge-
school/SHISS (Gent) en de ASR
(KULeuven). De vertegenwoordigers
hiervan tekenden op het einde van de
bijeenkomst de oprichtingsaktie van
de Vlaamse Studentenfederatie. De
Fakulteitskring Kortrijk (KULAK), de
Studentenwerkgroep (UIA) en de Stu-
denten Coördinatiecommissie/S. CoCo
(LUC) konden - o.m. door laattijdige
ontvangst van de uitnodiging - niet
persoonlijk aanwezig zijn, maar lieten
wel weten achter de opties van de VSF
te staan.

Federatie van werking
De ondertekende tekst luidt als volgt:
"In het kader van de demokratisering
van het onderwijs in het algemeen, en
meer in het bijzonder van de beharti-
ging van de sociale, sportieve, pedago-
gische en kulturele belangen van de
studenten van zowel het universitair
als het niet-universitair hoger onder-
wijs, heeft de federa tie tot doel: de
koördinatie van de aangesloten leden-
organisaties, met het oog op:
I. het uitwisselen van informatie en
diskussie
2. het innemen van gemeenschappe-
lijke studentenstandpunten
3. het aanduiden en inhoudelijk bege-
leiden van de studentenvertegenwoor-
~ijigln~et1 naar de nationale overheid
toe
4. gemeenschappelijke akties"
Zowel in deze tekst, als uit de

diskussie komt duidelijk de optie naar
voor om te werken. De eerste beslis-
sing was dan ook een werkgroep
samen te stellen met als taak: op korte
termijn kontakten te leggen met de
NUHO-studentenorganisaties om ze
effektief in de VSF te betrekken en na
te gaan welke dan de mogelijkheden
zijn om de VSF in aanmerking te laten
komen als kandidaat-studentenorga-
nisatie voor de Hoge Raad voor
Studietoelagen. De ondertekende
tekst moet alleszins reeds als visite-
kaartje bij minister Lenssens dienst
doen.
Aspekten hoe de federatie konkreet

moet werken kwamen uiteraard ook
ter sprake, maar ze bleven op deze
eerste vergadering beperkt tot het
hoogst noodzakelijke. Voorlopig
wordt het sekretariaat waargenomen
door Leuven (op Sociale Raad), de
vergaderingen worden gespreid over
de deelnemende centra en over de -
onvermijdelijke - financies werd
vooralsnog afgesproken dat elke orga-
nisatie noteert welke uitgaven ze doet
voor de VSF tot er een definitieve basis
is gevonden. De aanloopperiode tot de
federatie was nog te kort om over dit
alles reeds uitsluitsel te geven en wil
men zich nog wat tijd gunnen om te
zien hoe de federatie zich gaat model-
leren. Het belangrijkste op dit ogen-
blik is dat de bereidheid bestaat om
samen te werken op basis van studen-
tenorganisaties en dat de grondslag
ervoor, de VSF, bestaat.
Op 12 mei gaat de volgende verga-

dering van de VSF door aan de VUB.
In de erop volgende perskonferentie
zal wellicht al een afgelijnder beeld
naar voren komen, wanneerde Vlaam-
se Studentenfederatie zich dan offi-
cieel voorstelt. m.m.

Medewerkers aan Veto 25: Voor de medewerkers aan het
Studiedruk-katern van Kringraad verwijzen we naar het katern zelf. Verder
werkten mee: Wilfried Allaerts, Filiep Canfijn, Mieke Cantineaux, Paul-
Emmanuel Casier, Toon Clarysse, Wouter Colson, Christopohe Deblaere, Peter
De Jonge, Louis De Meuter, Dirk De Naegel Myriam Depré, Derde Wereld Groep,
Polleke Fotozet, Guido Janssens, Mario Joseph, KVHV, Ineke Leemans, Lodewijk
de Raet-stichtlng, Marcel Meeus, Peter Moors, Bart Ramakers, Lambert
Swinnens, Pieter T Jonck, UKS, Paul Van Den Bossche, Leo vander Aa, Jos
Vandikkelen, Eric Vanhaeren, Luc Vanheerentals, J.H.Verbank, Paul Verduyckt,
Wim Verhelst, Guy Verlinden, Ingeborg Verplancke. 0
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aangeboden; de eigenaar weigerde het
pand te onderhouden, zodat het een
hinder werd voor de buurt. Hij kwam
dus volgens ons zijn plichten als
eigenaar niet na. Wij menen immers
dat het eigendomsrecht een relatief
recht is, en dat het ook een aantal
plichten inhoudt.', aldus het buurt-
werk. In dezelfde kontekst wijst men
ook op het feit dat de leegstand een
onevenwicht kreëert tussen vraag en
aanbod op de woningmarkt, waardoor
er overdreven huurprijzen kunnen
ontstaan.

Straatmus contra de manu militari
,Ik zou het toch heel spijtig

vinden dat er uitdrijving
moet plaats vinden omdat

de stad Leuven als kandidaat-
koper en de erfgenamen De
Walque, als verkopers, het been
stijf houden. Vooral indien er
een paar maanden later toch een
akkoord uit de bus zou komen.
Wat een hoop ellende toch, en
voor niets .. .', aldus vrederechter
Holylaert, tijdens het geding dat
de erfgenamen De Walque had-
den ingespannen tegen het
buurtwerk De Straatrnus (uit de
Leuvense Mussenbuurt) ten ein-
de deze laatste uit het pand
Jozef U-straat 24 te zetten. Wij
beschreven deze komplekse si-
tuatie reeds in de Veto's nr. 7 en
20. Hierbij zijn drie partijen
betrokken.

Enerzijds buurtwerk de Straatrnus die
in het najaar 1980 het genoemde pand

. 'kraakte', en deze aktie situeert binnen
de globale problematiek van leegstand
van woningen, waarin eigenaren vaak
schromelijk tekortschieten. Daarnaast
is er de sociale bouwmaatschappij
Heuvelhof en het stadsbestuur van
Leuven die in diverse informele kon-
takten toezeggen het huis te willen
k-open. De derde partij wordt gevormd
door de groep, erfgenamen, wier zaken
behartigd worden door notaris Bos-
mans. Deze willen hun eigendommen
in deze buurt, met name de tuin, het
huis in de Jozef II straat, plus het huis
in de Boogaardenstraat samen ver-
kopen aan het stadsbestuur voor 7
miljoen Bf. De stad Leuven wil enkel
het huis in de Jozef IJ-straat en de tuin,
en-heeft hiervoor op de begroting voor
19834,5 miljoen Bf ingeschreven. Het
steekspel tussen het stadsbestuur en de
erfgenamen De Walque duurt nu al
een drietal jaren, en sinds enkele
maanden is het buurtwerk als gijzelaar
geslachtofferd door de erfgenamen.
Als 'drukkingsmiddel' t.a.v. het stads-

bestuur, daagden de erfgesamen het
buurtwerk de Straatmus op 8 februari
11.voor de vrederechter. In Veto nr. 20
waagden we voorzichtig van een
salamonsoordeel van rechter Hoy-
laert, die aansluitend op haar citaat in
de aanvang van dit artikel, op 8
februari besloot de betrokken partijen
tijd te gunnen om tot een oplossing te
komen, en derhalve het vonnis terzake
te verdagen.

Het vonnis blijft echter slechts een
korte tijd uit. Op 14maartjl. besluit de
vrederechter dat er binnen de 30 dagen
na de betekening van het vonnis een
uitdtijving moet volgen van het buurt-
werk uit de Jozef U-straat 24, 'zoniet
vrijwillig, dan manu militari met
opstraatstelling van meubelen en roe-
rende voorwerpen, omwille van de
bezetting van het pand zonder titel
noch recht'.

Moment goed kiezen
Aan de eigenaars wordt een schade-
vergoeding toegekend; die binnen de
vier maanden voor een ekspert be-
paald moet worden, rekenig houdende
enerzijds met de normale huurprijs
.voor een dergelijk pand, en de door het
buurtwerk gedane kosten anderzijds.
De stad Leuven en Heuvelhofworden
buiten vervolging gesteld, omdat deze
tegenover het buurtwerk geen echte
verbintenissen in rechte hebben geno-
men, en ook niet konden nemen. Ter
verduidelijking dient te worden bijge-
voegd dat de periode van 30 dagen
slechts ingaat na de betekening van het
vonnis, en niet na de datum van
uitspraak. Die betekening dient te
gebeuren op initiatief van de recht-
hebbende, in casu de erfgenamen die
hiervoor een deurwaarder dienen in te
schakelen. Dit geeft in de praktijk de
erfgenamen het recht om 'hun mo-
ment' goed te kiezen. Zo vermoedt
men in de Straatrnus dat de erfgena-
men van dit recht zullen gebruik-
maken als ze een privé-koper gevon-
den hebben voor het huis, of een
periode zullen kiezen dat er weinig
moeilijkheden te verwachten vallen

met het buurtwerk, bv. in de vakantie.
De boog staat echter scherper gespan-
nen in het buurtwerk en die alertheid
resulteerde enkele dagen na de be-
kendmaking van het vonnis reeds in
een prikaktie aan het gemeentehuis,
waarbij een 80-tal sympatisanten sym-
bolisch wat meubelen uit het buurthuis
wilde deponeren in het gemeentehuis.
Ter plekke aangekomen bleek de
Leuvense politie al evengoed op de
hoogte als de buurtmensen zelf, over
wat er ging gebeuren. Toch slaagden
een tiental mensen erin, in het bewaak-
te gemeentehuis door te dringen, en
even een 'bezoek' te brengen aan het
schepenkollege, dat net aan het verga-
deren was. Burgervader Van Sina
weigerde echter pertinent een delegatie
te ontvangen. JTijdens een recent
onderhoud met een afvaardiging van
het buurtwerk bleef hij erg zwijgzaam
over de kontakten met de erfgenamen.
Ook verklaarde hij niets aan het
uitdrijvingsbevel te kunnen weizigen.

Leegstand & verkrotting
Tijdens de perskonferentie op I april
jl. verklaarde het buurtwerk het stads-
bestuur mede schuldig aan de uitdrij-
ving die binnenkort te verwachten is.
'Herhaaldelijk werder veel beloofd,
maar werd er weinig gedaan. Op de
gemeenteraad van 13 september 1982
verklaarde burgemeester Van Sina
letterlijk waakzaam te zullen blijven.
De vrederechter zelf vroeg zich tijdens
de debatten af waarom het stads-
bestuur niet onteigende. In het vonnis
zelf stipte de rechter aan dat op de
gemeenteraad de meerderheid over
deze zaak zelf niet wenste te stemmen.'
Verder wordt dit 'uiterst eigenaardig'
genoemd dat er blijkens getuigenissen
van gemeenteraadsleden van verschil-
lende partijen, een aantal dokurnenten
uit het dossier De Walque verdwenen
zijn. Het betreft hier o.m. de brieven
van 27 april en 3 juni 1981, waa rin het
stadsbestuur zich verbindt tot de
aankoop van het huis en de tuin.

Voor alles wil het buurtwerk deze
gebeurtenissen aangrijpen om de leeg-
stand en verkrotting in. ~en stad als

Leuven aan de kaak stellen, en het
beleid van de stad Leuven terzake,
wordt dan ook scherp gehekeld. 39%
van de stadseigendommen in de kern-
stad zijn leegstaand of zwaar verkrot.
Slechts in 6% van de huizen zijn
saneringen in het zicht. Inzake het
gemeentelijk beleid was het buurtwerk
na een vergelijkende studie van alle
bestaande maatregelen tegen verkrot-
ting, gekomen tot een voorstel van
gemeentelijk reglement. Op het verkie-
zingsdebat 'Aktie Verkiezingen' werd
dit door alle aanwezige partijen (de
PVV was evenwel afwezig) goed-
gekeurd. Beloftes vóór de verkiezingen
maken zelden schuld, en er is tot op
heden nog niets van in huis gekomen.
In dit voorstel tot gemeentelijk regle-
ment voorzag men o.a. een meldings-
plicht voor eigenaars van leegstaande
huizen, die langer dan drie maanden
leeg staan. Wijkagenten zouden drie-
maandelijks leegstaande huizen die-
nen te registreren. Alle woningen die
één jaar leegstaan zonder duidelijke
bestemming zouden belast worden
met een taks die gelijkstaat aan 10%
van de gevraagde jaarlijkse huurprijs,
en dit met een minimum van 10000 Bf
per jaar. Wanneer een woning twee
jaar leegstaat worden de sociale bouw-
maatschappijen aangezocht tot aan-
koop, sloping of vernieuwing van deze b d 'A id 'I, 0 k .. ewoners erenawel e .womngen. 0 werden in dit voorstel V I' hilI I h
kwaliteitseisen genoemd zoals .'geen ,oor opig ec ter a emaa s ec t
vochtsindringing door lekken geen nieuws voor het buurtwerk, ~at o?k

, met betrekking tot 'haar' mooie 'tuin'
kapotte of openstaande ramen, geen d W I ' h 'I II d h" ,. e a que on el spe en e geruc ten
opstijgend grondwater e.d, en die, 11 0 h hui . d
gesanktioneerd worden bij overtre- ziet aanzwe en. m et UI,~in e
ding. Sinds kort heeft het buurtwerk Boogaerdenstra~t aantre~kelIJker te
h t ' taf f d d maken zou de turn opgesplitst worden,
e m,1I Ie genomen om ron eze waarbij de stad nog enkel 22 are zou

matene overleg te plegen met andere '11 k V d k
verenigingen in het Leuvense, De WI en open. an eze stroo ~ou
. b ik h t hui ' d dan nog een stuk grond afgesplitstmge rUI name van e UIS me,
Jozef Il-straat wordt dan ook geka- worden, b~stemd voor d~ Straatjes-
derd in deze aktie tegen leegstand en ~ang. Een simpele berekening leert dat

, ," , in dat geval nog slechts 1/3 zou
verkrotting. WIJmeenden Immers dat bli d h idi 'M, h t I h t h . 24 11 over ijven van e uunge turn. aar
in e geva van e UIS nr. a, e de strijd gaat voort!
voorwaarden vervuld waren waann
het recht op WOn.eD moe" primeren OP~)," e .de:f> -, d;1r: " .!-fl~Y,flrw~~.J;~Rla Is
het eigendomsrecht: het huis stond P.S. De Straatrnus is te bereiken in de
reeds een geruime tijd leeg; er werd een Jozef Il-straat 24, Leuven, 016/2241
voorstel tot huur door het buurtwerk 03 0

'e:::...

Slecht nieuws
Op de pers konferentie van I april jl.
wordt het vonnis dan ook een slag in
het gezicht genoemd van de vele
woningzoekenden, van de velen die de
strijd tegen de verkrotting en leegstand
willen voeren om 'deze kanker uit onze
steden te verwijderen.' 'Dit vonnis is
immers een vrijbrief voor diegenen
onder de eigenaars die hun eigendom-
men laten leegstaan en verkrotten',
aldus het buurtwerk.

Op de perskonferentie verklaarde
het buurtwerk vastbesloten te zijn om
de strijd rond deze materie verder te
zetten, en te weigeren Vlijwillig het
buurthuis te ontruimen. Gezien de
grote solidariteit met het buurtwerk
die op dit ogenblik in Leuven leeft,
doet de situatie denken aan de strijd
die de buurtbewoners van de 'Arena-
weide' in Deurne voerden in 1979
tegen de inplanting van een aparte-
mentsgebouw in een speelweide. Toen
bezetten van 18 augustus tot 13
november 1979 een honderdtal buurt-

\

WIE DEZE' MAAND 21 WORDT,

DOET ER GOED AAN DIT TE LEZEN!

Je wordt deze maand éénentwintig ?
Dan wil je deze dag natuurlijk waardig vieren met de vrienden en zo.
Wij, van de Stella, wij bieden je, samen met onze gelukwensen,
50 Stella-waardebons aan. Daarmee kan je je talrijke vrienden trak-
teren in één van de typische Leuvense studentencafés, waarvan er
allicht één je stamkroeg is.

Als je dan ingeschreven bent aan de K.U.Leuven, en je wordt 21 jaar in
de loop van deze maand~ dan liggen er in de Raadskelders op de Grote
Markt onàer het stadhuis, 50 Stella-waardebons voor je klaar. Je kan
ze er komen afhalen elke maandag tussen één en vijf in de namiddag.
Vraag naar Theo Luyten, die' zorgt verder dat alles in orde komt.

We wensen je verder een allerbeste 21ste verjaardag toe en hopen dat
het een fijne herinnering blijft aan Leuven-Bi~rstad.

N.B. Theo Luyten verwacht je in de Raadskelders
's maandags tussen 13 en 17 uur.
Vergeet je identiteits- en studentenkaart



Veto, jaarganQ 9 nr. 25, dd. 22 april 1983 7

De Goden moeten wel gek zij
Ook negers zijn lachwekkend

Hetis héél lang geleden
dat Ciné Rex te Leuven
nog eens iets vermeidens

waard op de affiche had. Vorige
week en deze week (en misschien
nog wel langer) is dat het geval.
Niet dat The Gods must be crazy
een meesterwerk:, is, verre van,
maar hij is alvast het bespreken
waard en dat is al heel wat voor
Rex-films. Te meer omdat het
dan met de klap niet zomaar een
behoorlijke of 'betere' prent is,
maar bovendien ook binnen het
kommerciële filmaanbod een in-
teressant en vreemd produkt.

Het is sowieso al verbijsterend om vast
te stellen dat men in Botswana
belangwekkende films maakt, iets
waar men vooralsnog zelfs in België, of
toeh zeker in Vlaanderen nauwelijks
toe in staat is. Het is dan wel een
import Zuid-Afrikaan, Jamie Uys, die
het missionarissen werk tot een goed
einde heeft gebracht, maar dat mag de
pret niet drukken. Integendeel, want
wat de film juist zo interessant en
belangwekkend maakt, is net dat het
een pittige komedie - met slapstick
maar ook met glasheldere en dus
vlijmscherpe ironie - uit Zuidelijk
Afrika betreft. Wie politiek niet vol-
maakt analfabeet is, gaat dan even
rechtop zitten. Met de haast boven-
natuurlijke elegantie en soeplesse van
de dansende olifanten en nijlpaarden
in Disney-tekenfilms weet The Gods
must be crazy zich evenwel voortreffe-
lijk en onweerstaanbaar door het

ideologische mijnenveld te bewegen
zonder het minste risiko op een
valsklinkende misstap.

Geen giller
De reden voor dat welslagen is vooral
te zoeken in het feit dat The Gods must
he crazy niet een lachsukses is, zoals de
affiche en de reklame wil doen gelo-

eerlijkheid van de film alleen maar ten
goede; trouwens, ten gepasten tijde is
nu eens de blanke, dan weer de neger
respektievelijk de klungel of de supe-
rieure.

Was het een pure dijenkletser ge-
worden, dan ware dat naar all"
waarschijnlijkheid met de bijhorende
ongenuanceerdheid of boertige grof-
~id beledigend tot zelfs diep kwetsend

!t,,'.-'. _

Bosjesman ontmoet VerwardeProf en FraaieBlondine. Natuur versus Cultuur
en dat in Zuid-Afrika, waar de pot de ketel verwijt dat hij zwart is.

ven. Integendeel, het betreft een uiterst
smaakvolle, geestige en pittige kollage
van ernstig te nemen toestanden en
geen rij lachsalvo's. Er kan hooguit
twee of drie keer echt gedijenkletst
worden en dan nog is dat voor de
getroffen personages eerder pijnlijk.
Dat in de film negers even lachwek-
kend tot belachelijk kunnen en mogen
zijn als blanken, komt de spontane

EI gefluister ...
Préftt-gé paasvakantie gehad? • Of
was het ook eerste examenzweet-
dluppe/s op je kotmeur geblazen?
Troost, en sterkte, de lente is
duidelijk weer in het land .• Vanaf
nu tot begin juni hangen de zweet-
druppels in de terraszeteltjes .• De
sfeer is er alvast. • Alleen spijtig
dat er ook nog Ekonomikakring-
verkiezingen zijn .• Brallende ben-
des gesponserde kwasi-entoesias-
telingen rnakén de Leuvense stra-
ten weer onveilig .• En plezant ...•
Denken zij. • Wanneer schrijft het
KVHV nu eens een persmede-
deling dààrover, of beter nog. Een
oproep tot etisch reveil? •

000

De zon schijnt ook weer op de
voetbalvelden .• Vond de Humo-
ploeg ook zo tof, en ze gingen een
matsjke sjotten in Gent, tegen het
Gentse kafee 'Niet Te Doen' .•
Komt Guy Mortier, Humo's hoofd-
redakteur, de kleedkamer van zijn'
ploeg binnen.. En vraagt. • Is
Paul Goessens hier reeds? Waar-
op één van de Humospe/ers ant-
woordt.. Sorry Guy, maar we
spelen niet tegen 'De Morgen', dat
was maar een middel om jou
hierheen te lokken. •

000

'Ik breng eens een zonnetje onder
de mensen', moet Karel Dillen van
het Vlaamse Blok gedacht heb-
ben .• En hij schreef een lezers-
brief naar het blad De Blauwvoet .•
Hij noemt heteen open briefaan de
verantwoordelijken van het onder-
wijs in Vlaanderen .• Hij verwit-
tigt vooral de Katholieke Scholen
voor marxistische indoktrinatie .•
In termen zoals experimenteerlust
van collectivistische versteetsers.
die dan nog eens bijgebeend wor-
den door hun christelijke mede-
standers 'Christenen voor het So-
cialisme' .• Dillen schrijft in de-
zelfde brief ook dat 'de heden-
daagse universitaire jeugd in ont-
stellende mate onbekwaam is tot
harde arbeid, zich verveelt, over-
matig aan depressies lijdt en een
onvoldoende zin voor verantwoor-
delijkheid bezit'. • Dillen moet
dringend het speciale katern over
studiedruk gaan lezen .• Vindt hij
misschien de ware reden voor de
ondergang van onze Vlaamsche
Jeugd? •

Overigens begrijp ik niet hoe dat
blad De Blauwvoet op ons Veto-
bureau terechtkwam .• Het is, voor
wie het niet zou kennen Iwie kent
het wél?} het Driemaandelijks stu-
dentenstootblad van het Nieuw
Katholiek Vlaams Scholieren- en
Studentenverbond .• Op de ach-
terpagina lezen we ook nog dat het
blad Vooruitstrevend, en dus niét
progressief is .• Dat laatste was mij
zo wel duidelijk, hoor .• Het blad
verzuipt van de Bormsherdenkin-
gen, dweept met Albrecht Roden-
bach ('Gaf ziel en ruimte aan de
Vlaamse beweging") .• Het blad
noemt zichzelf verder kindereven-
gelisch, en dus niet klerikaal Igrap-
je), volkst inter)nationaal, anti-
kommunistisch (sic, ook wat spel-
ling betreft) en nonkomformistisch
anti-veramerikaniseerd .• Het bald
kan ingekeken worden op de toitet-
ten van 't Stuc .•

000

Kringbladnieuws .• Volgende week
krijgt de redaktie van het kringblad
Irreëel (ingenieurs) een factuur
voor het zich onrechtmatig toe-
eigenen van de titel van deze
rubriek .• Trouwens al de tweede
keer dat ik dat blad daarop wijs .•
Straks denken ze nog dat ik het
meen ...• Da's allemaal niet zo erg,
hoewel, jongens, meisjes, 'Kreten
en Gefluister' is niet de titel voor
een roddelrubriek .• Ik voel me
ook nog eens zwaar beledigd
wegens Karel, die in Veto alleen
maar de stripverhaaltjes leest. ~

Moeder, waarom schrijf ik dan? •
En wat daar over de ASR staat, da's
helemaal te vérgaand. • Lees
volgende week de rubriek lezers-
brieven van Veto. WW

geweest, zeker gezien de gevoeligheid
van de materie. Niets evenwel van dat
alles; ik houd mij hier in om uitvoeri-
ger met voorbeelden en situaties uit de
film mijn uitspraken te staven, hoe
jammer of gratuit U dat ook moge
vinden, omdat dat het onbevooroorf
deelde en overtuigende verrassings-
effekt van de film zou ondermijnen.

Verheven klichés
Wat ik wel nog kwijt kan, is dat The
Gods must he crazy in zijn ingehouden
bescheidenheidde eigenlijk voorspel-
bare déjà-vu-effekten van Ingoede
Bosjesman versus Grootstad, Fraaie
Blondine versus Verwarde Prof of.
Puur Natuur versus Coca Cola Cul-
tuur weet op te waarderen tot opnieuw
bruikbare, veelzeggendestijlmiddelen.
Ook aspekten van verouderde slap-
stick uit de stomme film-sfeer en van
eksotische romantiek zijn handig en
verstandig in een weer werkzaam
geheel ondergebracht. Klichés zijn
inderdaad alleen maar vervelend in
zoverre ze niet inventief zijn aange-
wend en omkaderd; indien wel, kun-
nen ze des te veelzeggender worden.

Enfin, het kan zijn dat het je zo
allemaal niet veel zegt, maar dat geeft
niet. Ga The Gods must he crazy

De affiche van defilm The gods must
be crasy. Ze vermeldt ook onderaan
normaal dat dezefilm 'het lachsukses
van 1983' is. Dat is niet zo, maar hij is
wel erg geestig...
gewoon zien en laat je meedrijven op
de bekwaam gefotografeerde en in een
onderhoudende ritmiek gemonteerde
prentjes. Je zal er een onverwacht rijke
entertainment-ervaring aan overhou-
den, want The Gods must be crazy is
een aangename, bescheiden, sympa-
tieke film. En als je de 'nationale
filmpers volgt, weet je dat niet, want
pers krijgt deze kleine glimlach niet of
onvoldoende.

J.H.Verbanck

LEUVEN
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Indeze ruimte ben je gewoon van de
keuzemenu's te vinden voor de
Alma-restaurants. Deze week echter

maken we een uitzondering. Graag
hadden we eens de stem van de lezer
gehoord i.V.m. deze artikels, een kleine
enquête dus.

Even nadenken en een bolletje zwart maken
zal nu heus niet veel van jullie tijd innemen.
We verwachten dan ook een massale
papierslag op ons bureel! Alvast bedankt
voor de moeite.

Als je interesse hebt om aktief mee te
werken aan de Werkgroep Voeding, dan kan
dat. Loop eens even langs bij de Werkgroep
Voeding of schrijf je adres op het enquête-
formulier. Alvast bedankt.

Voor alle informatie over voeding of
aankoop van info-brochures (van de prijs
moetje lachen I), kanje terecht bij L.Van der
Aa, Bureel C.02.02., 2de verdiep (boven
Alma 11), Edward Van Evenstraat, 2 C. Tot
ziens!

Je enquête formulier kan je t.e.m. 29 april
in de suggestiebus steken in Alma 11 of
afgeven aan de kassa's in de andere Alma-
restaurants. 0

I. Lees je de gepubliceerde keuzemenu's uit
Veto?

ja 0
oneen

2. Hoe dikwijls per
restaurants' eten?

I keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 keer

week kom je in de Alma-

................... 0
o
o
o
o
o
o

nooit .
weekend 4 •••••••

3. Hoe dikwijls kies je dan bewust voor de
keuzemenu's uit Veto?

I keer 0
2 keer 0
3 keer 0
4 keer .. " 0
5 keer 0

onooit .
4. Hebben de gepubliceerde keuzemenu's
vloed op je voedingsgedrag ?

ja .

in-

o
neen 0

Indienpositief, in welke zin? (bv. meer groenten,
bruin brood i.p. v. wit, enz ) .

5. Kan je ons nog andere tips of bemerkingen
geven wat betreft de aktiviteiten van de
Werkgroep Voeding of de A/ma-keuken?
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INOOCHJNA-AVOND 20.00 u. met ~ers P. Q&Maeseneer,
W. Van Damme.E. Utrecht,J. Van Glnneken. In'DèProletaar'.
Mechelsestr. 72 .(Mn Vismarkt) InkomJQ fr:.
vooRDRACHT :&00 u. C. Omna &pr~kt over $ociale
dr.ledlng, Wtmieuwing in het socfa/e organ18m8. In Aud.
Vesafiu8 (Org. Lëuvense Antrópo$of. Kring.)

S-ryc-PAODUKTIE 2 20.00u.lConItrf OJdlpoua,HIt~,.",
in i'ègie van Psul Péysktn$. In Laboratolrede manlpula!ionS
de Chfmiè générale, Naamsestr. 96. Inkom 150/100. reservatie
016/236772.

,,'FöUc:ORE 2CÜo u. Lot:;;.;;",.... 8~ ZuidAm. In Aud.
Kuft. Centrum, I<on. Albertfn. 52. Toegang 1501100/50

ii'SruC-PRODUKTtE 2ö.oo u.lConInfOtdlpou., .. ".,...,. in
regié Van Psul Peyskell$.ln Laboratoire de manlpuletlons d~
chlmie ~nél'ille. Naamsestr. 96. Inkom 150/100. Aeserv.
016/236773 .

·TENTOONSTELUNG FaKO ..;. dOorlopend .... 12.00 lOt
24.00 u. tentoostelling en dia's\ 14J)O u. voordracht dooi
Johan Sanctorum over het fotokopléwezen. 21.00 u. Plctural
Performance van W.J.C. Free en Erik Vtoeberga, Vlaama
Vittallsme (Schilderij en teksten - muziek van God B)

:{ ).;~,;": ,', ~ti L:f:~V·
,.;.;. .:~ .-;';>0;' • ~/( ..~!:~;:.. .?~.:-:-:.~ :-;';'-.', '~::i.:'"kMaanci8g"25 april

"TENTOONSTELUNG FOKO '.12..00 u. offleietllè opening.
18.30 u. geïmproviseerde muziek van 2 x Bfondeel en De
Bièvre met viool, tral'lSlstorradio, fotof(oplemachine en
stemmen. 20.30 u. Publieke aktie met fotolcopiemachlne door
JQI'l$S Wille. Ven 12.00 lOt 14.00 U! doorlopend tentoonster-
Ilng én dia\tOOrstelling. .

FIL" 20..30 u .... 2230 u. Loon atwI ~ van Ken Loach
d3.B., 1981) In Avd. Vesalius. Toegang 60/50. Org. 'OM,

, Dinsdag 26 april
MAGie? &I.Itf.",,,.,..oI L~ MagJt;.CIUb 'DeK"'1M JóIt.r
{2 ~lgjanUfldQne:from thePhlliplnes).lftfSQI-Bar. Efltrancese etr. Members free.

WEEKEND (tot 24/4), T~ _. Dramatische
eltspressie en improvisatie. In Kessel-Lo. Info 0212418833.
Org. Lodew. De,Rael. Lîedtstr. 27-29. 1030 Brussel
WEEKËND (J~24/4) Schmlnlten o.Iv, Nik SerctJ. In Hoge
Rielen, liChtaart PrijS 1500 fr •• verblijf inbegrepen, Info
Ot6l233252. Org. De KOlk, Bogaardenstr.29

Zaterdag 23 aprll~;è:,:.: '<:,~';: :':

OPTREDEN 23..00 u~Geb';",.'; a c.pen..;·:·fn Oe Barikade,
Scnrijttmakersstr. 11:.;)nkom 60 fr. <:;:..
KLEINKUNST 20.00 U. Bob, Flank en ZUf'.", Kfl8/Hr, From
U. fo you. Z.a~!de Kring, KessèH.o (OfQ », JH Grams) ,
BETOGING ~T~n d9 plaatsing van kfjmràketlen in
F!oI9nnes" 1,(00 ,.1.1. veftrel< vanuit Gerpi.nnes, Ol'lhayè,
Philippeville" met auto of bus wordt van QOf.P tot dorp
animatie gebracht, 11.00 u. eigenllfke voetbetoging in
Florennës T iI«~tten voor bussen vanutt Leuven t~ oestellen bij
Jan, Lepetstr. SO 016!n71 00. Vertrek rOnd i1.00 u. op
Ladauzèptein

VORMINGSKURSUS·{tOI24 ap"'l) Wftldenf1l11/fltn 't kasteeltje
te WJIgmaal Org, Dialoog Wer!(groep TechnOlogie, BI.
tnkcmststr, 1091016/232649)

JAZZ 22.30 ti. Milkshake Ba"."., In Stuc áar. Gratis. "
~?

Zondag 24 april

Dondetd.g 28 april ~.:;.

:'~~.STUC-PAOCUKT1E 20.00 u. lConInf 0IdIp0ua. Zie woensd,
27 april "':, ,. ~

TEATER 20.00 Ü. MoetMt ~ MI ".., ~ door
Internationale Nieuwe Scêne, In tent op den Bruut.

SOIREE rAmour ~ .,."... Ir""" ." 108" 20.00 u.A nigot
at the opera. In Stuc zaal Toegang 60/40. 22.00 u. Les slrènèe$
de la $eine (plano en zang), Toe easy steps (tapdans) Le
Tango btanc (dans} Das Liebfraumilçhgèsellschilft (dans) In
Stucbar. presentatie': Jésn Ie Gourmánd. Gratis toegang.

=:.;:

~:, x-

TENTOONSTELLING FOKO '83 doorlopend van 12 tot 24 U.:
tentoOf!stelUng en dia-voorstelling. 14.00 u, 'Nachtmerrie der
gOden' door Stragt"anopff 99 en het Magisch Tèater, poëtische
tekste.n en kille klank$feren. 21.00 u. perfofmance door Guy
Blues R &42/292 'gekontlOleef.d'. omtren41dentiteits- en
fysische kóflfr()l~. '

Vrijdag 29 april
TEATER .20.00 u.ln"mat#ona" NMuWtJ Scène. Zie dorïderd.
Zg aptH, -x :i,·,Woensdag 21 äprif=t·

SPOR,.. vànaf 14.00 u. F,,..,.. Bek8rkom".m,. Sportraad:
'doorlopend flMle$ vwtbal. volley etc. Op UrthlèT'sitaif
Sportcentrum,
SPORT 15.00 u. Jogging (ongeveer 15 ~m.):;·georganiseerd
door de BelgiSChe ISOL-Leden. Deelnameprijs. 70/50
KONCERT 20.00 u. Muzlkolog"ch koncert. Ssta verd. WaL.
Inkom Gratis.

Zaterdag 30 april .
TEATER 20.00 u. Ik ga' kontent mijnen .. "te IcrHt op dea
dla.~ planeet door Kollektief Internationale Nieuwe
sccëne. In Kult. Centrum, Albertsq. 1.

FILM .20.'30 u. 8".1 Encounter van Da'ffd Léan tEngeland.
1945). In Stuc, toegang 60/40

Indochina-avond

-

DI?Dl RDl \\'LRllDlJROLPnodigt U uit
op een grote lvnoc 11/1 I-~I ovn in 'De
Prolctuar', Mechelsestraat 72 te Leu-
ven (aan de Vismarkt) op vrijdag 22
apnl om 20 uur. De inkom bedraagt
70 Ir. DI? sprekers zijn Paul De
Moeseneer. \Viii~ Van Damme. Ernst
Utrecht en Jaap \ an Ginniken.
BRT-Journalist Palll De Maeseneer

\ ergezelde Tindernans bij zijn Azia-
tische rondreis. Ernst Utrecht spreekt
en schrijft geregeld 0\ er .De Derde
ltulocluncse Oorlog'. In het boek \ an
Will,:. Van Damme. 'De Cambodjtînen
al; Kille/schijf. staat dab de verhou-
dingen tussen verscheidene Indochi-
nese \ ol keren altijd scheef zijn ge-
\\ eest. Bov endien is het uitgehongerde
Cambodjaanse volk door de Ameri-
kaanse. Chinese en Russische diplo-
malle ee. pion op het \\ ereldschaak-
bord,
Journalist Jaap Van Ginniken bezocht
\ erschilIende keren Zuid-Oost-Azië en
zal in Leuv en de konflikten behande-
len tussen China. Vietnam. Cambodja,
en Laos, die de jongste jaren hoog zijn
opgelopen,
Deze 'Indochina-avond' magje niet
, Iml~sen .
De Wereld" inkel zal op dezelfde

avond produkten verkopen uit Vlet-
nam. D

Persbericht
Op zaterdag 23 april 1983 organiseert
de Centrale voor Socialistisch Cul-
tuurbeleid - Vormingswerk (C.S.c.-
Vormingswerk) een ideeënbeurs
'PREEPAREE' in het Cultureel Cen-
trum 'De Borre' te Bierbeek.
De beurs loopt van 10 u. 's morgens

tot 18.00 u. De algemene presentatie is
in handen van Jo met de Banjo.
De ideeënbeurs wil een overzicht

geven van het aanbod aan aktiviteiten
voor lokale socio-culturele vereni-
gingen (hiertoe worden een 70-tal
aktiegroepen, officiële instanties, cul-
turele organisaties, theatergezelschap-
pen, ... uitgenodigd om zichzelf via een
Infostandje kenbaar te maken).
In de grote theaterzaal van het
Cultureel Centrum zal een permanente
animatie worden voorzien. Afwisse-
lend komen aan bod: interviews,
muzikale intermezzo's, sketches, de-
bat.
Het cultureel centrum 'De Borre'

kan men bereiken via de E5-afrit
Haasrode. Van daaraf zal er beweg-
wijzering worden voorzien.
Toegangskaarten kunnen bekomen

worden op het gewestelijk C.S.C.-
Vormingswerksecretariaat te Leuven.
Mechelsestraat 70 (016/236434). In-
komprijs : 50 fr., kinderopvang is
voorzien.

Roger Van Vlasselaer

Rechtzetting
Mea maxima culpa. In VETO-24, dd.
24.03.83, pagina 3 ('Teken de studie-
druk weg! ! !') is een vervelende fout
geslopen, die alvast ernstig genoeg is
om Erik Depreeuw, de inkasserende
geïnterviewde, te doen reageren. En
terecht, daar niet van.
We zijn het eens, Erik en ik: ofwel

heb ik het 'dekoéeren' niet onder de
knie, ofwel was Eriks gestikuleren toch
te wild (wéér grapje, hoor Erik, niet
boos worden), maar één ding is zeker:
ik heb het alvast duidelijk mis begre-
pen. De cartoon wedstrijd over studie-
druk wordt immers helemaal niet
georganiseerd door Studieadvies, maar
door de Werkgroep Eksamens. Daarin
zitten wel enkelen van Studieadvies,
waaronder Erik Depreeuw, en dat dan
buiten hun full time Studieadvies-
uren, maar ook - mensen van de
Medische Dienst, van het Psyche-
terapeutisch Centrum en zélfs Studen-
ten, zowaar.
Als U in de tekst dus overal

Werkgroep Eksamens leest in de plaats
van (hoewel met sympatie ook van)
Studieadvies, dan werkt het artikel
misschien weer een beetje en is men in
Naamsestraat 63 tevreden (mën verge-
ve mij het ongewilde getrappel op zere
tenen) ..Het zal U verder wel allemaal
een zorg wezen, zeker?

J.H. Verbanek

(vervolg van p. 4)

schrijvingsgelden die in '76 bij wijze
van toegeving in Gent toegewezen
werden aan de sociale sektor (bij de
verhoging van het inschrijvingsgeld
van 5000 naar 10000 fr.) Dit jaar
kreeg de sociale sektor méér subsidies
van staatswege, omdat er meer studen-
ten zijn. De begroting bleef echter
ongewijzigd, en het rektoraat besloot
dus haar bijdrage - eenmalig - in te
krimpen. Exit een deel van die 10%
met andere woorden. Eenmalige maat-
regelen willen al eens de eeuwigheid
verwerven.
Als er vanaf volgend jaar, door de

dalende nataliteit, terug minder stu-
denten - dus minder staatssubsidies
- komen, staat de sociale sektor met
haar rug tegen de muur. (Misschien zal
men dan nog eens de inschrijvings-
gelden verhogen? De moeilijke toe-
stand van de uniefs doet dit vóórstel zo
al tot de reële mogelijkheden behoren.)
En toch is dit· maar een klein

segment van de begroting. Verwonder-
lijk genoeg zijn de studenten in Gent,
ondanks alle weldaden. zeer onver-
schillîg t.o. v. de verkiezingen voor het
medebeheer. Maar die kosten dan
ook maar één miljoen per twee jaar ..

Piet T'Jonck
Wim Verhelst

XXXllle jaarlijkse kampagne
de sociale studentenstages in

ondernemingen
Zoals U wellicht reeds bekend is, heeft
het U'I\ LRSJT-\JKKOMIlEI: \'OORSOLI-
IHRJTIIT de sociale studentenstages in
de ondernemingen reeds in 195I in
voege gebracht. Hiertoe werd de
medewerking bekomen van al de
werkgevers- en 'werknemersverenigin-
gen en van de Nationale Raad voor de
Arbeid, toen voorgezeten door de
betreurde Secretaris Generaal van het
Ministerie voor Arbeid, de Heer Fuss.
Het was de bedoeling aan de

toekomstige kaders der ondernemin-
gen de kans te bieden zich meer
vertrouwd te maken met diegene die
later hun medewerker, zullen zijn.

van
de

Leidinggevende personaliteiten heb-
ben er hunnerzijds ook baat bij tijdens
hun studentenjaren kennis te maken
met het gewoon werknemerspubliek.
Dit is belangrijk voor de toekomstige
parlementariër, rechter, geneesheer,
e.d. Een rechtstreeks kontakt met de
arbeiderswereld kan het vervullen van
de taak die zij als afgestudeerd zullen
verzorgen slechts ten goede komen.
Tijdens hun stage zullen de studenten
hetzelfde werk, in dezelfde omstandig-
heden, doen als de andere arbeiders.
Formulieren zijn verkrijgbaar aan

het ASR-sekretariaat, op 't Stuc, Iste
verdieping. D

ZOEKERTJES
• Te huur gevraagd: huis voor 5
meisjesstudenten in Leuven vanaf 1/9
of 1/10/83. Zich wenden tot Christel
Verbeeck Brusselsestr. 135 (H 351)Tel.
2369 55 (Liefsttss. 18u.en22u.)

• Waaronder werd op de huldiging
ervan een feest getoond? Wat is
demontabel en van dennenhout.
Waarop kunnen wel drie personen
slapen en wa theeft ach (poten? Wat kost
9500fr?Bevraagt UopJ. Lipsiusstr.51,
2341 17na 19.00u.

• Savate / aktie / zweten / lol /
Sporthal Heverlee / Pakenstr. / kazer-
ne / zaterdag 10- I2 u.

• Te huur: huisje op Brusselsesteen-
weg 42, Leuven. Twee slaapkamers,
living, keuken, bad en WC. Onrnidde-
lijk vrij. Inlichtingen op bovenst. adres
of Kerksir. 3 Kessel-Lo.
• Amnesty International Ruelensvest
127 zoekt gewetensbezw. Onrniddelij-
ke indiensttreding. Voor afdeling pers
publikaties. Kennis Engels, Neder-
lands en drukkerswereld. Tel. 016/22
7632

• zoek in april-mei-juni kamer van
iemand dieer r. v. voor een week niet is.
Betaal kleine vergoeding. Tel weekends
03/4 I585 14ofberichtje :F. Lintsstraat
23 op naam AnndeSchryver.

• Verloren op de laatste vrijdag voor
paasverlof in deCedes :zwarteopvouw-
bare herenparaplu. Terug bezorgen op
480726
• Chris doet "I uw typwerk vooral .
snel, verzorgd en met veel ervaring
(IBM-C met "# lettertypes). Tel. tot
12.00 en na 18.00 uur 016/563998
(+ W.E.). Kom halen en brengen
indien nodig.
u Te koop: Microcomputer TRS 80,
Model I, 48K RAM. 2 disk drives.
Tel. 222876, alle dagen van 10 tot
19u.
• Niet agressieve zelfverdediging aan-
leren op vrolijke manier. Apache Club
/ U wordt er wild van / inl. tel.
222876. .. •

• Moeilijkheden met uw astrologische
berekeningen? Tiensestr. 218 / 3000
Leuven / 10-18 u.

• Elke zaterdagmorgen ruilen wij 250
gr. lichaamsgewicht in voor punch en
goed humeur (yeah, Apache)

• Gezocht: oplader voor HP 25
rekenmachine. Input 230-115 V, 50-60
Hertz, 5VA, output 10 V, 0,8 W max.
Heb er minstens 500 Bfr. voor over.
Steven Roels Leopoldstraat 21 3000
Leuven. Tel 016/222412

ZOEKERTJE: 20fr.

PERSMEDEDELING
van het KVHV '

Het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
tenverbond verheugt zich over de
grote opkomst voor de Vlaamse
betoging van zondag 27 maart. Wij
danken alle Vlamingen die aanwezig
waren en mee manifesteerden achter
de slogan' Onze toekomst: Zelfbestuur'
Wat het aantal betogers betreft,

zullen volgens het t-.VHV de cijfers van
de politie (30 à 35 (00) het dichtst de
waarheid benaderen. Voor de schat-
ting van de rijkswacht (7000) hebben
wij maar één woord: miserabel. Vol-
gens deze laatsten zouden er op 27
maart slechts 2000 manifestanten
meer geweest zijn dan op de VU-
betoging in februari 11, Wij stellen dan
ook voor dat het Ministerie van
Landsverdediging als nieuwe post
voorziet op de begroting: aankoop
van telramerr voor de rijkswacht.
Wij hopen dat, na Hasselt, het

poppentheater Marrens V eindelijk
begrepen heeft dat Vlaanderen het
gekonkelfoes beu is. De staatsher-
vorming MOL:Tdoorgevoerd worden!
Dit is een stap naar Vlaandorens totale
onafhankelijkheid. D

Zomerkursussen
Lodewijk De Raet

Tijdens de zomervakantie richt de
Lodewijk De Raet-stichting een aantal
kursussen in, van diverse aard, voor'
mensen die zich willen vervolmaken,
zich zinvol wensen te ontspannen, enz.
Deze 49 kursussen groeperen zich

rond een aantal terna's, o.a. vrouwen,
audio-visuele vaardigheden, kennis-
maken met steden en streken, mens en
groep, vakantie-varia, onderwijs, cks-
pressie, inspraak, participatie en poli-
tieke vorming. Deze kursussen duren
gemiddeld twee à vijfdagen. en kosten,
ngl. de gekozen kursus, 3000 tot 6000
fr. Indien je geïnteresseerd bent, kan je
steeds inlichtingen bekomen bij
Stichting Lodewijk De Raet,
Liedtsstraat 27-29,
1030 Brussel (tel. 02/241 8833)
Een brochure met meer informatie is
op het hogervermelde adres gratis te
bekomen.

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


