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Redakties 'steeds' op vrijdag om 17 uur
(open voor ieder) op 't Stuc, E. Van Even-
straat 2d, tste verdieping, Artikels binnen
op donderdag voor verschijning, adver-
tenties op vrijdag_voor verschijning.

VETO is een publikatie van de Algemene
Studentenraad Leuven.,

Gol speelt Sinterklaas
Zwarte Piet mag niet binnen

,
naar de Tweekerkenstraat, waar een
vijfkoppige delegatie ontvangen werd
door de nationale sekretarissen van
CVP (Ludo Willems) en PSC (Jacques
Lefèvre). Zelfs deze partijen willen Gol
niet volgen in zijn woede. De PSC zou
reeds via drie amendementen de
studenteneisen tegernoettreden: nl. de
uitbreiding van de mogelijkheid tot
familiehereniging. taalcursussen wor-
den erkend als voorbereidend jaar,
niet enkel de minister van Justitie
beslist wanneer iemand afgestudeerd is,
en het land moet verlaten.De CVP had
nog geen partijstandpunt. Naar Ludo
Willems zei isde CVP tegen partikratie
en laat zij het initiatief over aan de
verbeelding van haar parlernentajren.
En deze zouden zelfs nog verder willen
- gaan in amenderen dan hun Waalse

Vrijdag deed een delegatie van de broertjes! Trouwens: zij hebben Geil al
hongerstakers uit Louvain-la-Neuve geremd toen hij dit ontwerp als
een oproep tot solidariteit op de meerderheidsentwerp wou neerleg-
algemene vergadering van Sociale
Raad. en maandag 11. kwam het

~.&r ........ d d nd"i(samen. gesteun oor e
ASR en andere organisaties.
Over de hongerstakers kon je vorige

week reeds lezen in Veto. Ondertussen
is deze aktie gedeeltelijk gestopt. Het
hoofddoel was immers bereikt: infor-
matiespreiding en mobilisatie van pers
en publieke opinie, Woensdag 2J
november was er een eerste aktiedag
tegen het wetsontwerp-Gel en voor de
rechten van de migranten. Vijl' ver-
schillende plaatsen in het Brusselse
werden toen tergelijkertijd bezet. nl.
het kabinet van Gol, het gemeentehuis
van Anderlecht. het gemeentelijk insti-
tuut Frans Fischer van Schaarbeek. de
administratie van ontwik kelingssa-
menwerking en het nationaal sekreta-
riaat van CVP en PSc.'

De akties tegen het wets-
ontwerp-Gel nemen verde-

re uitbreiding, Niet alleen aan de
Waalse universiteiten en in Brus-
sel, maar ook in 'Vlaanderen
neemt de kritiek konkrete vor-
men aan, Vorige week woensdag
trok een delegatie vanuit Leuven
naar Brussel om deel te nemen
aan de nationale akties. Tege-
lijkertijd kwam de Vlaamse Stu-
denten Federatie samen om een'
persmededeling goed te keuren
waarin zij zich aansluit bij de
eisen van de hongerstakers (zie
kader op p. 5»,

Partijstandpunten
De Leuvense delegatie trok samen met
studenten van de ULB en Schaarbeek

gen.
Taktisch racisme

.nimurn en op zelfrespect. Natuurlijk
zijn vreemdelingen in principe ook
mensen. Maar.; Het kan toch niet de
bedoeling zijn mensen zakgeld ·te
geven (geeft het OCMW dan zak-
geld 'm, En, U mag ook niet vergeten
hoeveel vreemden hier niet legaal zijn.
Natuurlijk, de pesterijtjes van rijks-
wacht en politie, de administratieve
rompslomp en dergelijke, wezenlijk
anti-racistische, racistische gewoontes
maken het migranten niet gemakkelijk
zich in orde te stellen, maar er moet
toch ergens een lijn getrok ken worden,
in dit geval: een streep door de
rekening van de vreemdelingen.
Kortom, de buitenlandse studenten

moeten zich geen zorgen maken. De
PSC zal haar verantwoordelijkheid
opnemen en de CVP laat eindelijk eens
iets over aan het initiatief van haar
parlementairen. Het besef zo'n belang-
rijke bondgenoten te hebben in de
. strijd tegen het ontwerp-Gel en het
racisme. betekent een enorme stimu-
lans voor dé aktievoerders. Het komt
er alleen nog op aan de juiste mensen
tot het juiste initiatief te bewegen.
Er staat dus nog heel wat te

gebeuren de eerstkomende weken:
I. flct "uktiekornitee vreemde stu-
denten" begint vanaf vandaag een
petitie-aktie, Vanaf maandag is ook
een uitgebreide brochure te verkrijgen
over de situatie van de migranten, het
wetsontwerp-Get. en de vreernde.stu-
denten ..
2. Het antiofasci,ti'l:h front houdt
I.at~rdag .' december om 14u te
Antwerpen een nationale betoging
tegen racisme en luxeisme.
3. Dinsdag (l december om D.JO te
Brussel i, er een nationale betoging
tegen het ontwerp-Gul. Vanuit Leuven
wordt er verzameld om 12.45u aan het
station.
Adres: "Aktickomuec vreemde stu-

denten". Sociale Raad. 's Meiersstraat
5. 3000 Leuven.

(zie ook p. 5)

Het uitdnö~lijke breekpunt in de
diskussie was de beperking van het
inschrijvingsrecht voor vreemdelin-
gen u weet wel, de sympatieke vorm
van willekeur ..gelanceerd door trend-
setter Nols. Maar natuurlijk IS Nols
een racist zegt de PSC.maar juist door
zo'n racistische maatregel in de wet in
te schrijven geven wij de racisten geen
kans. want al die mensen met sluirne-
rende xenofobische gevoelens zullen
zich d,!n niet langer door Nols laten
meeslepen. Zij zullen stemmen voor de
PSC, die tenminste tegen het racisme is
ook al gaat zij. pro forma. af en toe
eens racistische maatregelen legalise-
ren .. ,U ziet, mijne heren. U moel dil
taktisch bekijken. 11'(; hebben een grote
politick e verantwoordeliikheid op Ie
111'//11'11 .' ,

Diezelfde grote politieke verant-
woordelijkheid speelt op het nivo van
de Sociale Zekerheid. Natuurlijk heb-
ben alle mensen recht op het levensrni-

Met dit schot ging de jongste editie van de 24-Urenloop van start. Sportraad en VTK eens te meer in een spetterende
kop_roduktie. Kort na dit startschot ging deze VETO van stapel, Maar volgende week lees je er uiteraard meer over.

r: ." .
fiGeen schepên=verbranden
O e"',mensenpraten erover

in' het kaffee. Iedereen
spreekt et zijn ASR-b'ekenden
over aan. De leters schrijven.
De Rers)nteresseer(iièh voor
de zaak. Alleen Veto zelf
beperkt zj'ch tot een paar
toespelingen.
Binqen de ASR beweren

... c verschillende stemmen, dat
deze stilte niet mag volge-
houden worden. Ook al was '
de veto-dlskussle bedoeld als
éen bfnnenshuts-aanqeleqen-
heid - als heel Leuven je óp
de vingers kijkt ben je w~1
een verklaring verschuldigd,

• Toch was er - en is er nog
steeds - veel voor te zeggen
om niet te veel lawaai te
maken. Zo deed de stuur-
groep niets anders dan de
doelstellingen van Veto in
herinnering brenqen. Op
zichzelf hoefde dat geen
konflikt in te houden. De
reaktie van de redaktieleden
was ook niet zo onverdeeld

negatief als de mobilisatie
van de publieke opinie heeft
doen vermoeden, Pas onder
de druk van al die
belangstèlling moést de Veto-
diskussle wel polariseren. En
aan beide kanten vindt men

-e mensen die die polarisering
geen warm hart toedragen.
Vooral na persoonlijke ("in-
formele") gespre1<kenin de
afgelopen week blijkt dat er
nog veel mogelijk is. Daarom
wil de ASR ook met deze
Veto nog voorzichtig zijn. De
lezer die er,op tijd bij was,
komt in deze Veto wel aan
het woord. De ASR zelf
vraagt nog een weekje
geduld. Niet omdat haar
standpunt niet duidelijk is.
Maar omdat zij nu ruimte wH
scheppen om volgende week
- wie weet - een redaktie te
organiseren waarin ook het
gros van de vroegere
medewerkers zich kan her-
kennen.

De redaktie.

Dienst Juridisch Advies:

Waarmee heeft' een
student' te maken?
M·ilitieproblemen zijn al

goed voor meer dan de
helft van de raadple-

gingen, die de dienst Juridisch
Advies jaarlijks te verwerken
heeft. Omdat toch vaak dezelfde
problemen opduiken, wil, de
dienst het eens proberen met
informatieavonden. Op zo'n a-
vond kan je immers zowel de
algemene info uit-een brochure
presenteren als ingaan op speci-
fieke probiemen van de aan we-

gaardenstraat. VETO had een gesprek
met Lieve Van Hoestenberghe, die er
al werkt sinds de dienst een jaar of acht
geleden werd opgericht.
Lieve Van Hoestenberghe: Meer dan
50% van de bezoekers hier komen met
vragen i.v.m. militie. Elke student
heeft maar oog voor één bepaald
aspekt. Zo komt het wel voor dat tien
studenten na elkaar met hetzelfde
komen. Alleen de kostwinnende zonen
zijn erg moeilijk. Dat is zo gepersonali-
seerd. Vroeger werden deze vragen
ook aangepakt door de Sociale Dienst.
'Maar de militieproblematiek is erg
technisch, en je kunt je ook geen
fouten permitteren, Als iemand voor

Omdat burgerdienders 'en legerdien- het OCMW of .voor de gemeente
. ders meestal niet erg veel interesse verkeerd advies krijgt en een verkeerde
hebben voor de technische problema- 'procedure volgt, dan moet hij hoog-
tiek van de andere worden de avonden stens een heleboel nieuwe formulieren
opgedeeld in twee stukken: één over de invullen. Maar wie fouten maakt in de
dienstplichtwetten en één over alter- militie gaat onherroepelijk het leger in.
natieven voor legerdienst. Daarom ben ik hier gekomen: om
De dienst Juridisch Advies maakt korrekte informatie te kunnen geven

deel uit van de Sociale Dienst van op dit vlak. 1 2
.Studentenvoorzieningen op de 80- verve g op p.

zigen.
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Dienst Juridisch Advies

Met welke juridische problemen
heeft een student te maken?
Veto: Is dil de eerste keer dat U met een
informatieavond naar buiten kom I ?

Lieve Van Hoestenberghe: 'Meestal
hebben ze er iets van gelezen in de
Akademische Agenda. Maar ook heel
veel studenten komen door 'mond aan
mond'-reklame naar hier, vooral dan
laatstejaars. Voor hen wordt het
probleem uiteraard aktueel. Jammer
genoeg komen de raadvragers vaak te

• laat, t.t.z. te laat om afgekeurd te
worden als ze een ernstige ziekte
hebben.

Lieve Van Hoestenberghe: Het is nog al
gebeurd, vooral op vraag van fakul-
teitskringen, zoals VTK, Germania,
Psychologie ... Zeker als de praeses in
zijn laatste jaar zit (nvdr en een jongen
is) en het leger ziet aankomen. Vorig
Jaar deed VTK een avond over
ontwikkelingshulp, waarvan ik een
deel was. Dat was de best georgani-
seerde avond tot nu toe. Het is wel de
eerste keer dat we het zelf zo officieel
doen. En het is misschien niet slecht
dat de Juridische Dienst, en daarmee
ook Studentenvoorzieningen, op die
manier wat meer naar buiten komt.
Vroeger zou ik daar voorzichtiger mee
geweest zijn. Als je nog maar pas aan
het werk bent, ben je nog niet helemaal
op de hoogte van alle problemen en
valstrikken die zich kunnen voordoen.

Info-avonden dienstplichtwet-
ten en Alternatieven voor le-
gerdienst op dinsdag 13 de-
cember in de Kleine Aula en
op dinsdag 20 december in het
Rekreatiecentrum in Heverlee.
Telkens om 20.00 u.

Afkeuring
Veto: Hoe kennen de studenten de
dienst?

Veto: Stel dal iemand lichamelijk iets
scheelt; bijvoorbeeld zijn éne been is
langer dan hel andere. en dil staat op de

C}8esfejarige,
Eindelijk ben je 21 jaar geworden

Wij, van STE~LA, wensen je alvast
een hartelijk proficiat.

Maar naast onze gelukwensen bieden wiJ
jou een grandioos geschenk aan.

Stel je voor: geen tien, geen twintig
maar liefst 50 heerlijke, frisse

STELLA's.
Elke maandagnamiddag tussen 13 uur en
18 uur kan je deze 50 gratis STELLA-
bons komen afhalen in de Raadskelder
onder het Stadhuis op de Grote Markt.

En dan maar klinken op die 21 jaar
samen met je vrienden in het café van

je eigen keuze.

Nogmaals proficiat en vooral Heel veel
GEZONDHEID

P.S. Vergeet ook je identiteits- en
studentenkaart niet mee te'brengen.

lijs I van de 'gevallen' waarvoor medio
sche afkeuring kan bekomen worden.
Kan die persoon dan al vanaf zijn eerste
kandidatuur afgekeurd worden?

Lieve Van Hoestenberghe: Vrijstelling
op medische grond, want zo heet dat
eigenlijk, is een geval apart. Af en toe
komen hier inderdaad mensen aan, die
naar de lijst vragen, zo van 'misschien
vind ik wel wat waarvoor ik afgekeurd
kan worden', Maar die lijst is erg
algemeen en erg streng. Het is een
illusie om daar zo maar iets tussen te
vinden. Het is echter wel mogelijk om ~.
voor het einde van Je studies vrijstel-
ling op medische grond aan te vragen.
En je loopt -daarbij geen risiko, als je W:'
tenminste tegelijkertijd uitstel 0011-"

vraagt, De Herkeuringsraad doet irn- .' "
mers alleen uitspraken over deze speci- 1t':1fo .,
fieke vraag ('Kan ik voor deze ziekte 1: .
vrijgesteld worden T), en die aanvraag
kan in het slechtste geval alleen
.afgewezen worden. Je moet daarom
niet meteen 'onder de wapenen'. Nog
iets: afkeuring is definitief. En het is de
enige manier om nooit meer iets met
het leger te maken te krijgen. AI de rest Veto: Neemt de Sociale /)i('IISI SOIlIS

(gewetensbezwaarden inkluis!) zijn proC('SkOSI('1l op zich ?
alleen maar vrijgesteld in vredestijd.

Processen

Veto: Iets wat 11'(' OIIS al vaak hebben
afgevmagd: kunnenvrouwen het statuut
1'(/// gewetensbezwaarde aanvragen?

Lieve Van Hoestenberghe: Neen. Zelfs
iemand die eenmaal is afgekeurd en
dus geen dienstplicht meer heeft; kan
het statuut niet meer vragen, De
organisatie BDJ (Burgerdienst voor de
Jeugd) is daar wel verbolgen over ...
Maar eenmaal voor de Raad versche-
nen, kan je niet meer naar de herkeu-
ringsraad. Wel nog tijdens de aan-
vraagtijd. Dat is een regeling die naar
aanleiding van een konkreet geval
bewerkstelligd kon worden; het is de
uitspraak van het Hof van Kassatie. In
kassatie gaan is overigens voor derge-
lijke gevallen een erg goedkope proce-
dure.

Veto: Komt het vaak 1'001' dat de
Juridische Dienst bijspringt in een
juridische procedure :'

Lieve Van Hoestenberghe: Eerst en
vooral moet je wel weten dat acht op
de tien gevallen die naar de militieraad
trek ken voor een of andere herroeping
nutteloos zijn. Maar de andere twee
kunnen goede redenen hebben om zich
zo nauwgezet mogelijk te verdedigen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld in het geval
van een kostwinnende zoon. Daar
moet dan echt een dossier verdedigd
worden. Of wanneer er een wijziging is
voor de grond van het uitstel. Zoals
wanneer er al een broederdienst in de
familie is.

***
Het besef dat men zich kan verdedi-
gen, dat men beroep kan doen op alle
kansen voor de militieraad, komt vaak
omdat ze per toeval bij de dienst
Juridisch Advies verzeild zijn geraakt.
Lieve Van Hoestenberghe begeleidt,
legt kontakten met advokaten en
dergelijke, maar pleit normaal niet.
Eigenlijk kàn zij dat wel: ze is niet
ingeschreven bij de Orde, maar om te
pleiten voor de militieraad is dat niet
nodig. Maar afgezien daarvan blijft
het natuurlijk moeilijk te kombineren
met haar halftime job. Waarin ze nog
heel wat andere dingen te doen krijgt
dan militie. Zoals huur, bijvoorbeeld.
Er moet wel altijd een juridisch aspekt
aan zitten.

***

U('I'e Van ilocstenberghc: ..Dl' helft 1'(1/1 dl' pm/J/(,II1(,11dil' 11'(; hier 1(' behandelen
krijgen. gaan 01'('1'dl' lI1ililfl'l''('lgel'il1g. Vandaar dal 11'(' aWI intonuaticavondcn
gingen denken," (Foto ./011 Van Steen)

Lieve Van Hoestenberghe: Volgens ons
lOU dat voor belangrijke principiële
processen best ti! vcrantwoorden zijn.
maar de heer Schiepers. regcringskom-
missaris van do: K. U. Leuven. verbiedt
uitdrukkelijk dat wij k ritcria zouden
gebruiken om daarvoor toelagen uit te
trekken. Volgens hem mag de Sociale
Dienst do: rol van de staat niet
overnemen: de Sociale. Dienst mag
slechts, zoals depastoors indertijd. de
nood van behoeftigen lenigen. Een
OCMW-funktie zogezegd.

Haalbaar

Veto: 1:'l'11student dil' ;('1('('11 advokirat
1110('1betalen. is 11'('1al gallll' bettoettig ...

Lieve Van Hoestenberghe: . En een
advokaat is zoals wijn: hij wordt
duurder met oud te worden. Daarom
weken wij hier ,:!eregeld naar jonge
udvokaten die het nog niet te hoog in
hun bol hebben. Soms pleiten studen-
ten voor zichzelf. Dan moeten ze wel
goed 'ter tale én goed voorbereid zijn.

Veto: II('hhl'11dl' SllIdl'I1I('11alli;dgel(;1.. :'

Lieve Van l loostcnberghe: Over het
recht hebben 'Ie soms ourcdclijkc
verwachtingen. Soms komen ze hier
binnen al> slucluoflcr van een dietstul
of van een ongeval. De dader i~
gekend. maar onbemiddeld. En dan
snappen ze niet. dat ze geen gelijk
kunnen krijgen. ook al hébbcn Ie het. ..
Voor ons moet het ook juridisch
haalbaar zijn.

Veto: 0111alk: 1'(,/'II'lII'I'il1g1(' vermijden:
U bent gciilll'gl'(,l'rd in dl' Socia! ..
IJi(,I1.\1:'

Lieve Van Hoestcnberghe: Inderdaad.
Ik behandel een dossier nooit alleen.
Het terrein waarover ik werk blijft ook
beperkt. Wij gaan uit van: waarmee
heeft een student te maken'? 'Student'

, is daarbij wel een ruim begrip. Laatste-
jaarsstudenten bijvoelbeeld staan met
hun wachttijd al met een halve voet in
de werkloosheid. Wc sluiten ook de
NUHO-studenten niet uit van advies.
Maar erfrechtkwesties vcrwijs ik door.
En liskaal advies geel' ik ook niet.
Mensen die daarom komen vragen
hebben geen sociale dienst nodig.

L.B. / R.B.

BERKHOF Amanda

BOUTS De glazen deur

GOlDING Evennachtsriten

IRVING De wereld volgens Garp,
IRVING Hotel New Hampshire

IRVING De watermethodenman

KAFKA Verzameld Werk

lAMPO Zeg maar Judith

SCHOUWENAARS Liliane

390 fr.

490 fr.

535 fr.

470 fr.

660 fr.

560 fr.

550 fr.

660 fr.

590 fr.

GESCHENK~OEKEN

•
Standaard Boekhandel
Naamsestraat .57- LEUVEN
016/23.98.21
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Kringraad doet enquête
Hoe efficiënt werken de P.O.C.'s?
DeKringraad - die geleding

van de A.S.R. die zich o.m.
met het onderwijsbeleid van de
unief bezighoudt - doet mo-
menteel een enquête over de
onderwijskommissies en het im-
pakt van de studentenvertegen-
woordigers in allerlei beheers-
organen van de universiteit. Het
is niet alleen de bedoeling te
onderzoeken in hoeverre onder-'
wijskommissies erin slagen de
opleiding te struktureren, maar
ook na te gaan met welke
middelen de .Kringraad de stu-
dentenvertegenwoordigers kan
steunen.

De konklusie waartoe Kringraad reeds
vààr de enquête gekomen was. is
negatief van aard: het onderwijs aan
de universiteit wordt op een weinig
doordachte wijze uitgebouwd. Tot
deze vaststelling kwam men bijvoor-
beeld vorig jaar bij het onderzoek naar

de studiebelasting aan deze universi-
teit. Kringraad konstateerde dat de
overlast die her en der tot uiting komt
het gevolg is van een gebrekkige visie
op het universitaire onderwijs bij de
'makers' ervan. Nivo wordt verward
met hoeveelheid, kursussen worden
'opgevuld' met materies, veeleer dan
uitgewerkt naar inhoud en vorm met
een bepaald doel voor ogen. Van de
symptomen hiervan hebben vooral de
studenten te lijden. De nadruk komt te
liggen op feiten en detailkennis. Door-
dat de meeste vakken zo weinig
doelgericht worden gegeven. is de
onzekerheid bij de studenten vaak
groot: zij weten niet goed genoeg
waarom zij bepaalde stof te verwerken
krijgen. hoc zij deze het beste aanpak-
ken. en op basis waarvan zij later
beoordeeld zullen worden. Sommige
aspckten van de opleiding ervaren vele
studenten dan ook als zinloos - in
vele gevallen waarschijnlijk terecht.
Volgens .Kringraad nu is ook de
toenemende expansie, de verzwaring
van vele onderwijsprogramma's het
gevolg van een gebrek aan visie op de
oplcidinu,

Onderwijskommissies

Dat er iets schort aan het onderwijs-
beleid van de universiteit komt ook tot
uiting in de manier waarop de onder-
wijskommissies werken. Per richting
aan de unief heeft' men één zo'n
kommissie, die het onderwijs dat in die
richting verstrekt wordt dient te be-
spreken, en in praktijk het uitzicht van
de hele opleiding bepaalt (binnen de
gestelde grenzen en hoewel de kom-
missie slechts een adviserende be-
voegdheid heeft). Zo is de onderwijs-
kommissie de plaats waar - mits
goedkeuring door de Fakulteitsraad
- beslist wordt wie de ombudsman-
nen zullen zijn, welke partiële eksa-
mens en vooreksamens men gaat
organiseren, hoe de eksamenregeling
er zal uitzien, enzovoort. Daarnaast
biedt deze vergadering ook bij uitstek
de gelegenheid om te praten over meer
fundamentele dingen, zoals de doel-
stellingen van de opleiding en de
opbouw van het kurrikulum. Uit
ervaring van heel wat studentenver-
tegenwoordigers blijk t echter dat hier

Interview Twee Belgen
MADE IN ·BELGIUM

Terwijl de Leuvense straten
bezet en bewerkt werden
door politie, rijkswacht en

betogers, had in de zaal LIDO
ook een optreden plaats van
'Twee Belgen'. Het initiatief
kwam van Radio Scorpio die
hiermee haar vierjarig bestaan
kracht bij zette. Het duurde tot
even over half elf vooraleer de
voor drie vierden gevulde zaal de
vijf Belgen van 'Twee Belgen' te
zien en te horen kreeg.

Na drie minuutjes bleek er echter al
een kink in de kabels te zijn geslopen.
De klassieke elektriciteitspanne legde
de Belgen het zwijgen op. Tweede keer,
goeie keer. Er werd meteen van start
gegaan met de nieuwe nummers uit de
slechts drie weken oude elpee "Sou l's
Masking". De zaal liep al vlug warm
voor de nieuwe Belgen-sound. Vooral
de teatrale titelsong "Soul's Masking"
en de uit de nieuwe elpee getrokken
single "Call" bleven nazinderen. Ze
werden dan öok terecht later op de
avond als bisnummers ten.beste ge-
geven. Het onrustige, paniekerige
"When Fire Breaks Out" en de
serieu7.ere songs "Collect these Shades
on 'my Face" en "I have a Bright

Mind" kregen naast de nieuwe pret-
song "my Meat won't keep" als
tegenhangers ook de bekende "Quand
Ie film est triste". "Lena", "The third
from the lef! of the top row" en
"Moustafa". AI bij al een geslaagd
optreden voor een entousiast publiek.
Dat was ook de mening van de zanger-
gitarist en Belg Rembert, toen we hem
na het optreden enkele vraagjes stel-
den.

Veto: Waarom de sprong van een duo
naar een vijfmanschap? _

Twee Belgen: We hadden vooral
mensen nodig omwille van de per-
kussie. We werken liever niet met
bandjes - wat we trouwens tijdens
optredens nooit gedaan hebben.

Veto: Jullie hebben ook een Amerikaan
101 Belg gedoopt, ene Chris Whitley?

Twee Belgen: Chris is een New Yorker
die in Gent is blijven hangen. Hij speelt
enorm goed gitaar en verder is hij een
beetje een speciale gast.

Veto: Dus past hij eigenlijk bij jullie
imago?

Twee Belgen: Ja, al wie ook maar
speciaal is, mag afkomen.

Veto: Kun je de overgang van de eerste
.naar de tweede elpee even schetsen?
Twee Belgen: Onze eerste elpee was
.I!ecentreercl rond de song "Sorne kind
of Madness". Een song die we life

altijd moeilijk hebben kunnen spelen.
De tweede elpee is vertrokken van deze
song en kent dezelfde eksperimentele
sfeer, gaat zelfs ietsje verder. Enkele
delen van de plaat werden bijvoor-
beeld bij mij thuis in de keldergewel-
ven of in de keuken opgenomen,
omwille van de goeie akoestiek.

Veto: Hoe is de idee voor een tweede
elpee en dan meer specifiek voor de sfeer
van "Soui's Masking" gegroeid?

Iwee Belgen: Op een bepaald moment
hadden wij enorm veel life-optredens.
Vandaar dat er een sfeer van verstik-
king groeide. We werden de optredens
beu, we moesten als het ware steeds
een masker opzetten. Een masker
opzetten betekent eigenlijk je weg-
steken, vandaar "Soul's Masking".

Veto: Zijn er nog veel optredens
gepland?

Twee Belgen: Ja, dit week-end treden
we nog op in Holland.

Veto: Wordenjulliedaargoedonthaald?

Twee Belgen: Ja, heel goed zelfs.
Behalve dan dat de Hollanders niet
k~nnen verdragen dat we "Twee
Belgen" heten'. en eigenlijk met vijf
spelen. De Belgsm zeggen daar nieks
van - die kunnen blijkbaar niet tellen.

Veto: Nog veel succes en bedankt voor 't
gesprekje. '

Michèle De Saedeleer
Hilde Devoghel
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Ook de student heeft belangen bij de opleiding

van een aktief beleid weinig sprake is.
Inhoud en lesvorm van vakken wor-
den nauwelijks besproken, en wat de
samenstelling van het totale program-
ma betreft blijkt dat de meestgehoorde
argumenten te maken hebben met het
opvullen van mandaten, overwegingen
van financiële aard of vaak gewoon
prestige, veeleer dan met didaktisch
inzicht. Studenten in dergelijke kom-
missie hebben dan ook geen gemakke-
lijke taak: niet alleen zijn zij numeriek
in de minderheid, maar, indien ze in
naam van de studenten eigen stand-
punten te verdedigen hebben, moeten
ze argumenteren met professoren die
over veelmeer historische achtergrond
en vergadertechniek beschikken. Men
.noet dus al goed voorbereid zijn wil
men zich niet het zwijgen laten
opleggen met argumenten als: "Dit is
vorig jaar al besloten I" of: "Hier gaan
wc IllI toch niet over praten l". Men
mag zich ook niet uit het lood laten
slaan door het onbegrip of zelfs de
onwil van mensen die men als student
-Jechrs kent als docent en/of eksarni-
riator.

Samenwerking
De bedoeling v;~n Kringraad nu. i, na
te gaan In hoeverre de bovenstaande
analyse van de feiten algemeen is, en
wa studentenvertegenwoordigers in
verschillende tukuttcucn daaraan pro-
beren te doen. Daarnaast wil de raad
ook uitmaken met welk soort van
aktics zij de onderwijswerking in de
kringen het best kan steunen. Uit de
enquête moet blijken rond welke
onderwerpen op' Kringraad het drin-
gendst gewerkt moet worden. Vonden
bepaalde kringen daarentegen een
oplossing voor problemen die ook in
andere kringen opduiken, dan kunnen
die ervaringen gebundeld qorden en
naar zoveel mogelijk mensen worden
doorgespeeld. Tenslotte zal men met
de enuuête kunnen nagaan waar er
zich akute problemen voordoen. en of
en hoe men darop een centraal nivo het
best op kan inspelen.

Het is overigens zelfs niet zonder
belang te weten wie er allemaal op een
onderwijs kommissie zit namens zijn
kring: een namen- en adressenlijst zal

(foto Veto-archief)

aari de hand van de enquête worden
samengesteld. De meeste studenten
blijven immers maar één of twee jaar'
op zo een vergadering zetelen, waarna
ze uit Leuven verdwijnen. Kringraad
beschikt echter over informatie die op
deze raad gedurende jaren werd verza-
meld. Zo werd vorig jaar, na een
jarenlange werking rond dit probleem,
een brochure samengesteld over stu-
diebelasting, die voor vertegenwoordi-
gers op allerlei kommissies en raden
heel wat interessante gegevens bevat.
Er zal trouwens ook een informatie-
avond georganiseerd worden rond
dezelfde problematiek. Aan de hand
van een degelijke adressenlijst zal het
gemakkelijker worden om dergelijke
informatie door te spelen.

Tenslotte biedt het alle voordelen
voor de studenten het werk op zoveel
mogelijk nivo's van de universitaire
hiërarchie te koordineren. Elke kring
stuurt vcrtegenwoordigers naar onder-
wijskommissies (het laagste nivo in de
hiërarchie). Op fakultair nivo dienen
soms reed, meerdere k ringen samen te
werken om een ccnxgevind standpunt
te verdedigen op de Fakuitcitsraad.
Kringraad tenslotte stuurt studenten
naar de Akadernische Raad (de hoog-
xtc instuntic aan de K, U. Leuven
waarin nog studenten zetelen). Op hoc
meer nivos men her/elfde standpunt
verdedigt. des te meer kans heeft men
op sukses. Zo is het voor de Kringraad.
die een oplossing nast reeft voor het
probleem van de studiebelasting op
Ak ademischc Raad belangrijk dat
deze matcric ten gronde wordt be-
sproken op zoveel mogelijk onderwijs-
kommissies. Omgekeerd hebben de
kringel! el alle voordeel bij dat de
studentenvertegenwoordigers op Ak a-
dcrnischc Raad de houding kenneh
van een kring tegenover bijvoorbeeld
een programrnahervorming die in
laatste instantie door de Akadernische
Raad moet worden bekrachtigd. Den
cnuuête speurt naar kanalen om deze
.arnenwerking te bevorderen.
De resultaten van de enquête wor-

den binnen enkele weken verwacht.
Indien ze interessant zijn, hbor je er in
de Veto nog van.

W.G.E.C.
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Wie betaalt voor Alma?
Tekort van 8 miljoen'
Verleden week vrijdag was

het weer zover. Vergade-
ring van de Raad voor

Studentenvoorzieningen (RVS).
Deze raad, paritair samengesteld
uit vertegenwoordigers van de
akademische zijde, universiteits-
personeel en studenten is zowat
het beheersorgaan van de sociale
sektor. In de maandelijkse ver-
gaderingen wordt het beleid ten
opzichte van huisvesting, me-
disch centrum, Alma en andere
vastgelegd. Doorgaans gaat het
over personeelskwesties en het

nut van bepaalde diensten. Maar
op het einde van het jaar moeten
ook de centjes verdeeld worden.
En daar ging het vrijdag om.
Begrotingen alhier en aldaar.
Maar wie veel verwachthad,

kwam bedrogen uit. AI die
cijfertjes werden wel eens over-
ropen. Tot en met de kosten voor
de vuile was van peda zus en zo.
Waar de diskussie wel over zo~
gaan was vooraf al te voorspel ..
len: Alma, ASR en enkele aride-
·re rechtstreeks betoelaagde pos-
ten, zoals UCLOS. Uiteindelijk

VETO ZOEKT
nog steeds

1. Hulp voor de lay-out: passen, meten, cijferen; knippen en
plakken... Als je het nog nooit gedaan hebt: maak eens een
afspraak om op een dinsdagavond een kijkje tekomen nemen.
2. Hulp voor het zetten: wij leren je zetten op een eèhte
fotozetmachine. Je moet wel redelijk vlot kunnen tikken. Na
enkele lessen kun je al standaardteksten zetten voor de Veto.
3. Artikelplegers (m/v): interviews Studentenvoorzieningen,
reportages massasporten, achtergronden van studentenwer-
king in fakulteiten, buitenlandse studenten in Leuven...
ookleuvens en nationaal nieuws. We zijn nog altijd met te
weinig om dat allemaal aan te pakken. vyil je meewerken aan
een blad dat een dwarsdoorsnede wil maken van studenten-
werking in Leuven... dan verwachten je.
4. Fotografen (m/v): eenartikel schrijven iséénding. Eenfoto
'hoort er ook bij. Als je kunt ontwikkelen en afdrukken is dat
natuurlijk mooi meegenomen. _
5. Tekenaars (m/v): die op basis van een suggestie een
eenvoudige cartoon kunnen maken in niet àl te veel tijd.
Veto is een studentenbJad. Wij zoeken geen professionals.
Kwaliteit willen we bereiken door de nieuwe medewerkers te
laten opleiden door de oudere, en ze zo beetje bij beetje
nauwer te brengen tot het hart van "het maken van Veto".
We wachten op je op de eerste verdieping van 't Stuc.

is men echter blijven steken bij
de Alrna. De rest werd buiten
enkele opmerkingen verschoven
naar de volgende vergadering op
16 december.
Wat betreft de diskussie rond de Alma
werd vanwege de studenten aange-
drongen op bijkomende fondsen voor
de sociale sektor. Zowel in de inlru- .
struktuur als in de werking zou moeten
geïnvesteerd worden. Waarom, zal
men zich afvragen. Het antwoord ligt
nogal voor de hand. Investeringen in
de infrastruktuur van Alma zijn nodig
omdat de keuken erg verouderd is. En
omdat Alma II meer wegheeft van een
reusachtige, ongezellige fabriekshal
dan van een restaurant. Hoewel men
de afname van het aantal maaltijden in
Alma Il zeker niet alleen op ornge-
vingstaktoren mag afschuiven. Het is
inderdaad zo, dat de Alma-direktie
zijn 'best' doet om de schotels in
Alma Il minder goed gepresenteerd en
minder smakelijk te serveren dan in
andere Alma-gelegenheden. Toch blijft
precies deze presentatie een belangrijk
element. Daarover was echter zowa.
iedereen het eens. Naast deze faktor
blijft er echter ook nog de Alrna-
werking. Het blijft nodig de maaltijd-
prijzen zo goedkoop mogelijk te
houden omdat dit toch een belangrijke
post opeen studentenbudget uitmaakt.
Het is natuurlijk belangrijk de
prijsstijgingen in de Alma zoveel
mogelijk tegen te houden als men de
dernokratisering van het onderwijs,
die nu trouwens al sterk terugloopt,'
niet verder wil uithollen. Argumenten'
hiervoor zijn ondermeer dat de lagere
inkomensklassen de laatste jaren
steeds meer moeten inleveren. Hun
lonen volgen zeker niet de indeks: Ook
op andere. terreinen -wordt de
demokratisering tegengewerkt. Zo
kan men verwijzen naar de niet-
indeksering van de beurzen '(reeds
verschillende jaren) en de nieuwe
fis kale stelsels waardoor werklozen -

35 jaar Amnesty Inte
Mensenrechten
V REDE is de meer dan ooit

dwingende eis van van-
daag. VREDE was de

400.000-voudige schreeuw van
23 oktober. VREDE is ook een
belangrijke grondslag van de
nieuwe Amnestie International-
kampagne: "Een miljoen licht-
punten", in de overtuiging dat er
een onverbreekbare band be-
staat tussen de mensenrechten en
de vrede.
Door de volgende aktiviteiten

kun Je Je medewerking verlenen
aan deze karnpagne en Je sympa-
tie betuigen aan A. I. :
-door de petitie voor universele
amnestie voor alle gewetensge-
vangenen te onderschrijven
-door deel te nemen aan de dag
"Respekt voor de mensenrech-
ten" op 10 december 1983 in
Leuven
-door A.I.-kaarsen te kopen en
aan te steken van 10 december
tot en met de eindejaarsdagen.

Op 10 december 1983 viert A.1. haar
35< verjaardag van de ondertekening
door de Verenigde Naties van de
· universele verklaring voor de rechten
'van de mens (10 december 1948).
Als bekroning voor de jarenlange

intensieve inzet van A.1. wordt in dec.
83 een - door duizenden mensen
· onderschreven - petitie overhandigd
· aan de voorzitter van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
'en aan alle staatshoofden.
Deze wereldwijde handtekeningen-

aktie werd op 10 dec. 82 gelanceerd
met de hulp van 7 nobelprijswinnaars
van de vrede, onder wie W. Brandt en
Andrci Sakharov. Daarin wordt opge-
roepen tot de vrijlating van alle
'gewetensgevangenen, mannen en vrou-
,wen, die in vide landen worden

vastgehouden
overtuiging of levensbescho
kleur of etnische afkomst en dit
dat zij geweld gebruikten of
geerden. Immers "Niemand
zou mogen opgesloten zitten.
arrestatie of straf O.W.V. hun
tuiging of afkomst is een schande
de hele mensheid. Ze moeten 0

waardelijk worden vrijgelaten."
Amnestie voor alle gewete

genen zou een ongeëvenaarde stap
de goede richting betekenen om
internationaal vertrouwen op te
wen en ons dichter te brengen bij
universeel respekteren van de
rechten.
Deze petitie-aktie kende tot nog

een ongemeen sukses. Mensen in
dan 90 landen onderschreven
oproep. In Vlaanderen schaarden
al 52 gemeentebesturen, 12 organ
tics en 83.008 sympatisanten acht
doelstellingen van A.1. Daarmee
het aantal handtekeningen in België
tot ver over de 100.000.
Als ook JOU het lot van de ge

gevangenen niet koud laat. kun je
steeds een gratis petitieformulier a
vragen op het sckrctariaut van A
Vlaanderen (zie adres onderaan).

Betoging
Op 10 dec, gaat dan de grote "dag
de mensenrechten" door, onder
motto: "Een miljoen lichtpunt
Van deze feestdag maakt A.1.
strijddag. Een strijd voor respekt
tegen de voortdurend met de
getreden fundamentele mensen
ten die wij als vrije burgers
verplicht zijn mee te voeren, wan
wie zwijgt, stemt toe.
Ook A.1. Vlaanderen wil h a

signaal van hoop geven aan hen,
fundamentele rechten geschonden Lij
gewetensgevangenen. gemartelden.
die bedreigd worden door doodstra
Dit wordt d ..adwcrkclijk

secrd in een stille optocht op 10 dec.
Leuven. Na een beiaardspel van
Huascn vertrekt op het Lade
(voor de Centrale Biblioteek)

en die Lijn er steeds meer - in hogere
belastingsschijvcn komen en. de
beurzen aan de neus van hun kinderen
tien voorbinman.

Is dit een grap
of om te huilen?

Maar jammer genoeg blijken de argu-
menten voor demokratisering uit den
boze te zijn: ze worden van de tafel
'geveegd. Het nieuwe 'realisme' duikt
langs alle zijden op. Voor inlru-
struktuurwerken wil men eventueel
nog naar de akudemischc overheid
stappen om daar een zoethoudertje af
te dwingen. Zo van 'kijk eens beste
mensen, wat een mooie Alrna jullie
toch krijgen. Het is toch niet meer dan
logisch dat jullie dan ook nog een
steentje bijdragen en inleveren'. Ofte:
kunnen jullie niet wat meer betalen
voor jullie eten nu'! De verwijzing naar
andere universiteiten waarde universi-
taire overheid zelf ook een steentje
bijdraagt om de sociale sektor te
ondersteunen werd eveneens terzijde
geschoven. Met andere woorden: onze
Leuvense universiteit wil wél graag
zoveel mogelijk studenten naar hier
halen, maar het mag haar absoluut
niets kosten. Als ze konden, zouden ze
nog proberen winst te halen uit
diezelfde sociale sektor. Op die manier
wordt een vlotte toegang naar het
hoger onderwijs natuurlijk in belang-
rijke mate een fiktie. Zo zien we ook
eens het minder attraktieve gezicht van
de heren akademici. Status en aanzien,
ten koste van de gewone burger. Die
mag wél zijn zonen en dochters naarde·
unief sturen, erveel geld voor betalen
(cfr. het inschrijvingsgeld) en zich te
pletter wroeten om de nodige centjes
bijeen te krijgen voor het studenten-
budget van kindlief.
Hoeft het gezegd dat de weinig

sympatieke opstelling ten opzichte van
de sociale sektor de unief wel eens zuur
zou kunnen opbreken. Zeker nu een
universitair diploma steeds minder een
garantie op werk betekent, en vele

gctulcntccrdcn n,·· al
m crwcgingcn naar het
ken. Komt daarbij nog dat een b,
universitcitsgcld 'misbruikt \\
Wie van ons \'~ndt het immer, pret
dat een deel van zijn inschrijv i
duiten aangewend wordt voor
subsidieren van de Fuculty Club.
een dergelijk prestigeprojekt er
mag zijn, kan nog geurgument
worden. Maar dat de univcrvita
overheid de proffen subsidieert om
te gaan eten, terwijl nuuwclijks
moeite wordt gedaan voor
studenten, is toch al te gek.

En de akademische
overheid?

Hoe dan ook, zelfs het
sprong de prollen bij in hun
goedkope voorzieningen voor ,t
ten verder terug te duwen. De kl
koning behoort wel definitief tot
verleden. Blij als we zijn dat we
nog geduld worden ... En als
toch wat meer geld naar de Alma
gaan, moet dat maar van ,
sociale diensten afgehouden wo
Alsof het geld daar ook al niet k
zit! Oh ja, men was wel bc
(mondeling dan) te beslissen
briefje te schrijven naar de h
Lenssens om nogmaals aan te dJ:i
op een indeksering van de beu
dit enig effekt zou hebben is nog
de vraag. Maar ondertussen durft
niet de vraag stellen aan
akademische overheid om bij
springen. En bovendien heeft
overheid zelf veel meer middelen
politici te wijzen op inkonveniënten
de sociale politiek.

Infrastruktuur ja,
werking neen

Uiteindelijk kwam de stemming.
men geld gaan vragen voor
infrastruktuurwerken ? . Hierop
woorddeeen meerderheid be vest
Dat is trouwens niet meer dan
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ational
Vrede

6.30 u. een fakkeltocht door de
tra ten van Leuven met de volgende
-rdewoorden:
-respekt voor mensenrechten
-universele amnestie voor alle gewe-
tensgevangenen
-stop martelingen
-stop doodstraf
-stop politieke moorden door rege-
ringen

-stop 'verdwijningen'

Een miljoen lichtpunten
lij ontbinding van de optocht worden
\.I.-kaarsen aangestoken. In tiental-
en landen over de hele wereld zal op
lie manier het lot van de gewetensge-
ungenen 'belicht' worden.
Wie dus onmogelijk in Leuven kan
ijn, kan op zijn rnanier een lichtpunt
irengen door die zaterdag om lil u.
en brandende kaars voor zijn venster
e plaatsen: een kleine waakvlam voor
Ie velen die op onrechtvaardige wijze
.pgcslotcn zitten. een gedachte voor
ren die o.w.v. hun overtuiging zijn
verdwenen' of vermoord. een sym-
'ooi van hoop van één miljoen
ichtpunten.
Oe mensenrechtendag wordt atgc-

loten met een avondprogramma in de
eestvaal van het Leuvense konserva-
o riurn in het teken van "roepen om de
lag". De leerlingen van hel konserva-
oriurn van Mechelen o.l.v. Francis
/crdoodt brengen een muziek- en
ioëzieprogrurnma. gevolgd door een
iptrcdcn van Dirk Van Esbrock en
luun Masando.
Grijp deze gelegenheid aan om JOuw

.lcinc bijdrage te leveren aan de
vcreldorganisuuc van de rncnscnrcch-
en, Z':I mee de stap naar meer
echtvaardigheid. veiligheid en vrede:
«un IIp 10 dcc. om 16 u. naar hel
l.adcuzcplcin.
Perities en kaarten voor hel avond-

rrogrumm« kun Je krijgen op hel
ckrcturia.u van A.!. Vlaanderen.
~uden~\e~\ 127, 3030 Heverlee (tel.
)16/ 227632 of 016/22(937) en in
calcc Kalfucr. hoek Park - Vcsu-
iusstr.uu, Leuven.

.Jan Etienne

vant de universiteit zelf is ~I<: eigenaar
.an de Alma-gebouwen. Moest men de
nault ijdprijs vcrhogen '! Builen d.:,
.tudcntcnlrak tic waren de aunwczigcn
oor. T cnslouc vond men he: dun toch
Tg.:n, nodig een beetje geld bij IC
iasscn (om de studenten ru,tig te
rouden "). Om de maalt ijdprijzcn niet
ollcdig IC moeien indckscrcn met
r,5 (i,dus met gemiddeld 5 1'1', besliste
ncn hel supplementair tekort van X
niljocn terug te brengen tot zes. ZO
IW':I men de prijzen maar 5 ( i
lp,laan. Tegelijkertijd werd dit
rck oppcld aan het I oorstel om andere
losten eens nuuwkcurigcr te onder ;.
'ockcn, Zodoende werd zelfs IKt
rallennetje opgelaten om op termijn
I<: prijs 1'00.1' universitaire residenties
.cn stuk te laten stijgen. Het nieuw,
-oorstcl Gol, .I': weet wel (ctr, Vcto S).
\Is men die 2 miljoen toch .nerg.:ns
mdcrs kon afpitsen, zou men dan
naar eventueel een stuk van de
üvcstcringsbijdragc voor de Alma
rcbruikcn om de werking te dck kcn !?
- Of hebben wc ditmaal verkeerd
-crstaun '?

Werk...aan de winkel
'ocvallig was het vrijdagavond ook
,og' Algemene Vergadering van
.ociule Raad; daar bleek men
llcsbchalve opgetogen over de gcno-
ren beslissing. Per slot van rekening
wingt men immers minder verrno-
enden weer tevreden te zijn met
rinder kwaliteit. Er werd besloten het
ier ook niet bij te laten, maar te
.roberen naar de akudemische over-
eid bewustwording van de proble-
tatiek te kreëren. Hoe dit precies zou
ebeuren zou begin van deze week
verwogen worden. Voor de studen-
envertegenwoordigers op Akaderni-
che Raad, afgevaardigd door Kring-
aad, is hier nog een taak weggelegd.
ntussen kunnen alle geïnteresseerden
,atuurlijk terecht op Sociale Rl.iäd,
; Meiersstraat 5, Leuven.

Toon Boon

Na de klassiekers

Sportraad organiseert .internationaal tornooi
Had het vorig jaar even

gekund om geen paaseksa-
mens mee te doen, dan .was je
wellicht met Sportraad mee ge-
trokken naar het internationaal
tornooi in Tilburg. Daar had je
dan immers kunnen genieten van
een gezellig en uitstekend geor-
ganiseerd sporttornooi, enje zou
je vast en zeker voorgenomen
hebben om ook het volgend jaar
mee te doen.

'verloren' zij immers enkele lessen
omdat de sporthal bezet was, Ook het
-tapcn C!) 10 de sporthal bleek een
probleem; het 'samen' slapen van
bokken cn geiten onder één katholiek
dak, weetjewel. De organisatoren zijn
dal] maar gaan zoeken naar het nodige
water voor in de wijn. Uiteindelijk
kwam er toch uit de bus, dat Sportraad
voor het eerst een internationaal
sporttornooi kan en zal inrichten. Het
gua t door va n woensdag 21 tot vrijdag
23 maart. Weliswaar moest Sportraad
wat van haar ambities inbinden. Er
zullen immers enkel op donderdag-
voormiddag kompetities doorgaan.
Voor het overnuclucn kan men voor->
lopig beschikken over het Rekreatie-
ecrurum aan Alma 111.

Geen topploegen
Volgen, de beginselen van de Sport-
raadwerking worden geen topploegen
uitgenodigd, Wél de goede en sportic-
IC ploegen die het sociale leven niet
-chuwcn. Duarom lullen eerst en
I oorul reeds enkele rugbytcum-, aan-
\lC/ig / ijn om de Belgische univcrsi-
uiirc k.unpiocn (..::. K,U, Leuven) te
bekampen. Klusxickc komperines zijn
':1' uiteraard ook: I lllk~ bal en b.iskct-
bal (mil) . en minivoetbal op het
nieuw c buitenterrein. Ook een ge-
mengd b.ulruiutontoruooi wordt voor-
zien. en- 11'.:1 heel xpck tukulaire-cccn
kavukwcdstrijd op de Dijlc. 0.: ,-"\\'i,-
tuksen worden weer van ,lal gehaald
om een volkssportenomloop Ie ma-
ken. Een ruime keuze (voor elk wat
\I ibl wordt dus in ieder gel'al voorzien.
. Ook 1001' Leuvense ploegen 1.," er
pluars zijn, en in de eerste plaat- dan
voor de winnuar-, van onze eigen
hck crk ompctitics. In die prille lente-
dag':ll mO':1 hel Sport kot uitgroeien
lol het centrum voor Europese studcn-
tensport. waur 1:lÎrplay belanprijker i,
dan hcl ciudrcsult.uu, en waar sport ie-
\ c kontuk ten \\ orden ......gch..~g(J\ oor
later. Du, noteer all a,1 tic d.ua: 21.22
en 2.1 maart 19~4. En fri, nog ':1'Cn J':
lr.m». Duits. Italiaans. ZII'.:.:d,. En-
gel,. of I.elf, Poob ,)p .. ,

Tilburg is een klein universitair cen-
trum met twee kleine sporthallen en
een grasstrook in de studentenwijk
war we vorig jaur rugby speelden.
Slapen wa-, ook ge.:n probleem: moe
en met hollauds "bier' in de aders
10.:ldJ': .I': de koude sporthulvloer
urnper. Na de eerste uitgave opperden
enkele uunwczigcn reeds de mogelijk-
hcid I un een unaloog tornooi in
Leuven.

Internationaal
aarmale de Leuvenaars betere rcsul-

tuten bockten in de I nlgende tornooi-
en, ruak tcn tie vcrnntwoordclijkcn van
Sportraad ervan overtuigd dal Leuven
een zo mogelijk nog idcalcrc plauts
lI'as 1'001' een intcrn.uiunual sporttor-
nooi. Aan een Alm.uafcl-in tie voorbije
lente viel hel besluit: ·W.: doen het',
Dil wordt dus een nieuwe optie: een
eerxtc irucnuu iouual sporticlt rclfcn in
I.':UI en .. lc mag immers niet blijven
steunen op drie. nochtuns ,Iel igc
massusportpijlcr«. En l'en universiteit
ab de 'HlI': mag ook \I'eI IIp sporrgc-
bied intcrnauonaul hekend zijn.

Bokken en geiten
D.: suut lOOI' de organi,ali.: verfiep
niet III I lol. De aam raag hij het
UCI.OS-heslllur om tie sporthullen ter
hc,chi\..\..ing I': stellen voor een out-
moering I .m doordeweekse sportieve
studenten xtoot tc lip erg grote \1-':':1'-

xtaud, D.: protfcn z.ucn immers nog in
hun maag met het 'Klapstuc': hierdoor

VSF over "GoI"
OP huur vcrgadering van 2J november 11.heeft de Vlaamse

Studenten Federatie, kennis genomen van het wets-
ontwerp-Gel betreffende de migranten. De VSF veroordeelt
elke daad die racistisch is of het racisme bevordert of
legaliseert. Daarenboven heeft België aan de landen en
volkeren van de Derde Wereld eengrote schuld af te betalen.
De rijkdom van de geïndustrialiseerde landen is immers
grotendeels gebaseerd op de uitbuiting van de Derde
Wereldlauden.

Daarom is de VSF solidair met alk vreemdelineen in Beluié en in het
bijzonder met de vreemde en Belgische studenten die nu 71ktie voeren
tegen het wctsontwcrp-Gol betreffende de migranten. 0.: VSF steunt
dan ook hun eisen en bezwaren tegen:
I. de onderdrukking van het recht op familie-hereniging voor vreemde
studenten:
2. de niet-erkenning van voorbereidende taalkursussen aan de
universiteit:
3, de reduktie van de Sociale Zekerheid voor vreemdelingen:
4. de beperking van inschrijvingsrccht en domiciliering in bepaalde
gemeenten:
5. de beperking van verhaal tegen uitwijzing, Voor de vreemdelingen is
dit ontwerpeen aanval op hun rechten, voor de Belgen een schande!'
De VSF roept de Vlaamse studenten op om hun solidariteit te betuigen

met deze anti-racistische beweging en massaal deel te nemen aan de
betoging van 6 december te Brussel. Tenslotte dringt de Vlaamse
Studenten Federatie er bij de regering en de akademische overheden op
aan eindelijk eens te komen tot een koherent beleid inzake
vreemdelingen en vreemde studenten.
De beperking van het aantal erkende ontwikkelingslanden (van 125

tot 42), de 2%-maatregel (per instelling mogen voortaan slechts 2%
vreemdelingen zijn), de ontoereikendheid van de' (ABOS- )beurzen, en nu
het wetsontwerp-Gel- zijn allemaal maatregelen die niet alleen de
vreemdelingen treffen, maar de gehele Belgische bevolking, die zich
daardoor het verrijkende kontakt met andere kulturen ontzegt en zich
veroordeelt tot intellektueel provincialisme. .

(n.v.d.r.: De Vlaamse Studenten Federatie is de federatie van de
overkoepelende studentenorganisaties van de Vlaamse universiteiten en
enkele instellingen van Hoger Onderwijs. Voor de K.U. Leuven is de
ASR er lid van, en het sekretariaat is gevestigd te Leuven, 's Meiersstraat
5.)

Van 29 maart tot en met I april lopen er 500 buitenlandse studenten door Tilburg.
Ze komen daar 0171 deel te nemen aan het internationale sporttornooi. dat
Pendragon dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer organiseert Naast Belgen
uit Leuven. Tsjechen uit Ofomouc. Duitsers uit Berlijn. 'Bonn. Düsseldorf en
Mannheim, Polen uit Poznan en Krak au en Zweden uit Stockholm. nemen er ook
Nederlandse studenten uil Leiden. Delft. Nijmegen. Twente, Utrecht en
Wageningen aan deel. Bovendien worden er uil Tilburg zelf meer dan 150
deelnemers verwacht, Overdag is er een uitgebreid sportprogramma: zaalvoetbal.
basketbalt. teamzeilen op de Beekse Bergen. rugby. volleybal en tafeltennis. Maar
het 1I10etleuk blijven en geen topsport worden, daarom is er ook een uitgebreid
nevcnaktiviteitenprogramma georganiseerd. Sportraad weet wel waarop zij zich
inspireert.

F,M,

.... "'"'" - , sec;s IA ~

___(bEfUISRIHGJ'
CAFÉ CHANTANTS
CABARET
NIEUWE INRICHTING

-.

Optreden donderdag 3 november
Blues gitaar
om 22.00 uur.
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.Kriminologen over
William Vandergucht
De Man van 76 miljoen
OP 1 april 1983 slaagde

William Vander Gucht
erin om de ASLK voor

maar liefst 76 miljoen frank op te
lichten. Tot op heden is de
meester-oplichter spoorloos.
Waar de Gentse speurders maar
zoeken, hun doel is en blijft
onvindbaar. Zoals blijkt uit een
gesprek" 'met twee Gentse jour-
nalisten heeft de man reeds de
halve wereld afgereisd, zonder
schuilnaam, maar hij bleef uit de
klauwen van de politie. Naar zijn
eigen zeggen liet hij zich zelfs
onderzoeken in het Gentse AZ;
meer nog, hij woonde een zitting
van de Gentse raadkamer bij.
Openlijk nam hij kontakt op met
de pers. Hij deed zijn verhaal en
verdween zoals hij gekomen was.
Sindsdien is de meest gezochte
Belg spoorloos.

Wat is er gebeurd, de laatste dagen van
maart en begin april van dit Jaar') Er
hoort eerst een inleiding bij, want
Vander Gucht was niet aan LIJn
proefstuk toe. Nadat hij reeds een paar
banen als bediende had. werd hiJ bij de
vcrzekcnngsrnaatschappu De Vader-
landschc ' ingehaald als een prins. Hij
verdiende er ongeveer het dubbele van
zijn loon bij zijn vorige werkgever.
Eind 1979 werd hij daar de deur
gewezen op verdenking van fraude.

De Vaderlandsche
De maatschappij geeft zelf roe dat er
49 miljoen van eigenaar verwisselden,
maar Vander Gucht laat doorsche-
meren dat het véél meer was. Hij wilde
tonen dat hij veel slimmer was dan zijn
direkte oversten, c.n 'af en toe' lier hij
een en ander uit de zwarte kas naar zij 11

eigen zak overvloeien. Zo slaagde hij
erin voor een schadegeval aan een
tweepeekaatje twee miljoen te laten
goedkeuren. De eigenaar ;za'g evenwel
een kleiner bedrag.

Toen Vander Guchts : promotie-
kansen reëel werden, betaalde hij
stukje bij beetje terug, maar het
berouw kwam te laat. Naar zijn eigen
zeggen was het enkel belastingslraude-
geld dat in zijn zak verdween.

ASLK
Vander Gucht investeerde zijn geld,
maar toen de Ambrosianabank over-
kop ging, kreeg hij het benauwd. Hij
verloor vele miljoenen en voelde de
noodzaak om zijn eigendom opnieuw
'op peil' te brengen. Doelwit was de
ASLK-computer. Doordat hij nogal
bedreven is in wiskunde en een diepe
interesse kreeg voor computers door-
zag hij het programma van de ASLK
en sloeg zijn slag.

Vander Gucht verwittigde het
ASLK-kantoor aan de Heuvelpoort te
Gent dat hij 76 miljoen nodig zou
hebben. Op 31 maart liet hij een valse
Ippa-cheque op de rekening van zijn
zuster Yvette boeken en liet daarna
dat bedrag op zijn eigen rekening
overschrijven (op I april). Diezelfde
avond kwam hij de bestelde 76 miljoen
ophalen. Dit leverde geen probleem
want op zijn rekening stond. dank zij
de snelle ASLK-service. reeds de
on bestaande 76 miljoen geboekt. Hij
stopte een deel van het bedrag in een
kluis en kwam de rest op 3 april
ophalen. in gezelschap van Mevr.
Jespers.

Vander Gucht was gerust. zijn
oplichting zou pas een paardagenlater
ontdekt worden, hij kon ZIch rustig
vanuit Spanje terug naar ons land
begeven. Zelf verklaart de dacler dat
Mevr. Jespers met gans de zaak niets te
maken. heeft. Ze handelde ter goeder
trouw, zo vertelde hij aan de Gentse

. journalisten. De speurders dachten er
a nders 6vcr.

Gevangenis
Vonden de politiemensen Vander
Gucht niet,' LC reageerden zich 'vak-
kundig' af op de naaste omgeving van
hun prooi. Sommigen meenden dat /c
hem /0, uit lijn tent wilden lokken. Ze
sloegen onder andere L,ÎJn zuster. Lijn
vrouw, een vriend en Mevr. Jespers in
de boeien.

Deze laatste bleef het lanust achtel
de tralies. Zij zou zich kUI;IlI:n out-
trekken aan de go volgen van het
onderzoek. De snuffelaars. waren
waarschijnlijk bang dat ze hun laatste
troef in lucht zouden zien opgaan.
Mevr. Jespers bleef pakweg 6 maan-
den in voorhechtenis.

De vrouw van Vander Gucht werd
eerder vrijgelaten (en later opgepakt).
De politiemensen loonden zich in haar
geval een beetje menselijk: haar kinde-

ren dreigden in een instelling geplaatst
te worden, nadat 'het gezin waar ze
onderdak vonden verhuisde naar een
kleinere woning.

Motief
Waarom gaat een man die al gezeten
heeft, die op het punt stond zijn fouten
bij 'De Vaderlandsche' te herstellen en
die - spijts de faling van de Arnbro-
siana - toch over een behoorlijk kapi-
taal beschikt én een gezin heeft waar
hij alles voor over heeft; als klap op de
vuurpijl nog de ASLK oplichten?

Volgens zijn eigen zeggen was dit het
resultaat van een opgestapelde wrok in
de gevangenis. Hij was zijn zelf-
vertrouwen volledig kwijt door het
gevangenisleven. Hij hoopte rust te
vinden thuis, maar vluchtte telkens.
Hij weet dat hij niets misdaan heeft.
Toch wou hij zelfbevestiging, Hij wou
voor dl! laatste maal tonen dat hij de
slimste was, .dat hij het nog kon.

....
Waar zit hij?

Vander Gucht verdween op maandag
12 september in de zeer vroege
morgen. Zoals hij te Parijs opdook. /0

werd hij opnieuw één met de massa. ';,
Anderendaags laat hij nog iets van zich
horen: een telefoontje naar 'Het
Volk'. Met de woorden ·· ... IJ.. Haag
hen oprecht vergiffenis, in het bijzon-
der aan mijn twee lieve kinderen cn
hun moeke .,.." legde hij de hoorn neer.

l lij wil een evenwichtig man wor-
den. Niemand heeft nog icts van hem
gehoord. Leeft Vander Gucht ITog-
wei'!,??

Luk Dcvrcesc

Medewerkers aan Veto 10
Relinde Baeten, Toon Boon, Luc
Baltussen, Wouter Colson, Ronni De
Becker, Robert De Cort, Bart De
Moor, Miehèle De Saedeleer, Hilde
Devoghel, Luk Devreese, Jan Etien-
ne, Noël Herteleer, Filip Huyzen-
truyt, Frank Michiels, Peter Mos-
trey, Dirk Seheys, Frank Uytten-
daele, Jan Van Steen, Koen Verbo-
ven.

I""" NOlI ....... SysfeinPO

Nauwkeurig tekenen .
el senrijven.

*geen onderhoud:
altijd klaar voor gebruik
droogt niet yil* nauwkeurige t.jndikt.en* navulbaar

* universeel voor
technisch tekenen, grafieken,
illustraties en ontwerpers, doch ook
geschikt voor notities, brieven ele.

acco
tiensestraat 134-136

30·00 t eu ven. ·1

Immobilisme
VETO heeft, zoals zoveel bladen,
terecht een lezersrubriek om zijn
publiek de kans te geven te reageren op
gedane publikaties. Mij treffen dan
ook de twee columns van blz. 2 van
VETO-7 en -8, genaamd "De Knuppel
in de Kikkerpoel - De Steen in het
Hoenderhok" die als twee opeenvol-
gende afleveringen kunnen worden
beschouwd. Het tema is immers twee-
maal de interne werking van de

- Algemene Studentenraad, meer be-
paald de relatie van de organisatie met
haar blad, VETO. Daar wil ik enkele
bedenkingen bij kwijt.

Wat ik vooral toejuich in VETO-7 en
-8 is dat het blad eindelijk het lef
opbrengt om de verstikkende ASR-
norm te doorbreken van "interne
problemen mogen alleen intern wor-
den uitgepraat, moeten niet aan het
publiek worden voorgelegd". Is VETO
een "intern" probleem, met oplage
8000? Wat is "intern" in de ASR, de
Algemene Studentenraad, representa-
tief voor alle KUL-studenten? Maar
goed. De ASR heeft altijd gewerkt met
een aktieve kern van werkers. omdat
wachten op de naamloze massa die
niet beweegt. nooit beweegt, inderdaad
geen zin heeft. Minder evident is het
evenwel dat in die ASR-kern de laatste
Jaren vooral de vrijgestelden de dienst
uitmaken. De ideeënvorming en de
uitvoering daarvan in de ASR wordt
steeds meer waargenomen door een
vrijgesteldenbestand dat nog nauwe-
lijks gewijzigd is de laatste jaren en dat
alleen maar ouder. geroutineerder.
invloedrijker wordt. Heel normaal,
edoch betreurenswaardig. is dan ook
hun i reflcks om vooral prestaties.
verworvenheden en ideeën te konsoli-
deren en te beveiligen. De redenering
"interne problemen mogen alleen
enz.': van zopas is een treffend
voorbeeld. Evolutie en zelfkritiek wor-
den over het hoofd gezien. de eigen
eigenheid wordt norm.

Het beste middel dat de ASR
nochtans heeft om zichzelf in bescher-
ming. te nemen tegen een dergelijk
immobilisme - dat met onbetwist-
bare voordelen als routine, vakkennis
of ellïciëntie gepaard gaat - wordt
niet benut. Integendeel. vuro wordt
door de personcelsveroudering steeds
mee{ de mond gesnoerd. Toch zou
vrije: afstandelijke joemalistick in
VETO de ASR alleen maar diensten
kunnen bewijzen. Zo moet bv. de
konfrontatie met andere denktrends
niet uit de weg worden gegaan.
Integendeel, de Algemene Studenten-
raad is zijn naam alleen maar waardig
als de uitvoerende kern (die er onver-
mijdelijk moet zijn, hoor) openstaat
voor zelfkritiek en haar immobilisme
tegengaat. Vertrouwen in de VETO-
redaktie is hierbij onontbeerlijk.

Sinds dat vertrouwen verdwenen is,
de ASR-uitvoerderskern (hoofdzake-
lijk het personeel) de altijd erkende en
gewaardeerde autonomie van VETO
plots anders gaat interpreteren en
hanteren. zelfs beknotten, kan van
VETO in deze formule niet langer
sprake zijn. Toch is het deze VETO die
drie jaar terug 'vanuit een incrowd-
bladje doorstootte naar een 8000
eksemplaren-oplageen400Q abonnees.
Dat de ASR hén dan eerst eens uitlegt
waar het schoentje knelt en de schijn
niet langer ophoudt. Niet langer de
gemakkelijke weg volgt van zaken
"intern" te behandelen en zogenaamd
op te lossen met een beperkte, hanteer-
bare en de laatste jaren sterk aan
elkaar gegroeide incrowd.

Dat is namelijk de werking van
polit-buro's die partijbladen hebben,
niet die van een Algemene Studenten-
raad met een autonoom tijdschrift dat
zich tot haar héle achterban richt. Een
blad met joernalistieke bedoelingen en .
stelregels (én ook ongetwijfeld fouten),
evenwel niet in de eerste plaats met
politieke richtlijnen van hogerhand.

Jan H. Verbanek

Handen af
van VETO

Veto, een begrip.
Als er iets is in het Leuvens

studentenleven dat stevig op z'n poten
staat en een produkt op niveau
aflevert, is het Veto wel.

Dit in tegenstelling (niet alleen in
mijn ogen) tot A.S.R. en SoRa,
wankele strukturen die rammelen bij
de minste trap die er wordt tegen
gegeven.

Veto (ik heb het wel degelijk overde
echte Veto, niet over jullie slap
surrogaat van vandaag) is steeds de
moeite van het lezen waard geweest.

Juist die rammelende A.S.R. en
SoRa gaan dan Veto eens gauw leren
hoe ze aan joemalisnek moeten doen!
Voelen jullie zelf niet aan hoe absurd
die situatie is?

Het is juist dat Veto verslag moet
uitbrengen over de bezigheden van de

.verschillende raden binnen A.S.R.,
maar Veto mag geen "aktief politiek
aktiemiddel" worden.

Hebben jullie dan werkelijk de pre-
tentie écht representatief te zijn voor
DE Algemene Studentenbevolking?

Laat Veto (zo objektief mogelijk)
verslag uitbrengen over A.S.R., SoRa
en de andere raden, en verplicht de
redaktie niet te vervallen tot het niveau
van een vakbondsbladwerking (termi-
nologie van Veto).

Francis Pingnet

Linkse
Krim inologen

Een andere reeaktie van een Krimino-
logie-student. niet zozeer op de linkse-
en rechtse zelfkleveraktie i.v.m. de
Rijkswacht en de Radikalc Krirnino-
logen. maar eerder op het laatste
gedeelte van de lezersbrief (onderget.
Chris Vandeweyer) in Veto 7.

Hierin stelde deze dat de Radikale
Kriminologen zich eerder linkse Kri-
minoiogen moesten noemen teneinde
de vereenzelviging van de ideologie

. van deze groepering met de Krimino-
logie-student teniet te doen. Echter.
kom je met zulk een voorstel niet van
de regen in de drop? Het is nu wel zo
dat de Radikale Krimioölogen een
eerder ongelukkige' naam gekozen
hebben. Het schept inderdaad een
probleem zoals Chris Vandeweyer het
stelde! Maar waarom kijken naar hun
radikale gezindheid (zoals Ch. Van.
dat doet) en niet eens de vraag stellen:
"Waarom noemen zij zich eigenlijk
kriminologen'l"
- Is het omdat zij enkel kriminologen
en kriminologie-studenten onder haar
leden telt? Dit zou ons dan misschien
tot dé vraag leiden: "Moet je je
opgerichte vereniging noemen naar de
maatschappelijke status van je leden?
Of naar hun gezamelijke ideologie.
doelstellingen en opties?" Bij dit
laatste is het misschien wel zinnig om
het verband te zoeken tussen de
Radikale Kriminologen in Leuven en
'the Radical Criminology' ontstaan in
Engeland. Mogelijkerwijze ligt dit
verband op dit ogenblik wel veraf!
- Of willen ze misschien wel vereen-
zelvigd worden met een grote groep
van studenten (met name Krimino-
logie-studenten) teneinde te worden
aanzien als een grote groepering en
zodoende hun minieme getalsterkte te
verdoezelen?

Het is alleszins een zeer dubbel-
zinnige situatie!

Wat zeker is en moet zijn voor
iedereen: "Het is een grove misvatting
Kriminologie en zijn studenten en de
Radikale Kriminologen anderzijds on-
der één noemer te plaatsen.

Nogmaals, de kriminologie-student
en kriminologie louter beschouwen als
RADIKAAL, zou een zéér éénzijdige
kijk zijn op het PLURALISME dat
binnen haar rangen heerst!!! M.a.w.:
wij zijn niet allemaal 'geneigd tot
diepgaande hervormingen'! (definitie
van ...'radikaal' in Van Dale uitg, 1976,
p. 1976)

J,R
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Dank
Liefste leden van de ASR-stuurgroep
en verse Veto-redaktie, hartelijk dank
omdat jullie Vlaanderen verlost heb-
ben van de kikker in het hoenderhok,
William Janssen en P. Vorthuizen. Als
ik ook 'ns iets voor jullie kan doen, laat
het dan maar weten.

D~g schatjes,
Bern Martens
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de WIjze waarop het volk betrokken
wordt bij de opbouw van dit socia-
lisme'. 'Wanneer onze huidige regeer-
ders spreken van inlevering, van
verhoogde konkurrentie, hebben ze
duidelijk ongelijk. Opdrijven van onze
export naar het verarmde zuiden is niet
meer mogelijk. Exporteren naar nabu-
rige landen, die overal inleveren, die
overal de konkurrentie opzwepen, die
legers werklozen in onmogelijke socia-
le miserie uitbouwen ... is een aanslag
op de historische en sociale waardig-
heid van ieder mens'.
Bij het ACV, geboren als een

afweermechanisme tegen het opruk-
kende socialisme, evolueert de basis
voorzichtig naar het socialisme. In
haar kongresbesluiten spreekt het'
ACW zelfs over basis-socialisme en
zelfbeheer... We moeten haar aan-
moedigen en respekt opbrengen voor
haar eigen evolutie naar het socia-
lisme' ..

Derde oproep tot 'Doorbraak'

Politiek anders
struktureren
Zaterdag 5 november vond

in de Kleine Aula van de
K. U. Leuven de tweede

'Doorbraak'-dag plaats. Een he-
le dag werd er door ongeveer
tweehonderd deelnemers gede-
batteerd over het sociaal-eko-
nomisch alternatief van de SP.
Onder hen bevonden zich ook
een aantal prominenten uit de
socialistische zuil, zoals Willy
Claes, Karel Van Miert, Freddy
Willocks, Louis Tobback en
Paul Goossens.

We zullen in dit artikel niet ingaan op
de bemerkingen die de kongresleden
op het SP-plan gemaakt hebben. maar
wel op wat Doorbraak poogt te zijn en
hoe het in de tijd geëvolueerd is. Kort
gezegd komt Doorbraak hier op neer:
Ie wil de zuilen doorbreken om zo te
komen tot een progressieve meerder-
heid in Vlaanderen. M.a.w. de tegen-
stctling christen-vrijzinuig wordt n~et
meer ab essentieel ervaren en men wil
de politiek herstruktureren op basis
van de tegenstelling progressief-kon-
servatiel. Tot nog toe zijn er drie
oproepen tot Doorbraak geweest. Een
eersic in '69 door Lco Collurd. een
tweede in '79 door 7 SP-ers. een derde
door Jet' Ulburghs in ·8J.

Leo Collard in '69
Op I mei deed Lco Coltarel. toenmalig
voorvitter van de BSP in het volkshuis
\ an Molenheek lijn historische oproep
rot Doorbraak. Voor de meeste kato-
lieken echter is de naam van Leo
Collard blijven kleven aan de beruchte
wet die de tweede schoolstrijd in België
uitlokte. Hij was toen minister van
Onderwijs. De mars op Brussel, die
daarop I olgdc, deed de socialistische
liberale regering Van Ackcr-Liebacrt
(54-510 I allen. Voor velen was het dan
ook vcrwonderlijk. dat het juist Lco
Collurd was. die zoveel katholieken
tegen zich in het harnas geroepen had.
die de oproep tot Doorbruuk formu-
leerde.
Toch kwam dele oproepniet als een

. dondervlag hij heldere. hemel. P.H.
Spaak had duurvoor al meerdere
malen gezegd dat de toekomst van
Europa afhankelijk was van de samen-
werking tussen socialisme en kristen-
dom. Enkele Jonge CVP-er, en AC\'-
er, hadden in een manifest gekozen
I oor een politieke herstrukturering
va n de pa rt ijen op basis va n de
tcgcnstell ing progressief-konservat iet.
De oproep van Collard moet men ook
kaderen in de mentaliteit die gescha-
pen werd door het tweede Vatikuans
concilie. Hierin verzoende de Kerk
zich met de scheiding tussen kerk en
staat. Ook inzake moraal werd ruimte
geschapen voor de verantwoordelijk-
heid van het vrije individu.
Collard was ervan overtuigd dat de

godsdienstige scheidingslijn in de poli-
tiek niet langer relevant was. dat er een
Lekere hervcrdeling der politieke pa r-
tijen noodzakelijk was. omdat de echte
scheidingslijn niet langer samenviel
met de partijgrenzen. zowel bij de
kristenen als bij de socialisten.
De oproep van Collard was niet
gericht op het opslorpen van afvalligen
van de katholieke zuil in de socialis-
tischc partij, maar wel op een dialoog
van de IOp van de organisaties en
partijen. Ieder progressief kon in zijn
organisatie blijven. Hij hoopte dat
door dit gesprek aan de top de
organisaties van de verschillende zui-
len naar elkaar zouden groeien. Het
gemeenschappelijk vakbondsfront zou
deze evolutie moeien ondersteunen en
dit zou uiteindelijk moeten uitlopen op
een hechte samenwerking op partijge-
bied.

De reakties
Langs socialistische kant stond men
afwijzend. Uit reakties van de Volks-
gazet na zijn oproep bleek dat deze
oproep een strikt persoonlijk initiatief

van Collard was, waarvan de leiding
van zijn partij, de toenmalige unitaire
BSP, op een opvallende wijze afstand
nam.
Langs kristelijke zijde waren er meer

positieve tonen op te vangen. In een
manifest in '69 spraken de CVP-
Jongeren zich uit 'voor een systema-
tische samenwerking met vooruitstre-
vende krachten in andere partijen, op
de eerste plaats de BSP'. Zij spraken
zich ook uit voor 'een bijdrage van de
CVP tot de hergroepering van de
vooruitstrevende politieke krachten'.
Ook de toenmalige voorzitter van de
CVP-Jongeren. Wilfried Martens
schaarde zich achter de oproep van
Collard. Herman Deleeek (prof. aan
de K.U. Leuven) pleitte voor het
hergroeperen van de partijen in de zin
van het travaillisme. Kanunnik Don-
dey ne predikte dat 'tussen socialisme
en de sociale houding. die uit het
geloof en het evangelié wordt afgeleid.
een verwantschap bestaat zodat bei-
den uiteraard op elkaar aangewezen
zijn'.

7 prominente SP-~rs in '79
Het manifest "Doorbraak '79" breekt
met de koers van Collard. In plaats
van te streven naar konvergentie van
de partijprogrumma's, wordt er nu
gestreefd naar een duidelijk links pro-
gramma. In plaats' van samen te
werken met progressieve krachten
binnen de katholieke organisaties.
moet aan die individuen duidelijk
gemaakt worden dat ze eerder bij de
SP thuishoren. In plaat, van gesprek-
ken aan de top. moet alles worden
toegcspitst op de basiswerking. 0.:
bedoeling wordt het ACV vast te
nagelen op stellingnamen die alleen
door de SP vcrtolkt worden,
Het mislukken van de oproep van

Collard wordt door Karel Van Miert
iocgeschreven aan het gebrek aan
openheid bij de socialisten zelf "Men
wilde desnoods wel mensen uit de
andere zuil binnenhalen. maar die
mochten dan zeker niet hun eigen
identiteit behouden."

Antwoord van .de katolieken
Somruige katoliekc basisgroepen de-
den uitspraken die in de lijn van het
'Doorbraak '<idccêngoed liggen. Het
manifest van de l7-plussers van de
rongerenkerk (Juli '79): · ... anders uit-
gedrukt betekent dit basissocialisme
en zelfbestuur .. .'. Het tijdschrift van
de KSA en VVKS 'Vandaag' (april
'XO): Wij zijn voor 'een programma
van struktuurhervorming als ckono-
mi-eh alternatief voor het kapitalis-
me'. Het bleef echter bij deze uitspru-.
ken.
Het officiële afwijzende standpunt

van de kuioliekc zuil werd op 27 Juni
verwoord door Lco Marynisscn in
'Het Volk' (krant van het ACW):
'Binnen de socialistische beweging is
men hopelijk niet zo naïef om te
geloven dal. op de vraag van kristelijke
progressieven naar een eicen arbei-
dcr~p'artiJ de BSP het ant~oord zou
zijn. Voor de realisatie van haar
programma rekent het ACW in de
huidige omstandigheden op de CVP.
Daarnaast wordt weliswaar onder-
streept dat die binding niet meer als zo
evident wordt beschouwd en de nood-
zaak van een kristolijke eenheidspartij
niet langer als een 'axioma wordt
vooropgesteld.
Tot de mogelijke alternatieven be-

hoort o.m. de stichting van een
autonome kristelijke arbeiderspartij,
of het streven naar frontvorming met
de socialistische arbeidersbeweging,
eventueel met het oog op de oprichting
van een progressieve pluralistische
arbeiderspartij. Dat Doorbraak echter
niet dient te gebeuren door een
socialistische partij kaart lijkt ons on-
realistisch en al te voortvarend'.

Jef Ulburghs in '83
De oproep van de 7 SP-ers vond
gehoor bij Jef Ulburghs. Hij is priester
te Genk en voorzitter van vzw Tref-

VETO
korrektioneel

De Kamer van Inbeschuldiging-
stelling te Brussel deed op 10 no-
vember jl. uitspraak over de verwij-
zing van de VETO-zaak naar de kor-
rektionele rechtbank. Daarmee ver-
werpt de Kamer het beroep dat
tegen de beslissing van de Raad-
kamer.te Leuven was aangetekend.
Nadat VETO in april ~982 eenfoto

publiceerde van een dokurnent dat
op het. arrondissementskornmissa-
riaat voor gewetensbezwaarden was
gestolen, werden redakteur F.M. en
verantwoordelijke uitgever M.M.
van VETO door het parket beschul-
digd van heling.
Tegen de verwijzing naar de Kor-

rektionele Rechtbank werd beroep
aangetekend. Nadat deze zaak drie
keer werd uitgesteld, deed de Kamer
van Inbeschuldigingstelling nu dus
toch een uitspraak. Wanneer de
zaak precies voorkomt, is nog niet
bekend. Vermoed wordt, dat men
mikt op de kerstvakantie. In die
periode is het immers het moeilijkst
om de sympatie van de studenten te
mobiliseren. Nochtans is het duide-
lijk dat hier VETO wordt geviseerd
als studentenblad. De steun van de
studenten zou dan ook niet onwel-
kom zijn.

punt, wat zowat de orgarusatievorrn
van Doorbraak is. Op de tweede
nationale Doorbraakdag te Leuven in
'83 deed hij een nieuwe oproep tot
'Doorbraak' van de zuilen. 'Door-
braak wil geen beweging zijn, maar een
platform waar je vrij kan denken.
Zeker met de SP die een geprivilegi-
eerde partner is, maar ook met klein
links en het ACW moet het tot een
konstruktieve dialoog komen. Pas als
de zuilen doorbroken zijn en de
arbeidersbeweging eensgezind is, kan
het tot een nieuw socialisme komen.'
Bij deze nieuwe oproep tot Door-

braak ligt de klemtoon op ontzuiling
(bundeling van alle progressieve krach-
ten doorheen de zuilen), socialistisch
zellbeheer, solidariteit met de onder-
drukte volkeren in de derde wereld, en
herverdeling van de macht. Enkele
uitspraken uit de toespraak van Jef
Ulburghs die hij gaf op het einde van
het kongres: 'Het socialisme in V~an-
deren staat op een keerpunt. De
gewestvorming is een feit. Hierdoor
krijgt het socialisme een historische
kan, om herboren te worden'. 'De
opbouw van een demokratisch socia-
lisme wordt niet alleen bepaald door
een Juiste analyse of een perfekt
icoretisch socialisme. maar vooral op . .

~~--------------------------------------------------------------------~----~--------~--~

Antwoord van de katolieken
Tot nu toe heeft men vanuit de
katolieke zuil nog niet gereageerd op
de oproep van Jef Ulburghs. Het lijkt
erop dat men verder dan ooit ver-
wijderd is van de Doorbraak. Wiltried
Martens, ooit voorstander van Door-
braak, toont hiertoe geen tekenen
meer. van een gemeenschappelijk vak-
bondsfront is er geen sprake en de
affaire Vermeulen toont aan dat men
binnen de socialistische zuil er niet
helemaal voor te vinden is.
De euforie van de Jaren '60 lijkt

voorbij.

K.V.
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Donderdag 1 december ,
KABARET 20.30 u. Karel Declercq. Achtste .verdieping L & W. Blijde
Inkomststraat 21. Inkom 80/60. Org. Ekonomika.

JAZZ. 21.30 u. Raphaël Schillebeeckx-quartet. In Jazz-café. Half Maartstraat
3. Inkom gratis.

TD. ~ crlmlnal nlght party. In Rocky, Parijsstraat 11. Org. Crimen.

FILM. 20.00 u. Slaughterhouse Flve. In 't Stuc. Met voor- en nabespreking.
Org. 't Stuc en Germania. Inkom 60/40 (ook voor leden Germania). De voor-
stelling wordt ingeleid en nabesproken door prof. Doyen (Amerik. lit.).
prof. J.M. Peeters (kommunikatiewetenscnappen), K. Deburchgraeve
(filmspecialist en journalist) en A.M. Lambrechts (fak. L &W).

Vrijdag 2 december
FILM. 20.30 u. Slaughterhouse FI.,e. Zie 1 december.

Zaterdag 3 december
FILM. 20.30 ~:. Slaughterhouse Flve. Zie 1 december.

Maandag 5 december
FILM. 20.00 u. De resultaten van sociale weerbaarheid. Film over Larzac. Org.
Agalev-studenten.

LEZING. 20.30 u. Voorstelling brochure "Kernbewapening en Ethiek" n.a.v.
seminarie. M.m.V. Johan Verstraeten en Roger Burggraeve. Kleine Aula.

SCHOENTJE. 22.00 u; Of vroeger natuurlijk.

Dinsdag 6 december
THEATER; 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP. Regie Jan Decorte.
Vlamingenstraat 83. Inkom 200/140.
TD. Katechetika. Zaal der Hallen. Inkom 50 (40 vvk).

Wo'ensdag 7 december
LEZING. 16.00 tot 18.00 u. Vredesbewegingen. Door P. Lansu (statmëde-
werker Pax Christi Antwerpen). In AV 03.12. Org. Centrum voor Vredes-
onderzoek K.U.,Leuven.

THEATER. 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP. Zie 6 december. ;

BETOGING. 15.00 u. Raketten In geen geval. Studenten- en scholieren-
betoging. Samenkomst Rogierplein Brussel.

Donderdag 8 december
THEATER. 21.00 u. Scènes/Sprookjes door Het Trojaanse Peerd. Zie 6 dec.

TENTOONSTELLINGEN
Van 21 november tot 22 december: Bert de Leenheer in Fakbar Theologie,
Vlamingenstraat 91 en Het Driehoekig Tafeltje" Ravenstraat 23.

KVIV
Dialoog

voor de toekomst
De Koning' Boudewijnstichting zet

In een organisatie van het teelmoto- ....."Dialoog voor de Toekomst" op als
gisch instituut .van de Koninklijke een informatie en sensibiliseringskurn-
Vlaamse Ingenieursvereniging hebben pagne voor een breed publiek. Aan de
op vrijdag 9 december om 20.00u twee wedstrijd kunnen alle personen, insti-
lezingen plaats over vliegproeven en tuten of organisaties deelnemen, van
vliegtuigsimulatie in aud. De Molen Belgische of niet-Belgische nationali-
bij het Arenbergkasteel in Heverlee. In teit, waarvan men verwacht dat zij
een eerste gedeelte wordt een vlucht- aandacht hebben voor etische, politie-
nabootser besproken en komen 'meet- ke en socio-ekonornische aspekten van
technieken tijdens proefvluchten aan hun projekt. De scenario's moeten
bod; in een tweede gedeelte wordt het worden ingediend in het Nederlands of
opstellen van bewegingsvergelijkigen het Frans. Zij dienen getikt te zijn en
behandeld, uitgaande van een be- tien bladzijden te bedragen en er dient
schrijving van de toestand. Sprekers een synthese toegevoegd te zijn van
zijn de heren F. Claerhout van de T.H. maksimum één bladzijde. Zij moeten
Delft en M. Verhaege van ËSAT, in drie eksemplaren worden gezonden
KUL. Alle belangstellenden zijn wel- aan de karnpagne "Dialoog voor de
kom. Toekomst" van de Koning Boude-

wijnstichting. Brederostraat 21, 1000
Brussel, uiterlijk op 31 maart 1984.

ZOEKERTJES
• Te koop wegens akute geldnood: een
Solex 3825. Nog maar nauwelijks ge-
bruikt. Te bevragen: Mechelsestraat
202, k. 2.~8. Liefst na 18 uur.

• Studenten klub ons Hageland: vere-
nigd de studenten uit Aarschot- Tie-
nen- Scherpenheuvel--Zoutleeuw-
Lubbeek en hun omgeving. Wie wil lid
worden of meewerken: De Clyne
Taefel, Naamsestraat 47, Leuven.

• Op zoek naar een goede diskobar? • Gevraagd: meisjes die geen schrik
Try us: O.B. Bachus (geluidsverster- hebben van stokoude kotbaas. Loop
king 2x300 Watt, lichtinstallatie ca .. kamer op I" of 2" verdiep binnen.
6000 Watt en demokratische prijs)'1 Beloning: I pint. Keuze genoeg.
Inlichtingen te verkrijgen op tel. Ambiance verzekerd. Prinses Lydia-
016/233552. laan 7, Heverlee.

ZOEKERTJE.~ 20'fr.

BE:A1CHTJES
Studenten

gezondheidszorg
Ter gelegenheid van het vijftienjarig
bestaan' van het Medisch Centrum
voor Studenten, K.U.Leuven wordt op
vrijdag 10 februari 1984 van 9 tot
17.30 uur in het Huis van Chièvres,
Groot Begijnhof 55, Leuven, een
symposium georganiseerd over St u-
dentengezondheidszorg.

Het programma omvat: bespreking
van de werking van de preventieve en
kuratieve diensten; arbeidsgeneeskun-
dige benadering van het studeren
(Prof. R. Masschelein); registratie in
de studentengezondheidszorg (Dr. G.
Moens); het student-zijn in ontwik-
kelingspsychologisch perspektief (Prof.
A. Marcoen) ; psychologische proble-
matiek bij studenten gezien vanuit de
vrschillende diensten voor studenten;
sexualiteitsbeleving bij studenten
resultaten van een onderzoek (J.
Ramakers).

Inlichtingen en inschrijvingen op
het' sekretariaat van het Medisch
Centrum voor Studenten,
Bogaardenstraat I,
3000 Leuven
(tel 016/234921).

Plaatsingshulp
Aan de K.U.Leuven wordun dit Aka-
demisch jaar een aantal aktiviteiten
georganiseerd om de afstuderenden
voor te bereiden op de stap naar de
arbeidsmark t.

Mogen wij U vragen deze aktivitci-
ten bekend te maken bij Uw leden of
geïnteresseerden. Vanzelfsprekend
zijn ook de afgestudeerde werkzoo-
kenden hartelijk welkom.

Het programma omvat in k rono-
logische volgorde:
-3 dcc. 1983: lnformatievcrgudcring
"Diplomaricke loopbaan";
-10 dec. 1983 : De vcrhandding : oelc-
ning in cksurncnondcrdccl van het
Vast Wervingssekretariaat:
-19,20 en 25 jan. 1984: Het solhei-
uniegesprek ;
-14 maart 1984: Jobinformatiebeurs.

Deze ak tiviteiten worden gcorgani-
scerd voor de afstuderenden uit alle
studierichtingen. Dit betekent meteen
dat in de fakulteitcn en departementen
anderc, meer specifieke initiaticven
genomen worden door de plaatsings-
verantwoordelijkeu in samenwerking
met studenten- en oudstudentcnorgu-
nisaties.

• Privé-fuif en geen plaats op kot?
Drganiseer je fuif in 't Neuroosje op
vrijdag of zaterdagavond, gezellig en
goedkoop. Inlichtingen: Fred. Lints-
straat ·52.

• Zoek alle mogelijke gegevens, foto's,
songteksten van D. Bowie. Ben aanwe-
'zig tussen 18 en 20 uur. Kleine vergoe-
ding mogelijk. Paul V., Arendstraat I1
3000 Leuven.

• Te koop: Kerstkado ! Rademaker -
'Sociologische Encyclopedie' (Aula), 4
delen, 1138 pp., perfekte staat. 850 fr.
in plaats van 1200 fr. Z.w. St.Keuke-
lei re, Tiensestraat 270.

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

Leuvense studenten
en Turkse generaals
Op woensdag 7 december om 20 u.
organiseert Amnesty International
Leuven een briefschrijfavond in het
Ontmoetingscentrum Groot Begijn-
hof. De avond staat in het teken van de
mensenrechtensituatie in Turkije.

De Leuvense A.I.-groep nr.62 hoopt
met deze schrijfavond een ruimere
aktie op gang te brengen rond Süley-
man Yasar, een Turks gewetensgevan-
gene waarvoor de groep nu reeds
gedurende een half jaar werkt.

Süleyman Yasar werd op basis van
zijn liumaatschap van Töb-der, dit is
de Turkse Lerarenbond, op 25 novem-
ber 1980 aangehouden. Het Militair
Gerechtshof in Ankara veroordeelde
hem tot 8 Jaar opsluiting. 2 jaar en 8
maanden interne ballingschap en le-
venslang verbod les te geven.

Voor Amnesty Intemational is Sü-
lcyman Yasar een typische gewetens-
gevangene. De lerarenbond was een
wettelijk erkende organisatie tot de
militaire autoriteiten de bond in 1981
vcrboden. Nooit was er sprake dat
Tob-der deel nam aan gewelddadige
akrivitciten.

Sinds in december 1978 in IJ van de
67 Turkse provinciën de staat van
beleg werd afgekondigd en nog meer
sinds de staat van beleg over het hele
land werd uitgebreid na de militaire
stautsgreep van 12 september 19110. is
Arnncsty Intcrnational bezorgd over
het groot aantal schendingen van de
mensenrechten irr Turkije.

30.000 politieke vonnissen werden
. geveld op basis van beschuldigingen

van kominunistische propaganda. se-
parutismc. poging tot omverwerping
van de Staat en godsdienstige sekten-
vorming. Vcrder zijn er berichten over
het systematisch en op grote schaal
voorkomen van martelingen en de
mishandeling van politieke gcvangc-
nen. Tenslotte zijn er sinds de staats-
greep I ro politieke doodvonnissen
uitgesproken en werden er 45 mensen
geëksckuteerd tot mei 1983.

Door massaal brieven te schrijven
kunnen we de - bij de meeste
regeringen - gevoelige snaar van de
ruchtbaarheid bespelen en op die
manier druk uitoefenen op de over-
hcid. Hopdijk tot 7 december in het
GroO! Begijnhof'!

Japan-dag,
Op 21 december 1983 organiseert
Ekonornika een Japan-dag, met als
thema: "Japan, the road to thc
luturc ?". Aangezien Japan uiige-

- groeid is tot één van 's werelds meest
gezonde e'n best presterende ekono-
mieën willen we de studenten in staat
stellen nader kennis te maken met
verscheidene gezichtspunten van Ja-
pan.

Op de Japan-dag zullen lezingen
gehouden worden door het ministerie
van buitenlandse zaken, het akade-
misch personeel en bedrijfleiders. Ver-
der hebben we verschillende Japanse
bedrijven en bedrijven met belangen in
Japan verzocht informatiestands op te
richten. Zij zullen o.a. hun aktivitei-
ten, hun strategieën, hun ervaringen
op de Belgische en/of Japanse markt
voorstellen. Audio-visuele' instrumen-
ten zullen gebruikt worden.

Het kulturele aspekt wordt niet
achterwege gelaten. Er staan vier
filmvertoningen van elk 30 minuten op
het programma. 's Avonds, om 20.30
uur, zal een pianokoncert gegeven
worden door een jonge, virtuoze
Japanse pianiste, Mrs. Izutsu Yuka, in
de Grote Aula. Deze Japanse pianiste
werd geboren in 1963 en ontving haar
eerste lessen op 3-jarige leeftijd. In
1973 kwam ze naar Brussel om zich
verder te bekwamen. Sedert 1978
behaalde' .ze verscheidene .eerste prij-
zen, zowel in België als op interna-
tionaal gebied. Zij zal werk van
Mozart, Albeniz, Petrofiev en Chopin
spelen. De toegang is gratis!

Nadien zullen er 8 studiereizen naar
Japan worden verloot!

AMVS
De bijzondere aandacht van alle
studentenorganisaties wordt gevraagd
voor het Archief en Museum van hel
Vlaams Studentenleven, een afzonder-
lijk fonds in het Universiteitsarchief,
tevens de enige openbare boekerij die
a'Jle studentenbladen (ook gestencilde)
bewaart.

Daar er steeds dokumenten verloren
gaan door het wisselen van besturen en
soms van lokalen, hebben de kringen
er belang bij, geregeld een exemplaar
van hun tijdschrift naar voormeld
Archief te zenden, waar de jaargangen
zorgvuldig worden bewaard ten gerie-
ve van latere kringbesturen en van al
wie een bepaald aspekt van het
studentenverenigingsleven wil bestu-
deren.

Het AMVS verzoekt ook om toe-
zending van een exemplaar van alle
verslagen, pamfletten, manifesten, lus-
trurnbrochures, strooibiljetten, feest-
programma's, affiches en foto's van
alle studentenverenigingen.

Studentenverenigingen kunnen ook
hun oude archieven "in bewaring" aan
het AMVS toevertrouwen; zij blijven
t:r eigenaar van en hebben steeds
toegang tot hun bezit dat tegen verlies
en verspreiding wordt behoed.

Het AMVS wordt geraadpleegd on·
der meer door historici en publicisten
en werd tot heden als een van de
bronnen vcrmeld in dertig liceruiauts-
vcrhundelingen.

De besturen gelieven alle, te zenden
naar volgend adres:

ARCHIEF VLAAMS
STUDENTENLEVEN
Univershei tsbibliot heek

Mgr. Ladcuzeplcin 21. 3000 Leuven.

Nouvelle Vague
Voor de zesde opeenvolgende maal
organiseert De Andere Film in enkele
Vluamsc steden. in samenwerking met
de Nederlandse stichting Cincmathe-
ma. een rctrospekticvc van een belang-
rijke stroming in de filmhistorie : de
'Nouvelle Vague'. Deze stroming werd
boven de doopvont gehouden in 1959,
toen op het festival van Cunncs
tegelijkertijd 4 films wereldberoemd
werden: 'Les Cousins' van Chabrol.
. Les 400 Coups' van Trutfuut. 'Hiro-
shima Mon Amour' van Resnais en
'Orfcu Negro' van Camus. Het was een
plotse eksplosie, in de eerste plaats
voorkomend uit de tijdsgccst : een
onvrede met de besmande Franse lilm-
situatie. de zware psychologische aan-
pak. de literaire sccliario's.l"'cn wilde
de regisseur als 'auteur' herwaarderen.
Na enkele jaren verklaarde de Franse
pers de Nouvelle Vague dood. Dat
neemt niet weg dat binnen een beperkt
tijdsbestek van 5 tot 6 jaar een vrucht-
baar klimaat heerste, waarin enkele
grote werken het levenslicht zagen, en
waarin wie, nu algemeen bekende
regisseurs een basis konden leggen
voor een grote karrièrc.

Tematisch is er geen bepaalde lijn
konstateerbaar. maar enkele algemene
stijlkenmerken laten toch toe over een
"stroming" te spreken:
I.een zo natuurlijk mogelijke, impro-
viserende ak teerstijl ;
2.dt: montage blijft belangrijk. maar
het aksent komt eerder op de opname
te liggen. Vaak gebruikt men bv. "Ie
plan fixe", waarbij de kamera in- en uit
het beeld lopende personages regi-
streert ;
3.werken op lokatie, eerder dan in dè
studio;
4.het gebruik van mengvormen in de
verhaalopbouw : vertelling, reportage,
anekdoten, ... Ook wordt veelvuldig
geciteerd, uit andere films, uit mekaars
werk;
5.de aandacht gaat vooral uit naar de
hoofdpersonages en hun ontwikke-
ling: tweedeplansrollen krijgen nage-
noeg géén aandacht;
6.de mise-en-scène is persoonlijk en
vertrouwelijk; de regisseur filmt waar
hij vertrouwd mee is; hij hanteert het
medium als een vorm van zelf-
ekspressie. Vandaar ook het streven
om idee, scenario, dialogen, regie,
montage in één persoon, de "auteur"
te verenigen,
'; De retrospektieve loopt tussen 7 en
17 december 1983 in Beveren, Leuven,
Gent, Antwerpen en Mechelen: voor
programma en konkrete inlichtingen
kan je terecht bij De Andere Film,
Gratiekapelstraat 7
2000 Antwerpen.
tel. 03/2341640.


