
,'Het sportieve element
kwam aan bod in
de studentenmara-

ton, spektakel kon je zien in de
kwistaxraces en nu is het de
beurt aan de echte massasport :
de 24 uren van VTK en Sport-
raad", aldus Chris Meulijzer,

Ivrijgestelde van Sportraad.
Veto volgde voor u het gebeu-

ren op de voet.

Om 19 uur geeft Walter Dillen het
startschot. Zoals de traditie hel wil
worden de eerste ronden gelopen door
proffen. Dekaan Dumon van Sociale
Wetenschappen hijgt uil in onze
mikrofoon: "Ik heb één enkel rondje
gelopen en dat is ver, héél ver.
Ongetwijfeld zijn er die veel beter
lopen dan ik want ik ben als laatste
geëindigd. 'I Was wel de eerste keer dal
ik meeliep. Wal vooral plezant is, is
niet alleen dat er veel volk is, maar
vooral dat bijna iedereen loopt, zelfs
cM&e~ ._ 1lWt~n, zoals
ik ...

De proffen van toegepaste welen-
schappen welen zich gesterkt door hun
ervaring. Dekaan Snoeys (1'58"): "De
deelnemers waren hard aan hel lopen.
Hel was moeilijk op er bij te blijven,
maar ik hoop dal er een goede tijd is
uitgekomen. Ik loop hier dan ook als
zo'n tien jaar rondjes voor VTK" en
Van Deynze (2' 16"): "Het viel beier
mee dan voor twee jaar. Toen kon ik
halfweg al niet meer voort. Maar nu
ben ik langzamer begonnen en ik heb
hel goed volgehouden moet ik zeggen.
Hel komt erop aan reserve over Ie
houden tot op hel einde".

De vrieslucht dringt door
merg en been: het is
koud op woensdagoch-

tend 30 november. 150 mensen
hebben een fluisterkampanje.
georkestreerd door het studen-
tenaktiekomitee Rakettenvergif,
beantwoord en zitten voor de
poorten van de NATO-kazerne
Tarweschoof op hun luie kont.
Deze kazerne herbergt een kom-
putercentrum van- waaruit de
pijpleidingen van de NATO in
België bestuurd worden.

De aktievoerders hebben beide poor-
ten van de kazerne, die in de Naamse
en de kleurige ingang in de Parkstraat,
eigenhandig gesloten. Elke groep zet
zich neer achter een spandoek "ge-
weldloos verzet tegen de raket". In de
eerste plaats protest dus, tegen de
plaatsing van de nieuwe kernraketten
in West-Europa.

Veiligheid?
Het is 8.40 uur. De pamfletten die aan
de schaarse voorbijgangers uitgedeeld
worden wijzen op de waanzin van de
bewapeningswedloop en de prijs die

Hele drommen volk zijn naar de start
gekomen, maar toch verkeren enkele
ploegen al meteen in moeilijkheden.
Zo bijvoorbeeld WINA en LERKEVELD.
Volgens de sportverantwoordelijke
van Wina komt de grote massa pas
vanaf negen uur. Velen hebben immers
les of oefeningen tot zeven uur en gaan
.dan eerst nog eten.

AI vrij vlug blijkt dat de flessenhals
tussen podiumwagen en "akwarium"
niet berekend is op de massa. De
lopers moeten zich een weg banen
door de stroom toeschouwers en door
de samenscholing voor hel scorebord.
Van Deynze daarover: "Wal. wel
gevaarlijk is zijn die mensen die er
dwars doorheen fietsen op die plaatsen
waar de doorgang smal is" en Snoeys:
"Hel parkoers is gedeeltelijk ver-
nieuwd, geloof ik. Op die manier kunt
ge toch nog mei droge voelen terug-
keren. Maar in de buurt van de
kraampjes zijn de mensen nogal entoe-
siast". Om hieraan een mouw te
passen proberen Chris en ex-sport-
raadvoorzitter Frank een nadarafslui-
oting op te zetten. Toch zàl een teVeel
aan volk op de loop piste gedurende de
hele wedstrijd hinderen. Lopers bij
Plasrna-Inn krijgen dan ook een
scheidsrechtersfluitje in de mom! ge-
stopt waarmee zij toeschouwers van de
baan fluiten. Spoedig blijkt echter dat
zij meer energie verliezen door te
blazen dan er tijd wordt gewonnen
door een vrije piste.
20.00 uur. Voor de eerste keer wordt

de lUssenstandprocedure getest in
reële situatie. In elke tent worden de
formulieren met namen en tijden
opgehaald door Roei van Nunen,
sportraadvoorzitter en het hele zootje
wordt door Peter Mostrey ingetikt op

ervoor moet betaald worden. Op het
altaar van het militarisme worden
immers opgeofferd: besnoeiingen in
de sociale zekerheid, inleveringen op
de lonen, geraffineerder uitbuiting van
de Derde Wereld. Een militaire "Vei-
ligheid" waarvoor heel wat ekonomi-
sche, sociale veiligheid moet worden
ingeleverd ...
_ Of meer bewapening ons meer
veiligheid brengt -daarover hebben
de aktievoerders de grootste twijfels.
Zij wijzen o.m. op de twijfelachtige rol
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de komputer. Luttele sekonden later is
de eerste tussenrangschikking bekend.
Het programma werkt!!
De prijs van de meest originele loper

gaat naar Eddy Troostens van Lerke-
veld, de eerste Sint in de geschiedenis
die een rondje liep op de 24 uren.

Door het regenweer van de voorb~e
dagen ontaardt de drassige grond voor
de tenten al gauw in een zuigende
modderpoel. De ploeg Psychologie-
Pedagogie-Crimen toont zich van haar
kreatieve zijde: voor en ook in de tent
wordt een tapijt van sparretakken
gelegd. Supporters en lopers staan min
of meer droog in een heerlijk Kerst-
geurtje.

. Jacky is a star
Op de laatste plaats Ossenblok, Histo-
ria en Chemika. De strijd tussen de
peda's barst nu pas goed los. Thomas
Morus zakt naar de tweede plaats en
de Salvatorianen krijgen hun eerste
inzinking. Ze verhuizen van de 5< naar
de 16< plaats. Lerkeveld daarentegen
beeft ui!. el!!l..!~!a1i~kkç start h
tegenoffensief ingezet.

Nieuwkomer Mecenas klimt pijlsnel
van de 27 naar de 18<plaats - maar
dat is dan ook voor het laatst. Vanaf
nu is het voor hen zakken geblazen.
Vooraan: Landbouw en Apolloon.
Intussen overhandigt Chris de prijs

van de oudste deelnemende prof aan
'Jacky' Peeters van het departement
Mechanika.

Kris: Professor. hoe oud wordt l.J vvw, uV/ "v,.~

eigenlijk?
Jacky: Awel mijnen besten, overmor-
gen 60 jaar.
Kris: En. hoeveel rondjes nog?

die het militair-industrieel kompleks
hier speelt:
"Er worden konstant nieuwe wapen-
systemen uitgedokterd die, om de
nodige winsten op te leveren, een zo
groot mogelijke verspreiding moeten
kennen. De grote ondernemingen
hebben er dan ook alie belang bij
gezamenlijk de regering onder druk te
zetten."

Eens te meer wordt gewezen op de
enorme hoeveelheid wetenschappelij-
ke research (een vierde, aldus Raket-

Het wat ludieke begin van een dagje in de kou staan tegen de raketten.

Steeds op de afspraak: Sinten alom op
6 december. Hier eentje bij Vandewiele
in de Grote Aula.

tenvergif!) die ten dienste staat van het
militarisme. Men vindt het uiterst
verdacht dat diverse professoren van
onze eigen KU Leuven zich zo ver
hebben geëngageerd in de FLAG -een
Vlaams samenwerkingsverband tus-
sen een aantal bedrijven dat nagenoeg
alles met militaire projekten te maken
heeft. "De militaristische wortel heeft
zich reeds sterk in onze maatschappij
ingeplant. Om verdere vertakkingen te
voorkomen is het noodzakelijk dat de
aarde rond de wortel niet verder
bemest wordt": een duidelijke allusie
op het militair-wetenschappelijk on-
derzoek dat aan de KV Leuven of op
toeleveringsbedrijven voor militaire
producenten (Raychem, Silvar Lisko)
in het Leuvense.

de kazerne, maar de kazerne als
symbool van het militarisme dat de
bewapeningswedloop in stand houdt."
Een krachtige oproep naar alle ge-
weldloze anti-militaristen om verdere
akties op te zetten in het kader van een
algehele burgerlijke ongehoorzaam-
heid besluit het pamflet.
Terug naar de aktie. Van binnenuit

blijft alles stil. Na eksakt 15 minuten
arriveert de eerste kombi stadspolitie.
Even later twee volgepropte wagens

vervolg op p. 6

Honderdtwintig studenten opgepakt
Vreedzame blokkade Tarweschoof
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vervolg van p.1

Apolloon andermaal eerst
Vanaf 22.00 uur dempt Filip, de DJ
het geluid van de muziek - uit angst
voor klachten van nachtlawaai en
bezoek van de politie. Geen vuiltje aan
de lucht echter. ..
De uitslagen worden nu 'gespierder'.

Apolloon nestelt zich op de eerste
plaats. Definitief, zoals later blijkt.
Apolloon was trouwens bijna te laat
met de inschrijving voor de 24 uren. Of
zoals preses Steven De Wit na afloop
zie: "Wij zijn niet de snelsten om in te
schrijven, maar blijkbaar wel om te
lopen ..;"
Vier ploegen tonen hun aflossings-

stokken op het podium. Katechetika
gebruikt een kruis en stelt daarbij:
"Deze wedstrijd is voor ons een echte
kruisweg. Maar het is tegelijkertijd een
kruistocht tegen al de heidenen die niet
met -öns mee willen lopen. Met het·
kruis in de hand zullen wij hen
bekeren!" Landbouw draaft met een
schupje. Ze bekennen met blozende
kaken: "Het is om onderweg patatten
te zetten. Het zijn nu juist de goeie
uurtjes". Psycho-Pedago-Crimen loopt
met een vier meter lange plastic buis;
ze moeten dan ook altijd met zijn twee
zijn en eisen dat hun rondjes dubbel
geteld worden ...
Camillo Torres-Eoos loopt sinister

met een knook. Het bot zou afkomstig

zijn van de pas geopereerde direkteur.
Die kon dan ook niet aanwezig zijn ...
Het kruis en het been krijgen de prijs

van de jury ...

De benen en de maag
24.00 uur en heet van de naald: het
be~ht dat Luk Wröbbel van Indusria
een tijd maakte van 1'05". Vier
sekonden beter dan het vorig ronde-
rekord op naam van Hans Dernedts in
1981... Alleen Fons Brijdenbach deed
het nog beter op deze piste.
24.00 uur. Niet alleen lawaaierige

supporters, zingende sportkotters en
zwetende lopers kunnen hier terecht.
Ook voor de lekkerbekken is dit een
uitgelezen plaats. Warme soep bij
VRG, drank en hotdogs aan de bierten-
ten, koteletten en worst op de barbe-
cue en varken aan het spit bij VTK.
Borrels en panne koeken worden door
Apolloonleurders professioneel aan de
man gebracht.

Urbi et Orbi
Scorpio werkt naar jaarlijkse traditie
nauw mee. Om het uur worden
tussenresultaten met kommentaar door-
geseind per telefoon. Van één tot zes is
er: overigens een verzoekprogramma
speciaal voor deze sportmanifestatie.

Bijna eindeloos rondjes lopen: «oude, verrnoetdheid en gebrek aan mankracht
hier en daar konden het sukses van de 24-uren niet kelderen. (foto Veto)

VTK- en Scorpiomedewerker Dirk is de
drijfveer achter dir-opzet. "Bedoeling
is om te zorgen voor 'een nachtje goede
muziek. En om informatie door te
spelen naar de student op zijn kot;
bvb. de tussenresultaten. Ploegen die
een inzinking voelen aankomen, kun-
nen via Scorpio een oproep voor
lopers lanceren. Vooral de zogenaam-
de kleine kringen maakten hier in het
verleden duchtig gebruik van."
De routine doet zijn intrede. Een

lange nacht kan beginnen. Verschil-
lende ploegen hebben een regeling
uitgedokterd waarmee zij hun leden
aanmanen om op bepaalde uren te
komen lopen. Vooral de tweede helft
van de nacht en de ochtenduren
blijken porblematisch. De architekten
hebben zo een urenlijst opgesteld voor
de verschillende jaren. Eoos doet dit
niet. "We zijn met zo weinig dat
iedereen van ons dan verschillende
uren zou moeten lopen. Gelukkig
zitten we met CamiIlo Torres in één
ploeg".
Koen De Vischer, koördinator van

Katechetika, loopt telkens twee ron-
den na elkaar in zijn aerodynamisch
pakje. "Er is minder volk per uur
nodig. De eerste ronde is de aanloop,
de tweede dient om uit te bollen."
Ploeg Ossenblok maakt ziel! weinig

illusies. "Ossen blok, de enige ploeg
zonder wachtlijst", heet het daar. Luk
Snels, preses 'van deze 'lol ploeg' doet
merkwaardige uitspraken: "Persoon-
lijk zijn we met zijn drie of vier, allee,
dat is nooit helemaal duidelijk geweest
wie. er nu eigenlijk lid is. Allee, we
hebben een harde kern van ... den
Eddy, den Osse, de Snels en de Stef en

vervolg op p. 8

Fotowedstrijd Sport: laatste kans
Even herinneren aan een oud be-
richt: goed nieuws voor fotografen.
Wie foto's heeft genomen op één
van de drie massasportklassiekers
van Sportraad-ASR heeft nog
altijd de kans om mee te doen aan de
fotowedstrijd die hierrond werd
georganiseerd. Sportraad en de
sponsors van de Massasportklas-
siekers stellen trouwens enkele
mooie prijzen ter beschikking: voor
de beste amateur-fotografen zijn er
sportpantoffels, sporttassen, tijd-
schriftabonnementen, bioskoopti-
ckets ... te winnen. Het is echt niet
nodig om zeer spektakulaire foto's
in te dienen, leuke en onverwachte
taferelen van leeggelopen maraton-
lopers of platgereden kwistaxen zijn
ook mooie onderwerpen. Natuur-
lijk moeten de foto's wel recht-
streeks verband houden met één van
de Massasportklassiekers. Om tech-
nische redenen zullen we ons wel
moeten beperken to zwart-wit foto's
en zal er gezocht worden naar de
beste foto voor elke manifestatie,
dus één winnaar voor de maraton,
één voor de kwistax en één voor de
24-urenloop.
Onze jury, bestaande uit mensen

die reeds lang de kamera hanteren
zal zo vlug mogelijk je foto's
beoordelen.

Reglement
I. De wedstrijd wordt georgani-
seerd door de Sportraad-ASR.
2. De wedstrijd staat open voor alle
studenten van de KU Leuven, uitge-
zonderd de studenten die in de jury
zitting hebben.
3. De deelnemende foto's zijn inge-
deeld in 3 groepen, één per mani-

tie. Elke groep is begiftigd met
talrijke prijzen.
4. Iedere deelnemer kan verschei-
dene foto's insturen, doch men kan
slechts één prijs winnen.
5. Enkel zwart-wit foto's worden
toegelaten tot de wedstrijd.
6. De foto's moeten voldoen aan
volgende afmetingen: 24X30 cm of
l8X24 cm.
7. De foto's dienen opgeplakt te
zijn op bijvoorbeeld dun wit karton.
Op de achterkant moet duidelijk
vermeld worden naam, adres, stu-
diejaar en -richting en de manifesta-
tie waar de foto genomen werd.
8. De werken dienen in een gesloten
omslag met de vermelding "Sport-
raad-ASR fotowedstrijd" afgele-
verd te worden op het Sportsekre-
tariaat aan de Tervuursevest 101,
3030 Heverlee en dit ten laatste op
10 december 1983.
9. De organisatoren zullen de mees-
te zorg besteden aan de ingezonden
werken, ze zijn echter niet verant-
woordelijk voor toevallig verlies of
eventuele beschadiging.
10. Alle deelnemende werken zuI-
len worden tentoongesteld in de
Inkomhal aan het Sportsekretariaat
en dit op een nader te bepalen
tijdstip.
11. De winnaars zullen schriftelijk
op de hoogte gebracht worden van
het feit dat hun werken bekroond
zijn en worden dan ook verwacht op
de prijsuitreiking om hun prijs in
ontvangst te nemen.
12. De winnende foto's zullen. in-
dien het technisch haalbaar is.
gepubliceerd worden in Veto, het
weekblad van de ASR. •

Deze 24-urenloop kwam tot stand
met de medewerking van

STELLA ARTOlS

olivelli hoofdverdeler
J. VERHAEGEN PVBA

Medewerkers aan Veto 11
Relinde Baeten, Luk Baltussen, Peter Breughelmans, Gmès Cachet., Wouter Colson, Renaat Debleu,
Damienne De Cock, Robert De Cort, Bart De Moor, Veer Ie De Moor, Hilde Devoghel, Noël
Herteleer, Filip Huyzentruyt, Stef Janssens, Peter Mostrey, Jan Possemiers, Dirk Scheys,

Jozef Vandermeulen, Kris Vanhaver, Dirk Vansintjan, Jan Vansteen, Koen Verboven.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving
Erkenning van vrije verenigingen 1983
De Financiële kontrolekomissie
der vrije veren ingingen (FKK) is
een orgaan binnen de ASR dat
instaat voor de betoelaging van
aktiviteiten van studentenvere-.
nigingen. De erkenningsproce-
dure voor subsidiëring start jaar-
Iijks rond deze periode, en de
aanvaarde verenigingen kunnen
dan gedurende het burgerlijk
jaar 1984 beroep doen op subsi-
dies vanuit de Algemene Studen-
tenraad.
De gedachte die subsidiëring van vrije
verenigingen verantwoordt is de vol-
gende. Aan de universiteit bestaan een
aantal studentenverenigingen die ak-
tief zijn op het gebied van de maat-
schappelijke bewustwording van de
studenten.
Zij hebben dus een sociale enlof

politieke werking. Uit de aard van de
zaak zijn dit aktiviteiten die (prak-
tisch) niets opbrengen (in tegenstelling
tot bv. kulturele aktiviteiten, optre-
dens, enz.) en desondanks kosten deze
manifestaties toch het een en ander.
Om deze aktiviteiten te ondersteu-

nen, wordt voorzien in subsidies. Dit
betekent dat de vereniging die iets
organiseert, zoveel mogelijk moet zien
rond te komen met eigen middelen,
maar dat ter ondersteuning ervan een
deel van de onkosten worden bet oe-

laagd. Deze optie wordt weerspiegeld
in het feit dat er 'plafonds' (d.i. maksi-
ma-bedragen) aan de subsidiëring van
specifieke aktiviteiten worden gesteld.
Om de verenigingen aan te zetten

aan zo demokratisch mogelijke prijzen
te werken, worden voor subsidieerbare
aktiviteiten referenties gebruikt: zo
- worden bv. pamfletten gesubsidieerd
aan de in de ASR geldende stencil-
tarieven.

Erkenning

Vrije verenigingen kunnen zich jaar-
lijks kandidaat stellen om voor subsidi-
ering in aanmerking te komen; ook
verenigingen die het afgelopen jaar
aanvaard (of 'erkend') werden. zijn
hiertoe verplicht.
Om in aanmerking te komen voor

subsidiëring door de ASR"moet een
organisatie minstens aan volgende
regels voldoen - en hier citeren we de
officiële kriteria:

I. 'De vereniging nioet hoofdzakelijk
uit studenten bestaan.'
2. 'Zij moet een aktief karakter heb-
ben, dus zelf initiatieven nemen.'
3. 'Zij moet naar buiten uit aktiefzijn,
d.W.Z. dat zowel leden als niet-leden
toegang moeten hebben tot de meeste
aktiviteiten. '
4. 'Zij mag niet het statuut hebben van
een raad of een fakulteitskring. '

5. 'Zij moet als groep uitgebouwd
zijn, d.W.Z. dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens
een kontaktadres.'
6. 'De vereniging moet tot doel heb-
ben bij te dragen tot de rnaatschappe-
lijke bewustwording van de studenten,
met uitsluiting van louter kulturele en
sportverenigingen of gezelligheids-
klubs.'
7. 'Een nieuwe vereniging kan slechts
na één jaar werking als zodanig erkend
worden.'
8. 'Deze erkenning geschiedt door het
algemeen overkoepelend studentenor-
gaan.'

Praktische gegevens
Een aanvraag tot erkenning wordt
schriftelijk gedaan. Ze bevat een over-
zicht van de aktiviteiten door de
vereniging georganiseerd in het voor-
bije akademiejaar (i.c. 1982-1983); de
aanvraag moet eveneens een financiële
balans van inkomsten en uitgaven van
het afgelopen akademiejaar (of boek-
houdkundig jaar) bevatten. Ook moet
de kandidaat-vereniging zich schrifte-
lijk kunnen verantwoorden dat ze
voldoet aan elk der bovenstaande
kriteria. Deze schriftelijke procedure
met haar onderdelen is verplicht.
De kandidaturen kunnen' vanaf

heden tot uiterlijk maandag 9 januari
1984 te 17.30 uur ingeleverd worden op
het ASR-s~kretariaat, E. Van Even-

straat 2d, 3000 Leuven (I' verdieping
van 't Stuc). Na deze datum wordt geen
enkele aanvraag meer aanvaard.

Procedure

Het zijn de erkende verenigingen van
1983 die een advies geven over de al
. dan niet aanvaarding van de ingedien-
de kandidaturen. Dit advies, dat
gegeven wordt door de erkende vereni-
gingen '83, is nuttig omdat hierdoor
een grondige diskussie en verantwoor-
ding kan opgemaakt worden.
Op de advies vergadering van de FKK

worden uiteraard alle kandidaat-vereni-
gingen uitgenodigd om, waar nodig,
bijkomende inlichtingen of verduide-
lijkingen te geven. De adviesvergade-
ring FKK gaat door op donderdag 12
januari '84,om 10 uur in 't Stuc. Indien
men dan niet zou rond geraken, wordt
er verder gegaan op donderdag 19
januari, om 20 uur in 't Stuc.
De uiteindelijke erkenning gebeurt

door de ASR-stuurgroep als algemeen
overkoepelend studentenorgaan. Zij is
niet gebonden door het advies van het
FKK. Een door het FKK niet erkende
kandidaat-vereniging kan bij monde
van een afgevaardigde op de ASR-
stuurgroep beroep aantekenen tegen dit
advies. Deze stuurgroep gaat door op
vrijdag 3 februari '84 om 20 uur in 't
Stuc. Tegen de beslissingen die daar
vallen is geen beroep mogelijk. Na de

definitieve beslissing worden alle kan-
didaat-verenigingen schriftelijk op de
hoogte gesteld van de uitslag.

Goed om weten
Na erkenning zijn aktiviteiten subsi-
dieerbaar vanaf I januari tot en met 31
december 1984. Het toekennen van de
toelagen gebeurt op een maandelijkse
vergadering van de FKK, waarop
telkens de aanvragen voor aktiviteiten
van de vorige maand besproken wor-
den. Konkreet betekent dit dat er in
februari '84 een FKK doorgaat over de
subsidie-aanvragen betreffende mani-
festaties van januari '84. Vermits de
beslissing van de ASR-stuurgroep
eerst begin februari wordt genomen,
doen alle kandidaat-verenigingen er
goed aan alle stukken m.b.t. aktiviteiten
in januari '84, die in aanmerking
komen voor subsidiëring, bij te hou-
den.

Welke aktiviteiten of onderdelen
ervan. subsidieerbaar zijn en onder
welke voorwaarden. staat te lezen in een
dokument, dat afgehaald kan worden
op het ASR-sekretariaat.
Over de erkenningsprocedure wordt

in geen geval korrespondentie gevoerd
met de ASR daar alle nodige informa-
tie in dit bericht is opgesomd.

Luc Baltussen
Sekretaris ASR
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De nieuwe beurzen van minister Lenssens
Almaprijzen .stijgen, studiebeurzen niet
A I zal de prijs van de

dagschotels in de alma
vanaf januari waarschijn-

lijk slechts met 2 fr. stijgen, het
principe van de kosten van het
studeren en al wat erbij hoort
steeds meer ten laste van de
studenten te leggen blijft ver-
keerd. Meer en meer bekijkt de
universiteit de alma als een
bedrijf gelijk een ander, en
wordt er vergeten dat ook de
alma een deel is van de sociale
sektor, welke als voornaamste
doelstelling heeft de studiekos-
ten laag te houden.
Meer nog: enkele ekstra in-

spanningen op het vlak van de
sociale sektor, al was het maar
door de prijzen in de alma niet
op te slaan, zouden zeker niet
misstaan nu de studiebeurzen
nog een zwaardere klap hebben
gekregen dan de niet-indekse-
ring die ze al jaren kennen.
Wat er nu juist aan het studie-

beurzensysteem veranderd is,
hoe het vroeger was en hoe het
nu is, wordt in dit artikel belicht.
Laat ons, terwijl al de uitgaven
stijgen, ook even de schijnwerper
richten op het inkomen van de
student.

Het vroegerestudiebeurzenstelsel werd
sinds 1.954 toegepast tot vorig akade-
miejaar. De doelstelling was mooi:
door een financiële tussenkomst kin-
deren uit minderbegoede bevolkings-
kategoriën meer kansen geven om
hoger onderwijs te volgen. In de
praktijk is men er echter nooit in
geslaagd zoveel arbeiderskinderen aan
de unief te krijgen als er nodig zouden
lijn om dezelfde verhouding te hebben
ab er arbeiders in de maatschappij
Lijn. Meer nog: de laatste jaren gaat
het aantal arbeiderskinderen aan de
unief in een versneld tempo achteruit!
Dat er dus iets mis is wordt meestal
niet ontkend. Wel komen er menings-
verschillen naar boven wanneer men
de vraag stelt hoe dit komt, en zeker als
men het heeft over de konsekwentles
die daaruit moeten volgen.

Daarom begon o.a. een drietal jaar
geleden een nationale werkgróep voor
studietoelagen aan een kritische ana-
lyse van het toen geldende beurzen-
stelsel. Wat bleek?

Vooreerst is het totale bedrag dat
jaarlijks voor studiebeurzen wordt
uitgekeerd 20 jaar geleden arbitrair
vastgesteld, en werd het gedurende die
20 jaar slechts af en toe geïndekseerd.
liet is dan ook niet zo verwonderlijk
dat het uiteindeLijk bedrag dat je dan
als studiebeurs kreeg nergens op geba-
seerd was en zeker niet op de kostprijs
van één jaar studeren.

De tweede kritiek betreft het verde-
lingssysteem. Men vertrekt van een
(terug arbitrair) inkomensbedrag waar-
boven je verondersteld wordt geen
studiebeurs nodig te hebben (zie fig. I).
Voor 1983 zou dit 739.372 fr. zijn
geweest, voor een gezin met4 personen
ten laste.
Naarmate het gezinsinkomen nu 20,

30,40,60,80 % of meer van deze grens
van meervermogendheid afwijkt krijg
je een grotere beurs. Minvermogend is
hier dus eenvoudig diegene die niet
meervermogend is. Het schuifjessys-
teem brengt bovendien met zich mee
dat een verschil in het jaarinkomen
van 100 fr. een verschil in beurs kan
betekenen van 10.000 fr.

Dit totale gebrek aan logika leidde
er o.a. toe dat er elk jaar slechts 10%
maksimumbeurzen werden uitgekeerd,
terwijl 60% van de beursstudenten niet
eens beschikken over het socio-vitaal-
minimum. In 1981 was dit 551.514 fr.
per jaar, voor een gezin met 4 personen
ten laste. Dit is het wetenschappelijk
vastgestelde bedrag wat zo'n typegezin
nodig heeft om te voorzien in de meest
essentiële behoeften zoals voeding,
kleding, huisvesting, enz. Dit weerlegt
wel zeer duidelijk het vrij dogmatisch
argument alsdat alle studiebeurzen
naar rijkeluiskinderen zouden gaan!
Mensen die niet eens beschikken over
het socio-vitaal-minimum, worden dus
verondersteld van zelf voor een groot
stuk hun studies te betalen. Met welk
geld ze dat moeten doen wordt er niet
bijgezegd.
Aan sommige fouten van dit oude

stelsel zal Bosmans, met de werkgroep
studietoelagen, nu proberen een mouw
te passen.

Het systeem Bosmans
Laat ons voor de duidelijkheid nog
even stellen dat het systeem Bosmans
nooit is uitgevoerd. Toch halen we het
hier terug aan omdat het huidige
systeem Lenssens zich meer beroept op
het systeem Bosmans dan op het oude
beurzenstelsel. Wil men Lenssens be-
grijpen, dan moet men eerst Bosmans
begrijpen.

Daar gaan we dan.
Bosmans vertrekt met te zeggen dat

de staatstoelagen moeten gaan náar
wie het echt nodig heeft. Voor hem zijn
dat allen die niet beschikken over het
socio-vitaal-minimum evenals gezin-
nen die door het feit dat er een kind
studeert onder het socio-vitaal-mini-
mum zouden terechtkomen.

Praktisch betekent dit dan dat
iedereen die niet beschikt over het
socio-vitaal-minimum recht heeft op
een maksimumbeurs, gelijk' aan de
meerkost van het studeren (73.000 fr:
dil' is het bedrag dat een studerend
kind meer kost dan een kind dat niet
studeert en ook te laste is.)

Gebruikte afkortingen:
GmV: Grens van Minvermogendheid
GMV: Grens van Meervermogendheid
NBI : Netto Belastbaar Inkomen
PTL : Personen ten laste
SVM: Socio-vitaal-minimum
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Vooreerst is het in dit voorstel om
het even hoeveel lager je inkomen
beneden het socio-vitaal-minimum ligt,
de maksimumbeurs is vanaf het socio-
vitaal-minimum voor iedereen gelijk
(iemand met een jaarinkomen van
50.000 en iemand met een jaarinko-
men van 400.000 fr. krijgen beiden een
beurs van 73.000 fr.)
Verder is het misschien voor Bos-

mans logisch, maar niet voor ons, dat
wanneer je een beurs krijgt het gezins-
inkomen altijd wordt teruggebracht
op het socio-vitaal-minimum, Dit
komt omdat Bosmans bij het bepalen
van de meer kost van het· studeren
'vergeet' dat iemand die niet studeert
altijd een inkomen heeft, dus ofwel
gaat werken, ofwel gaat stempelen.
Iemand die studeert doet dus aan
inkomensderving. Welliswaar verdient
hij na zijn opleiding vaak meer dan
iemand anders, doch het lijkt ons
eerder fout om bij het ontwerpen van
een studiebeurzenstelsel uit te gaan
van dikwijls niet zo mooie ongelijkhe-
den in de maatschappij. Een goed
beurzenstelsel zou met deze inkomens-
derving rekening moeten houden. Pas
dan zal het financiële geen hinderpaal
zijn om te gaan studeren.

Daarbij komt nog dat als men in
deze maatschappij studeren dan toch
zo belangrijk vindt, men ook de
politieke wil moet opbrengen om er
voldoende geld voor vrij te maken en
dit is meer dan er voor te zorgen dat er
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M.a.W. in dit systeem valt de grens
van minvermogendheid (GmV) samen
met het socio-vitaal-minimum. Wie
tussen de meer- en minvermogend-
heidsgrens valt krijgt een beurs die
hem toelaat om net boven het socio-
vit-aal-minimum te blijven (zie fig. 2).

Daarnaast hield het systeem nog in
dat de zgn. dubbeltelling van het oude
systeem wordt afgeschaft. Wanneer
in een gezin meerdere kinderen in het
hoger onderwijs studeren, dan telden
deze in het oude stelsel dubbel ten
opzichte van elkaar. Zijn er bv. 2
kinderen aan de unief, dan telt voorde
aanvraag van de eerste, de tweede voor
twee personen ten laste en omgekeerd.
Elke student telt dus voor twee,
behalve de aanvrager zelf.

Nu is dit tamelijk eenvoudig systeem
wel niet zo mooi als het eruit ziet. Twee
jaar geleden bracht o.a. sociale raad
dan ook volgende kritieken aan op het
voorstel Bosmans.
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niemand onder het socio-vitaal-mini-
mum valt! Bosmans konstrueert dus
infeite een staat van behoefte in plaats
van aan demokratisering te doen, wat
toch de bedoeling moet zijn van het
beurzenstelsel.

Dezelfde argumenten gaan ook op
voor de 6.000 studenten die door de
toepassing van het stelsel Bosmans
hun beurs zouden verliezen. Dit zijn
alles behalve hoge inkomens. Wanneer
men zegt dat het oude stelsel vooral
voor die groep heeft gewerkt, wil dit
nog niet zeggen dat het daar niet
mocht werken!
Tenslotte heeft het nationaal aktie-

komitee ook reeds lang voorspeld dat
het systeem Bosmans, alhoewel nooit
als dusdanig doorgevoerd, toch zou
gebruikt worden. Maar dan met
kleinere getalletjes. Alhoewel onze bol
niet van kristal is, maar van simpel
brilleglas, is deze voorspelling toch
uitgekomen ...

Het huidige systeem
Lenssens

In plaats van als grens van minvermo-
gendheid het socio-vitaal-minimum te
nemen - zoals bij Bosmans - neem!
minister Lenssens als grens van min-
vermogendheid 60 % van het socio-
vitaal-minimum. Pas vanaf inkomens
die lager liggen dan dit bedrag begint
men nu maksimumbeurzen uit Il
keren. Welliswaar kan men hierdoor
ongeveer 6.000 maksimumbeurzen
meer uitkeren dan met het oude stelsel,
en 20.000 studenten een hogere toelage

geven, maar: ongeveer de helft van de
beursstudenten die niet over het socio-
vitaal-minimum beschikken zullen nog
steeds geen maksimumbeurs krijgen!
Daarbij komt nog dat deze verbe-

tering vooral ten koste gaat van
studenten die rond en net boven het
socio-vitaal-minimum zitten. 13.000
studenten zullen hierdoor hun beurs
zien verlagen, en het is nu juist voor
deze mensen dat het beurzenstelsel
vroeger enigszins toereikend was!
Door deze nieuwe regeling zullen ook
deze voortaan uit de boot vallen. Ze
zullen het waarschijnlijk wel niet zo
grappig vinden dat ze door te gaan
studeren niet meer op een normale
manier kunnen leven.
Het feit dat de grens van meerver-

mogendheid (het inkomensbedrag
waarboven je geen beurs meer krijgt)
bij Lenssens niet verlaagt t.o. v. het
vroegere stelsel (voor gezinnen met
minder dan 5 personen ten laste zelfs
iets verhoogt), zàl hier weinig aan
veranderen. De beurzen die aan stu-
denten die in de buurt van deze grens
zitten worden uitgekeerd zijn zo laag
dat je er nog met moeite je postzegel
kan van betalen om de aanvraag te
doen.

Verder schakelt Lenssens de beur-
zen voor universitaire en niet-universi-
taire hogeschoolstudenten gelijk, wat
een goede zaak is aangezien ook de
kostprijs ongeveer gelijk is. Ook
eerstejaars en hogere jaars krijgen
daarom vanaf dit jaar een gelijke
beurs.

Maar: zo mooi is dit nu ook weer
niet als je ziet dat die gelijke maksi-
mumbeurzen nog altijd slechts 73.000
fr. bedragen. Een bedrag dat al 5 jaar
niet meer geindekseerd is, en dat ook
niet toereikend is om de totale studie-
kost van 156.000 fr. te dekken ...
. Ondertussen zal het je nu ook wel
duidelijk zijn dat alle kritieken die
hierboven werden geformuleerd bij het
stelsel Bosmans, even goed, en zelfs
nog sterker gelden voor het systeem
Lenssens : Bosmans redeneerde in ter-
men van staat van behoefte, in plaats
van demokratisering. Lenssens doet
zelfs dat niet meer! Wal heeft 60 % van
het socio-vitaal-minimum nog met het
socio-vitaal-minimum te maken?!

sen gaat het,l). De gewone beurzen
daarentegen zijn nu al drastisch terug-
geschroefd wat zoveel betekent als dat
het systeem Lenssens niets anders is
dan het op termijn afschaffen van elke
redelijke studiebeurs!

Enkele foutjes
Ook zitten er in de tekst van het besluit
nog enkele foutjes, die volgens Lens-
sens niet zo bedoeld waren, maar waar
ondertussen nog altijd niets is aan
gebeurd om de negatieve invloeden
ongedaan te maken. Dit gaat over het
volgende:
- veranderingen in gezinssituatie in
1981 kunnen niet in aanmerking
worden genomen (verlies van werk,
overlijden op het einde van '81 b.v.).
Gebeuren deze in '82, dan worden ze
wel in aanmerking genomen, wat
normaal is overigens. M.a.w. zit je
reeds I jaar met weinig geld, dan
wordt daar rekening mee gehouden.
Zit je 2 jaar met weinig geld, dan niet.
- zelfstandige studenten (evenals ge-
huwden) die in de universiteitsstad
gedomicileerd zijn, worden niet be-
schouwd als kotstudenten, maar als
thuisstudenten en krijgen hierdoor in
vele gevallen tot 30.000 fr. minder.
Alsof deze mensen geen huur moeten
betalen!
- wie werk] of stempelt en beslist van
terug te gaan studeren mag geen
vrijwillig ontslag nemen vs. stoppen
met stempelen, maar moet ontslagen
resp. uitgesloten worden, wil men
rekening houden met zijn huidige
financiële toestand, en niet met die van
1981. Wie weet dat ontslagen worden
de kansen op werk vinden aanzienlijk
verkleint, zal zich wel 2 keer bedenken
vooraleer terug te gaan studeren.

AI doet het gerucht de ronde dat
minister Lenssens. om een politieke rel
te vermijden, een drietal weken gele-
den. naar de nationale dienst voor
studietoelagen een nota gestuurd heeft
die deze foutjes ongedaan moet ma-
ken, vinden wij toch dat deze foutjes
ondertussen onherstelbare schade heb-
ben aangericht. Gehuwde en zelfstan-
dige studenten die zagen dat ze dit jaar
30.000 fr. minder gingen hebben dan
vroeger, zijn in sommige gevallen voor
een muur geplaatst geweest en hebben

3EURS
X 1000 ge

------------1
I I'

60 1 I' 14 PTl - KorSTUDEHT.

1 '
1 1 ',
1
1 1

30 1
1
1
1
I 11

GmI/·6nt.SVH SM GHV
50 100 150 200 250 300 3SC 400 450 500 550 600 650 100 N81 X 1000

FIG.3 SVSTEE" lENSSEHS.

zich niet meer laten inschrijven.
Eénfoutje is bij ons weten echter nog

altijd niet ongedaan gemaakt: de
kinderen van renteniers hebben nog
altijd recht op een maksimumbeurs.
Renteniers betalen immers roerende
voorheffing i.p.v. belastingen op het
inkomen. En het is op deze 0 fr. belast-
baar inkomen dat nu hun studiebeurs
wordt berekend!
Als men dan toch wil herverdelen,

waarom dan dit niet eerst aanpakken?
Men gaat ons toch niet laten geloven
dat het met deze mensen in het
achterhoofd was, dat men besliste van

1

6.000. maksimumbeurzen méér uit te
keren?

N.H.

Nog eens daarbij komt dat door de
invoering van K.B. nr. 29 vanaf 1983
de fiskale abattementen op vervan-
gingsinkomens (werkloosheid, pensi-
oen, ... ) gewoon wordt afgeschaft, wat
tot gevolg heeft dat het belastbaar
inkomen van deze mensen kunstmatig
wordt verhoogd. Om de beursbedra-
gen van 1985-'86 te bepalen zal men
dan het inkomensjaar van 2 jaar
daarvoor moeten in aanmerking ne-
men (wat de regel is), en doordat het
inkomen van mensen met een vervan-
gingsinkomen in '83 kunstmatig (voor
de belastingen niet in werkelijkheid) is
toegenomen, zouden deze wel eens een
véél kleinere beurs kunnen krijgen!
Uiteindelijk zullen er dan nog zeer

weinig maksimumbeurzen moeten uit-
betaald worden (want over deze men-
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Waarvoor dient Veto? Dat lijkt de
vraag te zijn waaromheen alles
draait. Het konflikt met de

redakteurs is in ieder geval met het stellen
van doelstellingen voor Veto begonnen.
Ook de lezers reageren in de eerste plaats
op wat zij begrepen hebben als nieuwe
doelstellingen. Als de ASR zich dus, na
twee weken overleg, toch verplicht ziet
hààr visie op de feiten te laten zien, dan
kan die visie best aanknopen bij de nota
die op 18 november op de ASR-stuurgroep
werd gestemd.

1. Informatie
In de allereerste formulering wordt daar reeds de
"informatie" centraal gezet. Niet informatie in
het wilde weg, maar wel die informatie die in de
organisatie algemeen bekend is en aan de basis
ligt van haar werking. Die informatie die de lezer
nodig heeft om iets te begrijpen van de
bedoelingen en de werking van de organisatie.
Lezer De Ceuster heeft het dan ook niet goed
begrepen als hij denkt dat de ASR de lezer dom
wil houden. De ASRwil juist dat de lezer weet hoe
vaak de akademische zijde zich niet stoort aan
het eksamenreglement, omdat het precies hier-
aan is dat de ASR werkt. Informatie over dure
kursussen is belangrijk omdat het verduidelijkt
waarom de ASR daar iets aan probeert te doen.
Die informatie, die voor de ASR belangrijk is,

is uiteraard vaak kritisch, omdat ze moet laten
zien tegenover welke (mis)toestanden de werking
van de ASRzich eigenlijk opstelt. Tegelijk toont
deze informatie de noodzaak van een bepaalde

, werking aan. Op die manier wordt (korrekte)
informatie zélf politieke aktie: de informatie
ondersteunt de werking zelf. De tegenstelling die
de 45 lezers e) zien tussen informatie en politieke
aktie 'schrijven we dan ook op rekening van hun
informatiebron.
Ook door de tegenstelling die lezer De

Ceuster C) en de 45 lezers (Hl) bespeuren tussen
een blad dat aandacht besteedt aan 'studenten-
leven' en een blad met plaats voor algemene
maatschappelijke onderwerpen, voelen we ons

niet geviseerd. Het is wél zo dat de algemeen
maatschappelijke berichtgeving geen problema-
tische rubriek was in het verleden, zodat de
kritiek en de aandacht van de ASR zich daarop
niet speciaal richt. Een ASR-voorstel afgelopen
vrijdag noemde de algemeen maatschappelijke
rubriek 'bijkomstig' omdat normaal gesproken
alle redakteurs zich daarvoor interesseren, en er
niet iemand speciaal belast mee moet worden.
Het spreekt vanzelf dat de blik van een
studentenorganisatie (en haar blad) verder moet
reiken dan de muren van de unief. Dat is dan ook
helemaal niet het probleem waarrond het
konflikt draait.
Uiteraard is ook informatie over de werking

van de organisatie zelf belangrijk. Dit sluit
trouwens dicht aan bij het vorige. Schrijven over
bv. de problemen met de verdeling van sport-
tereinen en schrijven over wat Sportraad
daaraan tracht te doen, ligt dicht bij elkaar. De
eis tot zelfverantwoording komt overigens van
het publiek zelf. De 45 lezers vinden wel (Y) dat ze
genoeg over de werking van de ASRweten, maar
de ASRondervindt ieder jaar opnieuw dat nieuwe
studenten in haar rangen er anders over denken.
Ook lezeres Delhaye (") heeft er nog niet veel van
gemerkt. In ieder geval: de ASR zelf herkende
zich toch niet erg in haar blad.

Van wie?
Omdat informatie belangrijk is om zich een
mening te kunnen vormen, daarom is-persvrij-
heid een grondbeginsel van ons recht. De ASReist
die persvrijheid in haar blad voor zich op. Zij
wenst in haar blad de informatie te verstrekken
die zij relevant acht. De persvrijheid wordt
verdedigd tegenover akademische en nationale
overheden, maar ook tegenover individuele
medewerkers. Lezer De Ceuster eist een vrij,
onafhankelijk en relevant schrijfgebeuren (').
Wij zijn het daarmee volkomen eens. De vraag
die gesteld moet worden is: aan wie komt die
vrijheid toe? Aan de grote groep mensen die zich
in het kader van een organisatie toeleggen op het
aanpakken van problemen die zij allen ernstig
vinden, of aan de individuele redakteur die denkt
het beter te weten? En dat is inderdaad waar het
konflikt met de oude redaktie om draalt: nl. om
de kompetentie van de vroegere redakteurs om

met kennis van zaken dié info te verstrekken die
voor een grote groep mensen in de organisatie
relevant is. Volgens ons komt de persvrijheid toe
aan de organisatie die het blad uitgeeft: de
studenten roepen de ASR, en niet de individuele
redakteur, ter verantwoording voor haar wer-
king. Daarom is het belangrijk te benadrukken
dat Veto het blad is van de ASR (en niet alleen,
of zelfs niet in de eerst plaats over de ASR). Het
is de ASRdie als organisatie beslist dat bepaalde
informatie bij alle studenten terecht moet
komen. Dat Veto gratis is, en dat het op een
oplage van 8000 eksemplaren gaat, heeft niets te
maken met de inhoudelijke of technische
kwaliteiten van het blad, zoals de 45 lezers (") en
lezer Verbanek vorige week suggereren, maar
alles met het politieke belang dat de ASR hecht
aan een goed informatiekanaal.
Vanuit diverse hoeken werd geopperd in de

Veto een aantal bladzijden te reserveren als:
"Asa-rubnek" (bv.('"». Maar daarmee omzeilt
men het probleem. Het zou toch al te gek zijn dat
een organisatie in 'laar eigen blad een hoekje
krijg!... van wie eigenlijk? Men moet het soort
informatie dat voor de ASR relevant is, ook niet
te nauw zien. Er wordt echt niet mee bedoeld dat
in elk artikel over ASRmoet worden gesproken.
Bovendien zou de ASR-rubriek de diskussie maar
verschuiven voor twee of drie jaar. Waarom zou
de redaktie van die rubriek dan immers niet
opkomen voor autonomie?
Als lezers gaan schrijven over "de machts-

greep van ASR in Veto" (De Ceuster), of over
het konflikt tussen Veto en de ASR, dan blijkt
daaruit duidelijk dat Veto al lang niet meer het
blad is van de ASR. Integendeel. de ASRzelf blijft
eens te meer achter als 'die duistere onbekende'.
Terwijl de'll/eto. als haar spreekbuis. precies de
bedoeling heeft die duistere organisatie open te
trekken (en niet omgekeerd. zoab bij lezeres
Leemans e'».

Dossi
Na drie weken beroert de Veto-diskussie
onderwerp van formele en informele vergad
Vooral uit de reakties van het publiek blijkt
korrekt is doorgekomen. Dat kon ook niet,

I
redakteurs aanvankelijk niet via de media
konflikt betrokken is geraakt, kan deASR niet
wat van de ASR-bekommernissen duidelijk te
indices in de redaktionele tekst verwijze
lezersbrieven .

Waarom zou zoiets 'pravdiaans' (De Ccuster)
genoemd moeten worden? Wat zou een organi-
satie als Amnesty International zijn zonder een
blad als "Wordt Vervolgd"? De redaktie van dat
blad stelt zich nochtans ook niet op als de
waakhond over de demokratie in A.!. Is "Wordt
Vervolgd" daarom pravdiaans? Ons lijkt de
demokratie beter gediend door een degelijke

inhoudelijke berichtgeving dan door een eigen-
zinnige en abstrakte benadering van het feno-
meen 'demokratie' in de ASR. (En dit sluit aan bij
de basisidee van lezeres Delhaye: nl. konkrete
demonstratie i.p.v. abstrakte preekstoel). Dàt is
nochtans wat de vroegere redakteurs verdedig-
den als "het geweten van de ASR" (cf. ook lezeres
Leemans ("». Daarmee ontkennen we niet dat
zoiets er moet zijn, maar wel dat het de taak van
Veto is.

2. Geweten van de ASR
Het i~natuurlijk gemakkelijk gezegd dat Veto in
de eerste plaats de stem van de ASRmoet zijn en
niet haar geweten, In de formulering van Frank
Uyttendaele ("uw primaire eerlijkheid gaat uit
naar uw organisatie en niet naar uw lezers-
publiek") geeft dit bijna vanzelfsprekend aanlei-
ding tot misverstanden. De lezer moét bijna de
konklusie trekken dat de ASR ten eerste niet
maalt om korrekte informatie (hopelijk heeft het
bovenstaande dat rnisvcrstan weggenomen) en
ten tweede een duister bedoening blijft. waar de
student niet teveel vat op mag hebben. De meeste
reukties gaan dan ook uit van een bezorgdheid
omtrent het open karakter van de i\SR.

LEZERSBRIEVEN
Door een misverstand binnen de redaktie, werd
uit de lezersbrief van Jan Verbanek (Veto 10) de
passus "ex-vrijgestelde van de Algemene Stu-
dentenraad zijnde (Veto-redaktiesekretaris 1982-
"83)." geschrapt na "Daar wil ik wel enkele
bedenkingen bij kwijt." Bij nader toezien bleek
de schrapping niet de bedoeling te zijn.

Vetokritiek (1)
Mijne heren, en naar ik merk ook dames (hoe
bestaat het, dames ?), '
Vol verontwaardiging kruip ik in mijn pen om

mijn gal te spuwen over U. Na het op de hoogte
gesteld zijn (geworden geweest) door de oude
Veto-redaktie over de machtsgreep van ASR,
heb ik vol angst uitgekeken naar wat voor een
'pravdiaans' (mocht dit nederlands zijn) blad de
argeloze student nu weer toegestopt wordt.
In het editoriaallezen we dat ASR (laten we de

nieuwe redaktie zo noemen) het niet zo begrepen
heeft op journalistiek, en hier werd mijn maag
voor het eerst ongesteld, want ofschoon u
beweert niets tegen journalistiek in se te hebben,
lijkt het mij toch dat u het begrip journalistiek
een nieuwe inhoud gegeven hebt, zodat u met de
glimlach op het gelaat melden kan dat u niets
tegen journalistiek hebt. Maar wat is journalis-
tiek?
Wat journalistiek zou moeten zijn: is naar

mijn bescheiden mening op de eerste plaats een
vrij,onafhankelijk relevant schrijfgebeuren (')
dat niet zomaar papier vuil maakt maar wel een
poging doet een waarheid dichterbij te brengen
die niet de pretentie heeft volledig te zijn, maar
wel de pretentie heeft aan bepaalde kwaliteits-
normen te houden. Maar zoals gezegd, is dat
mijn bescheiden opvatting en ik ben mij ervan
bewust dat ze nogal eigenzinnig is. Alleen kan ik
niet begrijpen dat er plots uitgebreide reportages
gemaakt worden over kwistax-racen el; mij
ontgaat namelijk de relevantie van zo'n reporta-
ge, waarbij niet wil gezegd zijn dat daarover niets
zou mogen verschijnen. Ook bij het op het eerste
zicht toejuichenswaardige initiatief rond de
betere informfatie i.v.m. de kringen, een voet-
noot. De vraag is namelijk of er vooreerst in de
oude Veto niet genoeg bericht werd over de
kringen. Mijn antwoord is toch wel, mijne heren
el, of vinden de heren dat vanaf nu van alle
ingerichte fuiven, recencies, verslagen en repor-
tages gemaakt moeten worden. Ik meen dat ook
hier de relevantie van een gebeuren de prioriteit
mag wegdragen, als er niets gebeurt in de kringen
moet je niet plots doen alsof, daar heeft niemand
wat aan.
Maar er is meer. Want bij het openslaan van

u~ Veto, merk ik dat de kolumns uit uw paginas

verdwenen zijn, en daar slaat de daver mij
werkelijk rond de maag, want u schijnt het niet
alleen niet op journalistiek begrepen te hebben,
maar ook literatuur mag niet meer. Want als de
kwaliteit van de ex-Veto op iets rustte was het wel
op de hoogstaande en door schrijver dezes ten
zeerste gewaardeerde kolums. Het lijkt mij dat de
ASR-redaktie niet opgezet was met hoogstaande
journalistiek met literaire inslag en het dunkt mij
dat zij liever het volk dom houden dan het
pareltjes van schrijverskunst voor te schotelen
('), zodat er in het vale Leuven toch iets van kleur
verschijnt.
Maar bleef het daar nog maar bij, denk je

echter verder door dan kan men zich vragen
stellen bij de bedoelingen van ASR en hier wordt
het gevaarlijk, want hier tekent ASR zijn eigen
doodvonnis. Ik, verklaar mij nader: ik dacht
altijd dat ASR een sociale bewustwording
voorstond en dat in het kader van die bewustma-
king de unief niet moest beschouwd worden als
een gegeven op zich maar als een gebeuren geënt
in het globale sociale gebeuren, en dit is wel zo,
maar dan lezen we plots in het editoriaal dat Veto
zich dus toch niet mag -bezighouden met het
sociale gebeuren, maar zich moet toeleggen op
het studentenleven Cl. Zou de universiteit dan
toch buiten de maatschappij staan, of volg ik de
dialektische sprongen slecht?
Nu dop ik mijn pen in vitriool en zet mijn

slotoffensief in. Ex-Veto bracht ons waarheidjes
want de Waarheid kenden zij niet en bestond
zelfs niet, maar gelukkig was ASR er nog en
bedankte Veto voor zijn diensten, bemande Veto
met een ASR-redaktie die wel de Waarheid in
pacht heeft (6).Vanaf nu wordt in het kader van
de sociale bewustmaking de student domgehou ..
den door het inlepelen van de gekuiste en dus
enige Waarheid die ASR voorzegt en de ASR-
redaktie met enige stemverheffing luidkeels zal
uitbazuinen in de Veto-kolommen. Laat de
student zich verheugen, vanaf nu hoeft nadenken
niet meer, ASR denkt voor u.
Als ASR demokratisering van het onderwijs

voorstaat bedoelen zij daar blijkbaar mee
nivellering van het onderwijs: zij die nadenken
worden uitgerangeerd ten voordele van de
domme massa; maar zo heb ik het niet begrepen, -
demokratisering van het onderwijs is iedereen
een kans geven, maar laat wel de kwaliteit
zegevieren en niet de kwantiteit, want daar heeft
niemand wat aan. Het is niet de schrijver die naar
het publiek moet gaan, maar het publiek gaat
naar de schrijver.
En als ASR meent dat het paternalisme weer in

is en dat de student te dom is om er een eigen
mening op na te houden, en als dat dat het
'lichtende Pad' is, wel mijne heren, dan hoeft het
voor mij niet meer, ik dank u.

Koen De Ceuster

Vetokritiek (2)
Geachte redaktie.
Met deze lezersbrief willen wij reageren op

jullie optreden t.o.V. de ex-redaktie van VETO.
in de hoop dat jullie open en tolerant genoeg zijn
om kritiek op jullie beleid te aanvaarden.
Voor zover het mogelijk is om als buitenstaan-

der een zicht te krijgen op het konflikt tussen
Veto en de Algemene Studentenraad. kunnen we
uit een en ander opmaken dat de ex-redaktie om
zo te zeggen tot ontslag gedwongen werd
(doordat een voor hen zo goed als onleefbare
situatie gecreëerd werd) op grond van hun
"journalistieke pretenties" en het feit dat Veto
een politiek aktiemiddel voor de ASR zou
moeten worden i.p.v. een journalistiek inforrna-
• tieblad (l. Hoewel Veto weliswaar getinanc'ierd
wordt door de ASR. is en blijft het een blad voor
studenten, waarin wij -als lezerspubliek- het
recht hebben onze mening te uiten en onze
bedenkingen te maken over jullie beslissing.
Ten eerste: is het niet precies die journalistieke

aanpak die het oplagecijfer van Veto in vijf jaar
zo bliksemsnel de hoogte ingejaagd heeft '! Zijn
het niet de stilistische kwaliteiten en de grote
inhoudelijke bagage van de redacteurs die het
peil van Veto hebben opgedreven tot wat het
was'! Cl
De uitspraak dat Veto geen informatieblad

over de ASR zou zijn moet O.i. sterk gerelati-
veerd worden, Wij vinden dan we voldoende
werden ingelicht over de werking van de ASR. (")
En bovendien ... is het niet passend voor een
studentenblad van nivo om verder te kijken dan
de neus van de ASR en een boven alles kritische
blikt te werpen op wat zich in de wereld afspeelt?
(''') Of zoals Rector De Somer zei:" AI deel ik niet
altijd het standpunt van de redaktie, haar
kritische kijk op de zaken is vooral te appreci-
eren."
Het is jullie goed recht het met onze mening

niet eens te zijn en andere doelstellingen voorop
te stellen, maar dan vragen we ons wel af: was het
wel nodig om tot zulke drastische maatregelen
over te gaan? Waarom hebben jullie -i.p.v. er
de hakbijl in te zetten-> niet gepoogd tot een
compromis te komen door bv. regelmatig in eer.
vaste ASR-rubriek (die hopelijk niet de helft van
Veto beslaat) verslag uit te brengen van haar
werking? (")
Wij dringen aan op een spoedige oplossing van

het konflikt want wij betreuren het dat bekwame
schrijvers als Luc V.H., Wim Verhelst, Guido
Janssens, Pieter 'tJonck, Peter De Jonge en
noem maar op, het blad verlaten hebben,
waardoor het peil en de klok van Veto 5 jaar
teruggezet werd ('2) (als het al niet tot de
ondergang van het blad zal leiden). Wij vinden
jullie hakbijl-initiatief tenslotte een onrechtvaar-
digheid t.a.v. de jarenlange intensieve inzet van
de ex-redaktie en een blijk van ondemokratische
en totalitaire houding. Een houding die zou
bevestigd worden als jullie zouden weigeren deze
lezersbrief te publiceren. 45 handtekeningen

Vetokritiek (3)
Beste reduktie,
Een verwonderde brief'? Enerzijds niet. Maar

anderzijds toch. Want moest dit nu echt'! Moet
de zaak op deze manier worden uitgevochten?
Of was het de laatste fase van vruchteloze
pogingen'! Mijn indruk is een kleingeestigheid
die nogal negatief i~voor een belcidsorganisatic.
Systematische tegenwerking is er vanwege Veto
nooit geweest voor zover mijn gezichtsveld strekt
en persoonlijke vetes rond dit onderwerp zijn
zeker niet in Veto-kolommen uitgevochten.
Noem een koe maar een koe: er bestaan

eindeloze verslagen over de verhouding Veto-
ASR. Ze is nooit zonder spanningen geweest en
elk jaar zijn er weer evenveel schijnbaar
eindeloze diskussies. Hetgeen op zichzelf niet
slecht is natuurlijk. integendeel. Maar daaruit
komt wel een fundamenteel andere visie op het
blad van de ASR naar voor. De argumenten die
Veto aanhaalt moeten jullie dan ook welbekend
zijn. Om te beginnen bestaat er wel degelijk een
onderscheid tussen ASR en Veto want deze
laatste is geen raad ("). Ze werkt met vrijwil-
ligers. die uiteraard met een bepaalde interesse
naar de Veto komen. Door dit non-professiona-
lisme is vertrouwen belangrijker dan formele
taakverdeling ('J), zowel onder de redakteurs als
t.o.v. de rest van de ASR. Zonder probleem
onderschrijft Veto de doelstellingen van ASR:
demokratisering van het onderwijs - emanci-
perend dus. Dit principe blijft vaag, heeft een
verschillende betekenis in de verschillende raden
('~). Een allesomvattende dogmatiek is er voor
Veto niet - mag er ook niet zijn. Men werkt
eerder met een "gefundeerd standpunt rond
deelterreinen" (zie verslagen vorig jaar) dan
definities. Die kan er natuurlijk alktijd zijn en dat
willen jullie dus. In feite komt dit erop neer dat de
gewenste ASR-gerichtheid wordt gelijkgesteld
met wat de ASR op dit moment doet. Terwijl een
blad dat zichzelf respekteert de feiten die het
beschrijft vanuit een brede kontekst beoordeelt:
een emancipatorische funktie als ASR doelstel-
ling en de aansluiting daarbij maar ook kritiek
op ASR als die het zelf niet waarmaakt. Veto als
geweten van de ASR is dan ook niet pretentieus:
een bestaande organisatie zal eerst zichzelf
beschermen, zal uiteraard zichzelf niet in de
afgrond storten. Niet dat dit de bedoeling van
Veto is, maar blijkbaar komt het zo over.
Geweten betekent hier dan eerder een forum van
diskussie, geen blinde kritiek (").
Daarbij komt nog dat Veto de middelen heeft

om verder te gaan: inspelen op de aktualiteit en
meer terreinen bestrijken, terwijl de raden meer
diepgaand op lange termijn leveren (17).
De wil om het medium te zijn van wat reilt en

zeilt in de ASR is er dus duidelijk, getuige
daarvan de verschillende diskussies over raden-
verslaggeving, planning, redaktiesekretaris enz.
Wat ontbreekt is eerst en vooral mankracht ('8)
- zie jullie sprekende voorbeelden van de
fotograaf. Steeds dezelfde overbelaste entoesias-



moge blijken uit een korte beschouwing van het
pamflet dat de oud-redakteurs twee weken
geleden publiceerden: zo werden Bart De Moor
en Toon Boon daarin voorgesteld als resp.
assistent en afgestudeerde rechten. Klaarblijke-
lijk was het de bedoeling met deze (overigens
korrekte) informatie vragen te doen rijzen bij
hun bevoegdheid als resp, studentenvertegen-
woordiger in de Akademische Raad en voorzitter
Sociale Raad. Dat beide jongens öök student zijn
werd door de redakteurs wijselijk verzwegen. Dit
kan duidelijk maken dat joernalistieke kompe-
tentie niet is het verstrekken van juiste infor-
matie (de informatie wàs juist), maar wél: het
korrekt beoordelen van wat relevant is en wat
niet. Het pamflet dreigt in de ASR de laatste
twijfels weg te nemen omtrent deze joernalistieke
kompetentie van een aantal eud-redakteurs.
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werden). Mensen uit de radenwerking, die deze
hiaten zelf wilden opvullen, werden door de
andere redakteurs steevast als 'pseudo-redak-
teurs' (cf. hun pamflet) bejegend. Het argument
van de mankracht (cf. ook Leemans ('8» dat
door de redaktie meermaals aangevoerd wordt,
gaat dan ook niet op: die mankracht die zich
aandient, blijkt nl. helemaal niet welkom.
Soms komt het zo over: dat de weg van de

redakteurs naar een degelijke kennis van zaken
afgesneden wordt door het wantrouwen in de
kunde van de ASR-mensen. Elders in de ASR is
wederzijds kritiek van studenten (en vrijgestel-
den) onderling de normale manier om vooruit-
gang te boeken. Voor de redakteurs is die
vormende invloed vanuit de werking 'gevaarlijk',
omdat zij als joernalisten het Geweten van de
ASR willen zijn.
Hoe groot het wantrouwen van de redakteurs

is tegenover bekwame mensen: blijkt uit hun
reaktie op een ASR-voorstel afgelopen vrijdag.
Het bedoelde voorstel (in de lijn van ('~»wilde
doodeenvoudig de redakteurs uit de vroegere
redaktie benoemen op de terreinen waarop zij
hun kwaliteiten hadden bewezen, en de redak-
teurs uit de raden-werking op die redaktieposten
die vroeger verwaarloosd werden. Op die manier
zouden de beste kanten van de vroegere en van de
huidige ploeg in één Veto gestopt worden. De
oud-redakteurs reageerden prompt met een
nieuwe voorwaarde: te benoemen redakteurs
mogen geen vrijgestelde zijn en geen stemge-
rechtigd stuurgroeplid. Als zij hun argumentatie
hadden doorgetrokken ("wie mag meestemmen
over benoeming en ontslag kan zelf geen
redakteur zijn") volgde daaruit zelfs dat leden
van de raden-algemene vergaderingen uitgeslo-
ten moeten worden, Hun voorwaarde kan dus
slechts geïnterpreteerd worden als: het moeten
mensen zijn van IlIIit('1I de inhoudelijke werking.
Precies dié mensen die het meest in aanmerking
komen om de hiaten in de vroegere Veto met hun
kennis op te vullen, mogen van de vroegere
redukteurs niet meedoen. (Cf. voor deze redene-
ring ook gedeeltelijk lneke Leemans ('"».
Parelachtige joemalisnek wordt dan een alibi om
de mensen inderdaad dom te houden (Cf. De
Ceuster (.».
Tenslotte nog dit. Het is erg gevaarlijk het

kontlikt tussen oud-redakteurs en ASR te
oesohouwen in termen waarmme het zich
aundicnt : nl. joernulistiek vs. ideologie. Dit

3. Kompromis
en konflikt

, , Veto
ds in hoge mate de gemoederen, Veto is
en ook de lezers laten zich niet onbetuigd.
visie van de ASR-mensen niet altijd even
s die mensen de gesprekken met de oud-
~to) wilden voeren, Nu heel Leuven bij het
rblijven. In dit dossier doen we een poging
n. Daarbij blijven we dicht bij de lezers: de
.r de overeenkomstige cijfertjes in de

En al hebben we dan al geargumenteerd dat
Veto juist als 'stem van de ASR' een belangrijke
rol in zo'n openheid kan spelen, de lezer blijft
toch op zijn honger zitten met de vraag "Where
am I in the picture?" Het is dan ook
fundamenteel de Veto te zien in het geheel van de
ASR.
We bestrijden de idee dat Veto het ASR-

geweten zou moeten zijn, omdat het geweten van
de "SR veel beter gewaarborgd zit in haar
werkstruktuur. Die garandeert dat haar werking
op de belangrijkste terreinen gekontroleerd
wordt door de fakulteitskringen, méér nog, door
dié mensen uit de kringen die geacht worden
verstand te hebben van het specifieke terrein. Het
aksent op de inhoudelijke werking is zo groot,
dat het soms erg moeilijk is om met alle vijf de
raden nog onder één dak te wonen.
De tegenstelling die lezer Verbanek vorige

week suggereerde tussen vrijgestelden (perso-
ncel) en studenten wordt doorgaans erg over-
schat t.o.v. de tegenstelling die er bestaat tussen
vrijgesrelden van de raden onderling. En die
heeft vooral met de werking te maken.
Ook wat de ASR als geheel aangaat (bv. de

Veto), wordt het beleid gekontrolecrd door
diezelfde mensen uit de Iakulteirskringen. Het is
volkomen juist dat de motieven die hun beleid
daar bepalen vaak niet meer doordringen tot de
grote massa studenten. Maar als men de grondig-
heid en de kwaliteit van hun beleid niet wil
opofferen aan goedkope en doorzichtige opper-
vlakkigbeid. dan i, er precies de Veto nodig om
alle relevante informatie tol hij de studenten 11:
orengen.

Uilt i~ het ncweten van de ,\SR: studenten met
vcrstand ,an- laken die naar de "SR .ge~tuurd
worden dom hun tuk ultcitskring. en die boven-
dien juurlijks of tweejaarlijks doorstromen. Met
lo'n doorstromend geweten i~ ict~ ab "DI!
Waarheid": in de "SR uitnesloten. Lezer De
Cen-ter (") hoeft dan ook nie~ bang te Lijn: ook in
de praktijk blijkt hoc snel principes in de "SR
weer door nieuwe worden vcrvangen.

Allc-, wut tot nu toe werd gezegd, blijft tamelijk
teoretisch. Om ict~ van het kontlikt met de
rcdak tcurs te begrijpen, moeten wc ook eens
kijken wuur termen als 'journalistiek' konkreet
"oor staan. en wat cc vcrbergen. Wat inforrnauc
over de gesprekken van de laatste twee weken
kan.hier vcrhelderend zijn.
Op de stuurgroep van vrijdag jl. (2 december)

legden enkele oud-rcduktcurs uit onder welke
voorwaarden lij willen ingaan op de ASR-
uituodigin« op terug te komen. Twee van die

voorwaarden bleken voor de ASR geen pro-
bleem: dat de ASR-stuurgroep niet zomaar
nieuwe redakteurs in de (eenmaal benoemde)
vaste redaktie kan droppen, spreekt vanzelf.
Precies vanuit de sterke band tussen inhoudelijke
(kwalitatief goede) werking en bevoegdheid, is
het ook voor de ASR belangrijk dat iemand zijn
kwaliteiten heeft bewezen vooraleer hij als vaste
redakteur een persoonlijke verantwoordelijk-
heid krijgt. Die kwaliteiten liggen op twee
terreinen: een redakteur moet de ASR goed
kennen en er de politiek van doorhebben (d.w.z.
goed vertrouwd zijn met de inhoudelijke werking
ervan) én hij moet in het blad kunnen werken:
oog hebben voor alles wat daarmee te maken
heeft. Dat zowel de redaktie (met oog voor het
laatste) als de ASR-stuurgroep (met oog voor het
eerste) een stem moeten krijgen in de benoeming
van een redakteur is normaal.
Iets analoogs geldt voor een tweede voor-

waarde die de redakteurs stellen: nl. dat ze niet
zonder slag of stoot buitengebonjourd kunnen
worden. Omdat jd niet kunt werken zonder een
redelijke armslag, vindt de stuurgroep het alweer
normaal dat een redakteur pas aan de dijk gezet
wordt nadat ook de raden over het konflikt hun
zeg hebben gehad. Een redakteur moet dan al een
ernstig dossier hebben.

Werk-autonomie
Wat schiet er dan nog over aan kontliktstof?
De autonomie van de redaktie is hier een teer
punt. Voor de ASR gaat het hier om een werk-
autonomie: het recht om zelfstandig aan het
realiseren van Veto te werken. Voor een aantal
Vcto-redakteurs gaat de autonomie veel verder.
Zij willen politieke autonomie, en bedoelen
daarmee dat ze het recht voor zich opeisen, zelf
de doelstellingen van ASR en Veto te interprete-
ren. (Het gaat 'rn dus niet om het teoretisch of
dogmatisch onderschrijven van doelstellingen,
wals lezeres Leemans ('<) stelt. Dat heeft weinig
zin, vermits de raden de doelstellingen inderdaad
verschillend interpreteren. Wat niet wil zeggen
dat Veto daaraan nog een dimensie moet
toevoegen: Veto is effektief geen raad.)
Zoiets i, wel erg moeilijk, regenover een

organisatie die haar politiek en haar representa-
tiviteit legitimeert door te verwijzen naar haar
fundament: de werking van de Iakultcitskringen.
Het i~ dit fundament, dat aan de ASR (i.c. aan de
raden) het recht geeft een politiek te ontwikkelen

en de konkrete werking (van Veto bv.) aan haar
doelstellingen te toetsen. Het vcrschil tussen de
studenten in de raden en die van Veto is niet dat
de laatsten vrijwilligérs Lijn en de eerstenniet (cf.
("», maar wel dat voor de eersten hun kring
vcrantwoordelijk i~ terwijl voor Veto iedereen
kan meedoen die zich door de doelstellingen
aangesproken voelt. Dit stuut vaak in voor
gemotiveerde en bekwame mensen (vandaar
wcrk-uutouomic) maar niet voor politieke
reprexentut ivi tcit.
Politieke autonomie voor de Veto-redaktie

"Hl in de praktijk betekenen dat de Veto-
reduktie een andere organisatie wordt. 1,,'I,bt de
\SR, met andere doelstellingen. liet blijft een
raadsel. waarop de rcdakrcurs steunen om dit te
vcrurn woorden.

Wie weet er teveel?
. Een tweede kontliktpunt is nog steeds de
bekwaamheid van de rcduktcurs, Om die
informatie, die do: !\SR belangrijk vindt, degelijk
IC presenteren, moet je vaak ingewikkelde
dossiers zelf heel goed kennen - dat is ook een
vooronderstelling van gocde jocrnulistiek (cf. bv.
Inckc Leemans ('-». Het blijft een feit dat over
kruciulc dingen (voor de ASR) ofwel niet werd
geschreven, ofwel met te weinig kennis van zaken
(waardoor er vaak vcrkeerde dingen meegedeeld

Antwoord op de argumenten die niet meer in de
tekst werden behandeld:

el De kwistax-raceszijn relevant omdat het één
van de belangrijkste manifestaties is die Sport-
raad-ASR jaarlijks organiseert. Uiteraard kan
men de hele achtergrond van Sportraad's opties
niet in één zelfde artikel steken. Daarom moet op
termijn ook duidelijk worden waarom Sportraad
zo veel belang hecht aan massasport. Het ligt in
de bedoelingen van de nieuwe redaktie daar in
een grondig interview met Sportraad-mensen
dieper op in te gaan.d

(') De kringen doen heel wat meer dan fuiven en
TD's: bijna alle kringen zijn aktief op he! vlak
van onderwijs en medebeheer. Verschillende
stellen zich <lok politiek op. Bovendien hebben
kringen soms interessante organisatorische erva-
ringen mee te delen. Het geheel van aktivitciten,
waardoor een kring(bestuur) een sterke band
smeedt met haar studenten, is zeker relevant,
vermits het op die band is dat de ASR-struktuur
zich legitimeert.

('.) De tegenstelling is bizar. Ook de verkozen.
studenten krijgen hun vertrouwen van hun kring
of van een raad voor een bepaalde taak. Wat zou
vertrouwen zijn als het niet was voor een
welbepaalde opdracht'!

(foto Veto)

telingen zorgen ervoor dat Veto elke weck
verschijnt, hetgeen geen klein werk is zoals jullie
zelf nu wel ondervinden. Probleem daarbij is dat
het om en kleine groep gaat, om de eenvoudige
reden dat er niemand anders is. Deze situatie is
Irouwens kenmerkend voor de rest van de ASR
- kijk maar naar de manier waarop de nota in
kwestie is tot stand gekomen. Zeggen jullie dan:
blijkbaar is er wel genoeg mankracht om over
andere dan ASR-terreinen te schrijven. Houdt
hierbij dan echter in het oog dat
I. het om vrijwilligers gaat, bij wie een ASR-
gerichtheid eerder groeit dan er is- hetgeen dan
weer betekent dat professionalisering onont-
koombaar is als men reeds volledig ingewerkte
mensen wil, met alle dogmatische gevolgen
vandien,
2. gezien het om vrijwilligers gaat, de verplich-
ting om intensief de situatie te volgen weinig
gevolgen zal hebben,
3. men bij pogingen tot veelal naar het hoofd
geslingerd krijgt dat men het toch niet kan. M.i%
is er ook geen systematische doorspeling van wat
er zich op ASR-gebied voordoet. Eenrichtings-
verkeer van Veto naar de raden en kringen is
nodig maar onvoldoende. Bovendien is het een
van de taken van Kringraad om Veto dichter bij
de kringen te brengen (20).
Het initiatief van de werkredaktie dit jaar was

een poging tot oplossing van de bekende
problemen zols gebrekkige planning, gebrek aan
raden- en kringverslaggeving. Uiteindelijk trach-

ten we zo klaarheid te brengen in de verhouding
ASR-Veto, onze identiteit. Vandaaruit konden
wc ook een standpunt innemen t.o.v. wat jullie
met ons doen en willen doen. Spijtig genoeg ook
hier geen bereidwilligen - wat wil je dan? Hoe
geraken we dan ooit aan een begin van de
diskussie over Veto als koncept?
Vrijwillige beschuldigingen en misbruikte

voorbeelden om eigen stellingen te bewijzen en
bovendien het onbesuisde handelen ernaar van
Kringraad en Sociale Raad gaan in tegen de geest
van de organisatie die ze zelf zijn.

Ineke Leemans

Vetokritiek (4)
Waarde redaktie,
Dat het ondertussen reeds anno 1983 is, leek

mij nogal duidelijk. Maar blijkbaar niet voor
iedereen. Nog altijd zijn er die met hun nostalgie
naar de barrikades geen blijf weten en verbeten
elk medium aangrijpen om ereen "aktief politiek
aktiemiddel" van te maken. Van dat soort
dogmatiese preekstoel-wereldverbeteraars hou
ik niet!
Om verwarring te vermijden, even een korte

nuancering. Hiermee wil ik zeker niet beweren
dat de strijd in '68 zinloos zou geweest zijn of dat
we nu. opeens alle idealen van toen moeten laten
varen. Integendeel, zomaar van pak mee met de
mode vind ik evenzeer te verachten als het

dogmatisme, de paardebrillerij die sommien met
eich meeslepen. Maar zijn het niet juist dezen die
zo -pleiten voor een meer autentieke, vrijere
levenswijze, autonomie, weerbaarheid ... zelfs
anarchisme die zo angstvallig alle kreativiteit en
vrijheid binnen hun 'raden' willen moduleren tot
kanalen die hun politieke ideeën propageren?
Zijn het niet juist dezen die zo de burgerlijke
ideologie verafschuwen, die zo burgerlijk han-
delen?
Politieke idealen schreeuw je niet zomaar van

de daken! Grenzen verleg je niet door te preken,
maar door zelf nieuwe vormen van handelings-
vrijheid te kreeëren. CyrilIe Offermans (VN,
jrg.44, 29 okt. '83, "De Brandende Kwestie"!!)
formuleerde het zo: "van beslissende betekenis is
dat een pleidooi niet de vorm heeft van een preek
of een abstrakte verhandeling, maar een demon-
stratie: kreativiteit en vrijheid werden gedemon-
streerd in een levenswijze ( ... ), mensen bij wie
leven en leer samenvallen en die er geen behoefte
aan hebben die levenswijze aan anderen op te
dringen."
Heeft de geschiedenis van het vormingsteater

- dat ook zo nodig tot politieke bewustwording
moest dienen - ons niet genoeg geleerd? De
zendelingen die mensen tot bewustzijn zouden
brengen hebben zich goed misrekend. AI snel
moest men inzien dat de 'verkondiging van de
eeuwige boodschap' niet zo gek veel verschilde
van het traditionele burgerlijke teater. Nog maar
eens Offermans erbij halend: "op andere

gedachten brengje iemand nu eenmaal niet door
hen met die gedachten om de oren te slaan - dat
was links en rechts het misverstand. De
eksperimentele kunst (zij het nu teater, beelden-
de kunst, journalistiek-eigen uitbreiding) ont-
leent haar kracht juist aan het feit dat ze haar
intenties niet verkondigt; maar belichaamt, dat
'leer en leven' er identiek zijn en dat ze
bijvoorbeeld niet oproept tot vrijheid, maar
vrijheid demonstreert." En dat was nu net at de
vorige redaktie probeerde te doen: het opbouwn
van een eigen journalistiek "discours" (om het in
hun termen uit te drukken, Veto nr. 8), het
weken naar het verleggen van traditionele
grensen, het kreëren van nieuwe vrijheden.
De wijze waarop julli die vrijheden kunnen

demonstreren, is door die te belichamen binnen
jullie eigen raden. Maar daar heb ik eerlijk
gezegd nog weinig van gemerkt eI). Of heeft de
burgerlijke ideologie/ ortodoksie jullie zo aange-
tast dat juist die drang om te zoeken naar nieuwe
handelingsmogelijkheden is uitgeblust en jullie
daardoor bij gebrek aan "belichaming" zo nodig
de preekstoel op moeten?
De wijze waarop jullie de lezers van Veto

denigrereri, hen laten verworden tot ping-
pongballen die naar jullie goeddunken politiek
bespeelbaar zijn, vind ik op zijn zachtst
uitgedrukt, aanmatigend.
De keuze tussen journalistieke "pretentie" (?)

en politieke arrogantie is voor mij niet moeilijk!

Kristien Delhaye
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Geschiedschrijving als koude douche
Mijn land in de kering

Hettweede deel van 'Mijn
land in de kering', het
levenswerk van de Vlaam-

se historikus en jezuïet, Karel
Van Isacker, werd op 18 oktober
aan de pers voorgesteld en gold
als één van de blikvangers op de
voorbije boekenbeurs.
Het boek verhaalt de geschie-

denis van Vlaanderen van 1914
tot 1980. Het eerste deel van
Mijn land werd in 1978 uitge-
bracht en handelde over 'een
ouderwetse wereld' van 1830 tot
1914. De-auteur werd om zijn
werk geprezen maar ook op een
voor historici ongebruikelijke
wijze verguisd. Rond deel II dat
als ondertitel 'de enge ruifnte'
draagt, zal de kontroverse beslist
nog groter zijn.

Met Mijn land schreef V.1. geen
doordeweeks historisch werk. Van een
akademisch geschoold historikus wordt
niet zozeer verwacht dat hij een visie
heeft op de maatschappelijke ontwik-
keling, wel dat hij een uitgebreide
leitenkennis in een logisch verhaal kan
ordenen om zo de waarheid te rekon-
strueren.
Het uitgangspunt van V.1. is niet het

historisch feit, maar een persoonlijke

HET TROJAANSE PAARD speelt SCÈNES/SPROOKJES

Een W)O,.,elllng verfrokken van
'00.1 Wanja' van Tajecho'l en
I8I'WChl gekomen bij
'ScM_ zijn wat men .el.
s,.Dokj- zijn wet geheim
is. Een wirwar. een onoll.r-

visie, opgebouwd uit woede tegen de z/chleUjke chaos In wilde
machten die onze maatschappij dorni- kleuren'.
neren, In samenspel met een bedroefde '
terugblik, heimwee zeggen sommigen,
nar een vergane, pre-industriële sa-
menleving. Vanuit deze visie selekteer-
de V.1. tijdens zijn opzoekingswerk
bronnen en feiten.
Dat dit geen wetenschappelijke

werkwijze is, geeft de grijze emeritus
ruiterlijk toe. Meer nog, zonder skru-
pules slingert hij de waarheidslievendc
historikus in het gezicht dat men met
dezelfde bronnen een totaal andere:
geschiedenis zou kunnen schrijven.
een geschiedenis die onze materiële
welvaart alle lof toezwaait en tevreden
vaststelt hoe het volk uit de onwetend-
heid van vroeger tijden is opgestaan.
Het boek handelt dan ook over 'Mijn
land', het mooie Vlaanderen zoals het

l

in de ogen van V.1. bestond en hoe het
'keerde' naar een betonmaatschappij
'die ons kwelt en ergert'. Ook de
ondertitel 'de enge ruimte' is symbo- ORGANISATIE: STUC-Leullen
lisch. 'Ruimte' staat voor de onbeperk- RESERVATIE EN TICKETS: STUC, E. Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven - 016/23.67.73 elke werkdag: 9-18 u.
te mogelijkheden die de techniek de
mens biedt, 'eng' slaat op de onbe-
kwaamheid van de mens' en mensen-
groepen om de levensproblemen door
de technologische evolutie veroor-
zaakt ook maar een begin van oplos-
sing te geven. Onpersoonlijk en onoor-
spronkelijk denken vormen dan het
enige alternatief.
V.1. kan overigens niet begrijpen dat

de geschiedeniswetenschap zich haast

Unieke. rèproduceermethode
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Alle kopieerdrukwerk

Bliksemsnelle service

. 8-9-10/15-16-17/20-21-22-23-24 DECEMBER
VLAMINGENSTRAAT 83/21.00U./200-170-140 FR.

uitsluitend bezighoudt met vragen uit
een andere tijd en de fatale ontwikke-
ling van onze samenleving doodzwijgt.
De waarde van V.1. 's boek ligt er niet
in dat het de wetenschap door nieuwe
feiten en teorieën vooruithielp. Histo-
rikus L. Vos merkte zelfs terecht op
dat 'hel profeet spelen' van historici een
gevaar kan zijn voor de geloofwaar-
digheid van de geschied wetenschap
zelf. Anderzijds kan gezegd worden
jat het boek de geschiedenis eindelijk
nog eens in de schijnwerpers plaatste.
Het belang van V.1. 's werk ligt
uiteraard in de visie die er achter
steekt. Een minder tijdrovende kennis-
making daarmee biedt het op recykla-
gepapier gedrukte, 38 pagina's tellen-
de en in een zwarte kaft gehulde
pamllet 'Hel land der dwazen' (1969},
een aanklacht tegen gevestigde waar-
den en gewoonten. De waanzin van
een samenleving uitsluitend bedacht
op geld en prestige, de onleelbaarheid
van de steden, het slavendom van
arbeiders die met zinloze konsumptie
worden zoet gehouden, de ongrijpbare
macht van de grootindustrie die poli-
tici als belachelijke klowns op de
regeringskoord laat dansen, het staat
er allemaal in, bijtend en prachtig
geschreven overigens.
Was HlvdD on historisch van inslag,

met Mijn land in de kering zocht V.1.
de oorzaak van de dwaasheid in het
verleden. De mens is 'de band met zijn
natuurlijke omgeving en zijn verleden
kwijtgeraakt' luidt de boodschap.
Een geliefkoosd tema in Mijn land is

de evolutie in de verhouding stad-

Nooit tevoren in de geschiedenis' beschikte men
over zoveel informatie. De moderne technologie
maakt het mogelijk snel en goedkoop informatie te
vermenigvuldigen. Pencoprint heeft die trend
gevolgd en voor sneldruk de meest gePerfectio-
neerde Xerox-drukmachines in huis gehaald.
Pencoprint reproduceert nu nóg sneller en voor-
deliger voor u.

TijdsChriften, 'reisverslagen, facturen, uitnodig in-
.gen, cursussen, reclame. Alle kopieerdrukwerk dat
u Penceprint toevertrouwt voldoet aan de eisen die
uvan kwaliteitswerk verwacht: uitstekende punt-
voor-punt weergave, grote verwerkingsmarge, .
'scherpte, beschrijfbaarheid. Recto-verso levert
geen problemen op en verkleinen al evenmin. Of
drukken op karton of gekleurd papier. Penceprint .
zorgt verder voor het vergaren, perforeren, nieten,
plakken onder al dan niet bedrukte omslag.

vervolg van p. 1

platteland. Harmonie tussen beide is
volgens V.L een kentrek van de oude
sarnenlevmg, Ondanks ellende en be-
krompenheid waren de buitenmensen
van weleer gelukkig omdat ze een
eigen levenskunst hadden die ons nu
ontglipt. V.1. verwijst naar de volks-
liederen en verhalen, de klederdrach-
ten, de levensdrift die uit kollektieve
gebeurtenissen als leesten en proces-
sies sprak, de primitieve maar vol-
maakte landelijke architektuur (zon-
der architekt), de schoonheid van de
oude dorpskernen. Tegenoverdit 'land
als een tuin', met zijn ongerepte natuur
een legpuzzel van kleuren en schake-
ringen, stond de stad die gegroeid was
door kleine beslissingen en nog be-
woond door mensen.
De aftakeling van dit broze even-

wicht begon in de 19' eeuwen gaat
immer verder. De kering is definitief
en onherstelbaar. De landelijke kul-
tuur werd opgeofferd, de pendelaars
verdrongen de boeren, V.L·s land is
overwoekerd door autowegen, geschon-
den door industrieterreinen en (lucht)
havens. De koopmansgeest bepaalt
het landschap. In de steden, stinkende
holen waaruit de mens vlucht, heerst
overal lelijkheid. Fabrieken, ministe-
ries en verzekeringsmaatschappijen
hebben de stedelijke biotoop kapotge-
maakt. Vlaanderen wordt een grijs
land, een monotome randstad zonder
karakter, het volk dat er leeft is
veramerikaniseerd 'publiek' gewor-
den, stem- en konsumptievee.
Dit is slechts een zeer klein facet van

het ideeëngoed dat V.1. met historische

feiten opvult.
oewel de auteur op de laatste

pagiha van deel 11 een kollektieve
'bekering' als deus ex machina uit zijn
mouw schudt, is dit boek zeer pessi-
mistisch. Waar is immers de eindbe-
stemming van de tocht'! De bewape-
ningswedloop die morgen naar een
kernoorlog leidt en de ontmenselijking
in de verste konsekwentles realiseert'!
Voor velen is V.1. de aartskonserva-

tief, de reaktionair, de elitaire jezuïet
die een terugkeer naar het ancien
régime predikt. V.I., die opéén lijn zou
staan met Luns, Strauss ... Wie thans
zijn bewust eenzijdige en schokkende
analyse van de wapenwedloop leest,
zal begrijpen hoe belachelijk deze
laatste uitlating is. In feite is V.1.
nergens onder te brengen, hij, de
enkeling, trekt geen partij voor leven-
den. Hij staat boven de massa-opinies.
Kritiek wuift hij verveeld weg. Daarin
is hij zeker elitair.
Velen herkennen hun angst en

woede in V.I.'s prachtige: proza, zon-
der het daarom onnadenkend eens te
zijn met zijn kijk op één en andere
gebeurtenis uit het verleden.

'Deze wereld, geregeerd door zaken-
/feden die slechts de dol/argod k('11/1('Il.i.1
tegen idealen gepantserd. de jaren 10(.'/1-

/IIl1n ge/uk keilde Ie gelovell. in de /IIe/lS.
ZUil lang voorbi] . .

J.P.

K. Van lsacker. MUn land in dl' kering.
Deel 11: De engeruimte, /9/4-/980.
De Nederlandse boekhandel, 1983.

Vreedzame blokkade tarweschoof
met een 20-tal "gehelmde" politielui.
Gemeenteraadslid Rodts (agalev)
treedt naar voren om te onderhande-
len, en krijgt te horen dat men
voorlopig niet zal "optreden". Ook de
groene paus Ludo Dierickx (parle-
mentslid agalev) was uitgenodigd.
Voortdurend cirkuleren berichten dat
hij onderweg is maar hij daagt niet op.
Wie wel opdaagt: de rijkswacht.
De aktie voerders hebben geweldloos
verzet in gulden letters als uithangbord
gekozen, en de aankomst van de heren,
die blijkbaar in een nieuw smoking-
achtig pak zijn gestoken, geeft aanlei-
ding tot zangkoren met als basis "We
shall overcome". De onderhandelaar
van dienst biedt zich aan bij de
rijkswachtkommandant Carlier, maar
krijgt nul op het rekest. Iedereen zal
opgepakt worden, er is geen ontkomen
meer aan. Samen hebben politie en

. rijkswacht heel het boeltje omsingeld.
Van nu afrijden kombi's overen weer
naar de rijkswachtkazerne in de Dago-
bertstraat om de 150 aktievoerders
weg te voeren.

Bij de rijkswacht
We schrijven 10.00 uur als de laatste
daar zijn pas heeft afgegeven. Iedereen

Geen risico's om vijf voor twaalf! Pencoprint.· .
. beschikt over een dubbel machinepark Xerox
9500, eigen fotozetterij, drukkerij(vijf groepen) en
eenmoderne boekbinderij. Zonder tussenperso-
nen en met attente service leveren z,ijuw werk in
een minimum van tijd.

pencoprint pvba
tieriseStráat.36
. Leuven .' . -

.. tel. 01.6/22:10.39

staat onder een open afdak. Het
middaguur brengt geen warmte. Plots
weet iedereen zich gekonfronteerd met
de rijkswacht op zijn best. De kleine
pesterijen beginnen. Wie wil gaan
plassen, wordt op hoongelach ont-
haald en moet eerst wat zagen. Eten
komt er pas om 13.00 uur; na lang
zeuren, een karige boterham met
konfituur. Drinken helemaal niet. Wie
zich een paar meter buiten het afdak
begeeft wordt teruggewezen alsof hij
een moord heeft begaan.
Eén van de aktievoerders heeft een

radiootje bij. De aktie kwam in het
BRT-nieuws van 13.00 uur. Dat beurt
de sfeer wat op, en men gaat zowaar in
de tegenaanval tegen de vernederin-
gen. Heel de groep stelt zich op als
voor een groepsfoto, en fikseert be-
paalde rijkswachters. Hun onwennige
reakties leveren groot jolijt op. In een
snel opgestelde petitie naar Cartier eist
men onmiddeUijke beëindiging van de
"gijzeling". Carlier komt breeduit
lachend vertellen dat hij toch al
besloten had om iedereen vrij te laten.
Dat is om 14.00 uur. Pas om 15 uur

mag de eerste groep vrij. Een open
brieT met l08 handtekeningen wördt
prompt opgesteld, en zal later naar alle

kranten worden opgestuurd. De aktie-
voerders verwijzen naar gelijkaardige
repressie tegenover geweldloze aktie-
voerders (INTENS. CVP-bezetting van 8
november). Men schrijft: "Deze arres-
tatie werd in feite een uitputtingslag,
en wij vragen ons met reden af, of men
hier de motivering van de mensen niet
fundamenteel wilde kraken, ten einde
het anti-rakettenprotest te breken."

Het gaat voort ...
Pas om 17.30 is iedereen vrij. Meer dan
de helft krijgt nog een klaaskadeau:
een procesverbaal omdat de pas niet in
orde is (gekreukt, foto verouderd).
Vreemd dat bij een vorige arrestatie op
8 november de meeste van deze
identiteitskaarten nog in orde waren ...
's Avonds wordt in pamfletten reeds de
volgende blokkade aangekondigd. Af-
spraak op donderdag 8 december in de
buurt van de NAVO-top in Evere, die
op dat ogenblik beslist over de
plaatsing van de raketten. Met deze
blokkade willen de aktievoerders
"daadwerkelijk hun visie kracht bij-
zetten dat er in eerste instantie een
bevriezing, een blokkering moet ko-
men van alle kernwapenarsenalen in
de wereld." 0
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Derde oproep tot doorbraak
'Doorbraak' in de socialistische beweging

Vorige week kon u lezen
hoe "doorbraak" geëvo-
lueerd is in tijd. Vandaag

gaan we eens kijken hoe men in
de SP t.a.v. "doorbraak" staat.

De achteruitgang van de socialistische
beweging tijdens de voorbije twintig
jaren is opvallend. Zo behaalde de
socialistische partij in Vlaanderen een
maximum van bijna 30% in '61. Se-
dertdien ging het bestendig bergaf. Zo
ook met andere takken van de socialis-
tische zuil: mutualiteiten. vakbond.
kranten •... De SP is de enige socialis-
tische partij in West-Europa die zo aan
het afbrokkelen is.
Het kon dan ook niet uitblijven dat

men ging zoeken naar de redenen van
het débacle van de SP. Zo kwam het
tijdschrift 'De Nieuwe Maand' in 1980
tot de konklusie dat:
-binnen de BSP na verloop van tijd
een soort blindheid optrad voor maat-
schappelijke ontwikkelingen. die zich
meer en meer onderhuids of op lang1'
termijn voordoen. Het dag-aan-dag
denken heeft vooral in de jaren 6(1'
verhinderd dat de socialistische partij
voeling zou vinden bij een aantal
diepgaande evoluties in Vlaanderen:
de naderende ekonomische krisis. de
ontkerkelijking. de ontvoogdingsstrijd
van jongeren en vrouwen, het Vlaams
streven naar autonomie.
-door het schaarsteprobleem vaak
alleen in zijn materiële termen te
formuleren (biefstuk socialisme), had

de BSP geen oog voor andere dimen-
sies, die steeds meer op de voorgrond
komen. Dat verklaart de afwezigheid
vn de BSP in wat men de zachte sektor
noemt en die nu volop in opgang is.
-er is een kloof gekomen tussen
woorden (revolutionair socialisme) en
de daad (gematigd reformisme: prag-
matisme).
-de BSP heeft het vervallen van de
ideologische band tussen partij en
kiezer niet willen bestrijden door
ideologische vernieuwing, maar door
verdere uitbouw van het partij politiek
dienstbetoon. De BSP is dus een
kliéntpartij geworden. Het gevaar
bestaat dat de BSP hierin minder
middelen kan inzetten en dus ook
hierin de duimen moet leggen.
-het verlies van de BSP is ook te
verklaren door een aantal demografi-
sche redenen: het aandeel van de
loontrekkende bevolking, of van de
mensen die zich tot die kategorie
rekenen, neemt proportioneel af en er
is een lagere nataliteit bij socialisten
dan bij katolieken, dus minder toe-
komstige stemmers.
Als de SP zich wil versterken in

Vlaanderen zijn de konklusles duide-
lijk: de partij moet zich duidelijk
hernieuwen, aansluiting vinden met
nieuwe basisbewegingen en zich open-
stellen voor gelovigen. Uit studies die
in het buitenland gemaakt zijn blijkt
duidelijk dat het succes van de socia-
listische partijen in West-Europa,
behalve in België, niet zozeer ligt in de
stijging van het aantal onkerkelijk:n

die de weg vonden naar het socialisme,
maar vooral te wijten is aan de
toevloed van progressief denkende
gelovigen, die met behoud van hun
geloofsovertuiging in het rode kamp
stapten. In het aantrekken van gelovi-
gen is de SP duidelijk niet geslaagd. De
socialistische partij in Vlaanderen ging
ervan uit dat de samenleving wel zou
veranderen (bv. ontkerkelijking, ont-
zuiling) en dat dan de socialistische
partij wel aantrekkingskracht zou
uitoefenen. De recente geschiedenis
heeft duidelijk aangetoond dat deze
hypotese verkeerd is. Vooral de S'P-
leiding heeft dit ingezien, wil men
gelovigen aantrekken, dan moet ook
de SP veranderen. Vele basismilitan-
ten blijken dit echter nog niet te zien
(zie de zaak Vermeulen).
Ook blijven er nog strukturele

hinderpalen die verhinderen dat kato-
lieken zich tot de socialistische zuil
zouden wenden. Zo verklaarde de
Antwerpse vakbondsman Marcel
Schoeters onlangs nog in een debat:
"Het ABVV kan niet aanvaarden dat
een ACV-er een politiek mandaat zou
hebben in de SP. Het ABVV steunt de
SP. En als een ACV-er iets te vertellen
zou hebben in de SP zou het ABVV
dus zijn eigen konkurrenten steunen=
wat vanzelfsprekend niet kan." Een
ander voorbeeld: het ACOD-onder-
wijs wenst de artikels in haar statuten
die een personeelslid van het katolieke
onderwijs het lidmaatschap verbiedt;
niet te schrappen.

Jo Vermeulen
en de jong-socialisten

De meeste aanhangers van Doorbraak
in de socialistische zuil zijn wel te
vinden bij de jong-socialisten. Zo
publiceerden zij op 23 oktober '80 een
kerstbrief waarin zij kristelijke organi-
satics oproepen tot samenwerking, In
hun brief stellen ze dat de progressieve
kristelijke jongeren geen vertaling
vinden op het politieke vlak. Ze wijz
erop dat ze hierbij (bij deze groep) geen
dektorale of taktische bijgedachten
hebben en nodigen alle progressieven
uit om de progressieve meerderheid
binnen de Vlaamse jeugd ook op
politiek vlak gestalte te geven.
Dat de jong-socialisten niet in blok

achter Doorbraak staan bewijst nog
maar eens de recente kwestie rond Jo
Vermeulen. Eind oktober '82 op een
kongres van de jong-socialisten in
Oost malle wordt Jo Vermeulen tot
voorzitter verkozen. Met een nipte
meerderheid versloeg hij Martin De-
neckre. In december '82, na amper 50

dagen voorzitterschap, onttrok een
meerderheid van 48 tegen 33 het
vertrouwen aan Vermeulen. Dit ge-
beurde nadat hij bekend had gemaakt
dat hij lid geworden was van het LBC
(ACV). Eind januarie '83 besloot hij
zich niet meer verkiesbaar te stellen.
Hij blijft wel aktief in het bestuur van
de jong-socialisten. .
Zaterdag 12 maart komen de jong-

socialisten opnieuw bijeen om een
nieuwe voorzitter te kiezen. Er wordt
besloten om geen voorzitter-te kiezen
eh de leiding wordt in handen gegeven .
van de twee ondervoorzitters. Het-
kongres bevestigt dat een lid van de
jong-socialisten lid mag zijn van het
ACV.
"De jong-socialisten willen komen

tot een front met alle andere vooral
kleinere anti-kapitalistische formaties
(RAL, KP, ... ) met inbegrip van AGA-
LEV, onder voorbehoud dat deze
partij aan de georganiseerde arbeiders-
beweging een centrale plaats toekent.
De PVDA (ex-Amada) wordt van dit
front uitgesloten. De sleutelpositie van
de SP bij de frontvorming werd beves-
tigd", aldus De Morgen op 14 maart
'83. Op de vraag naar de plaats van het
geloof in de politiek, antwoordde Jo
Verrneulen (Humo 6 januari '83):
"Geloof kan wel een inspirator zijn

voor politiek werk. een soort stimu-
lans; maar ik vind niet dat met zich in
de politiek moet groeperen op basis
van geloof. In de politiek moet je je
verenigen rond een maatschappijmo-
del. rond een sociaal-ekonomische
visie, rond een politieke strategie. Een
geloof kan moeilijk een politiek bind-
middel zijn. want je kunt op duizend.
'·en één manier geloven.

Tot slot
Heeft P.W. Segers (ex-ACw-voorzit-
ter en Minister van State) aan toch
gelijk gehad toen hij kort na W.O. 11
zei dat snel gebruik moest worden
gemaakt van de vloeibaarheid van de
struktuur, voorspellend dat ze na
enkele jaren terug zou verhard zijn '!
Het ziet er zo naar uit. De verzuiling zit
muurvast. En daar kan blijkbaar geen
enkele katolieke socialist iets aan
veranderen.

K.V.

Volgende week vindt u'" in Veto een
iol'erview met Willy Claes, die als
partijvoorzitter Doorbraak liet door-
breken in de SP. Karel van Miert,
huidig voorzitter van de SP, Ward
Bosmans, een Doorbraakfiguur in de
SP en Jef Ulburghs, priester en voor-
zitterwan Doorbraak.

Verbod Oppamfletten?
Op de tafel van het schepenkollege
ligt een reglement klaar dat hel
uildelen van pamfletten verbiedt aan
scholen, doplokalen, bedrijven, en-
zovoort, tenzij men in het bezit is
van een officiële leurderskaart waar-
aan verschillende voorwaarden ver-
bonden zijn - een vrij omslachtige
'uitweg' dus.
Op de gemeenteraad van (waar-

schijnlijk) negentien december zal
dit reglement worden gestemd.

het reglement op 'de affiches-,
waardoor de verantwoordelijke uit-
gever aansprakelijk kan gesteld
worden voor het wild .plakken -
dat wil zeggen, niet op de ongeveer
tien officiële aanplakborden die
Leuven rijk is - is dit reglement een
nieuw soort aanslag op de vrije
meningsuiting.
Het wordt nog erger, wanneer

men vaststelt dat de politie dit
'ontwerp' al in praktijk brengt voor
het zelfs maar op de gemeenteraad is
geweest. Zondagavond werden aan
hel station van Leuven al pamflet-
ten in beslag genomen. Een aantal
studenten uit het buitenland, die

strooibi Ijetten verspreidden als op-
roep voor de betoging van dinsdag
6.12 tegen het wetsontwerp Gol op
de immigranten, werden gesom-
meerd hun identiteitskaart te laten
afschrijven. Daarbij moet je goed
voor ogen houden, dat het precies
deze mensen zijn die niet al te veel
mogen 'mispeuteren', of ze worden
met uitwijzing bedreigd.
We stellen dus vast, dat de politie

een 'ontwerp' al in de praktijk
brengt door nu al kontrole uit te
oefenen op het verspreiden van
pamfletten, én daarbij dan nog
voornamelijk die mensen viseert,
waartegen het ontwerp voor wet Gol
is gericht. Duurt het nog lang, voor
men alle suggesties en ontwerpen al
uitvoert voor ze zelfs maar in voege
zijn?? Kan men nog ergens zijn stem
laten horen?
Het is in het belang van iedereen

die te Leuven wat organiseert of
aktief is en dat graag wil blijven, dat
er protest komt tegen deze uitvaar-
diging van de gemeenteraad. Veto
houdt je verder op de hoogte over
afspraken of akties die nog volgen.

~STAURANT ALTER'lATIEF GHB., AI., M.C., SEDES
ALMA Il & III PAUSC. -

MA 12 °Portugese soep "Kikkererwten op °Portugese soep °Soep van de dag

DEC. °Visplak zijn Catalaans °Rumsteak °Piccata Florentina
°Erwtjes gepimenteerd °Snijbonen
°Aardappelen Aardappelen

°Fruit °Fruit 'oYoghurt °Fruit

DI 13 °Soep Parmentier °Hutsepot uit de °Parmentier soep °soep van de dag
DEC oPaardenbie fsteak Balkan °Paardenbiefsteak °Varkensrib

°Witloofsla °Witloofsla °Gestoofd witloof
°Aardappelen °Aardappelen °Aardappelen

°Yoghurt °Yoghurt °Yoghurt °Yoghurt + fruit
<,

WOE 14 °Andalouse soep °Gegratineerde spin a- °Andalouse soep °Soep van de dag
DEC °Varkensrib sieschotel °Visbrochetten °Kruidenballetje

°Sp rui ten in room °Witte wijnsaus + °Rauwkost
°Aardappe len garnituur °Aardappelen

°Fruit °Fruit °Yoghurt °Yoghurt

DON 15 °Multatuli soep °Preitaart met °Multatuli soep °soep van de dag
DEC °Varkensgebraad rijst °Varkensgebraad °Varkenslapje

°a:>dekool °Rode kool PrinsessebOnen uit de
°Volle rijst °Volle ri~st Provence-aardappelen

°Yoghurt °Fruit °Yoghurt °Fruit

VR 16 °Solferino soep °Haversteak met soja- °Solferino soep °Soep van de dag
DEC °Visburger sla °Visburger I °Goudbrasem Nautulus

°Bloemkool in roomsaus °Bloemkool. in roomsaus °Aardappelen
°Aardappelen °Aardappelen

°Fruit °Fruit °Fruit °Fruit

~fCE AANBEVOLEN ALMA-MENU' S / DEZE MENU' S KUNNEN, OM TECHNISCHE REDENEN, NIET
ALTIJD DOOR DE GERANTS GEVOLGD WORDEN

~ tlERJlGROEP JULLIE ETEN 3X PER DAG : ZEG DAN NIET DAT VOEDING JE NIET INTERESSEERT.\(ïS~VOf.oING Info : L. Van der Aa, E. Van Evenstraat 2 C, 2e verd./ tel. 229911
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THEATER 21.00 u. Scèn.. /SprookJes door HTP in regie van Jan Decorte.
Vlamingenstraat 83. Inkom 200/140 fr.

Vrijdag 9 december
THEATER. 21.00 u. Scèn.. /SprookJes door HTP.Zie donderdag 8 december.

TRAINING. 20.00 u tot zaterdag 10 december om 17.00 u. Aklleve
geweldloosheid. Met Pat ricia Patfoort. Oud Heverlee . .250 fr. (kost en
inwoon). Inschrijven bij Francis Deblauwe, Tiensevest 144 en Peter
Breugelmans, Brusselsestraat 226. Org. Agalev-studenten Leuven.

Zaterdag 10 december
FAKKELTOCHT. 16.00 u tot 20.00 u. Amnesty International. Ladeuzeplein.
Met optreden van Dirk Van Esbroek en Juan Masondo.

THEATER. 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP. Zie donderdag 8 december.

FILM. 20.30 Ü. Orln de Bannelinge van Masahiro Shinoda. Stuc. Inkom 60/40.
Org. Kura-Stuc.

FILM. 10.00 u. De Klaplopara. Film over- sociale mistoestanden (BBC-
produktie} in Studio-zaal St.-Pieterskollege, Minderbroedersstraat 13. Org.
Bevrijdingsfilms Leuven.

Maandag 12 december
FILM. Vandaag tlm woensdag 14 december: filmfestival: de Franse Nouvelle
Vague. Org. D.A.F. - 't Stuc:
20.00 u. Les 400 coups. VanFrançois Truffaut. Aud. Ves. 60/40 fr.
22.30 u. Et dleu crea la femme. Van Roger Vadirn. Aud. Ves. Inkom. 60/40.
MEDICA-WEEK: Van 12 december tot 16 december. Medica-bar: panne-
koeken en cocktail.

Dinsdag 13 december
FILM 20.00 u. Jules et Jlm van François Truffaut. Aud. Ves. 60/40 fr. Org.
p.A.F.- 't Stuc in kader van filmfestival:

FILM 22.30 u. Le petlt soldat van Jean-Luc Godard. Aud. Ves. 60/40 fr. Org.
D.A.F. - 't Stuc.

INFOAVOND legerdienst: 20.00 u: uitstel, vrijlating, vrijstelling, ontheffing
van legerdienst. Verloop van effektieve dienst.
21.30 u: Statuut van gewetensbezwaarde en vrijlating wegens ontwikkelings-
hulp.
Door Lieve VanHoestenberghe. In Kleine Aula. Org. Dienst Juridisch Advies.

BARBARABAL 21.30 u. Met optreden van Chaz Jankei & The Jóhnny Funk
Band gevolgd door fuif. Zaal Manhattan (busdienst voorzien). Leden VTK
1001Voorverkoop en TTT 1201Kassa 150. Org. VTK.

VRIJ PODIUM 20.00 u. Door studenten geneeskunde in kader van de Medica-
week. Grote Aula. Inkom 60 fr.

LEZING .20.00 u. K.U. Leuven vandaag door Prof. M. Pinnoy, dekaan van
Letteren en Wijsbegeerte. Met diskussie achteraf. In Letteren en Wijsbe-
geerte, 8ste verdieping. Inkom gratis. Organisatie KLiO.

Woensdag 14 december
FILM 20.00 u. Les CarabInIers van Jeen-Luc Godard. Aud. Ves. 60/40 fr. Org.
D.A.F. - 't Stuc.
FILM 22.30 u. Les paraplules de Cherbourg van J. Derny. Aud. Ves. 60/40 fr.
Org. D.A.F. - 't Stuc.
LEZING 16.00 -18.00 u. Methodologie vanhet vredesonderzoek door prof. dr.
L. Reychler. Aud. Ves. 03.12.
REVUE 20.00 u. Cocktail du Prof. Première. Stadsschouwburg. Org. VTK.

THEATER 20.15 u. De nacht van Suzy Bernstein. (Satire op de psycho-
terapie). Door B. Farre/l. Door Fakkeltheater Antwerpen. Gasthuisberg.
Inkom 120 fr. Org. Medica.

Donderdag 15 december
JAZZ 21.30 u. Optreden van Steve Houben - Diderik Wissels Group. In Jazz-
café, Halfmaartstraat 3. Inkom gratis.

FUIF 21.00 u. Scorpio-oldiesfuif in Zaal der Hallen. Org. Radio Scorpio.

THEATER 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP. Zie donderdag 8 december.

REVUE 20.00 u. Cocktail du Prof. Laatste voorstelling. Stadsschouwburg.
Org. VTK.

GROEN KAFEE 21.00 u. In Sint Antoniustierg 6. Org. Agalev-studenten
Leuven.

BAL. In de Lido. 80 fr. (leden Medica 70 tr.). Feestkledij. Org. Medica.

TENTOONSTELLINGEN
VAN 21 NOVEMBER TOT 22 DECEMBER Bert De Leenheer in fakbar
Theologie, Vlamingenstraat 91 en Het Driehoekig Tafeltje, Ravenstr. 23.

VAN 2 DECEMBER TOT 31 DECEMBER KatrIen Caymax in Galerij Embryo.
Naamsestraat 49.

ZO EKERT JES' .Te koop: tennisrackets,-70%, splin-
ternieuw, Spalding (Snauwaert), Su-

• Op zoek naar een goede diskobar? perflite, medium & light med. Maat
Try us: D.B. Bachus (geluidsverster- 40F5, hout en vezelversterkt. 750 fr.
king 2x300 Watt, lichtinstallatie ca. i.p.v. 2500 fr. Guy r., Groeneveldlaan
6()()().. Watt 'en demokratische prijs). I, blok 6-2 (Alma 3), enkel op vr. 16
Inlichtingen te verkrijgen op' tel. dec. tussen 14 en 15 uur.
016/233552.

,. c,

vervolg van p. 2 24-UREN
dat zal het zo- ongeveer zijn. Maar
daarnaast hebben we een brede kring
van sympatisanten en mensen die we
kunnen aanspreken. Maar ook dat is
niet genoeg. Hoe we' aan de rest
geraken? We verkleden ons als BOB'er,
we vragen de mensen hunne pas,
noteren hun naam en hun geboorte-
datum is dan de tijd die ze gelopen
hebben, haha."

Kantoorautomatisering
en massa sport

"Bedoeling van het werken met de
komputer is sneller skoreborden en
afgedrukte resultaten te krijgen. Hele-
maal automatiseren gaat niet. Er zijn
17 aflossingsposten : dus eigenlijk heb-
ben we 17 registreerapparaten nodig
én sterke en snelle verwerkingsappara-
tuur. Waar vroeger tellen en verwer-
ken manueel moest, volstaan nu
enkele instrukties en de hele papier-
winkel is overbodig." Aan het woord
is Peter Mostrey, die instaat voor de
automatische verwerking. Walter Dil-
len heeft een stoomkursus 'stand

Chaz Jankei

I

1983 1982 1981

PLOEG Gelopen Plaats Gelopen Plaats Gelopen Plaats
ronden ronden ronden

ApOLLOON 904 I 924 1 914 3
ARCHIT. 820 II 834 II 824 10
BIOS 759 21 741 23 738 25
CHEMIKA 709 32 727 27 738 24
EKONOMIKA 887 3 909 2 854 6
EOOs-TORRES 740 28 745 22 745 21
FARMA 720 30 741 24 761 15
GEOLOGIE 763 20 747 21 745 22
GERMANIA 781 16 786 16 873 4
GROEPT 867 5 882 3 919 2
H. GEEST 764 19 732 26 753 17
HISTORIA 751 ' 26 751 20 746 20
KATECHET. 714 31 733 25 778 14
Kuo 801 13 822 13 755 16
LANDBOUW 894 2 875 4 845 8
LERKEVELD 852 7 860 7 860 5
MECENAS 695 34
MEDICA 841 8 859 8 839 9
MERKATOR 752 25 786 17 720 13
OSSENBLOK 706 33 753 19
PLASMA INN 745 27
POUTIKA 754 24 685 29 752 18
PS/PED/CRIM 785 15 777 18 797 II
REGA 735 29
REGENT. HEV, 810 12 811 14
SALVATOR, 779 17
TANDHEELK, 774 18
TERBANK 830 10 862 6
THOM. MORUS 857 6 849 9
VERPLEEGK. 756 23 831 12 749 19
VTK 872 4 869 5 929 1
VRG 841 9 847 10 850 7
WINA 791 14 806 15 790 12
ROMANIA 758 22 690 28 737 26

In het artikel over de kwistaxrace
(veto9) werden enkele mensen in de
bloemetjes gezet voor hun inzet in
de organisatie van deze massasport-
manifestatie. Het gevaar bij opsom-
men van namen is dat men mensen
vergeet. Zo ook waren de opgesom-
de medewerkers niet de enigen.
We verrncldeno.u. nog Jan Everuert
(klio). Walter Dillen (VT!<). Jan
Pote (VRG), Thicrry . Mommens
(Historia). Nico Mijnendonck x (ka-
techetika). Frank Michiels (VTK,
voorzitter sportraad '82-'83), Chris
Dompas (Eoos), ...
Vunzeltsprekend is dit lijstje niet
exhaustief. Wie zijn naam niet terug
vindt, wordt dan ook verzocht het
lijstje er zelf mee te vervolledigen.

Ambitie
Bij Wina bieden de ekstra-studenten
informatika nieuwe perspektieven, die
de Dienst voor Studie-advies zeker
niet voorzien had: vorig jaar liepen ze
door de informatici een rekord van 806
rondjes. Nu zijn er nog vijftig studen-
ten meer. Ze zouden dus nog beter
moeten doen - maar dat blijft een
ijdele wens: Wina kon uiteindelijk
'maar' 791 toeren voorleggen ...

Bij Katechetika is de spanning te
snijden. Nico Mijnendonckx en Dirk
Lombaert zijn beiden van plan meer
dan 100 rondjes te lopen. Nico wil
hiermee zijn prestatie van vorig jaar
evenaren. En het lukt ze ook ... In de
loop van de nacht krijgen veel kringen
konkurrentie vanwege deelnemende
peda 's, Veel studenten lopen liever
rondjes voor 'hun' peda. De energie
die zij hierin stoppen komt dan ook
niet meer te goede aan 'hun' kring.
VTK is hier één van de zwaarst
getroffenen. Immers, behalve Ter-
banek, Lerkeveld en Thomas Morus Tabel I: Vergelijking over drie jaar 1'(1/1 het (/0/1(01 gelopen ronden en de
rekruteren vooral ook Ossen blok en . plaats in de rangschikking van elke ploeg.
de architekten uil hun rangen. Toch
bevat de wachtlijst voor VTK de hele bijhouden' gekregen om in te springen. Drie schoten; het einde. Op de tonen
nacht minstens acht namen. Men heeft In geval van nood is er nog altijd de van "Chariots of Fire " lopen de
het 'euvel' dan ook goed opgevangen. 'paniek procedure'. Hierin isalles voor- ploegen samen een laatste ronde.
Walter Dillen: "We hebben een in- zien wat maar kan mislopen - Van de prijsuitreiking onthielden we
spanning gedaan ,om veel volk op de behalve elektriciteitspanne.' (Dat ge- het gratis vat van VTK voor Apolloon
been te krijgen, o.a. door een rond- beurde even tijdens de maraton ... ) de winnende ploeg, de prijs voor het
gang in de jaren: presidiumleden in Intussen is de échte uitputtingsslag snelste meisje die naareenjongen ging,
sportkledij en stinkend naar de sport- begonnen. Niet de tegenstrever, m~ar de meest versleten schoenen die van
zalf. Een borrel na elke ronde, de bar- koude, morrotome en verrnoeierus zijn Blanka Verhasselt waren, en Martine
becue en het varken aan 't spit zijn ook de grootste vijanden. Je kan je nog Leermaeckers die van alle meisjes het
bedoeld om de ambiance erin te ?pwarmen aan jenever, maar wie moe grootst aantal rondjes draaide. Bij de
houden, en om volk te lokken. Er is IS trekt kotwaarts ; ook uw Veto-ploeg. jongens was dat, niet het varken aan
zelfs een doedelzakspeler bij de vu- Alleen de dapperen blijven immers het spit, maar Nico Mijnendonckx en
ren ... " achter. Dirk Lombaert (10 I).
3.00 uur. De eindstand wordt lang- De tweede dag trekt de jury's Het is mooi geweest. Het opruimen

zaam herkenbaar in de rangschikking. mi.d?ags va~ tent tot tent. Welke is de kan beginnen.
Apolloon knokt vooraan tegen Land- origineelste? Lerkeveld heeft sp.an- B.D.M. (met dank aan Scorpio)
bouwen Ekonomika. Romaanse gaat doeken, Apolloon een hoge scheids-
door de knieën en verliest 8 plaatsen. rechtersstoel en de architekten een
Ossen blok en Chemika betwisten el- spinnoweb. De hele middag van de 29'
kaar de rode lantaarn. zijn ze in de weer geweest om het te

Tijd voor een gesprekje over weven. Het bestaat uit ettelijke meters
elektriciteitsbuis en een paar kilo
meter touw. Volgens eigen zeggen
gebruiken ze het vooral "wanneer het
minder goed gaat. We strikken dan een
tegenstandertje, en zuigen het lang-
zaam uit. .. " ' ,

18.00 uur. Twijfel is niet meer
mogelijk. Apolloon zal zegevieren.
Maar zullen zij het rekord aantal
ronden kunnen breken - tot nu toe op
naam van VTK in '81 met 929 ronden?

Steeds meer mensen stormen toe.
Brandende fakkels worden uitgedeeld
aan de ploegen. "Suzanne " bezoedelt
voor een laatste maal de lucht. Walter
Dillen schuift een kogel in het pistool.

BERICHT JE'S
"Ai no corrida" was nog maar net uit
of het werd gecoverd door Quincy
Jones, de grootste producer van
zwarte muziek (o.a. Michael Jackson).
Daarna volgde een LP "Chasanova" .
genoemd. Hieruit kent men zeker de
uitstekende en zijn meest gekende hits
"Questionnaire" en "Glad to know
you", en heel misschien het rustige
"Boy".

Zijn recentste album heet dan weer
"Chasablanca" en onlangs kon u hem
op TV (Generation 80) daaruit twee
nummers zien brengen. Onthou vooral
dat "Without you" zijn nieuwste hit is
en dat zijn muziek een mengeling is
van American Soul en Rock & Roll
met een snuifje funk.

Absoluut niet te missen want dit
kereltje produceert ritmes die iedereen
aanspreken. Hijzelf zal de funkgitaar
hanteren, en met Norman Watt Roy
als bassist en Charlie Charles aan de
drums (beide ex-Blockheads) kan het
al niet meer mislopen. Als je ook weet
dat hij vokaal extra gesteund wordt
door twee knappe zangeressen, dan
besef je dat je daar gewoon naartoe
moet gaan. Voor de eerste keer een
BARBARABAL van YTK met inter-
nationale faam: 13 december Manhar-
tan.
Inkom 150 fr.
V.v.k. 120 fr. (spotgoedkoop)
V.v.k.-adres: VTK,..blok 5 bij Alma III

U kent hem misschien niet.
Dan weet u hoogstwaarschijnlijk

niet dat Chaz Jankei hét brein is achter
Ian Dury and the Blockheads. Inder-
daad, als Blockhead nr. I komponeer-
de hij bijna alle melodiën, terwijl
trekkebenende "Spasticus Artisticus"
.Ian Dury er de teksten opplakte. Van
"Sex and Drugs and Rock & Roll" en
"Reasons to be cheerful" en zo. Maar

• Chri d t I t k I aan die samenwerking met zonder-, TlS oe a uw ypwer sne, . .
.JL-Newsf1ash verzorgd en met ervaring (tesissen h~ge lan kwam een einde omdat Chaz

_ Voor Tania Coolsaet, Code 17 enz.) op een IBM-machine. 'Tel. na met Wilde werken als een r.obot. Toch
Zaterdag 19 november 1983 18.30·u.,016/563998. als groep,. want belden gingen s~~o,
"Hartedief ik ho ." . . maar betuigden elkaar nog wederzijd-

• u van JOU .Zoek de single "Radar Love" van se steun bij het opnemen van LP's. Van
.Te koop: oude witte retro damesfiets. Golden Earring. Ian Dury kwam dan het album "Lord
Zeer goede staat. Vraagprijs 2500 fr. Schrijven: Tervuursevest 103,.K.246, Upminster" op de markt met duide-

. Tel. 015/41 2111 ' Heverlee. lijke Jankel-invloeden. Chaz Jankel's

ZOEKER TJE : 20 Ir.eerste hit was meteen in de roos want

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

Veto-verzending
Wij vergaten ons in het vorige nummer
te verontschuldigen bij de abonnees
voor de gemankeerde verzending van
de week ervoor. Veto 9 werd inder-
daad helemaal niet verzonden, dit in
verband met de moeilijkheden in de
redaktie. Een en ander zal misschien in
de eerstvolgende weken niet even vlot
verlopen als anders. Ons welgemeend
ekskuus .

Vrijs telling van
stempelkontrole

De Algemene Studentenraad zoekt
een werkloze die met vrijstelling van
stempelkontrole wil inspringen op de
permanentie op de eerste verdieping
van' het Stuc. Tevens zou er nog
iemand met hetzelfde statuut aan de
slag kunnen op de dienst "Persdoku-
mentatie" van de ASR in de 's Meiers-
sttaat (het vroegere BPA-archief).
Mensen die geen werk hebben en graag
aan de slag willen tussen jonge en
entousiaste studenten, zijn erg welkom
op het sekretariaat van de ASR, 't
Stuc, E. Van Evenstraat 2d, Leuven.
Kom in de namiddag. Inlichtingen zijn
natuurlijk gratis en voor niks.


