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De studenten komen zich inschrij-
ven op de Hallen. Een lijst van uiter-
ste data vind je op pagina 21. De
eerste twee weken van september
zijn voorbehouden voor de nieuwe
studenten in Leuven. Vergeet niet
genoeg geld mee te brengen. Ook je
oude studentenkaart of een pasfoto
voor een nieuwe is nodig, Iedereen
moet een eksemplaar van zijn huur-
kontrakt bezorgen aan de stand van
de huisvestingsdienst. Zonder deze
formaliteit kan je je niet geldig
inschrijven! Toch alvast (terug)
welkom in Leuven.

Brochure van Sociale Raad
Numerus clausus
OP donderdag 14 juni

hadden enkele studen-
ten van de Vlaamse Stu-

denten Federatie (VSF) een on-
derhoud met onderwijsminister
Coens. De aanleiding was de
versterkte roep van diverse be-
roepsorganisaties (voornamelijk
artsen) voor een numerus clau-
sus en voor het plannen van een
nieuwe financieringswijze van de
universiteiten. Dit alles resul-
teerde in een persconferentie op
Sociale Raad. Een kort verslag
hierover.

Sinds geruime tijd oefenen diverse
beroepsorganisaties sterke druk uit op
akademische middens en op de rege-
ring om te komen tot het invoeren van
een beperking van het studentenaantal
in "hun" studierichtingen. Zo eisten
de artsensyndicaten een numerus clau-
sus voor geneeskunde.
Ook vanuit de universiteiten zelf

hoort men dergelijke voorstellen. On-
langs nog deden de Vlaamse dekanen
van de fakulteiten geneeskunde het
voorstel tot het invoeren van een
nationaal eksamen na de eerste kandi-
datuur waarbij de doorstroming tot
het volgende jaar zou herleid worden
tot één vierde van het huidige peil.

Vandaag geneeskunde
morgen jouw fakulteit?

Het invoeren van een numerus clausus
in de geneeskunde is de eerste stap tot
een totale studentenstop, Alle be-
roepskategorieën worden immers ge-
konfronteerd met een overaanbod.
Het valt in deze diskussie overigens op
hoe weinig men zich druk maakt om
het "overaanbod" aan niet-studerende
jongeren. Doch daar is de werkloos-
heid nog steeds veel groter: een
diploma biedt nog altijd meer kans op
werk I- - _ -_.J_ '.

Het ligt voor de hand dat de
studenten tegenover dit geweld ook
iets willen stellen. Uiteindelijk zijn zij
nog steeds de grootste belanghebben-
de partij in deze zaak.
Daarom formuleerden zij de tien

krachtlijnen voor een daadwerkelijke
demokratisering van het onderwijs en
tegen numerus clausus, die de basis
vormen van de brochure "Nieuwe
drempels tot de universiteit". Sociale
Raad hoopt met het aangeboden
materiaal de diskussie in een maat-
schappelijk en politiek forum te bren-
gen vooraleer er beslissingen getroffen
worden.
Op basis van het verzamelde mate-

riaal trok men dan op 14 juni naar
Coens. Het werd een verhelderend
onderhoud voor beide partijen. Coens
verklaarde zich principieel gekant
tegen elke vorm van numerus clausus
omdat dit een duidelijke beperking is
van de vrijheid van studie keuze.
Tegelijk werd er ook gewezen op het

belang van studentenorganisaties zo-
als Sociale Raad, die door een sterke
inhoudelijke werking een sfeer moeten
kreëren waarin het doorvoeren van
een numerus clausus onmogelijk wordt.
Een minister wordt immers langs vele
zijden onder druk gezet, en druk
vanwege de studenten kan het beleid
alleen maar in de goede richting
duwen,
De brochure bevat een degelijke

brok informatie over universitair be-
leid, rationalisatie, forfaitaire betoela-
ging, studentenstop, derde cyclus ...
Allemaal hete hangijzers waarvan

iedereen op de hoogte zou moeten
zijn! Kortom, een niet te missen
werkdocument voor iedereen die iets
met universiteit en samenleving te
maken heeft! ..

G.B.

De brochure "Nieuwe drempels tut d....
universiteit. Universitair beleid, rationa-
lisatie, forfaitaire betoelaging, studenten
stop, derde cyclus." (64 blz.) is te
verkrijgen op Sociale Ril:lcJ-ASR, 's
Meiersstraat 5.3000 Leuven, Tel: 2]1157S
en 229S4.1. Prijs~_20 ïr. _ •• . _ .".

..

Studententaals
in two easy lessons
Een nieuweling in Leuven

blijkt volgens vroegere o-
piniepeilingen nogal wat

moeite te hebben met ter plaatse
gebruikt jargon. Niet alleen
wordt hij gekonfronteerd met
allerlei instellingen en organi-
saties, maar naast die namen
bestaat er nog een heel dieven-
taaltje. Overgeërfd uit .de pre-
historische tijden zorgen menige
woordjes voor een sociale kloof
en kommunikatiestoornissen.
En geloof het of niet, maar een
recent gehouden marktonder-
zoek wijst uit dat er geen
basiswerk bestaat dat in een-
voudige termen - uiteraard
systematisch, bevattelijk en we-
tenschappelijk verantwoord -
klaarheid in de duisternis brengt.

Nu zou dat allemaal geen probleem
mogen zijn. Want de meeste nieuwe-
lingen worden op (min of meer)
grondige wijze opgevangen door hun
kring. Doorgaans worden via dit
kanaal de traditie overgeleverd en de
weg naar de andere organisaties of
aktiviteiten gewezen. Maarwat behelst
dat kanaal en hoe geraakt men erin?
Ook deze vraag wordt niet steeds

duidelijk opgelost.
Daarom is in beperkte kring beslo-

ten een handig basiswerk op de markt
te gooien. Uiteraard blijven wij ons
bewust van de beperktheid van dit
compendium. Suggesties en kritieken
ter zake kunnen altijd op de redaktie
van dit blad geloosd worden. Onder-
tussen raden wij u aan dit geheel te
bewaren. Kwestie van bij gesprekken
met uw favoriete ouderejaars niet uit
de toon te vallen. Vastenjoer zietbelts,
hier wie go.

De dunnen van Veto
A: vreemd genoeg een cijfer. Bevindt
zich tussen de 14 en de 15,999 ...
Eigenlijk overbodig om zo hoog te
scoren. De universiteit heeft zo een
totaal nieuw getallenstelsel entwik-
keld. De vertrouwdheid met de maten
komt wel na de partieels (zie daar).
A.A.A.A: geen cijfer. Staat voor het
Algemene Anti-Alles Aktiekomitee.
Ook kijken bij vrije verenigingen.
Absentie: uit de goede oude tijd, toen
de aanwezigheid in lessen nog ver-
plicht was. In het begin van de les werd
toen ieders naam afgeroepen en geno-
teerd. Nu onderdoken: prof deelt in
lessen mee wat je buiten de kursus
moet leren. Zo wordt op het eksamen
de regelmatige aanwezigheid getoetst.
ACCO: (Academische Coöperatieve)

(vervolg op p. 15)

Nieuw samenwerkingsverband
tussen Kringraad en Sociale Raad

Herstrukturering van de ASR
OP het einde van deze

vakantie is de Algemene
Studentenraad niet

meer wat ze was voor de eksa-
mens van juni. Met name Kul-
tuurraad en Sportraad konden
zich steeds minder terugv inden·
in de aksenten die door Kring-
raad en Sociale Raad in het
samenwerkingsverband tussen
raden werd gelegd. De centrale
begroting werd vanaf juni gron-
dig herwerkt, en Kringraad en
Veto verlaten het Stuc-gebouw
om in de 's Meiersstraat in te
trekken (waar Sociale Raad al
een paar jaar. woont). De her-
schikking heeft alleen betrek-
king op de samenwerking tussen
de raden en is zo ontworpen dat
ze in principe niet raakt aan de
eigen werking van de raden.

Maar uiteraard was het vaak
moeilijk om het sop en de kool te
sparen. Tenslotte was en is het
samenwerkingsverband er ook
niet voor niets.

De he{Vo~ing pat ervan uit dat elk

van de vijf 'deelnemers' aan de:
Algemene Studentenraad (Sportraad.
Sociale Raad, Isol, Kringraad en
Kultuurraad) volledig autonoom blijft
om te kiezen wat hij wel of niet samen
met ';e anderen wil doen. Dit strookt
niet met de opvattingen van Kringraad
en van Sociale Raad, die vinden dat
afspraken over het omspringen met
personeel bv, best bindend mogen zijn
voor iedereen, Maar Sportraad en
Kultuurraad dwongen in de tweede
helft van vorig akademiejaar hun
autonomie kordaat af en willen nu
duidelijk de heroverde autonomie
konsolideren in een solo-kuur.
Om dat mogelijk te maken werd de

Algemene Studentenraad financieel
helemaal opengebroken. In de tradi-
tionele begroting komen de aandelen
van de vijf raden voor als 'toelagen'
vanuit ASR-centraal, nààst andere:
posten die centraal ingeschreven
staan, zoals de wedden van de vrijge-
stelden, de onderhoudskosten voor het
Stuc, de kosten van het ASR-sekreta-
riaat, de telefoonkosten van het Stuc
enzovoorts. Helemaal logisch was dat
niet, omdat het Stuc slechts twee van
de vijf raden herbergt (Kultuurraad en
Kringraad). Maar daarover struikelde
niemand, omdat de begrotingen altijd
opgesteld zijn in de geest van "er wordt
gesubsidieerd naargelang er noden
zijn" en niet op basis van "iedereen
moet evenveel krijgen". Het maakte

dus \\ einig uit otbepaalde kosten door
de: gebruiker (een raad) werden be-
taald of door ASR-centraal.

Bevriezen
Hicnn is nu grondig verandering
gebracht: het principe dat ieder krijgt
wat hij nodig heeft is afgedankt, omdat
het impliceert dat elke raad zijn noden
op tafel moet leggen en er met de
andere over diskussiëren (dat gebeur-
de in een jaarlijks begrotingskonklaaf
op de zogenaamde ASR-stuurgroep).
In de plaats werd niet, zoals men
teoretisch zou kunnen verwachten,
gesteld dat iedereen evenveel krijgt.
Dat zou immers revolutionaire veran-
deringen nodig gemaakt hebben bij
Kultuurraad. die dan terug zou vallen
I)P slechts een fraktie van wat ze
vroeger kreeg. En Isol zou niet
geweten hebben wat aan te vangen met
een som die vele malen groter is dan
wat ze nodig heeft. Neen, men koos
voor een oplossing die in de praktijk
het dichtst aansluit bij de huidige
toesta nd maar die in de toekomst toch
'vervelende-want -bemoeierige' over-
leggronden overbodig maakt: de hui-
dige verdeling van de toelagen vanwe-
ge de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen (RvS) wordt bevroren.
Natuurlijk kon dat pas als men eerst

het centrale gedeelte van de ASR-
begroting opsplitste. Daarom werden

(,·~rv",., p. 3)
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Veto-redaktie
Van Evenatraat 2D
3000 Leuven
Be1g1o

In ons vorig nummer (Jaargang la, nr. 30, p. 13) kondigden I,'e met enige trots dat er
een brief van onze redaktie vertrokken was naar Vatikaanstad, met daarin het verzoek
om de Heilige Vader te mogen interviewen; die briefwas in het Pools gesteld, als een
tegemoetkoming aan Zijne Hoogheid. Toen wij het antwoord ontvangen hadden en
met hooggespannen verwachtingen en bevende handen de briefomslag opensneden,
troffen we binnenin een brief aan die ook in het Pools was gesteld; nu is er niemand
van ons het Pools machtig en de brief bewaart dus zijn geheim. Wel is er een
sterk vermoeden dat de Johannes Paulus II ons niet te woord kan staan, maar de
reden daarvoor is ons vooralsnog niet bekend. Om van onze twijfels verlost te zijn,
en met zekerheid onze redaktionele werkzaamheden verder te kunnen zetten,
wijde lezers en/oflezeressen, die het Pools machtig zijn, ons de vertaling van dit stukje
ambtelijk proza te bezorgen, op het wel bekende adres.

KOLOFON
Veto jaargang II nr. I

Redaktie:
Peter Mostrey, Bart De Moor,

Toon Boon, Luc Vanheerentals,
Noël Herteleer, Luc Baltussen,
Polleke Bijneus en Dirk De

Naegel

Hoofdredakteur:
Polleke Bijnens

Redaktiesekretaris :
Filip Huyzentruyt

Medewerkers :
Gilberte Boeckmans, Koen

Verboven, Wouter Colson, Wim
De Mont, Pascal Lefèvre, Jons
G. Waterman, Jeroen Neeis,

Guy De Craecker, Jos
Goovaeets Gerda Van Damme,

Dirk Poelaerts, Beet Malliet

Foto's en donkere kamer:
Lucas en

Polleke Bijnens

Zetwerk en Lay-out:
Ria De Schutter, Dirk De

Naegel, Peter Mostrey, Polleke
Bijnens, Pascal Lefêvre, Filip

Huyzentruyt, Toon Boon

Eindredaktie :
Polleke Bijnens en Dirk De

Naegel

Drukkerij:
Rotatyp, Brussel

Oplage:
13000 eks.

Redaktieadres :
tot 30 september:

Van Evenstraat 2d,
3000 Leuven

tel. 016/22.44.38.
Vanaf I oktober 1984:

's Meiersstraat 5
3000 Leuven

"

voor

STUDENTEN

leiden alle wegen naar

uitgeverij
wetenschappelijke boekhandel

papierhandel
TIENSESTRAAT 134-136 - TEL. 016/23 35 20

copiedienst
TIENSESTRAAT 129 - TEL. 016/23 35 20

drukkerij
BRUSSELSESTRAAT 118 A - TEL. 016/22 64 26

academische coöperatief s.v.

LEUVEN

KOLUMN
,

VOORLICHTING VAN
NIEUWE STUDENTEN
Enige jaren geleden (in 1973
om precies te zijn) achtte één
van onze Leuvense proffen die
nu ook minister is (hoe zat dat
ook weer met die kumul?) het
tot zijn taak de nieuwbakken
studenten wegwijs te maken in
de Leuvense doolhof. "De
schacht (groen, feut) nog pas
gekoesterd door zorgelijke ou-
ders en de oren tuitend van de
meegekregen goede raad, arri-
veert per trein in de universi-
teitsstad zijnder dromen. In
een draaikolk van forensen en
dagjesmensen wordt hij naar
buiten gesleurd. Nu staat hij op
het kale stationsplein, naam-
loos, stuurloos, dakloos, en
wezenloos. Na enige aarzeling
richt hij zich, haast smekend,
tot een voorbijkomende in-
boorling ..."Mijnheer, mag ik u
vragen, waar is hier ergens de
universiteit? .... Zonder verder
in te gaan op de vraag of
kringraad daar misschien zijn
inspiratie is gaan zoeken voor
de titel van hun vademecum.
bewijst deze zinssnede, door
de kennis van het studenten-
bargoens, dat de schrijver ook
ooit aan de andere zijde van de
lessenaar heeft gezeten.

Valse start, onmiddellijk af-
gevlagd. Dergelijk taaltje wordt
nog hooguit tijdens één of
andere cantus of td van een
overjaarse studentenklub ge-

bruikt. Het weze hem een
troost dat wij, de retro-mode
volgend, hieraan willen verhel-
pen. Er is dus nog hoop. Even
later wordt de boel nog sche-
ver getrokken. Onze student
wordt zonder pardon onder-
gedompeld in een lawine van
problemen. De ook toen reeds
indrukwekkende toename van
de studentenpopulatie en te-
kens van het daaruit voort-
vloeiende struktureel over-
schot van universitair ge-
schooiden. De relatieve be-
langrijkheid en evenwicht tus-
sen beroepsbekwamend uni-
versitair onderwijs (universi-
tair diploma als veredeld met-
sersgetuigschrift?) versus fun-
damenteel wetenschappelijke
vorming (de homo ludens die
een saaie boekenwurm wordt?)
VMderooknogdev~agnaM
de doelmatigheid van het uni-
versitair apparaat, bedreigd
door de groeiende technise-
ring en vooral automatisering.
Het wetenschappelijk onder-
zoek en zijn vele problemen en
last but not least de demokrati-
sering van het beleid. de in-
spraak van de student. Hier
stoppen we maar, de lijst zou te
lang worden.

Kortom, alles wat een stu-
dent aanbelangt wordt in de
vorm van een verheven betoog
mooi verpakt afgeleverd. Alsof
hem dat interesseert. Wellicht

AAN EEN KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT

was dit boekje bedoeld voor de
post-68-katergeneratie van de
vroege jaren 70. Ondertussen
is er wel een en ander veran-
dert in dit provinciestadje.

Vroeger kwam de student
wellicht nog alleen naar Leu-
ven. Na achttien jaar luisteren
en al dan niet braaf en veel
leren kwam de grote stap in het
onbekende. Voor velen de eer-
ste stappen in het "volwassen
leven". Nu heeft de meerder-
heid van de studenten zijn
moeder en/of vader meege-
bracht (of omgekeerd). Som-
migen zullen dit omschrijven
als één van de kwalijke gevol-
gen van de hooggeprezen de-
mokratisering van het onder-
wijs. Pa en wellicht in mindere
mate ma, studerende meisjes
waren toen nog een kuriosum,
willen de-stad waar ze vroeger
nog "mooie tijden" beleefden
opnieuw verkennen. Ze heb-
ben hier toch zoveel geleerd.
Wat hun trouwens een mooie
baan heeft opgeleverd alsook
de drie bijkomende v's; voi-
ture, villa en vrouw (de volg-
orde van belangrijkheid mag
de lezer zelf bepalen). Wat ze
blijkbaar het beste geleerd
hebben is, om het met Dasberg
te zeggen, grootbrengen door
kleinhouden.

De romantische en in het
geheugen bijgewerkte verha-

len zijn door zoon- en dochter-
lief al honderden keren aan-
hoord. Een optlma!e voorbe-
reiding op de eigen studietijd.
De autochtoon uit het boekje
mag ook afgevoerd worden.

Blijven nog de problemen
over. "Maar mijnheer, we heb-
ben toch zo al problemen ge-
noeg. Zo veel en zo dikke
kursussen. We zijn nodig aan
ontspanning toe". Of ze later
met hun diploma aan werk
zullen raken is hen een zorg.
Met de nodige uren studie
zullen de vereiste onderschei-
dingen wel behaald worden.
De "Mij zal het niet gebeuren"-
mentaliteit viert hoogt1j. Trou-
wens. langs pa om heb ik toch
een goede kruiwagen. Of, nog-
maals, grootbrengen door
kleinhouden. De vele proble-
men waarmee de student te
maken krijgt, en die hem recht-
streeks aanbelangen, zijn dan
ook niet meer relevant. Wat
zou het dat de KUL teveel
bespaard heeft, des te beter
want dat is toch wat de rege-
ring wil om onze toekomst
beter te maken. En die 55
miljard tekort ingeschreven?
Wees gerust Mark, daar wordt
hier in Leuven - evenals in de
rest van het land - geen pro-
bleem van gemaakt. Wie leest
er trouwens nog een krant.

J. Neels
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eind mei - begin juni op de stuurgroep
de gemeenschappelijke aktiviteiten
van de ASRelk aan een bepaalde raad
toegewezen. Zo werd het beheer van
het Stuc-gebouw bij Kultuurraad on-
dergebracht; elke raad schreef zijn
eigen vrijgestelden in; Kringraad
schreef de stencildienst in enz.: een
boekhoudkundige operatie die het
mogelijk maakte om de hele ASR-
begroting tot op de laatste frank onder
de vijf raden te verdelen.
Uiteraard blijft de operatie ook niet

zonder praktische gevolgen: vermits er
geen gemeenschappelijk overleg meer
nodig is tussen de vijf raden, vervalt de
nood aan een ASR-stuurgroep en een
ASR-sekretariaat. Dat de funktie van
ASR-sekretaris daarmee vrijkomt en
dus kan omgevormd worden in het zo
broodnodige tweede vrijgestelden-
mandaat voor Sportraad 'Was trou-
wens één van de belangrijkste bedoe-
lingen van dit hervormingsplan

Nieuwe koepel
De ASR degradeert op deze manier
helemaal tot een zuiver administratie-
ve koepel voor de vijf raden. De
afspraak om de subsidieverdeling te
bevriezen impliceert dat er nog altijd
samen een begroting wordt ingediend.
Het ziet er evenwel niet naar uit dat dat
'samen' nog veel meer zal zijn dan de
postzegel, die door één van de raden
met tegenzin opgeofferd zal worden.
Het ligt in de lijn van de verwachtin-

gen dat Sportraad en Kultuurraad het
met de rush naar de autonomie verder
wel voor bekeken zullen houden. Nu al
staat echter vast dat Kringraad en
Sociale Raad het terugvallen op de
strikte autonomie slechts beschouwen
als een nieuwe uitgangspositie voor

Herstrukturering binnen: A:SR

•s Meiersstraat 5huisvest binnenkort buiten Sociale Raad en het persdokumentatiecentrum ook Kringraad en Veto.

samenwerking. Hun opvattingen over
taakverdeling en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid zijn niet echt
gewijzigd en voor hen komt de hele
operatie dan ook alleen neer op het

In Memoriam
Gust Mangelschots

Direkteur Alma
Stichter-zaakvoerder Acco

plots overleden op 19 augustus 1984,
op 48-jarige leeftijd

Als een donderslag bij heldere hemel vernamen wij het overlijden van
Gust Mangelschots.
Alhoewel zijn naam in Leuven reeds zowat een begrip was, kenden

weinig studenten hem nog persoonlijk. Vroeger, in zijn studententijd,
was dit wellicht anders. Hij was één van dé pioniers van de beweging die
ervoor gestreden heeft dat er subsidies kwamen voor een sociale sektor,
die het vooral aan kinderen van minderbegoede mensen gemakkelijker
moest maken om aan de universiteit te gaan studeren.
In een interview dat we vorig jaar met hem hadden, zei hij nog dat dit

een illusie voor hem geworden was, daar deze doelstelling slechts zeer
onvolledig werd bereikt en het er de laatste jaren zelfs nog op
achteruitgaat. Tot het besef gekomen dat men enkel met de Alma aan
deze evolutie weinig kan veranderen, liet hij zich in zijn beleid toch altijd
leiden door het belang van de studenten. Niet dat we met de sociale raad
soms geen meningsverschillen met hem hadden, maar principieel bleef
ook hij de Alma zien als een instrument voor de demokratisering en niet
als een bedrijf dat zoveel mogelijk moet opbrengen.
Toen de studenten drie jaar geleden uit protest tegen een onnodige.

prijsstijging Alma 11bezetten, antwoordde Mangelschots op vice-rektor
Taverniers dreigende vraag: "Wat gaan we tegen die studenten doen?":
"Ik ga daar niets tegen doen !". Mangelschots wist dat als er bespaard
werd dit ten koste ging van de demokratisering, en dat zinde hem niet. In
tegenstelling tot de universiteit zelf, met wie hij dikwijls overhoop lag.
heeft de Alma dan ook nooit miljoenen teveel bespaard.
Zonder Mangelschots zouden Alma en Acco niet zijn wat ze nu zijn.

De studenten die de demokratisering genegen zijn, hebben een
waardevol medestander verloren. In naam van al dezen: Gust, bedankt.

wegtrekken van Kultuurraad en
Sportraad uit de koepel. Voor Kring-
raad en Sociale Raad maakt dat de weg
vrij om de samenwerking uit te
bouwen zoals zij dat altijd al gewild
hebben, ongehinderd door de onwil
van de andere raden. De positie van
lso I is hier wat apart: voor lso I was de
ASR de broodnodige politieke rugge-
steun telkens zij in haar werking werd
bedreigd. Die ruggesteun zal zij echter
bij Kringraad en Sociale Raad ook in
de toekomst kunnen blijven vinden.
Nog voorde beslissing om de ASRop

te splitsen definitief genomen was,
waren die beide raden het er al over
eens dat hun samenwerking voortgezet
moest worden, en dat dat ook kon
zonder Kultuurraad en Sportraad. Ze
willen van de hervorming profiteren
om die samenwerking duidelijker te

definiëren dan vroeger met de ASR-
stuurgroep het geval was. De stuur-
groep sukkelde inderdaad af vanaf
haar allereerste vergadering met be-
voegdheidsproblemen. Toch moet dat
voor Kringraad en Sociale Raad niet
veel problemen stellen, vermits ze het
de laatste jaren altijd goed met elkaar
konden vinden op de stuurgroep.
Personeelsbeleid, reklameregie en
Veto zijn alvast drie tema's waarvan
beide raden vinden dat het de bevoegd-
heid van één raad moet overstijgen en
waarvoor dus overleg nodig is. Ook de
dienstensektor kan beter uitgebouwd
worden als verschillende raden samen-
werken. Zelfs de huisvesting, vanaf
oktober dus samen op de 's Meiers-
straat, is voordeliger als er bv. een
gemeenschappelijke permanentie ge-
organiseerd kan worden.

samen nodig hebben. Kringraad en
Sociale Raad gingen er daarentegen
van uit dat er gemeenschappelijke
werkingsprincipes zijn waaraan elke
raad zich moet houden. en waarover
de stuurgroep een gemeenschappelijke
kontrole moest uitoefenen. Zij staan
bv, strenge verkiezingsvoorwaarden
voor vrijgestelden voor, omdat die
zo'n grote invloed hebben op de
besluitvorming van de studenten op de
Algemene Vergadering. Kultuurraad
heeft die gemeenschappelijke kontrole
op de ivloed van het personeel altijd
ervaren als een lastige belemmering
voor haar mogelijkheden. Uiteindelijk
koos Kultuurraad immers voor een
geprofessionaliseerd model: een wer-
kingsmodel waarin het personeel het
werk doet in de plaats van de
studenten en omwille van de kwaliteit
van het werk jarenlang ter plaatse
blijft. Een doorn in het oog van de
andere raden die vinden dat het
personeel de studenten moet helpen en
begeleiden maar niet hun soevereini-
teit overnemen.
Analoge diskussie deden zich voor

naar aanleiding van het zoeken van
eigen inkomsten: van de publiciteits-
opbrengsten die Kringraad en Veto
realiseerden profiteerde iedereen mee,
maar Kultuurraad heeft de opbrengst
van haar sponsorship altijd alleen
opgestreken. Sportraad bleek nu ook
meer voor dat systeem te voelen.

Tweede vrijgestelde
Dat de bom juist nu is gebarsten, komt
in de eerste plaats doordat Sportraad
absoluut twéé vrijgestelden nodig heeft
om het werk van superman Chris
Meulyzer te kompenseren. Een ekstra
vrijgestelde voor Sportraad kon alleen
van een andere raad komen, en de
raden bleken twee tegen twee te staan
als het erop aan kwam de raad aan te
wijzen die het maar met een man

Voor de Financiële Kontrole Kom-
missie (F.K.K.), een bijzonder weinig
zelfstandig organisme dat de subsidië-
ring van de zogenaamde 'Vrije Vereni-
gingen' TPe .. lt en dat vroeger samenge-
roepen en voorgezeten werd uuor de
ASR-sekretaris, moet nog een oplos-
sing gevonden worden. Die wordt nu
gezocht in een herstrukturering van de
F.K.K. naar meer zelfstandigheid toe.
Die zelfstandigheid is voor de huidige
F.K.K. erg moeilijk omdat haar struk-
tuur vrààgt om polarisatie en ruzies
tussen de erkende verenigingen.

Doorgaan
Hoe het nieuwe samenwerkingsver-
band al deze taken zal opnemen, moet
zeker de komende drie maanden
grondig doorgepraat worden door de
respektievelijke Algemene Vergade-
ringen van Sociale Raad en Kringraad,
liefst op basis van een degelijke
diskussie in de fakulteitskringen. (Het
jarenlange uit elkaar groeien van de
raden toont wel aan dat zo'n diskussie
in de fakulteitskringen geen sinekure
is. Een belangrijk meningsverschil
tussen de raden is ook hoeveel moeite
het waard is om de participatie van de
kringen aan het beleid van de raden
aan te moedigen.) De bestaande
konsensus in de vroegere ASR-stuur-
groep zal daarbij wellicht de weg
wijzen. Een beleid met betrekking tot
personeel, reklame, en Veto hoeven
niet verzonnen te worden: uitvoerige
beleidsnota 's van de raden daarover
kwamen al op de Stuurgroep ter
sprake en kunnen gewoon overgeno-
men worden in het nieuwe samenwer-
kingsverband.
De gemeenschappelijke vorrnings-

driedaagse gaat door zoals de vorige
jaren; de aanwezigheid van de raden
bij de inschrijvingen in de Hallen
wordt verzekerd, kompleet met deze
Veto en meteen alweer bijgewerkte
editie van het Vademecum voor de
Leuvense studenten. De verhuis naar
de 's Meiersstraat, met alle problemen
die daarbij komen kijken (bv. aange-
paste telefooninstallatie) moest gron-
dig voorbereid worden. De taken die
de ASR-sekretaris normaal zou opne-
men, werden vanaf augustus onder
de vrijgestelden van Sociale Raad,
Kringraad en Veto verdeeld. De
definitieve verhuis vindt vermoedelijk
pas eind september plaats.

Grotere autonomie voor raden

De krant 'De Standaard'
schreef op 6 juli 1984
dat de ASR overging tot

een herstrukturering om op die
manier tegemoet te komen aan
de kritiek van een aantal fakul-
teitskringen. Die kritiek zou
zich, volgens de krant, toege-
spitst hebben op de machtskon-
centratie van de vrijgestelden in
de ASR-stuurgroep, en het af-
schaffen van dat orgaan zou
bedoeld zijn om aan die kringen
toegevingen te doen. Plausibel
klinkt die redenering alleen op
het eerste gezicht en voor wie de
Algemene Studentenraad niet
goed kent.

Vorig jaar hebben alle vijfde raden, in
een zeldzame eensgezindheid, de idee-
en van de oppositiebeweging afgewe-
zen: in elke raad bleek een' grote
meerderheid van fakulteitskringen de
meningen van VRGen Ekonomika niet
te delen. De oppositiebeweging is sinds
maart en april nauwelijks meer ge-
hoord en dat de ASR ervoor door de
knieën zou gaan mag dan ook uitge-
sloten worden.
Zo de oppositiebeweging in de

hervormingen een rol heeft gespeeld,
dan is het veeleer als katalysator van
een al jaren aanslepend onafhankelijk-
heidsstreven van Kultuurraad en van
de eerder akute zelfbehoudreflex van
Sportraad. Hoeveel de raden op de
stuurgroep aan elkaar te dikteren
hebben, is inderdaad al jaren een
voortdurend terugkomend twistpunt.
Voor Kultuurraad en Sportraad is

de ASRenkel het sekretariaat dat aan
de Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS) laat weten hoeveel geld de raden

minder moest kunnen doen. Een tot (lal
verschillende visie op het personeel
was hier in het spel.
De patstelling impliceerde dat Sport-

raad zijn tweede man zou mankeren.
Wanhoop was ruim het deel van de
Sportraders. En pas op dit punt begon
de aktualiteit rond VRGen Ekonomika
een rol te spelen: zowel Kultuurraad
als Sportraad begonnen zich af te
vragen of zij hun vingers niet zouden
verbranden aan de ASRals de opposi-
tiebeweging meer wind in de zeilen zou
krijgen. Zij polsten de opposanten en
besloten dat ze er in ieder geval hun
autonomie tegenover de andere raden
bij konden verdienen.
De boze reakties van een aantal

kringvertegenwoordigers op de Kring-
raad en op Sociale Raad, die vonden
dat er geen sprake kon zijn van een
afbouwen van de samenwerking en
van de gemeenschappelijke principes,
heeft uiteindelijk de hervorming wel
wat vertraagd - de vertegenwoordi-
gers van die raden wisten eerst niet
meer goed wat ze nog mochten doen.
Maar kultuurraad en Sportraad waren
nu eenmaal vertrokken: in een brief
aan de akademische overheid maakten
zij duidelijk dat zij in de huidige ASR
weinig heil zagen. Wat alleen kon
betekenen -dat ze het liever autonoom
deden. Op Kringraad en Sociale Raad
konkludeerde men dan dat de fakul-
teitskringen er maar zelf voor hadden
moeten zorgen dat Kultuurraad en
Sportraad niet die toer opgingen.
Tenslotte hebben de kringen stemrecht
in die raden, en Kringraad en Sociale
Raad niet. Voor zover de vertegen-
woordigers -op de Kringraad en op
Sociale Raad aandringen op samen-
werking, zal die tussen de raden ook
wel degelijk georganiseerd worden.
Maar men kan andere raden nu
eenmaal niet dwingen.

LB

L.B.
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Reeds jaren wacht men op
een andere wetgeving die
de verbetering van de

lerarenopleiding aan de universi-
teit moet mogelii

een geweten is laat deze
opleiding nogal te wensen over.
Coens maakte dit jaar de buiten-
universitaire pedagogische op-
leidingen één jaar langer. Te
verwachten is dat hij in het
komende jaar ook van de aggre-
gatie een ekstra jaar zal maken.
Maar de vraag is of dit de
verbetering is die men nodig
heeft, en of de nadelen voor de
studenten niet groter zijn dan de
voordelen voor het onderwijs.
Alleszins lijken de maatregelen
van Coens eerder door een
besparingswoede dan door kwa-
Iiteitsoverwegingen te zijn inge-
geven.

Als leraar staan voor een klas in het
sekundair onderwijs is een apart vak,
en vraagt ook een aparte opleiding.
Een juiste aanpak van de stof, een
positieve discipline in de klas, een juist
inzicht in de situaties binnen de klas,
vereisen enige persoonlijke aanleg,
maar zijn ook dingen die voor een stuk
aangeleerd en ingetraind kunnen wor-
den. De universiteit leidt een groot
deel van de leraars op. Men mag dus
ook verwachten dat ze voorziet in een
degelijke aggregatie.

Een gebrekkige opleiding
De aggregatie aan de KULeuven, en
aan tal van universiteiten elders,
vertoont echter een aantal manke-
menten. Het meest opvallend is het
gebrek aan aansluiting met de prak-
tijk. De lerarenopleiding bevat vooral
teoretische vakken, maar op de be-
roepspraktijk zelf worden de aspirant-
leraars weinig voorbereid, zoals de
beginnende leerkracht tot zijn schade
en schande moet ondervinden. Men-
sen aan de universiteit die daar iets aan
willen veranderen zien zich voor een
onmogelijke opgave geplaatst. De
meeste (kollega-)professoren blijven
de aggregatie als iets bijkomend bij de
wetenschappelijke opleiding zien, iets
dat van minder belang is. De nadruk
blijft voor hen op de vakopleiding zelf
liggen - het wetenschappelijk onder-
wijs sluit dan ook het nauwst aan bij
het wetenschappelijk onderzoek, en
onderwijs wordt aan de universiteit te
vaak beschouwd als een bij produkt .
van dat onderzoek.
Voor de aggregatie werd door de

wetgever ook geen eigen financiering
voorzien. De universiteiten moeten
dus zelf hun lerarenopleiding bekos-
tigen, voor een groot deel gebeurt dit
met de inschrijvingsgelden van de
studenten. Het gevolg van deze margi-
naliteit van de aggregatie aan de
universiteit is dat het uitbouwen van
een minimum aan infrastruktuur voor
de lerarenopleiding, en het voorzien in
een minimum aan begeleiding wat
betreft het praktijkgedeelte als' een
grootse verwezenlijking van ijverige
professoren en assistenten aanzien
mag worden.

A
Reeds jaren wacht men dan ook op

een nieuwe wetgeving die een mo-
dernisering van de aggregatie moet
mogelijk maken. Door allerlei om-
standigheden is het er nog nooit van
gekomen. Tot de krisis hard toesloeg
en besparingsoperaties de ministers
dwongen tot allerlei ingrepen en
hervormingen in het onderwijs. Coens
hervormde onlangs de hogere pedago-
gische opleidingen buiten de universt-
reit (normaalscholen, regentaten, ... ).
In '84-'85, zo beloofde hij, kwamen
ook de licentiaatsopleidingen aan de
beurt. Goed nieuws?

Verbeteringen
Wat is er nodig om de lerarenopleiding
te verbeteren. Ten eerste zou men de
inhoud van sommige vakken moeten
herbekijken die nu soms de tendens
vertonen de studenten veeleer te
initiëren in de didaktische wetenschap

leiding. Dit betekent: meer geld voor
de aggregatie - een eigen financiering
dus. Dit is de aanpak ten gronde: men
zou mensen moeten betalen die zich
full-time inzetten voor de aggregatie,
of die de lerarenopleiding minstens als
hun hoofdopdracht beschouwen. Nu
wordt de aggregatie verzorgd door
mensen wiens hoofdopdracht zich
situeert in de vakopleiding, en die
meestal met wetenschappelijk onder-
zoek bezig zijn dat niet of weinig met
de aggregatie te maken heeft, maar dat
het grootste deel van hun tijd en
energie opeist.

Een betere aansluiting
Ten vierde is een betere integratie van
de vakopleiding en de aggregatie een
absolute noodzaak. Het gaat hier om
meer dan te voorkomen dat de uren
voor beide opleidingen op hetzelfde

geien van de mrruster. Wel
blijven een jaar langer jongere leer-
krachten van de arbeidsmarkt, wat een
bezuiniging betekent voor de regering,

.. . . maar niet voor degenen die de ekstra-
seren. Belangrijk IS ook dat de docen- studieonkosten zullen moeten bekos-
ten aan de universiteit zelf hun lessen tigen.
zowel naar vorm als naar inhoud meer
zouden verzorgen. Het didaktische peil
van de universitaire curricula laat als
eens te wensen over. Een docent zou
echter -het goede voorbeeld moeten
stellen aan zijn studenten op gebied
van onderwijs. Het initiatief van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad om
stilaan in een didaktische begeleiding:
van de docenten te pogen voorzien,
lijkt een stap in de goede richting.

Coens
Maar droom en realiteit staan soms
ver uit elkaar, dat valt althans te
vrezen. Tussen beide staan bezuini-
gingen. Op een aparte financiering
voor aggregatie moet men niet te hard
hopen. Wat gebeurt er als een minister,
vooral om redenen van besparingen de
lerarenopleiding gaat aanpakken? Een

~~~,,)o.~(!F---,,'"

Leraar: een hondebestaan

dan in de didaktische praktijk. Enige
teoretische bagage is natuurlijk altijd
een vereiste, maar de bagage moet
bruikbaar zijn in de beroepspraktijk:
de aggregatie is een praktische oplei-
ding.
Ten tweede zou men in een betere

uitbouwen een grondigere begeleiding
van de stages moeten voorzien. Stu-
denten kunnen bijvoorbeeld op het
geven van proeflessen beter voor-
bereid worden door het bijwonen van
groepssessies en het bekijken van
voorbeeldlessen op video, zoals dat nu
al in sommige richtingen van Letteren
en Wijsbegeerte gebeurt. Er zijn vele
mogelijkheden, maar men moet de
middelen en de ruimte hebben om ze
uit te bouwen.
Ten derde zou de aggregatie over

een betere infrastruktuur moeten be-
schikken, en over een grotere auto-
nomie ten opzichte van de vakop-

moment worden geplaatst. In de
vakopleiding zou men er beter reke-
ning mee moeten houden dat men voor
een zeker percentage (in sommige
richtingen zelf vooral) leraren opleidt.
Overigens hoeft dit niet per se ten
koste van de vakopleiding te gaan,
integendeel zelfs. Ook wetenschaps-
mensen moeten vaak aan leken de
waarde van een bepaald onderzoek
uitleggen, of de resultaten ervan op een
zinnige manier meedelen. Dat een
universitair een komplekse materie
duidelijk en overzichtelijk kan aan-
brengen zou een gemeenschappelijk
doel van zowel de vak- als de
lerarenopleiding moeten zijn. Door
overlappingen in de doelstellingen van
de opleidingen op te sporen zou men
de betere aansluiting van de weten-
schappelijke opleiding bij de aggre-
gatie, en omgekeerd, op een voor beide
bevorderlijke manier kunnen reali-

voorspiegeling van wat er ons aan de
universiteit te wachten staat is mis-
schien wat er dit jaar gebeurde met het
hoger, niet-universitair pedagogisch
onderwijs.
De opleiding tot onderwijzer of

regent werd dit jaar plots een jaar
verlengd. Niet dat de opleiding zelf
echt werd uitgebreid: het bestaande
lessenpakket werd in plaats van over
twee jaar over drie jaar uitgesmeerd.
Een tweetal vakken werden bijgepro-
grammeerd. Op die manier wordt de
studiedruk verlaagd, zo stelt de door
een filantrope bui bevangen onder-
wijsminister. Wel werd bij deze ver-
lenging van de studieduur voorzien in
meer stage-praktijk: het laatste half
jaar van zijn opleiding zou de toe-
komstige regent of onderwijzer in de
klas moeten doorbrengen. Zo worden
betere lesgevers gekweekt, verklaart
Cocns. Maar veel verandert er niet aan

Een vijfde jaar
Het ziet er naar uit dat Coens nu ook in
'84-85 de licentiaatsopleiding één jaar
zal verlengen met een ekstra aggrega-
tiejaar. In de loop van het voorbije
akademiejaar verscheen trouwens een
aanbeveling van de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad waarin men pleitte
voor zo een ekstra jaar. Tijdens dat
ekstra jaar zouden de studenten al in
de klas moeten staan. Tegelijkertijd
zouden ze een aantal seminaries moe-
ten volgen. Op het einde van het
praktijkjaar zou men dan geëvalueerd
worden en al dan niet een attest krijgen
dat men bekwaam is voor het leraren-
schap. Coens kondigde aan dat hij bij
een wetshervorming met de nota van
de VI.I.R. rekening zou houden.
Zelf werkte Coens al plannen uit

voor een 'nieuwe' lerarenloopbaan in
het vrij onderwijs. Hierin moet de
beginnende leerkracht, vooraleer hij
aanspraak kan maken op een full-time
job of een benoeming een proefperiode
doorlopen van 240 dagen waarin hij
slechts een halftijdse betrekking mag
aannemen. De leerkracht wordt ge-
durende deze proefperiode geëvalu-
eerd door de direktie van de school
waar hij les geeft. De direktie bepaalt
dan of de werkelijk gepresteerde
arbeid van de leerkracht volledig,
maar voor de helft of helemaalniet
meetelt om het totaal van de 240 dagen
dat de leerkracht moet bijeenzamelen
te bereiken.

Een ekstra-jaar nodig?
AI met al is het moeilijk uit te maken
wat het hoofdeffect van deze maat-
regelen en een eventueel ekstra-jaar
aan de universiteit zal zijn: betere
leerkrachten of simpelweg een ver-
enging van de toegang tot de arbeids-
markt. Wat telt als opleiding is echter
niet de routine die men kan opdoen
tijdens de stage: routine doet men
gewoonlijk op tijdens de beroepsprak-
tijk zelf. Als opleiding geldt de
feedback die men krijgt tijdens de
eerste stappen in de praktijk. De
opleiding tot leraar moet iemand
voldoende aanvangskennis meegeven
en moet hem in staat stellen zijn
aanvankelijke fouten te korrigeren.
Een simpele verlenging van de stages
of een ekstra praktijkjaar lijkt ons dan
ook maar een pover substituut voor
een echt betere pedagogische aanpak,
die eruit zou moeten bestaan dat men
de eerste stappen in de praktijk echt
intensief zou gaan begeleiden. Daar-
naast is een betere begeleiding van de
beginnende leerkracht', en zelfs ook
van de ervaren leerkracht die al een
aantal jaren in het onderwijs staat, op
zich heus geen kwade zaak. Maar het
zou niet pleiten voor de kwaliteit van
het universitair onderwijs - en het
getuigt nog veel minder van respekt-
aIs men iemand pas na een licentiaats-
opleiding mét een ekstra-jaar erbij zou
kunnen vertellen dat hij niet geschikt is
voor de job waarvoor hij is opgeleid.

W.c.
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De universiteit .heéft "je (nog) nodig-voor de poen
Deze tijd duldt geen afge-

studeerden meer, zei mi-
nister Coens op een stu-

diedag van het Instituut Admini-
stratie- Universiteit. En U, jonge
student, dacht hier uw toekomst
waar te maken? U kwam hier toe
vol idealisme? Maar troost U, U
hoort nog bij de uitverkorenen.
De universiteit heeft zich nog
niet verlaagd tot het doorvoeren
van een loting of het botweg
weigeren van studenten .•Ze heb-
ben je nog nodig!

Nochtans klinkt steeds luider, vanuit
diverse hoeken, de roep tot door-
voeren van een numerus clausus. In
nood kent men zijn vrienden, of in
tijden van ekonomische recessie ko-
men de ware drijfveren van het maat-
schappelijk en universitair "beleid"
naar boven.
Demokratisering van het onderwijs

is prima, zo lijken zij te redeneren,
maar alleen als het ons uitkomt. Iets
wat enkele jaren geleden werd gezien
als een noodzaak, blijkt' nu slechts
door opportunisme ingegeven. De
arbeidsmarkt is vol, de boot aan de
universiteit is ook vol! Want U,
waarde landgenoot, begrijpt toch ook
dat een werkloze geneesheer of dieren-
arts een grote schande is.
De geluiden die nu opgaan tot het

invoeren van een numerus clausus
worden ingegeven door een bepaalde
visie op het hoger onderwijs, die het
behalen van een diploma ziet als een
investering en een persoonlijke pro-
motie. Het is vanuit zo'n visie dat men
de (voor sommige groepen zeer zware)
offers die voortstuderen met zich
meebrengt, tracht te verantwoorden.
Opdat nu deze investering zou blijven
renderen, moet men de band tussen het
diploma en een hoger inkomen vrij-
waren door het aantal gediplomeerden
te beperken.

Een visie op onderwijs
Het onderwijs vormt, zo wordt wel
eens gezegd, het fundament van een
samenleving. In het onderwijs leert
men een houding van aandacht en

Witteboordenwerkloosheid
Vooreerst bekijkt men de rol van het
hoger onderwijs enkel professioneel:
numerus clausus reduceert de rol van
het hoger onderwijs tot de dimensie
van vakschool. Hoger onderwijs heeft
evenwel nog een tweede funktie: het
zorgen voor vorming, het bijdragen tot
de kulturele ontplooiing en de zelfrea-
lisatie van het individu. Het moet de
mensen mondig maken in onze maat-
scliappij. .
Bovendien biedt numerus clausus

geen alternatieven. Het bevestigt de
loopbaan van de ge~lek~te~e~r~d~en~e~n~__ ~~ ~ -,

' .....~

__ 1

\
respect voor, en dialoog met andere
"hypothesen" en overtuigingen. Bo-
vendien zorgt het onderwijs voor de
verspreiding, de "dernokratisering"
van de kennis.
Een werkelijke demokratisering van

het onderwijs vertrekt vanuit een
andere visie die het onderwijs niet
langer beschouwt als een individuele
promotie maar als een individuele
ontplooiing. Zo'n onderwijs streeft
een maatschappelijke verrijking na in
plaats van een individuele. Zo'n on-
derwijs is volledig 'gratis en vrij.
Een demokratiserende visie op on-

derwijs streeft de demokratisering van
de kennis na. Dit is de verspreiding van
de kennis over zo breed mogelijke
maatschappelijke lagen, in plaats van
haar op te sluiten in een incrowd van
specialisten en beroeps. Pas dan kan
men de maatschappij beschermen
tegen de verleiding van de macht en het
misbruik van de kennis.
Het invoeren van een numerus

clausus getuigt van een "visie" waarde

....
bescherming van prestige, status, ken-
nis en macht van een beperkte groep
gepriviligeerden centraal staat. Het
invoeren van numerus clausus is een
regelrechte inbreuk op de vrijheid van
studie keuze. Bovendien getuigt het
van het ontbreken van enige visie, daar
het geen antwoord geeft op de proble-
men van vandaag.

gevestigden, maar laat de rest in de
kou staan. M.a.w. numerus clausus
verschuift de werkloosheid: het impli-
ceert de keuze tussen de frustratie van
niet-gediplomeerden, want werkloos,
of de frustratie van niet-gediplomeer-
den want niet de kans gekregen om te
studeren en werkloos.
Verder gebeurt de kontigentering

van studentenaantallen op basis van
ramingen van toekomstperspektieven
en maatschappelijke behoeften. We
weten hoeveel zo'n prognoses waard
zijn: in 1976 voorspelden hele kladden
ekonomen het einde van de krisis ten
laatste tegen 1980.
Numerus clausus houdt ook geen

rekening met de zelfregularisatie waar-
door studentenaantallen stagneren en
zelfs teruglopen onder invloed van de
dynamiek van de arbeidsmarkt. Dit
proces wordt begeleid door de PMS-
centra en de verschillende diensten
voor studieadvies, die, wat betreft
toekomstperspektieven en beroepsuit-
wegen een duidelijk beeld (zouden

VAKLIEDEN SINDS 1890
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moeten) ophangen voor de beginnen-
de student. Deze heeft het recht te
weten waarvoor hij kiest, maar uitein-
delijk moet die keuze bij hem alleen
liggen.
Tenslotte biedt de huidige vorm van

organisatie van universitair onderwijs
reeds voldoende garanties in verband
met de andere motieven tot numerus
clausus. Door de subsidiëring per
student ~unnen de instelling hun
kapaciteit aanpassen aan het aantal
studenten. Het is dus niet nodig, door
middel van numerus clausus, het
aantal studenten aan te passen aan de
kapaciteit van de instellingen.
Ook zou numerus clausus de begin-

kompetentie van de student moeten
garanderen. Doch nu moet een student
geslaagd zijn in het middelbaar én in
de maturiteitsproef. Tegelijk krijgt hij
via de PMS-centra een niet onbelang-
rijke begeleiding vij het bepalen van
zijn studiekeuze. Langs de andere kant
moet gezegd dat de universiteiten zelf
geen moeite doen om zich, vanuit
rendementsbekommernissen, aan te
passen aan de startkompetentie 'van
hun studenten die, sinds het invoeren
van het maturiteitseksamen en later
ook het VSO, toch zeer sterke inter-
individuele verschillen moeten verto-
nen. Voor de toegepaste wetenschap-
pen is wel, uit rendementsbekommer-
nissen, een toelatingseksamen inge-
richt, waarna de niet-geslaagden hun
kompetentie kunnen bijwerken in een
voorbereidend jaar. Dit toelatings-
eksamen mag evenwel niet verward
worden met eksamens ter kontigen-
tering en beperking van het aantal
studenten. Daar dienen zij om een
numerus clausus in te voeren, en niet
om de gelegenheid te bieden de
startkompetentie bij te werken.
Tenslotte is er nog de zorg om het

niveau van de afgestudeerde. Ofwel
zijn de normen die men nu hanteert
(nI. eksamens, stages, thesis ... ) rele-
vant en voldoende en is een verzwaring
irrelevant, willekeurig tot zelfs gevaar-
lijk, ofwel vormt het huidige kwoteer-
gedrag van de professoren een bedrei-
ging voor de volksgezondheid, de
bruggenbouw, de rechtsbedeling, het
welzijnswerk, het onderwijs ...

G.B.
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1
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teels en Van Orshoven niet kunnen
vermurwen. Tot het einde toe hebben
zij gezworen bij hun onverdraagzame
houding. De twee studenten werden
dan ook niet gedelibereerd in juni,
maar moesten een maand strafstage
lopen in juli. Op de promotie van de
studenten geneeskunde op vrijdag 29
juni werden er enkele akties gepland.
Dit was echter ter ore gekomen van
prof. Casteeis, die dan ook niet
aarzelde onmiddellijk maatregelen te
treffen. Hij belde één van de twee
studenten 's morgens uit zijn bed en.
bedreigde hem met "zware" sankties
als ze iets van plan waren.
Op de promotie zelf werd er in de

traditionele studentenspeech door de
preses even op ingegaan. Er werden
pamfletten uitgedeeld door onder
andere mensen uit Genk en er was een
spandoek. Prof. Casteels nam het
zekere voor het onzekere en toch maar
de politie verwittigd: eentje stond bij
de deur en een andere binnen, klaar
om tussen te komen bij enige onregel-
matigheid.
In ieder geval was er veel positieve

respons op de aktie. Ook van ouders
van studenten ontvingen de twee
sympatiebetuigingen.

Inhet laatste jaar moeten de
geneeskunde studenten een
keuze maken: ofwel kiezen

ze voor pre-specialisatie ofwel
voor huisartsengeneeskunde. In
het programma van de laatste
groep worden een tweetal maan-
den verplichte stage bij een
huisarts voorzien. In principe
zorgt de fakulteit voor een
geschikte plaats. Elk jaar echter
zijn er grote moeilijkheden om
voldoende stageplaatsen te vin-
den. Daarom aanvaardt de fa-
kulteit met grote dankbaarheid
stageplaatsen die de studenten
zelf voorstellen. Tenminste als er
geen bezwaren zijn.

Alleen medische kriteria voor
huisartsenstage bij geneeskunde

niet veel ruimte gelaten, wil ze de
professoren Casteels en VaDOrshoven
niet verregaand desavoueren.

positie in; doch ook als je er niet op
ingaat, neem je een politieke positie in.
of je dat nu wil of niet.
De huisartsen in Genk hebben

daarin een bewust keuze gemaakt. Ze
proberen de mensen inzicht te laten
krijgen in de ziekmakende faktoren in
de maatschappij met hun eigen ge-
zondheidsproblemen als aangrijpings-
punt. De huisartsen stellen bovendien
hun medische kennis ter beschikking
van de mensen die rond maatschappij
en geneeskunde willen werken. Zo
hebben ze hun medewerking verleend
aan een rapport rond de loodvergif-
tiging in Hoboken, ze werken rond
de kontrole geneeskunde en de dop-
persziekte. Op )angere termijn willen
ze komen tot zoiets als een "National
Health Service", een algemene en
goedkope, zoniet gratis gezondheids-
dienst. De artsen van de vzw zelf
worden nu reeds op forfaitaire basis
uitbetaald: ieder heeft zijn maand-
loon, en er worden geen erelonen
opgestreken.

Toch naar Genk
Ondanks het verbod van de fakulteit
hebben twee studenten besloten toch
hun stage te doen in de groepspraktijk
in Genk. Ze stelden het ACHG (Aka-
demisch Centru voor Huisartsenge-
neeskunde) hiervan schriftelijk op de
hoogte. Dr. Weytjens - als verant-
woordelijke voor de huisartsenstages
- reageerde hierop met een merk-
waardige brief. Het was trouwens de
eerste brief waarin de studenten offi-
eieel op de hoogte gesteld werden van
de weigering van de Genkse praktijk
als stageplaats. De fakulteit vermijdt
angstvallig enige bezwaarlijke uitspra-
ken op papier te zetten. Alle "du-
bieuze" argumenten worden monde-
ling gegeven.
In die brief schrijft dr. Weytjens dat

de studenten in juni niet kunnen
gedelibereerd worden en in juli of
augustus in ieder geval een strafstage
moeten volgen.
Verbazend. Dergelijke beslissing

komt niet toe aan het ACHG, maar
louter en alleen aan de eksamen-
kommissie bij de deliberatie op het
einde van het akademiejaar. Blijkbaar
wilden prof. Van Orshoven en dr.
Weytjens een beraadslaging door deze
kommissie voor zijn, en willen zij door
een wel erg voortijdige beslissing de
eksamenkommissie onder druk zetten.
De grootste tegenstand komt van de
dekaan, prof. Casteeis, die de toelating
tot deze stage niet konform acht met
zijn positie en verantwoordelijkheid
als fakulteitshoofd. Mede hierdoor
wordt inderdaad aan de kommissie

Steun aan de
aktievoerders

Er werd een studentenkomitee op-
gericht dat er voor ijverde dat de
selektie van stageplaatsen alleen zou
gebeuren op basis van medische kri-
teria en dat politieke kriteria hierbij
absoluut zouden worden vermeden. Er
bestonden immers geen formele kri-
teria voor de erkenning van huis-
artsenstageplaatsen, behalve enkele
wettelijke voorschriften zoals onder
meer dat de stagerneester reeds een
bepaalde tijd moet aktief zijn als
huisarts en dergelijke meer.
De fakulteitskring van Medika on-

derschreef de eis van het komitee en
ook Kringraad - de overkoepelende
vereniging van Leuvense studenten -
sprak zich in die zin uit. In een petitie-
aktie protesteerden 434 geneeskunde-
studenten tegen de weigering van de
fakulteit.
In kringen van de WVVH (Weten-

schappelijke Vereniging van Vlaamse
Huisartsen) was men alles behalve
gelukkig met de beslissing van prof.
Van Orshoven om Genk als stage-
plaats te weren. Ook van die kant
drong men aan op louter medische
kriteria.

Zeven studenten van de richting
huisartsengeneeskunde hadden in het
begin van vorig akademiejaar de
groepspraktijk Volderbos in Genk
voorgesteld. Deze praktijk maakt deel
uit van de vzw "Geneeskunde voor het
Volk". Deze vzw is ook nog werkzaam
in onder andere Deurne, Mechelen,
Hoboken, Zelzate, Zwevegem ... Opde
aanvraag is vanuit het Huisartsen-
centrum geen reaktie gekomen, totdat
ze bij navraag te horen kregen dat het
niet toegelaten was omdat "daar aan
politiek gedaan wordt". Er waren geen
bezwaren op medisch gebied, aan-
gezien er nog stages waren geweest in
de jaren 79-80 en 80-81, waarover men
zeer tevreden was.

Volgend jaar
Ondertussen hebben de volhouders
hun strafstage "uitgezeten". De straf-
stage voor huisartsen ging dan wel
door in het ziekenhuis (gezwelziekten
en spoedgevallen), alhoewel dr. Swin-
nen (de voorzitter van de Vereniging
van Vlaamse Huisartsen) zijn praktijk
in Zolder openstelde voor een huis-
artsenstage. Maar ja, in de vakantie
kan men alle handen wel gebruiken in
het ziekenhuis.
De stage is zonder problemen

verlopen en de twee studenten zijn
ondertussen gepromoveerd. Michel
springt zelfs op dit moment in als
interim bij de bewuste groepspraktijk
in Genk.
Het studentenkomitee van zijn kant

houdt er dit jaar niet mee op. Voor
volgend jaar zijn er nu al kandidaten
voor een stageplaats bij "politiek te
vermijden" stagemeesters. Het stu-
dentenkornitee blijft Ijveren voor dege-
lijke kriteria voor stageplaatsen. Het
enige kriterium bij het toekennen van
stagemogelijkheden mag de kwaliteit
van de geboden opleiding zijn. Poli-
tieke motieven mogen daarbij geen rol
spelen.

Politieke binding
Dat deze huisartsen hierbij via een
politieke partij werken (de PvdA) is
hun vrije keuze geweest. Ook andere
stage meesters verbergen hun politieke
, overtuiging niet. Professor Van Ors-
hoven, de direkteur van het ACHG
(Akademisch Centrum voor Huis-
artsengeneeskunde) is zei een bekend
CVP-er in de gemeente Hoeilaert
(schepen van finánciën) en een promi-
nente nationale cvp-figuur.
Alleen is de politieke overtuiging

van andere artsen nooit een struikel-
blok geweest om stages te weigeren.
De studenten vinden dat ze zelf wel
kunnen uitmaken of ze met een
politieke yizie akkoord kunnen gaan,
de fakulteit hoeft dat niet voor hen te
doen. De studenten stellen dat de
fakulteit zich juist te buiten gaat aan
partijpolitiek door een veto te stellen
tegen één politieke overtuiging.
De fakulteit wil (kan?) deze beslis-

sing niet verder verantwoorden. De
fakulteit lijkt te vrezen dat studenten
in kontakt komen met een ander soort
geneeskunde.

Maatschappij
en geneeskunde

De vzw "Geneeskunde voor het Volk"
- steekt de overtuiging van waaruit zij
vertrekt niet onder stoeleri of banken.
Ze willen (zoals hopelijk de meeste
artsen) een degelijke geneeskundige
verzorging aanbieden. Zij vertrekken
daarbij vanuit het standpunt dat de
problemen van ziekte en gezondheid in
een totaal mens- en maatschappijbeeld
moet bekeken worden. Zo hebben
sociale en maatschappelijke toestan-
den, zoals ongezonde leefgewoontes,
arbeidsomstandigheden, milieu... ze-
ker ook hun invloed op het ziek zijn.
Geneeskunde staat niet los van de
maatschappij en de politieke struk-
turen bepalen mee hoe geneeskunde
uitgeoefend wordt.
Door oog te hebben voor de

achterliggende oorzaken van ziek zijn,
nemen de huisartsen een duidelijke

Promotie
Diskussies, petities, allerlei informele
kontakten hebben de professoren Cas-
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Oefenen op het slagveld Europa
Elk jaar tegen de herfst aan

hebben steeds twee grote
vluchten heel Europa in

hun greep: een vlucht van noord
naar zuid van de vogels die hier
de zomer kwamen doorbrengen
en hun eieren leggen, een vlucht
die elk jaar kleiner en kleiner
wordt. En een andere vlucht die
ieder jaar groter en belangrijker
wordt, een trek van west naar
oost: de Nato-herfstrnanceuvers
die zo'n kwart miljoen'soldaten,
zo'n 2000 vliegtuigen, een 300-
tal schepen en een vergelijkbaar
aantal tanks en ander vervoer-
materieel in beweging zetten.
Het orgelpunt van deze man reu-
vers die ons vooral niet willen

doen vergeten waar onze vijan-
den wonen en welke waarden wij
te verdedigen hebben, zullen zich
dit jaar afspelen in de buurt van
Fulda aan de Duits-Duitse grens
gedurende de twee laatste weken
van september.

De Nato die in haar oprichtingsnota
het absolute defensiekarakter van haar
bestaansreden beleed en afstand nam
van elke offensieve ideologie harer-
zijds heeft de laatste maanden en jaren
niet nagelaten volop het tegendeel te
bewijzen.
De arrogante wijze waarop aan de

bevolkingen bepaalde strategieën wer-
den opgedrongen, de duidelijke-min-
achting voor andere zienswijzen en de
sterk aggressieve manier waarop de
zogenaamde vijand werd bejegend,

Nieuw vredeskamp
bij Oosthessen (Dtsl)
Van 16 tot 30 september vindt in

Oosthessen (nabij Fulda) een
nieuw vredeskamp plaats. Het is een
aktiekamp dat jaarlijks georganiseerd
wordt, al was de naam vroeger
'intemationale geweldloze mars tegen
het militarisme'. Het vorige kamp
werd vorig jaar in Brussel georgani-
seerd tegen de militair-technologische
wapenbeurs E.N.S. Fulda is volgens
velen de streek waar de volgende
wereldoorlog kan begonnen worden.

Het Warschaupakt komt hier het verst
naar het Westen en er zijn bijna geen
bergen als natuurlijke bescherming.
Ook in Navo-kringen wordt deze
teorie aangehangen. Alles wordt er
dan ook aan gedaan om een eventuele
aanval van het Warschaupakt in deze
streek tegen te houden. Of eigenlijk
wordt alles eraan gedaan om een
aanval voor te zijn. Nieuwe Navo-
stratigieën zijn erop gericht het War-

schau-pakt zware verliezen toe te
brengen en binnen te dringen. Niet
langer een defensieve strategie, maar
een duidelijk offensieve strategie. Om
deze strategie in de praktijk te kunnen
brengen wordt er in Fuldadal volop
gewerkt: raketbases worden aange-
legd, munitiedepots voor konventio-
nele, chemische en atoomwapens wor-
den gebouwd enz ... 'Hier könnte der 3.
Weltkrieg beginnen' is dan ook het
internationale ordewoord voor dit
vredeskamp.', aldus de oproep van het
lOT.
Als aanknopingspunt voor akties

werden de grote Nato-maneuvers van
deze herfst gekozen. 'Het plan is om
een week lang vanuit verschillende
tentenkampen geweldloze akties te
voeren. Van teater tot blokkades, van
pamfletten tot een 133 km lang mense-
lijk net op de laatste dag van de akties.'
Inlichtingen bij Anita Barri, Molle-
straat 10, 2800 Mechelen. 0216487583

hebben de algemene wereldorde die in
de jaren van de detente stilaan een
gevoel van veiligheid had nagelaten,
sterk vertroebeld.Na de strategie van
de afschrikking, - of zoals het in
politieke salon taal heet: ontrading-
kwamen de strategen van het Penta-
gon (VS) die doorgaans de voorberei-
ders zijn van de militaire strategen van
de Shape (Nato) met een nieuwe
militaire doktrine voor de dag die
sterke betrokkenheid van de VS op
West-Europa moest verminderen.
De Airlandbattlestrategie die tot

doel heeft de oorlog te beperken niet
slechts tot de Duits-Duitse grens (in
geval van puur konventioneel) of dan
maar alles plat (VS inbegrepen) (in
geval van nukleaire eskalatie): wat de
essentie was van de afschrikking; maar
die nu als slagveld héél Europa zou
hebben en zich in ieder geval daartoe
zou beperken. In dit verband is het ook
dat de plaatsing van kernwapens in
Europa moet worden begrepen en niet
als een antwoord op de SS-20 die zelf
reeds een antwoord vormt op de in zee
gestationeerde kernraketten en op de
Franse en Britse wapens,
In ieder geval is het zo dat deze

nieuwe strategie van de Airlandbattle,
die erin zpu bestaan in een mum van
tijd het ··.)lele opperbevel van het
Warschaupakt tezamen met een maxi-
mum aan vliegvelden en kerninstalla-
ties te verriietigen, onmogelijk nog
defensief ka~'.worden genoemd.
Het is in dat licht ook dat de nu

nakende herfstmaneeuvers van de Na-
tolanden moet worden gezien: een
poging na te gaan in hoeverre de-
verschillende landen van de Nato ook
offensief kunnen samenwerken.
. Met dit voor ogen' heeft het derde
luik van de landsverdediging - naast
het leger en de civiele bescherming -
namelijk de vredesbeweging zich voor-
genomen een duidelijke aanwezigheid
te manifesteren tijdens deze oefenin-
gen in Fulda. De Internationale Ge-
weldloze Marsen tegen het Militarisme
en de Duitse vredesbewegingen orga-
niseren van 15 tot 29 september een
kamp voor akties tijdens (en tegen)
deze maneenvers.

Eén van de duizend Bank Brussel Lambert-
kantoren is in uw buurt.

Zijn raadgevingen en diensten kunnen u
het dagelijkse leven uergemahhelijhen.

U bent er van harte welkom.
Denk eraan.

Uiteraard beperken dergelijke leger-
oefeningen zich niet tot de manreuvers
zelf. De militairen van de Verenigde
Staten en van Canada moeten met hun
hele hebben en houwen van gene naar
deze zijde van de Atlantische Oceaan
komen. Een goed deel daarvan komt
door België via Zeebrugge, Antwerpen
(Deurne) enz., over land (E3/E39) of
met het spoor (lijn A'pen-Mönchen-
gladbach) moeten dit materieel en deze
manschappen dan naar de Duitse
grens en verder het land in gebracht
worden.
Een aantal aktievere vredesmilitan-

ten wil daarvan profiteren om van
'haar recht op vrije meningsuiting'
gebruik te maken en hier en daar akties
te voeren tijdens deze trektocht. Op 28
augustus 1984 om 17.30 komt (kwam)
daarvoor in het 1.0.T-gebouw een
vergadering bijeen (Van Elewijt-straat
35, 1050 Brussel) die voor iedere
medestander de kans biedt één en
ander voor te bereiden. De bedoeling
is zowel dit transport te begeleiden als
bases die binnen het hele gebeuren
nogal belangrijk kunnen zijn (Zuten-
daal, Grobbendonk, Leuven, Tonge-
ren, enz.) van de nodige kanttekenin-
gen te voorzien.
Belangstellenden kunnen (ook nà 28

augustus) zich wenden tot het Cent-
rum voor Vorming en Aktie, Am-
bachtschoolstraat 19 Hasselt 0111
254262 of bij leden van Rakettenver-
gif Leuven bv. Lepelstraat 36, Nerviër-
straat 88 enz.
Tegenstanders van raketten in ons

land kunnen zich onmogelijk onthou-
den en het is evident dat een verband
moet worden aangetoond tussen de
hele Natostrategie en de plaatsing van
deze tuigen; het moet de strategen van
de Nato dan ook duidelijk gemaakt
worden dat dit verband inderdaad
zichtbaar is en dat wij als bevolking dit
niet zomaar over onze kant kunnen
laten gaan.
Deze manreuvers in Fulda zullen

rekening houden met het inzetten van
Cruise en Pershing Il-raketten, van-
daar dat tegenstanders van raketten
ook moeten rekening houden met
strategieën van de Nato in haar geheel.

Jan Vandierendonck

Promotietoespraak
over ruimtegebrek
POL EN SOK - De niet al te talrijke
ouders keken dit jaar wel op bij de
proklamatie van de laatstejaars pol en
sok. Geen zware redevoeringen over
de verantwoordelijkheden van de pas
afgestudeerden die deze keer de aan-
dacht trokken. Integendeel, het aan-
wezige publiek leek eerder als een
eenvoudig klankbord gebruikt te wor-
den voor typisch universitaire toe-
standen.
In naam van de fakulteit sprak prof.

Dumon het aanwezige publiek toe. Dit
omdat prof. Fauconnier, kersverse
dekaan van de fakulteit, nog niet
hersteld was van een hospitaalbe-
zoekje. Prof. Dumon stelde het loka-
lenprobleem aan de orde. De fakulteit
klaagt immers al jaren over ruimte-
gebrek. Het is trouwens alom bekend
dat pol en sok een begerig oogje wierp
naar het Stuc, het Studentencentrum
dat op dezelfde kampus ligt. Maar
blijkbaar heeft men nu een ander
doelwit gevonden.
Voor pol en sok werd immers het

Van Dalecollege opgeëist. Dit gebouw
ligt in de Naamsestraat en wordt op dit
ogenblik volledig gerestaureerd door
de universiteit. Het is de bedoeling in
de nabije toekomst heel de sektor
studentenvoorzieningen (Medisch
Centrum, Sociale en Juridische dienst,
Huisvestingsdienst ... ), nu gelegen in de
Bogaardenstraat naar ginds over te
hevelen. Tevens zouden in hetzelfde
gebouw een aantal koten ingericht
worden. Maar zo heeft de fakulteit pol
en sok het dus niet begrepen.
Prof. Sabbe, voorzitter studenten-

voorzieningen, die na prof. Dumon
het woord moest voeren in naam van
de hele unief, leek in eerste instantie
vrij verbouwereerd. Zijn toespraak
koncentreerde zich dan ook op een
vergelijking tussen de fakulteiten pol
en sok en godsdienstwetenschappen
(voorwaar geen gemakkelijke vergelij-
king). Op de ruimteproblemen en de
eis van de fakulteit ging hij niet verder
in. Mogelijks komt in deze aan-
gelegenheid dit jaar meer klaarheid.
De studenten en de diensten studen-
tenvoorzieningen wachten ondertus-
sen als belanghebbende partijen ge-
spannen op de beslissing van de
akademische overheid.

TBC

OP DONDERDAG
GRATIS TOEGANG VANAF 22 U.
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Vrije menings-
uiting
in Leuven?

Deze brochure is te bestellen via
Postbus 11, Leuven. De brochure telt
38 blz., kost 40 Bf (12 Bf porto).

over ook wel een en ander te zeggen
valt... In een tweede deel van de
brochure komt het optreden ván het
Leuvense parket aan bod met onder
meer vrij brutale vervolgingen tegen-
over vredesmanifestanten ...

onderscheiden. In de sektor integratie
vinden we vooral gehandikapten en
ex-psychiatrische patiënten. Zij wor-
den opgevangen bij gezinnen en leef-
groepen die een gast bij zich willen
opnemen. Een andere mogelijkheid is
één van de vier huizen waar inwonende
vrijwilligers samenwonen met een
drietal gasten.

De sektor reklassering is vooral
gericht op ex-gevangenen die geen
vaste 'thuis' meer hebben na hun
invrijheidstelling. Ook hier gebeurt de
opvang in een huis met inwonende
vrijwilligers.

Verder is er nog een krisisopvang-
centrum waar gasten van allerlei
pluimage terecht kunnen. Ze zijn
wellicht het best te typeren als die-
genen die 'het niet meer zien zitten'.
Hier wordt de werking veel professio-
neler opgevat. Er wordt zeer aktief
gezocht naar mogelijke onderliggende
oorzaken van de krisis. Aangezien de
gasten in deze sektor maar vijf weken
kunnen blijven wordt ook gezocht
naar geschikte gespecialiseerde dien-
sten voor verder begeleiding. Het
spreekt voor zich dat de ploeg met
vaste krachten veel direkter betrokken
is bij deze probleemgroep dan bij de
twee voorgaanden.

Vrijwilligers-
werk in Leuven

instellingen. Wat we tot nu toe
geschetst hebben is weliswaar een
kleinschalige 'instelling' die niet te
sterk geprofessionaliseerd is en op
(onmiddellijke) integratie gericht is.
Het lijkt met andere wootden vrij
'alternatief.

Zonder breder werkingskader zou
het echter weer een initiatiefzijn dat op
het oplapwerkniveau blijft hangen en
dus de kritiek niet overstijgt van
waaruit in de zestiger jaren de eerste
'alternatieve' projekten en instellingen
opgestart werden.

Het vierde aktieveld is een poging
om hieraan tegemoet te komen. Het
betreft met name het opbouwwerk.
Hieronder wordt verstaan het maat-
schappelijk duiden van de problema-
tiek. De individuele problematieken
worden gebundeld tot een kollektieve,
zonder daarbij In het euvel van de
grootste gemene deler te vervallen.

Daarom wordt er gewerkt op ver-
schillende niveaus, elk iets abstrakter
Het begint (uiteraard) bij de thuisloze
en zijn onmiddellijke omgeving zelf,
gaande over de buurt, gemeente, regio,
tot de beleids- en andere organen uit de
th uislozenzorg.

Voor meer inlichtingen betreffende
de praktische werking kan men steeds
terecht bij Oikonde-Leuven, Tiense-
vest 17, 3200 Kessel-lo, Tel: 016/
22.96.13. Momenteel wekt men nog
vrijwilligers voor het volgende aka-
demiejaar ('84-'85). Informatie hier-
over kan men eveneens op boven-
staand adres bekomen.

'Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 onderscheiden de Leuvense
bewindvoerders zich door het uitvaar-
digen van een reeks maatregelen die in
hun geheel bekeken op geen andere
manier kunnen uitgelegd worden, als
gaat het hier om een beleid dat de 'vrije
meningsuiting' in Leuven wil beknot-
ten', aldus de Radicale Criminologen
in een dossier dat in juli jl. werd
gepubliceerd. 'Vrije meningsuiting in
Leuven' behandelt een drietal gemeen-
telijke initiatieven van het afgelopen
jaar. Ten eerste het 'politiereglement
op het aanplakken' dat een aantal on-
grondwettelijke elementen wil toevoe-
gen aan het bestaande reglement, zoals
bv. het artikel dat de verantwoordelij-
ke uitgever wil verantwoordelijk stel-
len voor verkeerde aanplakkingen.
Ten tweede was er het 'pamflettenreg-
lement' waarin het uitdelen van pam-
fletten aan de goedkeuring onderhevig
wordt van een toelating door de
burgemeester. Ook werd in dit regle-
ment formeel verboden pamfletten uit
te delen aan doplokalen, fabriekspoor-
ten enz ... Ten derde werd een motie
goedgekeurd met betrekking tot het
'bekladden van monumenten' waar-

'Deze brochure is geschreven vanuit
de hypothese dat het huidig gemeente-
bestuur ten onrechte allerlei drogrede-
nen aanhaalt om haar maatregelen te
verantwoorden. Waarom steekt Van
Sina de draak op een politiek onfat-
soenlijke manier met onze verwijzing
naar de zure regen, die onze monu-
menten op een veel ernstiger manier
aantast dan de slogans uit de spuitbus-
sen? Waarom die verwijzing naar
handelaren uit winkelwandelstraten
bij het pamflettenreglement als het
feitelijk handelt over doplokalen, fa-
briekspoorten enz ... ? Waarom zijn
partijen als CVP en pvv zo happig om
binnen deze gemeenteraad het wild-
plakken van affiches te bestrijden, als
bij elke verkiezing overduidelijk blijkt
dat geen enkele politicus zich aan die
voorstellen houdt. Nu nog prijkt op De werking is voor een groot stuk
menig verkeersbord in het Leuvense gebaseerd op vrijwilligers. Daarbij
centrum een sticker met een zuur wordt niet naar diploma of al dan niet
kijkende Van Sina d'r op, daterend gedane studies gekeken: werkenden,
van de gemeenteraadsverkiezingen doppers, thesis- en andere studenten
van '82 ... Wij roepen elke demokraat vormen nog steeds één van de belang-
in het Leuvense en daarbuiten op, deze rijkste werkingspeilers en dit niet- Een bredere kontekst
materie ernstig te bestuderen, om de tegenstaande er door de jaren heen een De drie eerste werkingsaspekten zijn
volgende stappen in het gevoerde team van professionelen en deskundi- dus gericht op konkrete noden van
beleid terzake in hun juiste kontekst en gen gegroeid is. individuen. Als alles hierbij zou blijven
draagwijdte te beoordelen', aldus de Wat houdt deze werking konkreet zoudenerechtergeengroteverschillen
Radicale Criminologen. in? We kunnen vier werkingssektoren zijn met andere, meer traditionele,

r--

Elders in dit blad wordt
reeds aandacht besteed
aan de werkzaamheden

van Oikonde op publikatievlak.
Dit is echter niet hun enige, laat
staan belangrijkste werkingster-
rein. Oikonde tracht ook in de
praktijk tegemoet te komen aan
de noden van thuislozen. In
Leuven is een afdeling gevestigd
waar we even onze aandacht op
richten.

GASTON ROELANTS SPORT
Diestsestraat 162
016/22.23.73

Uit Sympathie

Korting aan studenten

Jongeren en studentenprogramma's
Aa Tiensestraat 64

3000 Leuven
016/20.22.24
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TEAROOM - SNACK

IRIS'

Leuvens lekkerste flensjes
Leuvens pittigste koffie

Verrukkelijke snacks
uitgelezen dagschotels

Alles dagvers
Alles met de glimlach

Vanderkelenstraat 27
tegenover de stadsbiblioteek



De ether. Iets waar enkele
jaren geleden heroïsche
gevechten voor geleverd

werden. Ook in het Leuvense
waar langstudeerders zich nog
steeds de esbattementen rond
radio Scorpio herinneren. Maar
't kan verkeren, zei Bredero.
Waar vroeger de illegaliteit voor
de nodige romantiek zorgde,
lijkt nu de weg naar de toegela-
ten oppervlakkigheid open te
liggen. Of toch niet? Binnen de
richting communicatieweten -e

schappen wordt eerstdaags een
eindwerk over de Belgische (en
dus ook de Leuvense) radio's
verdedigd. Veto kreeg als eerste
een blik in de studie gegund.
Volgen maar.

"V vraagt ... "
De studie werd gestart om de verhou-
ding tussen de diverse radio's en
hun publiek te bestuderen. Inderdaad,
de motivering voor de legalisatie van ,
die media lag bij hun taak "de "~
communicatie tussen de burgers te "
bevorderen en animatie te verzorgen in
de streek". Daartoe "dienden zij open
te staan voor de medewerking van
lokale mensen". Althans, zo mooi zegt
het dekreet dit. Maar een eerste indruk
wijst in een heel andere richting.

Zijn de radio's geen probeersels van
geflipte eb-ers, gehaaide zakenmensen
of gefrustreerde dj's? Gebruiken zij
hun zendertje niet vaak voor halfver-
doken kommerciële doeleinden of als
puur tijdverdrijf? Waarbij de kommu-
nikatie dan ."bevorderd" wordt door
het "U vraagt, wij draaien"-syndroom
en de animatie blijkbaar zelden verder
gaat dan okkasionele drive-in shows
(dan nog veelal om financiële redenen
alleen) en spelletjes op de radio.
Dergelijke opinie heerste zelfs tot in de
Hoge Raad voor Niet-openbare ra-
dio's. Sporadisch drukten mensen als
een Pol Driesen en Patriek Herroelen
immers dergelijke vrees in hun schrijf-
sels uit. De tesis wil deze voorweten-
schappelijke ervaring "wetenschappe-
lijk" toetsen. Voorzover de kommuni-
katiewetenschappen ooit als een we-

tenschap kunnen beschouwd worden
uiteraard. Want het eindwerk lijkt ook
niet helemaal gespeend van persoon-
lijke hineininterpretierungen van de
schrijver.

Participatie

de verstedelijking, de fusies tot grotere
gemeenten en het gebrek aan inzicht in
allerlei lokale toestanden. Want de
gemeente-overheden houden ook niet
van teveel pottekijkerij. Anderen po-
neren dan weer dat de burger niets
liever wil dan passief-zijn. Vele onder-
zoekingen tonen immers lan dat
steeds dezelfde burger "mondig" is..
terwijl anderen er niet toe komen.
Volgens de auteur ligt hier dan ook één
van de basisdoelstellingen van het
medium lokale radio: het opvoeden
van de burger tot een "participatief'
iemand. Daarbij verwijst hij naar
anderen die dezelfde stelling voorhiel-
den. Essentieel in die opvoedingstaak
zijn dan ook het verstrekken van
allerhande gemeente-info, de sterke
animerende bezigheden (ook buiten de
studio) en de openheid van de zender
zelf.

Hier kan men ook verwijzen naar
het "recht op vrije meningsuiting" dat
de radio's opeisen. Nu weet eenieder
dat de golflengten beperkt zijn.

Het zou dan ook logisch moeten zijn
dat diegenen die wat tijd en etherplaats
ter beschikking krijgen, zich niet
beperken tot hun eigen "recht'.' maar
ook de anderen van hun recht laten
genieten. Want die ander heeft in
teorie ook een recht op vrije menings-
uiting. Maar een recht is nog geen
praktijk.

Daarmee eindigt het eerder teore-
tische deel. Dit had overigens beter uit
de verf kunnen komen, maar de auteur
verschanst zich achter de stelling dat
aan de KUL al grondige tesissen over
participatie en omroep in het algemeen
werden gemaakt.
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vergadering met de gemeentebewoners
te houden. Elders zijn er allerlei
verplichte advieskommissies, proce-
dures waarmee de burger zendtijd kan
opeisen en zo meer.

De niet-openbare radio is hier in
België dus veel meer "vrij" te doen wat
hij wil. En juist de enkele landen waar
dergelijke vrijheid ook sterk aanwezig
is (bv. Italië) tonen aan dat er in
dergelijke gevallen niet veel van de
goede bedoelingen overblijft. In
Vlaanderen moet men er bovendien
rekening mee houden dat de kontrole-
rende instanties, de Raad voor Niet
Openbare Radio's, niet in het minst
enig initiatief neemt om het opzet van
het dekreet te toetsen aan de werkelijk-
heid.

De "voor elk wat wils"show
Tenslotte komt dan het onderdeel
waar de Vlaamse radio's aan een
onderzoek onderworpen worden. Dit
via twee wegen: allereerst een
vragenlijst waar de zenders moesten
op aangeven welke participatiemoge-
lijkheden zij al dan niet hadden. Die
vragenlijst was sterk gebaseerd op een
synthese van alle participatiemogelijk-
heden. Een tweede weg vormde de
systematische beluistering van de
radio's. Om praktische redenen - ook
wij zouden koppijn krijgen van het
luisteren naar al dat ethervulsel -
werden alleen Brabant en Zuid-
Antwerpen (regio's Mechelen, Heist
en Lier) op de operatietafel gelegd.

Zonder al te veel in de details te
treden, kan toch aangehaald worden
dat de auteur de pessimistische
premisse bevestigd ziet. De verhou-
ding tussen radio en publiek bestaat
ook hier vaak uit een zeer passief
luisteren vanwege de kant van de
luisteraar. Niet abnormaal als men de
gegevens van radio-zijde bekijkt.
Buiren de enkele uitzonderingen die
echt met de lokale gemeenschap willen
"werken", zien de meesten de
bevolking -enkel als een doelgroep.
Hun bedoeling is zoveel mogelijk
mensen tevreden te stellen op hetzelfde
ogenblik. Hierbij is muziek troef. De
plaatselijke info wordt vaak uit de
kranten gehaald en zelf nieuws zoeken
wordt nauwelijks gedaan. Het obligate
agendaatje moet het informatiemiddel

bij uitstek wezen.
En de participatie? Die is doorgaans

beperkt tot de verzoekjes- en
groetjesrubriek, ter meerdere eer en
glorie van de populaire presentator.
Op basis van deze en andere
bevindingen vraagt de auteur zich af,
en misschien niet helemaal onterecht,
of de niet-openbare radio's niet ver
hun doel voorbijschieten. Als het toch
maar de bedoeling is ontspanning te
bieden, kan men evengoed een
nationale of enkele grote regionale
zenders (Maeva?) inrichten. Dus toch
maar allen uit de ether plukken?

En Leuven
Dit laatste zou voor enkele zenders
toch spijtig zijn. Want onder meer te
Leuven is de situatie nog enigszins te
doen. Een aantal oudere zenders
(Country, Bareel...) zijn al begraven,
maar de etherschakering is nog zeer
ruim. Alhoewel niet alles tot het koren
mag gerekend worden. Maar }let
oordeel laten wij nu eens aan de lezer.

Niet minder dan 8 zenders vertrap-
pelen elkaar: onder meer Atlantis
(100,4); .Aktief(IOO,8); Sinjaal (lOL,
45j; Scorpio (101,6); VRL (102,2);
Uilenspiegel (± 103); Bertem (104,25)
en Bond (nog niet in de ether).
Doorgaans worden Scorpio en Sinjaal
als de betere informatiezenders be-
schouwd.

De paddestoelen schieten rond het
Leuvense' als antennes uit de grond,
zoals men binnenkort zal zeggen.

Mits wat geruis zijn ook andere
"lokale" omroepen te Leuven te
ontvangen: Galaxy (Baal-IO I ,3);
Cardinal (HeisUBerg-lOf,5); Ten
(Begijnendijk-Iûû.J) ; Relax (Tervu-
ren-103,6); West (HeisUBerg-l03,8);
Aktief (Westerlo-l04,2); Rebecca
(Nieuwrode-104,35); Palermo (Diest-
LOS);Mars (Mechelen-I05,2); Maeva
(nationaal-lOS ,6) ; Lipstick (Tervuren-
± 106); Haacht (idem-106,6). Bij deze
I radio's adviseren wij toch een
spuugbakje bij de hand te houden,
want luistergenot kan daar wel eens
afgewisseld worden met andere
opwellingen.

Wat het eindwerk betreft: dit zal
kunnen ingekeken worden bij Gust De
Meyer op het Centrum voor
Communicatiewetenschappen. Veto
wenst u alvast veel prettige tintelingen
in de buisjes van Eustachius.

TBC

SQUASH EN AEROBIC CENTER
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Andere landen
Daarna wordt in een ander onderdeel
een literatuuronderzoek gedaan om-
trent de buitenlandse lokale media en
hun participatiemogelijkheden en ver-
plichtingen. In dit kader zou het te ver
leiden om hier veel aandacht aan te
besteden. Maar duidelijk is wel dat de
inspraakmogelijkheden al in veel ge-
vallen' sterker opgelegd zijn. Waar het
Vlaamse Dekreet enkel spreekt over
"de radio moet openstaan voor de
aktieve medewerking ...", is onder
meer in Wallonië elke radio verplicht
minstens één maal per jaar een openr-~----------------------~--~~~
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Typisch voor onze Belgische demokra-
tie is dat de doorsnee-burger op zijn
luie krent mag zitten toekijken hoe
alles aan de top reilt en zeilt. Terwijl hij
wel eens om de zoveel jaar zijn obligaat
stemmetje mag gaan uitbrengen, maar
een stemmetje dat weinig doorslag
heeft in de politiek. Want de Belg
beslist niet wie op de lijst komt, welke
regering gevormd wordt, wie rege-
ringsleider wordt, wat inzake bepaalde
problematieken het beste is (zie onder
andere het niet bestaan van referenda
in België). Maar wat heeft dat nu
gemeen met lokale radio?

De auteur van de studie haalt
immers een aantal auteurs aan die erop
wijzen dat ook op lokaal vlak de
burger in de passiviteit wordt gedron-
gen. Iets wat nog versterkt wordt door

Samen radio maken: de burger opvoeden tot een participatief iemand

OOK JIJ GEBRUIK

KRINGLOOPPAPIER
OMSLAGEN KURSUSBLOCS SCHRIFTEN BRIEFPAPIER

kinder- en jeugdboeken
vredesopvoeding

didaktiek en opvoeding
informatieve spelen

wenskaarten en posters

dagelijks open: 9-18u.
maandag: 12-18u.
zondaq: gesloten

Het winkeltje van INFODOK
hoek Maria Theresiastraat

Bogaardenst raat
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Van de 40000 fietsen die per
jaar in Leuven aanwezig
zijn ·worden er jaarlijks

minstens zo'n 3000 ontvreemd.
Het is moeilijk om tot eksakte
cijfers terzake te komen. Wie
zich baseert op het aantal aan-
giftes van diefstal bij de politie-
dit varieert van 2000 tot 2200per
jaar - vergeet dat er heel wat
mensen geen aangifte doen dat
hun fiets werd ontvreemd. In een
aantal gevallen wordt er on-
middellijk een nieuwe fiets gejat,
in andere gevallen was de ont-
vreemde fiets door de bezitter
zelf gestolen, in nog andere
gevallen maakt de eigenaar wei-
nig misbaar rond de diefstal
omdat het vehikel nog maar
weinig voorstelde.

Door de politiedienst in Heverlee die
zich met het probleem der fietsen-
diefstallen bezighoudt voor het grond-
gebied van Groot-Leuven, worden er
jaarlijks zo'n 1500 teruggevonden.
Ook dat cijfer zegt weinig, omdat velen
die hun fiets zelf terugvinden, ver-
zuimen de politie hiervan op de hoogte
te brengen. De teruggevonden fietsen
die niet direkt aan de eigenaar kunnen
worden terugbezorgd, omdat de taks-
plaat niet present was, worden gesta-
peld in een depot dat vlakbij dit
politieburo in Heverlee gelegen is.
Hoofdinspekteur Wouters, met wie

wij over dit fenomeen een gesprek
hadden, waarschuwde meteen voor
een variante op de genoemde fietsen-
diefstallen, namelijk degenen die naar
'zijn' depot komen en daar de eerste de
beste fiets in goede kwaliteit aanwijzen
als zijnde de hunne. "Wij weten
bijvoorbeeld op welke datum we die
bewuste fiets hebben teruggevonden.
Als nu iemand hier komt beweren dat
die fiets vorige week gestolen is, terwijl
het tuig hier al ettelijke maanden in het
depot staat ...", aldus Wouters.

Paperassen
Toen in 1976 bij de fusie van een aantal
gemeenten tot Groot-Leuven de poli-
tionele en justitiële opdrachten werden
herverdeeld onder de verschillende

Per:jaar wordt minstens 1 fiets op 15 gestolen
deelgemeenten, kreeg Heverlee een
stuk gerechtelijke politie op zijn dak
met onder meer de door hasj- en
andere druggebruikers gevreesde she-
riff Huybers. Ook de zorg van de
fietsendiefstallen in Groot-Leuven
kwam in Heverlee terecht, onder meer
bij de reeds hoger genoemde Wouters.

«Alles bij mekaar blijft er
nauwelijks tijd over om
de daders op te sporen»

"We zijn op dit ogenblik met twee
die de zorg over de fietsendiefstallen
tot onze hoofdbezigheid mogen re-
kenen. We gaan fietsen ophalen die
ergens gemeld zijn, bijvoorbeeld door
mensen die sinds enkele dagen een
vreemde fiets voor hun deur hebben
staan. Dan verwittigen we de eigenaar
als we de taksplaat aantreffen. De fiets
moet worden teruggegeven, rv's (pro-
cessen verbaal) moeten worden op-
gesteld, registers moeten worden bij-
gehouden enz. Veel paperassenwerk
dus. Het is werk voor komputers,
maar in Leuven kunnen we daar
natuurlijk niet over' beschikken. Alles
bij mekaaar blijft er nauwelijks tijd
over om de daders op te sporen. Het
risiko is dan ook erg klein dat deze
betrapt worden ..."
Bij elke verkeersovertreding wordt

door de politie nagekeken of het geen
gestolen fiets betreft. "Recent houden
we iemand tegen die afkomstig was uit
Brabant, maar hij reed met een
taksplaat van Antwerpen. Dat valt
natuurlijk op. De persoon beweerde
dat hij die fiets gekocht had van
iemand, maar hij had geen bewijs van
die aankoop. We hebben dat na-
gecheckt en het klopte, maar die
persoon had die fiets op zijn beurt van
iemand gekocht en die bekende dat hij
de fiets gestolen had. Op dat ogenblik
was die diefstal al twee jaar geleden
gepleegd ... "
Dhr. Wouters merkt op dat vooral

in studentenkringen nogal erg licht
over deze zaken heengestapt wordt.

"Als ze mijn fiets pikken, dan pik ik er
wel een nieuwe ..." Wie betrapt wordt
met een gestolen fiets riskeert een
korrektionele straf van één maand
effektief, wat impliceert dat meh dit
zijn ganse leven meedraagt", aldus
Wouters. Handig inspelend op de
massale werkloosheid voegt hij er listig
aan toe, dat een werkgever die moet
kiezen tussen drie kandidaten, zeker
degene zal laten vallen die met een
strafblad komt aandraven, waar een
diefstal op vermeld staat.
Zelfs het joy-riden wordt door een

wetswijziging uit de zeventiger jaren,
heden op dezelfde manier gestraft als

een diefstal. Voorheen lag het aksent
veeleer op het zich toeëigenen van de
fiets. Men kon de dief niet vervolgen
als deze het vehikel teruggaf in de staat
waarin hij het 'geleend' bad. Soms
worden dieven betrapt bij verkeers-
kontroles, soms herkent de eigenaar
zijn fiets en kan de dief worden
opgespoord. Alles bij mekaar is het
percentage 'opgehelderde' fietsendief-
stallen echter te verwaarlozen.

slachtoffer van een fietsendiefstal op
zijn beurt een nieuwe diefstal pleegt.
Daarnaast wordt er regelmatig een
fiets gejat om een eenmalige route af te
leggen. Vroeger werden er in de buurt
van de militaire kazerne in Heverlee
vele fietsen aangetroffen. Nu lokali-
seert zich dat meer in uitgaansbuurten
en rond het station. Wie in de buurt
van de Oude Markt woont zou, indien
mogelijk, zijn fiets tussen zes uur 's
avonds en achtuur 's morgens moeten
binnenzetten.
Wat de professionele dieven betreft

meent dhr. Wouters dat zij in Groot-
Leuven verantwoordelijk zijn voor de

Verschillende kategorieén
Dhr. Wouters is overtuigd van het
bestaan van heelwat- cirkels - noem
het een cirkuit - waarbinnen het

t.
;;:::;
~;*:.:::~~~:; . ;~:;:;;--,',;. ,~;.:

Donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur kan je in het depot terecht om je gestolen fiets terug te zoeken.

"DISCOUNT ;COpy"
, . '''I, ':.

Tie,nsest'raat~83
(dichtbij Acco en Bibliotheek)

LEUVEN

PVBA Marc Mertens
Diestsevest 72 3000 LEUVEN
tel. 016/2331 20

• ,UI"...-· -, UI ", lJI ; .~. ~~.' ::ft;:
massieve houten tafel vanaf 15991r.' -. , _

bureeltafel (cà. 2.00m. - p.8m.):~lOg9ff."

...
kleerkast vanaf 1599"fr.

reliëfbehang vanaf 199 fr.

per rol van 33 m.
muurverf vanaf 169 fr. v~o.r 3 kg.

, )',

'"beuken schraaq vanaf 179 fr.

"" ,

~~~l
boekenrek vanaf 889fr.

('/

< stoelen vanaf 539 fr.

"'_

de specialist voor de fotokopieën

voor de studenten, tegenwoordig

in alle universitaire steden van.kle~rkastén, boekenrekken, .t~fels, stoelen"en bedden
aan zeer voordelige prijzen. "

België.



in Leuven
Een vierde kategorie van diefstallen

betreft het vandalisme. "Onlangs heb-
ben we een twaalftal fietsen uit de Dijle
opgehaald". Door ons ondervraagd
over de massale diefstal aan de
Manhattan, meer dan twee jaar terug,
waarbij meer dan 50 bromfietsen of
gewone fietsen verdwenen, meent
Wouters dat men maar eens in de
Vaart moet gaan neuzen.

«Het ~ al gebeurd dat
we mensen betrapt heb-
ben van omliggende ge-
meenten die naar Leuven
kwamen om een paar
fietsen op te laden»

Nuttige tips
Wat kan degene, die zijn vehikel uit de
handen wil houden van kandidaat
stelers, nu doen om dit tuig te
beschermen? Wouters hecht veel be-
lang aan het aanwezig zijn van de
taksplaat. "Bij verkeerskontroles mer-
ken we in vele gevallen dat de persoon
in kwestie de taksplaat in zijn binnen-
zak bewaart omdat hij schrik heeft dat
ze gaat gepikt worden." Wouters

verdwijning van 500 tot 600 fietsen per
jaar. Het zijn meestal mooie, nieuwe
fietsen, die we in het Leuvense nooit
meer terugzien en die op rommel-
markten in Brussel of elders te koop
worden aangeboden. "Het is al ge-
beurd dat we mensen betrapt hebben
van omliggende gemeenten die naar
Leuven kwamen om een paar fietsen
op te laden. We hebben ook reeds een
kamionet van Oostende betrapt."

~

Hoofdinsp. Wouters: «Het is belangrijk aangifte te doen van een diefstal»

Als u 18 bent, kunt uzelf bij de Kredietbank een echte
bankrekening openen. Een rekening wals uw ouders er l'en
hebben. Wil' echt op z'n eigen benen staat. mag immers zn
eigt'n hank hebben.

U kunt dan. net als uw ouders. eurocheques en een
eurochequekaart annvrugcn : l'en praktisch en veelgebruikt
bctualrniddcl. Niet alleen in België. maar ook in heel Europa
en nol.! vele andere landen. kunt u ermee winkelen en
uiteraard geld opvragen in dl' banken.

Als u nog geen 21 bent. krijgt u ook dl' Bancontact-
kaart gratis. Dat is l'en erg handige kaart. U kunt er 21t uur
per dag mee aan uw eigen geld. en u kunt er ook mee tanken.

Strikt genomen heeft u dl' toestemming van uw ouders
niet meer nodig om z<:'n rekening te openen. Maar aangezien
I.ij er hijvoorbeeld maandelijks ook U\\· zakgeld zouden
kunnen op storten. praat u er best eens met hen over,

Wat er op het einde. van de maand over blijft. schrijft u
gewoon over naar uw deposirobock]e. Daar brengt het meer
op. Als u dat nog niet heeft. kunt u er altijd nog l'en openen,
bij ons. Of ti kunt dat geld meteen bde,l.!.l.!l'nin KB-Kasbons.
-Mulribons. of -Maxibons. Die brengen nog meer op.

Er ligt l'en folder voor u klaar.
Kom 'rn halen. dan weet u snel hol' interessant
het is l'en echte bankrekening te hebben e®
bij dl' KB. .

Beter bijde bank van hier I::

na een zestal maanden niet is komen
kijken naar zijn fiets, zijn eigendoms-
rechten verliest. Die publieke verkoop
wordt dan bekend gemaakt via de
reklamebladen en ook via Info-Leu-
ven. Men kan hier dan soms splinter-
nieuwe fietsen kopen aan 4000 fr. en
wrakken waaraan nog heel wat deu-
gende wisselstukken vastzitten aan 100
fr.
Ook hier moet dhr. Wouters waar-

schuwen voor misbruiken. "Het is
gebeurd dat we een meisje betrapten
op een gestolen fiets veertien dagen na
zo'n publieke verkoop. Die wist niets
beters te vertellen dan dat de fiets
gekocht was op de genoemde verkoop.
De betrokken fiets was enkele dagen
voor de verkoop ontvreemd en was bij
ons nooit ingeschreven geweest. Fiet-
sen worden trouwens ten vroegste zes
maanden nadat ze hier gearriveerd zijn
te koop aangeboden."

Veto, jaargang 11, nr. 1, dd. 27 augustus 1984 11

I
meent dat de dief er geen belang bij
heeft een nieuwe taksplaat op de
gestolen fiets aan te brengen, omdat
dit meteen het bewijs zou zijn dat hij de
dief is van de fiets. Als de taksplaat op
de teruggevonden fiets aanwezig is,
kan het tuig direkt worden terug-
bezorgd aan de eigenaar.
Een tweede advies van dhr. Wouters

heeft betrekking op het sluiten van de
fiets. "Zelfs als men slechts vijf
minuten ergens binnengaat voor een
krant of een pakje sigaretten ... " Het
beste slot dat men zich kan aan-
schaffen blijkt de ketting met het
hangslot. Dhr. Wouters heeft het niet
gezien in de 'drienummersloten'. "Be-
trapte dieven hebben het mij hier
-voorgedaan hoe ze aan het zien van
inkervingen dergelijke sloten onmid-
dellijk kunnen openmaken. Wat het
nummerslot betreft, maak ik enkel een
uitzondering voor sloten met vier
nummers."

«Ook in Leuven is het
nog maar 15, misschien
20 jaar, dat men ma~al
de fietsen is beginnen
sluiten»
Slechts uiterst zelden wordt volgens

dhr. Wouters gewerkt met een vijl of
iets dergelijks, om de ketting open te
zagen. "Dat valt te veel op, en de dief
heeft, als hij betrapt wordt, met een vijl
in zijn broekzak geen enkel verweer."
In de praktijk wordt de fiets in een

aantal gevallen opgepakt en een straat
verder opengemaakt. Daar dit meestal
's nachts gebeurt - tussen zes uur 's
avonds en acht uur's morgens- raadt
dhr. Wouters iedereen aan, zijn fiets
binnen te zetten gedurende die uren.
Als de fiets toch buitenstaat, maakt
men hem het beste vast aan een paal of
iets dergelijks, zodat hij niet kan
opgepakt worden.

Fietsen merken
Recent is men - voorlopig nog alleen
voor de Leuvenaars - gestart met het
merken van de fiets. Er wordt een
nummer in de fiets ingegrifd, en dat
nummer komt terecht in de rijks-
wachtkomputer, zodat men eender
waar in België onmiddellijk kan vast-
stellen of degene die een gemerkte fiets
berijdt, ook de eigenaar ervan is. Bij
het merkteken behoort een speciaal
pasje, dat men vanzelfsprekend kan
doorgeven. Op de gemerkte fiets wordt
ook een sticker aangebracht waardoor
duidelijk zichtbaar wordt dat de fiets
van een speciaal nummer is voorzien.
"We zijn nog maar een zestal

maanden bezig met het merken, zodat
het nog te vroeg is om van resultaten te
spreken. Nochtans is er nog maar één
aangifte gebeurd van diefstal van een

gemerkte fiets, en we hebben er
ondertussen toch al een 500-tal ge-
merkt, wat toch een sukses mag
genoemd worden. Het merken gebeurt
elke woensdagnamiddag van 13.00 tot
16.00 uur. Men schrijft best op
voorhand in, om niet te lang te moeten
wachten. Op dit ogenblik is het
merken nog gratis.
Het station van Leuven vormt een

probleem apart wat betreft dit thema.
"Elk weekend bevinden zich zo'n 800
fietsen in de fietsenrekken aan de post.
Er is maar plaats voor 400 fietsen. Er
worden daar vele fietsen ontvreemd,
en er worden er ook vele terug-
gevonden. Regelmatig doen we daar
immers kontrole." Het probleem is er
nog komplekser omdat ook de politie
er regelmatig foutief geparkeerde fiet-
sen ophaalt en naar Heverlee brengt.

Publieke verkoop
"Als ons depot hier in Heverlee
volstaat met fietsen gaan we over tot
de publieke verkoop. Dit is toegelaten
krachtens een wet die bepaalt dat wie

Witte fietsen
Als wij dhr. Wouters om zijn opinie
vragen over de 'witte-fietsenplannen'
uit de zestiger jaren, zegt hij wel een
voorstander te zijn van het gratis
uitlenen van fietsen aan mensen wiens
fiets recent werd gestolen. Wouters
denkt hierbij niet enkel aan het
humanitair aspekt, maar beziet dit
voorstel ook preventief. in de hoop dat
deze mogelijkheid mensen belet op
hun beurt een fiets te ontvreemden.
Als bij dit uitlenen naam en adres
genoteerd wordt van diegene die de
fiets aldus een tijd gratis mag houden,
dan kan het systeem lukken, zegt hij
Wouters geeft een systeem van witte

fietsen in Leuven welgeteld veertien
dagen overlevingsmogelijkheid. "Vroe-
ger kon iedereen zijn fiets zomaar
ongesloten laten staan. Ik herinner mij
nog toen ik jong was dat iemand zijn
fiets de hele week aan de bakker zijn
deur liet staan, om naderhand te
beseffen dat hij zijn fiets op die plek had
vergeten. Ook in Leuven is het nog
maar 15, misschien 20 jaar, dat men
massaal de fietsen is beginnen sluiten,
met steeds zwaardere sloten."
Als we het gesprek willen afsluiten,

wijst Wouters nog eens op een ander
motief waardoor fietsen wel eens plegen
te verdwijnen. Wie op stoepen de
doorgang belemmert door er massaal
fietsen te plaatsen loopt het gevaar dat
de politie er een aantal meeneemt. De
eigenaar wordt dan wel verwittigd,
maar krijgt dan wel een boete aan-
gesmeerd. Ook roept Wouters iedereen
op, die fietsen ergens dagen aan een
stuk ziet staan (bijvoorbeeld op kam-
pussen, scholen en andere plaatsen) dit
te melden aan zijn politiekantoor,
Waversebaan 66, 3030 Heverlee, aan
zijkant van het oud gemeentehuis (tel.
016/22.51.28).

LV

Standaard Boekhandel
als het om boèken gaat ...

Waar je ook gaat studeren. welke studierichting je ook kiest,
zonder kursussen en studieboeken sta je nergens. .
Bij Standaard Boekhandel kan je steeds terecht met je
boekenwensen.

• de leeIboeken die je nodig hebt
• een ul1gebrelde keuza een wetenschapPelijke en populaIr-
wetenschappelijke boeken

• pock .... woordenboeken, naslagwerken
• een ~eldlenat voor om het even welk
boek uit binnen- en buitenland

• blbIlogl'lltieln en andere
Informatiebronnen

dus: als het om boeken ...
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Politiek en Kultureel
verzet in Turkije

Het Internationaal Ontmoetingscentrum,
dat reeds tekende voor interessante dossiers
over 'Politieke vernieuwing onder Mitter-
rand', 'Berlijn', 'Nieuwe aktie middelen',
'Zelfbeheer' , 'Autonome bewegingen' enz ...
heeft nu een nieuwe parel aan zijn uitgave-
ketting toegevoegd. Men heeft de aktuele
situatie in Turkije aandachtig bestudeerd.
Voornamelijk twee onderwerpen komen

hierin aan bod. Enerzijds een analyse van
het hypokriet en zelfs leugenachtig beleid
van Tindemans en co ten aanzien van
Turkije, anderzijds worden de mogelijk-
heden bestudeerd om vanuit basissocialis-
tisch perspektief een alternatief te bieden
aan de. huidige diktatuur. Over dit tweede
punt schrijft Roger Jacobs in de inleiding
het volgende: «Doorheen ons engagement
zijn we tot de overtuiging gekomen dat
alternatieve modellen in een Derde Wereld-
land zoals Turkije slechts kans op slagen
hebben als ze aansluiting vinden bij het
diepgewortelde .kultuurpatroon van een
volk.

Dat blijkt ook uit het interessant gesprek
dat we voerden met Toon Gailly, o.a. aktief
in het Brusselse immigrantenmilieu, die in
zijn veldwerk vaststelde dat hiërarchische
gezagsverhoudingen konstitutief zijn voor
het Turkse kultuurpatroon, wat niet direkt
in de kaart speelt van een basissocialistisch
projekt. Daar staat dan weer tegenover dat
de kollektieve dimensie evenzeer een vast
bestanddeel uitmaakt van het alledaagse
leven van een Turk: er wordt niet gerede-
neerd in termen van 'ik', maar wel van 'wij',
de groep heeft duidelijk de bovenhand op
het individu. Deze aansluiting bij de
volksmentaliteit werd grotendeels gemist
door de basissocialistische groepen in
Turkije zelf: in een ideologische slogantaal
liepen zij storm tegen een granieten muur
van vastgeankerde ideeën en onverschillig-
heid en gingen eraan ten onder.
Gelukkig heeft dit een leerproces opgang

gebracht waarbij men tot de konklusie
kwam dat socialisme geen kwestie is van
ideologisch aktionisme, maar wel van
hardnekkig en konkreet basiswerk waarin
alternatieven voor de bestaande orde
zichtbaar worden.

Alleen kunstenaars schijnen tot nog toe
erin geslaagd te zijn, om vanuit het inspelen
op bepaalde aspekten van de traditionele
kultuur door te dringen tot in de kern van
de volksziel en daar het entoesiasme voor
een progressief socialistisch alternatief aan
te wakkeren...» Het dossier telt 60 blz. en
is te bestellen via IOC, Lazarijstraat 6,3500
Hasselt. Tel: 011125.23.41. De kostprijs is
100 Bfr.

KRITAK
boekhandel

Militarisme
in de Euregio

De Vlaamse vredesbeweging heeft het
afgelopen jaar duidelijk veel interesse
betoond voor de aanwezigheid van het
militarisme in de eigen streek, en heeft
hierdoor de aandacht van de beweging
pogen te diversifiëren in plaats van het
louter gericht zijn op de raketten.
Naast initiatieven van de Vlaamse Vre-

desuniversiteit (studies zoals 'Antwerpen
werkt militair') en van het Leuvense VAKA-
komité ('Het hellend vlak van het militair.
fatsoen. De aanwezigheid van het militarisme
in het Leuvense arrondissement'y is er nu een
publikatie van een groep vredesaktiegroe-
pen uit het oosten van het land, die zich
hebben gebundeld in de EUREGIO.
Meer specifiek groeperen zich onder deze

naam aktiegroepen uit een territorium dat
een stuk grondgebied uit België, Nederland
en W-Duitsland omvat, gelegen tussen
Maas en Rijn.
Samen heeft men dit dossier 'Militarisme

in de Euregio' opgezet. Het bevat 61 blz.
informatie over alle soorten militaire p~o-
jek ten in dit gebied. 'Gedurende twee jaren
hebben wij informatie over militaire projek-
ten uit onze regio verzameld. We geven een
geografische situering van militaire objek-
ten, beschrijvingen van de belangrijkste
wapensystemen en de funktie van deze
systemen in de militaire NATO-struktuur',
aldus de inleiding.
Dit boek is te bestellen bij Eu regio-

aktiegroepen tegen militarisme, Ambacht-
schooistraat 19, <3500 Hasselt. Tel: 011/
25.42.62.

Over macht
In facultatief, het informatieblad van de
faculteit voor mens en samenleving worden

KR.TAK
meer dan alleen maar een boekhandel

Vesaliusstraat 1 • 016/23.12.64

De vredesbeweging zaekt naar nieuwe aktiestrategieën na de mars.

in de laatste twee nummers de spots gericht
op het fenomeen macht. De betreffende
nummers zijn al een tijdje uit maar wegens
de vakantie en de voorafgaande blok- en
eksamenperiode (met de bijhorende werk-
loosheid van de redaktie) nog niet aan
bespreking toe geweest.
In het nummer 46 (maart '84) schrijft

Georges Wollants over' 'de gevaarlijke
(on)macht van de hulpverleners'. Hij be-
schrijft dit fenomeen als onherroepelijk
verbonden aan elk hulpverlenend beroep.
Vanuit Jungiaanse visie zijn er steeds

twee tegengestelde fenomenen werkzaam
binnen de persoon. Zo is een psychiater ook
altijd een beetje gek, een leerling voor een
stuk leraar en vice versa. Zo ook is iedereen
die een zekere macht heeft tegelijkertijd een
beetje onmachtig. Er ontstaat echter pas
een probleem wanneer één van beide polen
genegeerd wordt, in de woorden van
Wollants: wanneer we van onszelf ver-
vreemden.
In de hogervermelde (hulpverlenings)-

kontekst komt dit vooral tot uiting in de

betutteling van de cliënt (of patiënt) door de
deskundige. De auteur trekt vervolgens ook
de lijn van het microvlak door naar het
macroniveau waar deze toestanden maat-
schappelijk geïnstitutionaliseerd worden.
De gevolgen hiervan en wat men er aan kan
doen wordt ook geschetst.

B.P. De Roeck, en hiermee zijn we bij
facultatief 47 beland, beschrijft macht
vanuit een andere hoek. Bij hem komen
vooral de verschillende vormen en aspekten
van macht naar voor. Vanuit een Gestalt-
visie werd ook een oefening opgenomen.
Voor de leek zal die op het eerste gezicht
nogal 'naïef' lijken.
Verder zijn in beide nummers ook nog

een aantal beknopte boekbesprekingen'
opgenomen evenals informatie over leer- en
vormingsprogrammas. Het laatste zal op
dit ogenblik wel achterhaald zijn.
Voor meer inlichtingen kan men terecht

bij de faculteit voor mens en samenleving
(FMS), Stationstraat 82, 2300 Turnhout.
Tel: 014/41.69.46.

Fonoplaten DISCO-BAR

De snelste platenzaak in het Leuvense

Speciaalzaak voor DJ's, Dancing,
studenten, enz.

POP-FOLK-JAZ~-OLDIES

Videotheek VIDEOFUN

Filmverhuur VHS en Video-apparatuur
Uitgebreide keuze
Steeds de nieuwste films in voorraad

Mechelsestraat 35
tel. 016/233895

misschien de literairste.
wellicht de sociaalste

ongetwijfeld de politiekste
en dan hebben we het nog niet over onze afdelingen
ecologie/feminisme/landeninformatie/pedagogie/
engelse en amerikaanse pockets/filosofie/poëzie/

en modern antiquariaat

I.._------,,---------_ ....... -- .. -- -- -----------_ .. -------. -_.- .... _.'-_ .... -.---_.-- ...--'

Iport/hop
d./m.t Iport

Alles voor elke sport

NAAMSESTRAAT 17-19
3000 LEUVEN
tel. 237572

Mgr. LADEUZEPLEIN 4
3000 LEUVEN
tel. 233626

Besnaren en herstellen terwijl U wacht
-10% zelfs bij de kleinste aankoop.
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Geen geld
voor geweld

De initiatiefnemers van de 'aktie vredes-
belasting', de vzw Vredesaktie hebben een
dossier uitgebracht met zeer gedetailleerde
informatie over de genoemde aktievorm
tegen het militarisme. 'Ik kan in geweten
niet langer aanvaarden dat jaarlijks bijna
10% van mijn belastingen wordt gebruikt
om de wapenwedloop financieel te onder-
steunen'. Dat is het motto voor deze
'defensiebelastingweigeraars' om jaarlijks
500 Bfr. aan de fiskus te onthouden. Dit
bedrag wordt gestort op de bankrekening
van de vzw.
Indien in de toekomst de overheid ermee

akkoord gaat - het betreft een gemiddeld
percentage van het belastingbedrag dat een-
ieder normaliter via de fiskus uitgeeft via
het Ministerie van Defensie - dat dit
bedrag voor vredelievende doeleinden
gebruikt wordt dan wordt het totale)edrag
overgemaakt aan de staat. Ondertussen
doen reeds meer dat 1000 mensen mee aan
de' Aktie vredesbelasting'. «Dat is een goed
begin. Maar hoe meer mensen zich bereid
verklaren om deze aktie te voeren, des te
sterker zal de mogelijke impakt zijn op de
beleidsmakers».
Voor de volgende jaren hoopt men dat er

5000 mensen zullen meedoen. De brochure
telt 75 blz. en bevat gedetailleerde informa-
tie bij elke stap die dient te worden gezet, dit
wil zeggen dat nogal veel aandacht besteed
wordt aan 'fiskale dokumentatie'. Meer
informatie bij Vredesaktie vzw, Boeren-
krijglaan 53, 3180 Westerlo. Om de bro-
chure aan huis te krijgen dient er 50 Bfr. te
worden gestort op rekening 00 I - 1281217
-20.

Oikonde
Het jongste nummer van Oikonde (tijd-
schrift van de gelijknamige organisatie) is
volledig geweid aan het fenomeen land-
loperij. Er worden cijfers gegeven over het
aantal landlopers dat België rijk is, de
verdeling over de verschillende leeftijds-
kategorieën, de instellingen, soorten land-
lopers en faktoren die maken dat iemand
landloper wordt. .. Een opmerkelijke vast-
stelling is dat jongeren blijkbaar meer de
weg gevonden hebben naar onthaaltehui-

zen (i.p. v. onmiddellijk in Wortel of Merks-
plas te belanden). Anderzijds moeten we
vaststellen dat België nog zowat één van de
enige landen is dat 'zijn landlopers' opsluit
(p. 26).

vanaf maken. Ze hebben namelijkenkel een
interview overgenomen dat alweer drie jaar
geleden verscheen in het tijdschrift 'Thuis-
lozenzorg' (jg. 2, nummer 2, 1981). Ander-
zijds krijgt men het beeld van de traag
malende wetgevende molen voor ogen.
Reeds ettelijke jaren wordt vanuit diverse
hoeken gewezen op de moeilijkheden opdit
terrein maar blijkbaar is niemand van de
dames en heren in Brussel geïnteresseerd
om hiervan eens werk te rnaken. Een

Alles bij elkaar bevat het nummer geen
nieuwe informatie. Hiervoor zijn twee
mogelijke verklaringen te geven. Enerzijds
zou men kunnen denken dat de mensen van
Oikonde er zich gemakkelijk hebben willen

John Gardiner, zondêr
fotograaf Carel de Vogel wordt upnnrtrptfpprn

verjaardag
verliefd" of zo maar ...

een verrassing

Canon

FOTO
3000

BOWLING CENTER LEUVEN

gadget shop

Naamsestraat 89
3000 Leuven
Tel.: 016/20.01.45

vanderkelenstraat 8
016/239802 leuven

duizendtal (weliswaar ekonomisch zwakke)
stemmen blijken toch maar niets te zijn in
dit landje.
Voor meer inlichtingen betreffende deze

publikatie kan men terecht op de Tiensevest
17,3200 Kessel-lo. Tel: 016/22.96.13.

Politie-infiltrant
in de vredesbeweging
De Radikale Criminologen hebben een
dossier samengesteld over de mysterieuze
figuur van John Gardiner, die in april
jongstleden op het vredeskamp van Weens-
drecht (dichtbij een militaire basis waar de
Nederlandse raketten wellicht zullen wor-
den opgesteld), bekende dat hij gedurende
een vijftal maanden geïnfiltreerd was in het
aktiekamp en er spioneerde voor de
Nederlandse en Amerikaanse politiediens-
ten.
In eerste instantie noemde hij als op-

drachtgevers namen als National Security
Agency (NSA) en Binnenlandse Veiligheids-
dienst (BVD), respektievelijk een Ameri-
kaanse en een Nederlandse veiligheids-
dienst. Gardiner bekende ook dat hij
betrokken was bij de diefstal van munitie
uit de Belgische rakettenbasis in Florennes,
waarover enige dagen daarvoor nogal erg
kompromitterend in de pers was bericht
geworden ten aanzien van de Belgische
vredesbeweging. Ondertussen is Gardiner
in Nederland aangehouden wegens bezit
van munitie, en zal hij wellicht aan België
worden uitgeleverd om er terecht te staan
voor deze wapenroof.
België heeft zijn uitlevering gevraagd en

een rechter in lager beroep heeft in Breda
(Ndl.) uitgewezen dat er zich niets verzet
tegen deze uitlevering. In mei jongstleden
moest Minister van Binnenlandse Zaken
Rietkerk in het Nederlandse parlement
echter toegeven dat Gardiner als tipgever
betaald werd door de Nederlandse Binnen-
landse Veiligheidsdienst.
Het dossier 'Het geval Gardiner. Politie-

infiltratie in de vredesbeweging' zet alle
beschikbare gegevens terzake nog eens op
een rijtje en is een absolute must voor
diegene die door dit duistere bos enige
bomen wil zien ... Te bestellen via Postbus
'11, Leuven met bijvoeging van een briefje
van 50 Bfr. plus een postzegel van 12 Bfr.
De brochure telt 54 blz.

Vier automatische banen A.M.F.
Snooker - Pool - Golf-

Biljartzaal
Carambole

Ekstra voordelige prijzen in de namiddag
T-shirts en sweatshirts klaar terwijl u wacht

~.ERTENS
I••".n

ikon
OLYMPUS

MINOLTA

ERKEND VERDELER VOOR LEUVEN
* Uw kleurfoto. film ofdia vandaag binnen voor 18.15 u - morgen klaar om 14.00 u* Pasfoto's in sekonden

ccde rnorkt
39 kuven
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NIEUW REISBUREAU
TE LEUVEN

VAARTSTRAAT 10
3000 LEUVEN ""
016/22.97.68.
telex 63116 een suksesvolle vakantie

wereldwijd

in winter en zomer

specialiteit: Roemenië

aantrekkelijke
prijzen

016/23.43.07
Voornleer u beslist, loop even ons kantoor binnen

in de Louis Melsenstraat 17 te Leuven. .

SPECIAAL VOOR JONGEREN
Onze transalpino ticketten voor jongeren onder de 26 jaar.
Kortingen tot 50% op het internationaal spoorwegnet.
Interrailkaarten : voor 8.400 Fr. reist u heel Europa rond

gedurende één maand. .
Or.ganisatie van busreizen, met of zonder overnachting.

Bussen van 25 tot 77 personen.
Jeugdtarieven op lijnvlucht naar verschillende Europese
bestemmingen tot 75% goedkoper dan het normaal tarief.

Skivakanties in Frankrijk - goedkoop en uniek.

Voor VORSERS, AKADEMISCH PERSONEEL, NFWO'ers
en familieleden die samen reizen.

Studiereizen naar het buitenland, maar vooral de U.S.A
is onze specialisatie - Abonnementen
USA-luchtvaartmaatschappijen -

huurwagens - hotelvouchers.

Vraag het aan onze specialist
Jean-Pierre Gosiau
Wij maken uw reis

uolledig op moot zoals u uerkiest.

Reizen 2000
L. Melsenstraat 17
3000 Leuven
Tel.: 016/23.43.07

Tramlaan 132
1960 Sterrebeek
Tel.: 02/731.56.28

"

1.'1
J, ~ .~

GRATIS
soep, brood, groenten, .
frieten of aardappelen
salad bar en water

bij uw
SPAGHETTr: 95 fr.

DAGSCHOTELS: 145 . 170 fr.
BIEFSTUK: 205 fr.
sen-servtee Restaurant Georges
Hogeschoolplein 15, Leuven

Alle weekdagen van 12 tot 13.30 u.
Zondag van 12 tot 13.30 u.

. Zaterdag gesloten.

daarom ... FAKBA·RTEOLOGIE,

CD•
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Wijzigt toch. Zie daarvoor aan de
valven.
Kremlin: incrowd-terminologie voor
de gebouwen van Letteren en Wijs-
begeerte. De Russen zijn nu buiten-
gezet en worden systematisch ver-
vangen door Agalevers. Vragen naar
Louis of Francis.
Kring: ronde.
Kringblad: voorbeeld van een partici-
patief medium. Iedereen kan erin
schrijven. In de praktijk samengesteld
door twee personen. Toch zeer nuttig
voor allerlei kringnieuws en de laatste
nieuwe roddels.
Kringkaffee : pleisterplaats van de
kringstudent. Doorgaans meer sukses
in het begin van het jaar. Interessante
begin plaats voor de jacht op het
andere geslacht.
Kringraad: deelraad van de ASR, waar
studenten van alle kringen samen-
komen om over het universitair onder-
wijs en over de kringaktiviteiten na te
denken. 's Meiersstraat 5.
Kulakkers: studenten die vanuit Kort-

I

rijk getransfereerd worden. Herken-
baar aan hun ontheemd gedrag.
Kursus: gekend, zeker.

Lawaai: normaal verschijnsel in Leu-
ven. Vooral om 2 à 3 uur 's nachts.
lief: plaatst de student (m/v) voor een

I

Studententaals

naar zijn resultaten, maar naar de aard
en het aantal van zijn nevenaktivi-
teiten.
Brossen: door allerlei omstandighe-
den, vreemd aan de persoon in
kwestie, niet aanwezig kunnen zijn in
de les.
Buis: heet een synoniem van fles te
zijn. Schijnt gekend van het middel-
baar.

. Plechtige kommunie
Dekaan: opperhoofd van de fakulteit.
Aanspreken met edelachtbare profes-
sor.
De Sjarel: gekend van de uitdrukking
"De Sjarel is daar". Student met
pensioenproblemen. Nuttig voor aller-
lei info over studeren en Libanon.
Die van 33: groep personen die met
weemoed aan "die goede oude tijd"
terugdenkt. Houden daarom allerlei
nostalgische aktiviteiten,
Die van 68: uitstervend ras. Geken-
merkt door baard en geitewollen
sokken. Hadden belangrijke urbanis-
tische funktie: de vervanging van de
kassei door asfalt.
Diploma: stuk papier waar water en
bloed voor gezweet wordt. Eens ver-
worven blijkt nu juist die richting niet
meer in trek te zijn op de arbeids-
markt.

Diskoteek: zoals in het algemeen
korrekt nederlands.
Doop: komt in de alternatieve milieus
voor de plechtige kommunie. In de
Leuvense universiteitsgemeenschap
komt de doop er echter na. Wordt
schrikwekkend voorgesteld, maar de
laatste dode dateert al wel van enkele
jaren geleden.
Eksamen: vuurproef op het einde van
het jaar. Suggestie: pillen slikken en
flauw vallen op het eksamen.
Faculty Club: bekend van het studen-
tenlied "hup, hup, hup, naar de faculty
club". Eethuis van de professoren.
Gelieve genoeg geld mee te nemen.
Fakulteit: administratief geheel, dat
meestal één studierichting omvat (bv.
geneeskunde). Soms konglomeraat
van allerlei wetenschappen (bv. Lette-
ren en Wijsbegeerte). Het stempeltje
"hij is van ..." draag je ten eeuwigen
dage met je mee.
Fakulteitskring: ook de studenten
organiseren zich per fakulteit. Die
fakulteitskring organiseert dan ook
allerhande studentenaktiviteiten. Zij
bevat "specialisten" in sport, kultuur,
enz. Voor raad of hulp kan je meestal
daar terecht. In het begin van het jaar
organiseert de kring ook vaak onthaal-
aktiviteiten. Voor meer details, blijf
Veto lezen.

Fakulteitsraad: beslissingsorgaan van
de fakulteit.
Fiets: favoriet verplaatsingsinstru-
ment in Leuven. Helaas ook bij niet-
bezitters van fietsen. Dus: nooit los
laten liggen.
Film: na TD veel voorkomend tijd-
verdrijf - naast de kornmerciéle
filmzalen draaien heel wat verenigin-
gen en kringen ook nog "de betere
film". Te volgen in Veto en Stuc voor
Stuc.

Filosofie: de wetenschap over het
wezen en de essentie van het zijn der
zijnden en zijn zijnsgrond ten opzichte
van het niet-zijnde. Verplicht aan alle
fakulteiten ter oplossing van het
werkloosheidsprobleem bij de filo-
sofische fakulteit.
FKK: Financiële Kontrole Kommissie
- orgaan van de vrije verenigingen
(zie aldaar).
Frieten: soms in de Alma - zeggen:
eindelijk nog eens frieten.

Hallen
Gastkollege :wanneer een prof te lui is
om zijn kollege voor te bereiden,
nodigt hij een gastprof uit. Die wordt
voorgesteld als autoriteit op het be-
treffende terrein, maar die spijtig
genoeg nooit bij de grote massa de
nodige erkentelijkheid heeft gekregen.
Wedden dat hij "een ongetwijfeld
boeiende uiteenzetting" geeft.
Gemeenschapshuis: huis waar alter-
natieve studenten in een soort kom-
mune voor een gezellig 'kot' zorgen.
Doorgaans ook goedkoper dan de
gewone 'koten'.
Halftime: voor de gelukkigen die
halfweg de studies geraken, worden
allerlei festiviteiten georganiseerd.
Hallen: in de Naamsestraat. Tijdens de
middeleeuwen waren daar de laken

hallen gevestigd. Ook nu nog worden
daar de lakens uitgedeeld. Indien je
van plan bent te sterven, moet je je
daar eerst laten uitschrijven.
Huisvestingsdienst : in de Jan Stas-
straat. Houdt een oogje in het zeil op
de kotenmarkt. Als er problemen I

zouden zijn met je kotbaas kan je daar
altijd terecht.
[SOL: staat voor de raad en het huis
waar de buitenlandse studenten bij-
eenkomen. In het huis is ook een bar.
met pingpongtafels. Als je je horizon
wil verbreden, kan je daar naar toe.

De russen komen '
Jobdienst : als je last hebt om je studies
te betalen kan je daar terecht voor een
studentenjob. Gelegen in de Bogaar-
denstraat.
Juridisch advies: voor allerlei juridi-
sche problemen kan je daar om raad.
Trouwen, scheiden, het aankoop-
kontrakt van de kinderen, leger en wat
nog meer. Ook in de Bogaardenstraat.
Kampus: architektonisch zelden ele-
gante samenbundeling van universi-
teitsgebouwen.
Kantus: zangfestival. Gekenmerkt
door een ondervertegenwoordiging
van het vrouwelijk volkje. Wordt
gekornpenseerd door overmatig
drankgebruik.
Kindertjes: wil wel eens voorvallen.
Kot: minder deftige term voor studie-
adres. De feitelijke situatie van de
verblijfplaats speelt daarbij geen rol.
Kotmadam: stoer vrouwmens. Helaas
aan het uitsterven. Bakte geregeld
pannekoeken voor de studenten. Lette
op de nachtelijke uitspattingen. Ver-
wittigde de ouders van kontakten met
het andere geslacht. Krijgt nu nog een
standbeeld op de Oude Markt.
Kollegerooster: niet van buiten leren.

dilemma: 1) thuis zeggen dat je veel te
hard moet studeren, zodat je geen tijd
hebt om je met dergelijke wissewasjes
bezig te houden; 2) ten opzichte van
studiegenoten reggen dat je 'het' elke
avond met hem/haar doet.

Mis ...
M: ... voor wie niet mag weten of hij
gedelibereerd is.
Maatschappij: sommigen beweren bij
hoog en laat dat de universiteit daar
totaal los van staat. Voorwaar, voor-
waar, wij zeggen u dat zij de valse
profeten zijn.
Maria-Theresiastraat: voor wie geen
lief heeft. Feestelijk verlichte raam-
pjes. Zonder geld, gelieve (periodiek)
te onthouden.
Medisch Centrum: gekend van de
reklameslogan "Voor een griepje klein
en fijn, moet je bij het Medisch
Centrum zijn". Voor allerlei lichame-
lijke problemen zeer aan te raden.
Degelijke en vrij goedkoop. Ligt in de
Bogaardenstraat. Je kan er ook dege-
lijke brochures krijgen.
Monitoraat: hulp voor eerstejaars bij
de studie. Bijna elke fakulteit heeft
zoiets. Denk niet te snel dat je alles w
wel zal kennen!
Numerus c/ausus: daarrond zal dit jaar
nog heel wat te doen zijn. Informatie
volop te krijgen voor geregelde lezers
van Veto.
Onderscheiding: indien puur natuur-
talent trachten te strikken - indien
blokker prestaties minimaliseren:
"Als ik zo hard zou studeren, haalde ik
ook onderscheiding".
OSO: Overkoepelende Studenten Or-
ganisatie van Ekonornika en Rechten.
Oude Markt. niet alleen geografisch,
maar ook kafetarisch centrum van de
stad. Uitgaansbuurt bij uitstek tenzij je

(vervolg van p. I)

- ligt in de Tiensestraat (vragen aan
politieagent). Winkel waar je lid wordt
en op die manier heel goedkoop alle
studentenmateriaal kan kopen. In het
begin van het jaar overspoeld door
studenten en -innen die per se de eerste
dag hun kursustekst willen. Raad:
vroeg opstaan om voorin te staan.
Administratieve sekretaris: Elke fakul-
teit heeft zo'n eksemplaar. Term
verklaart zichzelf.
Aggregatie: lerarenopleiding. Nog niet
voor eerstejaars.
Akademisch kwartiertje: eigenaardige
gewoonte der proffen om aan arbeids-
duurverkorting te doen. Wanneer de
inkorting de 15 minuten overschrijdt
moet iedereen de zaal verlaten, zodat
de prof voor straf geen geld krijgt.
Akademische Raad: tweede hoogste
instantie van de universiteit. Beslist
onder andere ove ralle onderwijspro-
blematieken,
Akademische sekretaris: specimen dat
op elke fakulteit zit. Daar moet je zijn
voor allerlei problemen in verband
met keuzevakken, lesroosters, vrij-
stellingen, ...
Akademische zitting: zonder avond-
kledij te vermijden. Doorgaans ge-
volgd door receptie.
Aktiekomitee: gewoonte van de stu-
denten om zich te organiseren. Kun-
nen zich zo kreatief bezig houden met
ergens tegen te zijn.
Alma: 1) Afkorting van Alma Mater,
d.i. de geleerde naam voor "ons
unief" . 2) gerenommeerd of berucht
spijshuis (alnaargelang je smaak).
Over de stad zijn er verschillende
vestigingen verspreid. Hun doel is de
student goedkoop eten te bieden. Om
er te raken: 's middags de anderen
volgen.
Alma Mater: zie Alma
Arenbergwoonwijk : (in de volksmond
Cité): Wijk met studentenhuisvesting
aan de kampus positieve wetenschap-
pen in Heverlee.
ASR: (Algemene Studenten Raad).
Overkoepelende samenwerking tussen
de verschillende kringen. Zorgt voor
allerlei_ organisaties voor de gehele
srudenienscrneenschap en verdedigt
de studenten belangen in de universi-
"teitsstrukturen.
A. V. : bekend van 2 uitdrukkingen: 1)
"morgenavond is er weer nen A.V.":
Algemene Vergadering van de kring.
Iedere student kan dan zijn zegje doen
over het kringbeleid. 2) "in den A.V. is
er weer ne film": Auditoria Vesalius
- liggen op de kampus sociale
wetenschappen en zijn bekend voor
allerlei avondaktiviteiten,

Abalalabamba
Bamba: veekeuring op TD's. Sociolo-
gisch gezien belangrijke ontstaans-
grond van huwelijken. Zeer populair.
Betoging: frekwente samenscholing
van meer dan 2 personen. Je moet er
ooit eens aan meegedaan hebben.
Bezetting: ontevreden studenten die,.
vaak gesteund vanuit een aktiekomi-
tee, ergens niet meer buiten willen.
Bib: voor ouderejaars.
Bisser: doen hun jaar nog eens om de
stof beter te kennen. Kunnen nuttige
info geven, maar af en toe eens met een
korreltje zout te benaderen. Bijten
niet.
Blokken: aktiviteit gesponsord door
Lego. Bestaat eruit kursussen op
elkaar te plaatsen en te zuchten.
Andere term: studeren.
Bomans: zei ooit iets van de strekking:
de ware student wordt niet beoordeeld

Porren maar
Paaseksamens : geen eieren voor stu-
denten in die periode, en ze zijn
bovendien niet zachtgekookt.
Pamflet: geregeld verstrekt leesvoer.
Werd niet meer gelezen. Daarom krisis
in de grafische sektor.
Partieels : de eerstejaars krijgen na de
eerste helft van het akademiejaar een
voorproefje van de martelingen op het
einde. Interessante toetsing van de
mogelijkheden. Niet paniekeren als
het niet denderend was. Info zal in de
loop van het jaar wel volgen.
Peda: samenbundeling van koten.
Meestal eigendom van de unief of
geestige geestelijken. Verzekerde kon-
trole.
Persdokumentatiecentrum : ook dat is
er in Leuven. Als je over studenten-
problematieken allerhande info wil,
kan je terecht op de 's Meiersstraat 5.
Plakken: veelvuldig beoefende nacht-
aktiviteit door de georganiseerde stu-
dent. Geen tooghangen, maar het
ophangen van affiches. Gebeurt in
ploegen. Het bezien waard.
POK: Permanente Onderwijs Kom-
missie - klubje dat binnen de fakulteit
de onderwijsproblemen behandelt.
Por: bestaat uit de elementen van een
vrouwelijke student. Wordt sinds 'die
van 68' gelukkig genoeg niet meer
minderwaardig geacht. Gelukkige ten-
dens: steeds grotere aantallen aan de
unief. Negatief: hokken samen in
dezelfde fakulteiten.
Preses: koördineert de kringaktivitei-
ten. Ziet zichzelf vaak als representa-
tief voor alle studenten. Kan echter
ook vaak heel goed zijn.
Presidium: het verzameld ploegje van
intellektuele studenten dat de kring-
aktiviteiten organiseert.
Prof: tegengestelde van amateur. Te
beklagen wegens hongerloon. Kan
zich gelukkig boven het socio-vitaal
minimum werken via buitenuniversi-
taire aktiviteiten. Zal de vraag die je
stelt steeds "tegen de volgende les
bestuderen". Vergeet dat wel eens.
Raad van Beheer: opperste orgaan van
de universiteit. Geen inkijkrecht voor
studenten.
Raad voor studentenvoorzieningen: or-
gaan dat de sociale sektor (Alma, ...)
beheert.
Raketten: gelukkig (nog) niet in Leu-
ven. Stokpaardje van de rektor.
Rektor: op hoop van de zegen Gods
bedrijfsleider van de KUL.
Repetitor: privee-personen die een
centje bijverdienen door je studie te
begeleiden. Zelden effektief. dus op-
gepakt met het investeren. Vertrouw in
eerste instantie op het monitoraat.
Revolutie: bijna in '68. Zal er naar het
schijnt ooit komen, De studenten
wachten af.
Revue: organisatie van kringen waar-
bij proffen middels een toneelstukje in
hun hemd gezet worden. Toegestane
uitlaatklep.

Hoe student? Waar ...
Sabbe: redder in nood voor elke
student in problemen. Zich wenden tot
de Hallen in de Naamsestraat.
Schacht: denigrerend woord voor
eerstejaarsstudent.
Scorpio: Socio-Culturele Organisatie
voor Regionale en Pluralistische Infor-
matie-Overdracht. Lokale radio met
veel info, vooral voor studenten. Te
vinden op 101,6.
Seks: mag eigenlijk niet.

(wordt vervolgd in nr. 2)
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PA(NT fciële ondersteuning vanuit het Stuc
zelf. Vorige projekten hadden te
maken met fotokopie-kunst (jawel !),
kotkunst enz. Dit jaar wordt gewerkt
rond België: BELGIUMMYTHOLOGY,
maar dat lees je wel in een ander artikel
in deze Veto.

't Stuc achtste jaargang
Zelfs voor onverstoorbare

blokbeesten en andere ge-
heelonthouders in het

Stuc" de naam van het gebouw
en meteen ook de roepnaam van
de achterliggende organisatie:
Kultuurraad der Leuvense stu-
denten vzw, een begrip ge-
worden in Leuven en trouwens
daarbuiten. Een kijkje in het
knipselarchief van het Stuc (een
viertal volle mappen, voor zeven
jaar werking) wijst al vlug uit dat
het Stuc steeds meer in de
regionale en nationale nieuws
komt: als co-organisator van het
Klapstuk-festival, als belangrij-
ke 'leverancier' van kulturele
evenementen in het Leuvense,
als druktemaker binnen het an-
ders zo monotone Vlaamse kul-
tuurlandschap, of om de van tijd
geuite wanhoopskreten in ver-
band met de vereiste subsidië-
ring van werking en personeel.

Moraal
Het Stuc biedt je op verschillende
terreinen de kans iets te doen met je
vrije tijd waarover je achteraf géén
spijt hoeft te hebben: da t bewijst het
groeiend aantal steunende leden (met
zo'n steunkaart betaal je een derde van
de prijs minder en geraak je in de
donkere kamers, in de repeteerruimte,
videoruimte ... ), toeschouwers en geïn-
teresseerden (Stuc voor Stuc heeft een
maandelijkse oplage van 8000 eksern-
plaren, overal in Leuven gratis te
verkrijgen). Maar aan jou de keus
natuurlijk.

.NO\R
ZWlAT

Wim de Mont

Denaam Duveaux zal door
velen schouderophalend
onthaald worden, noch-

tans tekende deze knaap al een
paar' opvallende albums vol.
Onlangs voegde hij Beyrouth aan
zijn lijstje toe en zonder al te veel
te overdrijven mag toch gesteld
worden dat dit een mijlpaal is in
de stripgeschiedenis. Dit album
houdt lelijk huis in de traditione-
le (strip) konventies, vooral die
gepropageerd werden door de
zogenaamde school van de Klare
Lijn: zowel het tekenwerk als het
verhaal moest vlot leesbaar zijn.
Niet voor niets citeert Duveaux
de achttiende-eeuwse schrijver
Chamfort: "Toute idée pub-
lique, toute convention reçue est
une sottise, car elle a convenu
au plus grand nornbre".

BeiroeTerrasfilms, café-chantants (jazz-op-
tredens in de bar), de Einddag ... gratis
aangeboden. Het is afwachten wat dit
seizoen brengen zal, maar meer ten-
toonstellingen, video en muziek be-
horen tot de mogelijkheden. Konkrete
plannen liggen nog niet op tafel.

Het je zelf artistieke neigingen, dan
kan je terecht bij de werkgroepen die
het Stuc elk jaar organiseert. Dans,
teater, video, fotografie zijn de
mogelijkheden, maar de preciese in-
formatie haal je beter in het Stuc zelf,
of je leest het in Stuc voor Stuc, het
promotiekrantje van het Stuc.

De voorstellingen die' het Stuc
organiseert, gaan meestal door in de
eigen zaal van het Stuc (gelijkvloers),
maar soms worden ook andere zalen
gebruikt: een lokaal in de Vlamingen-
straat 83, Naamsestraat 96 (waar het
Stuc ook repeteerruimtes heeft, en
waar ook radio Scorpio zich heeft
genesteld), en enkele keren ook de
stadsschouwburg.

Wat kan je verwachten de eerste
weken in het Stuc? Van teater mag je
Jan Decorte verwachten met zijn
groep HTP. Vorig jaar bracht deze
groep 'Scènes/Sprookjes', een kontro-
versiële 'bewerking' van Tsjechows
'Oom Wanja'. Om het verschil te
tonen tussen beide stukken, brengt
HTP op drie oktober 'Scènes/Sprook-
jes' en de dagen erna ... de 'echte' 'Oom
Wanja'. De week erna is HTP's
spektakelstuk 'Mythologies' aan de
beurt (met zo'n 1000 dekorstukken).
Nadien is er de jonge Leuvense

teatermaker Guy Dermul met zijn
groep met een teaterprojekt rond de
Japanse auteur Michima. Danslief-
hebbers kunnen de Amerikaanse Mo-
lisa Fenley bewonderen in de stads-
schouwburg op 17 oktober. Begin
november is Rosas(de groep van Anne
Teresa de Keersmaeker) ook al in de
stadsschouwburg.

Daarnaast zullen enook al films zijn
(in auditorium Vesalius, net naast het
Stuc), en zal de bar van het Stuc voor
de gepaste animatie zorgen bij wijze
van onthaal. Voor de volledige gege-
vens kijk je best de Stuc voor Stuc na,
of de agenda achteraan deze Veto.

Vergelijkingen met de beschikbare
middelen en de aktiviteiten van andere
centra wijzen uit dat het Stuc vooraan
staat op de efficiency-lijst: méér aktivi-
teiten voor méér toeschouwers met
(relatief) weinig kapitaal. Maar on-
danks dit, kan niet elk artistiek terrein
worden ontgonnen. Op de incidentele
produkties van de Algemene Verga-
dering van het Stuc na, kan er maar
weinig worden gedaan rondplastische
kunsten. Terloops weze gezegd dat
Leuven blijkbaar een slechte voedings-
bodem is voor plastische kunsten in
vergelijking met de overige studenten-
centra. Volgens insiders blijft noch-
tans Gent onder de verwachtingen op
het gebied van plastische kunsten,
ondanks de aanwezigheid van een
akademie en het Sint-Lukasinstituut.
Het Museum voor Hedendaagse
Kunst is daar het enige frisse geluid,
maar is dan wel geen studenten-
initiatief.

Konkreet kunnen de Leuvense stu-
denten op verschillende manieren in
kontakt komen met de werking van
het Stuc. Die werking is opgedeeld in
verschillende terreinen, waar telkens
één of meerder personen (vaste meno'
sen, mensen in BTK-verband, ... en een
hoop vrijwilligers) zorgen voor een zo
vlot mogelijke gang van zaken, al lukt
dat niet altijd, uiteraard.

En je eigen kring
speelt ook mee

In teorie heeft elke fakulteitskring
een vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van Kultuurraad. Jam-
mer genoeg laten een aantal kringen
het afweten. Deze mensen, leden van
het presidium van hun fakulteitskring,
hebben een vertegenwoordigende
funktie naar het Stuc toe: ze worden
vanuit hun kring gestuurd om mee te
werken aan wat men kan noemen de
'kulturele sektor van de unief'. Voor
deze mensen worden ook vorrnings-
aktiviteiten voorzien (video's, uiteen-
zettingen ... ), en ook staan ze in voor
een bepaald werkingsterrein van het
Stuc: de jaarlijkse 'Av-projekten' rond
plastische kunsten, meestal in samen-
werking met kringen en losse in-
dividuen, en met technische en finan-

Het album splitst zich op in twee
afzonderlijke maar tegelijk vertelde
verfiiiTe"'n~nerzijtls heb je het eigenlij-
ke stripverhaal over een Franse meka-
nieker die een handels vliegtuig moet
gaan herstellen in Beiroet. Tegen wil
en dank raakt hij verzeild in de
Libanese heksenketel. Steeds moet hij
op de vlucht voor de rivaliserende
milities en alzo ondervindt hij dat
Beiroet iets anders is dan wat de
paradijselijke ansichtkaarten laten uit-
schijnen - op de achterzijde van de

cover staan trouwens 4 klassieke
eksemplaren te pronken. La guerre a
meilleure mine à la télévision hein? ...
Le cadre ... Et puis il n'y a pas l'odeur,
zegt ergens een burger, die met lede
ogen z'n verwoeste stad aanschouwt.
Het is eervol dat de auteur zich niet

Drank & entertainment
De gemakkelijkste en meest voor de
hand liggende manier om met het
Stuc in kontakt te komen, is een al
den niet uigebreid bezoekje aan de bar
va 1 het Stuc. Centraal gelegen (dicht
bij Alma 2, op de kampus Sociale
Wetenschappen (lessen en seminaries
Pol & Sok, labo's Farma, kantoren
Ekonomische studies en lessen van
verschillende fakulteiten in Auditoria
Vesalius en Park), veel studentenkoten
in de buurt) is het niet verwonderlijk
dat dit één van de beter draaiende
kaffees is in Leuven. Café-chantants,
animatie en de aanwezigheid van een
groot terras verhogen de aantrekke-
lijkheid ervan.

Voor de iets aktievere studenten is er
een hele infrastruktuur aanwezig. lets
aktiever. dat wil dus zeggen: niet
zoveel eerstejaars, en daar zullen de
ouderejaars niet om treuren, want de
vraag is zeer groot: een konstant
bezette pianoruimte (pas heringericht,
gratis), twee donkere kamers (wel
eigen papier meebrengen; voor de rest
is alles aanwezig) en vier vergader-
zalen (vanaf dit jaar onder het beheer
van Kultuurraad). Reserveren kan je
op het onthaal (permanentie) op de
tweede verdieping van het Stuc waar
ook de meeste 'kantoren een plaatsje
hebben gekregen. Voor allerhande
informatie, raadplegen van tijdschrif-
ten en het zoeken. van adressen hoef je
dus niet ver te lopen.

\

\
\

Het spel der artiesten
Het Stuc organiseert allerhande voor-
stellingen met steeds meer publiek. Zo
waren er in 1983 méér dan 29000 (!)
betalende toeschouwers voor teater-
en dansvoorstellingen, films, tentoon-
stellingen, de preselektie van Humo's
Rock Rally, enz. Daarnaast werden
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Belgium Mythology

De ene myte is de andere niet
NEIROU6E
1,. ROOD Hoewel hier en daar al een

blaadje begint te vallen,
en het al iets donkerder

begint te worden, lijkt december
nog veraf. Zoeken van les- en
andere lokalen, kopen van boe-
ken, kursussen, potloden en
andere tijdrovende aktiviteiten
verhinderen dat de student een
klare kijk krijgt over wat hem dit
jaar te wachten staat. December,
dat is, vooral voor eerstejaars,
zoiets als 'pensioen' of 'het jaar

zien en sterven
enfants, nos vieillards, nous lui en
dormerons Ie spectacle. Veel uitwegen
lijken er niet te bestaan ...
• Maar er is eveneens een tweede
verhaal, dit werd gewoon uitgetikt op
een vel papier en versneden in strook-
jes van 1 à 2 zinnen, die dan weer
onderaan of zelfs op de tekeningen
werden geplakt. In deze verhaallijn
brengt Duveaux zelf een verslag uit
van een bezoek aan de bewuste stad.
Vooraan en achteraan het album

kan je de zwart-wit foto's zien die hij
aldaar - zonder bloedvergieten -
geschoten heeft. Meteen weet je dan
ook hoe ernstige striptekenaars aan
hun dekors komen, nietwaar Tardi?
Om terug te keren naar de uiteenzet-
ting: de belevenissen van Duveaux zijn
weliswaar minder spektakulair dan die
van het personage uit het beeldver-
haal, maar beide getuigen van eenzelf-
de realiteitszin en grijpen bijgevolg
even sterk naar de keel.

er/aagt tot een kortzichtig standpunt
pro of contra de Palestijnen, maar
zich aan de kant schaart van de
Libanezen die nog proberen mens-
waardig te leven tussen het dagelijkse
oorlogsgeweld. Si Ie monde veut nous
voir mourir avec nos femmes, nos

Tekenstijl
Niet in het minst versterkt de ekspres-
siviteit van Duveaux' tekeningen de
chaotische atmosfeer die Beiroet uit-
ademt. Altijd zwarte vlekken, soms
een streepje zwart op het witte papier.
Regelmatig maakt hij ook gebruik van

CD
)o
CD
3c
CD
~
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I

2189': ooit zal het zover zijn,
maar laten we daar in hemels-
naam nog niet aan denken. Er
zijn wel andere katten te geselen.
Toch wordt december, die don-
kere wintermaand, nu al voorbe-
reid, vanuit onverwachte (en
onverdachte) hoek. Het Belgisch
Comité, een konglomeraat van
mensen van, Kultuurraad ('het
Stuc'), het onderzoeksteam/ani-
matieteam IRC (Independern Re-

\ ,
search Centre) en kunstpromo-

een raster om willekeurig grijze vlak-
ken te introduceren. Duveaux gaat
hier dus veel verder dan in zijn
vroegere albums, waar hij ook vaak
nog enigszins met kleuren werkte of
waar de vlekkerigheid nog maar
embryonaal aanwezig was (bv. Pierrot
Ie Fou). Dit vormt dan ook een
uitdaging aan het adres van de lezer,
hoelang zal die nog een inspanning
willen opbrengen om naar die on kon-
ventionele tekeningen te turen. Geluk-
kig zijn het nog geen Rorschachpren-
ten en is hun onderwerp è~nduidig
interpreteerbaar. Je zou kunnen zeg-
gen dat ze nog het meest lijken op
kontrastrijke foto's die op hard papier
zijn afgedrukt. De fotografie en de film
zijn nooit ver weg. Zo tref je op
bladzijde 42 een lichte adaptatie aan
van de beroemde achtervolgingsscène
uit North by Northwest : de dubbeldek-
ker is hier vervangen door een helikop-
ter. Als een kleine hommage aan Hitch
zaliger is dit zeker geslaagd te noemen.
Dus allen naar een gespecialiseerde

winkel om dit meesterwerkje aan uw
kollektie toe te voegen. Of je er van
zult houden is moeilijk te voorspellen,
maar één ding garandeert Beyrouth
zeker: je zal heel wat meer tijd moeten
spenderen aan dit album dan je
gewoonlijk nodig hebt voor een door-
deweekse wegwerpstrip ; tenzij je het
al na de eerste pagina voor bekeken
houdt...

Pasca·l Lefèvre
Michel Duveaux, Beyrouth, Editions
Glénat, 1984. Ongeveer 250 frank.

... , ,_ >~ 0
tlill L_ L8mUST 0... _---- --_._-~

tors van Het Vitalisme, hebben
december 1984 als het ware
uitgeroepen tot de Belgische
Maand. Een motivatie hiervoor
werd niet gegeven, heel typisch
Belgisch dus. Om het met een
oud Vlaams spreekwoord te
zeggen: "laisser faire, laisser
passer".

Begin december zullen twee ruimtes in
het Leuvense, met name de animatie-
zaai van het STUC (het Studenten
kultureel centrum van Kultuurraad)
en de kunstruimte De Dijlemolens
(een bijna helemaal leegstaande fa-
briek in de buurt van het Groot
Begijnhof) dienen om een aantal
objekten, performances, tentoonstel-
lingen en dergelijke in onder te
brengen.
De initiatiefnemers richten zich

daarvoor tot individuele studenten, tot
losse vriendenkliekjes die niet ge-
speend zijn van enige kunstzin en/of
enig kreatief talent, en tot kringen en
verenigingen. Voor de laatstgenoemde
'kategorie wordt gewerkt via de Alge-
mene Vergadering van Kultuurraad,
de anderen worden gerekruteerd via
via, langs Veto, via vrienden. Veto zal
jullie trouwens op tijd en stond
berichten over dit projekt, en zal het
helé 'gebeuren uitgebreid verslaan in
december. .
Het hele gebeuren heeft de titel

BELGIUM MYTHOLOGY meegekregen,
maar wat betekent dat nu? Vanuit de
plastische kunsten (maar niet uitslui-
tend, want er komt ook een mini-
dansfestival met enkel Belgische dan-
sers en groepen) wordt het fenomeen
BELGIUM MYTHOLOG'\' benaderd. De
interesse van de initiatiefnemers gaat
daarbij niet uit naar het bijeenbrengen
van een ekshaustieve kollektie vlag-
gen, wimpels, .boekjes, souvenirs en
relikwieën. Wel naar het bijeenbren-
gen van zaken die België, Belgische
toestanden, personen, objekten ... aan-
wenden in een poging die zaken te
verheffen tot... kunst. Het resultaat
van een dergelijke transformatie kan
eerbiedig zijn, grappig, of spottend.
Omgekeerd wordt gevraagd je kunst
'Belgisch' te maken; hoe je dat doet!

heeft geen belang. Het gaat de initia-
tiefnemers niet om simpel (en dus
verwerpelijk) (anti-) belgicisme; dat
zou maar al te gemakkelijk zijn. De
initiatiefnemers willen een polemiek
over kunst, niet over België, tenzij
wellicht tot België tot een officieel
erkend kunstvoorwerp wordt uitge-
roepen. Het befaamde Belgian Insti-
tute for World Affairs heeft weliswaar
België uitgeroepen tot kunstwerk,
maar gaf geen kunsthistorische uitleg
of motivatie. Of vergis ik mij?
Wie sprankelende ideeën heeft, kan

naar verluidt in vele gevallen terecht
bij de kultuurverantwoordelijke van
zijn/haar kring. Is dat niet het geval,
dan ben je meer dan welkom in het
STUC 'Zelf, alwaar de onthaalverant-
woordelijke van die dag je ongetwij-
feld doorverwijst naar de betrokken
personen, namelijk Karel Lannoo en
Wim De Mont.
Het onderwerp voor je kreativiteits-

uiting(en) is dus België en alles wat
daarmee al dan niet samenhoort : is
België een mythe? in hoeverre is een
mythe Belgisch? Is kunst een mythe,
en, zo ja, hoe zit het dan met Belgische
kunst? Wie het hele gebeuren op de
voet wil volgen, kan een abonnement
nemen op het officiële tijdschrift van
BELGIUM MYTHOLOLGY, namelijk:
'Belgische Berichten/Bulletin Beige'.
Dit abonnement kost je 100fr, en in
ruil krijg je drie à vier nummers met
achtergrondartikels, besprekingen,
kranteknipsels en dergelijke, samenge-
bracht met een leuke lay-out. Het
eerste nummer verscheen injuni 1984,
en wie zich abonneert krijgt dit
nummer uiteraard mee.
Wie niet veel tijd heeft, maar wel

beschi kt over enige k reatieve aanleg én
een foto-apparaat kan trouwens ook
meewerken: je maak teen (of meerde-
re) dia ('s), en dus géén foto's, met
België, typisch-Belgische aangelegen-
heden, toestanden, kleuren of perso-
nen .. als onderwerp en je bezorgt die
aan hogervernoemde medewerkers
van het STUC. Er wordt een selektie
gemaakt (geen wedstrijd: enkel 'goed'
of 'slecht') die zal worden vertoond in
cecember. De dia's worden nadien
terugbezorgd. De namen van de
geselekteerden krijgen wellicht een
plaatsje in de programmabrochure,
dus' dit is een unieke gelegenheid je
naam te vereeuwigen.
Kontaktadres voor inlichtingen, a-

bonnementen en dia's: Belgium My-
thology, Wim De Mont. Kultuurraad/
Stuc, 2de verdieping, E. Van Even-
straat 2d, 3000 Leuven.

Joris G. Waterman

WORDT VERVOLGD is het stripblad dat maandelijks met 68
pagiJla's. waarvan 16 in kleur, verschijnt, tegen de redelijke prijs
van 9OBF. -
Het biedt strips voor volwassenen van demeest vennaarde tekenaars
(Bourgeon, Comès,Manara, Pratt, Schuiten /Peeters,Sokal, Tardi e.a.),
van wie verscheidene belangrijke prijzen in ontvangst mochten
nemén. In Nederland zijn er liefst 8WORDT VERVOLGD ROMANS
in de tup-dèrtig, samengesteld door Hans van de 'Boom. in
Stripschrift.
WORDT VERVOLGD is een literair stripmagazine dat niet zomaar
een beeldverhaal brengt zoals de bekende familiestrips. Demoderne
strip is zowel een kunstvolle uitingsvonn als een kritische kijk op
onze huidige maatschappij. Taal en toon zijn kernachtig en toch
krijgt het poëtische, het sensuele zijn waardevolle plaats in het
geheel.
In eigen land zegt De Standaard van 8/04/83 over Comès en Wordt
Vervolgd: «Comès is één van de toptekenaars uit het Castennan-
blad WORDT VERVOLGD, het stripmagazine dat doelbewust
'literaire' strips voor 'volwassenen' propageert en daar heel vaak nog
in slaagt ook. "
Daarom: MAAK KENNIS ·MET WORDT VERVOLGD, NEEM EEN
ABONNEMENT VÓÓR-31OKTOBEREN PROFITEER METEEN VAN
ONS GESCHENK: .TWEEGRATIS NUMMERS .

... vooraaam: .

....... Nr: .......•..........................

................................ Postnr: , .

betaalt 990 BF voor een abonnement op WORDT VERVOLGD op rekening van
CASlERMAN NV TOURNAI bij de BANK VAN BRUSSEL-LAMBERT nr 375-{)99()120-23,
ik wens WORDT VERVOLGD nr van de maand te ontvangen als eerste
nummer van mijn abonnement.
Als gratis nummer wens ik nummers en te krijgen.
Darum Handtekening
Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan:
CASTERMAN NV. T. a. v. Nelly GOEMAERE
28. rue des Soeurs Noires - 7500 TOURNAI --
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AUDIO

hoek taoeuzeoletn. Leuven

VERKOOP & VERHUUR

alle herstellingen
voor iedereen

waar u ook gekocht heeft

Sony - Marantz - Dual
Bang & Olufsen - Sanyo
Akai - Lenco - Grundig

Pioneer - Panasonic - B & W
Yamaha - Tandberg

Revox

Donderdag gesloten

(016) 224364
Diestsestraat 164-168-.

3000.LEUVEN

ecomag
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Tel. 23.51.70

Uitgeverij

Universitaire Boekhandel

Drukkerij

Besteldienst
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De Leuvense politieke uit-
geverij Kritak kwam re-
cent onfris in het nieuws,

nadat het satirische blad De
Zwijger, door haar uitgegeven,
in duistere omstandigheden aan
zijn einde kwam. De hoofd re-
dakteur, Johan Anthierens, be-
schuldigde' Kritak er openlijk
van het blad te willen afstoten,
als een deal in de gevoerde
onderhandelingen tot overname
door Manteau-Elsevier.

KRITAK: een progressieve
Leuvense uitgeverij met

frisse ideeën

André Van Halewijck: "Moest ik kunnen herbeginnen met De Zwijger, zou ik de naam pogen over te kopen en op
een zeer bescheiden basis opnieuw beginnen met een tijdschrift dat het midden houdt tussen satire en politieke
berichtgeving. »

Toen een en ander onherroe-
pelijk in een stroomversnelling
was geraakt - hoe kan je hopen
op een hernieuwing van abonne-
menten als het voortbestaan van
het blad openlijk in twijfel wordt
getrokken - pleegde Anthierens
nog een scheldtirade waarbij
hij Kritak als een kindertuin
omschreef.
De onderhandelingen met het

duidelijk rechtse uitgeverskon-
cern Elsevier, deden in progres-
sieve kringen heel wat twijfels
rijzen over de politieke toekomst
van Kritak. Over de recente
ontwikkelingen binnen Kritak
hadden we een gesprek met
André Van Halewijck ...

Om niet langer te draaien op louter
vrijwilligerswerk, moesten we wel
kommerciële titels gaan uitgeven en
naar het kommerciële circuit gaan.
Kamagurka in '78 was een duidelijke
eerste aanzet.
"Vanaf 1980 is Kritak een BV
geworden, waar de financiële verant-
woordelijkheid duidelijk ligt: er zijn
twee zaakvoerders en de anderen zijn
gewoon bedienden. Iedereen heeft
duidelijk zijn job, maar we werken
eigenlijk veel kollektiever, dan toen we
een kollektief waren. Op dit ogenblik
geven we een 20-tal boekentitels uit per
jaar, en we zitten nu ongeveer aan
nummer ISO. De relatie met de
aktiegroepen is duidelijk veel losser
geworden. Uitgerekend de meest ak-
tieve, namelijk de vredesbeweging,
heeft ons gepasseerd bij de uitgave van
haar boek over de 23-oktoberbeto-
ging, en is gestapt naar een kom merci-
ele uitgeverij, namelijk de Standaard .«Kritak omvat op dit ogenblik een

uitgeverij met meer dan ISO boekenti-
tels en twee tijdschriften, plus daarbij
nog twee boekhandels. Met het uitge-
ven van boeken zijn we reeds een
tiental jaren bezig. In het begin zat
Kritak helemaal in de sfeer van
aktiegroepen. Alles ging vanzelf eigen-
lijk. Men zat temidden van een
publikatiegolf van allerhande proble-
men, er was een hausse van aktiegroe-
pen. Nu is er een duidelijke klad
gekomen in het aktiegroepencircuit,
en zijn wij op zoek gegaan naar andere
auteurs.

Progressieve frontvorming
De twee tijdschriften die we uitgeven
zijn symptomatisch voor het verleden
en heden van Kritak. De oorspronke-
lijke kern van Kritak had als politieke
overtuiging, dat er moest gewerkt
worden in de richting van de progres-
sieve frontvorming: niet alleen ons
eigen gelijk, maar wat heeft nieuw
links allemaal te vertellen. Het ene
tijdschrift, De Nieuwe Maand, is in dat
opzicht een laboratorium te noemen
van politieke vernieuwing. Een aantal
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jaren geleden is dat tijdschrift gevormd
met mensen uit zowel de katolieke als
de socialistische zuil, die bijeenkwa-
men om luidop na te denken over
doorbraakpogingen t.a.v. beide zui-
len. Sinds 1980 hebben een aantal cvr-
gezinden, onder wie Jean-Luc Dehae-
ne, de redaktie verlaten, maar dit
wordt ruimschoots gekompenseerd
door ACv-leden die op dit ogenblik
zeer geprononceerde standpunten in-
nemen tegen hun moederpartij. Wel-
licht komt daar nog wel heel wat

land. Recent zijn daar ook een aantal
literaire bijgekomen zoals Meulen-
hof...
Op dit ogenblik willen we voor een

stuk een ander publiek benaderen. De
groep waarvoor we in het verleden
gewerkt hebben is duidelijk te klein
geworden en vindt haar politieke
boodschap ook makkelijker in week-
bladen en periodieken. Het publiek is
ook wat luier geworden, wat kon-
sumptiever in zijn berichtgeving, ter-
wijl er tien jaar geleden nog een
achterstand kwa informatie moest
worden ingehaald.
Enerzijds zijn we van plan heel wat

nieuwe mensen bij de werking van
Kritak te betrekken, anderzijds zijn we
op zoek naar fris, jong literair talent.
We hebben de jongste jaren teveel
receptief zitten wachten op wat er aan
manuskripten binnenkwam. We gaan
weer zelf aktiever het uitgavebeleid
bepalen en geschikte mensen opdrach-
ten geven tot het samenstellen van
boeken. Zelf zijn we van plan meer
buitenstaanders, onder meer als lekto-
ren bij het uitgavebeleid te betrekken,
in plaats van het zeer beperkte redak-
tiekomitee dat het hier de jongste jaren
voor het zeggen had. Tevens is er een
redaktiecel opgezet om jong, literair
talent op te sporen en dit verder op te
leiden, te coachen... .
Aan jonge auteurs zou ik vooral

advizeren dat ze zeer kritisch zouden
staan t.a.v. hun eigen produkten. Als
we 100 manuskripten binnenkrijgen
zijn er slechts 5 akseptabel volgens
onze kwaliteitsnormen. Die normen
zullen we nog moeten optrekken,
omdat we ons als financieel arm klubje
geen mistreffers kunnen permitteren.
Als iets slecht is, wordt het onverbid-
delijk door het publiek afgestraft.
Jonge schrijvers zouden moeten leren
hun materiaal vier, vijf keren door de
machine te laten rollen, alvorens het
voor te leggen ...

land klonk het allemaal veel scherper,
dan het ons oorspronkelijk was voor-
gespiegeld geworden. Zo zou de te-
werkstelling niet kunnen gegaran-
deerd worden, was men niet geïnteres-
seerd in de boekhandels en dergelijke.
Het verhaal gaat dus niet door ... Maar
als er zich morgen weer een geldschie-
ter meldt en die kan garanderen dat
het totale Kritak-projekt kan gehand-
haafd worden, dan zullen we opnieuw
achter de onderhandelingstafel krui-
pen.

De Zwijger
Op een bepaald ogenblik hebben wij
de Zwijger als een kado aangeboden
gekregen. Financieel liepen wij de
eerste zes, zeven maanden geen enkel
risiko en in die tijd moesten wij pogen
het blad rendabel te maken, wat in de
praktijk neerkwam op een stijging van
de verkochte oplage met 2000 num-
mers. Dat is ons niet gelukt en eind mei
hebben wij dari ook beslist dat wij niet
doorgingen met het blad. Achteraf is
het juist te beweren dat Kritak als.
bedrijf niet genoeg georganiseerd was
om zo'n blad rendabel te krijgen en dat
het aan de promotie wel wat geschort
heeft.
De Zwijger, als projekt, was struk-

tureel echter veel te duur opgezet om
zich op een financieel gezonde basis
waar te maken. Het had de allures
inzake bezetting en vergoeding van een
Knack, Humo, maar de oplage was
maar een zeer kleine fraktie van de
genoemde bladen. Anthierens had
mogelijk iets kunnen doen aan stijl en
inhoudelijke opvulling om een ruimer
publiek te interesseren. Ik vind dat hij
het .blad teveel naar zijn eigen hand
zette en te weinig anderen liet schitte-
ren. Het was dwaas van Anthierens om
op het ogenblik dat wij in onderhande-
lingen waren met Manteau al met
provocerende taal naar ons beginnen
te zwaaien, omdat wij in dat stadium
van de onderhandelingen niet konden
reageren. Doordat Anthierens zo
zwaar onder de gordel heeft uitgehaald
bij gebrek aan argumenten, heeft hij
zich terzake ook een flink stuk
ongeloofwaardigheid op de hals ge-
haaId.
Moest ik kunnen herbeginnen zou ik

de naam van De Zwijger pogen over te
kopen en op een zeer bescheiden basis
terug opnieuw beginnen met een
tijdschrift dat het midden houdt tussen
satire en politieke berichtgeving. Er is

~ ogenblik immers een ruime
tnarkJ in Vlaanderen voor een tijd-
schrift nu de vroegere lezers van De

In de boekenwinkel van Kritak aan de Vesaliusstraat kanje buiten de eigen titels (zo'n 150) ook nog de uitgaven van
een twintigtal progressieve uitgeverijen uit Nederland vinden. Er is ook een winkel in Antwerpen: Landschap.

politieke deining uit voort.
Ten tweede is er Etcetera, een

teatertijdschrift, dat een zeer behoor-
lijk sukses kent na een tweejarig.
bestaan, met meer dan 1200 abonnees.
Het typeert onze wil om ook te
evolueren naar een kulturele uitgeverij
en in dat opzicht kultuurvernieuwend
te werken.

:::./.

Lui publiek
Daarnaast omvat Kritak ook nog twee
boekenwinkels, namelijk Kritak in
Leuven en Landschap in Antwerpen.
Financieel het interessantste is de
import die wij hebben van een 20-tal
progressieve uitgeverijen uit Neder-

Toch geen overname
Zoals in de pers werd bekendgemaakt,
zijn er op initiatief van Elsevier-
Manteau onderhandelingen geweest,
waarbij dit koncern aanbood Kritak
op te kopen. Wij zijn ingegaan op het
aanbod om te onderhandelen, omdat
wij sterk behoefte hebben aan een
gezonde financiële basis.
In eerste instantie heeft men volledi-

gevautonomie beloofd, behoud van
werk, hetgeen wij deden als uitgeverij
konden we verder uitbouwen, maar
met meer mogelijkheden. Maar toen
de onderhandelingen zeer konkreet
werden met de financiële eksperts van
het moederbedrijf Elsevier in Neder-

Nieuwe en de Zwijger duidelijk op hun
honger blijven zitten. Er zijn immers
mensen genoeg die het ook niet in
Knack zien zitten ... Het feit dat ook
andere kandidaat-opvolgers niet heb-
ben toegehapt in de Zwijger, bewijst
duidelijk dat er iets zeer fundamenteels
verkeerd zat in de financiële struktuur
van het blad.
Achteraf zijn we met Kritak weer

een hele ervaring rijker, maar het blijft •
doodjammer voor de circa 4000 abon-
nees die het blad hebben zien teloor-
gaan en die ook deels hun vertrouwen
hadden gesteld in Kritak ...»

LV
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Sport: uitgebreid menu

Sedert enkele jaren is er
binnen Sportraad (Spora)
een aksentverschuiving

waar te nemen van beker- en
individuele sport naar massa-
sport. De reden hiervoor is voor
de hand liggend. Spora is er voor
alle studenten ingeschreven aan
deze unief. Ook dit jaar zal deze
politiek aangehouden worden.
De massa-aktiviteiten krijgen de
meeste aandacht en wellicht
komt er nog uitbreiding. Over
welke massasportaktiviteiten
hebben we het eigenlijk?

en de flosj garant voor. De organisatie
is, net als de 24-urenloop, in handen
van Sportraad en de fakulteitskring
der burgerlijke ingenieurs, het VTK.

LISST
Sinds vorig jaar is onze kalender
uitgebreid met het Leuvens Internatio-
naal Studenten Sport Tornooi (USST)
met deelname van vier Belgische en
acht buitenlandse universiteiten, met'
'450 deelnemers in zes sporttakken. In
principe kan iedereen hieraan deel-
nemen, eventueel in één van onze
teams. maar dan moet je wel aan één
voorwaa rde voldoen: met je fakulteit
één van de bekerkompetities (zie
verder) winnen. Anders kan je op-
treden als begeleider van een buiten-
lands team, als gastvrouw of -heer, als
help(st)er, of aan het cirkuit van
volksspelen, opgesteld in de ver-
schillende Leuvense kaffees. Het LIS ST
wordt afgesloten met een spetterende
TD.
Naast deze 'monsterorganisaties'

zijn er ook nog enkele andere die
minder in de kijker lopen. Zo zijn erde
volleybal- en badminton tornooien en
de looo-punten basketbalwedstrijd, in
samenwerking met Apolloon, maar
hierover kunnen we nog geen definitie-
ve informatie geven.
Naast deze manifestaties bestuderen

we op dit moment ook de mogelijkheid
van een zwemmarathon e%f triath-
lon. Voorlopig stuiten we hier echter
op tamelijk grote moeilijkheden van
materiële aard.

Vooreerst is er de studentenmarathon
Antwerpen - (Mechelen) - Leuven.
Met haar 17de editie is dit wel één van
de oudste marathons, in ieder geval
ouder dan die van New Vork en de 20
km van Brussel. Wat het a'afltill
deelnemers betreft lopen we voorlopig
wel achter, maar hierin komt gauw
verandering, vermits het van 86 in '80
naar meet' dan 1000 in '83 steeg. En we
zijn nog niet aan het einde. Zorg dus
dat je erbij bent op woensdag 7
november.
Het massa-evenement bij uitstek is

de 24-uren aflossingsloop, betwist tus-
sen de verschillende fakulteiten en
peda's op de asfaltpiste rond voetbal-
veld één op het Sportkot. Massasport ?
Dan denk je vooreerst aan het ludiek
karakter; dat is inderdaad aanwezig,
maar wat dacht je van het sportieve
aspekt: 5000 studenten lopen 14.007
km, wat een gemiddelde van drie km
per loper oplevert! Toch niet mis
dachten we. Op dinsdag 27 november
is het weer zover. Om 19.00u. start de
twaalfde editie
Formule I-toestanden en Le Mans-

sfeertje op het Hogeschoolplein. Be-
hendigheid van de deelnemers, spek-
takel voor de toeschouwers.
Op woensdag 14 november start om

13.oou. voor de vijfde keer de GP van
Leuven, een uithoudingsrace over 10
uren met kwistaxen oftewel strand-go-
karts. Van al onze organisaties voor de
massa is deze wel de spektakulairste,
daar staan immers de chicane, de wip

Individueel
Toch willen we ons niet beperken tot
hoger genoemde aktiviteiten. Gedu-
rende het ganse jaar heeft de student de
mogelijkheid om in beweging te blij-
ven. En dit hoeft zich niet te beperken
tot het dagelijkse (?) fietsritje naar het
auditorium. Sportraad heeft daartoe
een ruim en gediversifieerd aanbod
aan mogelijkheden ter peschikking
gaande van alpinisme en zweefvliegen
tot het meer 'gewone' basket- of
voetbal. We stellen jullie truitjes en
velden ter beschikking en organiseren
daarnaast verschillende bekerkompe-
tities waar je met je fakulteit en peda

•
komt opdagen of je eigen ploeg niet
volledig is.
Tenslotte willen we ieder initiatief

vanuit de kringen om interjarenkom-
petities, schaatsavonden enzomeer te
organiseren, aanmoedigen door ma-
teriaal ter beschikking te stellen en
subsidies uit te keren.
Hoe gaat dit alles nu in zijn werk?

Door het aanschaffen van een sport-
kaart (250 ingeleverde franken) wordt
het mogelijk om dit jaar goedkoop te
sporten. Je kan zo'n kaart in de eigen
kring bekomen. -
Guy De Craecker & Jos Goovaerts

aan kan meedoen.
Door de talrijke forfaits in de

voorbije jaren is de bekerkompetitie in
het gedrang gekomen en is haar
toekomst onzeker geworden. Alhoe-
wel de Sportraad zich sinds 1980
vooral heeft beziggehouden met het
ontwikkelen van de massasport, me-
nen we toch dat de teloorgang van de
bekerkompetitie een verlies voor de
sportbeoefening zou zijn. Daarbij
zouden we jullie willen vragen, als je
fakulteit eenmaal is ingeschreven voor
een bekerkompetitie en de naam vanje
team is opgegeven, je aan die afspraak

te houden en werkelijk aanwezig te
zijn. Het is (zeker in de winter-
maanden) niet zo leuk om naar het
Sportkot te komen en dan na een
halfuur terug huiswaarts te moeten
keren omdat de andere ploeg niet

.rJË? BON VAN
~' 80 fr
VERMINDERING
Bij aankopen voor een bedrag

van 500 F of meer. ~

Tervuursevest 113
3030 IIIIIItb.,;!--

J NEUTELEERSMR .. "Suiker, sigaretten en alkohol uitgezonderd.

Geldig tot 15/10/1984 SUPER GB,
alleen in Tervuorsevest 113, 3030 Heverlee

I~SUpere- - - -_ -. - - - - - - - - - ....:.x-
Mr. Neute/eers, zaakvoerder te Heverlee nodigt U uit
kennis te maken.

'1(\.'!!::/ Op vertoon van hun Inschrijvingskaart 1984 aan de
eerste 150 studenten een welkomsgeschenk.

(geldig vanaf 1/10)

*****************************

I. Leuven
I.SUpere
~ Sportcentrum

BON
VOOR

2 PANNEKOEKEN met suiker
en koffie

voor slechts 27 fr (Geldig van 1 sept tot 15 okt '84 in Rest. Heverlee)

(vanaf 14 tot 18 uur)

••••••••••••••••••••
Mevr. Sruynlnkx, zaakvoerder, heet U van harte welkom
in Restaurant te Heverlee.

Op vertoon van hun inschrijvingskaart 1984 aan de
50 eerste studenten gratis spaghetti.

(geldig vanaf 1/10)
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...
Vanaf dit nummer start Veto met een
nieuwe rubriek nl. de kringagenda.
Deze is bedoeld als hulp aan de
presidia om hun aktiviteiten kenbaar·
te maken aan hun kringleden (bv.
aankondigen van AV·s. kenbaar ma-
ken van weekends. lessen die verzet
zijn. kursussen die verkocht wor-
den ....)
Voor kultureel- en fuifnieuws blijft de
gewone agenda behouden.
Praktisch: Kringagendanieuws moet
ten laatste vrijdag om 16 uur op de
redaktie zijn ('S Meiersstraat 5) en zal
dan verschijnen in de Veto van de
volgende week.

APOLONIA
• Woensdag 3 okt: INSCHRIJVINGEN
• Vrijdag 5 okt: INSCHRIJVINGEN
Doktoraten.

APOLLOON
• Maandag 8 okt: INSCHRIJVINGEN

BIOS
• Donderdag 18 okt: INSCHRIJVIN-
GEN.

CHEMIKA
• Maandag 1 okt: 13.45 uur: onthaal-
aktiviteiten. samenkomst aan de Bier-
kar. 's Avonds: pannekoekenslag.

• Dinsdag 2 okt: Voor allen: 20.30 uur.
werkvergadering in 't Chemikakot.

• Donderdag 18 okt: INSCHRIJVIN-
GEN

EKONOMIKA
• Dinsdag 9 okt: INSCHRIJVINGEN
voor Departement Ekonomie

• Donderdag 11 okt: INSCHRIJVIN-
GEN voor Departement Toegepaste
Ekonomie

EOOS
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen.

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

FARMA
• Vrijdag 12 okt: INSCHRIJVINGEN

GEOLOGIE
• Donderdag 18 okt: INSCHRIJVIN-
GEN

GERMANIA
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

HlS TORIA
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

• Maandag 1 okt: Om 14.30uurverwel-
koming en rondleiding voor 1° Kan.
Op de vijfde verdieping van L & W.
Om 16.00 uur verwelkoming en rond-
leiding voor de nieuwe eersteliessers
uit Kortrijk. Vijfde verdieping L & W.
's Avonds eten in de fakbar voor alle
Historialeden. De fakbar is vanaf dan
elke avond open (voorlopig adres:
Parkstraat 72).

• Donderdag 4 okt: kringinfovergade-
ring in de fakbar.

• Donderdag 11 okt: eerste presidium-
vergadering in de fakbar.

KATECHETIKA
• Zondag 30 sep: Voor 1° Kan: samen-
komst aan station Leuven om 8 uur.
Voor allen: Om 14 uur in Fakbar
(Vlamingenstraat 91) Kringvergade-
ring over onthaalvoorbereiding en
organisatie kringwerking.

• Woensdag 17 okt: INSCHRIJVINGEN

KLIO
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

LANDBOUWKRING
• Vrijdag 12 okt: INSCHRIJVINGEN

MEDIKA
• Maandag 1 okt: voor 1° Kan: verwel-
koming in zaal Corso met daarna
rondleiding door Leuven. Om 18 uur
officiële heropening Medicabar met
receptie. Om middernacht: vuurspu-
wer.

• Dinsdag 2 okt: Voor 1° Kan: eerste
kennismakingskwis met in de late
uurtjes een TD.
Voor allen: om 15 uur: Openingskaar-
ting in de Bar met als te winnen prijs:
een gans. Doorlopend alles aan halve
prijs.

MECENAS
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties I ' i -.,. d__ _, ,_. I

'._---_._----------- -------..._-- ----- ......-!,

Generale Bankmaatschappij

• Woensdag 3 okt: Voor allen om 15
uur: info over Medicawerking (niet te
missen!)
Om 20 uur: Cocktailparty

• Donderdag 4 okt: Voor allen om 19
uur: Barbecue in Medicabar (Ter-
vuursestraat 9)

• Woensdag 3 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Vrijdag 5 okt: INSCHRIJVINGEN
doktoraten.

BANK VAN MIJ
Als hulp bij uw studie bieden wij U:
- "Het Bulletin van de Generale Bankmaatschappij"

gratis abonnement op degelijke fjnanciële en sociaal-
ekonomische informatie.

- "Intelligence Service"

mogelijkheid om beroep te doen op het Dokumentatie-
centrum van de Generale Bankmaatschappij bij het voor-
bereiden van je seminarie, thesis ...

- "Opties en keuzemogelijkheden, tijdens en na je studies"

twee interessante brochures welke gratis te verkrijgen
zijn in onze agentschappen.

- "Kalendarlum K.U. Leuven"

een nieuwe studenten kalender-planning wordt U recht-
streeks toegestuurd ofwel kunt U hem aanvragen bij één
van onze agentschappen.

- "G-Bank en Computercentrum", St.Maartensstraat 1A,
3000 LEUVEN

je kan er de personal computer bedienen op eigen
krachten.

,Als bankier bieden wij U:
- Speciale jongerenrekening, jongerenkrediet voor pas af-
gestudeerden die zich willen vestigen of verder studeren,
Mister Cash service gratis tot 21 jaar.

Redenen genoeg om eens binnen te lopen in een G-bank-
kantoor hier te Leuven of bij je thuis!

MERKATOR
• Donderdag 18 okt: INSCHRIJVIN-
GEN.

MUZIEK
HISTORISCHE
KRING

• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties.

NIEUW
FILOSORSCHE
KRING.)

• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

PEDAGOGIE
• Vrijdag 19 okt: INSCHRIJVINGEN

POLITIKA
• Maandag 1 okt: 1° Kan: Rondleiding
door Leuven. Samenkomst om 14 uur
aan Alma II

• Woensdag 17 okt: INSCHRIJVINGEN

PSYCHOLOGIE
• Vrijdag 19 okt: INSCHRIJVINGEN

ROMANIA
• Maandag 15 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Dinsdag 16 okt: INSCHRIJVINGEN
licenties

VLAAMS
RECHTSGENOOT-
SCHAP

• Dinsdag 9 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Woensdag 100kt: INSCHRIJVINGEN
licenties

VLAAMSE
TECHNISCHE
KRING

• Dinsdag 2 okt: INSCHRIJVINGEN
kandidaturen

• Donderdag 4 okt: INSCHRIJVINGEN
technische jaren •

topkwaliteit in fotokopie
voor uw monokoples

tesis - kursus - tijdschriften

WINA
• Woensdag 26 tot zaterdag 29 sep:
weekend voor 1° Kan.

• Maandag 1 okt: Voor 1°Kan: Onthaal-
namiddag met rondleiding op de
campus. toespraken door proffen en
studenten en kursusverkoop in de
Winakelder (Blok 3 op de Arenberg-
woonwijk)

• Dinsdag 2 okt: Voor allen: BEGIN
LESSEN

• Donderdag 18 okt: INS.CHRIJVIN-
GEN

NOOT: de inschrijvingen dienen te gebeu-
ren op het Studentensekretariaat in de
Hallen. Naamsestraat 22 (open van 9 tot 12
en van 14 tot 17 uur). De vermelde data zijn
de uiterste dagen om je in te schrijven,
Later geeft overbodig papierwerk.
Nog enkele data:

• Din.sdag 2 okt: INSCHRIJVINGEN
voor Interfakultair Instituut voor Ste-
debouw en Ruimtelijke Ordening.

• Woensdag 3 okt: INSCHRIJVINGEN
voor School voor Maatschappelijke
Gezondheidszorg en Instituut voor
Familiale en Seksulogische Weten-
schappen

• Donderdag 11 okt: INSCHRIJVIN-
GEN voor Instituut voor Actuariële
Wetenschappen

• Vanaf dinsdag 2 oktober: INSCHRIJ-
VINGEN in het CLT (Centrum voor
Levende Talen. Voor de verschillende
taalleergangen. Omdat de inschrij-
vingen stopgezet worden wanneer de
klassen vol zijn. is het nodig dat men
er zo vlug mogelijk bij is. Informatie
over de verschillende kursussen en de
juiste inschrijvingsperiode kan men
verkrijgen op het sekretariaat van het
CLT. Vesaliusstraat 21. of telefonisch
op het nummer 223430.

~AJ:'ilr'i'w J>tJJ .v. I~~__J
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HOUT &HOBBY Zelfbediening
Alles voor kotinrichting

mWe

VanVlasselaer
Schapenstraat 110 3000 Leuven 016/234216 (51.) Tervuursevest 30 3000 Leuven

Grammofoonplaten - Muziekkassetten - Compact disc
Klassiek - Pop - Jazz - Film

De grootste keuze de beste service

10 tot 25% direkte korting

De platenzaak voor de Leuvense student

,
BONDGENOTENLAAN30 3000 LEUVEN

Tel.: 016/239200

MUS 1C_ eEN TER P.V:b.ä.

Alle muziekinstrumenten
en benodigdheden

piano's orgels - blaasinstrumenten gitaren
- versterkers - drums - enz.

Diestsestraat 179 • 167 3000 LEUVEN ~ (016) 226287

RESTAURANT
IJSSALON - SNACK

Leopold V~nderkelenstraat 33
3000 . Leuven - tel. 016/220524

OPEN ALLE DAGEN VANAF 10 uur.

ZONDAG VANAF 12 uur.

- 60 verschillende ijscoupes
- pannekoeken en wafels
- de ganse dag grote keuze uit

snacks en warme schotels
- steaks en vis
- dagschotel

TWEEDEHANDS BOEKHUIS
MUNTSTRAAT 16 3000 LEUVEN

016/23.74.16

wetenschappelijke boeken
op elk gebied

inkoop - verkoop

een koopje een vondst

ie van zwemmen
sauna fitness...

turnen, '
MOVEMENT CENTER

Blijde Inkomststraat 101B
3000 LEUVEN

Tel. 016/2244 12 - 23 9908
, \n groep

",et '4r\endenr :\Uden\e
n

~o'" a\\èèn" nrWten '400
_ spec\ae r

JOKER
JONG
TOERISME

Specialist Kreatief en Voordelig Reizen!

Avontuurlijke reizen';' Expedities en Rondritten
met Joker-begeleider - Skivakanties (individueel
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voor Studie- en andere Groepsreizen.

JOKER TJENSESTRAAT 193 3000 LEUVEN 016/22.65.50
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zaalvoetbal, eontaetèn, televisie. v.v.k.: ravenstraat 11, leuven. de appel rot niet!



Alle artikels uit Veto's Jaargang 10: een overzicht.

Veto, jaargang 11, nr. 1, dd. 27 augustus 1984
. .""\ J ,t

23

VETO'S INDEKS
Op deze-en volgende pagina's vind je zowat alle artikels die Veto's jaargang
1983-1984 gemaakt hebben.
Zijn niet opgenomen: de agenda en de zoekertjes (kanjetelkens vinden op

de achterpagina), de aankondigingen van aktiviteiten en de reklame. Voor
het eerst zijn de lezersbrieven wel opgenomen in de jaarlijkse indeks (omdat
lezers belangrijk zijn, weet je wel). De artikels zijn per rubriek geordend op
chronologische wijze.
In de eerste kolom staat de titel (en eventuele ondertitel), in de tweede

kolom de naam van de auteur(s). Wanneer het artikel niet ondertekend was,
hebben in het voorliggende overzicht ondertekent met 'redaktie'. Dit is dus
eveneens een artikel dat onder redaktionele verantwoordelijkheid valt. Let
wel, er zijn een aantal artikels (zoals alle redaktionelen) die wel expliciet door
de redaktie ondertekend werden. De derde kolom tenslotte, vermeld het Veto
nummer (Romeinse cijfer) en de pagina(s) (Arabische cijfers).
Enne ... een indeks léés je niet, die gebruik je: voor eksemplaren van Veto's

uit deze tiende jaargang of voor artikels kan je terecht op de Veto-redaktie,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

REDAKTIONELEN
Stand van zaken
Sprookjes ziin bedrog

Na de vredesbetoging
Wat is er loos met Veto?
Geen schepen verbranden
Wetsontwerp (301 i.V.m. immigranten
Vrije meningsuiting
Hongeren tegen Gol
In de schaduw van Orwell, 1984
Kultuurraad
De toekomst voor Jan (student) Modaal
Werklozen en keto-llberele perikelen

De taak van een studentenblad
Ekonomika en de ASR

Ekonomika op zoek naar bondgenoten
Geen frieten
Werkloosheid kamoefleren
De liefde van de normaalschoolstudent
gaat door de maag
Het nu van de ASR

Voor alle zichzelf prostituerende schoolverlaters
Veto binnen de KUL

Redaktie 1,2

Redaktie , 11,2
Redaktie VI,2
Redaktie, IX,1
Redaktie, X, 1
Redaktie .. XI,1
Redaktie XII,1
de hongerstakers XIII,1
Redaktie XIV, 2
Redaktie .. s- XV,2
Redaktie' XVI,2
Redaktie XVII,2

•
Redaktie XIX, 2

Redaktie XXIII,3
Redaktie XXIV, 3

Redaktie XXVI,3
Redaktie XXVIII,3
Redaktie XXVIII (bijlage), 1
Redaktie XXX, 3.

OPINIES
Geen Veto na 10 jaar Veto
Vrije Tribune:
Een uitdaging voor zij die mee opstapten
op 23 okbober
Vrije Tribune:
Politieke verwarring ttert in Veto-artikei
Open brief aan P. De Somer

Vrije Tribune:
Akte van inbeschuldigingstelling
tegen Tindemans en Vreven
Hervorming van de kringen nodig
Recht op antwoord
Vrije Tribune:
Thesen über Bernardin

Recht op antwoord:
Het mandaat van studentenvertegenwoordigers
Persmededeling Sportraad
Persmededeling Kringraad
Vrije Tribune Agalev-Studenten
Het geld halen waar het niet zit
Persmededeling ISOL
Vrije Tribune: ,.
Pleidooi voor het ware kollektieve bedrijf

Open brief aan de heer prof. De Som er,
Rektor van de KULeuven
Kultuurraad kontesteert redaktioneel

Toch solidair

P. De Somer (Rektor) --. 1,1

Jean-Charles de Hempiinne VI, 2, 12

Karel Meganck VI, a
Jan Vanheukelom (namens AKZA).
Edwin Delanoye (namens pedago-
gische kring) XII,5

I

Radikale Kriminologen
Marcel Lauwers (Klio)
Stukokom

IX,6

XIX, 5
XX, 1

Gerd Franssens, Bart Keunen &
Jan Vansteenwegen XX, 5

Pol Malou XXIII,2
Sportraad XXIV, 4
Kringraad XXIV, 6
Johan Malcorps &
Francis Deblauwe XXIV, 10
ISOL XXIV, 11
Marc Sampermans
(Voorzitter Forum Internationaal) &
Eric Verhuist (Voorzitter Libertarisch
Studiecentrum) XXIX, a
Peter Breugelmans (namens Agalev-
Studenten, Leuven) XXIX, a
namens AV Kura: Johan Sevenants &
Guido Janssens . XXX, 4
Karel Meganck XXX, 20

De Fakto

De steen in de kikkerpoel -
De knuppel in het hoenderhok

De steen in het hoenderhok -
De knuppel in de kikkerpoel

Mik

Ondergetekende
1,2
1,2
11,2
VI,2

XVIII,2
IV,2

VIII,2
XIV, 2

Ondergetekende

De steen in het hoenderhok -
De knuppel in de kikkerpoel

De knuppel in de kikkerpoel -
De steen in het hoenderhok
P. Janssens Columnt, en hoe
P. Janssens : Column

P. Janssen: Column

Veto's wedstrijd, luchtig als verse slagroom
Ook dit is Belgisch

Zondag gratis taxis
Veto's Aprilgrap

De onder van getekende

De onder van getekende

Redaktie

Koen Verboven
Koen Verboven

111,2
VII,2

V,2

11,12
lil, 12
VI,12

VIII,12
xV,a

XVIII, a
IV, 8
v,a

VII, a
XVI,12
XVII,12
XIX, 12
XV,2

XVIII,2
XIX, 2
XX,2
XXI,2
XXII,2
XXIV, 2
XXV,2
XXVI,2
XXVII,2
XXIX, 2
'XXV, 2

XXVI,2

....
William Vorthuizen

WILLIAM VORTHUIZEN
Peter De Jonge,
Polleke Fotozet
Pieter T'Jonck &
Wim Verhelst

11,11
IV,7
V, 7

VI, 11
VII,7

VIII, 11

Proces Veto Dirk De Naegel
'Gebrek aan bewijs',
vreemde motivering t.o. v. verentwoordelilk» uitgever - -ç
Vrijspraak in Veto-proces Dirk De Naegel
Veto interviewt Veto ... over zichzelf
Meer medewerkers voor meer mogelijkheden
Tegen de klok werken kan alleen met routine
Van bijvoeglijk naamwoord tot lijdend voorwerp

VETO
Veto Retro
Veto Indeks
Veto korrektioneel
Dossier Veto
Vanaf nieuwjaar fusie tot vaste redaktie
Veto-medewerkers op 8 februarie voor rechter
Wordt schrijven krimineel?
Twee maten en twee gewichten
De lange marsh van ... De Leuvense rechtbank

Redaktie
Wim Ver helst

Redaktie
Re.daktie
R.edaktie

Wim Verhelst
Dirk De Naegel
Dirk De Naegel

Redaktie
Redaktie
Kris Van Haver &
Damtenne De Cock

1,20,21,23
I, 25, 27, 29, 31

X, 7
XI, 4, 5
XIII,1

XVII, 1,4
XVIII,1
XIX, 1

XXI, 1,5

XXIII,6

XXX, 1q, 11, 19
XXX, 11

XXX, 11

LEZERSBRIEVEN
Militair onderzoek aan de KUL (1)

Klapstuk

Gele Kruis
Militair onderzoek aan de KUL (2)
Militair onderzoelf aan de KUL (3)
Piet De Somer en de vrede

Even de koppen bij elkaar steken voor de vrede

Klapstuk

Militair onderzoek aan de KUL (4)

Het andere ekstremisme
Pol & Sok

Rijkswacht

Grenada
Quarantaine

De steen ...

Geen twee indigesties
Rechts - Links

Geweldloos
Kultuurbeleid
Betwistbaar
Immobilisme
Dank
Handen af van Veto
Linkse kriminologen

Marc Debusschere
(labo voor experimentele
sociale psychologie)

Universitaire Gele Kruis
Universitaire Gele Kruis
Marc Debusschere
prof. Luc Reychler
Eddy Daniëls
(naam en adres bekend bij
de redaktie)
Walter Bras
Koen Mols, Bert Verlinden, _
Ludo Froyen, Martine Wevers,
Jan Van Humbeeck, j

Ignaas Verpoest & •• J\
Chris Van Riet
Dirk De Praetere
(naam en adres bekend bij
de redaktie)
Chris vandeweyer
0, Bertrands

Monique Thoné
T.H. (naam en adres bekend
bij de redaktie)

Pascal Cornet (vanwege CPL)

Paul Vogelaers

Francis Deblauwe
Frank Segers

Paul Vogelaers
Jan H. Verbanck
Bern Martens
Francis Pingnet
J.R. (naam en adres bekend
bij de redaktie)._------_.._---

11,2

111,2
111,2
111,2
IV,2
IV, 2

IV,2

V,2

V, 2, 7
VII,2

VII,2 e,.....

VII, a
VIII,2
VIII,2

VIII.-12
VIII,12

IX,6
IX,6

IX,6
IX,6
X,6
X,6
X,6

X,6
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Vetokritiek (1)
Vetokritiek (2)

Vetokritiek (3)
Vetokritiek (4)

Misbruik
Alma

Nogmaals Veto

Koen De Ceuster XI,4
45 handtekeningen XI,4.

Ineke Leemans XI, 4, 5
Kristien Delhaye XI,5
Patriek Van Assche XII,6
w.w.w. Sempels XII,6
een ontslag nemend abonnee,
Ingrid De Becker XII,6
Rudi Laermans XIII,6
Pascal Demuysere XIII,6

Hilde De Beider XIII,6
Chris Vandeweyer XIII,6
EI-Salvadorkomitee, Leuven,
Nicaraguakomitee, Leuven &
Studentenaktiekom itee
Rakettenvergif XIII,6
Chris Vervliet XIV, 2
De studenten van
Prinses Lydialaan 7 XIV, 2

, Goedele Dekeersmaeker XV,2
Peter Graller &
Bern Martens XV, 2
Erik Vanderheiden &
Guido Sepelie (VRG-onderwijs-
verantwoordelijke) XVI,2
Bernard De Neus
(fotograaf ekonomika) XVI,2

Veto en ASR
, Veto ... een vakbondsblad

Onder de knie
Linkse (Kriminologen) ?
Scheldpamflet

Zuid-Afrika: uitdaging

Prinses Lydi~/aan 7

De personeelskwestie van Kultuurraad
HTP

Recht op faciliteit

Veto personenkultus

NAll.l.Rl.I JKE MYSTIEK I AlCI-EMIE KI tIlER9JEKEN CWTSPANtENJE-~ ASTRa..OGIE JEUGDROMANS MUZIEK
- WEDING YOGA EN MED IT ATI E KAlBaRS- GEtEESWIJZEN SPIRITUALITEIT

RELIGIE SPROOKJESEN WENSKAARTEN
ALTERNATIEVE KABBA~H _ M'fTlEN KRINGU:U'PAPI ER- OPVOO)ING I OUNG TAROT 'FNrr~
- PSYCIfJLOGIE PEN:lEL.ENIWIC~ , WIEROO<
- DENKSYST'EKN Ra'MSlPCEZIE enz .••

Enz •.• rH

r>.Johannes<:: TIENSESTRAAT 62 LEUVEN

016/22 95 01

ESOTERISCHE EN OCCULTE WETEr~SCHAPPEN - 8JEKEN vtm a: NIEtJE TIJD
oltb~ KRINGLOOP-PAPIER voo~ k~U4 en ~even

m13130fi1
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Studentvriendelijke prijzen

1 adres: Bondgenoten laan 58B
3000 Leuven.
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NSV-story

Mertens' Pleasure

Naschrift

Klio

Marc Debaere, Christof Grootaers,
Jan vanoutnve &
Tom Versr.haffel XVII,2

Jan Vansteenwegen XVII,2

Paul Van de Heyning XVII,2

Luc Rombouts
(Klio-praeses '83-'84) XVII,2

Wim Sempels - XVII,2

Agalev-studenten Leuven XVII,2

Stefan Coltura &
Els Allaerts XVIII,2

Thierry Mommers (preses
Historische kring '83-'84) XVIII,2

Kolumn
Reklamediènborden: het paard van Troje

Eet je soep op en reageer

NSv-flair

De zevende raad

Behoud de begeerte

Nog eens NSV

De waarheid verdraaid
Ekonomika referendum
Nogmaals: Ekonomika
Ongegronde kritiek
Devaluatie van geschiedenis (1)

Historie en NSV

De nieuwe kringraad

"

Johan Sevenants, Liliane Philippe,
(het derde stichtende lid is bekend
bi] de redaktie) XIX, 2

Devaluatie Geschiedenis (2)

Abituriënten

Alma
Altruïsten

Elektorale stunts

Veto racistisch?

Dutoit
Songfestival
ASR

Zoekertjes

Belgisch
Romania vertrekt?

VRG-uittreding

NSV...

ASR en Landbouw

lsabelle Vandenberge XIX, 2

Marc Debaere, Christof Grootaers,
Sjantal Janssens, Jan Van Outrive &
Tom Verschaftel XIX, 12
Geert D'haens XX, 2
D. Vergauwens XX, 2
Wim Sempels XX, 2

E. VanderIinden
Rik Opsommer
Renaat Acke &
Jan Vanacker

XX,2
XX,6

XX, 6
Guy Verlinden
(VRG-preSes '82-'83 XXI, 2

Christof Grootaers (POe-
afgevaardigde) &
Michel Helaers XXI,2
Johan Simons, Peter Verlinden,
Jacky Gybels, Paul Vogelaers &
Siel De Laet XXI, 2

. XXI, 12B~rt Vanoost
Frank Dansy &
Stephanie Steylemans
Rob Winters (kringkoördinator
psychologie)

Paul Vandeput
Johan Putseys
Dirk Deherty

XXI,12

XXI,12

XXII,2
XXII,2
XXII,2

Jef De Brabandere, Eddy Piron &
Jan Beddegenoots XXII,4
De studenten van Prinses
Lydialaan 7, Heverlee XXII,4

Eric Vanhaeren XXIII,2
Stef Dieltjens, Ine Mortelmans,
Clem Robijns, Inge Van Der Eecken,
Pieter Vanderick &
Ingrid Vangenechten XXIII, 2

Jan Loyens &
Steven Vanackere XXIII,2

G, Boekmans &
M. Maurissen XXIV, 2'

Walter Vanhofstraeten,
Frans Goossens, Jacky Swennen,
Peter Breugelmans &
Marc Van Uytvanck XXIV, 2
Bert Broes (ingekort) XXIV, 2
Moustapha Bouharrak, Gert Verreet,
Stefan van Lishout, Cary Duwyn &'
Michael Fettweiss XXIV, 2

Ik ben het beu
't Vulkaantje, een xenofobe oprisping (1)

Johan Putseys
Bart Ramakers
Wim Sempels

Mia Cambré
('t presidium van Bios)

XXIV, 2
XXV,2
XXV, 2

De Naegel
Relevantie

F.oto's
NSv-bezetting van ASR-Stuc

Vu/kaantje (2)

Ook informatika

Over wel en wee-ties (1)

Over wel en weetjes (2)

Rechtzetting

XXV, 2

Chris Cammaer, Lammen,
Luc D'Hooge & Bert Tijskens XXV, 2
Wim Sempels (kringverantwoordelijke
Wina) XXVI, 2

Martine Goossens &
Vera Marchand
Anna Vanderstappen, Tai Eeckels &
24 handtekeningen XXVII, 2

Patriek Boucneau XXVII,2
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Vanheerentals
Naar hardere ekties tegen de raketten
EOOS-referendum

Marc Boot
Rakettenvergif

XXVII,2
XXVIII,2

Koen De Ceuster, Luc Van Mechelen,
Ann Speels, Lia Van Herck &
Annemie Hoymans
Peter Mombaerts
Luk Matthys

XXVIII,2
Medikaverkiezingen

Kuypers

XXIX, 2
XXX,2

STUDENTEN
Nationaal
Studentenspeech in Gent:
Koehandel om vreemdelingen
Getuigenissen gezocht:
Studenten vals beschuldigd
Waar moeit de moeial zich mee?
De VUB georganiseerd

VSF.op het goede pad

Pieter T'Jonck &
Wim Verhelst
Studiekring
Vrij Onderzoek (VUB)
Ineke Leemans
Redaktie
Toon Boon

XIII,2
XVI,5
XVI,5
XXV, 1

lil, 1, 5

Diergeneeskunde RUG: een beestenboel
Alle schepsels groot en klein behalve de..Hollandse Frank Uyttendaele XXX,6

Regionaal

Apathy in the U.Nief
Opvolging oproep staking

Algemeen
Wim Verhelst & Peter De Jonge I, 1, 3
Bart De Moor & Wim Verhelst VIII, 1

Bezoekt Paus Leuven? Koen Verboven
Kiesplicht voor studenten: volmacht om te stemmen Redaktie

XXX, 13
XXX, 20

Verenigingen
XI,2

XV, 1,3
Erkenning Vrije Verenigingen 1983 Luc Baltussen
Erkenning Vrije Verenigingen Luc Baltussen
Erkende Vrije Verenigingen 1983
en kandidaten voor 1984 Luc Baltussen
Om in aanmerking te komen.: Luc Baltussen
NSV zingt: Rote Husaren die reiten niemets schritt Frank Uyttendaele

XV, 1
XV, 3
XVI,5
XVI,8
XXI,6
XXII,6

XXIII,7

FKK, de tweede ronde
COS: de nieuwe studentenvertegenwoordigers
Wereldwinkel: geen commerce
Erkenning FKK eindelijk achter de rug

Luc Baltussen
Toon Boon
Redaktie
Luc Baltussen

Algemène Studentenraad (ASR)
ISOL: counting its blessings and tettures for 82/83 Redaktie
ISOL: ook voor Belgen
ASR-vormingsdriedaagse:
Drie dagen is tien maanden
Doorgeefluik
ASR neemt BPA-archief over
Situatie vreemde studenten niet rooskleurig
Sociale Raad geeft brosjure.uit
Kringraad organiseert 'dtskusstetorum'
Traditie tegen hiërarchie

ASR-begroting op RVS, 11000000 maksimum
Kringen blijven basis:
De preses als schipper naast God

ASR-begroting zwart op wit
Historiek

Inbraak op Stuc
De verantwoording:
Nieuwe strukturen voor studenten werking
Voorstel tot herstrukturering van de ASR

Redaktie

Redaktie
Luc Baltussen
Luk Vanheerentals

Wouter Colson XIII,2

Luc Baltussen
Redaktie

XIII,4
XIII,7

Luc Baltussen
Luc Baltussen
Redaktie
Redaktie

XIV, 4
XIV, 4
XIV, 7
XIV, 9

XVI,6

De ASR: werking als uitgangspunt nemen

Ekonomika
Ward Maertens (VTK),
Vvan Jansen (Ekonomika) &
Geert Glas (VRG)
Bart De Moor, Wouter Colson,
Peter Mostrey, Wim Sempels &
Relinde Baeten XVI,7

XVI,6

Komt Stukokom in de plaats?
Ekonomika stapt uit Sociale Raad en Kringraad Redaktie XIX, 1,3
Kringraad werkt door. Meer aksent op kring werking Luc Baltussen XX, 1,2
VRG met Ekonomika uit de ASR Pol Deltour XXI,1
Kringen in tegenaanval. Het tij keert! Luc Baltussen XXII,1,5
Ook Romania vertrekt
Wel korrekt, maar zonder veel informatie Luc Baltussen XXII,4
Kultuurraad versus ~konomika AV Kultuurraad XXII,5
Stuc(je) bezet: Harde klappen na bezetting Redaktie XXIII,3
Met een kluitje in het riet
De burgeroorlog van Ekonomika & VRG , Toon Boon XXIII,6

1,9
1,9

1,17
11,8
VI,4

De volwassen rekening
vanaf 16jaar

DE ZICHTREKENING

Op 16ben je voor het Gemeentekrediet
oud genoeg om verstandig met geld om te
springen en een zichtrekening te openen.
Dezelfde zichtrekening als elke volwassene.

Je stort er precies zoveel geld op als je
kunt missen. En je haalt het er weer af wan-
neer je wil. Je loopt gewoon even naar een
agentschap van het Gemeentekrediet of
naar een Mister Cash-automaat, Als Je nog
geen 21 bent, is zo'n Mister Cash-kaart
overigens gratis,

Meer weten over zo'n zichtreke-
ning? De agent van het Gemeente-
krediet in je buurt vertelt je er alles
over.

Gemeentekred iet

Je kan terecht op volgende adressen:
in LEUVEN in HEVERLEE

Vital Decosterstraat 14
016/228753

Naamsestraat 11
016/225136

Brusselsestraat 28
016/222074

Naamsesteenweg 74
016/228986

Tiensesteenweg 28
016/236631
St.-Jansbergsteenweg 11
016/200617

\..

ASR-debat in L & W
Nieuwe bewBQing vormt struktuur
Hoe sterk is het verbond ASR
Raden weigeren vrijgestelde af te staan
aan Sportraad
Sportraad nog steeds in ASR
Brieven aan Akademische overheid
zaaien verwarring in studentenraad Luc Baltussen XXX,2

Het beste ult. ..

Toon Boon XXV, 3

Luc Baltussen XXVIII, 1,7

In jaargang 10ook veel aandacht voorde kringen en hun aktiviteiten. Naast de gewone artikels
werden ook geregeld kringbladen gewogen naar hun inhou~ en vormgeving. In de rubriek "Het
beste uit de kringbladen" werd hiervoor plaats geboden. De pen van Vanzwam was daarbij vaak
erg scherp, te oordelen althans naar de reakties die we kregen. Sommiga kringen poogden zelfs
een bespreking van hun blad te voorkomen, maar de joernalistieke ijver van onze schrijvelaar
kende geen grenzen zodus... •
Vooraleer over te gaan naar de andere kringartikelen eerst een overzicht van de besproken

kringbladen. De titel van de rubriek zullen we niet elke keer opnieuw herhalen (Het beste uit de
kringbladen, maar de goede lezer wist dit reeds uit het voorgaande). Wel vermelden we de naam
van de besproken kringbladen met daarachter tussen haakjes het nummer en de kring waaruit ze
voortspruiten. In de tweede kolom komt gewoontegetrouw de auteur te staan en de referenties
die verwijzen naar het betreffende Vetonummer.

Merkatorke (aardrijkskunde), Onthaalnummer
pedagogische kring (wetenschappelijke ondertitel
Inleiding tot pedagogische vraagstukken
m.b.t. psycno-, sociologische en kulturele espekten
van de eerste kan. pedagogische wetenschappen,
1983-1984) .
't Winkeliertje (Ekonomika)

Apolloontje (Apolloon)
tteke (teologische kring)
Palfijn (Medika), Bacchus (Klio)
Newtonneke (Wina), De Kruu (Historische kring),
't Winkeliertje (nr. 3, Ekonomika)
Wijzer (nrs. 1 & 2, Nieuwe Filosofische Kring)
't Vulkaantje (nr. 2, Geologie), Floreat (Landbouw)
't Merkatorke (nr. 3, Aardrijkskunde)
lr.reeët (VTK), 't enemistie (Chemika)

Waarom Vanzwam weigert Balans (het blad
van de Rechten) te bespreken. Het beste
uit de kringbladen ?
Newtonneke (nr. 2, Wina)
De Kruu (nr. 2, Historische kring)
Palfijn (nr. 2, Medika), Paradigma (Kriminologie)

Floreat (nr. 5, Landbouwkring),
Ir.reeël (aprilnummer, VTK), Palfijn (nr. 3, Medika)

Vulkaantje (nr. 4, Geologie),
De Lastige (nr 4, vierde jaar Architektuur)

Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam

VI,3
VII,3
VIII,4
XIV, 9

XVI,10

Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam
Vanzwam

XVII,4
XIX, 5
XX,3
XXI,5

XXIV, 3

Vanzwam XXIV, 8

Vanzwam
Vanzwam

XXV, 5, 6
XXVII,4

Vanzwam XXIX, 6

Vanzwam XXX,8

Redaktie
Fakulteitskringen

1,2Promotie in .Geneeskunde

Kring-onthaalaktiviteiten
(Germania - Wina - Farmacie)
De raketten in de kringen
- Psychologie
- VTK

Redaktie 1,17

Johan (i.n.v. Psychologische kring)
Ward Maertens &
Gert Goossens IV,3
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De Somer opende het akademiejaar : Ineke Leemans &
Tegelijk warm en koud blazen Wim Verhelst 11,1,3

Studentenspeech: "Leuven zien en sterven" 11,1,3

De verroeste think-tank van Piet De Somer Wim Verhelst V,3

'Broederbond'-professor aan de KUL Redaktie VI,5

Gebouwenpolitiek KUL:
KUL graast sociale walletjes af Redaktie VIII,1

Dienst Juridisch Advies: Luc Baltussen &
Waarmee heeft een student te maken Relinde Baeten X, 1, 2

Racisme Redaktie XVII,4

- EREDOKTORA TEN -
Lauwering Bernardin in gewijde sfeer Ineke Leemans XVIII,1

Van Urologen en Celbiologen Pieter T'Jonck XVIII,3

Eredoktor: faam of blaam Bart De Moor &
Uit de lucht vallen volstaat Peter Mostrey XVIII,3.
Betoging Toon Boon XVIII,3

Studenten ongewenst Toon Boon XVIII,3

Is Sabbe representatief?
Akademische overheid bemoeit zich ermee Luc Baltussen XXII,5

Nieuws van het front Bart De Moor XXIII,1

Komt IMEe in Heverlee-bos? Bart De Moor &
Ward Maertens XXIII, 1,3

Nieuws van het front Bart De Moor XXIV, 1

Nieuws van het front Bart De Moor &
Peter Mostrey XXV, 1,2

Nieuws van het front Noël Herteleer XXVI,1

Studenten op Akademische Raad Redaktie XXVI,8

KUL gaf geld aan cw PS XXVIII,2

Koen Verboven &
Pascal Lefèvre VI,1
Redaktie VI,3
Rudy Lanssens VIII,5
Redaktie VIII,5

Wouter Colson XII,2
Pedagogische kring XII,5

Koen De Visscher XIII,2
Redaktie XIII,3
Redaktie XIV, 9
Redaktie XVI,4
Michèle De Saedeleer &
Hilde Devoghel XIX,5

VTK-presidium
Medika-presidium XXI,3
Wina XXI,5
Toon Boon XXIV, 1
Toon Boon XXIV, 9
Bart Van De Ponseele &
Frank Marinus XXIV, 11
Toon Boon XXV,3
Toon Boon &
Patriek Boucneau XXVI,1
Toon Boon XXVI,3

Hein Heidbuchel XXVII,4
Toon Boon XXVII,5
Toon Boon XXVII,5
Toon Boon XXVII,5
Toon Boon XXVII,5
Toon Boon " XXIX, 1
Toon Boon XXIX, 3

Toon Boon XXIX, 3
Toon Boon - XXIX, 4
Toon. Boon XXIX, 4
Toon Boon XXIX, 4
Toon Boon &
Marc Conings XXIX, 5

Pol & Sok heeft een kring

Stageplaatsen (geneeskunde)
Pimperneflen met Germania
Apolloon sport en feestweek
Katechetika geeft seminariewerk uit:
Kernwapens en Ethiek
Pedagogie tegen apartheid

Resultaat seminarie. Brochure Katechetika
Eerste kring blad Crimen: Krimmax
Germania 's literaire wedstrijd
Ontmoeting in Landbouw
Songfestival

Kringstandpunten
- VTK
- Medika

Het Wina-gebeuren
Kringverkiezingen
Eerste verkiezingen al achter de rug
poe in Germania

Rechten naar stembus
Biologische verkiezingen

Piekfijne Wina-dag
Prijs van de didaktiek
Beste proffen gelauwerd
Vrolijke, vrolijke kiezers
Nieuwkomers willen hard werken
Voor een betere huisartsopleiding
De geschiedenis van een verkiezing
Klaar voor volgend jaar?
Hebben boerekotters te veel geld?
Bodemstruktuur van een jaarwerking :
Géén ernst in het Vulkaantje ?
"Er gébeurt nog één en ander"

KULTUURLEVEN

Uit de jaargang 1984:

Verdwaald in een technische wereld.
- Voeren er nog paden naar Utopia?
- Over Kerk en homoseksualiteit (dossier)
De Kerk in Vlaanderen anno 84 (dossier)

- Zendgemachtigde verenigingen, een liberale
oplossing? ..

- De Morgen, een progressief dagblad?
- Franz Kafka.
- Afrikaanse literatuur.
Burgerlijke ongehoorzaamheid.

- Vrijzinnigheid en vrijdenkerij in Vlaanderen.
- Thuislozen: hun levensgeschiedenis.
- Poëtische curiosa van bekende filozofen.
- Vlaanderen anno 2000 (dossier)
O( cto )pus Dei.

Is het nu in of uit?
Service en ontspanning
Degelijke werking nog verbeteren

Verkiezingen in Chemika:
De struktuur van een preseskandidaat
Onhandelbare komouter
Eksamenopvang door studenten
Terug naar de tijd van Rodenbach?
Apolitieke traditie
Laatste in de rij kringverkiezingen: Katechetika

Toon Boon XXIX, 6
Redaktie XXIX, 8
Toon Boon XXX, 1,9
Redaktie XXX, 2
Toon Boon XXX, 9
Redaktie XXX, 16

Akademlsche sektor
Redaktie 1,5Akademische Raad: beperkt begrip

BACvindt dat jongeren recht
hebben op "hun" financiële
instelling.

KULTUURLEVEN

maandblad voor kultuur en samenleving
Ravenstraat 112, 3000 LEUVEN tel. 229221
10 maal per jaar (van januari tot december)
abonnement: 700 fr. , studenten: 550 fr., (blijft in '85),
rek. 423-4385241-09.

.

•

I1

I BOEKEN
LlVRES

- exacte wetenschappen
toegepaste wetenschappen

- economie & bedrijfsbeheer
geneeskunde

- informatica

I
I

I1

l
Wetenschappelijke boekhandel

L. Wouters
Kantoren in het Le..,.vense
Bondgenotenlaan 103
Martelarenlaan 1, Kessel-Lo
Leuvensestraat 9, Kessel-Lo
Naamsesteenweg 110-112,

Heverlee Naamsestraat 48 3000 Leuven 016/233481

.._..J 1- . ~ .....
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In memoriam E.H. Professor Emeritus J.J. Aerts
Nieuws van het front

Monitoren of repetitoren?
Een diploma koop je niet
Numerus Clausus voor ganse unief?
Studiedruk op Akademische Raad:
De evidentie erkend maar meer ook niet
Kringraad doet enquête:
Hoe efficiënt werken de POC's ?
Overtreding eksamenreglement :
Peeseksemens verplicht?
Aggregatie onder de loep:
Leraars vers voor de leeuwen
Aktie rond studiedruk verspreidt zich:
Scheikunde en aardrijkskunde vragen enquête

Dekaan blokkeert programmahervorming :
Geschiedenis op dood spoor

Een verantwoorde studiekeuze
Een wereldvreemde universiteit
Onderwijs, meer dan een dosis vakkennis
Wet op lerarenopleiding:
Aggregatie oplossen met vijfde jaar?
Lerarenopleiding:
Voorzichtig met aanvangsbegereiding

Onderwijs modellen in het hoger onderwijs
Probleemsituering
Projektonderwijs in pedagogie
Besparingen en numerus clausus
Onderwijsvernieuwing: zelf doen is het motto
Studeren: Verrijking of verarming?
Europese verkiezingen op 17 juni 1984
Wat denkt men over onderwijs?

Studenten in Nood (1)
Studenten in nood (2)
15 jaar medisch centrum voor studenten:
Studenten, zo gezond als hun fakulteit
Oppassen met medikatie tijdens de eksemens

Bart Germeys, Nsv-stecntotîer,
eindelijk uit het ziekenhuis

Redaktie
Bart De Moor

XXVIII,6
XXX, 1

Onderwijs

Redaktie
Stef Vanthuyne

Redaktie

Wouter Colson

Redaktie

Wim Sempels

Relinde Baeten

Luc Baltussen
Redaktie
Redaktie
Wouter Colson

XIII,6

XIX, 11
XXI,4

XXII, 1,3

Wouter Colson XXII,3

Relinde Baeten

Peter Mostrey
\

Peter Mostrey
Peter Mostrey
Toon Boon
Peter Mostrey

Pieter Verstraeten

XXIII,7
XXIV, 5

XXIV, 5
XXIV, 5-
XXIV, 10
XXV,4
XXVI,3

PS XXIX, 1,3

Studentengezondheidszorg
Koen Verboven XVII,3
Koen Verboven XVIII,6

Toon Boon
Toon Boon

XIX,4
XXVIII,3

Apart

Luc Vanheerentals XXIX, 2

Sociaal

MAATSCHAPPIJ' H

Het juridisch kader geschetst
voor de aktieve buurtbewoner
Ingeleverd door EPO
Minister Gal ook aktief in huurprijzen:
Huurprijzen op hol
Voor de revolutie:
De marxistische analyse
Sociale zekerheid in vraag gesteld

Voor wie het niet meer ziet zitten:
Kluwers Sociaal Zakdoekje
De steen des aanstoots in diJ cel?
Ook het OCMW steentotter van de liberale hakbijl
Gevangenen staken
Heirbaut maakt kabaal:
Een heuse schelmenroman

Big Brather in België
Inbreuken op privacy
Jean Gal als Little Big Brather ?
Infiltratie
Videobewaking

Algemeen

Luc Vanheerentals
Guido Janssens

PolDeltour

Eddy Daniëls
Ineke Leemans &
Jan-Debuquoy

XVII,7

XX, 1,3

Dirk De Naegel

Toon Boon
Luc Vanheerentals
Radikale kriminologen

XXI,9
XXII, 8,11
XXV,1,6
XXVIII,8

Luc Vanheerentals XXIX, 7

Reeks: 1984 In België
Luc Vanheerentals
Luc Vanheerentals
Luc Vanheerentals
Luc Vanheerentals
Luc Vanheerentals

XIV, 3

XV,5
XVII,6
XIX, 8
XXI,8

medica
fakulteitskring van de studenten

in de geneeskunde leuven

tervuurse straat 9, 3000 leuven - tel. 20 09 42 - KB 428-6073701-79

-OPEN: BAR r ~~. tot VR. vanaf 14.00 uur
ZO. vanaf 22.00 uur~

KURSUSDIENST r ~~.,DI. en DO. r
tussen 19.00-20.00 uu~

'IfC. r
tussen 13.00-14.00 uur

I, 1
1,3

1,5

X, 3

XII,1

XII,3

XIII,3

11,10
11,10

IX,5

Huurprijzen lijken wel raketten

Kotbazen tellen te veel

Woonplaatsverandering: De juridische kant

De nieuwe huurwet:
Gevolgen voor studentenkamers
Huisvesting: sociaal of pedagogisch?

Ter Bank bezet
Raad voor Studentenvoo:zieningen:
'Pedagogische' huisvesting
Problemen Ter Bank opgelost?
Staan de studenten Schreursvest op straat
in de eksamens ?
Huisvestingsdienst: 'Allen hierheen ... '

Kwaliteit telt niet:
Stageperikelen in geneeskunde

Geld maakt de dwazen wijs
Historie van de sportkantien :
Ten titel van louter gedogen
Alma: géén prijsverhoging
Geen alleenstaand geval:
Woekerprijzen voor kursussen
Wie betaalt de Alma ?
Tekort van 8 miljoen
De nieuwe beurzen van minister Lenssens:
Almaprijzen stijgen, studiebeurzen niet
Beter loos alarm dan géén:
Acco beter beveiligd
Géén steiJn van de akademische overheid:'
Stijging Almaprijzen
Interview Mangelschots :
Alma of het einde van een illuzie
Deel I
Deel II
Reklame in A/ma
Over beschermde soorten:
Dehaene wil universiteiten forfaitair betoelagen

Medisch Centrum: remgeld
Worden studenten overbodig?
Numerus fixus vervangt kwaliteit
Maatschappelijke behoeften:
Deze tijd duldt geen afgestudeerden
De tien stellingen van Sociale Raad - ASR

Wetenschap

Leuven heeft een wetenschapswinkel
Prostitutie in Leuven
Unief en Maatschappij:
De grote thesiskampanje
Nieuwe technologie en zinvolle arbeid

Jef Van Extergem en de Vlaamse Beweging
VRG uit Europese Gemeenschap:
Rechtskongres over Europese strukturen

Militair onderzoek aan de KUL
De KUL bindmiddel voor wetenschap en militairen?

Wetenschappelijke kaders lekker samen in de kader

Militair-Wetenschappelijk onderzoek aan de KUL?

Gezondheid - Psychiatrie

Noël Herteleer
Jan Debucquayt &
PolDeltour

Toon Boon

Jan Debucquoy

Toon Boon
Theo Goos

Redaktie

Noël Herteleer

Toon Boon

Toon Boon

Huisvesting
1,3

VI,3
XV, 3

XVI,9
XXIV, 10
XXVI, 1,4

XXVI,4
XXVII,7

XXVIII,1
XXX,3

Opleiding geneeskunde
Geert Top
(namens het komitee) XXVI,4

Demokratlserlng Onderwijs
Frank Uyttendaele I, 5

Dirk De Naegel
Karel Meganck

Redaktie

Toon Boon

Noël Herteleer

Frank Uyttendaele

Noël Herteleer
Peter Breugelmans,
Noël Herteleer &
Luc Baltussen

Peter Breugelmans

Frank Uyttendaele
Noël Herteleer
Frank Uyttendaele
Frank Uyttendaele

Frank Uyttendaele

Redaktie
Koen Verboven

Redaktie
Alfons Van Daele
(WerKgroep Universiteit
en Maatschappij)
Dirk De Naegel

Toon Boon

VII, 1,3
IX, 1,4

IX,3

X,4,5

XI,3

XII,2

XIV,3

XVII, 1, 5
XVIII,4
XIX, 11

XXII,8
XXVI,5
XXX, 1
XXX, 7

XXX, 7,8
XXX, 7

Algemeen
11,8

XV,1,6

XVI, 1,2

XVIII, 1,4
XX, 4, 5

XXI,3

MlIIlalr Onderzoek en de KUL
Luc Vanheerentals I, 11
Luc Vanheerentals (met dank aan
Lea Hendrickx van de Vlaamse
Vredesuniversiteit) 11,6,7,8
Peter De Jonge &
Wim Verhelst 11,7
Luc Vanheerentals

Milieu
Halte 51: Een halte voor thuisloze jongeren Els De Temmerman

Onder moeders paraplu schuilen voor ... zure regen
Debat COS over beleid Lenssens
Milieubeleid in Vlaanderen

Feminisme & Masculisme
Macht en onmacht
Hoe vrouwen met macht omçeen
Wel en wee in het Leuvense Vluchthuis

Xaviera over seks

Totaalweigeren
Plicht. Wat plicht? Niks plicht!
Omwille van het geweten

Vrede
Zal er pas vrede zijn na de bom?
Electronics for National Security:
Knuffelen tegen knuppels
Katholieken en de plaatsing van raketten
in West-Europa
Het veiligheidsplan van de SP
De ASR en de raketten:
In het spoor van de kaartersklubs

Luc Vanheerentals

Bob Nieuwejaars

Isabelle Vandenbergen
Ineke Leemans &
Mieke Cantineaux
Brigitte Vanschoelant

Jos Vandikkelen

Luc Vanheerentals

Louis De Meuter

Luc Vanheerentals

Luc Vanheerentals
Pieter T'Jonck &
Luc Baltussen

XXIV, 7

XIX, 'te

XVI,4

XX,4

I, 19

111,1,4
XXIV, 8

111,4

I, 11

11,6

111,3
111,5

IV,1
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Luc Vanheerentals
Luc Vanheerentals
Francis Deblauwe

Ward Maertens, Wim De Laet &
Bart De Moor

ALKAM

I * !IJtAM
COPYCENTER

._ Verhunng Wagens en
Bestelwagens zonder
Chauffeur

Van Even.lr.at 5.
3000 Leuven - tel 016/230258

COPYCENTERS ...
r 0161ZZ ZO 87 . ..,

PLAN AFDRUK en

COPYCENTER

DRUKKERIJ COPY en
PAPIERHANDEL

k&ffee

't

Na.m.e steenweg 6112

3030 Heverlee - 016/222519
Raven.traal 19
3000 Leuven - tel 016/22 20 81

Arbeid adelt en maakt vrij Luc Vanheerentals

Doppersziekte krijgt epidemie-allures Luc Vanheerentals

Een oplossing? Oprichting van koöperatieven Luc Vanheerentals 2

Krediet zonder verdriet Hilde Devoghel 2

De eisen van de ;ongerenmars - 2, 3, 4

Studieadvies onderzoekt arbeidsmarkt
voor universitairen Toon Boon 2, 3

Liga voor mensenrechten en de werklozen Luc Vanheerentals • 3
Het Franse voorbeeld:
Naar een werklozenvakbond Luc Vanheerentals 4

Wat te doen als schoolverlater Redaktie 4

® I Grauwe agressie tekent ;ongerenmars Dirk De Naegel &
Luc Vanheerentals XXIX, 1..- Solidaire onverdraagzaamheid Koen De Visscher XXIX, 8

De Europese verkiezingen en werkloosheid Luc Vanheerentals XXX, 12

Voor wie het nog niet begrepen heeft Dirk De Naegel XXX, 18

Leste

Oude m&rkt 38
3000 leUVen

merrenr
'port

Mechelsestraat 20-24
LEUVEN

Uw Intersportwinkel
In Leuven is er zo maar één

"INTE

•\tIlNA ..BAR
He.\le"Le'L "R. c.

Vri;eti;dsfinanciering
De doppers in het schietkraam
van Martens en Dec/ercq
Job-infobeurs op zoek naar werk:
Kritik der praktischen Vernunft
Dag unief, wat nu ?
RVAjaagt op Veto-redakteur
Jongeren voor werk! Edwin Delanoye XXVI,5
Hongerstaking ondersteunt eisen van ;ongerenmars PS XXVII, 1

- SPECIALE KATERN BIJ VETO XXVIII NAAR AANLEIDING VAN DE JONGERENMARS -

De aktiestrategieën kontra de raketten
Fotoboek van de betoging is er...
In de marge: Het rakettendebat
Model/en voor oorlog en vrede

Honderdtwintig studenten opgepakt:
Vreedzame blokkade Tarweschoof
Burgerli;ke onçenoorzeemneiä:
Belasting voor de vrede
Universitaire vredesdagen te Leuven
Universitaire vredesdagen :
De taak van de wetenschap
(prof. Leirman over de Universitaire vredesdagen)
Universitaire vredesdagen Leuven
In onze reeks kolder:
Deel I: Haal de bom van de zolder
Deel 11:Van de zolder naar de kelder
Vredesweek versnipperd
Infiltrant provoceert vredesbeweging
'Florrenade':
Heibel rond een vredeskaffee in Florennes

Mensenrechten
Brietscruiitevond A./.

Berichten uit de gevangenis:
8/Ft: Bi;zonder Fiktief Interview
35 jaar Amnesty International:
Mensenrechten en vrede
Briefschrijfavond Amnesty International:
Schrijven naar Afghanistan, Turkye en Kenia
Persecution east and west
Cosmas Desmond en Zuid Afrika
~ga voor de Mensenrechten
opteert voor vernieuwing
Strijd voor mensenrechten in Paraguay
Ver van huis is gemakkeli;k:
Mensenrechten in Iran

Pers
Lokale radio: terug naar af...
H. Camps: Objektiviteit bestaat niet
Debat: Toekomst van de niet rechtse pers
in Vlaanderen
Johan Anthierens en De Zwijger:
'Ze worden hier gek van Vlaanderlandsliefde
en van tegen. de torens aan te staan zingen

Werkloosheid

1""'------------------

Boekhandel

caba.y nov,

Fochplein 6 - Tiensestraat 82
3000 LEUVEN
Tel. (016) 22 09 00 - 236950

IV,3
VI,4

VIII,7

IX,2

Redaktie X,1,6

Luc Baltussen
Redaktie
Luc Vanheerentals,
Dirk De Naegel &
Pieter T'Jonck

Redaktie

XIII,2
XIV, 8

XVI, 1,3

XX,5

Dirk De Naegel
Dirk De Naegel

Redaktie
Luc Vanheerentals

XX, 7
XXI,9

XXIII,1
XXVII,3

Luc Vanheerentals XXX, 17

Els De Temmerman VI, 6, 7

Lu D's VII,4

Jan Etienne - X,4,5

Els De Temmerman XIV, 10
Dirk De Naegel XV, 4
Dirk De Naegel XV,4

Luc Vanheerentals XVI,8
Redaktie 'XXI,10

Dirk De Naegel &
Guido Janssens XXV, 7

Toon Boon XIV, 8
Pascal Lefèvre XVII,5

Toon Boon XX, 7
Peter Graller,
Jan Vandierendonck &
Els De Temmerman XXII,10

Luc Baltussen XXI,4

Luc Vanheerentals XXI,11

-~
Toon Boon

~
XXIV, 1,3

Toon Boon XXIV, 3

Redaktie XXIV, 4

TWEEDEHANDSBO~
WIJ KOPEN AAN: E:KEN I
tweedehandsboeken
literatuur en wetenschap
in goede staat
(nederlands, frans, engels en duits)
(geen pockets)

WIJ VERKOPEN:
tweedehandsboeken
literatuur en wetenschap
aan 50%
van de katalogusprijs

VRAAG INFORMATIE IN
DE BOEKHANDEL



ene: Jongeren en Kerk
Veto sprak met kardinaal Dannee/s:

Deel 1: Jongeren en Kerk
Deel 2: Evangelie en politiek
Deel 3: Belgische bisschoppen
over kernbewapening

Koen Verboven
Koen Verboven

XXVII, 1,6
XXVIII,5

Koen Verboven XXIX, 5

Nationaal
BINNENLAND

Ekstremisme tiert in Antwerpen, Gent en Leuven
Rijkswacht als Don Quichot:
Generale Staf versus Raes
Gol tegen immigranten:
'Waarom wij in hongerstaking zijn'
Gol speelt Sinterklaas:
Zwarte Piet mag niet binnen
USF over Gol
Kriminologen over William Vandergucht:
De man van 76 miljoen '

Derde oproep tot 'Doorbraak'
Deel 1: Politiek anders struktureren
Deel 2: Doorbraak in de socialistische beweging
Deel 3: Een goede kristen is socialist

Rektoren tegen Ge!
Solidariteit met migranten neemt uitb~eiding:
Gal voor Gol
Westland New Post
Raad voor Studentenvoorzieningen
neemt standpunt in over Gol
ASR: Gol en soorten mensen
Voor een positief integratiebeleid
Open brief
Met Guy Verhofstadt op kaffee:
Een vrij uitgesproken radikaal liberalisme
dat de mens h,et belangrijkste vindt.:
Walter De Bock over Westland New Post
Parlementaire vraag over CVP-bezetting
Het spaarplan: fiskale fraude en rentelast
Versteylen in de gevangenis?

Regionaal
Het bescheiden TAK-interview

Verbod op pamfletten?
Studenten in de soep van het Leuvens jeugdbeleid
Pamfletten betoging : Politiereglement in de ijskast
Geweerd te Leuven? Studenten... •
Verkeersslachtoffers in Leuven:
7 doden en 138 zwaargewonden in 1982
Leuvense middenstand ronselt handtekeningen
van studenten
Wie schrijft, die blijft, behalve Vansina

Leuven: niets te maken met vreemdelingen
Vleugel van Geertruiabdij tijdelijk gekraakt
Opnieuw maanziekte te Leuven
Voorsmaakje affichereglement
De Leuvense Steinerschool viert feest
Buurtwerk wordt per opbod verkocht

Geert Van Aken V,6,8

Luc Vanheerentals VI,9

Louis Paredis IX,3

-
Redaktie X, 1
Redaktie X,5

Luk Devreese X, 6

Koen Verboven X, 7
Koen Verboven XI,7
Koen Verboven XII, 1,4,7,8

Louis Paredis XII,2

Louis Paredis XXII,3

Redaktie XIII, k3

Redaktie XIII,5
Redaktie XIV, 7
Wim Arras XVIII,5
K. Adzmi & G. Kungu XVIII,5,

Koen Verboven XIX, 9
Luc Vanheerentals XIX, 10

Stef Janssens XXIV, 8
Luc Vanheerentals XXVI,7
Luc Vanheerentals XXVII,6

Filiep Canfijn &
Wim Verhelst VIII, 1,3
Redaktie XI,7
Redaktie XII,6
Relinde Baeten XIII, 1,8
Toon Boon XIV, 1,5

Luc Vanheerentals XIV, 5

Koen Verboven XV,5
Stef Janssens XVII,9
Stef Janssens XIX, 3
PS XXIV, 4
Redaktie XXIV, 6
Stef Janssens XXV,4
Luc Vanheerentals XXVII,3
Luc Vanheerentals XXX,4

WERELD
Buitenland
Heibel in Sri tanka
Polen geperverteerd:
De Pewex-shops
Grenada: de eerste domino is gevallen
11.11.11. Kultuur en Ontwikkeling

Poolse Newspeak

Bangladesh: struggle for development
Wanneer vallen de mariniers
Centraal-Amerika binnen?
China: big and unknown
Na de revolutie:
Het penitentiair systeem in Nicaragua
EI Salvador : Leven in bevrijd gebied

Bertin Martens

Paul-Emannuel Casier &
i.s.m. Pieter T'Jonck
(ingezonden artikel)
Geert Top &
Wim Van Damme
Redaktie
Rezaul Kabi r

V,1,4
VI, 1,6

VII,2
VII,5
VIII,4

Redaktie
Redaktie

VIII,6
IX, 8

Petra Smulders
Nikie Maes

XVII,8

XXII,11
Bij het bezoek van een premier:
Felipe, ze martelen wel Monica Gundrun
'Als Europa wil lopen, moet het eerst benen hebben Francis Deblauwe
Europarlementariers gewikt en gewogen
De unie van Europese Federalisten (UEF)
Tien jaar Anjerrevolutie
Verslag van een ooggetuige:
San Salvador: verkiezingsdag op 25 maart 1984

Francis Deblauwe
Francis Deblauwe
Louis Paredis

XXIV, 11
XXVIII,4
XXVIII,4
XXVIII,4
XXVIII,8

John De Decker XXX, 17

KULTUUR

Algemeen
't Stuc in 1983-1984: elke keuze verantwoorden
"Interview met Michel Uytterhoeven:
Een mannelijke solo

Klaas Tindemans
Guido Janssens &
Peter De Jonge

1,16,17

I, 15

111,6
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Lezingencyclus: Rode draad van Dada tot nu Guido Janssens
De Zwijge'l' live: Bart De Moor
Goede intenties van de Golden River City Jazz Band (m.m.v. Wim Verhelst)
Interview met Roland Strubbe:
Hoe word ik beroemd? Een kijk op kunst
o Het gaat goed met het Stuc
o Het gaat slecht met het Stuc
(plaats een kruisje voor het juiste antwoord)
Stadsschouwburg: gekleurd amateurisme
Teaterbeleid : een soep, en bovendien niet te vreten
Allen Ginsberg :
'Reagan has got a bird brain'
Bird brain runs tne world

Het festival achter het festival:
Put on your red snoes

Amandla komt naar Leuven
Autonomie bedreigd?
Stuc: personeelsproblemen

Zes stellingen omtrent 't Stuc/Kultuurraad en ASR
De begeerte te begeren

Architektuur
De inrichting van Alma 2:
Sterven in schoonheid
Inzending Ad Hoc
Museologische bedenkingen

Beeldende kunsten
Tentoonstelling Bert De Leenheer: Konfrontatie
Tentoonstelling Katrien Caymax
Chinese kunst in Letteren en Wijsbegeerte:
Geen beeldenstorm, artistiek meesterschap

Boeken
Stoont als een monkte:
Een beetje stomp, zulle
Wim Hazeu: uitgeven als bezigheidstherapie
Geschiedenis als koude douche:
Mijn land in de kering

Conséquenses:
Une revue d'aujourd'hui, pour quoi faire?

Vlaamse dichtbundels, woorden als verweer
Onvervreemdbare wereldbeelden:
Musil en Mulish
ontpoppen zich als markante mystici
Uitreiking literaire wedstrijd

Dans
Rosas' eigen sound

Peter De Jonge
RedaKlie
Guido Janssens &
Jan Debyser

AV-Kultuurraad

Guido Janssens

111,7

XII, 4,5

XIV, 1,6, 7
XIV, 6, 7

XXII,9
XXII,9

belgische
mediateek

XXIV, 6

Di rk Meylaerts XXX, 13

Peter Mostrey
Peter Mostrey
Peter Mostrey
Dirk Selleslag &
Bart De Moor
Allen Ginsberg

XXX, 14
XXX, 14
XXX, 14

XXX. 15. 16
XXX. 16

Pieter T'Jonck XXI,7

Francis Deblauwe XXI,7

Gilles Cachet
Dirk Meylaerts

XII,6
XIII,4

Els De Temme-man XVI,11

Jan H. Verbanek I, 19
Wim De Mont VIII, 10, 11

Jan Possemiers XI,6

Guido Janssens XXI,10
Peter De Jonge XXVII. 2

Eric Vanhaeren XXVIII,6
Hilde Devoghel XXVIII,6

Guido Janssens 111,4

ook compactdisc
Mgr. Ladeuzeplein 2
3000 Leuven
(016) 22 80 00

openingsuren:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag: 10 tot 18 u

klassiek, pop,
jazz, kleinkunst,

filmmuziek,
folklore,

taaIkursussen ...

uitlenen van
platen

cassettes
cassettofoon

dia's
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Onvoorspelbaar als kauwgom

Rosas danst Rosas
De plaat Rosas: Een eigen logika
Cetlcne Ikeda brengt Utt in wereldpremière
Jones: aber bitte mit Zane!

Folkwang Tanzstudio:
De eenzaamheid van een dansende travestiet
Het artistieke failliet van een ballerina

Dana Reit: en Suzanne Linke:
Vrouwelijke solo's in de clinch
Merce: a 'cunninç' edge
Wat het Leuvense publiek miste
Marc Vanrunxt: Neue Einfachkeit?

Steve Paxton; •... Keeping both atmospheres going'

Film & Video
Film in Leuven: De omgekeerde wereld
They will never kiss. Astaire-Rogers zijn weer los!

U HOUDT VAN STRiPS?
KOM KIJKEN BIJ

J.M.LODDEWYKX

DUPUIS
LOMBARD
J;:LSCVI~R
STANDAARD
C.AST[.RMAN
OB~:RON
OC VLIJT

~6\J1o,l")f'N-
11»S(.'N,.,..,. ..-
T~"'5"""AH&-,.t

Paul Verduyckt,
Eric Vanhaeren &
Pieter T'Jonck 111,8
Paul Verduyckt 111,9
Guido Janssens 111,9

111.10, 11
Eric Vanhaeren,
Paul Verduyckt &
Peter De Jónge IV, 4, 5

Guido Janssens IV, 4, 5
Eddy Vaes &
Johan Aerts IV, 7, 8
Peter De Jonge &
Eric Vanhaeren V, 6, 7
Guido Janssens VI, 10
Guido Janssens VI, 10
Kristien Bergans &
Guido Janssens XVII,10
Guido Janssens XXII, 9

:
1,16,17Marcel Meeus ,

Jan H. Verbanck 11,4

" .

OPEN
ma. tot vr.
6u. tot 18u.
zaterdag

7u. tot 14u.

SPECIALIST IN
STUD ENTENREIZEN

Avonturier, strandligger of ski-fanaat? Maak je wensen
bekend. Alleen maar een goedkoop trein- of
vliegtuigticket ? Een "studie"-reis met de club of de
faculteit? Zoals je wil. Een internationale
studentenkaart? Die haal je alleen bij JEST.

JEST LEOPOLDSTRAAT 26 LEUVEN 016/22.76.10 & 22.22.62

I I
FOTO CUYPERS
Vital Decosterstraat 12
tel. 016/22.29.31

uw pasfoto
in seconden klaar

Een bleitend kind bij zonsondergang:
Over drankzucht bij Herten Jan H. Verbanck 11,5

La Gom mare Secca: La morte della verita Jan H. Verbanck V,S

Halen wEi 1984 ?
We vroegen het aan Resnais en Herzog Jan H. Verbanck VI,7

Geen verrassingen in Buchenwald, maar ...
Miserie bij Oberwald? Mark Eelen VII,5

België op zijn smalst:
Belgische minimal cinema aan de top Jan H. Verbanck VIII,8

Het etisch 'reveil: Een homofilmfestival Marcel Meeus XIV, 11

De zotte morgen JVP (???) XVII,10

GeGoWe: Film als kommunikatie Jan H. Verbanck XVII,11

De vlaamse film sedert 1960 (GeGoWe 2) Jan H. Verbanck XVIII,7

Door Leuven vergeten: Ejanaika Jan H. Verbanck XVIII,7

Rechtzetting Jan H. Verbanck
.

XVIII,7

Vlaamse filmkes, gezoogd door Vadertje Staat Pascal Lefèvre XIX, 7

Wim Wenders : De stand van zaken Jan H. Verbanck XIX, 7

Fuiven met Dirk Lauwaert Jan H. Verbanck XX,6

Koyaanisquatsi Francis Deblauwe XXIV, 9

Drive-in zonder voertuigen.
Terrasfilms: Among the Stars Marcel Meeus XXX,5

Muziek
«tmprovisetionw-eçomposiuon-: Logos op plaat Guido Janssens 1,9

Bongo Mike & Extremely Frank Jeremy:
'Don't try to enc/ose us in a political dispute. Wim Verhelst &
We are involved in a cultural one' Marinus Follon I, 13

Me and XTC , '." Peter De Jonge 11,5

Sun Ra and Arkestra:
'They try to fooi you, /'ve got to school you' Wilfried Allaerts VII,4

John Gage: Guido Janssens,
'Wat zullen we doen? Jan Heyrman &
P(Jddestoelen plukken of schaakspelen? Kris Kuypers (foto's) VII, 6, 7

Ekonomika organiseert een weretakreetie! Guido Janssens VIII,6

Philip Cetherine: End of october Wilfried Allaerts VIII,8

Over serletisme enzovoorts.
KarElI Goeyvaerts autobiografie Rudy Laermans IX,2

Interview twee Belgen: Michèle De Saedeleer &
Made in Belgium Hilde Devoghel X,3

Barbarabal VTK: Pach Eeckeleers &
Ghaz Janj(el heeft sukses ... en Veto een interview Jos Mertens . XIII,S

Het plezier van Wim Mertens Guido Janssens XV, 7

Garret List:
"Komponisten komponeren vlugger Guido Janssens &
dan de oren kunnen volgen" Jan Heyrman XIX, 6

Gollapsing Fad Gadgett Dirk Devoghel XXVI,2

Strips .
Een vreemde eend in de bijt Pascal Lefèvre 111,10

Ristorante ITALIA
E. D' Ambrosio

Savoyestraat 9-11

3000 LEUVEN

«Uit sympathie»

DIRK DESMET
SPORTARTI.KElEN

Tervuursevest 104 3000 Leuven
Tel. 016/229621

ALLE MERKEN
10% korting voor studenten
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Berck: de frustratie van een tekenaar Pascal Lefèvre VIII,9

Sjef Van Oeket hogerop Dirk Meylaerts XIII,4

"B.D.- Touché" Pascal Lefèvre XV, 7

De winter van een clown Pascal Lefèvre XVII,9

Bedlektuur Pieter T'Jonck XVIII,2
Superman van het leuke soort Peter Mostrey XXIX, 7

De bevrijding van de strip Pieter T'Jonck XXX, 18

Theater
Theater op 33 toeren:
Fabres werkstuk recorded live at Mickery Guido Janssens 11,9

Jan Fabre op stelten ... Publikumsbeschimpfung 2 ? Guido Janssens IV, 6, 8

May B: maybe ...
Samuel Beckett on 45 ? Peter De Jonge V, 4, 5

Ga over de dorpen Peter De Jonge VIII,10

Te trete 'Freule Julie' Eric Vanhaeren VIII, 11

Het epigonen teater en de el/ende
van de middenklasse Pieter T' Jonck XV,6

Filosofie en politiek onder de gordel:
Jan Decleir, "Obscene fabels" Marl< Geenen XVI,9
Tchechow "vertaald": Ontroerende druktemakertjes Pieter TJonck XXVI,6

"In het tuinhuis" van Globe:
De pijn van het ensceneren Pieter TJonck XXVI,6

SPORT
Universiade '83:
Goud en zilver voor Leuvense studenten Chris Meulijzer 1,7,32

Massasport krijgt ook dit jaar alle aandacht Chris Meulijzer 1,7

16" Studentenmarathon 9 november Redaktie IV,1

Opendeurdag Universitair Sportcentrum Sportraad IV, 6

Eerste fotowedstrijd massasport klassiekers '83
Kamera's klaar! Sportraad VI,8

24 uren te Louvain-Ia-Neuve:
Kermis op Waalse, studentikoze wieltjes Redaktie VII,1

Studentenmarathon Antwerpen - (Mechelen) - Leuven
Massasport voor duizendtal: groot sukses Wim Verhelst VIII, 5,12

Kringen van L & Wandermaal eerst: Bart De Moor &
Kwistax-race ook massa-organisatie Luc Baltussen IX, 1,4

Sportraad organiseert internationaal tornooi Frank Michiels X, 5

24 uren: 34 ploegen in wedstrijd
Appoloon andermaal eerst Bart De Moor XI, 1,2,8

Sportraad vliegt er weer tegenaan Gerrit De Smedt XIV, 9
Sportraad is kringsport, massasport, kompetitie
en tornooien Bart De Moor XXII, 6, 7
Naar nieuwe wegen voor de massasport : - - J
Internationaal studentensporttornooi Pach Eeckeleers XXIII, 4, 5, 8
15"'" relais pedestre Paris-Orsay Filip Gosselé XXV,3
ussr: primeur voor België Bart De Moor XXV,5
ussr: een begele/der vertelt -- Filip Gosselé XXVI,5

Medewerkers aan Veto's jaargang 10
K. Adzmi, Johan Aerts, Wilfried Allaerts, Wim Arras, Relinde Baeten, Luc
Baltussen, Kristien Bergans, Polleke Bijnens, Toon Boon, Patriek
Boucneau, Peter Breugelmans, Gilles Cachet, Filiep Canfijn, M'eke
Cantineaux, Paul-Emmanuel Casier, Wouter Colson, Mark Conings,
Eddy Daniëls, Francis Deblauwe, Renaat Debleu, Jan Debucquoy,
Frederik De Clerck, Damienne De Cock, Robert De Cort, John
De Decker, Peter De Jonge, Wim De Laet, Edwin Delanoye, Pol Deltour,
Louis De Meuter, Wim De Mont, Bart De Moor, Veerle De Moor, Pascal
Demuysere, Dirk De Naegel, Michèle De Saedeleer, Luk Desager, Ria
De Schutter, Gerrit De Smedt, Piet De Somer, Els De Temmerman, Koen
De Visscher, Ciska Devloo, Dirk Devoghel, Hilde Devoghel, Luk
Devreese, Lode De Witte, Kris Dompas, Dreesen Miet, Pach Eeckeleers,
Mark Eelen, Jan Ettienne, Marinus Follon, Marinus Frank, Marc Geenen,
Geert Glas, Theo Goos, Gert Goossens, Filip Gosselé, Peter Graller,
Monica Gudrun, Hein Heidbuchel, Noël Herteleer, Jan Heyrman, Filip
Huyzentruyt, Vvan Jansen, Guido Janssens, Stef Janssens, Rezaul
Kebir, G. Kungu, Kris Kuypers, Rudy Laermans, Rudy Lanssens, Marcel
Lauwers, Ineke Leemans, Pascal Lefèvre, Ward Maertens, Nikie Maes,
Johan Malcorps, Bertin Martens, Marcel Meeus, Jos Mertens, Chris
Meulijzer, Dirk Meylaerts, Peter Mostrey, Bob Nieuwejaars, Joep
Paemen, Louis Paredis, Jan Possemiers, Bart Ramakers, Kristien
Rosseel, Dirk Scheys, Dirk Selleslag, Wim Sempels, Mark Sempermans,
Johan Sevenants, Petra Smulders, Jan Spiliaert, Lambert Swillens,
Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck, Geert Top, Frank Uyttendaele, Eddy
Vaes, Geert Van Aken, Fons Van Daele, 8udy Vandamme, Wim
Van Damme, Isabelle Vandenbergen, Bart Van De Ponseele, Leo
Van Der Aa, Rudy Vanderhenst, Vandermeulen Jozef, Jan Vandieren-
donek, Jos Vandikkelen, Eric Vanhaeren, Kris Van Haver, Luc
Vanheerentals, Jan Vanheukelom, Brigitte Vanschoelant, Dirk Vansint-
jan, Jan Van Steen, Stef Vanthuyne, Vanzwam, Jan H. Verbanek.
Koen Verboven, Paul Verduyckt, Wim Verhelst, Erik Verhuist, Pieter
Verstraeten, Myriam Warson, Vvan Wulfaert. Verenigingen die aktief
meewerkten: AKZA, Amnesty International, EI Salvadorkomitee Leuven,
Oikonde, Radikale kriminologen, Studiekring Vrij Onderzoek (VUB),
Stukokom, Wereldwinkel Leuven, Werkgroep derde Wereld. Kringen die
aktief meewerkten: Ekonomika, Farmacie, Germania, Klio, Medika,
Pedagogie, Psychologie, VRG, VTK, WINA. Vrije tribunes van o.a:
Jean Charles de Hemptinne, Gerd Franssens, Bart Keunen, Pol Malou,
Karel Meganck, Marc Sampermans, Jan Vansteenwegen, Eric Verhuist.

biedt een uitzonderlijk assortiment
voor volledige automatisering van bedrijven,
KMO's, scholen, administraties, enz...

Micro-Computers:
Canon, IBM, MTC, MTI, NCR,
Philips, Wang, BBC, LYNX,
Commodore

Canon Rekenmachines

Begeleiding:
een computer aanschaffen doet
niemand zomaar. Com'Point
begeleidt U bij de analyse van
Uw behoeften.

Printers:
Canon, Epson, Facit, IBM, NEC,
Microline, Brother, Microstar

Supplles:
diskettes (Nashua, BASF, Xidex,
Verbatim, Dysan), etiketten,
listings, listingbinders

Kantooru:trustlng:
Com'point is dealer van
Gispen kantoormeubelen
Computertafeis
Printertafels

Dienst na verkoop:
Om U nog meer gebruiks-
zekerheid te bieden, staat
Com'Point zélf in voor de dienst
na verkoop.

Software:...
als dealer van Multisoft-
produkten kan Com'Point een
uitzonderlijk performante
software service aanbieden:
boekhouding, fiskaliteit, markt-
onderzoek ...
Vanzelfsprekend ontwikkelen we
ook program_ma'sop maat, voor
Uw specifieke noden.

Brusselsestraat 66
3000 Leuven
Tel. 016/23.14.63.

WAAR NAAR TOE ...

heet U hartelijk welkom

• 9 nieuw aangelegde gravel-banen in open lucht waarvan 3 verlicht
• 3 kunstgrasbanen
• een vaste tennishal met 3 banen in green-set,
• 2 squash-banen - de sport met ambitie
• 2 petanque-banen
• perfecte accomodatie i.v.m. kleedkamers & sanitair
• gezellig Club-House
• Quick-restaurant

Tennis: 300 F/uur/terrein (licht niet inbegrepen)
10 beurten kaart 2500 F

Squash: 80F/half uur/terrein voor 17u.
120F/half uur/terrein na 17u.
geen lidgeld!
Gratis van I tot 7 oktober

STUDENTEN: Speciale voorwaarden worden
U aangeboden.
GRIJP DEZE ENIGE KANS

Voor reservaties en inlichtingen: L.T.C. - Galgenbergstraat 14 - Leuven
tel. Secretariaat L.T.C.: 016/201821
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Zaaltje naast het gemeentehuis). In-
lichtingen hieromtrent zijn te beko-
men op h.it onderstaand adres. Espe-
ranto 2000. Duisburgsestraat 12.3000
Leuven-Heverlee. Tel: 0161201453.
Voor de Stoomkursus is voorinschrij-
ving verplicht. in de andere gevallen
gewenst. De bijdrage bedraagt 500 fr.
voor de stoomkursus en 1000 fr. voor
de kombinatie met een avondkursus.
Voor diegenen die enkel de avondkur-
sus voor beginners willen volgen is de
bijdrage 750 fr. Men kan deze bijdrage
storten op rekeningnummer van ES-
PERANTO 2000: 734-3331944-03.
Zie ook agenda.

Burgerdienst
In een persmededeling wijst Burger-
dienst voor de jeugd (BDJ). een
informatieservice- en vorrningsdienst
rond het statuut van gewetensbe-
zwaarde en vredesopvoeding. er op dat
er weer eens plannen zijn voor een
nieuwe wettelijke regeling ter erken-
ning van organisaties waar gewetens-
bezwaarden terecht kunnen. Hiervoor
kreeg minister Nothomb onder meer
volgende richtlijnen mee: de gewetens-
bezwaarde mag geen verantwoordelij-
ke taken krijgen. maar slechts onder-
steuningstunkties vervuilen. Verder

m&:ten de organisaties nationale sub-
sidies krijgen. en dienen er drie full-
time personeelsleden te zijn indien het
socio-kulturele organisaties betreft.
De universiteiten krijgen geen gewe-
rensbezwaarden meer (behalve in de
medische sektor) en verder moeten de
organisaties per gewetensbezwaarde
10000 fr (ongeveer) vergoeding beta-
len aan de staat.
Vooral de kleine organisaties zullen

hieronder te lijden hebben. om niet te
zeggen hun doodsbrieven mogen be-
ginnen rondsturen.

Daarom organiseert BDJ een infor-
matie- en aktieplanningsdag op don-
derdag 13september voor gewetensbe-
zwaarden (van 10.30 h tot 16.30 h) en
de tewerkstellende organisaties -{yan
I·UO h tot 16.30 hl. Na het doornemen
van de informatie omtrent dit initiatief
zal ook gepraat worden over efficiënte
uktierniddelen. Voor gewetensbe-
zwaarden kan deze dag als vorrnings-
dag gelden. mits schriftelijke of telefo-
nische inschrijving bij BDJ op het
volgende adres Van Elewijckstraat 35.
1050 Elsene-Brussel. Tel.: 02/640
1998.
Nog even wat informatie op een

rijtje. Deze dag gaat door op de VUB-
kampus (Pleinlaan 2. 1050 Elsene-
Brussel. Tel.: 02/6412313) in zaal
:!86 (gebouw G - vierde verdieping).

Leuven Kermis. Stadsdiensten gesloten. Ook geen eksamens en inschrij-
vingen aan de K.U. Leuven.

Dinsdag 4 september
20.00 u. OPERA, Naar aanleiding van de internationale zomerkursus te

Alden Biezen organiseert European Opera Centre een voorstelling van
GIsnni Schlcchl van G. Puccini. Verder zijn er ook nog konsert-
uitvoeringen van fragmenten uit" Trovatore & Rigoletto van G. Verdi.
Plaatsbespreking Stadsschouwburg Leuven. tel: 016/222113. Kaarten
250 fr (180 voor jongeren en derde leeftijd).

20.00 u. StsrtYergaderlng 11.11.11 aktie. in het Auditorium van het nieuw
Konservatorium (Koning Albertlaan 52). Org: Leuvense Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Maandag 24 september
09.30 u. ASR-Vormlngsdrledaagse. Volgende sessies staan op het pro-

gramma: Financiële drempels tot het hoger onderwijs. Internedemokrati-
sering van de universiteit, Kultuurwerking in een kring, Aggregatie,
Studiebeurzen.
Zie ook bij woensdag 26 september.

Dinsdag 25 september
08.00 u. ASR-Vormlngsdrledaagse. Met o.m. volgende sessies: Hervor-

ming van de wet op akademische graden, Wat is 'Kultuurraad der
Leuvense Studenten VZW'? Studiedruk, Kringboekhouding en financieel
beheer, Numerus Clausus ....
Zie ook onder woensdag 26 september

Woensdag 26 september
08.30 u. ASR-Vormlngsdrledaagse. Met een keuze uit de sessies: Veto

praktisch. Veto inhoudelijk. Werking van de ASR. Openingsspeech.
Dit alles gaat door in het Volk!>hogeschoolgebouw "De Bron", Koetsweg
112.3200 Kessel-Lo. Tel: 016/254685. Bereikbaar met bus 1 vanaf het
Fochplein om 8.45 u. 9.00 u. 9.15 u en 9.38 u. Daarna steeds om het half
uur. Aan het station komt deze bus steeds drie à vier minuten later. Voor
meer inlichtingen kan je steeds terecht bij: ASR-sekretariaat (tel:
016/224438). Kringraad (tel: 016/224438). Veto (tel: 016/224438),
Kultuurraad (tel: 016/236773) en Sociale raad (tel: 016/238575).

Maandag 1 oktober

OPENING AKADEMIEJAAR

10.00 u. Eucharistieviering in de St.-Pieterskerk.
11.oou. Akademlsche Zitting in de Grote Aula. Maria-Theresiakollege
20.30u. Konsert. La Petite Bande (o.l.v. Sigiswald Kuyken) in de

Sint-Pieterskerk te Leuven. org: Festival van Vlaanderen. 200-350-500
Bfr.

20.30 u. Film. Dread beat and blood - Jabu/a van Franco Rosso. Org: DAF
In Vlaamse Leergangen.

._
Beiaardlessen aan
de K.U. Leuven

Vanaf 4 oktober a.s. zullen opnieuw
elke donderdag beiaardlessen gegeven
worden in het Instituut voor Oudheid-
kunde van de K.U. Leuven. Vlamin-
genstraat 83 te Leuven.
Wie voldoende muziekbagage heeft

en beiaart wil leren spelen. kan zich
inschrijven op het sekretariaat van de
dienst Pers en Voorlichting. Kraken-
straat 3 te Leuven, tel: 016/220431.
waar ook meer inlichtingen omtrent de
mschrijvingsvoorwaarden kunnen ver-
kregen worden.
De lessen worden gegeven door Jo

Haazen, directeur van de Koninklijke
Beiaardschool te Mechelen en de
studenten kunnen oefenen op een
nieuw studieklavier. Later mogen zij
de grote universiteitsbeiaard van de
bibliotheek bespelen. indien zij daar-
toe bekwaam geacht worden.
De universiteitsbeiaard met zijn 63

klokken en een register van meer dan
vijf volledige oktaven werd vorig jaar
helemaal gerestaureerd en is uniek in
Europa.

Akteurs gezocht
Het Stuc en Jan Decorte (HTP) zoeken
nog steeds vrijwilligers om mee te
spelen - dus niet figureren - in
"Dantons dood" (van G. Büchner).
"Dantons dood" wordt geregisseerd
door Jan Decorte en zal gespeeld
worden door een honderdtal mensen.
De repetities zullen gespreid door-

gaan 's avonds en in het weekend.
vanaf september e.k. .
Volledig beschikbaar zijn veertien

dagen voor de première (5 januari
1985) is noodzakelijk.
Er zijn alleen voorstellingen in het

weekend. in de periode van 5 januari
tot 10 februa ri 1985.
Geïnteresseerden kunnen zich aan-

melden bij het Stuc. E. Van Evenstraat
2d (2de verdieping) Leuven. 016/
236773.
Alle verdere inlichtingen aldaar.

P.S. Geen ervaring geëist of gewenst.

Werklozen-
vakbond

omdat de voorstanders van de werk-
lozenvakbond van mening waren dat
de werklozen zelf hun lot in handen
moeten nemen. op een meer komba-
tieve wijze dan de vakbonden dit nu
doen. De werklozen vakbond wil dat
de reglementering inzake werklozen
wordt herzien: afschaffing van stem-
pelkontrole, minimumuitkering van
19000 Bfr, verzet tegen de invoering
van de arbeidskaart.
Verdere informatie over de Werk-

lozen vakbond kan men krijgen op
postbus 20. 3000 Leuven. Voor finan-
ciële steun staat rekening 001-4172082-
86 open.

Vertrekkend van het eisenplatform
van de Jongerenmars '84 werd een
werklozen vakbond opgericht om de
rechten van de werklozen beter te
verdedigen. Na een stichtingsverga-
dering in Leuven. werd er voor de
tweede maal samengekomen in Gent
op 4 augustus om de struktuur verder
uit te diepen. Na wat tegenkantingen.
onder andere van de bestaande vak-
bonden. werd er toch doorgegaan

Een abonnement op Veto?
Je kan Veto bezorgd krijgen door de postbode. Daarvoor vragen we een
bijdrage in de verzendingskosten (voor studenten: 120 fr ; niet-studenten:
250 fr ; steun: 500 fr of meer).
Als je student bent aan de KUL, kanje je waarschijnlijk abonneren via je

kring. wanneer je een kringlidkaart koopt begin oktober. Mocht dat niet
het geval zijn. of wens je daarop niet te wachten. kanje storten op rek. nr.
431-0079541-68 met vermelding 'Veto-abonnement' en eventueel het
nummer van je studentenkaart.
Veto nr. 2 verschijnt de eerste week van oktober. Daarna verschijnen

we wekelijks.

Esperanto
Gedurende het volgende akademiejaar
worden er in en om Leuven verschil-
lende Esperanto-kursussen gegeven:
Allereerst wordt er een stoomkursus
georganiseerd op zaterdag 20 en
zondag 21 oktober van 9.00 uur tot
17.00 uur en dit in het Nieuw
Konservatorium, Koning Albertlaan
52 te Leuven. Er wordt een overzicht
geboden van de volledige spraakkunst
aan de hand van een woordenschat
van ongeveer 200 basiswoorden. De
kursus heeft de bedoeling een inleiding
te zijn op verdere (zelf)studie en wil een
basis bieden om de taal onbevooroor-
deeld te kunnen evalueren.
Verder zijn er ook avondkursussen

(eveneens in het Nieuw Konservato-
rium) en Heverlee (Waversebaan,

ZOEKERTJES
• Te Kopp: Zakkomputer HP 41C
met 2 memory modules en printer
82143 A voor halve prijs. Bel:
0217678954 H. Jacobson, Museum-
laan 47A. Tervuren. Alles in prima
staat.
• Studentenmeubelen te koop (Bu-
reau, kast. zetel. bed. matras .... ) Emiel
Van Arenbergstraat 8, Leuven. Tel
235887. Na 18 uur a.U.b.
• KSJ-Brabant, Jozef 2 straat 27 te
Leuven. zoekt dringend gewetensbe-
zwaarde met interesse in jeugdwerk.
Meer inlichtingen: 016/223158. In-
diensttreding: zo vlug mogelijk.

20.00 u. Theater. Stadsschouwburg. Eenman van alle getijden Robert Bolt,
door KNS.

20.30u. Film. Xa/a van Ousmane Sambene. Org: DAF. In Vlaamse Leer-
gangen.

Woensdag 3 oktober
20.30 u. Koncert, Collegium Instrumentale Brugense en Westvlaams

Vocaal Ensemble o.l.v. Patrick Peire. in de St-Michielskerk. Org: Festival
van Vlaanderen. onder auspiciën van de stad Leuven. 300 fr.

20.30 u. Theater. Scènes/Sprookje. door HTP. Vlamingenstraat 83. Org
'tStuc,

20.30u. Film. Ceddo van Ousmane Sambene. Org: DAF. In Vlaamse
Leergangen.

Dinsdag 4 oktober
20.30 u. Theater. Oom Wan}a van Tsjechov door HTP. Vlamingenstraat 83.

Org: 't Stuc.
20.30 u. Film. Nal Tou van Moussa Kemoko Diakite. Org: DAF. In Vlaamse

Leergangen.

Vrijdag 5 oktober
20.30 u. Theater. Oom Wanja. Zie donderdag 4 oktober.
20.30 u. Film. Wend Kuunl van Gaston Kabore en Rucasses Négres. Org:

DAF. In Vlaamse Leergangen.

Zaterdag 6 oktober
20.30 u. Theater. Oom Wan}a. Zie donderdag 4 oktober

Maandag 8 oktober
20.00 u. Theater. Stadsschouwburg. In en Uit van Derek Benfield, door

MMT.
20.30u. Theater. MythologIIn door HTP. Vlamingenstraat 83. Org: 't stuc,

Dinsdag 9 oktober
20.30 u. Theater. MythologllJn. Zie maandag 8 oktober.

Woensdag 10 oktober
20.00 u. Theater. Stadsschouwburg. L'eventall door Théätre National.
20.30 u. Theater. Mythologlln Zie maandag 8 oktober.

Vrijdag 12 oktober
20.30 u. Vernissage, Flebus Jean-Claude. akwarel en olie in galerij Embryo.

Naamsestraat 49.

Maandag 15 oktober
20.30 u. Video. Walter Verdin met Vldeorythmlcs. Animatiezaal 't Stuc. org:

't Stuc .

Dinsdag 16 oktober
20.00 u. Theater. Zes personage. op zoek naar een auteur van Luigi

Pircindello. door ARCA-N.E. T.
20.30 u. Video. Zie maandag 15 oktober.1-- -- -- --- -- ----,

ZOEKERTJE: gratis.. II De redaktie behoudt zich recht voor om toekertjes niet te plaatsen. I
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Inkomhal Kredietbank, Voortentoonatelllng over Oud-Egypte. van donder-
dag 8 septembar tot het einde v.n dl. m.. nd. Dit is een voorbereiding op de

, , .' ' , ~.' , , , , , , , , , , , , , , , , ~ , I I,J....I week over "Oud-Egypte" die zal doorgaan in het auditorium te Leuven vanaf 5_ ...._, .. . _ oktober. _

Woensdag 17 oktober
19.30 u. Informatieavond over Esperanto. In het Nieuw Konservatorium

(Koning Albertlaan 52) te Leuven. Toegang gratis.
20.30 u. Dans. M<JIissa Fenley en co (Engeland). Stadsschouwburg.

org: 't Stuc.


