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Veto is een publikatie van de Algemene
Studentenraad van Leuven.
Veto wil zorgen voor een sensibilisering
van studenten voor de realisatie van een
fundamenteel demokratisch beleid van
de universiteit. Vandaar ook de kombat-
tieve titel "Veto", wat zoveel betekent
als: wij, studenten, verzetten ons er-
tegen dat er over onze hoofden heen
beslissingen worden genomen die ons
aangaan.

voorzitter. Bostoen verwacht boven-
dien dat er in het GSK minder
polarisatie zal optreden dan nu tussen
de konventen onderling en tussen de
kleine organisaties en de grotere.
"Hun macht zal ook gedeeltelijk wel
afhankelijk zijn van de zuinigheid
waarmee ze er mee omspringen: je
moet macht niet te veel gebruiken."

Een zeer belangrijke opdracht voor
.het GSK ziet Bostoen in de voorberei-
ding van de Raad van Beheer: de vier
olTiciële studentenvertegenwoordigers
zullen nu eindelijk een diskussieforum
krijgen voor de standpunten die ze op
de Raad van Beheer verdedigen. Die
vier zullen ook in de toekomst met de
wettelijk voorgeschreven verkiezingen
aangeduid worden (voor een termijn
van twee jaar), en kunnen in principe
dus niet door het GSKafgezet worden:
cle.wet voorziet de autonomie van de
studenten in de Raad van Beheer.
Maar daarin ziet Bostoen geen graten:
"Je moet zien wie er echt de macht
gaat hebben! De pers, Schamper
bijvoorbeeld, zal toch vooral de visie
van het GSK volgen. En de akademi-
sche overheid zal zeker niet aanvaar-
den dat de studentenvertegenwoordi-
gers heel anders praten dan het GSK.
Overigens gaat het idee voor een
dergelijke achterban van henzelf uit.
Zij misten een achterban vooral tijdens
het tweede jaar van hun mandaat, als
ze zich al minder op hun verkiezing'
konden beroepen."

Ledenaantal
Een tweede luik van de nieuwe regeling
herziet de subsidiëring. Tot nu toe
werd alleen de erkenning door de
konventen aan bepaalde voorwaarden
gekoppeld; daarna werd er vooral per
aktiviteit gesubsidieerd. Dit vanuit de
gedachte, dat het organiseren van een
debat voor een kleine vereniging zeker
evenveel kost als voor een grote. Van
die idee neemt het nieuwe systeem
sterk afstand: in de ,toekomst zullen
formele kenmerken veel meer door-
wegen in de subsidiëring. Het leden-
aantal wordt het kruciale element,
voor alle organisaties die meer willen
doen dan losstaande aktiviteiten orga-
niseren. Het systeem van Bostoen
maakt namelijk een onderscheid tus-
sen vertegenwoordigende organisaties
en aktiviteitcnorgan-saties. Onder dat
laatste worden dan vooral die groepen
verstaan die zich nu ir. het kultureel
konvent situeren: de groep mime, de
fotoklas enzovoort. Een kwart à een
derde van de subsidiepot blijft aan
deze groep voorbehouden. De rest is
voor de zgn. vertegenwoordigende
verenigingen. Daaronder vallen dus
alle belangenverdedigende. politieke
en sociale werkgroepen en verenigin-
gen.

Vanaf één januari zullen alle organi-
saties die nog subsidies willen zien,
moeten voldoen aan volgende eisen:
I. ze moeten bestaan uit RUG-studen-
ten. 2. ze moeten minstens tien
aktiviteiten per jaar organiseren. (Op
de paniek, die hierop bij ren aantal
kleinere verenigingen ontstond, ver-

Gents Studentenkorps heropgericht

Subsidies op andere basis
InGent worden op Ijanuari

e.k. de kaarten van het
studentenleven grondig door

mekaar geschud - of er zou zich
nog een ware protestgolfmoeten
ontwikkelen. De Sociale Raad
- dat is het ekwivalent van onze
Leuvense 'Raad voor Studenten-
voorzieningen' - keurde er in
september een voorstel goed van
studenten beheerder Koen Bos-
toen. In dat voorstel wordt de
subsidiëring en de representa-
tieve struktuur op totaal andere
leest geschoeid dan tot nu toe het
geval was. De studentenorgani-
saties waarom het allemaal gaat,
werden in de hervorming niet
gekend. Ze mogen nu wel amen-
dementen voorstellen om 'de

duidelijkte Bostoen dat ook vergade-
ringen als aktiviteit zullen teilen.) 3. ze
moeten één jaar werken aan de unief.
Voor de vertegenwoordigemle organi-
saties komt hier als vierde eis nog bij
dat ze elk jaar opnieuw twintig leden
moeten kunnen bewijzen. Belangrijk
detail daarbij is dat de ledenlijsten van
de diverse organisaties mekaar niet
mogen overlappen. De subsidiëring
zelf zou daa rna gebeuren op grond van
het aantal leden en niet meer op basis
van de aktiviteiten.

Formeel
Een en ander moet volgens Bostoen
tegemoet komen aan een arrest van de
Raad van State in februari van dit jaar.
In dat arrest stelde de Raad van State
dat de RUG(de Sociale Raad) wel geld
kan geven aan de konventen. maar niet
m.a& ingrijpen in de interne werking
van de konventen. Volgens de Raad
van State moest de rol van de Sociale
Raad beperkt blijven tot het goed-
keuren van budgetten. "Vroeger kon-
troleerde de Sociale Raad wel de
inhoud van de statuten van verenigin-
gen. Dat aksent wordt in de nieuwe
regeling verlegd naar formele voor-
waarden," aldus Bostoen.

Luc Baltussen

De beslissing van de Gentse Sociale
Raad is niet op gejuich onthaald door de
studentenorganisaties. Voor enkele re-
akties, zie p. 4.

Gentse studenten
in een notedop

Te Leuven bestaat er één overkoepelende organisatie, die op vijf
inhoudelijke terreinen aktief is en daarvoor het grootste stuk van de
subsidiekoek krijgt. Daarnaast zijn een vijfentwintigtal zgn. 'Vrije
Verenigingen' erkend, waarvan de aktiviteiten op gelijke basis
gesubsidieerd worden. Een rijk en sterk wisselend gamma niet-
erkende verenigingen moet het zonder subsidies stellen.
In Gent ligt de situatie grondig anders. Men moet zich daar de

zaken voorstellen als een verzameling zeer uiteenlopende vrije
verenigingen. Om het wat overzichtelijk te houden Lijn die
verenigingen (een zeventigtal) gegroepeerd in zes 'konventen': het
werkgroepenkonvent, het politiek-filosofisch konvent, het fakultei-
tenkonvent, het kultureel konvent, het seniorenkonvent en het
homekonvent. De vier eerstgenoemde konventen vormen de
ruggegraat van het Gentse studentenleven. De konventen bepalen
zelf welke verenigingen er in hun schoot erkend worden, en elke
organisatie heeft daarbij één stem.
Een echt aktieve overkoepeling van de konventen bestaat niet.

Alleen administratief wordt een en ander centraal geregeld: de
erkende organisaties moeten steeds de bewijsstukken van hun
aktiviteiten doorspelen aan de studentenbeheerder, als ze voor die
aktiviteiten subsidies willen krijgen. Die beheerder kontroleert ook
of de aktiviteit wel op het lijstje van subsidieerbare aktiviteiten staat.
"Zo kun je wel subsidies krijgen voor de aankoop van
vijftienduizend potloden, maar niet voor een stencilmachine of voor
een paar stoelen," zegt iemand met gevoel voor humor tegen onze
redakteur.
Ook de konventen zelf zijn geen bronnen van aktiviteit: de

inhoudelijke werking van de Gentse studenten situeert zich in de
(kleine) organisaties die in de konventen gegroepeerd worden. Vaak
hebben de studenten te Gent de afwezigheid van een aktieve
overkoepeling aangevoeld als een gebrek. Zo was (en is) het voor de
Vlaamse Studenten Federatie (VSF), die de overkoepelende studenten-
organisaties aan elke instelling voor hoger onderwijs groepeert, erg
moeilijk om aan de R.U. Gent zo'n gesprekspartner te vinden: in de
praktijk nodigt de VSF daarom steeds verschillende organisaties uit.
Verder bleef het door de versnippering van de Gentse studentenwereld
onmogelijk om enig kontakt te onderhouden met de officiële
studentenvertegenwoordigers in de Raad van Beheer. Van kontrole en
van systematische akties, zoals in Leuven, kan uiteraard helemaal geen
sprake zijn.

Open-deurdag bij Katechetika

Er was ambiance en wij waren er dus ook ...

wat af te schaven. Maar in
principe is de zaak beslist en
wordt de nieuwe regeling van
kracht bij het begin van het
nieuwe boekjaar.

Een eerste luik van het voorstel van
studentenbeheerder Koen Bostoen,
dat door de Sociale Raad werd
weerhouden, wil precies aan die over-
koepelingsnood tegemoet komen. Het
voorstel voorziet nl. in de oprichting
van een "Gents Studenten Korps"
(GSK): een studentenparlement. Niets
nieuws onder de zon ... de Gentse
tegenhanger van Veto, 'Schamper',
meldt: "het 15 jaar geleden doodge-
bloede Gents Studentenkorps wordt
opnieuw geïnstalleerd." De vier olfici-
ele studentenvertegenwoordigers in de
Raad van Beheer krijgen ambtshalve
een zetel in dit GSK. Daarnaast moeten
twintig zetels verdeeld worden onder
de konventen. Dit zal gebeuren op
basis van het totaal aantal leden, diede
organisaties van elk konvent kunnen
voorleggen. Op die manier is het
voorstel a.h.W. op het lijf van het
Fakulteitenkonvent geschreven. Dit
konvent groepeert immers de Iakul-
teitskringen, en die hebben relatief erg
veel leden: de lidkaart geeft er nl.
meestal rechi op interessante redukties
in de dienstverlenende sektor, die door
de kringen is uitgebouwd. Denk maar
aan de kursussen bv. Koen Bostoen is
dan ook wat verwonderd dat het
Fakulteitenkonvent weinig entoesiast
op het nieuwe systeem reageerde. Hij
vermoedt dat ze het nog niet helemaal
begrepen hebben.

Ambitie
Wat verwacht de Sociale Raad eigen-
lijk van dit GSK? Zal het GSK alleen
maar moties kunnen goedkeuren,
zoals vvs (Vereniging van Vlaamse
Studenten) beweert? Koen Bostoen
meent dat de studenten in het GSK
zullen kunnen samenwerken: "De
struktuur beschikt toch over een
aantal sterke credentials." Hij gelooft
ook dat de weerklank van het GSK
sterk genoeg zal zijn om ambitie los te
weken in haar leden, en in haar



2 Veto, jaargang 11 nr. 9, dd. 22 november 1984

erg enggeestig, vind je niet?
Ivo Mechels
Preses VRGLEZERSBRIEVEN accoheersen, dan is dat niet meer dan een

goedgelovige reaktie op deze triestige
tijden; en voor degenen die ternauwer-
nood de verbeterde handelsbalans
zouden aangrijpen als argument: dit is
slechts een korte termijn konjunktuur-
verschijnsel dat binnen enkele jaren
weggeëbd zal zijn. Volgens mij is de
fundamentele trend die van neergang;
van Flick-affaires, van algehele inspi-
ratieloosheid, van een Europa dat
binnen JO à 20 jaar het Portugal van de
wereld zal zijn (made in Taiwan).
Het zal de mensen van Faze die ik

ken misschien verbazen, maar ik wil
niet kiezen tussen ASR en KrUL. En ik
heb dit van het begin af nooit willen
doen. Van nature blijf ik graag
onafhankelijk. Eigenzinnigheid mis-
schien, of sterk gesteld op vrijheid, ik
weet het niet. Intussen prijkt mijn
naam in de. eerste uitgave van Faze,
wat dan overkomt alsof ik een mede-
werker van KrUL ben. Ik zet graag
dingen op papier, en in de toekomst
zou ik het meer willen doen, maar ik
geef het af aan wie ik wil. Dat kan dus
ook de Veto zijn. Vraag is wel
natuurlijk in hoeverre Faze en Veto
ongebonden schrijvers willen dulden.
Tot hier dan. Het zijn niet meer dan

rechtzettingen. Om het artikel als. het
ware posthuum toch nog te laten
overkomen zoals ik het bedoeld had,
want daar heb ik recht op, vind ik.
Hoewel de mensen van Faze het niet zo
bedoeld hadden, hebben ze me ergens
dat recht ontzegd. Zie hier dan de
initiële irritatie; dit artikel was het
gevolg.

Naschrift van de redaktie:
We citeren even letterlijk het artikel:
"Op verzoek van het VRG besliste men
naderhand ook aan het Ladeuzeplein
een sekundaire stopplaats in te las-
sen". En even verderop: "In elk geval
stopte de noodbus bijna alleen op het
Ladeuzeplein en sloeg de hoofd stop-
plaats parmantig over. Toch wel een
grof misverstand tussen Sportraad en
VRG dat deze sekundaire stopplaats
had aangevraagd". Wie hierin modder
vindt. werpe de eerste steen.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de eerste verdieping van
't Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)a.ktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

kopiedienst
Chantage Veto?

Sinds ik twee jaar geleden systematisch
voor Veto ben gaan schrijven, heeft
rechts en vooral ekstreern-rechts grote
moeite met mijn aanwezigheid binnen
de Veto-redaktie. Toen ik in het begin
van vorig jaar over militair-weten-
schappelijk onderzoek aan de KUL aan
't schrijven was, moest ik stante pede
bij die klown op het vice-rektoraat

(vervolg op p. 7)

Nieuwe winden?
In een eerste uitgave van Faze is een
artikel van mij verschenen zonder dat
ik daar iets van afwist. Nu ken ik een
aantal mensen van Faze heel goed en
zou het absurd zijn als ik mij om het
feit druk maakte. Hoewel ik het dus
volledig in het kader van de sportiviteit
plaats, is er toch nog een en ander dat
knaagt.
Het gaat dus om een interview dat ik

had gemaakt voor het studentenblad
van onze fakulteit. Om allerlei redenen
- presesverkiezingen, laat op het jaar,
enz. - kon het niet meer worden
gepubliceerd.
Het interview werd stevig ingekort

en uitgedund. Bovendien gaf men het
een inleiding en tussentitels die niet
van mij zijn. Nu is het wel ergens te
verstaan dat je iemand vraagt zijn
artikel wat aan te passen. Maar wat ik
in Faze terugvond waren restanten.
In het artikel werd prof. Van-

driessche, priester-moraalfilosoof, on-
dervraagd over de waarden loosheid
van onze tijden, en zijn visie als
gelovige daarop. Het interview werd
echter in een reeks over "nieuwe
winden" gewrongen, een reeks waaruit
moet blijken dat "door de barsten van
het Westers bouwwerk een gas borrelt
van vernieuwd enthousiasme, een
virus van optimisme het krisisgekan-
ker te lijf gaat." (einde citaat) Het
komt niet ongepast over, dat weet ik,
omdat de professor ergens ook een
optimisme heeft: een diep-christelijke
hoop in de malaise van deze tijden.
Maar dat is iets anders dan dat huidige
DIRV-, aerobic-,; en André Leysen-
optimisme.
Ook met mijn visie komt het niet

overeen. Als er een optimisme zou

acco -,
I
I

T
I
E
N
S
E
S
T
R
A
A
T
I
I
I
I
I
...._------------VESALIUSS T RAAT

KOLOFON

NR129 o
E
K
E
N
S
T
R
A
A
T

Veto jaargang 11 nr. 9
dd. 22 november 1984

acco
NR134

Reda~ie

Peter Mostrey, Bart De Moor, Noël
Herteleer, Polleke Bijnens, Dirk De

Naegel, Luc Baltussen

Hoofdredakteur
Polleke BijnensJozef Vangelder

Redaktiesekretaris

Filip HuyzentruytLouvain-La-Neuve
Naar aanleiding van het artikel over
LLN in de jongste Veto, dienen toch wel
enige korrekties aangebracht bij het
negativistisch geschetste beeld .
En in het bijzonder over de bus-

dienst, waarbij zwaar op het VRG werd
geschampt.
Wellicht is het na de kater van LLN

de heren-schrijvers ontgaan dat de
busstopplaats Ladeuzeplein in onder-
ling overleg tussen alle deelnemende
fakulteiten werd afgesproken.
Alzo konden ook eens fakulteits-

kringen vanuit de stad mee van het
gebeuren genieten.
Dat er te weinig bussen pendelden,

was zeer zeker ook het geval van LLN
naar Leuven toe en toevallig moesten
's nachts niet alleen de rechtsstudenten
naar huis! Dat Sportraad volgend jaar
méér bussen zal inleggen, daar mogen
we zeker staat op maken, maar dat je
daarvoor zo nodig met modder dient
te smijten r.aar het VRG, dat is toch wel

Medewerkers

Johan Van Lierde, Marc Sys, Jan
Loyens, Eddy Pollens, Geert Stubbe,
Toon Boon, Eddy Libeer, Evert
Dierckx, Patriek Boucneau

Foto's en Doka

Didier Wijnants I r
leuven centrumZetwerk en Layout

Jan Loyens, Peter Mostrey, Ria De
Schutter, Louis Paredis, Kris Van

Haver, Luc Baltussen wegens
,uitbreidi.ng
*- ~

Eindredaktie

Luc Baltussen

Drukkerij

Rotatyp, Brussel

Oplage

8000 eksernplaren

Vrije Tribune

polarisering of stimulansASR-KRUL:
Op het einde van vorig akademiejaar is de.
overkoepelende studentenorganisatie
ASR uiteengevallen. De Krul werd opge-
richt en groepeert nu acht kringen. Dat
dit schisma heel wat stof heeft doen
opwaaien is jullie allen bekend. Het
akademiejaar is nu een paar maand ver en
meer dan ooit rijst de vraag "waar willen
wij uiteindelijk naar toe". Is deze schei-
ding een tijdelijk fenomeen of is het de
aanloop naar een grondige versnippering
en polarisering of is het mogelijk om uit
de puinen een- nieuwe overkoepelende
studentenorganisatie te doen herrijzen,
jonger, dynamischer, meer open?

dacht het niet. Wensen zij minder te ijveren voor
deze gedachte? Ook dat is niet zeker. Wensen zij
deze gedachte een andere invloed te geven, iets
wat 'hen vaak wordt aangewreven? Ook dit
kunnen wij niet met zekerheid blijven beweren
als wij deze subjektieve evidentie voor een aantal
mensen altans niet konkreet gaan toetsen aan de
werkelijkheid in een open dialoog. Verschillen de
aktieve leden van de ASR dan zo grondig van deze
van de Krul dat een hereniging of een samen-
werking dan echt onmogelijk wordt?

matlek fundamenteel verschillen. voor iedereen hetzelfde?
2. Hoe moet zo een nieuwe studentenorganisa-

tie gestructureerd worden? Welke structuur
biedt de meeste kansen om een optimale
werking -te garanderen? Waarbij men opti-
maal als volgt zou kunnen vertalen. Een
structuur kan snel' werken zonder dat ze
ontkoppeld wordt van de grote massa
studenten wiens belangen zij eigenlijk te
verdedigen heeft. Elke structuur zal uiteraard
een reeks voor- en nadelen hebben. Het is aan
ons om zelf een eerlijk compromis te
formuleren. Als hereniging noodzakelijk is,
dan kan ik er echt niet inkomen dat
structurering van een organisatie een onover-
komelijk probleem is tenzij de wil om te
saboteren groter is dan verlangen om hetgeen
vorig jaar verloren ging te herwinnen.

Onze hoop is om begin volgend akademiejaar
met een nieuwe overkoepelende organisatie die
alle studenten bundelt van wal te kunnen steken.
Het is dus zeker niet de bedoeling om naast ASR
en Krul een derde groep op te richten. Het is een
kwestie van alles of niets.
De sterkte van een groep komt niet voort uit

het benadrukken dat er binnenin verschillende
ideeën leven. De sterkte komt voort uit een
gemeenschappelijk ideeëngoed. De rijkheid uit
de verscheidenheid en tot slot is het nog steeds de
hitte van de jeugd die de temperatuur van de
maatschappij uitmaakt.

Eenheid noodzakelijk
én mogelijk

Wat' kan hieraan gedaan worden? Binnen
Medika en eigenlijk bïnnen een grote meerder-
heid van kringen werden de nefaste gevolgen van
deze scheiding zeer scherp aangevoeld. Er werd
dan ook beslist om in een open diskussie tussen
kringen, deze problemen onder ogen te nemen en
voorstellen tot verbetering te formuleren. Hier-
onder volgt een kort overzicht van de resultaten
van de eerste vergadering.
1. Hereniging van de studenten populatie is niet
wenselijk maar noodzakelijk. •

2. Het is in 1984 nog steeds mogelijk een
"ideeénplatforrn" te formuleren waarachter
alle studenten kunnen opstappen.

3. De volgende basisgedachten worden door
allen aanvaard om een werking rond te
bouwen.
1. Democratisering van het onderwijs:

- degelijk onderwijs
- voor iedereen toegankelijk
- voor allen financieel haalbaar
- medebeheer

2. Noodzaak tot lichamelijke en culturele
ontplooing

3. Openheid, dynamisme en flexibiliteit
Waar knelt dan het schoentje of waar willen we
de volgende vergaderingen rond werken?
I. Is de betekenis van de hoger vermelde ideeën
voor iedereen dezelfde? Iedereen is bijvoor-
beeld voor democratisering maar betekent dit

Afzonderlijk manifesteren
Waarom is de versnippering van de studenten-
populatie over twee "overkoepelende" organisa-
·ties een spijtige zaak? In de eerste plaats omdat er
getornd wordt aan datgene wat wij allen
gemeenschappelijk hebben, namelijk student
zijn aan de KUL en logisch daarmee verbonden
dat wij een aantal gemeenschappelijke belangen
te verdedigen hebben. Verder schept deze
struktuur een aantal zeer moeilijke hindernissen
om ons als groep naar buiten uit te manifesteren,
denk bijvoorbeeld maar aan de problemen in
verband met de studentenvertegenwoordiging
op RvS of Acco. De kans dat de studenten in een
reeks problemen aan hetzelfde zeel zullen
trekken wordt erg klein als de trekkers zich
steeds van mekaar zullen moeten blijven onder-
scheiden juist omdat zij tot een andere "clan"
behoren. De kans is groot dat ze tegengestelde
standpunten gaan innemen veeleer omdat ze zich
als afzonderlijke groep willen manifesteren dan
wel omdat hun ideeën over één of andere proble-

Waarom is de ASR uiteengevallen? Zijn de
diskussies rond vrijgestelden, rond een kontrole-
raad de eigenlijke oorzaak van een splijting ot
waren het enkel de aanleidingen? Toen de ASR
werd opgericht - en daarmee zijn we dan beland
in de jaren '60 - had deze organisatie één enkel
grondbeginsel: "Dernokratisering van het on-
derwijs". Een vlag waarachter nagenoeg elke
student in mei '68 kon opstappen. Het studenten-
goed van nu - meer dan vijftien jaar later - is
anders. Hun heilige huisjes, hun leefgewoonten
en gedragingen hebben aksentverschuivingen
ondergaan. Hiermee val ik het idee van
"dernokratisering-van het onderwijs" niet aan.
Ook ik wil voor deze gedachte in 1984 nog een
lans breken. Is de Krul tegen deze gedachte? Ik

Johan Van Lierde
Vice-praeses Medica



Kaarten op de RvS

Begroting 1985 wordt moeilijk
Nadat op de vorige raad de

mandaten op de Raad
voor Studentenvoorzie-

ningen (R vS) grondig 'gewijzigd',
waren, werd deze keer (9 novem-
ber jl.) een voorstel van de ASR-
fraktie besproken. Verder stond
vooral de begroting centraal.
Het deficit van de Alma's en de
financiering van de studenten-
koepels vormden de belangrijk-
ste diskussiepunten.

r

Na de goedkeuring van het verslag van
de 'toevallige bijeenkomst' van de
vorige raad, werd nagegaan of de
samenstelling wel overeenkwam met
de afspraken van de vorige vergade-
ring. Ter herinnering: op unaniem
voorstel van de akademische en de
personeelsfraktie werden toen alle drie
de frakties met één gemandateerde
uitgebreid van vijf tot zes leden. De
Krul kreeg daarbij 2 effektieve leden
en I plaatsvervanger, de ASR4 effektie-
ve leden en Iplaatsvervanger. Voorde
studentenfrakties werden de 'waarne-
mers' afgeschaft. Vanuit de ASR-
fraktie werd nu de bemerkinggemaakt
dat men het niet eens kon zijn met deze
verdeling van de mandaten, maar dat
deze netelige situatie opgedrongen
werd en men ze dus wel moést
aksepteren. Toch werd opnieuw bena-
drukt dat voor de ASR een louter
formele representativiteit geenszins
een geldige basis vormt voor het
opeisen van mandaten (en evenmin
voor subsidies). Zolang er van een
inhoudelijke sociale werking geen
spoor te bekennen valt, zijn mandaten
en subsidies voor Krul een beknotting
van de werking rond de dernokratise-
ring van het onderwijs. De opgedron-
gen verdeling van de mandaten zet
hiervoor het licht op groen.

oKa-voorstel
Daarenboven betreurde de ASR-dele-
gatie dat voortaan geen waarnemer
(meestal vrijgestelde) toegelaten zou
worden. De delegatie eiste resoluut dat
de waarnemer terug opgenomen zou
worden. Daarvoor kwamen verschil-
lende argumenten op tafel. Ten eerste
werd er tot nu toe altijd een waarnemer
toegelaten op de raad. Wa rom nu
ineens niet meer? De diskussie Krul-
ASR en de mandatenverdeling ener-
zijds en de aanwezigheid van een
waarnemer anderzijds zijn twee funda-
menteel verschillende diskussies.
Ten tweede kan men gemakkelijk

aantonen dat een waarnemer een
belangrijke waarborg is voor een
inhoudelijke werking rond demokrati-
sering (en dat is toch wat de RvS
beoogt, of niet soms?) Het professio-
nele karakter van de vrijgestelde
maakt het mogelijk om voldoende tijd
aan de vaak komplekse problematie-
ken te wijden. Door de degelijke
dossierkennis van de waarnemer ge-
koppeld aan de ruime ervaring (de
vrijgestelden waren voordien meestal
sociaal afgevaardigde van hun kring)
funktioneren ze als een soort geheugen
van de ASR. Hun afwezigheid zou dan
ook een domper op de mondigheid van
de studenten betekenen.
Naast de faktoren tijd, kennis en

ervaring speelt de onafhankelijkheids-
positie van de waarnemer een belang-
rijke rol. Doordat de waarnemer geen
student is, is hij 'vrijgesteld' van
mogelijke represaille-akties van de
proffen. Als student zal je waarschijn-
lijk de prof waar je straks eksamen
voor aflegt niet rechtstreeks durven
aanvallen, wanneer je grondig met
hem van mening verschilt.

Reaktie en stemming
Vanuit de proffendelegatie werd er
onmiddellijk gereageerd: men voelde
zich niet 'geraakt' door de motivering.
Vooral het laatste argument (machts-
uitoefening van professoren) werd op
vrijwel algemene hilariteit onthaald en
werd terzijde geschoven met de bemer-
king: niet terzake, voorbijgestreefd.
Kortom: we hebben geen macht! Een
belangrijk deel van het personeel kon
de eis van de ASR-fraktie wel bijtreden.
Het voorstel om geen waarnemer toe
te laten werd op de demokratische
testbank naar waarde geschat. Uitslag:

3 onthoudingen (personeel), 6 voor-
stemmers (proffen en Krul-studenten,
tiens, tiens), 7 tegenstemmers (ASRen
deel personeel). Een nipte meerderheid
vond de waarnemer dan toch ver-
dienstelijk.
Daarna kon de vergadering zich

zonder problemen uitspreken over het
voorstel om in concreto 2 waarnemers
toe te laten (één voor de Krul en één
voor ASR). Dit voorstel werd goed-
gekeurd met 15 stemmen voor en I
onthouding.

Ondervoorzitter
De studentendelegatie moest in haar
schoot een ondervoorzitter voor de
Raad aanduiden (huidige voorzitter is
prof. Sabbel. De ondervoorzitter is
tegelijk statutair studentenvertegen-
woordiger in het Buro van de Raad.
Traditioneel kiest men hiervoor de
voorzitter van Sociale Raad. Dat is op
dit ogenblik Marcel Lauwers van Klio.
[edereen ging met zijn kandidatuur
akkoord, waardoor deze kwestie met-
een was afgehandeld.
Overeenkomstig het voorstel van de
nieuwe samenstelling van de Raad,
werden ook de andere frakties met één
gemandateerde uitgebreid. Voor de
professorenfraktie kwam prof. Leunis
erbij (departement toegepaste ekono-
mie). Bij de personeelsfraktie werd één
van de vroegere plaatsvervangers, nl.
Lieve Van Hoestenberghe van de huis-
vestingsdienst, effektief lid. In opvol-
ging van wijlen Gust Mangelschots
werd besloten dat de nieuwe direkteur,
Toon Martens, zo spoedig mogelijk op
de raad aanwezig zou zijn.

Alma-begroting
Het saldo van de ontwerpbegroting
van de Alma's blijkt opnieuw negatief
te zijn. Het tekort (uitgaven minus
toelage en eigen inkomsten) raamde
men op 6080000 fr. De voorzitter
stelde voor het tekort weg te werken
door een prijsstijging met de argumen-
tatie: "Het is een traditie geworden om
rond nieuwjaar een lichte prijsstijging
door te voeren." De studentenfraktie
was volledig tegen prijsstijgingen ge-
kant. De Krul-studenten argumenteer-
den dat de vraag erdoor zou dalen. De
ASR-studenten beweerden dat een
prijsstijging een gemakkelijkheidsop-
lossing is, die de sociale afbraak in de
hand werkt. Een prijsstijging moest
volgens hen vermeden worden door
het verhogen van de subsidies of door
het overnemen door de KUL van de
ASLK-lasten. Dat zijn de lasten van
leningen die voor de bouw of ver-
nieuwing van gebouwen van de sociale
sektor aangegaan werden. Vermits die
gebouwen na afbetaling eigendom van
de universiteit worden, vond de ASR-
fraktie het onlogisch dat de kost ervan
op de studenten (de sociale sektor)
werd afgeschoven. Het afstoten van de
ASLK-lasten uit de algemene begroting
zou aan deze onrechtvaardige situatie
een einde maken en bovendien zou de
Alma-begroting er een licht surplus
mee vertonen.

Modernisering Alma 11
Vervolgens werd er vanuit de profes-
sorenfraktie de idee naar voren ge-
schoven dat een modernisering van
Alma " het sterk dalend aantal
maaltijden daar zou kunnen beperken.
De fraktie verwees naar het sukses van
Alma I. De modernisering van Alma [[
bleek echter problemen te stellen
omdat ze verbonden is met de ver-
nieuwing van de centrale keuken (die
nu voornamelijk in Alrna l l gevestigd
is). Van zodra het zeker is dat voor de
nieuwe centrale keuken de subsidies
zijn goedgekeurd, zal die keuken
overgebraclit worden naar Gasthuis-
berg. De vernieuwing van Alrna Il zou
er dan vanzelfsprekend helemaal an-
ders uitzien dan wanneer de centrale
keuken bij gebrek aan subsidies op zijn
huidige plaats zou moeten blijven.
Bovendien zal de modernisering

gepaard gaan' met een verhoging van
het aanbod. Volgende argumenten
worden daarvoor genoemd: de veran-
derde eetgewoonten, het groeiend
sukses van Alma I, en het recht op een
duurdere (en betere) schotel voor wie
het wil betalen. De Krul is het met die
argumentatie helemaal eens (tiens,

tiens), want men moet ergens 'realis-
tisch' blijven. De ASR-studenten ver-
zetten zich niet tegen een verhoging
van het aanbod, maar wel tegen de
eraan gekoppelde prijsdifferentiëring.
Dit opent volgens hen de weg naar
verdoken prijsverhogingen: bijvoor-
beeld door de schotels van 'kategorie'
te veranderen of door de kwaliteit van
de dagschotel sterk te verminderen,
zodat men in feite gedwongen wordt
een duurdere schotel te nemen. Daar-
enboven is het niet duidelijk in welke
mate de prijsdifferentiëring in Alma [
verantwoordelijk is voor het groeiend
aantal 'bezoekers, De neergang van
Alma " wordt waarschijnlijk niet
alleen veroorzaakt door de geringere
keuze, maar andere faktoren zoals
lokalisatie en inrichting zijn ook
belangrijk. Dienaangaande is er een
onderzoek bezig en de ASR-studenten
stelden voor eerst de resultaten van dit
onderzoek af te wachten (tegen het
einde van het kalenderjaar). Tevens
vestigden ze er de aandacht op dat de
sociale sektor er is voor alle studenten
en er geen aparte voorzieningen nodig
zijn voor rijkere studenten.

Studentenkoepets
De voorzitter stelde voor de werkings-
toelage van het laatste trimester voor
Krul te bespreken, 'omdat dit een
principiële diskussie is.' De ASR-
fraktie tekende hiertegen protest aan
en vond dat Krul eerst moet bewijzen
tot een inhoudelijke werking in staat te
zijn. Bovendien is de begroting 1984
goedgekeurd voor een konkreet wer-
kingsjaar en ze moet bijgevolg stipt
worden uitgevoerd.
De professorenfraktie vond daaren-

tegen dat een vastgelegde begroting
wel 'fleksibel' moet zijn. Dat bewees ze
meteen door een bedrag van 250000 fr.
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Vorige week woensdag: wel degelijk betoging voor Amnestie. In de verwarring
had je dat misschien niet gemerkt. (foto Vela)

aan de Krul toe te kennen. Dit bedrag
werd in mindering gebracht van de
toelage die voor de ASRvoorzien was.
De Raad keurde dit voorstel goed met
[0 stemmen voor (akademische en
personeelsfraktie), 4 stemmen tegen
(rara?) en 2 onthoudingen van de
Krul. De Krul-mensen waren van
oordeel dat het toegekende bedrag
onvoldoende was om te werken (allé,
allé).

en Krul het eens zouden worden over
een gezamenlijke begroting voor (SOL,
Sportraad en Kultuurraad, tegen de
volgende vergadering. Voor Kring-
raad en Sociale Raad dient men elk een
aparte begroting in te dienen. Volgen-
de vergadering dus vooral diskussie
over de ontwerpbegrotingen. We hou-
den je op de hoogte.

Volgende Raaó
Tenslotte vroeg de voorzitter dat ASR

Marc Sys
namens Sociale Raad

Over amnestie en allergie
België heeft nog last met zijn verleden. Vorige
woensdag kwam dit nogmaals tot uiting tijdens en
vooral na de TAK-betoging voor amnestie. Derge-
lijke optochten wofden traditiegetrouw voorafge-
gaan door het nodige al dan niet verbale geweld
en de bijherende papierslag. Dagen voordien
kregen de studenten pamfletjes allerhande in hun
handen gestopt met de onderscheiden stand-
punten en oproepen.
Opvallend daarbij is dat het probleem niet

bespreekbaar is. Onmiddellijk worden overal
neofascistische tendenzen onderkend. Over de
feiten - want wat is amnestie nu eigenlijk - wordt
niet meer gepraat, enkel de gevoelens tellen nog.
Geen intellektuele benadering. In Nederland staat
men op dat punt dan toch een stapje verder. Daar
worden niet enkel de ekonomische maar ook de
psychische gevolgen van de naoorlogse periode,
zij het op een bescheiden manier, ter diskussie
gesteld.

Maatschappelijke diskussie?
In het maartnummer van het Maandblad voor
Geestelijke Volksgezondheid (1) wordt de aan-
dacht gevestigd op "het lot van de NSB-kinderén",
kinderen wiens ouders in de oorlog fout waren.
"De NSB-kinderen zijn allang geen kinderen
meer. Het is te hopen dat er met het verstrijken
van de jaren een mate van distantie is ontstaan
die het mogelijk maakt de problemen van de
NSB-kinderen bespreekbaar te maken en te
redden wat er te redden valt, voordat het niet
meer hoeft ".

De auteur stipt verder aan dat het een taak is van de
geestelijke volksgezondheid om ook emancipa-
torisch te werken en als zodanig een tegengewicht
te vormen tegen eventuele vooroordelen. De zelf-
hulpgroep 'Herkenning' was een stap in die
richting.
Daarbij ..wordt grif toegegeven dat ook in

Nederland niet alles van een leien dakje loopt. Ook
daar zijn er mensen die in zulke initiatieven een
heroplevend neofascisme onderkennen. En ook
daar zijn er mensen die in hun autoritaire
"ordnungs"denkwereld blijven steken, Je moet de
twee kanten bekijken. Niets nieuws onder de zon.
Het verschil is dat bij onze noorderburen wel een
gesprek op gang komt.
Distantie is dan wel vereist, de enige manier om

vooroordelen te vermijden. Distantie krijgt men
evenwel niet door op pamfletten uittreksels uit het
zwartboek der zwarten te publiceren, evenmin

door overal Nsv-komplotten achter te zien. Dit
laatste zeker niet als de optocht uitgaat van een
andere vereniging, hier met name TAK. Ook het
oneigenlijk gebruik van organisaties als Amnesty
International- zoals aanvankelijk gepland wa::-
is in die zin tègenaangewezen. Op die rnanier
wordt enkel de martelaars rol van de achterban
versterkt en blijft men ver verwijderd van de kern
van de zaak.

Woensdagavond
Maar terug naar de feiten. De optocht bestaande
uit een driehonderdtal mensen verliep vrij rustig.
Op een bepaald moment werden van omstaanders
wel de slogans 'NSVweg ermee' en 'VMOGestapo'
gehoord. Een misplaatste grap of gebrek aan
informatie (en weinig kritische zin)? We laten het
in het midden. Beide gewraakte verenigingen
stapten niet mee op. Wat trouwens reeds lang
voordien geweten was en nog diezelfde namiddag
op een Nsv-perskonferentie bevestigd werd. Wel
.repen naar verluidt een vijftal Nsv-ers, uit per-
soonlijke naam, mee op. In diskussles achteraf,
waarbij een pVDA-militant aanvoerde dat er toch
niet gewelddadig moest geageerd worden tegen
verenigingen als KVHV en VUJO werd getegen-
argumenteert dat er ook Protea-Ieden mee op-
stapten en dus ... Leuke redeneringen, of hoe blind
fanatisme wel kan zijn.
Besluit. NSV heeft het spel weer eens goed

gespeeld. vooraf het nodige verbale en andere
geweld, de avond zelf thuisblijven, het hoofd-
kwartier barrikaderen en dan maar wachten. De
'oververhitte linksen' denken toch niet na en zullen
hun frustraties op een of andere manier moeten
afreageren. De overmatige rijkswachtmacht op de
avond zelf, die - terecht - als provocerend werd
ervaren, liet de temperatuur nog wat hoger
oplopen en het spel zat op de wagen. Het spijtige
van de zaak is dat het zo voorspelbaar is én dat het
nog uitkomt ook. Meer dan ooit dringt zich dan ook
de vraag op naar een brede diskussie over hoe
'rechts' aangepakt moet worden. Daarbij zal vooral
aandacht moeten gaan naar het subtielere
'nieuw-rechts'. Want is het niet bij gebrek aan
antwoord op dit laatste fenomeen dat men zich
enkel uitslooft met inefficiënte akties tegen het,
relatief minder gevaarlijke 'oud-rechts'?

Dirk De Naegel

(1) J. Hofman,HetlotvandeNSB-kinderen,Maandbladvoor
GeestelijkeVolksgezondheid.1984, (3), 243-255.



4 Veto, jaargang 11 nr. 9, dd. 22 november 1984

Van wie komt dit eigenlijk?

Niemand gelukkig met 'GSK'
'Politika'
wordt
nog drukker

De reakties van de studen-
tenwereld op de nieuwe
gang van zaken zijn niet

mals voor de Sociale Raad. De
Vereniging van Vlaamse Studen-
ten (VVS), die te Gent belangrij-
ker is gebleven dan in andere
universitaire centra, beschouwt
de hele operatie als een ultieme
poging om de invloed van de
linkerzijde in de konventen te
beknotten. En de konventen zijn
niet erg te spreken over het feit
dat de Sociale Raad hen hele-
maal niet betrok bij het tot stand
komen van de nieuwe regeling.
Inderdaad ging de Sociale Raad
reeds over tot een beslissing in
september, op basis van de drie
ontwerpvoorstellen die Bostoen
bij de agenda had gevoegd en die
de leden dus welgeteld één week,
hadden kunnen bestuderen. Pa~
nu de zaak reeds is beslist, geeft
de Sociale Raad aan de konven-
ten de kans om amendementen
voor te stellen met betrekking tot
de 'scherpe kantjes'.

Deze manier van werken is volgens
Bostoen wel verantwoord; hij betwij-
felt immers of de meerderheid in de
konventen wel overeenkomt met de
meerderheid van de studenten te Gent,
en vindt dat de aanwezigheidspolitiek
van vvs in de konventen deze vereni-
ging relatief veel macht in handen
speelt.

Onwettelijk
vvs heeft grondige bezwaren tegen een
overwaardering van het ledenaantal
bij. de subsidiëring van organisaties.
vvs-voorzitter Geert Mareels : "Het
nieuwe systeem schuift op deze manier
naar de fakulteitskringen een politieke
verantwoordelijkheid door. Maar die
hebben altijd latén merken dat ze niets
van politieke standpunten moeten
weten. Wij willen met vvs wel de
representativiteit van de kringen er-
kennen, maar dan op voorwaarde dat
zij ook Algemene Vergaderingen sa-
menroepen rond tema's als bijvoor-
beeld de belangen van de vreemde
studenten in de wet Gol, vorig akade-
miejaar. Ze moeten er wel iets voor
doen."

Bovendien is de eis, om ledenlijsten

voor te leggen, volgens VVS in strijd
met een arrest van de Raad van State,
dat uitdrukkelijk stelt dat vzw's en
feitelijke verenigingen niet gevraagd
kunnen worden om hun ledenlijsten
voor te leggen aan een rechtbank. De
Raad van State is nl. van oordeel dat
zoiets de privacy van organisaties en
personen zou schaden. VVS redeneert,
dat als dit voor rechtbanken geldt, het
des te meer voor de Sociale Raad geldt.

'Dé Gentse Student,' het ideaal dat
het GSK-voorstel beoogt, moet volgens
vvs niet ge ..ocht worden in nietige
moties van abstrakte 'representatieve'
strukturen, maar in de ak tiviteiten die
de studenten ontwikkelen. "Wat de
Gentse student denkt, blijkt in akties,"
aldus Geert Mareels. Hij verwijst
daarbij bv. naar de akties te Gent rond
de vrijstellingen voor het bisjaar.
"Daarvoor legden de studenten twee
weken geleden nog de unief plat.
Tijdens de les van Ghysbrecht, waar
ikzelf de uitleg deed, stemde men
unaniem voor een dag staking: CDS-
ers, liberalen, vno-ers, vanalles door-
een."

Nog minder genade voor het verbod
op overlappingen: Bostoen noemt de
dubbele subsidiëring en de mantel-
organisaties als eerste kwaal, die met
de nieuwe regeling moet opgelost
worden. Maar de voorwaarde dat de
ledenlijsten geen namen mogen ver-
meiden van leden van andere vereni-
gingen lokt toch heel wat vragen uit.
"Ee11 dolle mina kan nu dus geen
kristen-demokrate meer zijn, een VRG-
er geen KVHV-er." In de praktijk' zal
dit, als men wil vermijden het recht op
vrije vereniging helemaal te fnuiken,
wel neerkomen op een selektieve
ledenlijst. Maar hoe moet men die
realiseren? Moet in het vervolg ieder-
een die een lidkaart koopt van VTK bv.,
erbij vertellen dat hij voor de subsidie-
ring liever als lid van een werkgroep
geboekt staat?

CRIMINOLOGISCHE KRING - Op haar
kringvergadering van 13 november jl.
besloot de Criminologische Kring om
over te stappen naar een andere
fakbar, en wel naar Politika. Pas vorig
akademiejaar werd na ellenlange dis-
kussie de 'Crash' als fakbar uit-
gekozen. Maar de Criminologische
Kring konstateert nu dat daar maar
weinig criminologen vertoeven en dat
het geen ekspliciet studentenkaffee is.

De 'ideaaloplossing' - een eigen
fakbar - overstijgt de financiële
mogelijkheden van de Criminolo-
gische kring. Daarom werd aanslui-
ting gezocht bij een bestaand studen-
tenkaffee. De samenwerking met Poli-
tika zit eenvoudig in elkaar: Politika
houdt de naam. De Criminologische
Kring participeert niet in de onkosten,
werk en winst. Er verandert dus niets
aan de werking van Poli ti ka. Het enige
verschil zal zijn dat er wat meer
criminologiestudenten in Politika een
pint gaan pakken. Dit werd op 19

Populair doen
Ook het Fakulteitenkonvent, dat toch
de bevoordeelde partij hoort te zijn,
kraait geen viktorie. Minder geïnteres-
seerd in de representativiteitskwestie
bekijken zij vooral de financiële impli-
katies: die zijn erg ongunstig voor de
kleinere kringen, die zich dan ook
ongerust maken. Voor de grotere
kringen is het voorstel wel gunstig,
maar die hebben dat helemaal niet
nodig: met budgetten die vaak een half
miljoen en meer omhelzen en die hoge
eigen inkomsten voorzien, kan zelfs
een mogelijke subsidie van dertig- à
veertigduizend frank voor hen niet
veel betekenen.

Mareels: "Maar heel veel kleine
organisaties in het werkgroepenkon-
vent of in het politiek-filosofisch
konvent kunnen zich niet verkopen
met kursusdiensten, td's en andere
populaire leden-trekkers. Voor die'
groepen kan het wegvallen van tien-
duizend frank subsidie al de dood-
steek betekenen. Het nieuwe systeem
dreigt op die manier een ernstige
inhoudelijke studentenwerking de nek
om te draaien ten ~oordele van een
platte ledenjagerij. Maar misschien is
dat precies de bedoeling ... "

Weer een Veto opgescharreld ...

november al beklonken met een paar
frisse vaten. (EL/LB)

Luc Baltussen

Gewe~n~
bezwaarde

Het medisch centrum voor studenten,
Bogaardenstraat 1, zoekt gewetens-
bezwaarde (socioloog, pedagoog, psy-
choloog) om mee te werken aan onder-
zoeksprojekt rond studiebelasting.
Verder zal zijn taak ook bestaan uit
administratief werk rond registratie.

Inlichtingen zijn te verkrijgen op het
Centrum zelf, Bogaardenstraat 1, te
3000 Leuven. (Vragen naar Manu of
Filip). Tel: 016/234921.

Buiten zijn STELLA gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

Café
IN DE COMMERCE

H. Hooverplein 16 22.SS.78 3000 LEUVEN

Vrijwilligerswerk
Volgens een enquête gedaan in het Kort-
rijkse blijkt dat jonge werklozen weinig
bereid zijn zich voor gehandicapten in te
zetten, zo meldt De Standaard van vrijdag
19 oktober jongstleden. In het vervolg van
het artikel werd vooral plaats gelaten om de
geschoktheid van de ondervragers de vrije
loop te laten. Wat 'de egoïstische houding
van de ondervraagde jongelui' (17-18
jarigen) werd genoemd, was blijkbaar in het
verkeerde keelgat geschoten.

Vanuit kortetermijndenken is deze ver-
ontwaardiging begrijpelijk. Spijtig is wel
dat men dat korte termijndenken sloganesk
gaat gebruiken om de gevolgen van een
ekonomische politiek te verdoezelen. Hier
ligt dan ook de kern van het probleem. De
motivatie die de jongelui bij hun houding
geven is daarbij van secundair belang. Men
kan het wel interpreteren als een uiting van
voldoende gezond verstand.

Als er onvoldoende geld vrijgemaakt
wordt om een deftig volksgezondheids-
beleid op poten te zetten moet men niet
overgaan tot het zoeken van lapmiddeltjes
zoals vrijwilligerswerk. Dat is louter sys-
teembestendigend. De werkgelegenheid bin-
nen deze sektor is er in ieder geval niet mee
gebaat. Integendeel, als zo'n initiatief
suksesvol zou blijken te zijn, kan overge-
gaan worden tot verder afbouw van het
personeelsbestand. Uiteindelijk belanden
we dan weer bij de karitatieve werken, stijl
19de eeuw. Het enige verschil zal zijn dat er

meer geschoolde en zelfs hooggeschoolde
krachren in dit circuit zullen meedraaien.

Het is echter een feit dat werklozen niet
alles nemen, zoals in sommige kringen
verhoopt wordt. Bij een algemene weigering
van vrijwilligerswerk zou overigens snel
blijken waar- men in dit landje naartoe wil.

Kering
Kering is een (of het) blad van de 'Kristenen
voor het socialisme'. Blijkbaar bestaat er in
België dus ook iets dat de bevrijdings-
teologie steunt. Deze kristenen veroordelen
overigens de afkeuring van de paus voor
deze strekking. 'Weerom kiest de top van de
katolieke kerk voor de onderdrukkers,
tegen de onderdrukten'. Wie meer wil weten
over deze 'bijdrage tot de vervolging en de
uitmoording van mensen' kan dan ook in
dit blad terecht.

De kristenen voor het socialisme pakken
ook de abortusproblematiek op. Duidelijk
steunen zij niet het 'baas-in-eigen-buik'<
principe. Rond het probleem wordt vrij
genuanceerd gedacht, met aandacht voor
de 'drie partijen: de vrouw, het ongeboren
kind en de samenleving'. Tegelijk wordt
eraan herinnerd dat een probleem als dit
pas ontstaat omdat men een voorgaande
stap in onze maatschappij niet tracht op te
lossen. 'Hoe komt het immers dat er zovele
ongewenste zwangerschappen ontstaan, en
wat gedaan om dat probleem op te lossen'.

Een hele pagina wordt ingeruild om Jef
Ulburghs' stap naar de Socialistische Partij

min ofmeerafte keuren. Kristenen voor het
socialisme dus, maar liefst nie], ,ja de
socialistische partij.

23 bladzijden besteedt men dan aandacht
aan Nicaragua. Overigens interessante blad-
zijden met achtergrondartikels, persoonlijke
getuigenissen en ander boeiend leesvoer.
Dit leesvoer wordt aangevuld met enkele
bladzijden uitleg over een passage in het
Oude Testament (Genesis 37-50). De hoofd-
lijn van het betoog gaan wij voor één keer
niet prijsgeven. AI was het maar dat onze
lezers anders zouden vergeten de katolieke
bladen zelf te lezen.

'Moeial
Onze Brusselse tegenhanger, De Moeial, is
reeds aan zijn derde nummer toe. Hierin
nogmaals, ten derden male, veel plaats voor
een ruzie binnen de Germaanse filologie.
Proffen en studenten staan daar met
getrokken messen tegenover elkaar. Dus
werd aan dit tema de hele voorpagina
gewijd, met een eis naar een deontologische
kode voor de professoren.

In deze Moeial ook aandacht voor een
aantal akties aan het RUCA in Antwerpen.
De Raad van Beheer had daar reeds een
aantal wijzigingen aan het eksamenregle-
ment doorgevoerd. Te noteren valt dat
hierbij nog geen kennis bestond van het
latere arrest van de Raad van State.

Een socioloog in spe besteedde bijna een
halve bladzijde aan een "metro toer" .

Hierbij een .grondige ontleding van de
typetjes die op zo'n metro afkomen.
Ondertussen werd in de SOR (de Brusselse
Sociale Raad, bestaande uit proffen en
studenten), enkel kaffeepraat afgeleverd.
Dixit althans de Moeial, want het hele
studentenkaffeewezen kreeg er ruime aan-
dacht.

Onder het motto "studeren maakt vrij"
(een variant op de leuze van de Duitse
koncentratiekampen "Arbeit macht Irei"),
geeft ene Peter V.R. af op de absurditeit van
het student-zijn. "Verder kan men vaststel-
len dat de onderlinge konkurrentiestrijd
tussen de studenten ... steeds toeneemt.
Kompetitie, zelfbehoud en narcisme, voor-
al dit laatste is een vaak over het hoofd
geziene diepere drijfveer die de mens
voortstuwt. Zichzelf beschouwen als het
middelpunt van de wereld leidt tot het
presteren opdat je zelf-gekreëerde status
van 'belangrijk-zijn' nietdoorde anderen in
vraag zou gesteld worden." Quo vadis,
collegae nostrae, met andere woorden.
Tegelijkertijd geeft de schrijver een veeg aan
de "science for science's sake".

Dezelfde schrijver gaat in een ander
artikel tegen de C.C.C. tekeer. Volgens hem
is het nogal gemakkelij k om hier te gewagen
van rechtse provokatie. "Het verleden heeft
immers aangetoond dat verregaande linkse
sympathieën tot blind terrorisme kunnen
leiden". Wie de staving van de teorie wil
lezen, verwijzen we naar de Moeial, evenals
voor een grondige evaluatie van het systeem
der partieels.



r----------- ----

daar wel door. Ondertussen verheugt
de student zich met een eigen diploma
en trekt vol vertrouwen de wereld in.
Blijkbaar heeft de Klioot het optimis-
me nog niet verleerd. Tapirke lijkt
hieraan op pagina 21 iets te zullen
doen. Het is immers zo dat Coens,
stoere Westvlaamse telg (wij citeren),
in december een definitieve beslissing
neemt over het invoeren van een
regentaat Latijn. De facto werd derge-
lijke opleiding (met vooruitziende
blik) reeds in een aantal regentaten
ingevoerd. Op die manier komt de
tewerkstelling van de klassieke filolo-
gen (90 % in het onderwijs) helemaal in
het gedrang. "Dit is niet zomaar een
ernstige, maar een dodelijke klap voor
de klassieke filologie". Blijkbaar een
onderwerp om de Veto-schrijvers aan
het werk te zetten.
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Het beste uit de Kringbladen
woorden. Zijn legitimatie vindt hij in
de één of andere duistere idee, die
ervoor zorgde dat de Veto-redaktie
zichzelf beurtelings Vanzwanske
noemt. Alhoewel, het zou wat overdre-
ven zijn de hele Veto-redaktie bij deze
terminologische diskussie te betrek-
ken. Op de redaktie heet ondergete-
kende Vanzwanske. Dit is dezelfde
Vanzwanske als vorige week in Veto.
Maar de week ervoor en volgende
week heet Vanzwanske niet meer
Vanzwanske omdat dan iemand an-
ders Vanzwanske is. Kan u volgen?
Neen? Welnu, dit is filosofie.

Hetzelfde
Vooraleer onze respektieve kringbla-
den van deze week aan een grondig
fenomenologisch en hermeneutisch
onderzoek te onderwerpen, wil Van-
zwanske nog even terugkeren tot de
eerste alinea van dit artikel. Daar
kondigden wij aan dat sommige din-
gen in vele bladen terugkomen. Niet
onterecht natuurlijk, want elk blad is
gericht op een specifiek publiek. En
dat specifieke publiek behoort tot de
soort "ik-kan-geen-ander-kjingblad-
krijgen". Tot die soort hoort Van-
zwanske dus niet, en daarom kan hij de
nodige vergelijkingen treffen. In die
zin kan Vanzwanske (is dat nu bijna
genoeg met die zelfverheerlijking?)
vooral Kultuurraad gelukkig prijzen.
Alle kringbladen besteedden tot nu toe
heel wat pagina's aan het Belgium-
Mythology-projekt. De kultuurafge-
vaardigden weten dus duidelijk de pen
en de plakstift te hanteren.

Kultureel aangelegd als we zijn,
kijken wij dan ook naar de vormgeving
van de diverse kringbladen. Tot nu toe
kan in het algemeen gekonstateerd
worden dat de meeste kringbladen in
zekere zin vooruitgaan. Merkwaardig
is ook de tendens om over te schakelen
naar brochurevorm. Dit betekent wel
dat de tekst kleiner wordt weergege-
ven, maar het laat anderzijds meerspel
kwa vormgeving toe. En dan spreken
we nog niet van de handzaamheid van
het formaat. Toch blijven er nog een
aantal rommelige tijdschriften op de
markt. Op zich niet zo erg, want
instinktieve impulsen kunnen tot grote
kunst leiden. Kunnen, uiteraard.
Meestal is dit immers niet zo. Volgens
ingewijden is vormslordigheid trou-
wens ook vaak een eerste vingerwij-
zing voor slordigheden in het inhoudc-
lijk denken. U snapt waar wij vandaag
naartoe willen.

Wijzer en Bacchus

Statuten
veranderen
stemrecht

Vanzwanske heeft ook deze week weer
de schrijfkramp te pakken. Het kring-
bladarsenaal raakt maar niet uitgeput.
Integendeel, er komt· schot in de vaart,
of hoe heet dat ook weer. Onze rubriek
"Wat men ook kan lezen in bladen met
een andere naam" heeft dus weer de
vereiste densiteit en periodiciteit. Laat
ons hopen dat de vaart kan voortgaan
zonder dat Vanzwanske teveel moet
schieten.

Omdat deze week onder meer het
blaadje van filosofie op onze tafel ligt,
willen wij eerst een pre-eksistentieel
vraagje oplossen. Reeds meermaals
hoorden wij mensen vragen om eens de
echte Vanzwanske te ontmoeten.
Hoogstwaarschijnlijk schrijvers die de
wolken werden ingeschreven. Maar
goed, hier komt ééns en voor goed het
enige echte antwoord. Vanzwanske is
een zijnde dat behoort tot de kategorie
van de niet-zijnden. Zijn eksistentie
bestaat uit het niet-zijn, met andere

presidium. Hiertegen was er wel wat
protest zodat nu ook volmachten
kunnen gegeven worden aan medewer-
kers en van de erkende werkgroepen
ook iemand stemrecht krijgt. Toch
waren er dan nog stemmen die voor
een algemeen open stemrecht waren
omwille van een grotere representati-
viteit. Maar de meesten vonden een
verzekerde werking beter en vreesden
bepaalde misbruiken (bijvoorbeeld bij
erkenning van vrije verenigingen).

De lichtjes gewijzigde statuten wer-
den tenslotte bij meerderheid aange-
nomen.

BIOLOGIE - Op de vorige presi-
diumvergadering van dinsdag 6 no-
vember werden onder andere de
vernieuwde statuten van de kring
besproken. De vorige waren uit de tijd
omdat er intussen een eigen Bioslokaal
en een kursusdienst bijgekomen wa-
ren. Het belangrijkste punt was echter
het stemrecht om een presidium verga-
dering. Tot nu toe konden alle bios le-
den hier hun stemmetje bijdragen.
Volgens de nieuwe statuten die verse
vicepreses Jan had uitgewerkt zou dat
beperkt worden tot alle leden van het Patriek Boucneau

~---------------------------ADVERTENTIE~

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.
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Wil wijzer wijzer worden?
Het eerste kringblad dat wij deze week
verslonden was Wijzer, het blad van de
Nieuwe Filosofische Kring. Hiervan is
het eerste nummer ons ontgaan, want
op onze tafel wierp men rechtstreeks
nummer 2. Of is dit weer een filoso-
fische kronkel?

Op het eerste gezicht is Wijzer
helemaal het blaadje van 2 auteurs:
Marc Herman en Bruno Verbergt. Wel
een eigenaardige vaststelling, want
filosofen schrijven toch. Althans, dat
meenden wij uit onze filosofielessen
overgehouden te hebben. Waar blijven
die traktaten, die wijsgerige kronkels,
die doorwrochte pennevruchten ?·Filo-
sofen aller landen, waarom nemen
jullie te Leuven jullie pennen niet meer
ter hand? Is het klimaat hier niet
gezegendê Volgende keer dus de beuk
enn.

Ondertussen denkt Vanzwanske
met heimwee terug aan de Wijzer van
jaren geleden, toen de FUJO nog de
dienst uitmaakte. De FUJO waren de
Frank-Uyttendaele-jongeren, een stel
angry young men, die van het kring-
blad iets maakten waarover wijd en
zijd gesproken werd. De huidige
Wijzer vraagt eerder om de mantel der
liefde. In elk geval mogen de filosofen
ons niet verkeerd verstaan: wat er wel
instaat is nog niet zo slecht. Het gaat
hem eerder om wat er niet instaat.

Hierin volgen wij enigszins opper-
hoofd Marc Herman, die zich de kop
breekt over het niet-schrijven. Na een
hele argumentatie, komt hij tot de
konklusie dat de studenten filosofie
zich eens moeten afvragen wat zij hier
aart het doen zijn en wat ze eigenlijk
willen. Eigenaardig nietwaar, men zou

eigenijk verwachten dat men juist
daarom filosofie ging studeren. Blijk-
baar zijn Vanzwanske andere redenen
ontgaan. Bladzijde 6 lijkt ons dit ook
te willen suggereren. "Studenten in de
filosofie zijn nog geen filosofen. Stu-
denten in de geneeskunde worden ook
geen dokters geheten, en God behoede
dat ze dit ooit nog zelf zouden gaan
geloven."

Kleur
Daarmee is de vraag "Wat filosofie
is ... " volgens de schrijver nog niet
behandeld. "Een tomaat is rijp wan-
neer ze er rood uitziet, maar welke
filosofische kleur moet men bekennen
om tot de schare van de goden der
geschiedenis te worden opgenomen?"
Hoogdravende taal, zegt u? Wij geven
u niet noodzakelijk gelijk. Maar watde
kleur betreft, bleef Vanzwanske ook
met vragen zitten. Op kultuurraad
mochten wij dit jaar ooit horen dat
Veto "te rood" was kwa uiterlijk.
Blijkbaar beperkt Wijzer zich daarom
tot zwart en wit, veelal samengebun-
deld tot slordig grijs (bijvoorbeeld
pagina 5; alle bovenkanten der blad-
zijden). Lay-out is iets wat echt bestaat
hoor, beste mensen. Breek daar alvast
jullie kop niet over.

Vanzwanske werpt de steen niet
naar de medewerkers, maar naar de
niet-medewerkers. Boeiend is wel dat
een aantal artikels voor vreemde
studenten in het Engels vertaald
werden. Zodoende leest Wijzer nog
snel ook. En tenslotte merken wij op
dat NSB de filosofen vraagt op II
november hun huizen te bevlaggen
rnèt onze Nationale Driekleur (rood,
zwart en wit).

Bacchus hier
Kwa vorm valt Bacchus heel wat beter
mee. Tegenover vorig jaar (de Klioten
stuurden ons nog een nummer van
toen op) is er zelfs sprake van een
merkwaardige vooruitgang. Doe zo
verder, zou Vanzwanske in zijn betere
dagen zeggen. Bemerkenswaard is dat
deze kleine kring wel voldoende schrij-
vers kan mobiliseren.

Preses Patriek vindt de verdeeldheid
onder de studentenkoepels maar lek-
ker niets. Bovendien lijken de diskus-
sies hieromtrent de echte kringwerking
te zullen verlammen. Des te meer
spijtig, daar Klio volgens hem één
grote familie is (zelfs konijnen zijn niet
zo snel kwa voortplanting). Spijtig
genoeg was de eerste TD om te
vergeten. Wat wil je als iedereen al
familie is van elkaar. TD's dienen toch
om aanstaande familie te vinden.

Enkele pagina's verder krijgen we
een hele hoop informatie over bouw-
kampen op onze boterham gesmeerd,
maar onze Leuvense boreling raakt

Beurk
Weeuwsnitje en de dweven zergen is
een verspreking van het gekende
sprookje. Origineel, welja. Maar gelie-
ve ook eens naar Vlaanderens ex-
kabaretier Gerard Vermeersch te luis-
teren. Die bracht ooit bij de platenfir-
ma Parsifal een plaat met bijna
hetzelfde stukje uit. Misschien dat
daarom schrijver dezes zijn naam
verdraaide tot Mmirg.

Boeiend is wel dat "een goed
verstaander daarom nog geen vogel in
de hand heeft". Hetzelfde geldt voor
het interview met de nieuwe pastoor
van Vlezenbeek, zonder dat hier zeer
merkwaardige zaken uit te onthouden
zijn. Marc Kenis verzorgt een goede
platenrubriek, hoewel onze smaken
vaak niet overeenstemmen. De prof-
fencitaten zeggen veel, en het artikel
"Peri ton tès metriotètos areton"
"ebben v-e vooralsnog niet gelezen.
Wij lezen immers ook geen wiskunde.

Vanzwanske

ACCO
onder druk
ACCO - Het prijzen beleid van ons
aller coöperatief is voortdurend de
prooi van kapers op de kust! Niet
alleen is er de voortdurende tendens
om copies aan zo laag mogelijke
prijzen te verkopen (waarover meer in
een volgende editie),ook het prijzen-
beleid in de winkel staat onder voort-
durende druk. Zo moesten heel recent
de prijzen voor de typmachines nog
maar eens aangepast worden om het
hoofd te kunnen bieden aan een
nieuwe konkurrent op de Naamse-
straat. Alleen, de daar .geétaleerde
prijzen doen ons het ergste vermoeden
wat betreft de eerlijke konkurrentie.
Het verplicht alleen maar om de
winstmarge nog maar wat te verklei-
nen, wat op. termijn zijn invloed heeft
voor ACCO als geheel, in de ontwikke-.
ling van een eerlijk en op het
studentenbudget afgestemd bedrijf.

Een vraag: hoelang kan zoiets nog
doorgaan ... ? (GS)

CONF~ONTATIE MET HET BESTAANDE LITERAIRE ESTABLISHMENT

IN EEN REVOLUTIONAIRE GEEST GAAN WE DE CONFRONTATIE AAN
MET HET BESTAANDE LITERAIRE ESTABLISHMENT "TRACHTEN
WE EEN ZINVOLLE COMMUNICATIE OP TE BOUWEN MET

U schrijft essaY's/plizie/proza/haiku
of bijvoorbeeld grotesken,jij p"gt
beeldendwerlc -.ta, ..... niet __ , ............. _

jij/u kanhet sturen Ulr het nlg.de
adres (evenals voor inlichtingen.
suggestiesof voor het Manifest)

fazantendreef 5
23&0 oud-turnhout
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SPK

Orwell Op het podium
Zal dit tijdperk van voorge-

kauwd entertainmentlei-
den tot de uitroeiing van

alle kultuur? Het Australisch-
Chinees kollektief SPK probeert
de mensheid niet te behoeden
voor "culturcide", maar gooit
wel alk: audio-visuele middelen
in de strijd om de verrotting
zichtbaar en vooral hoorbaar te
maken.

"Sydney, Australië, 1978. Terwijl in
andere delen van het.land punk bands
als 'The Saints' en "The Boys Next
Door' furore maken, vormt de uit
Nieuw Zeeland afkomstige psychia-
trische verpleger Graeme samen met
één van zijn patiënten SPK. Onder'in-
vloed van Duitse groepen als Can,
Faust en Neu wordt met behulp van
ritmeboxen, tapes en syntesizers ge-
werkt aan een geluid dat in ieder geval
agressief is. Onkonventioneel. Post-
industrieel zelfs.
De muziek vertoont in die dagen

overeenkomst met die van geestes-
verwanten als Throbbing Gristie en
Cabaret Voltaire. Cut it up. Gestruk-
tureerd lawaai, geluiden uit een don-
kere wereld. De groep maakt een
single, doet optredens die het midden
houden tussen performances en ge-
luidsrituelen en verandert voortdu-
rend van bezetting. Graeme blijft het
brein achter SPK en zwerft langs
wereldsteden als Parijs (1979) en
Londen (1980) om in 1981 met een
zoveelste lading (non)muzikanten ver-
der te bouwen aan de inmiddels niet
geringe underground-reputatie van
zijn groep. De schrijver William S.
Burroughs ziet SPK optreden en noemt
ze sindsdien als zijn favoriete band.

Schaap
In 1982 wordt intensief getoerd in
Europa en Amerika en de optredens
van SPK worden zonder voorbehoud
als sensationeel omschreven. Zo wordt
tijdens een optreden in San Francisco
een schaap van zijn hersens ontdaan
door ze er letterlijk uit te vreten en
wordt het publiek in Londen verrast
met een meterslange vuurtong, op-
gewekt dooreen vlammenwerper. Ook
pleegt de groep illegaal gemaakte
video's te vertonen die werden opge-
nomen tijdens een inbraak in de
afdeling lijkschouwing van de univer-
siteit van Sydney. SPK maakt de
verrotting ondubbelzinnig duidelijk.
Niet om te shockeren, maar om te
laten zien wat de realiteit is. De
realiteit die gewoonlijk achter gesloten
deuren bêwaard en bewaakt blijft..;"
(I).
De groep, inmiddels herleid tot de

kern Graeme Reveil en Sinan, vestigde
een brede undergroundreputatie in
Europa door zijn kontroversiële po-
dium- en videoshows. Sinan (van
Chinese afkomst) levert vooral bij-
dragen aan de teksten en visuele
aspekten, waarbij ze allerlei surrealis-
tische invloeden verwerkt. Graeme
Reveil, verantwoordelijk voor de mu-
ziek, noemt als inspiratiebronnen on-
der andere de literatuur van Kafka en
Nietzsche, de films van Fritz Lang,
Bunuel en Tarkovsky, en de muziek
van de Duitse avant-garde (Ne u !,Can,
enz.)

SPK?
De laatste tijd is er in hun muziek een
evolutie van het ruwe ritmisch-indus-
trié1e geluid naar een meer toegan-
kelijke oosterse stijl. Na de schitte-
rende geluidskollages op de LP "Lei-
chenschrei" ('82), verscheen de mini-

....

Wat met de
Aggregatieopleiding ?

lektiv" (naar een aktiegroep van
psychiatrische patiënten in HeideI-
berg), "Systems Planning Korpora-
tien" (een labo voor de ontwikkeling
van chemische wapens) en "SepPu-
Ku" (Japans begrip voor rituele
zelfdoding).
Op zondag 25 november is SPK voor

het eerst in Leuven (vorig jaar waren ze

dé sensatie op het eerste Futurama-
festival). Het voorprogramma is Com-
pany of State, een groep uit het
Leuvense die reeds de aandacht trok
met haar maxi-single "Still in the
flesh".

Wordt de aggregatieopleiding volgend jaar anders dan dit
jaar? Komt er een ekstra-jaar, buiten de vakopleiding?
Brengt deze verandering een studiedrukverhoging met zich
mee? En zullen al die maatregelen een kwaliteitsverhoging
van de opleiding met zich meebrengen? Deze vragen stellen
we ons naar aanleiding van recente uitlatingen en beslissingen
van onderwijsminister Daniël Coens.
Vorig jaar immers werd de regentaatsopleiding van twee

jaar op drie jaar gebracht, en Coens beloofde dit jaar de
aggregatie van licentiaten aan te pakken. Naar aanleiding
hiervan stelde de VI.I.R. (Vlaamse Interuniversitaire Raad)
een nota samen over de aggregatieopleiding aan de unief, en
stuurde deze op naar het ministerie van onderwijs. Omdat we
als studenten bij dit alles zeer nauw betrokken zijn, richtte
Kringraad vorig jaar een "werkgroep aggregatie" op. Deze
werkgroep zette op papier wat ze dacht dat een ideale
leraarsopleiding zou moeten zijn, en stelde een nota samen die
op de Algemene Vergadering van de' Kringraad werd
goedgekeurd.
Dit jaar is het onze bedoeling zoveel mogelijk studenten over
de problematiek in te lichten, en de werkgroep uit te breiden.
Daarom:

INFO-AVOND AGGREGATIE
'Maandag 3 december te 20.00u.

8ste verdieping fakulteitsgebouw L&W.
Deze informatieavond zal handelen over drie tema's: de
problemen van de lerarenopleiding en de oorzaken ervan, het
standpunt van de Kringraad, en de nota van de Vl.I.R. die we
zullen toetsen aan onze eigen visie.
Deze informatieavond is bedoeld voor diegenen die zich

interesseren voor deze problematiek, of voor onderwijs in het
algemeen. Meer bepaald dus voor de studentenvertegen-
woordigers van de kringen in de PO C's (POK's), Fakulteits-
en Departementsraden, en dergelijke. Daarbuiten is natuur-
lijk ook elke andere geïnteresseerde welkom. De tijd is
gekomen dat je jezelf eens grondig inlicht over al deze zaken,
want de komende maanden zal er heel wat te gebeuren staan,
zowel binnen als buiten de studentenwereld! Tot maandag 3
december!

De werkgroep Aggregatie
van Kringraad-ASR

elpee "Dekornpositiones". Eind '83
levert' de single "Metal Dance" zelfs
een zeer dansbare hit op. Daarop volgt
een toernee door Europa en Australië.
Onlangs is dan de nieuwe single" Junk
Funk" verschenen.
De afkorting "SPK" stond achter-

eenvolgens voor "Surgical Penis Kli-
nik", "Sozialistisches Patienten Kol-

Eddy Pollers

(I) Uit het maandblad "Vinyl", nummer 28.

Elliot Murphy in Leuven

New Yorker met Europese ziel

EIliot~ Murphy werd gebo- , Lost Generation
ren In Long Island (N ew :' . ..In 1974 tekende hIJ een kontrakt met
Vork), als zoon van een een platenfirma (Polydor). Dat leidde

variété-show producer. Thuis tot een eerste elpee: "Aquashow".
kwam hij dan ook al zeer vroeg Deze plaat riep bij de kritici vergelij-
in aanraking met allerlei instru- kingen op met Dylan, Bowie en Lou
menten (orgels piano akkor- Reed. Zijn vaak moeilijke, maar zeer
deon, xylofoo;). Met' 12 'aar sterke tekste~ zijn haa~scherpe obser-

.. .. . J . vatres van zIJn omgevmg. Omstreeks •
kreeg .hlJZIJ? eerste gltaa~, EIII~~ die tijd schreef Elliot Murphy ook de . Egocentnsch
was met zo n beste leerling. HIJ hoestekst bij een elpee van de legen- Het antwoord kwam in de vorm van
was een 'hyper-aktief kereltje. darische Velvet Underground. Zijn een onverwacht suksesvolle toernee in
Zijn moeder besloot hem gitaar- stuk viel erg in de sma~k..bU Lou Reed Japan, en nadien door Európa. Dit
lessen te laten volgen om zijn die hem verv~lgens binnenlo?dste bij verl7ende Murphy. n.ieuwe inspiratie.
overtollige energie in banen te ReA. Deze fIrma. bracht zijn twee In 81 bracht h~J lil eigen beheer
I ider d t hi . h b volgende elpees uil: "Lost Genera- "Affairs" UIt en lil '83 "Murph the
~~ en, op a IJ ZIC eter op tien" ('75) en "Night Lights" ('76). Surf'.
zijn schoolwerk zou .kunnen Het sukses van deze platen leidde tot Op zijn meest recente elpee, "Party
koncentreren. Dat draalde ech- een nieuw kontrakt (Columbia), en Girls/Broken Poets" ('84) werd hij
ter falikant uit: voortaan had hij een nieuwe elpee: "Just a story from onder andere bijgestaan door David
enkel nog interesse voor muziek. America"; opgenomen in Londen met Johansen. Dezelfde Johansen (afge-

ais muzikanten onder andere Phil lopen zomer nog live op Torhout-
Collins en Mick Taylor (ex-Rolling Werchter) wilde ooit Elliot Murphy als
Stones). gitarist in zijn eigen groep. Murphy
Deze grillige evolutie met snelle nam het aanbod echter niet aan: "Ik

wisselingen van platenfirma's gebeur- vrees dat ik te egocentrisch ben om
den dus niet omdat men hem liet alleen maar gitarist in een groep te
.vallen: hij werd steeds voor een zijn".
duurdere prijs verderve~ocht. Dit 'Elliot Murphy & Band' komen op
alles had voor gevolg dat men over- donderdag 22 november voor één
spannen verwachtingen ging stellen, konsert naar België en wel te Leuven.
en dat de zaken wat uit de hand liepen: . (Zaal Broadway/Lido).

Aanvankelijk onderging hij vooral de
invloed van figuren als Dylan, maar
ook van meer rockgerichte groepen.
na zijn High School-periode trok
Elliot met zijn broer Matthew naar
Europa. Met beperkte middelen hiel-
den ze het er zo'n twee jaar uit. In
Rome kwamen ze aan de kost als
straatzangers (hij schreef er zijn eerste
songs) en zelfs als filmfiguranten
(bijvoorbeeld in Fellini's "Roma").

In 1972 keerde Elliot terug naar de
USA ,meer bepaald naar San Francisco.
Daar begon hij als solo-artiest in het
clubcircuit op te treden. Hij voelde
echter vrij snel aan dat hij een groep
nodig had om zijn songs volledig tot
hun recht te laten komen. Met de hulp
van zijn broer (tevens manager) vorm-
de hij dus een groep, en keerde terug
naar New Vork. Daar kwam hij
terecht in de pre-punk underground.
Hij deelde het podium met onder
andere de New York Dolls en Patti
Smith.

de artiest verloor de kontrole ovèr zijn
karrière.
Uit onvrede mêt deze gang van

zaken trok Elliot Murphy zich een jaar
terug uit New Vork om terug tot
zichzelf te komen en grondig te
overwegen wat hij eigenlijk wilde.

Eddy Pollers
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States Op drift

Sandinisten winnen in Nicaragua
n-e eerste verkiezingen in

Nicaragua sinds de om-
verwerping van Somoza

in 1979, leverden de regerende
Sandinisten een klinkende over-
winning op. Vijf jaar revolutie
heeft het vertrouwen van de
bevolking in de bewindvoerders
niet aangetast, wat blijkt uit de
absolute meerderheid die de
Sandinisten in het parlement
behaalden met 66,97 % van de
stemmen. Dat is een opmerkelijk
resultaat voor een land dat de
laatste tijd steeds meer militair
onder druk is komen te staan van
vanuit Honduras en Costa Rica
opererende rebellen die gesteund
worden door de Verenigde Sta-
ten. De militaire waakzaamheid
kost Nicaragua een zware eko-
nomische inspanning.

De V.S. hadden de verkiezingen
reeds vooraf - tot een schertsverto-
ning uitgeroepen. Demokratische ga-
ranties voor vrije verkiezingen met
deelname van oppositiepartijen ont-
braken, zo heette het. Om deze reden
boycotte de belangrijkste oppositie-
groep van Arturo Cruz, de CON (een
koalitie van kristen-demokraten, kon-
servatieven en een patroonsorganisa-
tie), eveneens de verkiezingen. Dat
kwam Washington goed uit rn zijn
streven dit regime elke legitimering
door demokratische verkiezingen te
ontzeggen. Nochtans lag de opkomst
erg hoog en konden de deelnemende
oppositiepartijen vrij meetings organi-
seren en propaganda voeren.
De grootste oppositiepartij werd de

liberale PLl, waarvan leider Godoy
nochtans een boycot van de verkiezin-
gen aangekondigd had. Hij deed dat

Germania
• Donderdag 22 november, om
20.00 u: film "De Vlaschaard" op 8e
L & W. Organisatie departement-
Nederlandse literatuur
• Maandag 26 november 20.30 u:
redaktievergadering '''t Germaan-
tje"
• Donderdag 29 november: poë-
zieavond in de fakbar. Organisatie
Historia-Germania

Historia
• Donderdag 29 november: poë-
zieavond. Zie Germania

Klio
• Vrijdag 30 november-zondag 2
december: Klio-weekend in West-
Outer

Merkator
• Donderdag 22 november om
21.00 u: Kantus in Kantine
• Maandag 26 november, 20.00u:
presidiumvergadering in 't Stuc

Psychologie
• Donderdag 22 november: jaar-
vergadering eerste kan
• Maandag 26 november-vrijdag
30 november: tentoonstelling in
Cafetaria Psychologisch instituut
• Woensdag 28 november, 15.00 u:
vergadering Kulturele Werkgroep
(Shrink)
• Donderdag 29 november om
20.00u: Kringvergadering (kring-
lokaai) ; agendapunten binnenle-
veren bij Dirk Antonissen
• Vakante betrekking: vertegen-
woordiger voor Kringraad (ASR).
Wordt verkozen op Kringvergade-
ring. Meer info en kandidaatstel-
ling bij Paul Nuyts

Wina
• Donderdag 29 november: prae-
sidiumvergadering om 20.00u in
de Winakelder (agendapunten bin-
nen vóór maandag 19.00u)
• Maandag 26 november: 2" lies
gaat bowlen in de Naamsestraat
om 21.00u

na een onderhoud În de Amerikaanse
ambassade in Managua waar hij aan
de druk van de V.S. om aan te sluiten
bij de CON-boycot toegaf. De Onaf-
hankelijke liberale partij zou geen
li,S % van de stemmen gehaald heb-
ben als de partijleider niet door een
alerte achterban was teruggefloten. In
elk geval illustreert dit wel de vrees van
de V.S .. voor deelname van alle
partijen waaruit duidelijk de steun van
de bevolking voor de Sandinisten zou
blijken.

Contadora
Op diplomatiek vlak hebben de V.S.
onlangs een offensief op gang gebracht
dat tot doel heeft de Sandinisten te
isoleren. Tot voor kort steunden de
V.S. het vredesplan van Contadora
(een initiatief van Mexico, Venezuela,
Panama en Columbia) dat poogt de
lont uit het Midden-Amerikaanse
kruitvat te halen door van alle landen
in de regio te eisen dat ze verdere
bewapening en militaire inmenging
stopzetten. Toen het initiatief kans op
slagen leek te hebben - ook Nicara-
gua stemde met het plan in - en een
pacifikatie in zicht kwam, zetten de
V.S. financieel en militair sterk afhan-
kelijke staten als EI Salvador, Costa
Rica en Honduras onder druk om hun
steun aan het plan in te trekken. Het
vooruitzicht dat ook de Amerikaanse
militaire adviseurs uit Honduras en EI
Salvador moesten verdwijnen, zinde
Washington niet. Op 6 november
publiceerde de Washington Post een
vertrouwelijk regeringsdokument dat
er prat op gaat dat de V.S. via hun
bondgenoten Contadora hebben we-
ten te blokkeren. Officieel steunen de
V.S. Contadora ...

Marck
Een delegatie van Belgische Euro-
parlementsleden deelde de mening van
de Reaganadministratie over de ver-
kiezingen niet. Zij vond het verloop
van de verkiezingen regelmatig en
demokratisch en was onder de indruk
van de brede volkssteun waarop de
Sandinisten konden rekenen. Bij het
Europese Parlement zullen zij een
positief verslag uitbrengen om het
regime op zijn minst het voordeel van
de twijfel te gunnen, zoals één van hen
het uitdrukte. Enkel Pol Marck,
Leuvens Europarlementslid voor de
EVP,'vond de verkiezingen niet demo-
kratisch .. De bijeenkomsten. van de
Sandinisten vergeleek hij met de nazi-
partijdagen in Nürnberg. Hij stak een

Opleiding versus
werkgelegenheid
KUO - De studenten Klassieke Filo-
logie en Oude Geschiedenis hebben
zich op de presidium vergadering van
maandag 19 november gedistancieerd
van de motie die eerder door de oud-
studenten Klassieke Filologie en Oude
Geschiedenis, verenigd in de Classici
Lovanienses, was opgesteld en naar alle
leden opgestuurd.
Die motie behelst drie punten: de

licentiaten maken zich ten eerste
zorgen over de kwaliteit van het
onderricht Latijn dat de regenten te
bieden zullen hebben. Hun opleiding is
immers beperkt tot vijf uur Latijn per
jaar, als derde optie binnen een
regentaatsopleiding. Bovendien is het
leerplan verouderd en is er voor de
didaktiek van het vak geen voor-
ziening getroffen. Verder vinden de
licentiaten het onverantwoord dat
regenten Latijn kunnen geven op een
ogenblik dat vele licentiaten nog
moeilijk werk vinden. Ze vinden het
tenslotte onaanvaardbaar dat er maat-
regelen zouden getroffen worden die
de licentiaten Klassieke Filologie ver-
dringen uit het Lager Middelbaar
Onderwijs.
De studenten van de kring Klio

vinden de laatste twee punten van deze
motie korporatistisch en kunnen er
zich dan ook niet bij aansluiten: zij
vinden dat er werk moet gemaakt
worden van een degelijk regentaat
Latijn en Grieks, waarbij het niet gaat
om een derde optie. Ze zullen hun
definitieve standpunt bepalen op
woensdag 21 november 1984. (FH)

beschuldigende vinger uit naar de
Sandinistische wijkkomitees die hij
intimidatie verweet. Hij verzuimde
evenwel die beschuldiging te staven
met bv. een belangrijk aantal blanko-
stemmen.

Militaire agressie
Ondertussen is de spanning tussen de
V.S. en Nicaragua schrikbarend geste-
gen. De valse Amerikaanse beschuldi-
ging als zou Nicaragua zich Russische
\1ig-gevechtsvliegtuigen aangeschaft
hebben en de heisa daarrond, doen
denken aan de Cuba-krisis. Deze
eskalatie is duidelijk bedoeld om het
land te. militariseren en het regime in
diskrediet te brengen. Het mobiliseren
van een belangrijk deel van de bevol-
king voor defensie legt ekonomisch
een zware hypoteek op het land. Dit
kan alleszins verhinderen dat Nicara-
gua model zou staan voor ontwikke-
ling. Want suksessen zijn er zeker
geboekt, bv. inzake alfabetisering en
gezondheidszorg.
In de toekomst zal Honduras dus

blijven dienen als uitvalsbasis voor de
kontra's. Recent waren er nog de
kontrolevluchten over de hoofdstad
door Amerikaanse spionagevliegtui-
gen, de mijnen in de havens en hetCIA-
handboek met aanwijzingen voor eko-
nomische sabotage en likwidatie van
Sandinistische voormannen.
De Amerikaanse minister van Bui-

tenlandse Zaken Schultz weigerde
verleden week de mogelij kheid van een
Amerikaanse inval uit te sluiten. Wat
op zich nog niet betekent dat zo'n inval
naar het voorbeeld van Grenada in
oktober '83 zal plaatsvinden. De Ame-
rikanen verkiezen immers bewust on-
rechtstreekse militaire agressie en inti-
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midatie, waarop het land dan reageert
door zich in het Oostblok te doen
bewapenen. Voor de VS is dit beter
dan hulpprogramma's aan een ge-
mengde ekonomie. Daarmee zou dan
aangetoond zijn dat het de Sovjet-Unie
en Cuba zijn die Midden-Amerika
destabiliseren. Een analoog verhaal
gaat op in verband met de steun aan
het gewapend verzet in EI Salvador.
Er is een ander verklaringsmodel

dat de Oost-Westtegenstelling sekun-
dair acht en zegt dat sociaal onrecht en
onrechtvaardige eigendomsstrukturen
verzetsbewegingen onder het volk in
het leven roepen tegen diktators en
familieoligarchieën. Maar dz ar heb-
ben de hard-liners in het Pentagon en
het Witte Huis geen oren naar.

Jan Loyens

Weg met het
onrecht

De Vierde Wereld-beweging Leuven
stelt een documentaire film voor op 29
november 1984 in de zaal van de
parochie Don Bosco te Kessel-Lo
(Platte-Lostraat) om 20 uur. De film
handelt over de ekstreme armoede en
uitsluiting in onze samenleving.
De Vierde Wereld-beweging groe-

peert sinds meer dan 25 jaar de armste,
meest uitgesloten menser uit de sa-
menleving, op lokaal, nationaal en
internationaal vlak. Het hoofddoel
van de beweging is, deze mensen stem
te geven, hen middelen te geven om
zich te organiseren. Dan pas kunnen
zij als volwaardige partners in de
samenleving optreden en voor hun
rechten opkomen.
Voor de opname van deze 16 mm

kleurenfilm, eind 1981, werd de mede-
werking gevraagd van mensen uit de
Vierde Wereld uit verschillende lan-
den. Uit België namen twee neder-
landstaligen en twee franstaligen deel.
De film werd eerst voorgesteld aan
Vlaamse gezinnen van de Vierde

(vervolg op p. 8)

LEZERS
voor studentenaangelegenheden ver-
schijnen. Sabbe is in goed gezelschap,
want in interne blaadjes gaande van
NSV, Pro tea, Pallieterke tot cos werd
mij een "gewelddadig" etiket opge-
plakt en werd ik tot schande van d'!
ASR gebrandmerkt. Recent is ook
binnen het presidium van de kring
Medika een hetze tegen mij ontstoken,
wellicht geïnspireerd door dezelfde
milieus. Zelden werd er inhoudelijk
over mijn, over de honderd, artikels
gedebatteerd, maar nagenoeg altijd
fungeerde ik als voorwendsel om op de
ASRte kappen. Nu Karel Meganck niet
meer als vrijgestelde op Sociale Raad
werkzaam is, heeft het NSV recent
maar besloten om alle pijlen op mij te
richten. Na de rellen van afgelopen
woensdag word ik 'de promotor van
anarchistisch geweld' genoemd, alhoe-
wel ik er op geen manier bij betrokken
ben geweest.
Laten we beginnen met deze heren te

bevrijden van hun onrust, door vast te
stellen dat ik reeds sinds begin oktober
uil de Veto-redaktie (de vaste redaktie)
ontslag heb genomen wegens te druk-
ke bezigheden. Ik werk echter nog wel
sporadisch mee, een free-lancer, zoals
men dat omschrijft. Aan de andere
kant roep ik de ASRen meer bepaald de
Veto-redaktie op, op geen enkele
manier te zwichten voor dit soort
demagogische chantagepraktijken.
Als ekstreem-rechtse pressiegroepen
erin slagen enige invloed uit te oefenen
op de samenstelling van de redaktie, en
het inhoudelijk beleid in het algemeen
van dit studentenblad, staan we aan
het begin van de volledige afbraak van
de onafhankelijke pretenties van Veto
als ASR-blad.

Luc Vanheerentals
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Rechtshulp:
voor iedereen?

ZOEKERTJES
• Apple 2 comp. 64 K, Z80A, monit,
drive. Lage prijs. L. Lammens. Scha-
penstraat 66 bus 22, 3000 Leuven.
Dagelijks tussen 20 en 22 uur.

• Dave Duncan Band (folk-rock).
Zoekt optredens. Lage prijs. Sfeer
verzekerd. Ideaal voor bar of kaffee.
Demo op aanvraag. Kontakt: Bart
Preneel, Regastraat 36 of tel.: Oln/
462354 (WE)

• Gezocht: twee personen die de
vrijdagavond wensen mee te rijden
naar Waregem (150 fr/rit). Contact-
adres: L. Nuyttens, Sint Jansberg-
steenweg 105 of telefoneer 056/6035
67 (weekend).

• Voor mijn eindverhandeling zoek k
mensen die geen TV bezitten om kort
interview af te nemen. Adressen aub
bij Felix De Witte, Geldenaaksevest
52,3000 Leuven. Tel.: 016/236166.

• Gezocht: iemand met grondige
kennis van wiskunde die bereid is mij I
à 2 uur per week les te geven. (Eventu-
eel tegen vergoeding). Tel: Melis J-M
(WE), 02/2692070.

• Gezocht: Fuiji-diafilm 400 asa, 20
stuks, verloren 15 november-in L&W
(MTI) of centrum. Terug te bezorgwJ
bij Sam Van Der Pas, Naamsevest 44,
3000 Leuven. Tel: 016/20 II 74. Belo-
ning: oplossing kruiswoordraadsel.

• Gezocht: een plaats op de route
Leuven-Bree (of omstreken); zater-
dagmiddag-zondagavond (maandag-
morgen). Wil bijdragen in de kosten.
ZW: Vrolix E., Parkdreef 5, 3030
Heverlee.

• Gezocht: Wie heeft er kleine blauwe
olifantjes (op het oor staat: Metzeler)
voor mij? Guy Deerieckx, Standonck-
straat 5,3000 Leuven.

• Gezocht: Oude Toeter (claxon).
Enige vereiste: moet veel lawaai
maken. Te bezorgen: O.L. Vrouwe-
straat 8, kamer 27/29. Beloning in
natura verzekerd.

• Gezocht: lieve studente om 's mor-
gens croissants op bed te brengen.
Vergoeding in natura, bloemen noch
kransen. Informatie bij Joost Van-
tleteren, Leopoldstraat 38, 3000 Leu-
ven.

• Gezocht: Dikke wintervest. licht-
blauw met donkerblauwe mouwen en
kraag. Verloren in Club 2000 op di 13
november. Christ Bettens, Cité Aren-
berg, blok 9/407 Groenveldlaan I,
Heverlee. (B~loning) .

• Wil diegene die op maandagavond 12
november per ongeluk een grijze swea-
ter en een onderhemd heeft mee-
genomen uit het oud gebouw van het
sportkot deze terugbezorgen aan de
portier aldaar?

• Verloren: goudkleurig polshorloge
op do 25 oktober tussen oude markt en
Geldenaaksebaan. Terug te bezorgen:
Hans Devos, Geldenaaksebaan 175,
3030 Heverlee. Tel: 016/227826.
Tussen 18 en 21 uur.

• Verloren: pennezak met namen van
popgroepen erop geschreven. Verlo-
ren op 9/11/84 in grote aula. Terug te
bezorgen bij Chantal Lemmens, siri-
komstraat 33,3-212 Lubbeek.

• Gevonden: op donderdag 15 no-
vember op verpleegsters-TD (Stella):
Herenjas, af te halen bij Patrick,
Capucienenvoer 199 (liefst 's avonds
tussen 19 en 20 uur).

• Fotomodel: als poseren jouw hobby
is, of je vindt het gewoon leuk en je
bent elegant, mooi of intrigerend, loop
dan even langs bij Koen C., Prinses
Lydialaan 7, of Dirk VM, Parkstraat
38.
• Te koop: Losbladige bijgehouden
wetboeken Di re Keure en Kluwer.
ZW: Dennenlaan 10, 3053 Hulden-
berg na 18 uur.

• Te Huur: kamer in gemeenschaps-
huis, CV, Keuken, living, fietsen-
stalling. 4000 fr. kosten inbegrepen.B
maal betalen tot eind september. Tel.:
23 0105, Weldadigheidsstraat 26, Leu-
ven.

• Kamer te huur in gemeenschapshuis.
Enig idealisme is onontbeerlijk maar
we hebben een stripbib. Ong. 3000 fr.
(gas, electriciteit en water inbegrepen).
Best langs komen 's avonds. Diestse-
steenweg 36.

• Te Huur: 3 kamers in gemeen-
schapshuis, 1200 fr.lmaand, 10 km
van Leuven. Zeer ruim, grote tuin, 5'
liniestraat 8, 3110 Rotselaar of tel.:
016/260395, enkel ma- di tussen 18 en
20 uur. Vraag naar Wannes.

• Oost-Berlijn: Graag had ik inlich-
'tingen gekregen van personen die
zonder reisagentschap naar Oost-
Berlijn gereisd zijn. ZW: Pansaerts
Carl, Prelatenstraat 17, Leuven.

• Te Koop: Dit zoekertje (prijs: I
pint) en I ZX81 Sinclair microcompu-
ter plus 16K module plus ZX-printer
(prijs: 7000 fr.). Verbeke Frank,
Hertogstraat 84, 3030 Heverlee (dag
Mombik)

• Te koop: 3 tennisraketten, merk:
Dunlop, Donnayen Slazenger. Prijs
overeen te komen. Inlichtingen: Peter
Herbiest. Tel: 016/237034.

• Doctor Livingstone, Inter Pol, Ital
Pat, Little Big Lion and the special
Guests will guide you through Reggae-
city, every thursday from 12 pm to 2
on. 101.6 FM ... Radiow Scorpiow

• Chris doet al uw typwerk op IBM, in
verschillende lettertypes en met veel
ervaring. Tel. na 17 uur of WE: 016/
563998.

• Gezocht: nieuwe leden voor: De
KBB, zijnde: de Kotmadam Bestrij-
dingsbrigade. Moet bereid zijn tot
harde aktie. ZW: Naamsevest 124-
Pas op voor de kotmac'am!

(vervolg van p. 7)

Wereld. Zij bevestigden dat het een
prima middel is om de Vierde Wereld
en de Beweging aan het grote publiek
voor te stellen.
De film stelt op een indringende

wijze de leefsituatie van de armste
gezinnen en hun strijd tegen het
onrecht voor. Anderzijds getuigt hij
van wat er in de geschiedenis van de
armoede aan het veranderen is: gezin-
nen komen samen om zelf het woord te
nemen, om samen een volk te worden,
dat opkomt tegen ekstreme armoede
en uitsluiting overal ter wereld.
na de voorstelling is ereen mogelijk-

heid tot uitwisseling van ideeën en kan
men de akties van de Beweging beter
leren kennen. Deelname in de kosten:
50 fr.
Verder inlichtingen bij Mimi Le-

maître, Schrijnmakersstraat 24, 3000
Leuven, tel: 016/224136 of bij Arme-
mie Laurussens. Jan Stasstraat 2,3000
Leuven. tel: 016/227808. 0

Filmdeba tten
mensenrechten

Na de suksesrijke reeks debatten over
de mensenrechten in België van febru-
ari 1984 organiseert de Liga voor
Mensenrechten Vlaams Brabant sa-
men met De Andere Film film- en
debatavonden, andermaal over men-
senrechten. Zij zullen doorgaan in
Auditorium Vesalius; Van Evenstraat
2A te Leuven, telkens om 20.30 u. De
eerstvolgende avond heeft als tema
'Politie en mensenrechten'(29/11/84).
Als film hiervoor werd 'Lawand
Order' uitgekozen en voor het debat
zegden Jan Cappelle, Dirk Van Den
Bogaert en Hubert Van Den Heede
hun medewerking toe. Op 6 december
gaat het over 'Seksueel geweld en men-
senrechten'. Na de film ('Mourir à tue-
tête') debatteren Moniek Darge, Louk
HuIsman, en Armemie Mercelis. 0

Puzzelminnend Leuven,
Een nieuwe gemakkelijke opgave. De oplossingen moeten ten laatste
dinsdagmiddag ingeleverd worden. De winnaar kan zoals gewoonlijk
twee vrijkaarten van een Stuc-produktie naar keuze bekomen. (binnen
twee weken).
Deze week is dat Els Van der Perre, 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Zij/Hij kan de kaarten afhalen in 't Stuc, Van Evenstraat 2D, 3000
Leuven. tel: 016/236773.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontaal
1. Voorspelt - gewichtsmaat ; 2. wegverharding; 3. muzieknoot -
registratie; 4. Ontdoe van de harde kern - rund; 5. In verhouding; 6.
Frans lidwoord - titel - huidverharding ; 7. Eredienst - bollen; 8.
Geheel - beledigen; 9. Kaartspel - Bijbelse stad; 10. Noordelijke
woonvorm - fuif - karnavalstad ; 11. Gebaar - indienen.

Vertikaal
1. Inefticiënt; 2. gevaarlijke ;'3. slee - voorzetsel - priem; 4. anagram
van 'pons' - slijm; 5. leer van de ervaring; 6. treuzel; 7. anagram van
'cat' - voornaam - Diana; 8. Nastreven; 9. erelied - niets -
roomskatoliek ; 10. achter - logaritme (natuurlijk) - Universiteit; 11.
Slaat hard op de bal - kaal.

ZOEKERTJE: gratis.
De redaktie behoudt zich recht voor om zoekertjes niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5

Leuven vanavond een debat met o.a.
L. Huyse, G. Michel, E. Imbrechts. Te
20.00u in de Kleine Aula. Het debat is
gratis.

Wina steunt
MedikaDat er leemten zijn in de rechtshulp,

ervaart men in de Wetswinkelpraktijk
elke week. De wet verleent aan de
advokatuur een procesmonopolie. De
advokaten zijn echter duur en speciali-
seren gemakkelijker in richtingen waar
kapitaalkrachtige klanten te vinden
zijn. Rechtshulp blijft daarom voor
Jan-met-de-pet vaak een lukse-aange-
legenheid. In 1976 heeft de wetgever
voor het eerst ernstig gereageerd op
het tekortschieten van de advokaten-
rechtshulp op de eerste lijn, door van
de OCMW's een zekere verantwoorde-
lijkheid op dit vlak te eisen. Toch blijkt
ook hier nog heel wat aan te haperen.
Rond het tema 'Rechtshulp voor
iedereen' oraaniseert Wetswinkel-

De presidiumvergadering van Wina
van 8 november 11. besprak het
probleem van de Maleisische studen-
ten in de geneeskundefakulteit van de
KU Leuven. De vergadering stelde da],
zij niet kan aanvaarden dat aan deze
studenten het recht op een bisjaar zou
ontzegd worden en dat iedere regeling
die dit recht zou aantasten een onaan-
vaardbare diskriminatie zou zijn.
Daarom steunt Wina, een fakulteits-
kring met ook buitenlandse studenten,
het protest van Medika tegen de
beknotting van het bisrecht voor
iedereen. 0

2G.Mu. M8AT IJelllafewstr, ",orma"g mInIster van Binnenlandse zaken.
Org. en inlichtingen: Europakring. (Bbndgenotenlaan 69).

20.00u. CONCERT Kamermuziek van Bach, Händel door Bart Coens
(dwarsfluit). Koen Dieltiens (blokfluit) en Marianne Verstegen (klave-
cimbel) in de koncertzaal van het Lemmensinstituut. Inkom 150-100.

20.00u. DANS Marlembad door Onafhankelijk Toneel/Stichting Dans-
produktie in Stadsschouwburg. Org. Stuc. Inkom 180/150.

20.00u. DEBAT Rechtshulp voor Iedereen met Luc Huyse, Guy Michel,
Wetswinkel Gent & Leuven, Eddy Imbrechts. Moderator Paul Geerts in de
kleine aula. Org. Wetswinkel Leuven. Inkom gratis.

20.00u. CONCERT Elllot Murphy & Band in zaal Broadway (ex-Lido). Org.
Radio Sinjaal en Chedsnut Threevzw. Inkom 280/350. (vvk in Campus, JJ-
Records. Libertad. Appel, Colft, Crash, Allee).

19.00u. DEBAT StImulerende 'mldde/en, door Prof. De Schepper in Grote
Aula.

Maandag 26 november
20.00u. FILM Recente Russische films: VIJl avonden in AV. Inkom 50/70

fr. Org. Daf/Stuc.

20.30u. TEATER Nu door Onafhankelijk Toneel in 'tStuc. Inkom 120/180.

20.30 u. FILM Prolesslone reporter in auditorium K in Heverlee. Inkom 60/80
fr.

22.30u. FILM Recente Russische films: De wensen boom in AV (50/80 fr.).
Org. Dat/Stuc.

Dinsdag 27 november
11.00u. TEATER Gert Timmermans (onafhankelijk toneel) ontvangt geïnte-

resseerden voor gesprek in Hotel Industrie. Inkom gratis.

19.00u. SPORT 24-urenloop op universitair sportcentrum. Org. Sportraad.

20.00u. DEBAT Is er leven na de CVP? in aud. Ves. met Jef Ulburghs
(Europees parlementslid en priester), Peter Weyns (ACW-militant) en
moderator Lode Van Outrive. Org. Jongsocialisten KUL.

20.00 u. FILM Recente Russische films: Moskou geIooIt nIet In tranen, In AV.
Inkom 50/80fr. Org. Daf/Stuc.

20.00 u. ZANG 10· Vlaams Studentenzangleest in de Grote Aula. Optreden
van de Vaganten. Org. KVHV. Inkom 100/120.

20.30u. TEATER Nu door Onafhankelijk Toneel in 'tStuc. Inkom 120/180.

22.30u. FILM Recente Russische films: VIJl avonden in AV. Inkom 50/80.
Org. Daf/Stuc.

Woensdag 28 november
09.15u. STUDIEDAG ZeIl Ondernemen? Organisatie door de fakulteit

Toegepaste Wetenschappen in het kader van de Van Cauteren-Ieerstoel.
In Aud. De Molen, Celestijnenlaan 131, Heverlee.

20.30u. CONCERT Pianorecital door François Biron in Cultureel·Centrum
Romaanse Poort (Brusselsestraat). Inkom 300/150.

Donderdag 29 november
19.00u. DEBAT Politiek In de jaren '80 met Prof. L. Huyse in Grote Aula.

19.30u. FILM Otro Gallo nos canta (inleiding op het toneel.

20.30 u. TEATER Nkaragua slembra cantando door Mecate (volksteater uit
Nicaragua) in het H. Drievuldigheidscollege, Oude Markt 28. Org.
Nicaragua komitee Leuven en Pedagogische Kring. Inkom 130/150.

20.00u. CONCERT Gitaárrecital door Godelieve Mondeu (o.a. Granados,
Sa tie) in koncertzaal van Lemmensinstituut. Inkom 150/100 fr.

20.00 u. FILM Weg met het onrecht, een dokumentaire film over armoede en
uitsluiting in onze samenleving. In parochiezaal Don Bosco te Kessel-Lo.
Org. Vierde Wereldbeweging. Inkom 50 fr.

20.30u. FILM Mensenrechten in film Lawand Order in AV. Org. Daf-Liga
voor Mensenrechten.

Vrijdag 30 november
22.00 u. STEUNFUIF in zaal Albatros t.v.v. mensen die 5 dagen in gevangenis

zaten wegens bekalken van de openbare weg tegen raketten.

TENTOONSTELLI NGEN
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, van 9 tot 28 november, Bronzen
beelden van Fred Bellefroid.

GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, van 9 tot 28 november, "Poemata"
van Joseph Vlieger.

DE DIJLEMOLENS, Zwarte Zusterstraat 12, van 15 tot 26 november
(14.00 tot 18.00 uur) Unbefleckte Bedrängis. Kunst uit Köln: Reinhard
Henning, Ulrich Tegge, Peter Branbrings, Manfred Schüler.

't GEFLATTEERD PORTRET, Ravenstraat 21-23, tot 22 november. Foto's
Eddy Tanghe. -

UNIVERSITAIRE HALLEN, Naamsestraat 22, tot 8 december: Leuven,
Oranje-en de opstand 1533-1584/1984. Open van ma to zat. (10-17.30
uur).


