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ve'tHn, (vetode, heeft gevetood) (onoverg.) het veto-
recht uitoefenen.
vet'oocJe, o. (-5), druppel vet op een vloeistof; _"op-
boplDr, v. (-en), opeenhoping van vet; vetmassa.
ve'toreebt, 0., recht van veto.
vet'paD, v. (m.) (-nen), 1. pan om vet in uit te braden;-2.
(gew.) vetpoije; ...pees, v. (m.), vethoom (2.); ...peukje, o.
(-s), (gew.) dikkerdje; ...plant, v. (m.) (-en), 1. in eng. zin
naam voor planten van de familie der Crauulaceae, met
vlezige, saprijke bladeren, waarvan slechts drie geslach-
ten in Nederland gevonden worden, het huislook, de
muurpeper en het mosbloempje;-2. in ruimere zin ben.
voor enige groepen van planten die in hun vlezige blade-

Voor wie het nog niet wist ...
Paus gesignaleerd te Leuven
Maandagavond was het

zover. De paus einde-
lijk in Leuven. Hiermee

kwam een einde flan vele weken
van zenuwachtigheid in milieus
van diverse strekkingen. Zo wer-
den enkele weken geleden de
voetbalnetten van Stade Leuven
gestolen "om de paus gevangen
te nemen." Vanuit de meer
konservatieve studentenhoek was
ook al wekenlang een erg laag-
bij-de-grondse hetze bezig tegen
de studentenspeech die de paus
te horen zou krijgen (zie o.a. de
Veto van vorige week) en de
voorbije veertien dagen werd het
Leuvense verkeer grondig in de
war gestuurd door uitgerukte
gemeenteploegen die de ver-
keersaanduidingen op de grond
van een nieuw laagje verf moes-

Velo: .. Voulez-vous passer un mol au micro. s. v.p. ?"
.lP 1/: "Bonjour. micro." (foto Veto)

Maar maandagavond was het dus
zover. Enkele minuten voor het voor-
ziene tijdstip zwaaide een resem zware
wagens de Oude Markt op. Iedereen
keek halsstrekkend uit naar de witte
pausmobiel waaruit de paus tevoor-
schijn zou komen. Deze verschalkte
het publiek echter door opeens uit een
reeds gearriveerde Mercedes op te

duiken. Tot grote konsternatie van
veiligheidsmensen en lijfwachten durf-
de de paus het bovendien aan recht
naar het publiek toe te stappen, om er
toegestoken kinderen aan de borst te
drukken en glunderende moeders over
de wang te aaien.
Hierop ging het richting Universi-

teitshallen. Deze waren voor de gele-
genheid ook van een nieuw verf tint je
voorzien, naar wij uit goede bron
vernemen. Het onthaalkomitee be-
stond uit burgemeester Van Sina,
rektor De Somer en de deken van
Leuven. Zij stelden de leden van de
gemeenteraad en van de Akademische
Raad (echter niet-voltallig) voor aan
de paus. Bijna werden hierbij de
studentenvertegenwoordigers over het
hoofd gezien. Het was echter rektor
De Somer die de paus als het ware bij
de kraag grabbelde en in krakerig
Frans zei: "I1 faut encore rencontrer
les directeurs du mouvement des
étudiants," waarop de paus: "Ah oui,
ils_sont importants. II faut toujours les
obéir." Rektor: "lis sont I'avenir de
l'université," waarop terug de paus:
"C'est ça." Hierop drukte de paus de
hand van de studenten. Peter Mostrey
vertelde achteraf dat-ie toch een
steviger handdruk had verwacht.

Geschenken
Dan werden de protokollaire geschen-
ken uitgewisseld. De rektor (of de

Aktie
ziekenhuisje
Guatemala

Bij het sluiten van dit
akademiejaar willen we
een kort verslag geven

over het Ziekenhuisprojekt dat
we de eerste semester met enkele
studenten in elkaar staken. De
bedoeling van het projekt was
een som geld bij elkaar te
brengen voor de installatie van
een ziekenhuisje in San José
(Guatemala).

San Josê
De installatie van het ziekenhuis is als
het ware de kroon op het werk van een
ontwikkelingsgroep die zich Solidario
noemt. Reeds eerder hebben mensen
van deze groep geld bij elkaar gebracht
om een elektriciteitsleiding van 60 km
aan te leggen vanuit San Marcos (stad)
tot in de bergen van San José(30oo m).
Hierop volgde een landbouwprojekt
en de bouw van een ziekenhuisje. Bij
gebrek aan geld kon dit laatste niet
geïnstalleerd worden. Vandaar het
opzet om een som geld bij elkaar te
krijgen om dit ziekenhuisje te voorzien
van het eerste en het meest nodige
medische materiaal. AI het geld komt
via Solidario rechtstreeks en integraal
in handen van Cesar Maes, een missio-
naris uit Oost-Vlaanderen.

100.000
Niettegenstaande het streefcijfer van

de aktie 100.000 Bfr bedroeg, was de
organisatie eerder bescheiden van
opzet. Men stelde voorop dat er totaal
geen onkosten mochten zijn, van
welke aard dan ook: geen organisatie-
kosten, geen publiciteitsmateriaal,
geen vervoerskosten... Er werd ge-
opteerd voor een eenvoudige en leuke
maar toch efficiënte aanpak.
Er werden enkele mensen uit de

verschillende kringen - vaak verant-
woordelijken voor de een of andere
funktie in hun presidium - of zij in de
jaren van hun kring een klein, ludiek
toespraakje wilden houden over de
opzet en de bedoeling van het projekt.
Vervolgens lieten dezen een plastic

zakje tijdens de les rondgaan en elke
student kon een persoonlijke bijdrage
leveren. Het geld werd uiteindelijk op
een centrale plaats - in de Justus
Lipsiusstraat 40 - bij elkaar gebracht.

Het projekt werd in alle kringen
entoesiast en sympatiek aangepakt.
De cijfers logen er ook niet om. Het
- voorlopige - bedrag bedraagt
123.920,5 fr. Voorlopig, want gods-
dienstwetenschappen brengt immers
nog een som binnen. Om technische
redenen werden niet alle kringen in
Leuven bereikt. De opbrengst komt
voort uit de plastic zakjes van:
Geschiedenis, Klassieke Filologie, Ro-

maanse Filologie, Germaanse Filo-
logie, Oriëntalistiek, Psychologie, Pe-
dagogie, Sportkot (L.O en Kine),
Geneeskunde, Burgerlijk Ingenieurs,
Landbouw, Wis- en Natuurkunde,
Biologie, Aardrijkskunde, Rechten,
Politieke en Sociale Wetenschappen
en privé-schenkingen.

Indien er nog kringen zijn die een
bijdrage willen leveren, kan dit natuur-
lijk op het kontaktadres: Ziekenhuis
Guatemala, Justus Lipsiusstraat 40,
3000 Leuven.
Hierbij danken de initiatiefnemers

iedereen die aan dit toffe zaakje
hebben meegedaan. (RP)

universiteit 1) kreeg van de paus een
fac-simile van één van de oud-testa-
mentische rollen die gevonden werden
bij de Dode Zee, terwijl de paus een
glasraam en een autentieke zeventien-
de-eeuwse eerste druk van een boek
van Justus Lipsius in ontvangst mocht
nemen. Dan ging het per pausmobiel
naar het stadion. De Leuvense fine
fleur volgde per autobus.

Stade Leuven
De grote massa in het stadion moest
reeds aanwezig zijn om 17.45u. Wie
later arriveerde, kwam er, wellicht om
veiligheidsredenen, niet meer in.
Op het grasveld had een bekende

Leuvense bierfirma om de halve meter
plastieken bierbakken gedropt. Deze
moesten dienen als geïmproviseerde
zitjes. Ongeveer één vierde van deze
zitplaatsen bleef onbezet. Ook op de
grote staantribune waren enkele lege
gaten te zien.
Vanaf 18u werd de massa in dejuiste
temming gebracht door samenzang,
dans, muziek en kunstturnen. Althans,
dat was de bedoeling. Echte 'sfeer'
konden de opgetrommelde verenigin-
gen nochtans niet brengen. Optredens
van de volksdansgroep 't Haverrneule-
ke, van De Vendeliers van de Katho-
lieke Landelijke Jeugd en van de dans-
groep Shaïda van het Sint-Ursula-
lyceum van O.L.V.-Waver waren niet
bepaald van die aard om wild entoe-
siast van te worden.
tiet gelegenheidskoor bestaande uit

meer dan 500 vrijwilligers van de KUL
en van de Leuvense Zangkoren bege-
leidde de samenzang. Het orgelspel
van prof. Verhack werkte hierbij
echter eerder storend. Kwaliteit werd
wel gebracht door de Leuvense Uni-
versitaire Harmonie en Symfonie-
orkest en door het Universitair Koor.
Nochtans kwam één en ander akoes-
tisch niet tot zijn recht in het open
stadion. De versterking kon daar
weinig aan verhelpen.
Dit alles had tot gevolg dat de

animositeit pas voelbaar steeg toen
aangekondigd werd dat de paus via de
Naamsestraat op komst was en dat
hem daar een stormachtig onthaal te
beurt viel. "Zelfs zijn lijfwachten
krijgen bloemen." Applaus.

Daar komt ie dan
Gejuich en applaus toen de paus-
mobiel om 20.00 u het stadion binnen-
zwaaide. De 200 meter werden afge-
legd in een gezapig tempo. Toen de

(vervolg op p. 4)

Speciale
kopieservice
voor blokkende
studenten

Heb je net die laatste nota's niet voor je
eksamen van maandag, dan is er nog
altijd de Sociale Raad die haar
kopiedienst zowel op zaterdag als
zondag openstelt voor jou. Dit vanaf
het eerste weekend van juni tot het
eerste weekend van juli. Dank zij
Sociale Raad kom je de eksamens
door.
Openingsuren: zaterdag en zondag

van 14 tot 17 uur.
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Verbetering beloofd ...
Ekonomika evalueert zijn werkingme bleken deze professoren plannen

toch te omvangrijk om haalbaar te
zijn. Op de laatste stuurgroep in maart K rUL heeft niet gewerkt dit tiek erin bestond dat de student binnen
11. werden alle plannen nog eens naast jaar. Er werden drie werk- ASR te weinig in de pap te brokken
elkaar gelegd en bleken deze allen . ht: had. Hiermee baande men de weg om., h Ib 0 d t blik groepen opgenc . on- ,weinig aa aar. p a ogen I .,. . te stellen dat ASR te burokratisch zou
hebben wij ons studentenplan uitge- derwijs, sociaal e? ontspanning, zijn en dat de vrijgestelden er alles naar
breid voorgesteld en bleken de aan- maar geen ervan IS van de grond hun hand zouden zetten. Men stelde
wezige professoren 50 % ,positief en gekomen.KrUL werd recht ge- de vraag of het systeem van kring-
50 % af~achtend tot negali~fte reage- houden door. een handjevol me- afgevaardigden die in de raden het
ren. WIJ he~ben ,dan ook d,eIndr~k dat dewerkers, vooral ekonomiestu- standpunt van hun kring vertegen-
ons plan misschien realistischer ISdan d ten.Eé d b I iik te woordigden niet een maksimale in-, en en. en van e e angnj S ,
Plet Crommen meent te mogen sugge- d I 11' h k kt spraak van de studenten garandeert.

, idi I ' oe ste mgen - et ontareren. D~ nieuwe prest iump oeg, In Sterker nog: is de oplossing van KrUL
tegen~telllng tot de hee~ Mombaerts, ~et ,het gros ~an de stud~nten - voor de studenten inspraak wel een
had zich daarover tenminste gelnf~r- IS met gerealiseerd. Er IS daar- oplossing? Kan het Centraal Orgaan
meerd en scheen het dan ook d,emoel~e voor een te groot gebrek aan van de KrUL eigenlijk wel een demo-
waard te, Vinden om ,~olgend Jaar mln interesse bij de basis. Maar kratische besluitvorming verzekeren?
of mee~ In dezelfde lijn te varen en de volgend jaar zullen we zeker Het co is immers een bonte ver-

B °ld ° diskussies rond het studentenplan k k ki zameling van presessen die naast hunI zeitung d t tt wer ma en van onze wer ing. " " kver er e ze en, , tijdrovende kringaktiviteiten 00 nog
Faze krijgt allengs hoe duidelijker de 2, Wat het gebrek aan Interesse " tijd moeten vrijmaken om zich dan
allure van een kwalijk riekend riool- b~treft, zou Ik Plet ..Cr~H1~menerop Het ,IS met onze ge~oon~e op deze zinvol uit te spreken over zowel
blaadje, waar de politieke 'opposan- Willen Wijzen dat WIJ dit Jaar op 25 manier met de deur In hUISte vallen, onderwijs, ontspanning als sociale •• •••
ten' in je reinste Bildzeitungstijl door mensen permanent he~ben kunnen maar voor een keer ,kan ,~et toch. problematiek, Het mogen dan nog Alle begm IS moeilijk
de stront getrokken worden, In Faze 6 reke~en op de vergadenngen van de Recent hield Ek?nomlka zijn I,aatste supermannen zijn, dan blijft nog altijd Totaal gebrek aan inhoudelijke wer-
kon men in een interview met KVHV- kandidaturen en de doktorate~, Ver- bestuursv~:g~denng ter evaluatie van de belangrijkste kritiek dat het co de king, slecht kontakt met de basis, .. het
preses Martens reeds lezen dat "de der waren er ruim 200 ,aanwezigen op het voorbije Jaar, Ook KrUL stond op besluitvorming niet naar de kringen doet vreemd aan KrUL-mensen het te
radikale kriminologen in het verleden het debat over de medische op~eldlng ?e ,e~aluatle-agenda. Bovenstaande decentraliseert, maar gewoon zelf horen toegeven. Het klinkt alsof men
reeds onwettige daden gesteld hebben georganiseerd op 27, februan. Het inleiding geeft zowat, de teneur weer beslist. Wie houdt er nu eigenlijk het al zijn vroegere kritiek op ASR weer
en dat ze een potentieel gevaar voor de studenten plan IS bedlskussleerd, en van wat naar aanleiding daarvan zoal meest rekening met de mening van de moet inslikken.
paus inhouden." Argumenten voor opgesteld gedurend~ een vergadenng gezegd werd. student? De door KrUL ,op,~ebouwde al,te:-
deze stelling hoeven niet bijeenge- met ruim 50 aanwezigen, Iedereen die. • natieve struktuur blijkt even weirug
schraapt te worden, riooljoernalistiek met een werkgroep binnen de k~mgen De baSIS , Toenadermg kontakt te hebben met de brede basis
à la Faze is al blij genoeg met de werkt, zal moeten toegeven dat dit kwa ~aar het zouden. gee~ eko~omistjes KrUL gaf toe dat een groot deel van de e~ krijgt zelf~ heel wat. kritiek te
insinuatie an sich. belangstelling goed te nocmen va,lt. zijn als ze voor die mislukking geen studenten te weinig inspraak heeft. slikken van diezelfde b.asls, ~Is ~et

In Faze 9 wordt vermoed dat de 3, Wat ~et gebrek aan realisme rationele verklaring hadden, De af- Maar in de zaal was men met die publiek op de vergadenng emgszl,ns
brandstichting op 4 april in het KVHV- betreft: dit Jaar wer~en de voorstellen wezigheid van enige inhoudelijke wer- bekentenis duidelijk niet tevreden: representatief .~s. Ook het al~ernali~f
gebouw "het werk is van radikaal en van de studenten I.,v,m, de EHBO- king van betekenis wordt gekat~!o- "Wij weten veel te weinig van KrUL; voor de destijds zo ve,rfoelde vnj-
krimineel ingestelde studenten," In de kurs~s, e~n voorstel i.v.rn. de lesuren geerd onder de gemeenschappelijke jullie bekokstoven maar wat onder gestelden _ de enkele Jobstudenten

, vorige zin wordt duidelijk gemaakt dat kardiologie, een, schema, I.v.rn. de noemer groeiproblemen. "AI onze mekaar," Ofzelfs: "Niet iedereen in de die men heeft aangeworven ,- heeft
men hierbij denkt aan 'groeperingen' overlappingen In mfe~tlezlekten, een beschikbare energie hebben we geïnves- fakulteit ekonomie wenst zich ver- het niet waargemaakt, De Inho,ude-'
en er wordt aan toegevoegd dat "het aanvaarden v!ln het principe dat eerst teerd in het opbouwen van een tegenwoordigd te zien door de KrUL." lijke werking ~ie moest ont~taan In de
inderdaad hoog tijd is dat dergelijk e~n syllabus met de Inhoud van een struktuur en het verwerven van mede- De poppen gingen pas goed aan het werkgroepen IS gewoon met van de
onkruid gewied wordt aan de K. U. nieuw vak aan de stuurgroep mO,et beheer en financiële middelen. Daar- dansen' toen iemand voorstelde weer grond geraakt.
Leuven," Helaas moet ook. deze worden voorgelegd, e~n konkrete UI,t- door is onze werking totaal verwaar- maar eens een referendum te houden En hoe zit het met het apolitieke
stellingname weer enige vorm van werking van het praktisch e~samen In loosd," aldus de xrut.-delegatie. met als inzet 'Ekonomika uitdeKrUL'. karakter van de KrUL? Is ~et.gee,n
bewijsvoering ontbreken, maar voegt ~ ~ok e~ nog, een sene andere Zij zien echter ook res~ltaten. We herinneren hierbij even aan de politiek maneuver een ,or~amsatle die
de Faze-'joernalist' er bezwerend aan realistische projekten gerealiseerd, Vooreerst is er de totstandkoming van affiche die even voor de paasvakantie werkt rond dernokratisering van ?et
toe: "er bestaat zoiets als publieke d.w.z. konkreet ultge,voerd, , 'Faze' en verder heeft men een reële gesignaleerd werd in het handelskot onderwijs tot een financiële ader!atlng
geheimen ... en waar rook is, is vuur ... " Mag Ik als besluit d~ bedenking stem in het medebeheer. Dat de KrUL- met als ronkende titel: "Ekonomika te dwingen en aldus haar werkmg. te
Waarom vermeldt Faze dat ander f?rmuleren, dat de heer Ple~Crommen mensen op bijvoorbeeld de Raad voor uit de KrUL, Lees Faze: 't is genoeg bedreigen, zonder zelf een alternatief
'publiek geheim' niet, nl. dat het KVHV Zich beter zou mogen I,nformere~ Studentenvoorzieningen al enkele ma- geweest." Maar het presidium vond te bieden? Is dat geen b~w~st tegen-
zijn kot zelf zou in brand gestoken alvorens her en der stekelige opme~, len hun dagorde en dokurnenten plots dat de diskussie te technisch werd werken van de dernokratisering?
hebben, om daarmee heel de anti- klnge~ te, ,fo,rmu,leren eq dat hij vergeten waren, werd er niet bijverteld. en ging over op het volgende agenda- Het is hier niet de bedoeling aan te
pausbeweging in een crimineel dag- volledig ~r,IJ IS (was) 0'!l ~et een Uit de zaal kwamen ondanks -= punt. sturen op een verdere polarisatie
licht te stellen? Na de aanslag op het tegenpresidium en andere ideeën op te verklaring enige vragen los. De relatie Ekonomika zou volgend jaar serieus tussen ASR' en KrUL, maar erop te
KVHV-gebouw stelde het KVHVonmid- komen., met de basis bleek bij de modale werk willen maken van de toenadering wijzen dat xnn, als alternatief op basis
dellijk de subsidies (FKK) aan de Beleefde groeten, student niet erg in de smaak te zijn tot ASR. Eigenaardig genoeg trekt men van kritieken op ASR mislukt is. Zij
Radikale Kriminogen in vraag.; Met Bart De Strooper, gevallen. Iemand herinnerde eraan dat voor dit 'serieus werk' niet meer dan hebben voor geen van hun bezwaren
welk argument i~het te vera'nt_woorden ,,' 4e dok, ten tijde ~an de uittreding v~,n Ek~- een maand uit. Slaagt men dus niet tegen ASR een leefbaar teg~~voorbeeld
dat de Akadernische Overheid derge- werkgroep medische opleiding Medica nomika Uit ,ASR, een belangrijke kri- voor eind oktober dan zal men KrUL kunnen stellen. Het gaat bijgevolg met
lijke riooljoernalistieke nonsens sub- ' op struisvogelpolitiek te voeren en bij
sidieert? . nieuwe verzoeningspogingen met de

Namens de ';'d'''I, Kriminologen IW·· ..' '. . -::., Ioude tegenargumenten te schermen
Naam en adres, IJ -en ZIJ ••• ," ,', die i.nmiddel~ door ~~ mislukking ~~n

bij redaktie bekend ' . een Jaar xrtn.-praktijk ontkracht ZIJn.
Een aktualisering van het standpunt

op basis van gezonde zelfkritiek dringt
zich dan ook op. Hierdoor wordt de
kans op toenadering duidelijk ver-
groot en dat moet xrut, als voor-
stander van verzoening toch toejui-
chen. Het zal de werking rond demo-
kratisering ten goede komen en daar-
om gaat het tenslotte nog altijd.
Afspraak in oktober voor de ultieme
verzoeningspoging?

LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn mèt 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,

Door dit te lezen, beste lezer, bent
u erin gelopen, Wij hebben dit
artikel, net als alle andere trou-
wens, alleen maar geschreven op-
dat u zou weten wat erin staat, Dat
lijkt banaal, maar is duivels be-
langrijk, Uw leesgierigheid bewijst
immers het belang van een degelijk
informatiekanaal aan deze unief,
Een dergelijk kanaal kan en moet u
op de hoogte houden van de standMedica aan der dingen in dit gezegend stu-
dentenstadje. En dan bedoelen we"Piet Crommen" niet de meest recente wetenschap-
pelijke ontwikkelingen, maar het- Verdacht- gewone reilen en zeilen van alle Het volgende voorval was de

k
° ° dag onder proffen en studenten, emmer die de druppel deed over-ma Ingen In Faze Geen teoretisch gezwam" geen lopen, In onze editie van 25 april jJ.

Als voorzitter van de werkgroep zwaarwichtige ,beschouwingen, gaven wij plichtsbewust bericht
medische opleiding van het vorig maar sappige feiten, van de verbolgenheid van de ASR-
presidium van Medica, kan ik niet vertegenwoordigers in de Raad
nalaten te reageren op een stekelig AI t k dt d' , ' voor Studentenvoorzieningen, De
, . 'h ik I "C e vaa wor er iepzmruq b icht ' di d tiidzinnetje uit et arti e roque- di k ieerd rtici ene gevlng Ie es IJ s ver-

Monsieur en kernraketten" van de ge ~ usslee~ over pa h IClpatl~ scheen in Faze over de verdeling
heer "Plet Crommen" In Faze 9, st ru turen, , ernokratisc e verte der studentensubsidies, was dezen
(''Tenslotte zou men de poging tot gen,woordlglng, kontakt met de mensen kennelijk in het verkeerde
hervorming van de medische opleiding baSIS en meer van dat fraais. kit h t E d t ildo liik d" kussi t kk ee ga gesc 0 en, n a WI en
willen voortzetten, die, tussen haakjes erge IJ ~ IS ussies ver re en we u vooral niet onthouden, Het
gezegd dit jaar strandde door een dan vanuit een bepaald waarden- rtik I f' II dl t k d' , .. a I e ga een vo e Ig ver e en
gebrek aan realisme en een tekort aan systeem waarvan leder het zijne b Id d b t deri.. .. ee van e ewus e verga erlng
geïnteresseerde studenten", ") heeft. Dat mag voor ons natuurlijk k tt liik, ," en er was spra e van opze e IJ e

I. Het studentenplan strandde dit ook wel, maar de feiten gaan bi] d ht ki d ASR Id, , ver ac ma Ing van e a us
Jaar met, We hebben onze voorstellen ons voor, de ware toedracht der d ASR f kt' 0 ichtt d
tot een globale (en beperkte) her- dingen, Een geïnformeerd lezer is ek-bra t' elzlekrlc e an
rangschikking van vakken in de ver- er twee waard, 00 een ne aan a e ringen met
schillende jaren achtergehouden tot de de oproep van de, Faze-redaktie
diskussie over een aantal professoren- , " een rechtzetting, te eisen In de v0r.m
voorstellen was afgelopen, Deze plan- Lezersbrieven zoals, In dit num- van de publikatie van het offlciéle
nen waren veel radikaler en minder mer brengen de redaktie dan ook In verslag van de vergadering, Enkele
realistisch dan het onze, maar ze waren een moeilijk parket, Dergelijke kringen gingen op deze oproep in,
goed en het leek ons verstandiger van brieven krijgen we van lezers die Ook VTK deed dit, echter op
op deze varende boot te springen (in niet op onze berichtgeving kritiek voorwaarde dat hetzelfde verslag
eerste instantie toch), cn positief mee hebben, maar op die van het ook in Veto zou gepubliceerd
te werken, Na aanvankelijk cnioesias- konkurrerend blad 'Faze', Zij vin- worden, H~t ingenieurspresidium

den dat daar bij Faze iets misloopt
met de joernalistieke deontologie,
Waarom dan niet rechtstreeks bij
Faze protest aangefekend? Tja,
daar publiceert men naar het
schijnt geen lezersbrieven en een
heus recht op antwoord is het de
meesten ook weer niet waard. Wat
er ook van zij, achterschermse en
andere eigenaardige feiten willen
wij wel aan u kwijt. Andermans
vuile was rekenen we daar echter
liever niet bij,

N.v.d.r.: Let wel effe op! DI' opstellers
van het KVHV-pamflet gebruiken de
insinuaties radikaal en krimineel en
onkruid. De Faze-redakteur, parafra-
seert die insinuaties; toegegeven ze
hadden beter tussen aanhalingstekens
gestaan. Hel is niet al goud wat blinkt,
maar evenmin al stront wat stinkt,

vond het maar logisch dat je van
Faze niet meer kan verlangen dan
van Veto. We hebben het verslag
ondertussen gepubliceerd al was
de VTK-redenering ons niet geheel
duidelijk, Op het destijds in Veto
verschenen artikel van iemand uit
de RvS-delegatie was immers hele-
maal geen kritiek gekomen, Veto
had dus niks recht te zetten,
vonden wij zo, Maar kom,

Op de eerstvolgende RvS-ver-
gadering werd de KrUL-delegatie
op de vingers getikt voor het ook
volgens de raad erg vertekende
artikel en beloofde ze een recht-
zetting te publiceren, En wat zoch-
ten u en wij tevergeefs in Faze 9?
Precies, van rechtszetting geen
spoor, zelfs niet van de eis ertoe,
zelfs geen ekskuus,

En waar zit nu het venijn? In het
staartje van het verhaal, zoals
altijd, Nu Faze geblunderd heeft en
Veto de zaak weer recht getrokken
heeft, is voor velen' de zaak af-
gesloten, "Het staat toch allemaal
schoon in de Veto, waarom moet
dat dan nog eens in Faze?" En
Faze mag weer rustig verder doen!

Jamaar hola, wij zijn toch Faze's
voogd niet die de ruiten moet
betalen die de kwajongen gebro-
ken heeft?

Je begrijpt dus dat de Veto-
redaktie liefst helemaal geen reak-
ties op Faze-artikels opneemt,

We doen het dit keer nog wel
omdat er geen Faze meer ver-
schijnt,

Paul Bijnens

uitbouwen tot de kringoverkoepeling
van Leuven, apolitiek en up to date,
aldus Gert Van Wichelen, Dit uit-
bouwen betekent dat er een serieus
programma zal uitgebouwd worden,
dat de verschillende werkgroepen van
de grond zullen komen en dat men de
student meer bij de besluitvorming zal
betrekken, Men heeft dus kennelijk
wel een plan voor volgend jaar in geval
de toenadering mislukt, maar heeft
men er al over nagedacht op basis van
welke voorwaarden men eigenlijk
bereid is terug tot één studenten-
overkoepeling te komen? De KrUL-
delegatie wist hierop geen beter ant-
woord dan dat KrUL een groot
voorstander blijft van de hereniging.
Voorwaar een lovenswaardig stand-
punt dat ook bij de "Asn-kringen"
overheerst.

Marc Sys
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Sociologie-studenten onderzoeken
leefsituatie van de kotstudent
Studenten komen niet meer

op straat. Dit is één van de
bedenkingen die naar voor

komen tijdens het bekijken van
de eerste resultaten van de
enquete, uitgevoerd door stu-
denten van de 2de kandidatuur
sociologie. De enquete werd
opgezet in het kader van het
praktikurn sociologisch onder-
zoek. Voor een interpretatie van
de eerste resultaten namen we de
cijfers onder de loepe samen met
de projektleiders.

Met het onderzoek wilde men achter-
halen hoe de kotstudent in Leuven
momenteel leeft en wat hij denkt over
een aantal zaken die verband houden
.met zijn/haar studiesituatie en het
studentenleven in het algemeen. Hier-
voor werd een beroep gedaan op 258
kotstudenten. Een kotstudent is ge-
definieerd als een student die in de
inschrijvingslijsten van de KUL ver-
meld- staat met een thuis- en een
kotadres. Die 258 respondenten zorg-
den voor een representatieve steek-
proef.
In dit artikel zal het niet zozeer gaan

over wat de student doet, dan wel over
wat hij denkt.

ASR-KrUL en NC
De kennis over organen die aansluiten
bij de student is heel klein. Dit blijkt
uit de antwoorden die gegeven worden
als men vraagt naar een aantal
officiële beleidsorganen waarin stu-
denten vertegenwoordigd zijn en naar
de omschrijvingen van bepaalde af-
kortingen (POC, ASR,FKK...). Op basis
hiervan werd een kennisvariabele op-
gesteld. Dit levert een puntenschaal op
van 0 tot 11. De gemiddelde skore
bedraagt 4,48, 'gebuisd' dus. De
tudent heeft blijkbaar geen inzicht in
de organen. 25 % (1 op 4) heeft geen
kennis van de officiële beleidsorganen
van studenten en 15% noemt enkele
juiste organen. ASR blijkt door 80 %
gekend te zijn, maar de poe slechts
door 20%.
Ook was er een vraag aangaande de

splitsing tussen ASR en KrUL. 19%
heeft nog niets gehoord over de
scheiding, 36,8 % heeft iets gehoord
maar nog niet veel en 43 % heeft reeds
heel wat gehoord. 'Ook de attitude
tegenover de twee overkoepelingen
werd gepeild. De interviewer las dan 4
uitspraken voor over de ASRen KrUL,
.waarna de geïnterviewde moest zeggen
of hij er al dan niet mee akkoord ging
of hij er geen mening over had (o.a.
'KrUL heeft een tekort aan inhoude-
lijke werking' en 'De werking van ASR
is bij de studenten niet gekend'). De
attitude- en kennisvariabele samen
berekend, levert op dat 54 % iets weet
en een mening heeft, en dat 6,7 % iets
weet maar geen mening heeft. 18% is
echter onbekend met dit alles.
Ten aanzien van numerus clausus

(NC) werden 5 verschillende vragen
gesteld. Op de vraag 'hoe staat u
tegenover NC in het algemeen?' ant-
woordt 13% voor NC te zijn, 75 % is er
tegen en 10% heeft geen mening. Als
men vraagt 'hoe staat u tegenover NC
in de fakulteiten waarvan een groot
deel van de afgestudeerden geen werk
vindt?' stijgt het % van de studenten
pro NC met 11%: 24% voorNc,63%
tegen en 12% verklaart geen mening te
hebben. Dit wijst erop dat men binnen
een geargumenteerde kontekst ge-
makkelijker te vinden is voor het
invoeren van NC.
Hoe komt het nu dat de student zo

weinig afweet van die organizaties en
zaken die hem aanbelangen? Niet door
de kenmerken van de studiesituatie
(het volgen van de lessen, het blok-
ken), want er werd geen samenhang
gevonden tussen die studiekenmerken
en de kennis. Zo werd de variabele
i.v.m. de splitsing ASR-KrUL gerela-
teerd met 2 andere variabelen: het
aantal uren studeren en het aantal uren
brossen. De kennis over de scheiding
hangt slechts in beperkte mate samen
met het brossen (NB! 45 % is ge-
katalogeerd als regelmatige lesganger,
d.W.Z. af en toe brossen). De gemiddel-
de kennis over de studentenorganen
varieert van 4,07 bij de brosser tot 4,87

bij de niet-brosser. Ook is er geen
samenhang tussen de kennis en het
blokgedrag. Die kennis wordt wel
bepaald door het jaar waarin men zit:
hoe hoger, hoe meer kennis.

Veto-kamionet veroorzaakt bomalarm

Gerrit parkeert het hel-oranje be-
stelwagentje keurig wat verderop ...
onder het waakzame oog van de
schildwacht van de kazerne. Diederik
heeft ondertussen zijn auto al gestart,
rijdt elegant tot naast de kamionet,
alwaar Geuit met een lenige sprong uit
de bestelwagen in de auto wipt... Het
hart van de schildwacht slaat I slag
over. En met een sportieve druk op het
gaspedaal scheurt de auto weg om een
200-tal meter verder te stoppen en
Gerrit aan de voordeur te laten
uitstappen.
Dat laatste had die schildwacht al

lang niet meer gezien. Nee, het klamme
zweet was hem al uitgebroken: "Da-
dat zijn mi-misschien co-eo-commu-
nisten," moet hij gestotterd hebben.
Moord! Brand! Verkrachting! Poli-
tie! Paniek!

Co-Co-Communisten
Het echte adres blijkt in dezelfde straat
te liggen. Met drie BOB-ersvallen ze het
huis binnen "want co-co-communis-
ten zijn ge-gevaarlijk" zullen ze ge-
vreesd hebben. Chris en kotgenoten
worden wel een uur lang ondervraagd:
"Waar zijn de medeplichtigen?"
"Waar is de kamionet?" Wie heeft die
kamionet geleend?" Hoe groot zijn die
meubels?" "Hoe heet dat gazet je?"
"Welk is uw schoenmaat?"
Maar Chris houdt vol niets over

bommen te weten. Chris probeert:
"Stond de kamionet misschien ver-
keerd geparkeerd?" Natuurlijk niet,
want dar ZOL! te verdacht zijn ... Rond
half twee geven ze het op en wordt de
Parkstraat terug veilig verklaard.
. De schildwachten van de kazerne
kunnen voorlopig gerust zijn: de CCC
(Co-Co-Communisten voor zenuw-
lijders) zal niets uitrichten bij het
pausbezoek aan Leuven. Tijdens de
tocht door de stad van JP 11ziet het
bovendien zo blauw van de orde-
diensten dat zijne hoogheid nu wel een
erg persoonlijke opvatting zal hebben
over de nationale klederdracht van de
Belgen ...

En nog een goede raad: neem geen
valiesje mee naar de eksamens, be-
halve alsje perse uitstel wil verkrijgen:
een bomalarm duurt zeker twee uur!

Paul Bijnens

Leuven vol paniek

Bomalarm dus ...
Het mag gezegd zijn: in rekordtijd was
politie en rijkswacht verwittigd en
rukten de manschappen aan met de
nodige kombi's met zwaailichten:
Parkstraat afgesloten voor alle verkeer
en ontmijningsdienst ter plekke. De

Doe vooral normaal als u hier langs loopt, u loopl hel risiko gecccontroleerd Ie worden. (foto Veto)

Lag het aan het bezoek van
de paus aan Leuven, of
aan de volle maan, we

weten het niet. Waarschijnlijk
zal de aanslag op het VBO-
gebouw er wel voor iets tussen-
zitten. In ieder geval waren de
Leuvense ordediensten de laatste
tijd nogal "zenuwachtig" en elk
gebouw met een voordeur breder
dan 1 meter werd dan ook door
voetgangers gemeden, kwestie
van geen rondvliegende brok-
stukken tegen zijn knikker te
krijgen. Erger is het natuurlijk
gesteld als je zo'n poort als
wachtpost moet bewaken, zoals
bijvoorbeeld die brede poort van
de kazerne in de Parkstraat ...

Dinsdag 14 mei: het Veto-nummer 29
rolt reeds van de persen. Een dag
eerder dan normaal, want donderdag
is er geen les. De verzending verloopt
vlotjes en om 19.00 u zijn alle ver-
stuurde eksemplaren aan het post-
kantoor bezorgd. De ov.erige eksern-
plaren worden de volgende dag over
verschillende verdeel punten rondge-
bracht. Dat geeft dus even de gelegen-
heid om 's avonds de kamionet uit te
lenen om bijvoorbeeld enkele rneu- ~
beitjes uit Antwerpen te halen: de
produktiemiddelen moeten efficiënt
gebruikt worden en het is nog goed-
koop voor beide partijen ook.

Verdacht
Met in hun achterhoofd de belofte om
dekarnionet de volgende morgen voor
10.00 u terug te bezorgen, vertrekken
dus enkele vrienden naar verre stre-
ken. Wanneer die tegen middernacht
terug zijn en alles in hun kot in de
Park straat hebben afgeladen, is het
natuurlijk te laat om nog te tanken.
Voor het kot is geen parkeerplaats,
maar een 200-tal meter terug is er
plaats in overvloed. De chauffeur die
de kamionet ontleende - laten we
hem Gerrit noemen - rijdt het blokje
om en zet daarbij een vriend - laten
we hem Diederik noemen - af aan de
kampus Sociale Wetenschappen; die
heeft daar namelijk zijn auto ge-
parkeerd.
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Paus gesignaleerd te Leuven
(vervolg van p, 1)

paus uitstapte, bracht de Koninklijke
Sint-Sebastiaansgilde van Werchter de
vendelgroet. Vervolgens werd de paus
uitgenodigd om over het vaandel te
stappen, naar het schijnt een eeuwen-
oud gebruik dat enkel de hoogste
burgerlijke en kerkelijke gezagsdra-
gers éénmaal in hun leven te beurt kan
vallen.
Na de verwelkoming en samenzang

volgde dan de toespraak (zie elders in
deze Veto) door Els Gryson, van 2de
licentie godsdienstwetenschappen. Zij
stelde dat voor vele studenten de
afwezigheid van geloof meer vanzelf-
sprekend lijkt dan de aanwezigheid
ervan. Het werk van jongeren, waar-
mee zij zich ten dienste willen stellen
van rechtvaardigheid en vrede, wordt
bemoeilijkt door de ekonomische kri-
sis en de zinloze' bewapeningswedloop.
Els lokte een gemengde reaktie uit toen
ze zei dat het eredoktoraat voor
bevrijdingsteoloog Sobrino met vreug-
de werd onthaald. Vooral de 20 man
en een paarde kop van het KVHV mis-
droeg zich hier schromelijk. Deze
predikers van de 'verdraagzaamheid'
skandeerden "buiten, buiten" en hie-
ven een boe- en fluitkoncert aan.
Nochtans applaudisseerde het over-
grote deel van de aanwezigen. Applaus
oogstte Els ook toen ze stelde dat "de
universitaire gemeenschap zoekt naar
een moraal die mensen bevrijdt en die
relaties uit de sfeer haalt van geboden
en verboden."

Zwak-
De speech van Vic Van Pelt namens de
Leuvense ~volking was ronduit slecht
en haalde, in tegenstelling tot alle
andere, dan ook het avondnieuws
noch de kranten. De heer Vic Van Pelt
is werkzaam in de~euvense parochie-
pastoraal en voorzitter van de Leuven-
se dekanale raad. In het dagdagelijkse
leven is hij direkteur van de Boeren-
bond regio Brussel. Dit verklaart
allicht waarom het middenin zijn
praatje ineens galmde: "Als kristelijk
geïnspireerde organizatie behartigt de
Belgische Boerenbond het sociale,
kulturele, stoffelijke en zedelijke wel-
zijn van boeren en tuinders." Menig-

een dacht onwillekeurig aan het recen-
te hormonenschandaal.

Steken en zalven
De speech van de rektor daarentegen
was wél goed. De Somer verstaat als
geen ander de kunst om eerst een
ongezonde plek te ontsmetten, dan
eensklaps toe te steken en een vinger in
de wonde te boren, om vervolgens het
ontstane gat zacht zalvend te dichten.
Of toch die indruk te geven. Zo begon
hij met een historische Root, waarin hij
citeerde uit de pauselijke stichtingsbul
van de universiteit van 1425. De trquw
van de KUL aan deze bul is echter
geenszins gekenmerkt door slaafsheid
of gedwee konformisme. Zo brachtén
de teologische kontroversen uit de
geschiedenis meermaals open konflik-
ten te weeg binnen de universiteit en
gaven zij aanleiding tot afkeuring en
veroordeling van professoren. De KUL
beschouwt het dan ook als haar plicht
gevestigde waarheden bestendig in
vraag te stellen en aan te passen aan de
taal en het denken van de tijd. Elke
intellektueel bevindt zich altijd in het
grensgebied tussen het reeds gekende
en het nog niet gekende. Dit geldt
zowel voor de teoloog als voor de
natuurwetenschapper. De Somer eiste
voor elke wetenschapper 'het recht en
de vrijheid tot dwalen' op. Hierbij
citeerde hij uit een toespraak van de
paus zelf, waarin deze stelde dat "er
geen tegenstrijdigheid mogelijk is tus-
sen wetenschap en geloof, vermits
uiteindelijk elke realiteit voortkomt
uit de scheppende God."

De rektor raakte ongetwijfeld een
gevoelige snaar aan, toen hij stelde dat
het zelfstandig teologisch onderzoek
zich moet onderscheiden van het ker-
kelijk leerambt. In een volgend luik
had De Somer het over de militaire
toepassingen van het wetenschappelijk
onderzoek en over de waanzin van de
nukleaire wapenwedloop. "Elk rede-
lijk mens deelt de onrust waaraan U
uiting hebt gegeven betreffende de
gevaren van een nukleaire oorlog. Met
ontzetting hebt U vastgesteld dat meer
dan de helft van alle vorsers ter wereld
tewerkgesteld wordt voor onderzoek
met militaire doeleinden," aldus De
Somer. Toen was het de beurt aan

Johannes Paulus 11himself.

Geloof en kultuur
Als in een reflex begon de massa te
skanderen: "Leve de paus." Toen één -
en ander enigszins uitgestorven was,
zei de paus: "Gij moet zwijgen om
spreken te kunnen." Dit was niet één
of andere duistere evangelietekst; de
paus verzocht gewoon de massa om
stilte, zodat hij met zijn toespraak zou
kunnen beginnen. Weinigen hebben
echter deze eerste, onduidelijk uit-
gesproken woorden, gesnapt, en het
daaropvolgende applaus was dan ook
louter uit belèefdheid.
In zijn toespraak ging de paus in op

de verhouding tussen geloof en kul-
tuur. Volgens de paus -is het geloof
bron van kultuur en in de kultuur
bloeit het geloof open. Het geloof
zoekt te begrijpen en het verstand
zoekt te geloven. Maar, aldus de paus,
deze overtuiging betekent geen onver-
zoenlijke houding binnen de dialoog
met personen die een andere levens-
beschouwing hebben. "In de schoot
van een levendige, katolieke universi-
teit leren gelovige professoren en
studenten als het ware instinktief - of
beter gezegd - door een speciale
q

genade (sic) hun kennis en onder-
zoek plaatsen in een perspectief dat
zich openstelt voor geheel de waar-
heid ... " stelde de pa us. Op de toe-
speling van de rektor m.b.t. de
openheid van het onderzoek, reageer-
de de paus: "Elke discipline heeft
eigen metodes en eisen, alsook eigen
voorwaarden, waaraan haar vooruit-
gang gebonden is. De. teologie hoort
per definitie thuis binnen de geloofs-
schat zoals die door het kerkelijke
leergezag wordt doorgegeven, be-
waard en verklaard, zowel wat het
dogma betreft als de kristelijke, etische
implikaties." Een overduidelijke hint.
Volgens de paus moet het leergezag
zich wél bezighouden met de grote
etische vragen van onze tijd. "Centraal
hierbij staat de vraag: wat is de mens?
Op die vraag moet een antwoord
gegeven worden." "Zelfs degenen die
aan God twijfelen - en er ook vlug toe
komen aan de mens te twijfelen -
voelen heden ten dage, min of meer
bewust, de noodzaak om de eerbied
voor de mens te funderen en te
garanderen: de eerbied voor het leyen
in al de stadia van zijn ontwikkeling,"
en verder: "Als de mens een vraag is,
dan is Kristus een antwoord." Ook
alludeerde de paus op de studenten-
speech : "Naast het sterk kontempla-
tief en intellektueel perspektief, denk
ik ook aan andere pastorale inspan-
ningen die tegemoetkomen aan de
dagelijkse noden van de studenten ...

De studente, die in uw naam het woord
voerde, heeft over deze initiatieven
gesproken. Ze zijn des te noodzakelij-
ker nu een belangrijk aantal van uw
kameraden, die aan de universiteit
studeren, zich wat vreemd voelen
tegenover het geloof en de Kerk."
Vervolgens richtte de paus in he):

Engels nog enkele woorden tot de
seminaristen van het Noord-Ameri-
kaans kollege. Het slotwoord was voor
'de kristenen van Leuven en hun
vrienden': "Verwezenlijk de eenheid
van hart en geest in uw parochie-
gemeenschappen, vooral tijdens de
eucharistieviering van iedere zondag.
In zo'n gemeenschappen zullen roe-
pingen tot het priesterschap en het
religieuze leven spontaan ontluiken,"
sprak de paus, waarbij hij een vinger
legde op de zere plek waaraan de
Vlaamse en Westerse kerk in het
algemeen toch wel lijdt.

De uittocht zelf gaf aanleiding tot
enkele massahysterische taferelen. De
massa, op het grasveld gezeten, haastte
zich naar de nadarafsluiting, nog voor
het einde van de pauselijke toespraak.
Enkele dapperen begonnen met bier-
bakken een persoonlijke edoch wan-
kele tribune te stapelen. De paus-
mobiel legde de resterende 200m af
met een zwaaiende paus en verdween
toen in de nacht. Het frietkot aan de
uitgang deed gouden zaken. '

Bart De Moor

. 'I

De integrale tekst van de studentenspeech
sprake te brengen en het konsekwent
te beleven te midden van de zeer
pluriforme wereld waarin wij leven.
Hier ligt een uitdaging, voor onszelf

en voor de Kerk. Zeggen dat de jeugd
zich naar de Kerk moet keren is te
eenvoudig. Integendeel, de Kerk moet
naar de wereld toegaan: daartoe is zij
door Christus gezonden, daartoe
zendt Christus ook ons, vandaag. Wij
weten dat dit ook Uw grote zorg is; wij
willen deze verantwoordelijkheid ook
opnemen. In verscheidene groepen
proberen wij samen te zoeken naar de
betekenis van het evangelie voor onze
wereld. Wij beseffen dat het evangelie
pas tot leven komt, wanneer wij ons
laten aanspreken door een konkrete
nood en durven ingaan op de vragen
van onze medemensen. Dan komen
wij tot een heel nieuw verstaan van het

Op deze foto dan toch meer volk dan bewaking ..op andere plaatsen in Leuven krioelde het van de wetsdienaars.
(foto Veto)

evangelie. Dan wordt het een levend
woord, het woord van een Levende,
een woord om van te leven.
Veel jongeren willen meebouwen

aan een wereld van rechtvaardigheid
en vrede. Zij hebben op hun eigen
manier de laatste jaren nieuwe levens-
ruimte geschapen voor gehandikap-
ten. Met een nieuw vettrouwen
brengen groepen hun projekten in de
Derde Wereld onder de aandacht.
Velen ontdekken de armen, dichtbij in
onze eigen steden, en denken na over
de strukturele oorzaken van deze
Vierde Wereld in de marge van onze
samenleving. Studenten zoeken samen
hoe zij zich in hun later beroep als arts,
jurist, leerkracht, ingenieur dienstbaar
kunnen maken om rechtvaardigheid
en vrede te stichten. Liever dan zich
tegen strukturen afte zetten, zoeken zij

r"'"'1,'
,
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Els Gryson spreek lP 11 toe in naam van de studenten: "relaties uit de sfeer van geboden en verboden".

Heilige Vader.

Als studente mag ik mij tot u richten.
Ik doe dit niet zonder huiver, omdat de
verwachtingen tegenover Uw persoon
en het ambt dat U bekleedt zo
verschillend zijn, ook bij de jongeren.
Maar ik wil dit in alle eerlijkheid doen.
Aan de universiteit leven wij in een

milieu waar het rationeel denken sterk
wordt gestimuleerd. Wij verwerven
inzicht in het funktioneren zowel van
de natuur als van de samenleving.
Wetenschap en techniek kennen een
eigen' ontwikkeling, waarin God niet
ter sprake komt. Dat God aanwezig is,
wordt door velen niet langer ervaren
als vanzelfsprekend; vanzelfsprekend
lijkt eerder zijn afwezigheid. In onze
omgang met elkaar ervaren wij hoe
moeilijk het is ons eigen geloof ter

hoe zij strukturen kunnen vernieuwen
ten dienste van allen. En dat is niet
gemakkelijk: zovelen zijn slachtoffer
van de ekonomische krisis en van de
enorme werkloosheid. Allen voelen
zich bedreigd door de zinloze be-
wapeningswedloop.
Wij kijken dan ook uit naar een

profetische kerk waarin christenen
worden bevestigd en geïnspireerd bij
hun inzet voor een betere wereld. Wij
verheugen ons bijvoorbeeld in het
eredoctoraat dat ~e Akademische
Overheid van onze universiteit heeft
verleend aan de bevrijdingsteoloog
professor Sobrino. Hij heeft ons laten
delen in zijn ijver om het evangelie als
een goede boodschap te brengen aan
de armen van onze wereld, maar ook
in zijn onbevangen eerlijkheid en in
zijn trouwe verbondenheid met de
grote Kerk.
Op vele manieren proberen wij als

zoekende gelovigen gemeenschap te
vormen, kerk te zijn midden in de
wereld, en daarbij ontdekken wij de

(foto Veto)

onvervangbare kracht van bezinning
en gebed. Allerlei bewegingen, basis-
groepen en gemeenschappen ontstaan,
hier te Leuven zowel binnen als buiten
de universitaire parochie en overal in
het Vlaamse land. Velen onder ons
nemen aktief deel aan dergelijke
jongerengroepen en engageren zich in
hun thuisparochie.

Zo willen wij meebouwen aan een
Kerk waar levensruimte is voor velen
en ook ruimte om te zoeken. Zoals de
apostel Johannes in Jezus' boodschap
onderstreept ter attentie van de ge-
lovigen van zijn kerkgemeenschap:
"In het huis van de Vader is er ruimte
voor velen (cfr. Joh. 14,1)". Bij velen
onder ons groeit een nieuwe ervaring
van de gemeenschap, een nieuw kerk-
besef en wij zoeken binnen de grote
Kerk ruimte om verantwoordelijkheid
op te nemen. Door samen te werken
als mannen en vrouwen, als leken en
priesters, staan wij in nieuwe ver-
houdingen tot elkaar. Wij voelen sterk
aan hoe men binnen de Kerk, hier bij
ons maar ook in de Derde Wereld,
zoekt naar een nieuwe uittekening van
het ambt. Op dat gebied hebben wij
grote verwachtingen.
Wij zoeken ook naar een moraal die

mensen bevrijdt en die relaties uit de
sfeer haalt van geboden en verboden.
De zekerheid waarmee onze Kerk
bepaalde ethische gedragsregels po-
neert, vervreemdt haar van de Jeugd.
Dat laat ons niet onverschillig.
Het aanvoelen van jongeren wordt,

ook binnen de Kerk, soms verdrongen.
Dat maakt het voor jonge mensen
moeilijk om zich in de grote Kerk te
herkennen, ja, dan is de Kerk wel eens
voor jongeren een bijkomende moei-
lijkheid om te geloven.

Voor al deze punten hopen jongeren
op een blijvend en open gesprek.
Heilige Vader, wij zouden deze korte
toespraak moeten kunnen verder zet-
ten. Kort als ze zijn, vertolken deze
woorden niettemin onze zorg om het
geloof en om de gemeenschap in de
Kerk. 0
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Studiefinanciering, studie-
beurzen, ... in Leuven heeft
vooral de Sociale Dienst

ermee te maken. Studenten kun-
nen er terecht met praktische
vragen over studietoelagen van
de Vlaamse Gemeenschap, voor-
schotten op de laattijdig uit-
betaalde beurzen, toelagen, le-
ningen en andere aspekten om-
trent het financieel statuut. Er-
varingen met minderbegoede
studenten... we hadden er een
gesprek over met Lieve Buyck,
Frans Devenijns, Hilde Gyns en
Els Simons.

Veto: De Sociale Dienst is niettegen-
staande alles nog steeds een grote
onbekende voor heel wat studenten. Hoe
werken jullie?

Sociale Dienst: «De Sociale Dienst
heeft een dubbele taak: enerzijds aan
individuele dienstverlening doen, an-
derzijds naar buiten toe werken, oog
hebben voor de "politieke dimensie"
in de hulpverlening. De eerste taak is
zeker de meest gekende. Afgezien van
het verstrekken van inlichtingen in-
zake studiefinanciering, wordt er ook
informatie gegeven over kinderbijslag,
ziekteverzekering, werkloosheid, stu-
dentenstatuut, studentenhuwelijk enz.
Tevens kan men er ook terecht voor
opvang en advies bij allerhande pro-
blemen zoals o.a. konflikten thuis,
relatiemoeilijkheden .»

«Maar deze eerste funktie is niet
voldoende. Wanneer uit de dienst-
verlening blijkt dat heel wat indivi-
duele moeilijkheden ook te maken
hebben met maatschappelijke voor-
zieningen en juridische tekortkomin-
gen, dan is het nodig de betrokkenen,

Minderbegoeden aan de unief (deel 2)

Ze weten wat ze missen...
de overheid en de publieke opirue
hiervoor gevoelig te maken. Deze
laatste funktie is de moeilijkste: onze
inbreng en invloed is immers beperkt.
Daarom is het belangrijk regelmatig
samen te werken met de andere sociale
diensten en kontakt te houden met de
werknemersorganisaties. Maar van
vakbondszijde blijkt er nogal wat
terughoudendheid te bestaan omtrent
de universitaire onderwijsproblema-
tiek ..."

Studiekosten
Veto: Sociale Raad heeft uitgerekend
dat de gemiddelde (geindekseerde) stu-
diekosten voor beursstudenten zo'n
150.0oofr bedragen. Wat denken jullie
van dat bedrag?
Sociale Dienst: «De budgetten die bij
ons worden ingediend bedragen mo-
menteel 120.000 tot 130.000 fr. Het
gaat den wel over 10 maanden.
Omgerekend naar een kalenderjaar
komt dat inderdaad neer op een
150.000 fr ...

«Hierbij toch twee bedenkingen.
Ten eerste vragen wij ons af of
studenten rond komen met het op-
gegeven bedrag. Er moet alleszins een
onderscheid gemaakt worden tussen
wat de student uitgeeft en wat hij nodig
heeft. Ten tweede bereiken wij (van-
zelfsprekend) voornamelijk de min-
derbegoeden. Deze mensen zullen
echter sneller bezuinigen op bijvoor-
beeld ontspanning, kleding, ..."

«Wanneer men over geïndekseerde
bedragen spreekt moet men er wel

rekening mee houden dat de sociale
sektor (voeding en huisvesting) niet
parallel met de indeks gestegen! »

Minderbegoeden
Veto: Andere kosten, ontspanning, kle-
ding, ... zijn misschien sneller gestegen?
Sociale Dienst: «Alleszins is studeren
erg duur. Naar buiten toe is dat slechte
reklame, maar toch is het zo. De zware
studiekosten vormen een ernstig be-
letsel voor studenten uit de lagere
ekonomische middens om universi-
taire studies aan te vatten of verder te
zetten."
Veto: De laatste cijfers tonen duidelijk
hoezeer de laagste socio-professionele
kategorie daalt in vertegenwoordiging:
in 83-84 ongeveer 10% minder dan in
68-69. Merken jullie dat ook?
Sociale Dienst: «Ongetwijfeld is de
studenten populatie gewijzigd, wat
binnen de dienstverlening ook merk-
baar is. Toch kunnen wij gerust stellen
dat onze financiële tussenkomsten
gaan naar diegenen die het echt nodig
hebben (lage inkomenskategorieën,
werklozen, gepensioneerden, ...).Min-
der geruststellend is de toename van
het aantal mensen met financiële
problemen .»

«Een werkloze vader met de rnaksi-
mumuitkering van 27.000 fr per
maand heeft voor zijn studerende zoon
recht op een studietoelage van
74.000fr. Deze maksimumbeurs is
ruim onvoldoende om de zoon te laten
studeren... Bij een gezin met drie
studerende kinderen waar slechts één

Amsterdamse universiteit lag plat
Akties .tegen afbraakmaatreg
van minister Deetman
Tussen 29 april en 3 mei

werd aan de universiteit
Amsterdam een aktieweek

georganiseerd tegen de plannen
van minister Deetman. Deze
heeft een nieuw studiefinancie-
ringsplan uitgewerkt. Dit houdt
o.a. de samenvoeging van kin-
derbijslag en studietoelagen, een
uitbreiding van het systeem van
leningen, een verhoging van de
inschrijvingsgelden,... in.Klinkt
het jouw ook bekend in de oren?
Inderdaad, Belgische afbraak-
geluiden uit Nederland.

Tot nu toe was er in Nederland een
'getrapt' studiefinancieringssysteem.
Indien je ouders minder dan 27000
gulden verdienen, heb je recht op
volledige studiefinanciering. Dit
houdt in dat je recht hebt op een
basisbeurs. Bovendien krijg je nog een
aanvullende beurs, naargelang het
inkomen van je ouders en de onder-
wijssoort. Daarnaast heb je nog recht
op een renteloos voorschot. Tenslotte
kan je dan nog het ontbrekende geld
zoeken in rentedragende leningen.

Nieuw systeem
Minister Deetman heeft nu een nieuw
studiefinancieringssysteern uitgewerkt.
Vooreerst wil hij aan elke student een
basisbeurs toekennen ... maar deze is
niets anders dan het kindergeld dat
afgeschaft wordt en als basisbeurs
rechtstreeks aan de student gegeven.
De inkomensgrens waaronder de vol-
ledige financiering wordt verleend
wordt verlaagt tot 21650 gulden!
Volgens de Amsterdamse studenten-
dekanen levert een gezin met het mini-
muminkomen daardoor zo'n 369 gul-
den in. Je hebt echter maar recht op
een beurs tot 27 jaar. Daarna moet je
volledig zelf je studies bekostigen. Aan
de Amsterdamse Universiteit betekent
dit dat zo'n 30% van de studenten geen
recht meer hebben op een beurs!

Leningen
Het nieuwe plan vertrekt ervan dat de
studenten - of hun ouders - een
groter deel van de studiekost zelf gaan
betalen ... Daarom valt het renteloze
voorschot weg. Alle leningen worden
dus rentedragend. Nog volgens de
Amsterdamse dekanen zou de student
nog enkele duizenden gulden moeten
lenen om de kosten (ongeveer 12000
gulden) te dekken. Bovendien stijgt het
inschrijvings- en kollegeld van 1084
naar 1604 gulden!

De gevolgen van deze maatregelen
voor de minderbegoede studenten zijn
dramatisch, "omdat het studenten met
ouders uit minder draagkrachtige
milieu's dwingt enorme schulden te
maken door rentedragende leningen".
(Oproep tot deelname aan de akties
van zo'n 160 medewerkers van de
Amsterdamse universiteit)

Akties
Op korte termijn verwacht men een
daling van zo'n 5000 studenten ... op
iets langere termijn verwacht men een
daling van enkele TIENDUIZENDEN!
ASVA, de studentenvakbond van de
Amsterdamse universiteit, heeft tegen
deze maatregelen een protestweek
georganiseerd. Zij kregen daarbij de
steun van ABVAlKABO, de ambte-
narenbond, die vooral bezorgd is over
de personeelsafvloeiing die door de
vermindering van het aantal studenten
in de hand zal gewerkt worden ...

De samenwerking tussen studenten
en personeel was een sterk punt van de
aktieweek. Vijf universiteitsgebouwen
bleven potdicht. De Oudemanshuis-
poort zat stampvol tijdens een meeting
op de eerste aktiedag. ASVA-voorzitter
Daniël Engelsman zei daar: "Als de
maatregelen van Deetman niet worden
tegengehouden zullen straks alleen
blanke, mannelijke studenten uit elite-
milieu's de enig overgebleven studen-
ten zijn .,;"

Dergelijke afbraak is noch een
typisch Nederlands, noch een typisch
Belgisch fenomeen. Blijkbaar is het
een internationaal feit dat in het jaar
van de jeugd de demokratisering van
het onderwijs zienderogen wordt af-

e

gebouwd. Hopelijk is het protest
ertegen evenmin een typisch neder-
lands fenomeen ... hopelijk beseft ook
de Belgische vakbeweging tijdig wat de
inzet is...

Johan De Clus

inkomen is van 42.000 fr per maand,
bedragen de studiebeurzen ongeveer
32.000fr. Deze mensen moeten nauw-
lettend elke uitgave afwegen! ..

Leningen
Veto: Er is een daling van de gewone
leningen ... waarom?
Sociale Dienst: «De Sociale Dienst
voorziet in drie soorten financiële
tussenkomsten. Vooreerst zijn er de
toelagen, zelfs bovenop de studie-
toelage van de Vlaamse Gemeenschap,
welke niet moeten terugbetaald wor-
den. Voor bisstudenten bestaat de
mogelijkheid 'omzetbaar' te lenen.
Slaagt men in het bisjaar, dan wordt
deze lening omgezet in een toelage.
Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt
men immers geen studietoelage voor
een bisjaar. Beide tussenkomsten zijn
in aantal toegenomen. Men kan ook
een studielening krijgen welke nadien
moet terugbetaald worden."

«We moeten ons echter de vraag
stellen of de daling van het aantal
gewone leningen alleen het gevolg is
van een bewuste politiek van onze
dienst. In onze werking stellen we
namelijk vast dat "lenen" de mensen
meer en meer afschrikt, ook al zijn
deze leningen zeer sociaal. De per-
spektieven op werk zijn hier een
belangrij ke faktor! ..

Studiebeurzen
Veto: De studiebeurzen zijn dus ruim
onvoldoende?
Sociale Dienst: «Zeker! Met de Sociale
Dienst hebben we steeds geëist dat de
indeksatie van de beursbedragen in de
wet zou opgenomen worden, tever-
geeft totnogtoe .»

Veto: Er is nu al twee jaar een nieuw
beurzenstenstelsel in werking ...
Sociale Dienst: «Het nieuwe stelsel
heeft een verschuiving teweegge-
bracht. Enerzijds hebben heel wat
gezinnen hun beurs zien dalen: 10.683
op 34.316 beursgerechtigden in 83-84
(31,1 %). In het oude stelsel bedroeg de
minimumbeurs 32.000 fr terwijl in het
huidige stelsel de minimumbeurs op
5000 fr werd gebracht. Anderzijds zijn
er met het nieuwe systeem meer
mensen met' een hogere beurs: 22.545

(65,7 %) op 34.316 beursgerech tigden
in 83-84. De gemiddelde beurs steeg
van 37.280 fr (in 82-83) naar 41.70Hr
(in 83-84) .;»

Veto: Het nieuw beurzen stelsel heeft
dus een "verdeling onder de armen"
bewerkstelligd?
Sociale Dienst: «Inderdaad, want de
studenten met een lagere beurs komen
nog altijd uit gezinnen met een
bescheiden inkomen. Wel is de be-
rekening van de studietoelage telkens
verbonden aan het gezinsinkomen.
Daarenboven zijn er in de wet enkele
belangrijke zaken opgenomen. Zo
werd de indeksering van de inkomens-
grenzen wettelijk vastgelegd, en werd
het bedrag van de maskimumbeurs in
de wet opgenomen ...»

Veto: De indeksering van de beurs-
bedragen is echter niet wettelijk ge-
regeld. De minister "kan" dus nog
steeds willekeurig hierover belissen. En
het is zeer de vraag of een beleefde brief
hem zal overtuigen. Daarenboven is de
maksimumbeurs al een zevental jaren
onveranderd gebleven. Sociale Raad
stelt voor om behalve een indeksatie ook
een inhaalmaneuver te doen... de maksi-
mumbeurs moest immers al 40.oo0fr
hoger gelegen hebben! Hoe staan jullie
daar tegenover?
Sociale Dienst: «De beleefde en ge-
dokumenteerde brief vanwege de
Raad voor Studentenvoorzieningen
aan de minister is iets. Wij vrezen
echter dat zulks onvoldoende zal zijn
om een serieuze aanpassing te be-
komen. Samen met de andere sociale
diensten hebben wij steeds een wette-
lijk gewaarborgde indeksatie verde-
digd. Deze draad kan opnieuw op-
genomen, maar de grootste druk moet
van de basis van de betrokkenen
komen, van de studenten zelf. »

«Een bijkomend element is echter
dat de minister eerst werk wil maken
van een nieuwe reglementering voor
het sekundair onderwijs. De aan-
passing van de inkomensgrenzen van
het sekundair onderwijs aan die van
het hoger onderwijs in kombinatie met
een verhoging van de beursbedragen
van het sekundair onderwijs, zou een
meeruitgave betekenen van 1,5 mil-
jard! Er is dus werk aan de winkel. ..
Veto: Hierin is alleszins een taak
weggelegd voor de Sociale Raad. Via
onze werking met "sociaal" afgevaar-
digden hebben wij veel meer kontakt
met de studenten in de kringen dan de
Sociale Dienst.
Sociale Dienst: «Sukses!"

Johan De Clus

Maatschappij- en kerkkritische kristenen
een stuk van "de andere kerk"

Woensdag J5 mei 1/. kwamen een 80-tal mensen samen
bij de Sint-Pieterskerk voor een omarming. AI/en
noemden zich "Maatschappij- en Kerkkritische Kriste-
nen", Deze groep groeide sinds in 1979 de basis-
verklaring werd opgesteld.
Door een kritische aanwezigheid willen deze mensen

positief bijdragen tot de bevrijding en ontvoogding van
de verdrukte medemens. Vanuit bijbels-kristelijke be-
wogenheid kiezen ze voor een radikale solidariteit met
de armen, hier bij ons en in de derde wereld. Vanuit
bijbels-kristelijke bewogenheid verwerpen wij het heer-
sende ekonomische systeem, dat de elementaire be-
hoeften van de mensen niet bevredigt en dat gesymboli-
seerd wordt door een schandalige oorlogsindustrie en
wapenwaanzin.

Vanuit diezelfde bijbels-kristelijke bewogenheid kie-

zen ze voor een kerk die in woord,' engagement en
struktuur de partijdigheid van Gods liefde voor de
armen en verdrukten tastbaar maakt.
Naar aanleiding van het pausbezoek organiseerden ze

een vierdaags hongeren en dorsten naar gerechtigheid en
ook een solidariteitsfeest in samenwerking met de
Kritische Werkgroep Pausbezoek. Op die dag zijn er
gesprekken in kleine groepjes rond gekozen tema's en
o.ik . bijeenkomsten in grote groep. Er-zullen allerlei
stands zijn en sprekershoeken met getuigenissen. Het
geheel wordt dan besloten met een viering, waarin
Herman Verbeeck spreekt rond de uitdagen die er van de
volkskerk van Nicaragua naar het westen uitgaat. Er is
een evokatie rond" Onze Vader in /985" en dan is er ook
een omhaling voor een projekt in Nicaragua.

(foto Veto)
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Een stucseizoen ...

Kwa belangstelling kon
't Stuc, het nu bijna af-
gelopen seizoen niet kla-

gen. Met zo'n 1200 steunkaarten,
waarvan ongeveer tweederde
studenten, werd een 'rekord'
gehaald, ondanks het feit dat er
dit jaar geen Klapstuk was.
Voorstelllingen als Marienbad en
Kleur is Alles, en ook de video-
voorstellingen konden in Leuven
op een veel ruimere belang-
stelling rekenen dan in andere
steden. Grote uitschieter was de
Fellini-retrospektieve, die zo'n
3500 man gehaald heeft. We
praatten met Theo van Rompay
(verantwoordelijke teater) en
Lea Winckeler (verantwoorde-
lijke video) over het voorbije
seizoen.

Veto: De eigen teaterproduktieJulius
Caesar werd in de pers zeker niet goed
onthaald.
Theo: ..Ze is minder gekraakt dan
Verwanten, wat velen over het hoofd
zien. Verwanten is ongeveer unaniem
gekraakt. Daar hebben we alleen
vanuit franstalige hoek in ekstremis
nog wat lof toegezwaaid gekregen.
Julius Caesar is inderdaad in Knack
bijzonder hard aangepakt, maar van
de andere kant stond iemand als Van
Gansbeke veel positiever tegenover
Caesar dan tegenover Verwanten. In
het algemeen kwamen er toch minder
ekstreme reakties bij Caesar, behalve
dan die in Knack, maar ik stel voor dat
we daar niet over spreken, want daar
zat zoveel rancune in.,,»

Veto: Jullie mikken nu wel op een
toelage van het Teaterdekreet.
Theo: ..Voor ik er nu zicht op heb zal
die toelage er niet komen. Ik weet dat
niet zeker, maar ik denk voldoende
indikatoren te hebben om dat te
kunnen zeggen."
Veto: Kan 't Stuc dat ook aan? Zo'n
toelage impliceert niet alleen meer
voorstellingen maar ook meer produk-
ties per jaar. Van Julius Caesar had ik
de indruk dat meer voorbereidingstijd
geen kwaad had gekund.
Theo: ..Dat is een vraag die je aan de
regisseur moet stellen. Ik denk dat het
weinig met tijd te maken had. Als je de
vier produkties die we gemaakt heb-
ben naast elkaar plaatst, dan ga je
merken dat elke produktie anders is
dan de voorgaande, en in die zin is
Caesar het vierde eksperiment dat we
gewaagd hebben. Dat heeft zijn voor-
en zijn nadelen, maar heeft weinig met
tijd te maken denk ik."
Veto: Jan Decorte blijft verder vriend
aan huis?
Theo: ..Het is zelfs geen kwestie van
vriend aan huis. Ik denk dat er op dit
moment in Vlaanderen drie mensen
zijn die op een dergelijk nivo staan dat
je behoorlijk wat landen in Europa
kunt opnoemen die er zo geen drie
kunnen voorstellen. Ik bedoel kon-
kreet Ann- Theresa De Keersmaker,
Jan Decorte en Jan Fabre, drie
mensen die werk afleveren dat ons
over heel Europa, en ik denk bijna te
kunnen zeggen over heel de wereld,
benijd wordt. Dat zijn dus, op een
voorschot groot, drie klasbakken die
je echt in andere landen niet vindt.
Decorte is wel wat minder bekend in
het buitenland; dat komt voort uit het

feit dat hij werk maakt dat minder
eksporteerbaar is, omdat het toch
altijd veel van de taal afhangt. Het is
niet zo eenvoudig om dat in het Engels
of het Duits te gaan opvoeren. Maar
ook daar zijn belangrijke aanwijzingen
dat dat werk zeer relevant is. Decorte
is bijvoorbeeld twee keer uitgenodigd
geweest voor het festival van Avignon,
wat met andere Vlaamse regisseurs
nog niet gebeurd is. Hij is vorig jaar
uitgenodigd geweest voor een regie in
het Schauspielhaus Köln onder leiding
van Jürgen Gosch, die hét boegbeeld is
van de nieuwe Duitse dramaturgie.
Jan Decorte staat dus op een zeer hoog
internationaal nivo, en het zal een
betrachting van ons blijven om dat
werk te tonen."
Veto: Uit Nederland komt Discordia
hier regelmatig. Dat is voor België een
ontdekking van 't Stuc.
Theo: ..Dat is niet moeilijk om dat te
ontdekken. Ik steek daar geen pluim
voor op de hoed van 't Stuc. Ik denk
dat alle anderen daar behoorlijk in
gebreke blijven. Dat is evidente kwali-
teit. Je hebt een aantal mensen die
goede produkties kunnen afleveren en
dan een volgende keer volledig door de
mand vallen. Maar je hebt er ook,
zoals Discordia of Onafhankelijk To-
neel, die altijd goed werk afleveren,
wàt ze ook doen."
Veto: Eigenlijk enigszins buiten lJe
centrale werking van 't Stuc rond teater.
dans. film en video zijn er ook de
rockkonserten. Hoe is dat erin
gekomen?

Lea: «Rockkonserten is natuurlijk een
verhaal apart. Je moet ook zien van
waar dat komt. Vroeger werden er
konserten allerhande gedaan. De
rockkonserten waren toen gunstig
omwille van de belangstelling, maar
ook financieel. Indertijd zijn die echter
overgedragen aan zaal Lido, die toen
begon. Er was dan een heel jaar lang
een samenwerking tussen 't Stuc en
Lido. Daarna zou Lido dat alleen
verderzetten. Wij wilden dat dus uit
handen geven omdat rockkonserten
erg afhankelijk zijn van kommerciële
toestanden waar je geen vat op hebt als
kleine organizator. Dat gaat zo met
lijsten van "die en die komt dan en dan
op toernee", waar je als organizator
alleen ja of neen op kan zeggen. Je kan
dus geen eigen keuze maken, terwijl
dat bij teater en dans toch iets
eenvoudiger ligt. Een tweede reden om
dat uit handen te geven was een
kwestie van werk. Als je regelmatig
rockkonserten wil organizeren is dat
een verschrikkelijk intensief werk,
vooral wat de promotie betreft. Ook
op de dag van een konsert zelf is dat
heel belastend. In het begin liep dat
dus goed in de Lido, maar nadien zijn
die failliet gegaan, en dan viel dat hele
rockgebeuren gewoon weg."
Theo: ..We zijn dan tot een samen-
werking gekomen met Chestnut Three
en JJ Records. Dat zijn mensen die in
het vak zitten en die die zaken op de
voet volgen. Als zij een interessante
mogelijkheid zien wordt dat bespro-
ken 'met mensen van hieruit, die dan in
de praktische organizatie instappen.
Dat is een goed samenwerkings-
verband."
Veto: 't Stuc houdt zich verder in
principe wel aan haar klassieke wer-
kingsterreinen teater. dans. video en
film?
Theo: ..Onze basismiddelen - finan-
cieel en wat personeel en infra-
struktuur betreft - blijven nu al een

Filmhuis niet
V90r morgen
KULTUURRAAD - 't Stuc is nog
steeds op zoek naar een zaal voor haar
filmhuis. Vorig jaar leek het erop dat
dit filmhuis er ging komen in het
gebouw aan de Naamsestraat 96. De
universiteit wilde dat gebouw daar-
voor wel ter beschikking stellen, en de
werkzaamheden waren zelfs al gestart.
Maar een typisch Belgische situatie
heeft toen roet in het eten gegooid. Het
gebouw aan de Naamsestraat is name-
lijk door de universiteit verworven
voor onderwijsdoeleinden. dus met

geld dat onder Nationale Opvoeding
zit. Nu heeft de regeringskommissaris
die met de zaak belast was, geoordeeld
dat de geplande aktiviteiten in het
toekomstige filmhuis van kulturele
aard zijn. Aangezien kultuur een
gemeenschapsmaterie is, zou de onder-
brenging van het filmhuis in de
Naamsestraat de facto neerkomen op
een overdracht van rijksgelden naar
een gemeenschap, wat in België uitge-
sloten is. Dat plan ging dus in
ekstremis niet door

Dit alles maakt de zaak niet een-
voudiger. 't Stuc is nu op zoek naar een
andere lokatie in het stadscentrum.
Een oplossing voor het probleem zal
echter niet voor morgen zijn, aan-
gezien er niet bepaald een overaanbod
aan ruimtes bestaat in Leuven. (DW)

goed .»

Veto: Er is wel kritiek geweest dat
Leuven vol Muziek moest wijken voor
HTP op de voorpagina van de Stuc voor
Stuc.
Theo: «Ik denk dat dat een tamelijk
irrelevante diskussie is, omdat dat te
maken heeft met de globale werking
die je beoogt, waarbij je op de meest
efficiënte wijze gebruik maakt van je
middelen om iets tot zijn recht te laten
komen. Dat heeft niets te maken met
een appreciatie van het ene of het
andere. Dat is een metodische diskus-
sie. En ik ben kwasi zeker dat het hier
een juiste beslissing geweest is."

Didier Wijnants

Veto: Leuven vol Muziek was een
opvallende meevaller.

Theo: «Leuven vol Muziek is een zeer
goed voorbeeld van een centraal
projekt zoals dat teoretisch voorop-
gesteld wordt. Dat is dus een koncept
dat geponeerd wordt en dat uitgewerkt
wordt door de Algemene Vergadering
om langs die weg toch een tamelijk
grote massa op de been te krijgen. Tot
enige verbazing van het publiek en van
de organizatoren zelf, klikte dat plots
met Leuven vol Muziek heel goed.
Achteraf kunnen we ook wel aan-
duiden, denk ik, hoe het komt dat het
zo goed bij Leuven volMuziek klikte en
minder goed bij Copy Art en Belgium
Mythology. Wat het merkwaardige
was bij Leuven vol Muziek was dat je
een kombinatie had van zeer populaire
aktiviteiten met anderzijds zeer kon-
ceptuele en zeer avant-gardistische
aktiviteiten, en dat het ene het andere
niet weggedrukt heeft. Eerder integen-
deel. Fred Van Hove heeft bijvoor-
beeld vroeger nog in 't Stuc ge-
konserteerd, en als we toen boven de
20 mensen kwamen dan 'zaten we

Demonische terrasfilms

Na het vallen van de duisternis, rond
half elf, licht een projektiebundel het
doek op, dat aan Auditorium Vesalius
is opgehangen en worden de griezels
losgelaten. De horrorfilm is dan ook
het genre dat als rode draad fungeert
voor de programmatie. Nochtans
zorgde Marcel Meeus voor de nodige
afwisseling: van veelal peperdure
trukkage-dozen als THE THING en
POLTERGEIST tot gevestigde klassie-
kers als FRANKENSTEINen PsYCHO.

Maar daartussen zit nog heel wat, ik
noem enkele minder bekende, maar
toch interessante films. HET KWADE
OOG van Charles Dekeukeleire uit
1937 is één van de eerste dappere
pogingen om in België wat anders in de
bioskopen te laten zien dan de gebrui-
kelijke platte leute. Deze film is
gebaseerd op een oude Vlaamse sage,
maar Herman Teirlinck schreef het
basisscenario. DEMON SEED: mijn
filmencyklopedie betittelt deze prent
als een meesterwerk: "Knap intelli-
gent gemaakte toekomstthriller, pro-
vocerend geschreven, stijlvol geregi-
seerd en goed geakteerd ...". Wat wilje
nog meer?

Naast de originele, maar meer
suggestieve, CAT PEOPLE uit 1942
zullen ook exploitation-films als FRI-
DAYTHE 13th (part two) het scherm
(ont)sieren. De liefhebbers zullen hun
vingers kunnen aflikken wanneer het
bloed van het scherm gutst.

Voor wie meer wil weten over de 16
geplande films is er een gratis folder,
die men ook per post kan bestellen Ge
moet dan wel een postzegel van 10 fr
bij je adres steken). (PL)

., .L4AiiLfilm.t~'ft<f!'."_· _ .'._

aantal jaren tamelijk stabiel. Alleen
aan het bestendigen van 'deze basis
wordt al heel wat energie en arbeid
besteed. Zolang we ons tot dat kader
beperkt weten, kunnen we niet anders
dan de volle verantwoordelijkheid
dragen voor hetgee~ we vooropgesteld
hebben. Als we dat niet zouden doen,
dan zou de hele organizatie bij de
minste tegenslag volledig in mekaar
stuiken."
Veto: Projekten 1I1sBelgium Mytho-
logy bieden wat dat betreft ook mo-
gelijkheden, bijvoorbeeld wat de beel-
dende kunsten betreft.
Theo: «Dat is ook een voorbeeld van
samenwerking. De beeldende kunst
die in Belgium Mythology te zien was is
vooral het werk van de vzw Het
Vitalisme. Door het samen bundelen
van de kracht van 't Stuc en de kracht
van die (..-glinizatie kunnen we komen
tot iets dat relevant is. Als wij niet
geparticipeerd hadden dan had het
kompleet marginaal geweest, en als zij
niet geparticipeerd hadden dan had
het veel minder kwaliteit gehad, in dit
geval. »

Het begint al een heuse
traditie te worden, die
terrasfilms. Dit zijn

films die gratis door de bar van
't Stuc worden aangeboden aan
blokkend Leuven, maar dat is
niet alles want zoals de naam het
al laat vermoeden, kun je deze
vanaf het terras aanschouwen,
onder een blote hemel dus.
Tenminste als de weersomstan-
digheden het toelaten, anders
grijpen de vertoningen in de
animatiezaal van 't Stuc plaats.
Doch als de weergoden ons
gunstig gezind zijn, zullen we
ook dit jaar van die aparte maar
gezellige sfeer kunnen proeven.

Terrasfilms 1985
Aanvang telkens rond 22.30 u

Za. 25 mei: Death of Night
Di. 28 mei: Dracula
Do. 30 mei: Bug
Za. I juni: Psycho
Di. 4 juni: Frankenstein
Do. 6 juni: The Omen
Za. 8 juni: The Legend of

Heli House
Di. lijuni: Het Kwade Oog
Do. 13juni: Friday 13th - Part II
Za. 15 juni: The Thing
Di. 18juni: Cat People
Do 20 juni: The Birds
Za 22 juni: Demon Seed
Di 25 juni: Poltergeist
Do 27 juni: House of Dark

Shadows
Za. 29 juni: The Medusa Touch

- --- ,
Op hel wille rechthoekje vcrschijnen straks I\'eer allerhande bewegende
lichtbeclden : pik lussen twee cksamcns door ook 1'('11.\' ('('/1 tcrrastilm /111'('.
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De BRT, weg ermee?
Het audiovisuele kent

tegenwoordig een storm-
achtige ontwikkeling en

.hier in België gaan we een
kruciale periode tegemoet. Zelfs
meer, we zitten er al in, want
bepaalde belanghebbende par-
tijen hebben zich de voorbije
jaren geduldig gewapend voor de
beslissende slag. Enkele mono-
polistische vestingen als de radio
zijn al gevallen, het laatste
bolwerk (namelijk de BRT)
wordt nu langs verscheidene
kanten tegelijk belaagd. Doch
dit is geen alleenstaand feno-
meen, als we over de nationale
grenzen heen kijken merken we
eenzelfde tendens: de publiek-
rechtelijke omroep zit in West-
Europa onder een levensgevaar-
lijk spervuur. Het plaatsen van
de omroepproblematiek in een
ruimer internationaal kader is
daarom de belangrijkste ver-
dienste van het zopas bij Kritak
verschenen boek' over de BRT-
diskussie.

BRT-joernalist Johan Op de Beeek, die
voor Panorama de media-evolutie in
binnen- en buitenland volgt stelde een
gewichtig maar popularizerend dos-
sier samen over de huidige kontroverse
omtrent de BRT. De lezer krijgt een
hoop nuttige achtergrondinformatie
voorgeschoteld. De verschillende al-
ternatieven, die sommigen nogal on-
bezonnen prediken worden gewikt en
gewogen. Bij dit alles werd Op de
Beeck bijgestaan door een paar kolle-
ga's en twee universiteitsprofessoren,
Luk Boone (KUL) en Herman Balthazar
(VUB). Deze laatste is tevens eks-
voorzitter van de Raad van Beheervan
de BRT.Hij schrijft in zijn bijdrage o.a.
dat niemand vandaag de dag nog
zinnige argumenten zou kunnen aan-
voeren om de hele ekspansie van de
audiovisuele markt uitsluitend toe te
vertrouwen aan de openbare om-
roepen. Het is dus een dringende
opdracht om de rol (kultureel en
technisch) van de openbare omroep te
herdefiniëren. Doch daarvoor ont-
breken de nodige middelen, maar daar
straks meer over. In de tekst van prof.
L. Boone wordt duidelijk gemaakt dat
de krisis van de (publiekrechtelijke)
omroep een internationaal fenomeen
is van zo'n 15 jaar oud en dat het
bovendien niet gaat om incidentele
oprispingen maar om een meer syste-
matische kampanje tegen de omroep.
Niet langer haar werking wordt aan-
gevallen maar het instituut zelf. Hij
beschrijft ook de faktoren die tot een
dergelijke malaise geleid hebben.
William Van Laeken, Dirk Tieleman

en Filip Voets analyzeren in het
verlengde van Boones bijdrage het hoe

en waarom van de kritiek, die door
politici en kranten op de BRT wordt
afgevuurd. Uit enkele aangehaalde
voorbeelden moet blijken dat de
galspuwers op het BRT-nieuws als
Aloïs Gerlo en Wies Andersen zich
niet veel gelegen laten liggen aan de
vuistregels van de historische kritiek.
Ook wijzen deze drie jonste voorzitters
~n de Bond van Radio- en Televisie-
joernalisten op de problematische
beoordeling van de objektiviteit. Niet-
tegenstaande ik op al deze relevante
punten niet kan ingaan - anders
hoefde u het boek ook niet meer te
lezen - zal ik nu toch even het
opkomend post-monopolie denken
wat toelichten.

Het post-monopolie denken
In zijn boek legt Opde Beeek uit hoe de
recentste media-ontwikkelingen (ka-
bel, video, satelliet ...) bijgedragen
hebben tot een ideologische her-
denking van het aloude omroepbestel
en daarmee ook de opgave van de
kultuurpolitieke funktie van de om-
roep. Het erkennen van deelgroepen is
fundamenteel in het post-monopolie
denken. De auteur geeft toe dat het
paternalistische idee als zou de om-
roep willens nillens Jan met de Pet
kwalitatief hoogstaande programma's
door de strot moeten rammen achter-
haald is. Het onderscheid tussen de
betere kultuur, die slechts toegankelijk
is voor een kleine bevolkingsgroep en
de populaire - minderwaardige? -
kultuur is niet langer van tel.

Sommige kommerciële produkten
kunnen populair zijn zonder in dofTe
hersenverlamming te vervallen, terwijl
veel 'kwaliteitskultuur' dood is. Een
oordeel over dergelijke populaire kul-
tuurprodukten kan niet losgemaakt
worden van hun nuts- of gebruiks-
funktie. Het kan immers moeilijk
ontkend worden dat heel wat mensen
plezier beleven aan Dynasty .~n kon-
soorten. Wat niet altijd kan gezegd
worden van veel informatieve of
edukatieve programma 's, Op de Beeck
pleit dan ook voor een grensverleg-
gend televisiebeleid. Nieuwe uitdruk-
kingsvormen, die een hoge amuse-
mentswaarde weten te koppelen aan
een inhoud die anderssoortig is ten
opzichte van puur kommerciële enter-
tainmentprogramma's, moeten wor-
den ontwikkeld. Er is daartoe durf
nodig, omdat er een bereidheid vereist
is om het publiek een zekere mate van
mondigheid toe te schrijven, alsmede
een ernstige beoordeling en benutting
van de populaire kultuur. Het is
betwijfelbaar of de politici die momen-
teel aansturen op een gewijzigd om-
roepbestel zulks voor ogen hebben,
aangezien zij eigenlijk alleen maar
bekommerd zijn om hun stembus-
uitslagen. Zij menen dat deze drastisch
zouden verbeteren als zij maar wat
vaker op de buis kwamen.

Problemen?
KULTUURRAAD - In antwoord op
het artikel: Het probleem Kultuurraad-
(Veto nr. 27, dd. 2 mei 1985) vond de
Algemene Vergadering het noodzake-
lijk een en ander duidelijk te stellen.
Kritiek op de programma tie van
't Stuc is er altijd geweest, en zal er
(hopelijk) altijd zijn. Er is ook steeds
blinde kritiek - '''t Stuc is niet
student-gericht" - die zich voortplant
zonder getoetst te worden aan de
werkelijkheid en tenslotte stil valt bij
de vraag: "Welk alternatief stel je
voor?"

Studentgerichtheid is een kriterium
voor programma tie maar geen vol-
doende. Wil men boven de middel-
maat uitstijgen, dan moeten er be-
paalde opties genomen worden. Sinds
enkele jaren zijn die basispijlers film!
video, dans, teater. Ze worden be-
diskussieerd op een Stuurgroep van
Kultuurraad, een open vergadering die
op initiatief van de Algemene Ver-
gadering kan bijeengeroepen worden.
De laatste Stuurgroep bevestigde de
basispijlers van 't Stuc (14, 15 januari
1985).

Men dient ook rekening te houden
met een aantal praktische omstandig-
heden. 't Stuc moet niet dezelfde
manifestaties naar Leuven halen als de
Kulturele dienst van Stad Leuven. Wat
een kring kan organiseren, moet
't Stuc evenmin herhalen. Daaruit
konkluderen dat wij de groten naar
Leuven moeten halen, is onrealistisch,
want onbetaalbaar. Wat we wél kun-
nen, is kwaliteit brengen tegen een
haalbare prijs.
De taak van de Algemene Vergade-

ring hierbij is op afstand wakend
toezien. Programma tie veronderstelt
kontinuïteit, en daarvoor is het samen-
werkingsverband van de Algemene
Vergadering 'te los. Begin dit aka-
demiejaar stelde een werkgroep pro-
grammatie (uit de AV)dat het aanbod
van 'tStuc goed was, maar dat er een
tekort was aan "publiektrekkers", aan
drempelverlagende aktiviteiten, om
het aanbod breder bekend te maken.
Die vraag heeft zichzelf opgelost door
de programma tie van het tweede
halfjaár (Fellini filmfestival, Koneer-
ten, Stucproduktie IV, Leuven Vol
Muziek).
Wie we nodig hebben, zijn mensen

die met onbevangen geest openstaan
voor iets nieuws.

Karel Lannoo
namens de Alg. Verg. van

Kultuurraad

Sabotage van de BRT
Ondertussen doet de regering flink
haar best om de werking van de BRTte
blokkeren. Zij heeft daa.rtoe alle
middelen in handen, aangezien zij zelf
indirekt bepaalt hoeveel Poma aan de
BRT kan geven (door slechts een deel
van het Kijk en Luistergeld over te
maken aan de Vlaamse Gemeen-
schap). De omroep verkeert bijgevolg
in financiële nood en moet derhalve
duchtig snoeien in haar uitgaven.
.Hierdoor wordt dan in hoofdzaak de
programmatie getroffen, de zwaarste
klappen vallen in de meest vitale
sektor van de omroep, namelijk de
nieuwsdienst. Wie een vergelijking
maakt met het buitenland kan zijn
ogen niet geloven. Ik zal dan nog geen
ekstreem voorbeeld uit de mand halen,

waarom een systeem naar Brits model
in Vlaanderen niet zou kunnen funk-
tioneren, hoe het komt dat de Ameri-
kaanse TV-produkten zo'n wereld-
verspreiding kennen. Tevens worden
twee voorbeelden uitgediept waar het
doorbreken van het publiekrechtelijke
omroepmonopolie geleid heeft tot een
katastrofale situatie: Canada waar de
eigen beeldkultuur \ door de Ameri-
kaanse is verdrongen en Italië waar ~et
bestaan van privee-stations een Ol t-
aarding van de publieke omrol p
teweeg bracht. Ook wordt het kla ..
sieke beeld van het chaotische lt,·
liaanse medialandschap doorprikt ...
U ziet het: er steekt heel wat stof jl

dit 144 pagina's tellende boek, ds
mooi op tijd komt. Een must dus voo
eenieder die op de hoogte wil blijver.
van de huidige media problematiek.

Pascal Lefèvre

maar zelfs de NOS beschikt over 60
mensen op haar redaktie en over
144miljoen werkingsmiddelen ; terwijl
de BRT zich tevreden moet stellen met
29 joernalisten en met 24 miljoen
frank. Daarenboven staan de BRT-
redakteuren niet alleen in voor het
nieuws maar eveneens voor Panorama
en Confrontatie. Dat een onderbezet-
ting kan leiden tot de meest krank-
zinnige toestanden mocht ik afgelopen
zomer zelf meemaken toen ik op de
nieuwsdienst stage. liep. Er was toen
zo'n nood aan- sorry lieve feministen
- mankracht dat het TV-joernaal in
het begin van de Mont Louis-affaire
alleen een ENG-ploeg (in gewone
mensentaal: een opnameploeg) kon
uitsturen zonder joernalist evenwel!
Voor interviews en dergelijke moestde
kameraman dan maar een Belga-
reporter of iemand van het radio-
nieuws vergezellen.

Buitenlandse voorbeelden Johan Op de Beeck (red.), Omroepen in
de woestijn, de brt diSCUSSie.Kraak, 1985,

In het boek wordt nog uitgelegd 144 blz., 295 frank.

Leuvens parket op videojacht
Twee weken geleden kregen

de videowinkels in het
Leuvense bezoek van het

parket. Het ging hier om een
dertigtal zaken, waar de gerech-
telijke politie een preventieve
aktie op touw zet. De winkeliers
kregen te horen dat zij weldra
geen porno- en gruwelvideo's
meer mochten in huis hebben.
Zoniet zou het parket de banden
in beslag nemen.
Hiermee wordt Leuven één

van de voorlopers in de strijd
tegen dit soort video's, Waarom
echter zoveel kabaal? Zijn wij
niet vrij te kopen of huren wat we
willen? En mag de winkelier
daar dan ni~t op inspelen?

In Engeland noemt men dit soort
videobanden nastles. Onderzoek wees
uit dat minstens l/5de van de ver-
huurde films van dit genre zijn. In
België gewaagt men zelfs soms van
ongeveer 50% van de omzet.
De ingrediënten van deze nasties

zijn onderhand wel bekend: verkrach-
tingen, mishandelingen, sadisme en
kannibalisme. Eén van de grootste
suksessen van het genre liet zien hoe
een jonge vrouw stuk voor stuk door
een krokodil werd verscheurd. Waar
gebeurd in geuren en kleuren verfilmd.
Smakelijk!
De ss-kampen van Ilsa de wolvin en

de levende lijken (zombies) worden
dus gretig afgenomen door het pu-
bliek. Zelden zitten er in het genre
echte kaskrakers, maar de veelheid
van de vraag en het aanbod maakt er
toch een suksesvol genre van.

De ziel van het kind
-Voor de bioskoopfilms is er een
keuringskommissie. Deze bekijkt de
films op hun pornografische inhoud,
kleeft er een etiketje op (kinderen
slechts om de twee minuten toe-
gelaten ...). Als bepaalde seksuele
hoogstandjes de spuigaten uitlopen
kan de kommissie ook aanbevelen te
knippen. Dit laatste is overigens zeer
omstreden. Zo mag er in een film geen
penis in erektie worden vertoond.
Maar het weergeven van een verkrach-
ting mag wel, zolang men maar de
genitaliën niet toont.
De bevoegdheid van deze kommis-

sie strekt zich echter niet uit tot het
domein van het geweld. De sterkste
beperking is echter die tot de bio-
skoopfilms. Videobanden voor privé-
gebruik ontsnappen aan de bevoegd-
heid.
Overigens zou men inzake geweld

toch geen voet hebben om op te staan.
Zo staan er artikels in het strafwetboek
die het vertonen of verspreiden van
pornografisch materiaal strafbaar stel-
len. Gewelddadige prenten ontsnap-
pen ook hier weer de dans!
Nu oordeelt men het volwassen

publiek wel rijp genoeg om dit geweld
te kunnen relativeren. Als men zou
optreden, is het echter vooral omwille
van "de ziel van het kind". Het is in
Leuven trouwens ook dejeugdafdeling
van de gerechtelijke politie die op het
oorlogspad is getrokken.

Bloed zegt me niks
Het grootste probleem is inderdaad de
toegankelijkheid voor kinderen. Zon-
der problemen kunnen zij in dergelijke
winkels het zwaarste materiaal ont-
lenen. Soms helpen moeke en vake
zelfs mee. Of er dan nog iets aan te
doen is, blijft een andere vraag.
Onderzoek in Engeland wees in elk

geval uit dat ongeveer 40 % van de
kinderen (met een leeftijd tot ongeveer
IS jaar) geregeld naar dit soort gruwel
keken. Het is echter juist deze bevol-
kingsgroep die het meest gevoelig is
voor misgroei van de persoonlijkheid.
Dit met andere woorden het meest
ongevoelig wordt voor geweld.
In een Panorama-reportage over

deze gruwelvideo's vertelde een jon-
gere vorig jaar: "Bloed zegt me niks,
het is maar iets dat door het lichaam
stroomt." Er grijpt dus vaak een
"afstomping" plaats. Geweld wordt
als een normale zaak beschouwd.
Talrijke Amerikaanse onderzoeken
wijzen trouwens uit dat regelmatige
teevee- en video kijkers de wereld "als
meer geweldvol" percipiëren dan de
mensen die echt in de wereld leven.
Maar men mag de gruwelvideo's

ook niet isoleren van andere vormen
van geweld in een krisismaatschappij:
denken we maar aan voetbal-"hooli-
gans" ... Wie aan de arme kant vim de
lijn woont in een maatschappij die
geen plaats voor hem maakt, zal
geweld altijd wel een meer aanvaard-
bare zaak vinden.

Maar wat doe je eraan?
Op verschillende fronten wordt op dit
ogenblik werk gemaakt van de gruwel-
videobestrijding. Zo diende de Britse
konservatief Simmonds in het Euro-
parlement reeds een voorstel in om op
Europees vlak in de aanval te gaan.
Dichter bij huis hebben we een
wetsvoorstel van de CVP-er Coppie-
ters. Die wil de banden ook uit handen
van de jongeren houden, maar volgens
hem niet door "censuur". Hiermee
bedoelt hij dat het zinloos is de
jongeren onder 18 jaar niet te laten

profiteren van de voordelen van
. videoteken.

Zijn voorstel behelst een uitbreiding
van de bevoegdheid van de filmkeur-
raad. Zo zou men op videobanden ook
leeftijden kunnen plakken. Dit alles
zou niet zoveel werk meer vragen,
aldus .Coppieters. Vele video's zijn
immers toch al als film beoordeeld
geweest. Het is maar het andere
aanbod dat moet bekeken worden.
Duitsland heeft overigens sinds 1983 al
dit systeem geadopteerd. Engeland
heeft sinds '84 een kommissie die
banden goedkeurt voor thuiskon-
sumptie.

Andere voorstellen worden ook wel
eens in de wandelgangen van parle-
ment of parket rondgestrooid. Een
verbod van toegang tot 18 jaar, alleen
tekst-reklame (zonder beeldjes ... ).
Toch blijft het moeilijk een gepaste

poot te vinden om op te steunen. Waar
zal men immers een grens leggen?
Velen spreken trouwens van een
"censuur'<-kommissie, die ook op
andere gronden zou kunnen oordelen.
Met dit probleem van de "poot"
worstelt ook het Antwerpse gerecht,
waar op dit ogenblik een procedure
aan de gang is voor de korrektionele
rechtbank. In elk geval hebben zij een
aantal films nu eens op hun gemakje
zelf kunnen bekijken. Zou het Leu-
vense parket ook niet op goedkope
wijze wat porno- en geweldfilms willen
bekijken?

Daarnaast blijft nog altijd de vraag
van de opportuniteit. Niemand heeft al
ooit kunnen bewijzen dat geweldfilms
ook een toename van gewelddaden
heeft teweeggebracht. En zeker is het
zo dat wat verboden is een grotere
aantrekkingskracht krijgt.
Alles bij elkaar overtreft de werke-

lijkheid trouwens nog altijd de ergste
fantasie. Hebt u overigens ook de
rechtstreekse tv-uitzending van de
levende verbrandingen in Bradford-
footballstadion gezien?

Toon Boon C
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er in de politiek geen overvloed aan
maatschappelijk bijgeloof - verlang-
en naar het ekonomisch wonder,
geloof in de grote dag en in de
verlossende klasse - bij militante
minderheden die pogen de onver-
schilligen terug tot aktiviteit te be-
wegen •..." (p. 210). Er zijn volgens
deze auteurs waarschijnlijk veel.paral-
lellen te trekken tussen klein links en
bepaalde sekten.

Semi-religieuze bewegingen

De verlichte leegte
onder de schijnwerpers
Hetzal wel met een knip-

oogje naar de Vrije
Universiteit van Brussel

geweest zijn dat De Somer in zijn
toespraak voor de paus gewag
maakte van het belang van 'vrij
onderzoek'. Aan deze instelling
bestaat namelijk reeds ettelijke
jaren een studiekring met dezelf-
de naam. Vrij onderzoek is dan
ook, zoals men uit de naam kan
vermoeden, een onafhankelijke
vereniging bestaande uit studen-
ten en andere vrijwilligers 'die
allen de opvatting delen dat het
denken en handelen moet ge-
fundeerd zijn op het principe van
het Vrij Onderzoek'. Dit wil
zeggen: het onbaatzuchtig na-
streven van de waarheid door de
wetenschap. Het is dan ook
tamelijk vanzelfsprekend dat de-
ze vereniging zijn> aandacht
richtte op het fenomeen 'sekten'
en er een boek over schreef. Zelf
spreken ze over semi-religieuze
bewegingen omdat 'sekte' een
negatieve bijbetekenis heeft wat
een objektieve benadering in de
weg staat.

A1magazine
van de Alma(n)

Dinsdag 14 mei 11. vond
één van de laatste verga-
deringen plaats van de

Alma beheerraad, althans voor
dit akademiejaar. Er stonden
ettelijke agendapunten op het
programma waar de studenten-
delegatie vanuit sociale raad
toch enkele vragen bij had. Er
ontspon zich dan ook een ge-
animeerd gesprek. Eén van de
eerste agendapunten betrof het
voeren van een blokkampagne in
onze Alma.

In de komende weken zal er heel wat
abnormale bedrijvigheid te zien zijn in
onze Almaketen. Zo zal de werkgroep
voeding rondtrekken. die degelijke
informatie wenst te brengen omtrent
goede en gezonde voeding tijdens
blok- en eksamenperioden. Voorwaar
een gezond initiatief. U zal daarnaast
ook nog enkele levensgrote (althans
dat vermoeden wij) slogans in de maag
krijgen gesplitst. Maar goed. wie zal
zich daaraan storen zolang die Alma
ons 00k eten verschaft?

Ontspannende literatuur
in bange dagen

Bij deze blok- en promotiekampanje
krijgt u er bovendien nog een gratis
'Al magazine' bovenop. Dit tijdschrift
beoogt een evenwicht te vinden tussen
informatie en reklame. U vindt er o.a.
een interview met één van onze
studentendokters. A. Degroote, en de
Alma-diëtist van dienst. L. Van der
Aa. Daarnaast wordt ook plaats
gemaakt voor een klachtenrubriek.
Daar vindt u de antwoorden op reeds
lang gestelde vragen die u in de
Almabus deponeerde. Een brok re-
klame voor onszelf natuurlijk en een
kruiswoordraadsel als afsluiter.

Nog een zesde?
Er liggen nu onderhand vijf tijd-
schriften in de Almabakken. Kan er
nog een zesde bij? Allicht, zo zegt de
Alrna-direktie, we mOjlen Alma toch
ook eens ekstra in de kijker plaatsen.
Dat kan men van studentenzijde alleen
maar beamen. Toch stelde men zich
nog enkele vragen. Moet dit 'ekstra in
de kijker plaatsen' zonodig via een
Almagazine gebeuren? Het maken
van een krant kost geld en zal dat geld
voldoende 'renderen'? Kan men zijn
informatie niet via andere kanalen
kwijt? Een krant uitbrengen brengt
bovendien ook een zekere joernalis-
tieke verantwoordelijkheid met zich
mee. Behoort joernalistiek tot de taak
van Alma?

Het antwoord van de direktie was
klaar en duidelijk: "een studentenblad
en de studenten hebben andere belan-
gen en een andere funktie dan Alma en
de Almagazine." Vermoedelijk zin-
speelt men hier op het evenwicht dat
moet gezocht worden tussen een 'goed
draaiend bedrijf' in ekonomisch op-
Zicht en een gezellig restaurant dat
goedkope maaltijden verschaft. (Voe-
ding is één van de grootste posten in
het studenten budget.)

Een appel en een ei
Dat die belangen nu zo vanzelf-
sprekend tegenstrijdig zouden zijn.
vond de studen tendelegatie toch enigs-
zins verwonderlijk. Ook de Alrna-
direktie zou toch bekommerd moeten
zijn - dat staat tenminste zo ver-
woord in de doelstellingen van de vzw
Alma - om het verschaffen van goede
en goedkope maaltijden. Ook de
Alma-direktie zou er volgens de stu-
. dentendelegatie misschien goed aan
doen af en toe iets principiëler te zijn.
en naar de nationale overheid toe meer
te benadrukken dat een dergelijk
bedrijf het' niet kan rooien met een
. appel en een ei. (GB)

...... Psychiatrie en gekkenbeweging

Naar aanleiding van hun recent boek
'Gekte zonder grenzen. Hoe de gek-
kenbeweging de psychiatrie overbodig
maakt' spreken Ton Hendrix en Marij
Bosdriesz op donderdag 30 mei over
deze problematiek. De avond gaat
door in 't Stuc. Van Evenstraat 2D.
Leuven. Aanvang 20 uur.
Beide sprekers zijn afkomstig uit

Nederland (Amsterdam) en werken
reeds jaren aktief mee in de Neder-
landse gekken beweging. Ton Hendrix
was onder meer redaktielid van de
Gekkenkrant en medeorganisator van
Psichy-pol. Het boek 'Gekte zonder
grenzen' geeft een overzicht van de

strijd die de 'gekken' internationaal
voeren tegen de 'psychiatrische onder-
drukking'. Het boek is trouwens
geschreven in samenwerking met leden
van de Deense en Amerikaanse gek-
ken beweging. Tevens biedt het boek
een internationaal overzicht van de
bestaande alter natieven tegen de me-
disch georiënteerde psychiatrie.

De avond wordt georganiseerd door
Mordi & Fuggi in samenwerking met
de Radicale Criminologen, Zwart en
Rood, Picket en Dolle Mol. Het boek
zelf is te bestellen via uitgeverij
Del-laktol, Postbus 1252 te Nijmegen.

Het fenomeen van deze semi-religieuze
bewegingen wordt vanuit verschil-
lende hoeken benaderd. Een positief
gevolg van deze ekklektische be-
nadering is dat de hoeveelheid interes-
sante informatie erg groot is, maar dit
heeft tegelijkertijd als nadeel dat de
overzichtelijkheid voor de leek ver-
loren gaat.
In een eerste hoofdstuk geeft Hubert

Dethier (hoogleraar aan de VUBen de
universiteit van Amsterdam) aan de
hand van een aantal teoretische mo-
dellen (o.m. Idealtypen van Max
Weber. de 'onterfden-teorie' van Nie-
buhr) een historische schets van het
ontstaan van sekten. In een volgend
hoofdstuk worden een aantal 'moder-
ne sekten' geanalyzeerd: Jehova's
getuigen. de verenigingskerk (de Moo-
nies jawel), Krishna, Bhagwan, scien-
tologyenz ...

Teoretische beschouwingen
Veruit het interessantste zijn echter de
teoretische beschouwingen die in de
overige hoofdstukken naar voren ko-
men. In 'kritiek op sekte-ideeën' wordt
ingegaan op een aantal 'verklarings-
modellen' van het sektefenomeen.
Hieruit blijkt dat simplistische inter-
pretaties (zoals het ziektemodel, het
brainwashingmodel of de bekerings-
hypotese) niet afdoende en dikwijls
tegenstrijdig zijn. De auteurs preten-
deren overigens niet van zelf een
volledige enlof afdoende alternatieve
verklaring aan te bieden.
Men trachtte vooral de mechanis-

men die door de meeste sekten
gebruikt worden te analyzeren, wat tot
op zekere hoogte goed is gelukt.
Minder duidelijk is het waarom

mensen zo sterk aangesproken worden
door bepaalde sektes. De 'krisis-
hypotese' zoals ze op de kaft van het
boek wordt geponeerd biedt ons
insziens maar een eenzijdige en be-

perkte verklaring. Het is niet enkel in
de huidige tijd dat er zo'n grote
interesse voor en toeloop naar ver-
schillende sekten bestaat.
Reeds in de zestiger jaren (toen er

veel opstandig waren) bestond er in
bepaalde milieus interesse voor (voor-
al oosterse) sekten en religies. De
krisishypotese vertoont overigéns in
zijn sloganeske vorm een sterke over-
eenkomst met stellingnamen uit be-
paalde (vooral konservatieve) katho-
lieke milieus die stellen dat de huidige
krisis vooral van morele aard is. Een
redenering die uitgaat van een sterk
personalistische onderbouw waarin
geen plaats is voor strukturele aspek-
ten en die vooral aan deze universiteit
in bepaalde milieus nog welig bloeit.
De gevaren van dergelijke stromingen
zijn genoegzaam bekend: gehoor-
zaamheid aan het leerstellig gezag en
alle nadelige gevolgen vandien.
Deze ekskursus heeft ons wel erg ver

van het boek zelf verwijderd. Toch
lijkt het ons nuttig om te wijzen op de
gevaren van een al te bondig samen-
vatten van de ideeën uit een boek op de
achterpagina. In het boek zelf wordt
deze 'krisishypotese' namelijk door
verschillende auteurs sterk gerelati-
veerd en binnen een bredere kontekst
gesi tueerd. •
Zo wordt er onder meer aandacht

besteed aan het aspekt psychische
induktie. Dit heeft vooral betrekking
op de aantrekkingskracht die een sekte
kan uitoefenen op een persoon. De
term zelf is echter niet vrij te pleiten
van kritiek aangezien hij overgewaaid
is uit de medische wereld (het 'besmet-
tingsfenomeen') en zodoende zeer
goed past binnen het hoger vermelde
'ziektemodel'. Van een heel andere
orde is het aspekt 'gesloten groepen'.
In deze paragraaf wordt vooral ge-
wezen op de effekten die een gesloten
hiërarchische struktuur heeft op de
ontwikkeling en het voortbestaan van
een sekte.

Gevolgen voor
de samenleving

De enige buitenlander die aan dit boek
meegewerkt heeft is Antoine Delestre.
Deze socioloog (assistent aan de
universiteit van Nancy, Frankrijk)
stelde zich de vraag of men via
enquetes en andere 'gemakkelijke'
metodes wel voldoende te weten kon
komen over het funktioneren van
sekten. Als mogelijk alternatief koos
hij voor een (langdurige) partièiperen-
de observatie in een sekte (de 'familie
van Nazareth'). Het slothoofdstuk uit
het boek 'Radiographie d'une secte au-
dessus de tout soupçon ou l'histoire
mouvementée du groupe de Saint-
Erme' werd in vertaling opgenomen in
deze bundel. Delestre stelt dat een
sekte iemand de mogelijkheid biedt
om de samenleving opnieuw te struk-
tureren. Vooral de 'verdwaalde scha-
pen' van deze moderne tijd zijn dus
mogelijke slachtoffers. Hierbij gaat de
auteur nog verder in zijn redenering:
" ... stel ik me de vraag of al datgene
wat lange tijd zo goed en zo kwaad als
't ging door de Kerk beheerd werd -
de lichtgelovigheid. de drang naar het
wonderbaarlijke, het bijgeloof, het
illuminisme, het millenarisme, het
profetisme - niet overgestapt is van
de religie naar de politiek? ... Bestaat

Politieke implikaties
Tenslotte wordt meer ekspliciet de
vraag gesteld naar de relatie tussen
sekten en politiek. Enerzijds wordt aan
de hand van de Moon- en de Scien-
tology sekten duidelijk gemaakt dat
sekten een duidelijke politieke koers
kunnen varen. Centraal staat bij beide
bovenvermelde groeperingen de strijd
tegen het goddeloze (waar hebben we
dat nog gehoord) kommunisme. Het
mag ons dan ook niet verwonderen dat
enkele oude kennissen zoals Nixon en
Reagan goede banden hadden en
hebben met dergelijke groeperingen.
Momenteel is de invloed van deze
groeperingen (vooral door hun steeds
driestere akties die bij een groot deel
van de publieke opinie in het verkeerde
keelgat zijn geschoten) wel wat ge-
daald.
Anderzijds kan men zich. de vraag

stellen wat men op politiek vlak tegen
sektes kan ondernemen.
Dit laatste probleem wordt be-

handeld aan de hand van het rapport
Witteveen dat "een beeld moest geven
over de aktiviteiten van in Nederland
optredende sekten met het oog op de
belangen van personen waarop deze
aktiviteiten in het bijzonder zijn ge-
richt enerzijds en de hulpverlening in
de geestelijke gezondheidszorg ander-
zijds, ten einde een oordeel mogelijk te
maken over de vraag wat het over-
heidsbeleid ten aanzien van deze
organizaties precies inhoudt en of en in
hoeverre in dit beleid aanpassing
gewenst is."
Een hele boterham, te meer daar

juristen zich moeten uitspreken over
geestelijke gezondheidszorg. Luc De
Droogh en Marijke Degrieck ont-
waren daarnaast nog heel wat andere
problematische aspekten aan dit rap-
port. Toch trappen zij 'niet in deval om
te pleiten voor een verbod van bepaal-
de sektes. Iets wat in Frankrijk
momenteel wel aan het gebeuren is.
LinkS vergeet nogal snel dat bijvoor-
beeld mede door de SPD het Berufs-
verbot in Duitsland werd ingevoerd.
De boemerang valt nooit ver van de
boom als het ware. Een veralgemeend
verbod van sekten (algemener sektaire
bewegingen - wie zal het onderscheid
maken?) zou onherroepelijk op lang-
ere termijn een ferme snee in eigen vel
inhouden.
De voorgestelde oplossing om men-

sen gedurende een langere tijd uit het
sektemilieu te halen om te zien of ze
werkelijk 'geloven' in wat ze doen, is
voor vrij onderzoek een haalbare
oplossing, hoewel ook hier de vraag
kan gesteld worden of ze de ideale is.

Dirk De Naegel

De verlichte leegte, semi-religieuze be-
wegingen onder de loepe. Te bestellen bij
Studiekring Vrij Onderzoek. Pleinlaan 2,
1050 Brussel, ook verkrijgbaar bij
ACCO.

Heb je net die laatste notities niet voor
~ je eksamen van maandag, dan is er nog
~ altijd de Sociale Raad die haar kopie-
Z dienst zowel op zaterdag als zondag
~ openstelt voor jou. Dit vanaf het eerste
~ weekend van juni tot het eerste
~ weekend van juli. Dank zij Sociale

----------------------------- ~ Raad kom je de eksamens door:
H. Hooverplein 16 22.55.78 3000 LEUVEN -e Openingsuren: zaterdag en zondag

van l4u tot l7u.
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Hoe groen is Agalev?

Agalev wordt wel eens de
partij der groepen ge-
noemd. Een partij die

naar verluidt vooral bij de jon-
geren zou aanslaan. Jongeren
die wel eens naïef genoemd
werden: een beetje groen ach ter
de oren. Het groene etiket wordt
de laatste tijd echter meer en
meer in vraag gesteld. Is Agalev
nog altijd de beweging met enkel
een beperkt milieuprogramma?
Het recente Agalev-kongres
moest hierop een betere kijk
bieden.

Afkerig als wij zijn van kon-
gresgeklungel, zonden wij geen
Veto-verslaggever naar dit "po-
litieke" evenement. Maar omdat
Agalev nu eenmaal hoog schijnt
te scoren bij de universitaire
(Knack 17 april 1985: "Een
robotfoto van Agalev toont dat
ze het jongste elektoraat hebben
(tot 80 % jonger dan 35), uit de
katholieke zuil en hoog ge-
schoold") wierpen we een blrk in
het voorbereidend werkdoku-
ment. Dit werd gepubliceerd als
een boek van 249 bladzijden
onder de titel Op mensenmaat -
een groene kijk op ekonomie.

Het geheel is zo omvangrijk en
gedetailleerd dat wij de lezer slechts
beperkt kunnen laten oordelen over de
groen-heid van de Agalevers. Iets wat
duidelijk ook bij andere persorganen
heel wat moeilijkheden leek op te
leveren. Agalev nationaliseert, Agalev
nationaliseert niet, Agalev is groen,
Agalev is rood, Agalev is zwarter dan
wit..; Een bespreking kan u misschien
zelf laten oordelen.

De groenen kaderen wel degelijk
hun ekonomisch model in een milieu-
kader. "De kern van onze hoog-
geïndustrialiseerde samenleving" is
een zoeken naar "nieuwe evenwichten
tussen de mens en de natuur enerzijds
en tussen de mensen onderling ander-
zijds". Zij zien ook wel dat het krisis is,
maar zien ook wel dat het krisis is,
maar zien dit niet als tijdelijke onder-
breking in de ekonomische groei. Deze
krisis is een keuzemoment waarbij we
niet zouden moeten zoeken hoe het
oude groeimodel kan worden hersteld,
maar waarbij de ekonomische ont-
wikkeling in een nieuwe richting moet
worden gestuurd.

Nieuw model
Het oude groeimodel bereikt zijn
fysische grenzen. Bovendien mogen we
niet denken dat ons huidig geknoei
door de latere wetenschap wel zal
rechtgezet worden. Het huidig eko-
nomische model maakt van de wereld
trouwens ook een "koude" wereld. De
vervreemding tegenover de omgeving
en het vervagen van sociale relaties
maken het moeilijk een zinvol levens-
kader op te bouwen.

Het huidige model instaureert ook
ongelijkheden (Westen - derde wereld;
armen - rijken ...). Deze zijn niet
oplosbaar binnen het 'huidige model.
Het nieuwe model berust zelf op drie
pijlers: kringloopekonomie, autono-
mie en gelijke kansen voor iedereen.

Het samenleven moet zo georgani-
seerd worden dat het voortbestaan van
het leven zelf optimaal gegarandeerd
wordt. Dit kan alleen in een samen-
leving die in stabiele interaktie staat
met haar omgeving: een kringloop-
ekonomie. Binnen die ekonomie moe-
ten de mensen meer vat krijgen op hun
eigen leven: er moet meer beslist
en geproduceerd worden op kleine
schaal. Dit staat niet gelijk met een
pleidooi voor een groter individua-
lisme. Ieder moet immers ook gelijke
kansen krijgen, en solidariteit met de
zwakkeren moet voorop staan.

Milieuvriendelijke
ekonomie

Een ekonomisch beleid moet de goede
verworvenheden kunnen behouden
mits er werking wordt gemaakt van
milieubescherming, zuinig grondstof-
fenverbruik en dies meer.

Ten aanzien van de energiesektor
vraagt Agalev een beheersing van de
vraag. Waarom niet wat minder met

de wagen rijden of andere nutteloze
energetische inspanningen beperken?
De energievoorziening moet verder
ook zoveel mogelijk naar zelfvoor-
ziening toegaan: kleinschalige pro-
jekten zijn niet onhaalbaar. Zeker als
men er evenveel geld zou inpompen als
in grootschalige produktie.

Inzake verkeersbeleid streeft Agalev
het terugdringen van de mobiliteits-
behoefte na. Allerlei administraties
moeten (zeker met de huidige kommu-
nikatietechnieken) gedecentraliseerd
kunnen worden. Ook de ruimtelijke
ordening speelt hier een grote rol. Er
moeten weer leefbare kernen worden
gekreëerd, waarin wonen en werken
kornbineerbaar zijn.

Daarnaast moet de burger zich bij
voorkeur 'verplaatsen met het vervoer-
middel met de laagste totale kosten:
meer fietsen en wandelen, meer open-
baar vervoer ... Dit laatste moet aan-
trekkelijker gemaakt worden. Hier-
voor heeft Agalev trouwens heel wat
konkrete voorstellen in zijn pro-
gramma. In elk geval moet er zuiniger
en zinniger geïnvesteerd worden.

Wetenschap en kosten
Agalev staat ook een andere produkt-
politiek voor rond het ekologische
produkt. Hierbij rrioet men rekening
houden met de reële kosten: zo weinig
mogelijk vervuilen, zo weinig mogelijk
schaarse grondstoffen, zo lang moge-
lijke levensduur, goed repareerbaar en
recykleerbaar. De overheid moet de
echte kosten laten doorrekenen en
moet bewuster normen aanleggen
(bijvoorbeeld hormonen in het vlees?).
De konsument moet ook beter inge-
licht worden over voor-en nadelen van
bepaalde zaken.

Rekonversie van de wapenindustrie
is ook een belangrijk punt. Aan de
echte sociale behoeften wordt niets
gedaan, veel hulpbronnen gaan ver-
loren. Trouwens, investeringen op
andere gebieden zouden ook meer
arbeidsplaatsen kreëren. Dit kan ech-
ter slechts goed in een internationale
kontekst: êen nieuw veifigheidsmodel
moet nagestreefd. De machtsblokken
zouden moeten worden afgebouwd.

De nieuwe wetenschap en techno-
logie zorgen voor een ongekende
uitstoting van arbeid. Ook komen ~
sterke kwaliteitsverschillen tussen
jobs: hoogtechnologische versus dom-
me. Agalev stelt zeer sterk in vraag of
de nieuwe technologieën een nieuwe
groeigolf kunnen op gang brengen.
Overigens is groei niet het essentiële:
de nieuwe technologie moet gericht
worden op de echte behoeften (men is
dus niet tegen technologie op zich).

Het onderwek moet dan ook meer
naar maatschappelijke relevantie wor-
den georiënteerd. Een grotere werk-
nemersinspraak zou hierbij kunnen
helpen.

Inspraak troef
Met deze schakel komen we bij een
zeer belangrijk element in de Agalev-
"doktrine". De mensen moeten terug
vat krijgen op hun leven. Zij moeten
zoveel mogelijk zelf kunnen sturen.
Decentralisatie (kleinschaligheid) en
inspraak, dus. Informele zelfvoorzie-
ning moet gestimuleerd worden. Dit is
niet utopisch omdat in de Agalev-visie
ook een verkorting van de officiële
werktijd ingekalkuleerd is.

Op overheidsvlak moet zoveel mo-
gelijk gedelegeerd worden naar de
kleinere leefkernen (zo bijvoorbeeld de
gemeente). Ook hiervoor heeft Agalev
ettelijke voorstellen. Een grotere fis-
kale autonomie moet autonome be-
slissingen mogelijk maken.

Ook de welzijnszorgen moeten her-
oriënteerd worden: geneeskundigen
moeten meer nadruk leggen op pre-
ventie. Agalev wil de "gezondheids-
verstrekkers" ook niet meer per
"stuk" betalen. Zij moeten ingescha-
keld worden in een gezondheids-
systeem, waarbij de eerstelijnsgenees-
kunde een specifieke begeleidings- en
verwijzingsfunktie krijgt.

De OCMW's moeten vervangen wor-
den door sociale raden, met daaronder
polyvalente wijkcentra. In die raden
zullen geen "gebuisde politici" meer
mogen zetelen. Ook hier moet globale
welzijnszorg (bijvoorbeeld ook buurt-
werk) meer nadruk krijgen dan puur
financieel bijspringen:

Naast de staat moeten ook de
ondernemingen zoveel mogelijk de-

centraliseren. Er is allereerst het ••• bl·if rf
demokratiseringsargument, ..ma.ar 'tIs mun vriend I

'
er a

daarnaast ook een hogere efficiëntie. "J' , "J",
De schaalvoordelen van de traditio-
nele ekonomie worden immers "ge-
kompenseerd" door de onhandel-
baarheid van grote concerns. Er zijn
verborgen kosten (bijvoorbeeld het
wegennet), zonder te spreken van
onmeetbare kosten (bijvoorbeeld het
milieu). Agalev hanteert hier het
principe van de "aangepaste schaal".
Alles wat op een bepaald vlak zonder
problemen kan geproduceerd worden,
moet daar ook gedaan worden (dit
spaart nodeloos vervoer. ..). Zoniet
moeten alle transportkosten in reke-
ning worden gebracht.

Kleinschaligheid
stimuleren

De overheid moet een kleinschalige
ekonomie stimuleren door onder meer
een aangepast vennootschapsrecht.
Ook financieel moet hier minstens
zoveel worden vrijgemaakt als voor
grootschalige projekten.

Daarnaast moet de grootschalige
ekonomie beter gekontroleerd wor-
den. Zo moeten pure winstmotieven
bijgestuurd worden. Een verstaatsing
is echter geen oplossing. Socialisatie
moet gebeuren, maar niet zoals dit
door huidig links gezien wordt. Zo
moet het kredietwezen overkoepeld
worden door een àlgemene direktie,
met vertegenwoordigers van overheid,
vakbonden, patronaat zelf, verbrui-
kers, milieuverenigingen. En Qit onder
rechtstreekse kontrole van het parle-
ment. Van onder uit moeten de
werknemers ook meer inspraak krij-
gen.

Herverdelen
Op internationaal vlak moet her..,.
verdeeld worden door kwijtschelding
van de schulden. Dit levert ons 1,5%
verlies van inkomen op, maar dit
inkomen is toch fiktief. Deze papieren
waarde zal toch niet rekupereerbaar
zijn (de landen betalen af door nieuwe
leningen ...). Tegelijk moet een blij-
vende rechtvaardige wereldhandel ge-
organiseerd worden.

Ook nationaal is er werk op de
Ianken. Teveel mensen zijn kronisch

arm (en hebben geen kan-en). Ande-
ren krijgen hun inkomen toch niet op.
Een inkomensspanning van I tot 3 lijkt
Agalev rechtvaardig. Ieder krijgt hier-
toe een basisinkomen gegarandeerd.
Boven een bepaalde verdienste moet
men echter serieus belasting betalen.
Maar op die manier blijft arbeid toch
interessant. Dit belastingsstelsel is
overigens çrg eenvoudig. Terneer daar
het individu als belastbare eenheid
gehanteerd wordt.

Ook het werk moet opnieuw ver-
deeld worden. De 32-urenweek moet
volgens Agalev haalbaar zijn. Dit
middels een vierdagenweek (Onvaria-
bele werkdagen: zo wordt een samen-
drukken tot 6 uur RCrdag vermeden,
evenals teveel pendelen. Nieuwe in-
vesteringen zijn niet nodig omdat per
dag met hetzelfde aantal rnênsen
wordt gewerkt.

Probleem is natuurlijk de finan-
ciering. Maar ook nu al wordt de
werkloosheid door iedereen gedragen.
De opvang moet voor 1/3de geschie-
den door de werkgever (verhoging
loonkost), 1/3de door de werknemers
(beperkt loonverlies) en 1/3de door de
overheid (bijvoorbeeld door een deel
van de sociale bijdragen te blijven
dragen). Op termijn kan er dan een
nieuw evenwicht met grotere besteding
ontstaan.

Agalev vindt trouwens dat een deel
van het werk "ontloond" moet wor-
den (zie de doe-het-zelf-ontwikkeling
in de bouw). Waarom immers kontra-
produktieve takken handhaven: ziek-
makende geneeskunde ... ?

Is Agalev nog groen? Een oordeel is
moeilijk. Het ekonomische program-
ma draagt wel duidelijk een mens-
vriendelijke en milieubewuste stempel.
De vele bijgevoegde cijfersimulaties
geven het systeem zeker reliëf. Het is
mooi en misschien wel verwezenlijk-
baar. Maar dan toch met veel geduld.
En heeft de mensheid daarde tijd (nog)
voor?

Toon Boon C

Vakantieregeling
's Meiersstraat

Vanaf juli staat de permanentie van 's
Meiersstraat 5 elke namiddag van 14u
tot 18u open voor kopies, uitleen-
dienst, offset-, stencil- en zetwerk.

Heb je ze nog niet gezien,
de "handjes"? Deze anti-racistische
badge werd gelanceerd door Franse
scholieren. Zij roept een halt toe aan
het racistisch ideeëngoed, zoals het
door notoire racisten (o.a. Le Pen),
maar ook door overheidsmaatregelen
wordt verspreid en gestimuleerd.

Van de immigrant blijf je af, hij is
mijn vriend! Hij moet gelijk behan-
deld worden, gelijke rechten en kansen
krijgen, dat is in het kort de boodschap

van deze badge. De aktie is over-
gewaaid naar België. In Wallonië
speldden zo'n 100.000 mensen de
badge op in één maand tijd. De
Vlaamse vertaling kent een even groot
sukses. Op een week tijd werden
15.000 handjes verspreid.

De Sociale Raad steunt deze aktie,
jij ook? Heb je nog geen badge? Kom
ze dan snel halen op onze permanentie,
's Meiersstraat 5. Kostprijs: 40 fr. 0

Komt vredesbelasting er?

OP aandringen van de
Internationale van Oor-
logstegenstanders (lOT)

diende Ludo Dierckx onlangs in
het parlement een voorstel in om
een vredesbelasting te heffen. Op
die manier zou de belasting-
plichtige een deel van zijn be-
lastinggeld kunnen afdragen aan
een speciaal fonds. Dit geld zou
niet mogen aangewend worden
voor bewapening.

Als motivatie voor het voorstel wordt
een veelheid van overwegingen aan-
gehaald. Zo zouden heel wat recente
ontwikkelingen in de bewapenings-
situatie (onder meer de kernwapens)
voor vele burgers onaanvaardbaar
.geworden zijn. De huidige defensie
zou de overleving van onze beschaving
in gedrang brengen.

Deze vredesliefhebbers steunen zich
op internationale afspraken, recht-
spraak, encyclieken, Rode-Kruis-ver-
klaringen om te zeggen dat dergelijke
bewapening zelfs strafbaar zou kun-
nen zijn. Daarom wil het voorstel van
vredesbelasting de burger de kans
geven zijn medewerking aan het de-
fensiesysteem te ontzeggen door een
deel van zijn belastingen naar een
vredesbelastingsfonds te zien af-
vloeien.

Net zoals inzake legerplicht de
burgerdienst is voorzien voor mensen
met gewetensbezwaren, moet iets der-
gelijks bestaan voor de belasting.
Bovendien zou, volgens het lOT, een
investering van belastingsgelden in de
Derde Wereld en in onze Vierde
Wereld v~ meer sociale veiligheid
brengen. If'n de toelichting bij het
wetsvoorstel wordt ook even verwezen
naar de' zogenaamde Vredesaktie. Op
dit ogenblik weigeren een duizendtal

mensen immers symbolisch een deel
van hun belastingen te betalen om ze
ter beschikking te stellen van een
vredesbelastingsfonds. Recent kwa-
men enkelen hiervan trouwens in de
kijker omdat de fiskus hun meubeltjes
openbaar zou doen voorkomen.

Konkrete uitwerking
Het eerste deel van het wetsvoorstel is
fiskaal. Het zorgt voor de oprichting
van het vredesbelastingsfonds bij de
Minister van Financiën. Iedere burger
kan in de loop van het belastingsjaar
gelden storten op het Fonds, zoals dit
anders gebeurt met de bedrijfsvoor-
heffing. De gestortte gelden zullen
later afgetrokken worden van de te
betalen belastingen. Het beschikbare
geld zou dan doorgestort worden naar
een Instituut voor Vredes- en Outwik-
kelingsprojekten.

Er is wel een maksirrnimdrernpel.
De stortingen aan het Vredesbelas-
tingsfonds mogen immers maksimum
5% van de totaal verschuldigde be-
lasting uitmaken. Die totaal verschul-
digde belasting is dan nog trouwens
eksklusief gemeentebelasting. De stor-
tingen boven 5% zouden gewoon
gezien worden als voorafbetaling van
de gewone belastingssom.

Hèt beheer van de gelden zal dus
gebeuren door het hogergenoemde
Instituut voor Vredes- en Outwikke-
lingsprojekten, terwijl de inning en
administratie zullen gebeuren binnen
het Ministerie van Financiën. Het
Instituut zou de nodige autonomie
moeten hebben inzake werking. In
artikel II bepaalt het voorstel wel dat
80% van de gelden zou moeten
gebruikt worden voor ontwikkelings-
projekten in de Derde Wereld. Waar
dit· voorstel zeker interessant kan
genoemd worden, blijft het even
waardevol te volgen welke behande-
ling het zal krijgen. (TBC)

De drukkerij ROTATYPdankt
alle medewerkers van VETO
voor de goede samenwerking
en wenst de lezers
alle SUCCES toe.

Wij staan tot uw dienst voor:

- Alle drukwerken zowel
privaat-, firma- als gele-
genheidsdrukwerken
- alle rotatiedrukwerken
zowel, weekbladen,
maandbladen als publici-
taire bladen. .

SYLVAIN DUPUISLAAN 110
1070 BRUSSEL
(alrit grote ring Brussel nr 14 Moortebeek)
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deze mensen geen kultuur meer be-
zitten, en pretjes, daar is geen tijd meer
voor. Wanneer we echter de oorzaak-
gevolg relatie moeten overboord gooi-
en, kunnen we niet goed meer volgen
hoor. Vandaar dat we ook de volgende
artikels niet meer grondig doornemen
(Vanzwanske heeft een kringblad-
delirium). Deze artikels gaan trouwens
over POK en aanverwante lulligheden
(wie interesseert zich nu voor derge-
lijke zaken ?). Onderwijsbeleid is toch
niets voor studenten, of wel?
Alles bij elkaar stelt deze lastigen

toch wat teleur. Vooral de eenzijdig-
heid in artikelinhoud heeft hiermee te
maken. Polemieken zijn leuk, maar
kunnen een blad onleesbaar maken.
Trouwens, volgend jaar is toch ieder-
een dat vergeten. Zo ook jullie onder-
getekende die eindelijk de pen aan
maarten zal geven. Misschien komt er
nog één inleidende kursus "hoe maak
ik mijn eigen kringblad" in het eerste
nummer van het volgende jaar. Als
jullie dan nog allemaal mooi braafzijn
en op tijd gaan slapen, is het nog
mogelijk dat de redaktie een ander
slachtoffer vindt om deze kl...job uit te

WAGT (maar niet te lang)
De werkgroep architektuurgeschiede-
nis en -teorie laat ook nog eens van
zich horen. Tot voor kort was deze
werkgroep vooral binnenskamers be-
zig geweest als studiekring van do-
centen en doctorandi. Maar aangezien
een interne eensgezindheid tot zelf-
genoegzaamheid en intellektuele
blindheid zou leiden, werd besloten
deze gesloten studiekring open te
breken. Dit gebeurde naar het schijnt
in een aantal seminaries. Dat leverde
alvast resultaten op want er werd nu
reeds besloten om zich gedurende de
volgende maanden weer terug te
.trekken in het salon om nieuwe
initiatieven voor te bereiden. Rare
kerels die architekten. En die boer, die
Wagte voort.

Het beste uit de kring(!)bladen
stemmen krijgt, vindt een schrijver van
dit stukje. We kunnen nem daarin
bijtreden (op het gevaar af dat wij zelf
last gaan krijgen, zoals iedereen weet is
het VTKeen grote en machtige kring ...)

hebben. Toch zat er dit jaar een
architekt op de bekende blok 5.
Roland (5) (daar heb je die cijfertjes
van het begin van het jaar weer) vindt
dat dit heerschap geen overloper is (het
betreft hemzelf, dus niet te veel
zelfkritiek) maar wel kan trachten om
de vrx-ers te doen inzien hoe alter-
natief ook zekere charmes heeft, en
niet utopisch is.

In ekstremis hebben we dan
toch nog een echt kringblad
in onze pollekes gekregen en

aangezien het bloed kruipt waar
het niet gaan kan, onze handen
in dergelijke gevallen onverbid-
delijk aan het jeuken slaan en
onze leesdrift gewekt is, ziedaar
de bespreking van dit fenomeen
dat wel wat laat op het seizoen
geoogst werd. Maar daarvoor
moet je bij de architekten zijn. In
eerste instantie gaat hun aan-
dacht naar de woonplaats, of
speelt de omgeving (urbanisatie
noemen ze dat daar naar het
schijnt) ook reeds een belang-
rijke rol binnen dit métier?

Daarna is het eindelijk gedaan met
de studentikoze grapjasserij en wordt
er aandacht besteedt aan de architek-
tuur van de stad. Hiervoor verwijzen
we eveneens naar een voorgaand
Vetonummer. Het gebrek aan plaats
speelt ons weer eens parten, wat wel
spijtig is, want eigenlijk is de lastigen
wel (in tegenstelling tot de meeste
andere kringbladen) een interessant
tijdschriftje. Ook Vangelis (Papatha-
nassiou voor de vrienden) passeert ook
de revue. Blijkbaar houden de archi-
tekten van polemieken want de auteur
van dit artikel is het blijkbaar niet
altijd eens met de architekt overigens)
en hij laat dat dan ook blijken. Stof
voor nummer 1 van de volgende
jaargang dus.

Who's who in Louvain

Overigens is dit niet het enige artikel
over deze materie. Blijkbaar is er een
hele polemiek aan de gang (geweest)
bij dit rare ingenieursvolkje (het lijken
de smurfen wel). Zo stelt Marc (5) dat
de architekten nog deel uitmaken van
het VTK. Blijkbaar was dat niet meer
voor iedereen even duidelijk. Een recht
op antwoord (wie de gal kaatst...) van
de hand van Philippe De Reu (sekre-
taris VTK) was nodig om de slechte
smaak door te spoelen van de inge-
nieurs. Of was er iets in het verkeerde
keelgat geschoten? Blijkbaar is er toch
enige wrevel tussen beide groepen. Een
honds bestaan leiden ze daar in
Heverlee. Misschien is dat de reden
waarom de verslagen niet meer gelezen
worden. Trouwens, al dat formalis-
tische gedoe, waartoe dient dat alle-
maal?
Marc beheer(st?) heeft daar zo zijn

bedenkingen bij. Als rasechte doe-het-
zelvers waren de bricologen erin
geslaagd om voor de tweede verkie-
zingen van het vtx (zie de voorgaande
Vetonummers) met een ploeg (Brico)
op de proppen te komen. Eerste en
enige programmastunt : een VTK? Dit
staat in tegenstelling tot de traditiona-
listische vraag; wat voor VTKvolgend
jaar? Volgens de doe-het-zelvers moe-
ten de ingenieursstudenten zelf maar
eens wat meer de handen uit de
mouwen steken in plaats van alles over
te laten aan de grote surrogaatmarna,
het VTK. Studenten zijn oud en wijs
genoeg om voor zichzelf te zorgen. Dat
dacht u maar. Toch is het opmerkelijk
dat een anarchistisch klubje nog llO

Op den boerenbuiten
De architekten zouden geen archi-
tekten zijn als daar niet één slimmeke
was die weer ergens iets gevonden had
dat vergeten werd. Voor Johan (4) is
architektuur van de stad goed en wel
maar de rest dan? Dezelfde auteur
heeft het vervolgens over intellektu-
elen en de gevaren die zij lopen. Als we
het goed begrepen hebben, zouden

In het voorwoord wordt vooraf een
belangrijke inleidende mededeling ge-
daan. Om de beloofde vijf lastige
nummers ook dit jaar te produceren
zagen de redaktieleden zich genood-
zaakt naar de trukendoos te grijpen.
Een dubbelnummer biedt dan ook de
uitkomst. Buiten twee kruiswoord-
raadsels is er echter geen echt verschil
met de andere lastigen. Of toch wel,
Vanzwanske kreeg ene lastigen met
blinkende kaft. Naar wij uit goede
bron vernamen zou het een uniek
eksemplaar betreffen, speciaal voor
ondergetekende gefabriceerd. Waar-
schijnlijk denken de heren architekto-
Iogen dat zij nu op goede voet staan
met de kritikaster van dienst. Niets is
echter minder waar, omkoperij is ons
vreemd. Trouwens, deze roddel kwam
langs ons rechteroor onze hersenpan
binnengeschuifeld. De rechterzijde is
echter niet zo betrouwbaar, vandaar. ..
zand erover.
Voor wat de echte studentenwer-

king (of kringwerking ro de lezer wil)
aangaat. valt het op dat de lastigaards
vooral over VTK - en niet over de
architekten - bezig zijn. Hieruit leren
wij dat het VTK als overkoepeling nog
niet ro kwaad is, hoewel de lieve
architekten ze eigenlijk niet nodig

voeren.
Vanzwanske

Veto-materiaal. van filmpjes tot plakstiften. En de teksten natuurlijk. maar daar kan ook u voor zorgen. (foto V.)

ertussen, natuurlijk. Ook die krijg je
getemd als je er genoeg mee werkt.
Blader maar eens door deze Veto.
Rond middernacht is het grootste
karwei af, maar de kleine prul blijft
meestal over voor enkelen, o.a. Pol-
leke F. Gelukkig is het bijna vakantie.
Het spreekt vanzelf dat alle aktivi-

teiten op vrijwillige basis gebeuren:
niemand wordt betaald voor zijn werk.
't Is voor 't plezier van 't meewerken,
hé. De aandachtige lezer zal dus
gemerkt hebben dat er bij de produktie
van het blad heel wat komt kijken, en
dat er plaats is voor vele medewerkers;
die zijn er nooit genoeg. En nog iets:
voor alles en iedereen is er een
opleiding, initiatie of wat je maar wil,
voorzien. Kom eens langs op de
's Meiersstraat 5, als je wil meewerken
aan de 12de jaargang.

zoals dat onder zetters heet.
Maandag en dinsdag: eindredak-

teur loopt nerveus rond, want som-
mige redakteurs komen de afspraken
niet na, en de Veto moet dinsdagavond
gelay-out worden. Ondertussen zet hij
iedereen die hij maar vindt aan het
werk: artikels nalezen en korrigeren,
berichtjes inkorten, nameten van de
teksten. Ondertussen maakt Peter de
agenda op: vroeger een hele klus om te
zetten, maar het genie achter de
fotozet P.F. heeft daar een truukje
voor ontwikkeld zodat iedereen nu
vecbt om de agenda te mogen zetten.
Dinsdagavond: een namiddag werk

heeft het de eindredaktie gekost om
een lay-outscherna uit te dokteren,
zodat de inplakkers nog enkel de juiste
schikking moeten vinden om de ko-
lommetjes vol te plakken. Onder-
tussen worden in de doka de filmen
ontwikkeld, gedroogd en daarna af-
gedrukt met die vervloekte raster

Een weekje lang Vetoën...
bode. Sommigen kunnen niet wach-
ten, en lopen de vloer plat: "Is 'De
Nieuwe' er al?" (Veto wordt bedoeld,
Toon) "Morgen vind je hem in de
Alma of in één van de vijftien andere
distributiepunten." Daar zorgen Chris
en Dirk voor.

ven. Vooral deze laatste lokken nogal
eens diskussie uit: moet er een na-
schrift bij? Het probleem deze week is
dat een groot deel artikels niet binnen
is, met het paus bezoek ; die kunnen pas
tegen dinsdag geschreven zijn.

Een gewone, doordeweekse
dinsdagavond, of is het
woensdagmorgen. Polle-

ke F. hijst zich voor de laatste
maal achter de fotozet, terwijl
buiten een stel nachtbrakers de
nog steeds niet gesloten kroegen
van het Hogeschoolplein op-
zoeken, kreten braken en ever-
greens kotsen. Het wordt eens
tijd dat die Veto af is: om 8.00 u
moet hij bij de drukker zijn, een
uur verder met de trein, in
Anderlecht, zodat de studenten
hem morgen in de bus of in de
Alma vinden. Hoe krijg je die
pagina vol. Misschien heeft Di-
dier, de fotograaf een idee voor
een foto; gelukkig is Bert om
2.00u nog eens komen kijken, en
één pagina minder te vullen. Op
de redaktie leek er nochtans
tekst genoeg, maar Bart heeft
zijn artikel niet af, enkel zijn
kruiswoordraadsel. Pascal had
ook tegenslag met die midden-
pagina, helemaal verkeerd gelay-
out, lostrekken geblazen: daar
mag morgen niets van te zien
zijn.

Vanaf vrijdag kan er al gezet
wçrden: wanneer iedereen afwisselend
enkele uren doortypt, is de tekst tegen
maandagmorgen gezet. Hopelijk krij-
gen we nieuwe zetters bij, want Mos
valt weg volgend jaar; hij zette meestal
een hele boterham. Zo'n opleiding op
de fotozetmachine duurt enkele dagen
(als het meezit) en dan kan je
onmiddellijk voor Veto beginnen zet-
ten. Sommige mensen zijn na een tijdje
niet weg te slaan van het "masjien"

Donderdagmorgen: Polleke wordt
wakker. Weer een week ronder woens-
dag, 't is tijd dat het vakantie is.

Vrijdagmiddag: de schaarse artikels
die al binnengekomen zijn, worden
nagelezen door een vroege redakteur.
"Hierover moet op redaktie gepraat
. worden, ik vind het niet goed, en veel
te lang." Het probleem zal zijn dat er
niet zo heel veel volk meer afkomt, nu
de blok- en eksamenperiode dreigend
opduikt. Om 16.00u begint de redak-
tie, of iets. later ; eerst evalueren we de
vorige Veto. "Hier en daar kon een
onderschrift iets duidelijker; waarom
kwam dit artikel toch op de voor-
pagina?, dat vind ik maar niks." Veel
moet er niet meer gepland worden op
lange termijn: het pausbezoek is
volgende week, er zijn akkreditaties
aangevraagd, misschien nog eens bel-
len of die er zijn. Didier doet de foto's,
Dirk blijft in het perscentrum.

Een netelig probleem is een artikel
over Veto zelf: de mensen duidelijk
maken hoe het er hier aan toe gaat.
Dat moet je eigenlijk zelf meemaken,
dat laat zich niet op papier zetten. Het
interview van vorig jaar met onszelf
vinden sommigen maar niks, anderen
vonden dat juist heel erg aanspreken.
De diskussie is nogal heftig; Didier
vindt de weekindeling van het Veto-
werk het beste om een konkreet beeld
te krijgen van wat er bij het maken van
Veto komt kijken. Dan dat maar. Wie
zal het schrijven? Ik dan maar.

Filip Huyzentruyt

Het beste uit de kring(?)bladen
wachten wij nog op? Hier komt de
Torreskrant. Na het traditionele voor-
af en het even traditionele inhouds-
overzicht (dit laatste gevolgd door de
erg 'grappige' zinssnede: dochters hou
uw moeders binnen), komen we bij de
echte inhoud van dit werkstukje
terecht.

nieuws en dan jawel, wie had dat
gedacht. Een echt artikel en dan nog
wel over de 'geen-raketten' kwestie.
Nogal sloganesk en flower-powerach-
tig uitgewerkt (waarom sleurt men er
toch altijd kommerciële suksesauteurs
à la Bernard Benson bij?) maar toch
leuk dat men eens wat verder kijkt dat
zijn/haar gang lang is. Daarna volgt
weer een bespiegeling over de gemid-
delde ... (zie hoger) waaraan we vanaf
nu geen woorden meer vuilmaken.
Wel nog even vermelden dat een
gedicht van vijf en een halve bladzijde
het nummer verder vult en dat Torres
niet beperkt blijft tot de Camilo. Naast
de St. Pieterskliniek is er namelijk nog
een filiaal (de 'ambassade') met een
eigen Torres binnenhuistelefoonnum-
mer. Leuk om weten en op die manier
hebben we dan toch nog iets bijgeleerd
bij het lezen van dit humaniora-
blaadje.

Zoals beloofd blijven we tot
de laatste akademische
minuut de kolommen van

dit blad teisteren. Bij gebrek aan
echte kringbladen zien wij ons
deze week genoodzaakt om onze
aktieradius even verder uit te
breiden. Gelukkig beperkt
schrijvend Leuven zich niet tot
de fakulteitskringen en vonden
we in één van onze talrijke
studentenhuizen een schrijfsel
dal de vergelijking met de 'echte"
kringbladen met grote onder-
scheiding doorstaat.

Het belangrijkste eerst: verslag van
de kernraad. Hieruit leren we dat het
verslag van de vorige kernraad werd
goedgekeurd, evenals de organisatie
van een TD, de aankoop van stickers,
de bar- en stripbibwerking en last but
not least het verschijnen van deze
laatste Torreskrant. Dit alles vormt
wellicht een juist beeld van de gemid-
delde interessesfeer van de even gemid-
delde student. Over dan maar naar de
verdere lulkoek, en die staat er in. De
wetenswaardigheden verzameld in een
echte roddelrubriek (originéél, waar
halen ze het), enige prentjes, stripbib-

Woensdagmiddag: onbestaande voor
de mannen van de nacht die Veto
ineengestoken hebben; de redaktie-
sekretaris is al op en gaat postzegels
kopen. Rond 17.00u komt Chris aan
uit Brussel, een kamionet vol Veto's,
8000 drukverse eksemplaren. Onmid-
dellijk beginnen vlijtige handen te
plooien, en postzegels te plakken.
Voor 19.00u moet Veto op het
postkantoor zijn, dan ligt hij donder-
dagmorgen in de bus. Dank u, post-

Het is klein, weinig uitgewerkt, (pseu-
do)humoristisch, rommelig geplakt en
pretendeert de exponent te zijn van één
grote familie (in de traditionele kriste-
lijke zin van het woord). Kortom, waar

De redaktie buigt zich over de
binnengekomen artikels en lezersbrie- Vanzwanske

)



IKOLUMN
Reagan heeft heel eenvoudig de
oplossing voor de werkloos-
heidsproblemen gevonden: steun
aan de werklozen verhindert ze
werk te zoeken. En nu maar
wachten tot Gol een soortgelijke
simplistische uitspraak doet.

000

Dat katolieken nog niet altijd
katoliek zijn wisten we al langer.
Zo bracht Filip Martens, vçor-
zitter van KVHV, uit naam van
Opus Deï een bezoekje aan de
Paus om hem een geschenkje te
overhandigen. Wachten tot de
paus in Leuven zelf kwam kon
niet, want de bisschoppen had-
den gevraagd geen geschenken
aan te bieden maar de som te
storten op een rekening voor
Ethiopië. De paus zal bij een
volgend bezoekje aan Ethiopië
het geschenk dan maar zelf
overhandigen.

000

Voor de boerenbond kwam de
bommelding als van de hemel
gezonden. Op die manier heeft
men alle verboden hormonen-
preparaten tijdig kunnen ver-
bergen.

000

Ook op de BRT heeft men er een
handje van weg om familieleden
op allerlei postjes binnen te
loodsen. Zo presenteren 'epigo-
nen' Stein en Kaatje, respektie-
velijk broer en zus van Bart
Peeters, het jeugdprogramma
'Alles kits'. Doe zo voort, bij het
bejaardenprogramma is nog een
plaatsje vrij ...

000

De gerechtelijke diensten van dit
landje moeten dringend leren
rekenen. Voor het niet betalen
van SOO fr. vredesbelasting wordt
er voor 165.000 meubelen in
beslag genomen. Bij de 500 fr.
komen er wel nog de vervoers-
kosten bovenop.

000

Linda Lepomme heeft alleen van
de Turkse jury punten gekregen.
Tijdens de repetities droeg ze
namelijk de anti-racistische bad-
ge. Dienst, wederdienst.

Personal
Computer
Initiatie

Tijdens de zomermaanden richt IBM
vakantiekursussen in voor studenten
aan de universiteit.

Deze kursussen gaan door in het
Manhattan Center (25ste verdieping),
Rogierplein, Brussel; en dit wekelijks
vanaf 15juli tot en met 13september,
uitgezonderd de week van de ISde
augustus.

De inschrijvings- en administratie-
kosten bedragen 3000Bfr. Er zal
voorrang gegeven worden aan de
eerste inschrijvingen. Je kan inschrij-
ven door bijgaande strook ingevuld te
zendenaan Mevr. C. Laurent of Mevr.
R. Liekens, bij IBM:

IBM - Belgium
Victoria Reginaplantsoen
1210 Brussel
02/214.24.78.

000

De eee hebben de rijkswacht
zelf de oplossing voor het terro-
risme in de handen gestopt.
Zolang de rijkswacht zwijgt over
de 'kommunikatiestoornis tus-
sen rijkswacht en brandweer'
zullen er geen aanslagen meer
volgen. Wie zei ook weer dat
zwijgen goud was?

000

De Bayer-man die op de pers-
konferentie overtuigend het met
titaandioxide vergiftigde water
dronk is schielijk overleden. Een
huiszoeking bij Greenpeace le-
verde niets op.

000

De studenten van de Madrileen-
se universiteit hebben Reagan
bedacht met de titel van 'Doctor
Horroris Causa'. Een leuk alter-
natief dat ook in Leuven zou
kunnen toegepast worden. Wij
kennen alvast een aantal perso-
nen die daarvoor in aanmerking
komen.

re~.:f:::~tJ9:a~
voor. haar filiaal te Leuven

dynamische, jonge, ondernemende,
kreatieve en vooral onbezoldigde me-

dewerkers (m/v)
1. redakteurs voor het schrijven van
artikels over sociale sektor, kringen,
kultuur, sport, vreemde studenten,
onderwijs en beleid, ekonomie, weten-
schap.
2. fotozetters voor het in kolommen
plaatsen van de tekst.
3. lay-outters voor het knippen en
inplakken van de tekst.
4. fotografen met eenjuiste kiek op de
dingen. __

Geen voorkennis vereist!
Gratis opleiding voorzien

Kans op promotie
Zich aanbieden op
's Meiersstraat 5 J

3000 Leuven
Tel: 016/22.44.38.L
000

De bekrompenheid in Vlaande-
ren is treffend. Na de Leuvense
brandbom bij het KVHV moest en
zou Antwerpen ook zijn brand-
aanslag hebben.

000

Rudolf Hess heeft ondertussen
laten weten dat hij het gebaar
van Reagan zeer op prijs stelde.
Tegelijkertijd beklaagde hij zich
over de overbevolking in de
Spandau-qevançenis. Hij ver-
klaarde zich sol idaristisch met
de Franse gevangenen.

000

Wegens de besparingen zal de
ASR een aantal nep-statuten aan-
nemen. Wie zei ook weer dat de
ASR geen statuten had?

000

De aartsengel Gabriël heeft gis-
teren het eerste spelletje wacht-
woord gewonnen.

Ik wens deel te nemen aan de kursus Personal Computer Initiatie
tijdens de week van (keuze aankruisen):

Nederlandstalig Franstalig
o 15 juli 0 22 juli
o 29 juli 0 5 augustus
o 19 augustus 0 26 augustus
o 2 september 0 9 september

Naam:

Adres: .

Telefoon: .

Universiteit: .

Ik betaal de som van .3000Bfr bij het begin van de kursus.
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000

Wätrou er gebeuren als '/exa-
tions voor de 841ste maal zou
gespeeld worden?

000

De CCC houdt blijkbaar geen
rekening met de openbare opi-
nie. Ze vinden het wel leuk. We
vragen ons dan ook af of de
betoging van de SP tegen het
terrorisme iets zal uithalen. In elk
geval snapt de BOB er nu
helemaal niets meer van: waar
moeten ze nu gaan zoeken?

Fietsen tegen
apartheid

Het Aktiekomitee Zuidelijk Afrika en
de Vrijwillige Internationale Aktie
organiseren i.S.m. het Leuvense
Fietsenatelier een solidariteitskamp
met het Zuidafrikaanse verzet.

Van maandag 5 augustus tot en met
vrijdag 16 augustus kan je, te Leuven,
samen met een tiental mensen fietsen
helpen ineenknutselen en bovendien
heel wat opsteken over de apartheids-
problematiek en de rol van België in
Zuid-Afrika. De fietsen zijn bestemd
voor de Solomon Mahlangu Vrijheids-
school (Somafco) in Mazimbu, Tan-
zania. Somafco is een opvangcentrum
van het ANC, waar Zuidafrikaanse
vluchtelingen en hun kinderen een
opleiding kunnen genieten.

Om aan het werkkamp deel te
nemen hoef je niks van fietsen af te
weten, daarvoor kan je op de hulp van
onze technici rekenen. Interesse in de
apartheidsproblematiek is echter wel
een voorwaarde. Om praktische rede-
nen is het werkkamp beperkt tot
Nederlandssprekenden. Inschrijven
kan je bij VIA door het storten van
1250fr. op rek.nr. 001-0565775-50.
Voor meer informatie:

VIA
Venusstr. 28
2000 Antwerpen
tel. 03/2319177

of AKZA, BI. Inkomststr. 115, 3000
Leuven, tel. 016/201478.

Oproep: voor het werkkamp is
AKZA op zoek naar gratis oude fietsen.
Kan je ons helpen, bel dan boven-
staand nummer. Indien nodig komen
we ze zelf ophalen.

1

000

In Leuven biedt men de studen-
ten een nieuwe service aan: men
kan nu ook al copies ontlenen in
de Copytheek.

000

Bij xcco heeft men on~ekt dat
de aandeel kaarten worden door-
gegeven van vader op zoon.
Lakoniek kommentaar van Pol-
Iers: "het duurt toch geen twintig
jaar om een baby te krijgen".
Men vergat er wel bij te denken
dat de babies ongeveer achttien
moeten zijn om aan de KUL te
kunnen studeren.

000

Er is weer reaktie gekomen op de
rode kop van Veto. Geloof het of
niet, maar rood is de goedkOOp-
ste inkt.

Publikaties
Voor meer informatie over de studiefinanciering kan je steeds
terecht op de Sociale Dienst, Bogaardenstraat 1.

Je kan er ook de geaktualiseerde brochure Dag Unief. wat nu?
krijgen voor 20 Bfr. Deze brochure vind je ook op de permanentie
van de ASR, 's Meiersstraat 5. Daarnaast kan je er ook de publikaties
van Sociale Raad vinden:
- Het huwelijk van Numerus Clausus en Forfaitaire betoelaging

(nieuw) 20 Bfr
Alma, to be or not to be (nieuw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bf~
Sociale Raad, een noodzakelijk kwaad gratis
Nieuwe drempels tot de universiteit 20 Bfr
Neen aan het wetsontwerp Gol 20 Bfr
Studiedruk (kringraaduitgave) 20 Bfr

Veto in de bus
De lezers die niet kunnen wachten tot september om hun
abonnement op Veto te hernieuwen maar minstens met die
zekerheid- op de vakantie toe willen stappen, kunnen nu al
intekenen, wie weet zijn er zelfs voordelen aan verbonden
(prijzen, reizen, het is maar een tip van de sluier). Je kan
onderstaand strookje vergezeld van de passende som geld
opsturen naar 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven, of eenvoudiger
nog, stort op ASLK 001-0959719-77 met vermelding abo Veto
85-86. Wie studeert betaalt 150 Bfr voor 30 nummers, niet-
studenten hebben de Veto reeds voor 250 Bfr in de bus en
personen die de goede zaak willen steunen, mogen vanaf
500 Bfr schenken (meer is welkom).

Om u in te lichten over de reële kostprijs van een
abonnement: die bedraagt aan de huidige posttarieven
235 Bfr.

Naam: : .

Adres: ~ .

Aggregatie
AKADEMISCHE RAAD - Proffen
mogen ook wel eens diskussiëren,
dachten de studentenvertegenwoordi-
gersop'dè AlèäciériiischeRaàa,en diiS
trokken ze naar de vergadering van 13
mei jl. met een diskussienota over
aggregatie. Over de inhoud van deze
nota verscheen in het vorige Veto-
nummer al eenartikel. In het kort ging
het voorstel over de mogelijkheden
i.v.m. een vijfde jaar en het standpunt
van Kringraad hiertegenover. Daar-
naast stipuleerde Kringraad eenaantal
te volgen krachtlijnen bij het uit.
bouwen van een goede lerarenoplei-
ding.

De reakties van de dekanen op de
nota waren niet onverdeeld positief.
Een lid van de vergadering stelde dat
het onderwijs voor het ogenblik te
weinig perspektieven biedt om goede
leraren op te leiden. Iemand anders
had het over de voorrang van margi-
nale keuzevakken op eengoedeaggre-
gatie. Nog een ander stelde dat het
weinig zin heeft zich te bekommeren
over een goede opleiding omdat het
vak toch pas in de konkrete praktijk
geleerd wordt.

Het belangrijkste element in de hele

diskussie was echter het besluit om de
hele inhoudelijke diskussie door te
spelen naar het ICA (de Interfakultaire
Commissie voor Aggregatie), dat dan
maar op een volgende vergadering
advies moet uitbrengen. Wanneer dat

recies zal gebeuren is niet duidelijk,
want het ICA vergadert slechts drie
keer per jaar en heeft haar laatste
vergadering van dit akademiejaar al
achter derug. Alles laat uitschijnen dat
er voor '86 op de Akademische Raad
weinig over aggregatie zal gepraat
worden.

Op de agenda van 13 mei ook nog
een punt over eksamenvrijstellingen.
Hier lijken de zaken gunstiger te
evolueren. Het door Coens geëiste
akkoord tussende.verschillende uniefs
is in de maak en de KUL 'lal de laatste
zijn om stokken in de wielen te steken.
Mocht de nieuwe wet i.V.m. vrijstel-
lingen er komen, dan dient men toch
niet uit het oog te verliezen dat die wet
in ieder geval slechtsgeldig is voor een
jaar. Daarna staat het vrijsteIlingen-
systeem opnieuw ter diskussie. Waar-
om weet geen kip.

Noteer tenslotte ook dat vanaf
volgend akademiejaar toga's en baret-
ten te verkrijgen zijn via de unief met
een reduktie van 50%. Twee kopen en
één betalen dus. Of is het leven
misschien niet al duur genoeg? (RL)

o 250 Bfr

Beroep: ..

o 500 Bfr0_150 Bfr
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ZOEKERTJES
• Eens te meer: schattige jonge poes-
jes. Gratis te bekomen op Q. Metsys-
plein 13 (nabij rijkswacht).
• 20j. student, mens, daagt nt. te
vinden poëtisch meisje uit zijn 'dia-
logen' van woorden te komen voor-
zien. Vereiste kwalit. : echte ogen
hebben om mee te praten. Schr. nr. BI.
Ink. 154. L. de lef.
• Geef 500-1000 fr. voor oude/
kapotte Honda Camino. BI. Inkomst-
stro 98. Tel. 231167 (Dirk).
• Waardebon: vliegtuigreis 4000 fr.
(Sunair). Geldig tot 30 sept. aan sterk
verminderde prijs. Geert Ostyn, Kard.

Mercierlaan 22 (5). Eventueel briefje
achterlaten.
• De Bierkar zoekt studente om 's
morgens te kuisen en eventueel te
tappen. Parkstr. 2.
• Nog vrij: I kot. Geen huisregl. Niet
ver van Heverlee station. Voor kreatief
persoon. Genre: Black is beatiful.
Toppunt: als hij/zij ook nog houdt
van modo dance & minima I music.
Kaat, Groenstr. 51, 3030 Heverlee.
• GDW-er zoekt (liefst) meisje om
samen te repeteren op tenorsax. Erva-
ring gewenst. Tijdstip af te spreken.
Miehels jan, K 445 in H. Geestkollege.

• EEF-synthesizer (kfr. kursus in
Stuc) te koop. Garantie, gloednieuw.
Prijs o.t.k. Kontakteer Dirk, Vaart-
straat 64 of tel. 014/512939 weekend.
• Paraplu gevonden in Maria-There-
siakollege op 17 mei. Terug te be-
komen bij Philip Lemmens, Burge-
meesterstr. 16.
• Gratis kleine langharige poesjes.
Z.w. VeerIe, Parkstraat 202. 015/
514693.

Reuzekruiswoordraadsel
I, , , , 1
2
3
4
5

9

10
11
12
13

14r--t-1
15~
16
17

18

19

20, I I I I
21
22
23

Horizontaal
I. Tijdvak van 1815-1850 met heersende stijl van
behaaglijkheid en huiselijke degelijkheid - oerwoud-
dieren ; 2. wagen - begin van heelal - in Brussel
terechtgestelde graaf; 3. roepnaam voor Zebedeus-
lange klank - op één na oudste tijdperk van het
Tertiair; 4. muzieknoot - Chinese leider - Neder-
landse stad - Redde uit de nood; 5'. tijdschrift-
kreet van verwondering -lange klank; 6. korruptie-
affaire in USA - dwarshout; 7. Ierse guerilla -
Engelse zee - Charon; 8. loste - vernieuwd
secundair onderwijs - beginnend plantje - in-
sprong; 9. anagram van "Hoers" - lossen van een
wagen - notarieel papier - voorzetsel; 10. per-
soonlijk voornaamwoord - drankgrondstof - van
een alleenheerser; 11. kreet van verwondering - dier
- ex-kardinaal - muzieknoot - terugtrekkend
water; 12. voorzetsel - stripfiguur - ingenieur-
nummer - naamloos - stuk ingewand; 13. Duitse
beruchte legerafdeling - letterkeer van "Diana" -
afstandsmaat - anagram van "Jesse" ; 14. tocht-
vorm van water - en andere - slungelachtige jongen
- loop; 15. muzieknoot - voorvoegsel dat drie
betekent - Chinese afstand - dier - slee;
16. negatieve beïnvloeding - stem - populaire
naam van gevangenis; 17. kreet van pijn - niet straks
- naschrift - jongensnaam - meisjesnaam;
18. Frans persoonlijk voornaamwoord - vuurafval
- vredesbeweging - omhulsel - bijzonder lager
onderwijs; 19. triomfeert - meisjesnaam - kleine
brandende stokjes - dier; 20. woed - persoonlijk
voornaamwoord - einde - vier letters uit "daalt"-
worm; 21. anagram van "mestte" - verorberde -

knecht - goedkeuring; 22. lidwoord - levendig -
zware - kade; 23. daar e= schuilzeilen - Brusselse
gemeente - onderricht.

Vertikaal
I. Zak - snelstromende waterlopen; 2. twee klin-
kers - komputerfirma - lidwoord - vuurafval ;
3. kunstwerk' - europarlementslid - getal -
Russische ja - vocht; 4. vonnis - trek - leervan
Zeno; 5. vis - dwarshout - bestaat - Rooms-
Katholiek - springstof; 6. anagram van "boor" -
oorlogstoestand; 7. vergezellend - fiktief feestdier
- meisjesnaam; 8. meisjesnaam - onder andere-
schoons - notarieel papier; 9. persoonlijk voor-
naamwoord - moeder - muzieknoot - ving;
10. lichaamsdelen - drie letters van "kind" - dier
- langs de anus - binnen; 11. dwarshout - ziekte
waarbij te weinig kalk in de beenderen komt - kapot
- Spaanse kreet; 12. waterophoping - chirurgie-
notarisdokument - familielid; 13. nutteloze stoffen
- Frans lidwoord; 14. muzieknoot- Nederlands-
vervolgens - muziekgenre ; 15. sneeuwhut - ver-
engelst weglaten - voorspellend ritueel; 16. voor-
zetsel - woed - zustersgebouwen ; 17. handelt -
klachtkreet - twee letters uit "ras" - te late;
18. kunstenaar - letterkeer van "hol" - kreet van
pijn - verorberde - afstandsmaat - voegwoord;
19. letterkeer van "toch" - indianengebied -
letterkeer van "ABOS"; 20. ovaal - Belgisch
politikus - voormiddag - lichaamsdeel; 21. eerde
- naschrift - van het grondgebied; 22. Nederland
- muzieknoot - Latijnse "zich" - dreigend gegrom
- verorbert; 23. erachter - slager van edele dieren
- boom.

-------,ï~--------ZOEKERTJE:-grat~:--I
I
I
I
I
I
I
. I
I

I _L _

DI' redaktie behoudt zich recht "oor om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5

• l&€Z.O c ~ T : 2. 0 e \<.. é R- IT r e s • 11' e
P L Ft ~ T s é .., V ~ ~ A ~ s e ? ,. ~ M ~ é !t- I V
11 e r 1> e S T e S T' I.l. ~ e tJ ,.. e w lAl e e- I<. " L- ~l> •
• ~ 1) 1 G .; ~ e )( J IA E E L CS € F tt I..l S r R- f;' (3 ~ ~ IJ
(s G L t e- V G T E- O ~ T ~ 0 lA. 'b e lJ

--

Naamsestr. 40.
• Te koop: surfplank windglider
highfun (goede staat). Z.w. M.-There-
siastr. 18 Leuven. Jan Van Kelst
(bovenste bei).
• Te huur: mooie rustige zonnige
kamer. CV. Aparte toiletruimte met
koud en warm water en WC voor juli
en augustus, evt. vr. 2 pers. Z.w.
Delaunoislaan 23 Heverlee, tel. 016/
234877 na 18u.

• Recyclage: oud papier, steeds wel-
kom op buurthuis 't Lampeke, Ridder-
stro 210.
• Gewetensbezwaarde gezocht voor
jeugdatelierwerking met kansarme
jongeren en opstarten van jeugdhuis-
werking. Inl. Buurtwerk 't Lampeke,
Ridderstr. 210, Leuven. Tel. 238019.

• De U.P. likwideert kerkstoelen om
nieuwe te kunnen kopen. Voor 250 fr
neem je een mooie oude stoel mee.
Iedere woensdag na de mis 18.15 u in
de O.L.Vrouwkerk. Ook zaterdag
18.15 u en zondag 11.00 u.
• Ben twee kanaries kwijt. Nero is
geel en Cleo is wit met gele vlekjes op
de rug. Terug te bezorgen bij Brigitte
Thijs, Blijde Inkomststraat 36 tegen
een kleine beloning.
• Gezocht: onbemeubeld kot (vanaf
I oktober) Z.w.t. Kard. Mercierlaan
nr. 34 K.13.
• Bril verloren. Terug bezorgen tegen
beloning bij M. Engelen, studenten-
home Terbank, kamer 203, Celes-
tijnenlaan 70, 3030 Heverlee.
• Gezocht: mensen die volgend jaar
eens lekker mee willen vetoën. Zich
aanbieden bij bureel blad, 's Meiers-
straat 5, 3000 Leuven, 016/22.44.38.
Er is geen losprijs voorzien.

• Te huur: semi-studentenhuis gele-
gen Parijsstr. 38. Bezichtigen: vrijdag
18-19u (bellen op naam van Bottu).

• Gezocht: tussenring van Pentax
(ME bayonetsluiting) naar te Ie Vivi-
tar TX 400mm. Prijs o.t.k. Z.w.
Filiep Spinnewyn, E. Vlieberghstr. 6
bus 3, Leuven.
• Wie wil er een goedkope vakantie
bij Vlamingen in de Franse Pyrenee-
en? Informeer bij Peter Adriaensen,
Lakenweverstr. 12, leuven.

• Te huur: 2 kamers in gemeen-
schapshuis. Ongemeubeld. Bergstr.
Z.w. Naamsevest 14, bel Deneyer,
woensdag tussen 20u en 22u.
• Dameshorloge (wit bandje) ver-
loren. Terug te bezorgen tegen belo-
ning Ravenstr. 49.

• Gezocht: 5 kamers of gemeen-
schapshuis voor 5 personen voor
volgend jaar. Z.w. Kathleen Vervaeke,
Tervuursevest 115 Heverlee blok A
Iste verd. K16.

• Er zijn er die zich aan afspraken
houden en anderen niet. Mijn eerbied-
waardige kollega Johannes alias de
23ste kan er van meespreken. Hiermee
groet ik 2 van zijn harem. Adrianus 6.
• Gezocht: kamer in gemeenschaps-
huis met sociale sfeer. Liefst in 't
centrum. Z.w. of schrijven: Pjotr, Th.
Morus, Tervuursevest 117, 3030 He-
verlee. Gang CI2, Kamer 226.
• Gezochd: iemant die dt-fouden kan
verbederen in mijn eintwerk. Z.w..t.
Van de Wijgaerd, T., 5de Liniestr. 123,
Rodselaar-bos,

• Gevonden op 22 mei: blauw-wit
lenzendoosje zonder lenzen tussen
Pius X en Thomas Morus. Afte halen
bij: Bert Malliet, Cité Arenberg, blok

·5/0. Namiddag liefst.

Vakantieregeling
's Meiersstraat

Vanaf juli staat de permanentie van 's
Meiersstraat 5 elke namiddag van 14
tot 18 uur open voor kopies, uitleen-
dienst, offset-, stencil- en zetwerk.

Katechetika
• dinsdag 25 juni tot do 27 juni:
kringweekend met alle .nieuwe
medewerkers.
• donderdag 27 juni: deliberatie-
TD.

14.00 U. BALLET Frle StenuIt brengt In de ban "an de ring in Stads-
schouwburg. Inkom 150.

20.30u. FILM The treasure of the S/erra Madre van John Huston (1947) in
Aud. Ves. Inkom 50/70. Org. DAF.

Zaterdag 25.mei
22.00 U. TERRASFILM aan 't Stuc elke dir'.'Sdag, donderdag en zaterdag tot

29 juni. Gratis. Zie voor volledig programma in deze Veto. Org. Kura.

Zondag 26 mei
14.00u. WANDELING te Florennes met zicht op de rakettenbasis. Vertrek

vanaf Florennade, Route Charlemagne 20, Rosée. Eveneens op zondag 23
juni, 27 juli, 31 augustus en 28 september.

Dinsdag 28 mei
20.00u. TEATER In en uit van D. Benfield. Door M.M.T. in Stads-

schouwburg.

Maandag 3 juni
18.00BETOGING Potten en pannenoptocht tegen de raketten en misbruik

van voorlopige hechtenis. Vertrek Ladeuzeplein. Eveneens op maandag
1 juli, 5 augustus, 2 september. Org. Rakettenvergif en VAKA-Leuven:

Woensdag 5 juni
13.30 U. PLENUM .Hervormlngen "an de fiskaliteit door J. Verschoten, Van

Evenstraat 2A, 1ste verdieping, seminarielokaal 4. Org. Polekar i.s.m.
Dialoog.

TENTOONSTELLINGEN
't GEFLATTEERD PORTRET, Ravenstraat 21-23: Instants van Jan Vier-
straets. Tot 31 mei.
DE WITTE TELPERION, Naamsestraat 46: Jean De Bolle met schilderijen,
tekeningen, etsen en kollages. Tot 7 juni.
EMBRYO, Naamsestraat 49: Hedwig Luyckx: olie, akwarel en email. Tot 31
mei.
In juni en juli: tentoonstelling Amnesty International.
TENTOONSTELLINGSZAAL, L. Vanderkelenstraat 30: kunstschilder L.
Sieveke. Tot 31 mei.
HUIZE DE JONGE JACOB, Lei 19: Keramiek van Tsjechische kunstenaars:
H. Pruhrabkova en K. Pauzer. Tot 30 juni.


