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ik wil een krat!
Een stad in de 20e eeuw; iets waar iedereen
zich wel eens over ergert. Een beeld dat een
paar glazen torenkasten weergeeft met daartussen
brede donkere macadamlanen. Hier en daar wat
half opengereten huizen, bulldozers d~e het ter-
rein nivelleren om nieuwe torens de hoogte in
te sturen: buiten de stadskern zinloos inge-
.pllllte.....1Qci~oolll'~ijk.en.-i'Ld~ sta
waarloos~rotten.

We willen iets dieper ingaan op de ontwikke-
ling van onze steden en het beleid dat daar-
aan ten grondslag ligt en dit dan speciaal
eventjes bekijken voor Leuven.

Voor Leuven zijn er twee probleMen op het
huisvestingsbeleid die centraal staan, nl.
de stad verder uitbouwen als regionaal centrum
en het prObleem van de krotopruiming. Daarnaast
heeft men nog de problemen en manipulaties van
de Boerenbond en de Stella , en last but not
least de universitaire bouwpolitiek.

Oe socialistische schepen Tobback meent dat de
stad leefbaar kan gemaakt worden als ze kan
opgevoerd worden tot 40.000 inwoners. Dit is bin-
nen en eventjes buiten de ring slechts mogelijk
door overal promotorbouw neer te planten.
Oe ervaring leert ons dat promotorbouw syn'niem
is met afschuwelijke blokken, zeker van buiten
bekeken, om nog maar te zwijgen over de woon-
aliteft van dergelijke monsters. (Denk nu

nfet dat we lijden aan een Amelinckx-syndroom,
kijk gewoon zelf rond je...).
De promotoren laten die kans dus niet voorbij-
gaan en plannen overal "dure" (5000 tot 10.000
frank per maand) appartementen. Oe afzet voor
dergelijke appartementen is verzekerd want de
unief, de boerenbond en de universitaire kli-
nieken leveren huurders met een hoge huurwaarde
d.i. mensen die een hoge huur kunnen betalen
voor h-n woning (assistenten, professoren,
hogere bedienden).
Ook de E5 biedt de mogelijkheid aan ambtenaren
en hogere bedienden om in Brussel te werken
en in Leuven te wonen. Zij kunnen het zich ge-
makkelijk permitteren om met de eigen wagen naar
Brussel te gaan werken. Dus zien we dicht bij
de afritten van de E5 die reuzen uit de grond
komen (zie de gebouwen van Van Wezel achter de
witte paters) en op alle stukjes waar enigzins
kan gebouwd worden, zetten ze blokjes neer (in
het Redingenhof aan de tlaamsepoort).

Dat de staat daar duchtig aan mee werkt, be-
wijst het nieuwe gewestplan (dat iedereen nu
op het stadhuis mag gaan inkijken). Daar zien
we dat het kruispunt van de ring en de E5 (-
een steenmassa van wegen met hier en daar wat
groen) aangegeven is als groene zone en het stuk
bos dat eventjes verder langs de E5 ligt opgege-
ven is als bouwgrond, want daar wordt nu al ge-
ruime tijd een Ame1inckx gepland.
Haar dit alles brengt een vervelende zaak mee
voor de stad,nl in de stad Leuven bestaan nog
enkele volksbuurten. Op de kaart van de Natio-
nale Maatschappij van de Huisvesting staan
die grotendeels rood gekleurd, wat wil zeggen:

saneringskernen. Dat woord wordt blijkbaar al
enige jaren gehanteerd om wijken plat te gooien
en daar dan luxeappartementen in te planten.

Enkele jaren geleden is de stad, met hetoog op
zijn uitbreiding, begonnen met de kotopruiming,
maar nu stelt men vast dat het probleem nog
veel komp1exer is geworden. Schepen Tobback:
We riskerlJn niet a1.l.eenMt aantal krottlm ov.r
te houden dat Nstontl·. IPICUU''''' riskeNn van h•• 1.a. stad te aun ov.rgaan in 41n groot proces

En tenslotte de universiteit. Niets kan de
prestigieuze bouwpolitiek van de universiteit
in de weg staan en dus lag de weg voor ont-
eigeningen en huisuitdrijvingen van minder-
begoeden weer open! Zie maar naar het
Groot Begijnhof, Wijsbegeerte en Letteren, en
dacht u misschien dat het toevallig is dat
Cami110 Torres in een arbeieersbuurt ligt?

Zeker als men doorgaat op de ingeslagen weg,
zal de stad Leuven in een minimum van tijd
totaal "verkrot" zijn.
Als men een politiek voorstaat van vlaksanering,
dwz totale afbraak van een buurt om die nadien
met nieuwbouw terug vol te bouwen, dan is het
normaal dat een stad verkrot. Men gaat aan
vlaksanering doen in een buurt waar de grond
goedkoop is en liefst in een verouderde buurt
omdat daar het minste weerstand te vrezen is.
Dat zijn dus buurten die men moedwillig laat
verkrotten om ze te kunnen platgooien.

Maar dat is niet eens nodig, laat staan rede-
lijk! U zou kunnen opmerken dat het opruimen
van krotten een gezonde bezigheid is, maar
wij betwijfelen dat. Het staat vast dat de
meeste krotten gerestaureerd kunnen worden voor
2/3 van de prijs van een nieuwe woning. En het
is ook zo dat appartementen van promotoren (bij-
na) altijd te duur zijn voor de vroeger be-
woners van de buurt. Kortom, de politiek
van sanering zoals die te Leuven en in andere
steden wordt toegepast, is anti-sociaal en
oneconomisch tegelijk. Het kost de gemeen-
schap heel veel: de bu11dozermetode is een
zeer dure oplossing en de armste bewoners
worden uit hun huizen en hun buurt verdreven.

Alleen levert het enorme winsten op voor
de promotoren en dan spreken we nog niet
over het feit dat men, om het mooi te zeg-
gen, "nieuwe krotten" in de plaats zet, en over
ee weerslag van zo'n appartementendozen
op de mens.
En toch blijft Tobbach zeggen dat een sanering
ALTIJD ergens pijn moet doen. 1 bl 2vervo g op z.

1j,demokraties verkozen verantwoordelijk
en van de versc~llende fakulte1tskringen
aan de K.U.-Leuven,hebben besloten tot de
aksie over te gaan.
e hebben geen andere keuze meer;de wette

11jke wegen zijn platgelopen,perskonferen
81e~_$~~~~enLP_~lementaire vr~~ld
en ru ee beant;wo6ra.
Het is nu einde februari en nog steeds
zijn de studiebeurzen niet uitbetaald, in
vele gevallen zijn de formulieren zelfs
nog niet verstuurd.
Niemand weet op dit ogenblik wanneer de
studiebeurzen willen worden uitgekeerd-
desember werd januari,februari-juni,zoals
juni wellicht september zal worden-me-
mand weet of ze wel ooit zullen worden ui
tbetaald.De overbelasting van de Rijks-
dienst voor studietoelagen is, misdadige
nalatighe1d gebleken.Een klimaat van onze:
kerheid wordt bewust gekreeerd,gehanteerd:
maatregelen werden uitgevaardigd en onge-
daan gemaakt,informasie wordt stelselma-
tig geweigerd.De mist wordt alsmaar dik-
ker.
Ondertussen 1S de toestand voor de finan-
sjeel minder begunstigde studenten ond.~
ons ronduit dramaties,nu ook de sjos1ale
dienst van de unief al sinds weken niet
meer in staat is de aanvragen-voor "voo"r-
schotten op stud1ebeurzen gunst1g te be-
antwoorden.De eerste studenten hebben al
hun kot opgezegd andere zoeken radeloos
naar een job, een b1jverdienste.
Voor velen-al dan niet begaafde-humanio-
ra studenten zal voor volgend jaar de
toegangspoort voor de universiteit geslo-
ten bHjven.
Daarom hebben we besloten tot de harde
akhe over te gaan .De reger1ng moet voor
haar verantwoordelijkheid geplaatst wor-
den.We zullen niet dulden dat het recht
op onderw1js voor 1edereen - één van de
grondwettelijke rechten van onze maat-
schappij-zal afgebroken worden ten nade-
le van de finansieel minder begoeden.
De demokratisering van het onderw1js ligt
ons te nauw aan het hart opdat we zouden
nalaten,onze solidariteit te scherpen
tot massale strijd.De bedoel1ngen van de
m1n1sters zijn immers maar al te duidelijk
Ze w11len de universite1t omvormen tot
een research-pale1s voor de meest begaaf~~·
den.De minister zegt immers n1et te be-
grijpen waarom de stud1ebeurzen naar de
finansieel m1nst begunstigden te gaan in
plaats van naar de verstandelijk meest be
gaafden.Het 1S onze taak de minister des-
noods door harde strijd,tot de rede te
brengen.
Ondertussen werkt de tijd ons echter 1n
ons nadeel.De examens zijn in zicht,de
studiebeurzen niet.

1 vervolg op blz.2



beurzen - vervolg van blz.1
Daarom stellen wij d1t ultimatum:
uiterl~jk voor 1 maart verwachten wij van
de mi~ster een antwoord op de volgende
vragen:

10.Wanneer zullen de studiebeurzen uit-
betaald worden ?
Hierbij e~sen wij dat dit v~~r Pasen
gebeurt.

2° .Zal al dan ~et het stelsel van de
studiebeurzen in de toekomst gehand
haafd blijven?

We zullen geen glimlach,geen afwijkend
antwoord,geen platvloerse demagogie aan-
vaarden.
Ale de minister de doodstrijd van de de-
mokratisering van het onderwijs heeft in-
gele~d,zullen wij niet achterwege blijven
We hopen daarbij niet alleen te staan.
Daarom roepen wij iedereen op tot een
ALGElIIENE SCHOKSTAKING op DONDERDAG 6 MAART
en tot een massale deelname aan de MARS
OP BRUSSEL die dezelfde dag om l0.3Ou zal
vertrekken.
De aanval is nog steeds de beste verded1-
gl.ng. KRINGRAAD

ik wil een krot
vervolg van blz.l

Hoe winstgevend krotopruiming wel kan zijn
voor promotoren zien we in de Ravenstraat en
op het Redingenhof.
Sinds jaren is het stadsbestuur van Leuven
bezig de wijk "de Bruu1" krot te verklaren:
lang voor het plan goedgekeurd en publiek
gemaakt werd, kon men vermoeden dat er een
nieuwe weg door de Bruu1 zou getrokken worden
en dit aan de hand van een kaartje van de
krot verklaarde woningen. Het verhaal kende
volgend slot: op 5 minuten tijd besloot het
stadsbestuur van leuven drie Amelinckx-
blokken te laten neerpoten op de plaats van de
andere buurt.
Een li'~tstc Dpmcr!d!!; daarcvce, :o::r.igC!blf n
optfmsten denken dat iedereen een Ame1inckx
gemakkelijk kan betalen (nogmaals, we spreken
niet over de woonkwaliteit). Wel, uit officiële
cfjfers van het NIS blijkt dat 1.400.251 mensen
in België onder de armoed~grens leven (cijfers
van 1969). Dat is 14% van de bevolking. Men
begrijpt dat veel mensen die uit een stadsbuurt
verdreven worden (tot 2000 Fr. huur) financieel
onmogelijk de huur van een Ame1inckx kunnen dra-
gen.

Het zijn niet alleen de promotoren die het stads-
beeld in Leuven bepalen, maar ook de twee grote
bedrijven, Boerenbond en Ste11a hebben een
reële impakt op het stedelijk milieu. Toen de
Ste11a geen uitbreiding meer vond in de stad,
na heel het noordelijk deel ingepalmd te hebben,
zochten ze over de ring hun uitbreiding.
De Boerenbond deed het anders: toen ze uitbrei-
ding wilde, stelde ze de stad voor een dilemma:
ofwel zag ze een

ofwel ging ze weg uit de stad en zag de stad
een heel deel inkomsten verdwijnen, ofwel
bleef ze in de stad, maar dan moesten nieuwe
BPA's (bijzondere plannen van aanleg) goed-
gekeurd worden waarbij de toegelaten bouw-
hoogte aanzienlijk opgevoerd werd. U kan al
raden wat de stad verkoos: het laatste na-
tuurlijk.••• a. _ ' __:oL

SOSJALE TOESTAND IN

rnIID1~1
Dit artikel is geen bladvulling. Verscheidene ar-
tikels in vorige Veto's en in de rest van de pro-
gressieve studentenpers hebben reeds aangetoond
dat de universitaire aktie, evolutie en problema~
tiek een schakel is in het globale maatschappelijk
en politiek bestel.

Als de universiteit en de studenten in het ver-
leden al te dikwijls ~doch infeite scijnbaar) een
ivoren toren van kennls en wetenschap betekende,
dan is dit geen toeval. Het lijkt er integendeel
sterk op dat men altijd de studenten van de werke-
lijke problemen en de strijd in onze samenleving
heefr willen afhouden. Elke aktie die zich recht-
streeks richtte tegen één of ander maneuver van
hogerhand werd afgeschilderd als het werk van be-
ropesagitatoren, al dan niet betaald door Moskou
of Peking (Zie aktie VDB).

De buitenwereld is voor vele studenten iets wei-
nig realisties, juist omdat menig student in een
weinig rea1istiese situatie leeft op sommige gebie-
den: geen gezinsleven, geen dwingende verplichtin-
gen inzake dagindeling. Toch worden velen, door
het vele werk dat ze aan hun studies, kolleges,
seminaries, thesis enz. moeten besteden, verhinderd
bv. dagelijks oe krant door te nemen.

Wij willen er iets aan doen met VETO en ervoor
zorgen dat de relatie maatschappij - unief welke
wij leggen, geen holle frase blijft. Daarom wilden
we nu en in de volgende Veto's een overzicht
geven van de sociale toestand in België, zeer
dikwijls uitgaande van de situatie hier aan de
unief.

Wij denken dat de idee goed is, aan u om
kritieken te geven of eventueel mee te werken.

Wie sociale toestand zegt, zegt arbeidersstrijd.
De arbeidersstrijd is in de kennis van vele studen-
ten een blinde vlek. De meesten kennen "dé ar-
beider" zoals hij thuis bij hen in de buurt
woont, los van de fabriek en alleen gezet
met "zijn huis, vrouw en T.V.". Zij kennen
m.a.w. de arbeider slechts op die plaats waar
hij uit het werkmilieu is gerukt en in een
k1einburger~ijk-knOsse woonsituatie is ge-
plaatst. Dat is bedrieglijk: willen we de
arbeidersecht leren kennen, dan moeten we

,kijken naar de fabrieken, waa~ de arbeiders
de uitbuiting aan de lijve voelen, waar ze
samen zijn met hun werkmakkers, waar de geest
van solidariteit veel hechter is. De woonsituatie
van vele arbeiders heeft niet zo'n onschuldig
karakter: de arbeider wordt als een individuutje
alleen geplaatst om zijn strijdbaarheid af te
koelen en hem te sussen.De gebeurtenissen in
de fabrieken bewijzen dat dit de essentie niet
is in de arbeiderswereld..
24 februari 1975: Charleroi: 40.000 arbeiders

op straat tegen de werkloosheid, voor het recht
op tewerkstelling in eigen streek, tegen de
fabriekssluitingen. 40.000 arbeiders tegen de
ondernemingen en hun staat die de krisis willen
afwentelen op de werkende bevolking.

Dit staat niet alleen:
enkele dagen vreeger kwamen in Luik tienduizende
arbeiders op straat, op een moment dat er in heel
het land stakingen en verzet zijn tegen de
Kol1ektieve Arbeidsovereenkomst.

Hier volgen enkele voorbeelden uit de lange
reeks.
o 9 oktober: de direktie van Ford Genk ontslaat
een delegee, Theunis, omdat hij op 11 september
een schokstaking aanvoerde tegen het systeem van
verplichte ko1lektieve rusttijd. Wanneer de ar-
beiders naar het W.C. moesten sprongen zgn.
"reserves" in voor max. 10 minuten. Om kosten
uit te sparen had de patroon deze reserves
weggenomen en om bv 9 uur was er nu ko1lektieve
"W.C.-tijd" (stel u voor in een fabriek van een
6000 man!). De Forddirektie weigerde dit stakings-
uur te betalen en op 12 december (net als 7 en 8
oktober) organiseerde Theunis nieuwe schokstakingen.

Toen hij werd ontslagen haalden de Fordarbeiders
hem weer binnen ondanks het verzet van de rijks-
wacht en de Ford-privémi1itie.
o 13 november: Brugeoise-Nive1les: schokstakingen
tegen de slechte werkomstandigheden.
o Glaverbel-Zeebrugge: nu reeds 300 arbeiders en
22 bedienden afgedankt.
o maandag 25 november: begin van de derde stakings-
week in Elefant-Genk tegen de sluiting en voor
loonsverhoging.
o vrijdag 15 november: De Beucke1aer (Herentals)
dankt 100 arbeiders en arbeidsters af.
o 20 januari: de Antwerpse chemie- en petrol-
arbeiders doorbreken de 4% loongrens van 01effe
door een loonsverhoging van 10 fr. De chemie- en
petrolarbeidess blijven verder strijden voor 20 F.
tegen de levensduurte.
o vanaf woensdag 15 januari wordt Glaverbel-Gi11y
bezet door de arbeiders tegen de sluiting. Deze
staking en bezetting duurt nog steeds voort.
o in de metaal sektor kwamen steeds meer arbei-
ders in verzet tegen het nationaal akkoord. In
Boel-Temse organiseerde de delegatie tegen de wil
van de vakbondsleiding in een referendum. Uit-
slag: wij eisen geen 6, maar 15 Fr.
o maandag 17 februari: begin van de 7e stakings-
en bezettingsweek in Glaverbel.
o en begin van de derde week van de bezetting van
Val St. Lambert tegen de door de staat voorge-
nomen sluiting.
o op woensdag 12 februari betoogden 5000 arbeiders
te Seraing uit solidariteit en tegen de werk-
loosheid (26.000 volledig werklozen ;n het Luikse,
d.i. één op 10 arbeiders).

o op 10 februari gingen 12.500 arbeiders uit de
metaal in staking tegen het nationaal akkoord.
o Caterpillar-Gril'lber.genstaakt~ meer dan 14
dagen voor een loonsverhoging van 25 Fr. per uur.
o In Winterslag hebben de ~ijnwerkers op 6 februari
door een korte stakingsaktie een ontslagen kamraad
terug doen aannemen.
o 15 februari: 151.858 volledig ~/erk10zen (4000 meer
dan op 1 januari) + 125.000 gedeeltelijk werklozen.
o 24 februari: wilde staking bij Van Hoo1 en bij
Outboard Marine (Brugge).
o ver1edeQ week, wilde stakingen bij C1ayson-
Zde1gem en Siemes-oostkamp tegen het gewestelijk
loonakkoord.

Bes1uit~ Als we sprken over solidariteit met de
werkende bevolking, dan moeten we op zijn Minst
weten hoe die werkende bevolking reageert op de
huidige "moeilijke tijden". De voorbeelden be-
wijzen dat de ontevredenheid stijgt en dat het
verzet broeit. De vakbondsleiding heeft de
grootste moeite om de arbeiders binnen de
perken van de "voor het kapita 1isme aanvaa rd-
bare eisen" ·te houden en het verzet binnen
legale banen te kanaliseren. In Charleroi
richtten zij een massabetoging in tegen de
werkloosheid en de sluitingen. Waarom?
Omdat zij het plots zo goed voor hebben
met het werkvolk? Verre van! De vakbonds-
leiding weet dat in Charleroi de arbeiders
niet meer van de straat te houden zijn,
hoe dan ook. Kwestie van tewerkstelling is het het
rampgebied van België. De vakbondsleiding
moét de betoging inrichten wil ze haar invloed
over de arbeiders niet verliezen.
Waarmee we maar bedoelen dat de arbeiders
heus niet zo'n tamme maften zijn als sommigen
wel denken.Naarmate de krisis scherper wordt
zal dat zeker en vast duidelijk worden voor
iedereen.

glaverbel-gilly



V. Ook bij da blanken groeit hst lHJl'zet ugfln
da aparthsidsstl'Uktuul' van da nationale partij.
De prog~ssieve pal'tij (die zich tegen de apart-

~---------------------_ ..... hflid kant) boeku zeul!JÎnst bij da tussentijdse
wl"kiezingfln. Is dat dan geen lJOol'Uitgang?
A. Men moet het apartheidssisteem analiseren vol-
gens de ekonomiese verhoudingen: de loonverhou-
dingen blank - zwart, het feit dat alleen voor
blanken het onderwijs gratis is, en andere taktie-
ken om de zwarte meerderheid sistematies te mar-
ginaliseren.

Zuid-Afrika. Het land waar juf'rouw ltarijs
woont en Bobejaan de bergen beklimt. Het
schalt nog in onze oren. Gelukkig dat
Bobejaan niet donkerhuidig is. Dan zou hij
meer moeite hebben met zijn klimpartijen.
Hij zou telkens een pasje moeten aanvragen.
Wij hopen eveneens dat hij dan onze geRoe-
lens voor Sarie niet deelt. De wet op de
pornografie laat zulke zwart-wit fri voli-
teiten immers niet toe.
De tweede maal dat wij lijfelijk met Z-A
gekonfronteerd werden was verleden jaar in
Leuven.Er doseerde hier toen een zekere
Spies, een kulturele attaché van de zuid-
afrikaanse ambassade. Zijn...aanwezigheid
duurde ecter niet lang. Onder massale druk
van de studenten moest hij de plaat poet-
sen. Niet iedereen was daar echter even
gelukkig mee. Dat bleek onlangs nog op een
alternatieve meeting over Z-A in Gent,die
ingericht werd door het KVHV.
Sprekers waren Jorissen,die de groot-diet-
se gedachten zelfs ten koste van de apart-
heid wou verwezenlijkt zien en Spies die
zich zoveel mogelijk op de vlakte hield.
Voor een verder verslag van de meeting
siteren we nu het BPA-bulletin n06:
"De voorzitter brak plotseling de disku&-
sie af,waarna hij Vl~ en Were Di dankte
voor het handhaven van de orde. Toen hij
Spies bedankte voegde hij eraan toe:
"Dat wat in Leuven mogelijk was,namelijk
dat Spies door een handvol linkse ekstre-
misten aan de deur werd gezet,zal in Gent
niet geburen:met de hulp van vr,X) en Were-
di zullen wij ervoor zorgen dat de vrije
meningsuiting aan deze unief gewaarborgd
wordt"
Tot slot werd (fier in de houding) de
Vlaamse Leeuw gezongen. Wie bleef zitten
werd met de haren rechtgetrokken •• o"
Misschien is dat ook wel iets om zich
over te bezinnen op het einde van deze
anti-apartheidsweek.

VETO SPRAK r.tET REG SEPrEr.1BER

V. Jij bflnt da lHJl'tegem>oordigel' valt het AlIC u
Zondmt. Wij LNlun n~lijks WIlal'tIan ANCde ar-
kol'ting is. tw.v.d.», AFRICANNATIONALCONGRES).
Dua. kan je..Qn.ll auan.. uit on.IIL ~d Iwll"Jll?
A. Het ANC werd gevormd in 1912, en vocht voor
kiesrecht voor zwarten, recht op landbezit, sin-
dikale rechten, tegen deepasjeswet, de massaver-
huizingen enz. Langzamerhand werd de noodzaak
gezien om samen te werken met de organisaties
van de kleurlingen en de Indiërs, en ook de blan-
ke revolutionairen zodat onder Albert Ltuli het
ANC evolueerde naar een brede massabeweging en
het verzet krachtiger kon worden. Op 26 juni
1955 werd dan op een volkskongres de "Freedom
Charter" aangenomen, waarin werd gesteld dat Zuid-
Afrika behoort aan al zijn inwoners, dat met alle
middelen moest worden gestreden voor demokratie,
gelijke rechten voor alle Zuid-Afrikanen, en het
gemeenschappelijk bezit van het produktieapparaat.
Het regime heeft dan ook gepoogd te verhinderen
dat een front zou ontstaan dat door alle raciale
tegenstellingen van de apartheid zou snijden.
In 1956 werden dan ook 160 leden van het ANC van
hoogverraad beschul digd op basis van deze "Char-
ter". Dit proces heeft vijf jaar geduurd en was
een duidelijke poging om het ANC te isoleren van
het volk, maar de banden tussen het ANC en het
volk bleken heel sterk te zijn.
V.Binnenkol't zul.len atle blanke en zwarte -
althans in sormrige stedan - dezel.fde pl.ee vuil.-
maken. De kl-eine apartheid(apal'te banken. WC's
kame1'8 ene.} gaat ilmlSl'S afgeschaft wol'den. is
dat dan gefln oool'Uitgang?
A. Ik denk van niet. Ze gaan het zo doen: ze
geven de ~warten een paar banken in het park meer,
en nog meer van dat soort kruimels. Haar terzelf-
dertijd wordt het apparaat dat de organisaties
moet kontroleren meer efficiënt gemaakt. Om een
voorbeeld te geven hoezeer ze schrik hebben gekre-
gen: Ze hebben geweigerd om Brown Fisher vrij te
laten, een afrikaaner, een zeer bekend advokaat en
tegelijkertijd kommunist, en een zeer gerespek-
teerd man. Deze man is stervende aan kanker, in
een van de laatste fases, hij ligt in coma, maar
ze willen hem niet vrijlaten. Zijn familie moet
elke dag bijna 100 km rijden om hem te bezoeken,
en dan nog maar in aanwezigheid van politieagenten.
Deze man is geen gevaar meer, hij is stervend,
maar het Zuid-Afrikaans bewind weigert hem vrij te
laten.
En dan nog de zwarte studenten, die werden ge-

vangen genomen wegens het deelnemen aan pro-Fre-
limomeetings en die nog steeds niet werden vrij-
gelaten. Daarenboven werd juist het SASO (South
African Student Organisation enkele weken geleden
verboden. En dat betekent dat iedereen die lid is
van deze organisatie steeds kan worden gevangen-
genomen.

Zoals je ziet is er maar een schijnbare liberali~
sering onder de vorm van kleine kruimels, maar op
het vlak van de globale strategie draaien zij de
duimschroeven aan, en vooral gaan zij de organi-
saties dieeen kans maken om het sisteem uit te
dagen steeds beter trachten te kontroleren.
V. De klfline apartlulid raakt dus niet aan da gro-
te apal'thflid?
A. Inderdaad niet, de kleine apartheid is immers
slechts een klein aspekt van een globaal sisteem
van raciale onderdrukking, dat gans de maatschap-
pelijke struktuur van Zuid-Afrika bestrijkt. Het
leger, de administratie, tot zelfs de stadsplanning
toe, alles staat in dienst van de onderdrukking.
De steden worden omgevormd tot stadskernen voor
blanken en satelietsteden voor zwarten en kleur-
lingen, gescheiden volgens "stam", met daartussen
een no man's land van groene zones (wat een mili-
taire operatie tegen de zwarte satelietsteden ver-
gemakkelijkt. )
De ganse theorie van"gescheiden ontwikkeling"
komt erop neer op een verbod voor de zwarte meer-
derheid om een eigen industriële kultuur te ont-
wikkelen, dat alles onder het voorwendsel de a-
grariese kultuur van de zwarten te beschermen.
Doordat de zwarten meestal worden bijeengedreven
in onvruchtbare Bantoestans waar geen enkele vorm
van landbouw mogelijk is, schept deze pOlitiek zo-
danig een groot potentieel aan goedkope arbeids-
krachten. De mannen zijn verplicht buiten de Ban-
toestan in een blank bedrijf te gaan werken, waar
zij worden "beschermd tegen de blanke kultuur"
door een soort koncentratiekampen, die zij slechts
êên of twee keer per jaar mogen verlaten om hun
gezin te bezoeken. Dit is dan ook een van de vele
kontradikties van het apartheidssisteem, nl: dat
niemand kan ontkennen dat een dergelijk uiteenruk-
ken van het zwarte gezin effektief de zwarte kul-
tuur aantast, terwijl dit gebeurt om de zwarte
kultuur zogezegd te beschermenl

V. In RodJIsiii is el' een gflsp~k op gang gekolTllm
tussen 0001'- en ugenstands1'8 van lult ~gil'llll.
Kan l'IIIIrt dat ook in Zuid-Afrika wrwachten?
A. Ik kan geen vertrouwen hebben in eventuele
onderhandelingen, als Vorster dat zou aanbieden:
men kan onderdrukking niet verwijderen door onder-
handelingen en we willen ook niet praten met een
regime dat onze kameraden gevengen houdt. Het
ANC bezit dan ook een politieke ên een militaire
vleugel, want politieke bewustmaking en gewapende
strijd zijn even belangrijk, het volk moet weten
waarom het vecht.

V. En wat zijn da mogelijkluldsn 0001' politi.k uel"k
in da Bantoestans?
A. Wel in s0III!I1ge Bantne~tens :1011:: T~k.~&w-. .~
bestaan er steeds uitzonderingsmaatregelen die het
de overheid mogelijk maken op elk moment samen-
scholingen te verbieden en dergelijke. Een be-
langrijke taak die we hebben is ervoor te zorgen
dat het volk in de Bantoestans de andere zwarten
in Zuid-Afrika niet in de steek laat, dat ze zich
niet afscheiden, en dat de ene Bantoestan zich
niet afscheidt van andere Bantoestans. Zij moeten
de noodzaak blijven inzien om te strijden als één
volk. Natuurlijk is dat niet altijd even gemakke-
lijk, maar het volk zal altijd wel een weg vinden
om het regime te bestrijden.

Het feit dat een deel van het blanke patronaat
zich opstelt tegen de apartheid en de progres-
sieve partij steunt, is ook alleen te wijten aan
het feit dat zij de kontradikties in het sisteem
willen laten verdwijnen: het gebrek aan mobiliteit
van de arbeidskrachten door h~t Bantc~stansisteem
en de pasjeswet, het gebrek aan arbeidskrachten in
bepaalde sektoren door de reservering van bepaalde
beroepen door blanken. Zo kan men konstateren dat
in Johannesburg bijna geen bussen voor blanken
meer rijden, omdat die niet mogen bestuurd worden
door zwarte bestuurders en er geen blanke bestuur-
ders genoeg zijn. De recente verschuivingen ten
gevolge van de dekolonisering van de vroegere Por-
tugese kolonies (o.a. de "afbouw van de kleine a-
partheid") betekent dan ook geen aantasting van de
basis van het onderdrukkingssisteem.
V. Wat is de invloed geWBest van da machtsolJema-
I'I1II van hst Frsli"" in Zuidelijk Afrika?
A. Nu dat direkt naast ons een zwart volk met de
wapens de macht heeft veroverd, heeft dit een po-
sitief effekt gehad op ons volk. Het is het meest
gekontroleerde volk van Afrika, maar zij beginnen
het regime steeds meer uit te dagen. Recent zijn
verschillende stakingen uitgebroken, waarbij de
stakers steeds gekonfronteerd worden met agenten
met FN-mitrailleurs en honden, maar de stakers zijn
bereid dit te trotseren. Ik ben zeker van het feit
dat het volk zal opstaan, ondanks de sterkte van
het regime.
V. Heeft dit ook niBt un 1Je1'stel'king van cIs rs-
p~ssie in Zuid-Afrika IJel'OOl'zaakt?
A. Ja, natuurlijk. Ze hebben hun budget voor be-
wapening verhoogd en de NATO i.p.v. zich te kon-
centreren op de hulp aan Portugese kolonies, zal
zich nu koncentreren op de steun aan het Zuid-
Afrikaans bewind. Daar twijfelen wij niet aan.
Neem bv. de oorlogShaven van Simonstown. als de
britten daar zullen wegtrekken dan zullen de fran-
sen of de amerikanen het overnemen. de NATO wil
de kontrole daarover behouden. De NATO zal blij-
ven steun verlenen aan de fascisten in Zuid-Afrika
en dat is niet ongewoon voor de NATO. Zij het
Chili, zij het Vietnam, waar er ook maar fascisten
zijn worden zij gesteund door de NATO.

V. Wat zijn da wl'houdingen van het ANCI'IIIItda lo-
kat« staJrJtoofdan in de Bantoestans?
A. Sommigen gaan akkoord met onze standpunten,
maar anderen zijn zelfs bereid om zover te gaan
om geld in te zamelen bij de mensen in de Bantoe-
stans om te strijden tegen de bevrijdingsbewegin-
genl En deze stamhoofden worden ook regelmatig ge-
bruikt door het Zuid-Afrikaanse regime om een op-
positie te vormen tegen de strijd van het volk.
Dat is trouwens hun belangrijkste funktie als stam-
hoofden, benoemd door het regime. Zij worden ge-
bruikt om bv. investeringen te werven: zij ver-
schijnen dan in paginagrote advertenties in kranten
over gans de wereld om te investeren in de Bantoe-
stans. Zij gebruikten hen in de UNO. waar de
Zuid-Afrikaan1e delegatie bestaat uit êên zwart
stamhoofd een Indiër en een kleurling om de wereld
te laten zien dat er niet alleen blanken in Zuid-
Afrika zijn.

V. Tenslotte hoe kunnen LNI helpen?
A. Onze voornaamste operatie in Zuid-Afrika is het
uitbouwen van een ondergrondse organisatie. Dat
wil zeggen dat we vooral financiële hulp kunnen
gebruiken: voor drukwerk. het onderfiouden van onze
mensen en het kopen van wapens. Soms moeten we za-
ken vervoeren van de ene plaats naar de lIndere. dan
moeten er voertuigen gehuurd worden. Onze mensen
reizen door Zuid-Afrika. soms moeten speciale za-
ken gekonstrueerd worden, zoals bomnen, speciale
granaten voor het verspreiden van pamfletten. We
moeten valse dokumenten kunnen maken. Soms moeten
we auto's ombouwen om bepaalde zaken ongemerkt te
kunnen vervoeren. En daarvoor heb je geld nodig.
zie je? 1
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DES TUD lEB E U R ZEN.

1. De aanvragen moesten vorig jaar
tegen 1 maart binnen zijn: de Rijksdienst voor
studietoelagen had het goede voornemen gemaakt
de studiebeurzen bij het begin van het akademie-
jaar uit te betalen. Nu belooft Decroo de uit-
betaling na Pasen. Het ziet ernaar uit dat we
blij zullen mogen zijn als het dit akademie-
jaar nog gebeurt.

- Velen moeten het zgn. "tweede formulier" om
uitslagen van vorig jaar in te vullen nog krij-
gen: dit belooft weinig verbeteringen voor de
uitbetalingen van volgend jaar.
- daarbij komen nog de vele klachten over
de administratie.

Deze laattijdige uitbetaling op zichzelf is
wel erg, maar er zijn aanwijzingen dat Decroo
belangrijke zaken in een andere richting wil
sturen:

- op 2B oktober 1974 kwam de hoge raad bijeen
om de omschakeling van studietoelagen naar lenin-
gen te onderzoeken.
- er is een uitlating over herziene koppeling
van studietoelagen en inkomen.
- op een persconferentie verklaarde hij niets
over brieven ter aanvraging aan de Rijksdienst
voor studietoelagen te weten.
- zijn groot respekt voor superintelligenten
die het privilegie zouden moeten krijgen voor
studie aan de unief.

~ i _~TEKST VAN DE UITEENZETTING DOOR
W.BOSMANS OP DE MEETING VA
19/02/'75.

Opgepast dus voor Decroo's grote hervormingsplan-
nen voor het onderwijs: remming van VLO, afschaf-
finq VSO en inqrijpen in de toeganq tot de
unief .••

Laat hij zijn Rijksdienst voor Studietoelagen
in een burokratische rompslomp verzuipen om,
eenmaal de boel definitief in het honderd is
gelopen, als de grote redder met zijn hervor-
mingsplannen op de proppen te komen?

2. Laten we het huidige systeem eens beschou-
wen vanuit zijn innerlijke logika en bedoelingen
en van daaruit zien wat we verder kunnen ver-
wachten.
a) V66r 1954 kwamen de meeste kredieten van het
Fonds van de loleestbegaafdenten goede aan de
weinige kandidaten die in een examen waren ge-
slaagd. Het viel op dat dit vooral kinderen
van notabelen waren.
b) Het Nationaal Studiefonds (19 maart '54)
bereikte met zijn veel hogere kredieten ook veel
meer studenten. Het examen en de schifting

bleven. Het NUHO is echter misdeeld t.o.v. het
universitair onderwijs en de beursbedragen zijn
ontoerei kend.
De orientering naar een bepaalde kultuur, naar
bepaalde behoeften is overduidelijk. (Vooral
voor wie fiskaal kan frauderen, bevoordeligen
van humaniora t.o.v. technische en beroepsonder-
wijs).
We kunnen besluiten dat dit NSF een uitgeb~id
FMB is: selektief en diskriminatoir.
c) de wet van 19 juli 1971 bracht twee belang-
rijke wijzigingen die we terugvinden in de
memorie van toelichting van Vandewiele:
- het kind heeft recht op het volgen van dat
onderwijS dat zijn begaafdheid hem toelaat te
volgen. De gemeenschap moet zorgen dat dit
onderwijs er ook is;
- Ge financiële situatie van de ouders mag
geen hinderpaal zijn. En de gemeenschap moet
dan ook de middelen aan de individuen verschaf-
fen.

Het examen valt weg, iedereen krijgt het recht
op onderwijs en dus heeft de staat automatTSCn
de plicht tussen te komen bij minvermogend-
heid.
~iebeurzen worden studietoelagen. En leningen
ter aanvulling daarvan doen hun intrede. (Eên-
maal de drempel van een beroep bereikt is kan
de staat terugbetaling van verleende steun eisen:
dit is het beginsel , maar de mogelijkheid van
leningen voor wie -tijdelijk- minvermogend
is b11jft open.)
De nadelen: 1. Daar geen examens meer worden af-

iI gelegd in het sekundair onderwijs is de toe-
loop enorm gestegen en zijn bijgevolg heel-
wat kredieten nodig.

2. De benadeling van het NUHO.
3. De toelagen blijven ontoereikend.
4. De kostprijs van de studies

stijgt onrustwekkend en wie fiskaal kan fraude-
ren blijft profitereN.

5. De macht van de administratie is
groot.

6. De mogelijkheid voor leningen
is opengelaten bij KB's.
d) Nu leven we in een tijd van inflatie, van
budgettekorten, van regeringspropaganda voor
besparingen die ook de sociale sektor drei-
gen aan te tasten.

Destijds had de sterke ekonomische vooruit-
gang een stimulerende invloed op de uitbouw
van de dienstensektor. Nu is er oververzadiging
aan alle diploma's en werkloosheid.

Aanvankelijk stimuleerde de arbeièersbeweging
de ontwikkeling van studietoelagen. Nu is de
arbeidersbeweging eerder ontgoocheld daar de
demokratisering er niet ruimer door werd en ar-

beiderskinderen die de unief doorliepen van
klasse veranderd waren. Ontleding van cijfer-
gegevens over participatie aan de unief volgens
de verschillende groepen wijzen immers uit
dat arbeiderskinderen t.o.v. vrije akademische
beroepen sterk zijn ondervertegenwoordigd ondanks
de vooruitgang van NSF.

W
3. Wat wil Decroo? Wat zou er verder kunnen
gebeuren 1

a) Het ziet ernaar uit dat hij wil bewijzen
dat de studenten het geld niet nodig hebben: nu
komen ze het jaar ook door Met leningen, voor-
schotten ...dan zal dat in het vervolg ook wel
gaan.
b) Waar zit hem nu het gevaar van de door Decroo
voorgestelde leningen 1
Wat is hun effekt op de deMokratisering 1

- hoe minder geld je ouders verdienen, hoe meer
je moet lenen. Dit kan een ondraaglijke last
worden, ook psychologisch.
- de studenten worden naar die studierichtingen
gedraineerd waarbij ze later de leningen zullen
kunnen rekupereren (bv zeker niet Pol en Sok).
Van de dop kan je bezwaarlijk leningen terig-
betalen.
- dit beleid van "duwen in een bepaalde rich-
ting " is mogelijk dank zij de soepele kader-
wet van '71 (op die manier afwezigheid van
numerus clausus ?).

TELEKSTELEKSTELEKSTELEKSTELEKSTELF.KSTELEK

oPPU, podium
Ongezien sukses voor het derdp. open no-
dium van Kultuurraad, in de aulas. Van-
wege moe~lijkheden met de instalIasies
moest alles een goeie v~jftien minuten
achteruit geschoven worden, maar verder
werd, dankzij de sublieme organisasie
van Kultuurraad (waarvoor pluim), het
tijdsschema goed gevolgd. Een prakt~es
volle zaa~ (over heel de avond meer dan
du~zend bezoekers!) van het be~n tot
20 over 2. Een publiek dat het allemaal
wel fijn vond, en terecht, want slechts
enkele gebeurte~ssen lagen beneden het
peil, en de uitschieters ~n de andere
richting waren te talrijk om ze allemaal
op te noemen. Toch eventjes met bloeme-
tjes gooien naar het hoogst ori~nele
blazersensemble van het L.U.K., en de
prachtige koreografie op StraV1nsky's
vuurvogel door de groep van Jacques De-
broux.
Volgend jaar even goed! ••• Of n6g beter?

Dit wordt dan het zoveelste uitlopertje
van de boerenaktie.
Wij stellen het ook zeer op prijs dat de
B.B. ons w~lt bedanken. Maar een brief is
vlug geschreven.Feit is dat de studenten
na zoveel maanden nog niet uit de finan-
ciele moeilijkheden zijn en daar kan on-
ze arme B.B. natuurlijk niets aan doen.
Of het moest zijn dat wij,studenten een
grote reklamekampagne voor hen zouden in-
r~chten.Dat de B.B. deze brief nu juist
schrijft,alhoewel het bij velen nog vers
in het geheugen blijft,hoe zij ons finan
cieel een organisatorisch heel deze aktie
hebben tegengewerkt V1nd ik des te frap-
panter.
,Vaarschijnlijk is de verklaring van hun
dankbaarheid wel te V1nden in het feit
dat z~j door de nog ~et rampzal~ge ge-
volgen van hun leden ook volgend jaar wel
een aardig centje zullen binnenrijven •.
Daarbij kunnen ze er ook van verzekerd
zijn dat een deel van d~e kle~ne last~ge
boertjes,waar zij blijkbaar zo'n hekel
aan hebben,nu wel met hun gat ~n de boter
gevallen zijn.
Dit lijken ~j wel aanvaardbare hypothe-
sen voor hun tevredenheid.

OPEN BRIEF
Bel~sche Boerenbond

hoofdbestuur
~nderbroedersstraat 8 Leuven-tel.22)201

3 februar~ 1975

Prof.Dr.P.De Somer
Rector K.U.L.
Naamsestraat 22
3000 Leuven

ijnheer de aector,

Nu stilaan alle "herfstoogsten"in deze
zachte winter toch nog konden verwerkt
worden, past het toch dat we op de actie
van solidariteit met de landbouwbevolking
even dankbaar terugblikken.
Ik weet wel,het uitblijven-van vorst en
het abnormaal moo~e weder in december en
januar~ hadden de inzet van machines op
vele plaatsen weer mogelijk gemaakt en
hebben een ramp voorkomen.
Doch,waar begin november nog 75%van de
suikerbieten en 60% van de aardappelen
moesten gerooid worden (waar voor deze
laatste de oogst normaal reeds vanaf half
oktober achter de rug is),zijn de bevolk
ing,de studenten en het leger gaan bij-
springen.
Naast de efftieve bijdrage,waardoor heel
wat hectaren aardappelen,bieten,maIs en
grove groenten gered werden,kwam deze
hulp voor onze boeren op een psychologisch
belangrijk moment.
Als we nu de evaluatie maken, stellen we
vast dat,mede dank z~j uw hulp,uiteinde-
lijk ~et zoveel van onze waardevolle voe
dingsprodukten voor de gemeenschap zijn
verloren gegaan.
In naam van de land-en tuinbouwbevolking
dank ik U zeer oprecht voor deze betoonde
solidariteit die de gemeenschap zeker nog
zal nodig hebben.De boeren zullen U wel-
licht niet zoveel brieven schrijven,maar
wees ervan over-tuagd s ae zijn U enorm dank
baar.

et de meeste hoogachting.

ondertekend

C.BOON
Voorzitter.



verslagen

RUGBY: U.C.L. - K.U.L.

104 - 0

Deze wedstrijd was éénrich-
tingsrugby.De UCL-spelers wo-
gen gemiddeld 25kg. meer dan
de KUL-spelers,zodat de weer-
stand van onze ploeg miniem
was.Bij de rust was het al
44-0.De UCL-internationalen
lieten de KUl-spelers zelfs
geen kans om in de buurt van
hun doellijn te komen.De eind-
cijfers tonen dan ook duide-
lijk het verschil aan tussen
de Waalse internationalen en
de Vlaamse amateurekens.

Andere uitSlagen

Badminton
Ping-Pong
Basket h
Hockey h
Voetbal h

h: KUL - ULB 3-3
d: RUCA- KUL 3-2

ULB - KUL 64-60
StLouis-KUL 0-2
Vlekho-KUL uitg.

In plaats van de uitgestelde
voetbalwedstrijd,speelde de
KUL een oefenmatch tegen de
Nationale ~ilitaire B-Ploeg.
De KUL won met 6 - 2.

ROMANISTEN - PSYCHO 2 - 2

Deze wedstrijd werd gespeeld
op een bijna onbespeelbaar
terrein en in de stromende re-
gen.Van bij het begin drukte
Psycho op het Romanistendoel,
maar slaagde er niet in te
scoren.De verdediging van de
Romanisten,en vooral keeper
Verbiest onderscheidden zich.
Op de 40e minuut brak de snel-
le Weynants door en opende de
stand (O-l).Onmiddelijk daarop
deed Neirynck een lange rush,
en zijn voorzet werd door
Buysse in het doel verwerkt
(1-1).
De tweede helft kende hetzelf-
de scenario. Een voortdurende
druk van de bezoekers ,en een
wanhopig verdedigen van de
thuisspelers.Tegen de gang van
het spel in,maakte Goussart na
een onrechtstreekse vrije trap
2-1.In een denderend slotof-
fensief bracht Psycho de Ro-
maanse verdediging zo in de
war dat Van Coillie tenslotte
in eigen doel verwerkte. Aldus
werd een billijke eindscore
bereikt.

WOENSDAG 5 maart, 15 u

V. T. K. lLicht: in

CYCLO-~ROSS
VOOIL IR-studenten!!

In de omgeving v.h.sportkot.

Gekende PINGO~prij2en!

5' "'--'''' o/Jl\\f - -f:Y J

TAFELTENNIS HEREN

eerste klasse

Lerkeveld - Psycho 4 - 1
Farma - Ekonomika 1 - 4
Wina - Landbouw 1 - 4

1.Landbouw 4 4 0 15- 5 8
2.Ekonomika 4 3 1 15- 5 6
3.Lerkeveld 4 3 1 12- 8 6
4.Ps.vcho 312 6- 9 2
5.Farma 303 5-10 0
6.Wina 4 0 4 2-18 0

We mogen verwachten dat Land-
bouw moeiteloos kampioen zal
spelen.De wedstrijd Wina-Farma
zal beslissen wie daalt.

TAFELTENNIS DAMES

Eerste klasse

Farma - ~edika
V.R.G. - Ekonomika
Romanisten - Medika
Ekonomika - Farma

EINDSTAND

3 - 0 ff
3 - 0 ff
3 - 0 ff
o - 3 ff.

1.Farma 4 4 0 12- 0 8
2.V.R.G. 431 9- 3 6
3·Romanisten 422 6- 6 4
4.Medika 4 1 3 3- 9 2
5.Ekonomika 404 0-12 0

Farma is,zoals vorig jaar,
kampioen.Ekonomika gaat naar
de tweede klasse.

VOLLEY HE~EN

Tw~ede klasse

Lerkeveld - Salezianen 2 - 1
Apolloon - Germania 2 - 1
Apollonia - Chemika ff 0 - 2

1.Apolloon 4 4 0 8-1 8
2.Apollonia 4 3 1 6-2 6
3.Lerkeveld 4 2 2 4-5 4
4.Chemika 4 2 2 4-5 4
5.Germania 3 0 3 2-6 0
6.Salezianen 303 1-6 0

De topmatch van de laatste
kompetitiedag is ongetwijfeld
Apollonia--ApollQon.ne thu1s.e ,
ploeg moet echter winnen met
2-0 om de titel in de wacht
te slepen.Germania en Salezi-
anen dalen praktisch zeker.

Derde klasse A

Theologie - Landbouw 0-2
Pauscollege - Bios 0-2
Wina vrij

1.Bios 3 3 0 6-1 6
2.Landbouw 2 2 0 4-1 4
3.Pauscollege 2 1 1 2-2 2
4.Wina 2 0 2 2-4 0
5.Theologie 3 0 3 0-6 0

De inhaalwedstrijd Bios-Land-
bouw zal beslissen over de ti-
tel.

Derde klasse B

Merkator - Terbank
Krimi - Romanisten
Pedak vrij

2 - 0
uitg.

1.Merkator 3 3 0 6-0 6
2.Romanisten ; 2 1 4-3 4
3.Krimi 2 1 1 2-2 2
4.Terbank 3 1 2 3-4 2
5.Pedal(: 3 0 3 0-6 0

Merkator is kampioen!!! Ze
stijgen naar tweede klasse.

SPORTUITSLAG

Al EnKELEKAmPIOEnEn
VOLLEY o... s IiEKEnD !VULLEY

Tweede klasse

Ekonomika - Germania
Merkator - Psycho ff
Bios - \>lina

1.Merkator
2.Bios
3.Ekonomika
4.Wina
5.Psvcho
6.Germania

4 4
4 3
3 2
4 1
111
3 0

uitg.
2 - 0
2 - 1

o 8-0 8
1 6-3 6
1 4-3 11
3 4-6 2
3 2-6 2
3 0-6 0

VOETBAL HEREN

Tweede klasse

Ekonomika - Farma 5 - 0 ff
Landhouw - Wina 2 - 2
Terbank - Salezian. 6 - 2

1.Ekonomika 4 3 0 1 17 3 7
2.Terbank 4 3 0 1 19 5 7
3.Salezianen 4 2 2 0 13 14 4
4.Farma 4 1 2 1 7 15 3
5.Landbouw 402 2 5 14 2
6.Wina 403 1 6 16 1

De topmatch van de laatste
dag tussen Bios en ~erkator
zal enkel om de eer gaan,want
dank zij een beter setgemid-
delde is ~erkator reeds zeker
van de titel. Om de stijger te kennen,zul-

len we moeten wachten tot de
laatste kompetitiedag.Ekonomi-·
ka heeft de beste kansen.Wina
heeft de meeste kans om te
dalen.

Derde Klasse

Romanisten - Theolog.
Chemika - Pedak
Krimi - Landbouw

1.Chemika
2.Romanisten
3.Krimi
4.Landbouw
5.Theologie
6.Pedak

o - 2 ff
2 - 0 ft
0-2

4 4 0 8-2 8
4 2 2 11-4 4
4 2 2 5-5 4
4 1 3 4-6 2
3 1 2 2-4 2
3 1 2 2-4 2

Derde klasse

Krimi - Theologie 0
Lerkeveld - Bios 4
Romanisten - Psvcho 2

1.Psvcho 4 2 0 2
2.Lerkeveld 3 2 1 0
3.Theologie 4 2 2 0
4.Romanisten 3 1 1 1
5.Bios 111 2 1
6.Krimi 2 0 2 0

Voor de titel hebben Psycho
en Lerkeveld de grootste kan-
sen.Krimi is veroordeeld.

- 5 ff
- 1
- 2

13 4 6
7 4 4

10 6 4
7 7 3
8113
1 14 a

Met een voorsprong van vier
punten voor de laatste wed-
strijd,is Chemika zeker kam-
pioen en gaat naar tweede
klasse.

HANDBAL HE~EN

V.T.K. - APOLLOON

Eindstand

16 - 18
VOETBAL DA"1ES

Farma - Apolloon o - 5 ff

l.Johannes23 2 200 5 1 4
2.Apolloon 2 1 1 0 6 3 2
3.Farma 202 0 0 7 0

1.APOLLOON
2.V.T. K..

1 1 0 0 18-16 2
1 0 1 0 16-18 0



Van onze medewerker, verbonden aan het
weekblad KWIK:

Laatste Avondmaal op U.P.

Na een kalvarietocht voor de eerstejaars
vond, zoals elke woensdag op U.P. een
kontaktmaaltijd plaats. Het merendeel van
de genodigden verliet de feestdis zon-
der symptomen. MAAR: enkele uren later
werd de 900-dienst overrompelt door van
pijn kermende onschuldige studenten.
Diagnose: Voedselvergiftiging. Door het
chaotiese karakter van deze ramp, is het
aantal slachtoffers nog niet gekend.
In de ganse studentenwereld heerst er een
grote verslagenheid.
Was dit louter toeval? ~erop volgende
week:een antwoord, alsook een intervjoe
met famil~eleden van de slachtoffers.

KORT VERHAAL
Pierre's wantrouwen was nu defi~t~ef. Het
was onmogelijk dat hetzelfde absurde ver-
haal, alle details, zich op prc~es dezelf-
de manier, volledig herhaalde. De eerste
keer was nu ju~st twee maanden geleden, op
de ~nuut na. De negent~enjarige P~erre
W~jnens kwam van de les, een maandagnamid-
dag om tien over vier. Op de hoek van de
De Ceulaerlaan wacht hij met zijn bromfiets
voor het stoplicht, naast hem stopt een
donkergroene Peugeot 404, een zeer oud mo-
del. De bestuurder, een zo te zien reeds
bejaarde man, draait het raampje open en
vraagt hem de weg naar het Halleplein.
Pierre wijst hem hoe hij daar geraakt, en
vervolgt zijn weg. Zijn eerste reaksie:
het gezicht van de man. Niet alleen heeft
~j de ~ndruk deze persoon al eens vroeger
gezien te hebben, daarbij komt dat dit ge-
zicht er opvallend onnatuurl~jk u~tziet.
De snor is zo zeker als wat vals,. en Piel"'Pe
heeft de ~ndruk dat de m.an op een slechte
m~er een centimeterdikke laag grimage o-
ver z~jn gezicht heeft uitgestreken. Wan-
neer Dij dan z~jn weg vervolgt bemerkt hij
na enkele ogenblikken ~n zijn sp~egeltje
dat de Peugeot hem op ger~nge afstand volgt
en dus helemaal ~et naar de plaats r~jdt
die hij had aangewezen. V~jft~en ~nuten
lang bl~jft de wagen op een vijft~gtal
meter volgen, gans de stad door, en slechts
als Pierre de straat waar hij woont ~n-
dr~t, ~s de Peugeot opeens verdwenen.
E~genl~jk was hij de eerste maal de ge-
schiedeD1s vlug vergeten, maar toen vandaag
dezelfde man, juist op dezelfde plaats, en
met identieke woorden de weg naar het Hal]e
ple~n had gevraagd, herinnerde Pierre zich
met een schok alles wat twee maanden tevoor
gebeurd was. Nadat hij, hakkelend nu, weer
de uitleg had gegeven, herhaalde gans het
vor~ge senario zich, met het verschil dat
Pierre gedurende meer dan een uur allerle~
omwegen maakte om de oude man ~n de Peugeot
van zijn spoor af te brengen. Tevergeefs,
want de wagen blijft gestadig op V1jftig
meter volgen. Tot Pierre thuiskomt, want
dan is de auto spoorloos verdwenen.
Heel die avond z~t P~erre te piekeren over
het vreemde voorval, en wanneer hij te bed
hgt kan hij de slaap maar ~et vatten.
Als hij nu en dan even indommelt, schr~kt
hij dadelijk terug wakker, en na enkele u-
ren, ligt h~j nog steeds na te denken, be-
vend van angst en nat van het zweet. ~j
stelt z~ch afschr~kwekkende dingen voor,
en nu an dan a a hij er werkelijk van over-
tuigd dat hij volslagen krankzinnig aan het
worden is. De regen klettert ai.nds enkele
uren hard tegen de ru~ten, en af en toe
flitst een bl~ksem door de kamer. P~erre
kijkt op de fluoresserende wijzers van z~jn
uurwerk: dr~e uur. Reeds volle V1er uren
ligt hij wakker. ~j staat op en stapt naar
het raam. Zijn ogen staren ~jdopen door
het natte vensterglas, naar de donkergroene
Peugeot, die in het midden van de straat
met grote l~chten aan, en W1jdopen port~er
werd achtergelaten. H~j gilt zo hard hij
kan, en op hetzelfde moment voelt hij een
ijskoude tocht over z~jn naakte l~chaam,
als de deur van zijn kamer opengerukt wordt.
Hij keert zich om, en het mes ploft neer in
zijn buik. Dan valt hij traag op zijn knie~n
en kijkt met van pijn vertrokken gelaat, ~n
de ogen van mijnheer Gerstena, zijn aohool-
meester uit het tweede leerjaar, die vorig
jaar op 28 mei begraven werd.

L.C.

Zwanger meisje zoekt jongeman
om echtgenoot te spelen bij
huwelijksplechtighe~d en doop-
sel. Geen blijvende verb~n-
tenis. Schr.teh.ong.m. 5827
Beersel.

Zoek deftig, rondborst~g tie-
nermeisje om te verwennen. Ben
1m47,sportief,elegant,hu~se.
lijk,sexy en nog overal intakt
,Vordtvolgende week 94. N~et
nod~g ind~en ernstig. Schr.
bur.bl.007

Onervaren trapp~st zoekt vrou-
wel~jke ke~s om door kennis-
mak~ng ke~s op te doen.
P.Ambros~us,ce187bis,Westmalle

Ik wena vader te worden. wie
helpt ~j? tel014/161859 (na
18u.)

Gevraagt:elektrische telesivie
met beihorent scherm en beelt-
buis gelevert om overdach naar
te kunnen keiken. ZW mi~ster
van opvoeding en kultuur,
1100 brusselles

Peter Bols uit Beerse w~nt deze
week een graties t~ket voor de
studio. Profisiat (en zo van
die dingen)

Gepensioneerde alleenstaande
dame zoekt heer met deft~g
voorkomen, om op zondag 24
aprol naar de match Lentezon-
G~erle te gaan kijken. Liefst
supporter Lentezon.
Schr.RP7864535646
Verloren:gebre~de sjaal, lang-
werp~g type, kleur onbelang-
r~jk. ZW pag. 45

het frazjiel van sieriel
Het redaksiel~d dat vo-
r~ge week het strip(t~e
s)ke van VDB pleegde we
rd ontslagen en ~n de k
elders van kultuurraad
opgesloten _ de viézerd
_ h~j z~t nu heelder da
gen vui.Le krua ewoor-dr-aa
dseltjes te maken _ d~e
w~j natuurlijk prompt z
ullen publiseren _ dawe
1 _ ook al opgemerkt da
t de omtrends de laatst
e t~jd ~et meer zo pro
per z~jn ? _ die gebrui
ken zeker geen spoelver
zachter meer ??? _ hetz
elfde redaks~el~d heeft
van dat hele VDB-gedoe
een nervoes breekdoon g
ekregen _ wel besteed _
hij sprong al door de r
uit van de kultuurraad
_ Lk was gewoon (!) met
de hond aan 't spelen v
erklaarde hij zich acht
eraf _ ••• _ enf~n, zo
komt roer~ch ook eens ~
n de veto _ zo heet de
hond hier _ toe mevrouw
, twéé omtrends voor éé
n veto _ néééén meneer
th~js !! _ elders heet
hij natuurl~jk ook zo a
de hond _ ~et het reda
ksiel~d a d~e bl~jft le
kker anon~em a hij le~d
t (l~jdt?) nu al een ho
ndeleven _ waf waf ....



GLENMOR
onze Vlaamse knapen en meisjes, zulke le-
lijke beeldjes durft vertonen. Ik vind
het biezonder spijtig, dat U deze eerba-
re man d1e opkomt voor recht en vrijheid
van de gansche Belgische bevolking zo
voor schut laat staan! Zou U graag zo
op een prentje staan? Mijn man, die ge-
streden heeft in de oorlog van 40-45,
durfde ik dit niet te vertonen.! Ik heb
Uw krantje terstond verbrand. En mijn
zQontje heb ik berispt. Ik heb al VODr
vele hete vuren gestaan, maar dit is het
einde, dit doet de deur dicht. Ik weet
zeker dat ik spreek in name van vele
Vlaamse huismoeders.
In de hoop dit niet meer te moeten mee-
maken, dank ik U bij voorbaat.

m'et de meeste hoog-
achting

Raymonde V.d.P.,.
ontstelde huismoeder

5 MAART - GROTE AULA
Bretagne ••• twee grootmeesters om de droom
van een vluchtend volk te vertolken. Alan
Stivell, de musikus, de muzie.k van de cel-
t1ese harp in ere herstellend, en Glenmor,
de poäet, het moeilijk klasseerbare chan-
son, chanson-choc, chanson-tract, chanson-
on affiche, 1n 1eder geval een eksplosie
als een molotov-cocktail. Zoals Ferré,
die hem op zijn laatste zomertoernee bege-
leidde, is Glenmor "provocateur", een re-
volusie, voortspruitend uit een grote

liefde voor zijn.... ,.II~III.IIH.~.streek. ("La France
n'est qu 'un vulgaire
trait d'union entre
la Breta6De et l'oc-
citanie" ). Glenmor
is ook een aanklacht.
Een aanklacht tegen
oorlog en militaire
inplantasies, een
aanklacht tegen het
het verlies van de
vr1jheid. Wenen om
de schoonheid van
een verloren jeugd.
Tijdens de twaalf
jaar dat Glenmor nu
optreedt, heeft h1j
z1ch steeds afgezet
tegen de goedkope

kr1ter1a van het sukses, en wijgert hij
zich als chansonier te laten 1nnemen door
de normen van de konsumpsiemaatschappij.
Discografie:
-"Cet amour-là" (Barclay)
-"Hommage à Morvan Lebesque"(Barclay)
-"Vivre"(Le Chant du Monde)
-"Pr1nces, entendez bien"(id.)
-"Ovrez les portes de la nU1 t" (1d.)

Het, nochthans goed gemeende, intervjoe
met dhr. P. Van den Boeynants, minister
van Landsverdediging, dat wij vorige week
in eksklusiviteit lieten verschijnen,
lokte heel wat reaksies uit van mensen,
die er zich terecht aan gestoord hebben.
Wij b1eden onze verontschuldigingen aan,
en zijn tevens blij dat wij langs deze
weg de les gespeld werden. Zo zien wij
weer maar eens dat men toch steeds in
staat 1S om bij te leren. Hieronder één
van de tientallen lezersbrieven die wij
omtrend dit sp1jtige voorval ontvingen.

REDAKSIE: kringraad, kultuurraad, sos-
jale raad, sportraad.

Geachte Heren,

.ijn zoon 1S door een sluwe list geabon-
neerd geraakt op uw blad. Per toeval heb
ik dit week-end het vorige nummer van uw
blad op zijn bureau gevonden. Geinteres-
seerd in het wereldje van mijn oudste
kind, bladerde ik het door. En wat vond
ik bovenaan bladz1jde 6? Ik durf het haast
D1et te beschrijven! Mijn haren rezen ten
berge! En m1jn moederhart sloeg één slag
over. Nochtans ben ik niet van een kle1n-
tje vervaard. Hoe is het mogelijk dat U,

die toch zelf ook wel kinderen moet hebben
en borg moet staan voor de goede zeden van

LAY-OUT: luk versluys

MEDEWERKERS: kris van bouchout, pol
nieuwdorp, toine nouwen, fons janssen
ludo camberlin, guido minne, dirk
hofkens, joost pollet, annemie van lae-
them, wilfried minne, rm eheL ardui,
pol verplancke, greet kerkhove, en dan
nog de frans en den terry en die met
zijn vieze intervjoes natuurlijk.

,.

PAUL DE RIDEAUX in

het dagboek vaD

11 MAART O!'l120H. GROTE AULA

Een dramat1es audio-visueel spel

FRANZ KAFKA

V1jftig jaar galeden,op 3 juni 1924,te
Praag overleden,41 jaar oud,voortijdig ge
pens10neerd ambtenaar van de Arbe1ter-Un-
fall-Vers1cherungsgesellschaft aldaar,1n
leven driemaal verloofd maar ongehuwd ge-
bleven.B1jzonder kenmerk:heldere blik.
Naast kantoor ook schrijver (naChtwerk),
die met de publ1katie van enkele bundel-
tjes proza matige bekendheid verworven
had.(Bij z1jn dood 11et hij stapels manus
kript en achter,er lag een br1efje bij:al-
les verbranden aub.)Als onderdaan van de
Oostenrijks-Hongaarse monarchie geboren,
na 1918 Tsjechisch staatsburger,een duits
tal1Fe iood,m1ddenklasse,1p.vend tussen een
voor 90 % slavische bevolking,te PraaF"
een stad O~ de grens tussen west en oost.
Deze gegevens volstaan om de wankele iden
tite1t van deze man duidelijk te maken.
Hij behoort in de wereldliteratuur niet
tot d1egenen die zich '1emand'voelen en
daarom alsmaar veel te vertellen hebben;
vanu1t zijn(existenti~le)D1emandsposit1e
heeft hij verhalen geschreven die in de
eenvoud van hun averechtse logika tot het
bevreemdendste behoren dat de literatuur
van deze eeuw heeft voortgebracht.Lees
één bladzljde en je wordt gewaar:dit gaat
ons allen aan.De marX1st en d1chter Bert
Brecht(geen vriend van hem)meende:deze ge
schr1ften moeten we met grote aandacht be
studeren, als waren het illegale zendbrie-
ven,donker uit vrees voor de politie.Zo
speelt Kafka de rol van een stoorzender,
van een tegendraadse stem d1e onze beste
illusies komt doorbreken en aldus de ge-
ruststellende berichten over de toestand
van de wereld heimelijk ondergraaft.
In z1jn dagboeken kun je hem ontmoeten;
daar spaart hij ook zichzelf niet.
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Kaarten: 70,- en 60,- (voorverkoop):

= KULTUURRAAD:H.Geeststr.90,tel.236773

= PERS EN VOORLICHTING:Naamsestr.22
tel.220321



MAANDAG 3 MAART

werkt
twee

,21u-23u

:jasperina de jong

19u terbank-landbouw
21u salezianen-farma

Volley dames 19u psycho-ekonomika
20u bios-merkator
21u wina-germania

Basket heren 22u v.t.k.-medika
Tafeltennis heren 21u ekonomika-lerke.
Tafeltennis dames 20u roman.-medika

19u joh.23-v.t.k.

DINSDAG 4 MAART

sportazaal

oetbal heren 21u bios-krimi
Volley dames 19u pedak-ro~sten

20u krimi-chemika
• 21u landbouw-theologie

Basket dames 19u apolloon-joh.23
Tafeltennis heren 21u farma-psycho

20u V.T.K.-Romanist

Basket heren 22u w~na-apolloon

WOENSDAG 5 MAART

--GLENMOR treedt op in de Grote Aula
om 20u,kaarten te verkrijgen op kul-
tuurraad of in de doigt dans l'oeil

-*Toka : de tandenborstel
.-busf :baduunton dames RUG-KUL 19u

badminton heren RUG-KUL
basket dames VUB-KUL
judo ploegen te Luik vanaf 17u
rugby heren KUL-ULB 15u
p~ng-pong heren en dames ~ndivi
dueel kampioenschappen te Luik
volley dames RUG-KUL 16.30u
volley heren KUL-ULB 16u

--Sporta 19.3Ou schaatsen

--Voetbal 19u romanisten-lerkeveld
21u psycho-theologie
22u landbouw-V.R.G
21u markator-apollonia
21u bios-pauscollege
21u germ~a-terbank

Basket

DONDERDAG 6 MAART

-*Tegenkursus marxistische ekonomie
--Gespreksavond over de Homosexualiteit,
m.m.v. M.Gyselen,ingericht door L.S.
W.H.,Leuven,De Valk 20.3Ou

.-busf :handbal heren KUL-RUG 20.3Ou
**Sporta 18u zwemmen

19.3Ou paardrijden
19.3Ou wandelen

**Voetbal dames 21u apolloon-farma
Basket heren 22u farma-psycho

22u theologie-salez~an.
22u lerkeveld-ekonomika

VRIJDAG 1 MAART

**Schouwburg:Othello (reynaertgesellen)

STUDIO :14 en 20u harry en tonto
16 en 22u het lied der zonde
18u deliveranee
24u last summer

FORUt1 :van 14 tot 20.3Ou un justic~er dans
la vi.Lle
23u sneldienst voor liefdesho
{le vrouwen

LOVANIUM: 14.30u de zware zeerover
16.30-18.30-20.3Ou borsalino
2::>.4511de dolle kliniek

EDEN: vanaf 14.15u quand passent les cygog
nes

VITA : 22u vincent,françois,paul et les au-
tres
16 en 24u the th~rd man
20u de tuin van de finzi-cont~ni's

Monty: geen f~lmverton~ng wegens z~ekte

onmiddellijke uitbetaling van de
stlllelJeurzen !!
Donderdag 21 februar~ z~jn de prezidiums van alle
fakulteiten naar De Croo getogen en hebben hem een
ultimatum overhand~gd omtrent de u~tbetal~ng van
de studiebeurzen. V66r 1 maart moet De Croo ons de
datum mededelen waarop ~j de goedhe~d zal hebb~
de beu.rzenuitte betalen. Onze eas : uitbetaling
vëër Pasen! !!

I

OP _
B mAART 10.30U

Zo talrijk mogelijk! Het komt erop aan de
wereld (en De Croo in het bijzonder) te tonen
dat de studenten niet in slaap gevallen z~jn.
Schuif je boeken even opz~j, trek je zware
schoenen aan en stap mee op, het gaat ons allen
aan I!!

vertrek: aan het sportkot


