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vanaf wat je rood noemt. De A.S.
R., met de mensen die el' nu mee-
werken, stelt zich resoluut demo-
kratisch op. stelt zich resoluut
op tegen alleo wat -niet-dc:"1o
tisch is en stelt zich tot doel
de demokratische studentenbewe-
ging aan de KULeuven te stimule-
ren en te organiseren. Maar dat
zal deze jaargang nog voZdoende
in de VETO aan bod komen.
Wij kunnen el'goed inkomen dat
het KVHV zich wat gefrustreerd
voelt omdat het niet meel' die
machtige~ bijna enige~ studenten-
o1'(Janioatie van we leer is. en de
neren die steeds weer gegeven

worden aan het adres van de A. S.
hebben wel ietn met die fruBt1'a-
tien te maken. Het KVHV geeft in
net genoemde interview zelf de 1',
den van zijn gebrek aan aantrek-
kingskracht en geLoofwaardigheid
bij de studenten: het: heeft de
handen al vol met Leuvense en
Vlaam:;e problemen, en kan zich
daarom niet teveel met sociale en
maatschappelijke problemen bezig-
houden ••. De Vlaamse problemen

armee het KVHV zich zoveel moet
bezighouden zijn
dee Z onbeetaand.

r.
nationaLi

rijd i
''l.nttiefvoorbij, tenzij voor wat

oudorwordende 1JerGn hier en daar
te lande en voor enkele mensen met
belangstelling voor folklore. er-
ger is mioeehien nog dat ongeveer
al vio zich pa1a..'Cgde laatste tien
jaar met de VlaamBe beweging heeft
bezig gehouden zich vanuit d,
kratisch standPunt uiterst ver-
dacht heeft ge~kt (ook het KVHV
iB daaraan niet altijd ontsnapt).

A l.ehet: KVHV ons wil overtuigen
dat de Vlaamse strijd een demokra-
tische en sociale strijd is ge-
weent, dan moet het niet zeZf ex-
pliciet stollen dat het zich niet
net dcmokratiBche en sociale aan-
geZegenheden kan bezig houden.
A l.ehet KVHV ons kan overtuigen
van de sociale en demokratische
noodzaak van de Vlaamse strijd, en
zelf bewijst dat het die twee as-
pekten ernstig neemt, dan gaat de
A.S.R. met het KVHV mee de barm:-

'es op. Ook voor de Vlaamse
ontvoogding, maar dan de échte.
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GARANTIES VAN DE REGERING
u

HET STUDIEBEURZE~-
MANEUVER

I
Toen we met een twintigtal studenten op 28 oktober Mark Eyskens in de
vroege ochtenduren uit zijn bed belden om hem een paar vraagjes te
teZZen over de plannen van de regering om de studiebeurzen door le-

ningen te vervangen, vernamen we dat alle bepalingen i.v.m. de studie-
beurzen en de studieleningen uit de ~grammawet waren gelicht en naar
de Kultuurraden verwezen. Aanvankelijk dachten we dat de etaateeekreia
ris nog niet klaar wakker !JaS, tot we enkele uren later dit bericht in
de kranten bevestigd zagen.

ONZE EIS GEREAUSEERD?
Hoewel hiermee onze eis werd ge-
realiseerd dat artikel 173 en 174
(zie Veto 3) uit de programmawet
moest goschrapt worden. stelt
zich nu de vraag of daarmee het
probleem van de studieleningen
van de baan is. en of we de aktie
kunnen stopzetten.

We denken van niet.

Het feit dat Ramaekers de materie
de st~dietoelagen overlaat
de Kultuurraden. verandert

grond niets aan de zaken.
t ze alleen maar uit. En

ant erg naief

nu
zouden doen dan he
de regering.
Ten andere. zelfs in de veronder-
stelling dat de Kultuurraden het
beter zo~den willen doen. dan
nog zal de regering nooit toela-
ten dat de Kultuurraden haar oor-
spronkelijke plannen zou dwars-
bomen: d.i. bezuinigen op de 00-

ciale sektor, o.a. via de studie-
toelagen. Via de Programmawet
vraagt de regering immers aan het

KOMMUNAUTAIRE KLUIF
Daarenboven licht het citaat van
Ruyo een ander. nl. kommunautair,
deeltje van de sluier op. Wanneer
de regering de materie van de stu'
dietoelagen naar de Kultuurraden
verwijst. kan dit voor gevolg
hebben dat er twee totaal ver-
schillende systemen uit de bus
gaan komen voor het Vlaaw~e en
het Waalse landsgedeelte. Het ge-
vaar is dan reëel dat men een
nieuw komMunautair probleem in
het leven roept en daardoor de
aandacht van de publieke opinio
afleidt van de werkelijke proble-
men: bezuinigen op de sociale sek-
tor en studieleningen als sociaal
selektiemechanisme.

Nu reeds zijn er sommigen die in
de val trappen van de juridische
gewettigdheid van deze overheve-
ling van bevoegdheid. Hierbij
verwijzen ze dan naar artikel 59

GARANTIES NO
'Enwat deze twee laetste punten
betreft. hebben we nog geen enke-
le garantie van de r8g8ring dat
er geen studieleningen zullen ko-
men of dat de sociale sektor niet
zal afgebroken worden. Anders ge-

parlement om sterk te bezuinigen
op de studietoelagen. Voor de
Franstalige sektor wordt voor
volgend jaar 0,0 f1' voorzienl
voor de Nederlandstalige sektor
708 miljoen. wat 80.000 miljoen
minder ia (of meel' dan 2.000 beur-
zen) dan in '??

e kunnen ons afvragen waarom de
regering dit maneuver nu uithaalt.
Is het omdat. zoals Manu Ruys in
De Standaard van 28 oktober stelt:
"bij de socialisten en liberalen
kennelijk de goede wil aanwezig
is. om de delikate sektor van het
onderwi,js geleidelij k. neer de ge-

spol.m"?

We menen dat de werkelijkheid wel
wat minder prozeIsch is dan Ruys
het stelt. De regering vreesde
op de eerste plaats dat het ver-
zet van de studenten. de ouder-
verenigingen. vakbonden ... tegen
artikel 173 en 174 van de Program
mawet wel eens kon omslaan in een
verzet tegen de ProgrartrnaWCt in
Zijn totaliteit. En dat is het
laatste wat de regering zich mo-
menteel kan wensen.

bis ven de Grondwet. Paragraaf 2
van dit artikel bepaalt immers
dat de Kultuurraden bij dekreet
alles regelen wet het onderwijs
betreft "met uitsluiting van wat
betrekking heeft op de sChoolvre-
de, de leerplicht. de onderwijs-
strukturen. de diploma's, de toe-
lagen. de wedden. de schoolbevol-
kingsnormen" .
Oe juridische kluif steekt 'em in
het woordje "toelagen". Worden
hiermee de studietoelagen bedoeld
of de werkingskredieten van de u-
niversiteiten. We leten het aan
anderen over om dit eens uit te
vissen I zelf zijn we van oordeel
dat dit niets met de kern van de
zaak te maken heeft. Oe vraag is
en blijft: zijn we voor of tegen
studiebeurzen on/Of leningen?
Zijn we voor of tegen de afbraak
van de sociale sektor?

zegd: onze eis van indexering van
de beurzen en inkomensbarema's
blijft nog altijd gelden en stu-
dieleningen kunnen ook door de
Kultuurraden worden ingevoerd.

~--------~---------------------------------r 1~------------------
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veMJo tg van p, 1
NATIONALE AKTIEDAQ
Daarom is het nodig dat we onBe aktie blijven doorBetten~ vooral nu dat
alles nog mogelijk is. We moeten nu garanties eisen van de regering dat
er geen leningen Bullen komen, dat de beurzen en inkomensbarema 'e wor-
den ge!ndexeerd~ dei; de Kultuurraden - wanneer Bij een nieU1A)8wet in me-
kaar zullen steken - een sociaal rechtvaardige wet zullen maken.
omwille van dit alles wordt 23 november een netionale ektiedeg om van
de regering al deze garanties v~~rdecember af te dwingen.

het aktiekomitee

OPEN BRIEF
AAN
TINDEMANS, RAMAEKERS EN MICHEL
Hieronder lees je de Open Brief die door het Voorlopig Studentenko~rdi-
natiekomitee tegen de Afbraak van de Studieleningen werd aangenomen.
Ze werd opgenomen door een so-tal. organisaties en op 9 november te Brue-
sel aan de pers voorgesteld. De brief betekent de aanzet tot de Nationa·
l.eAktiedag van 23 november.

ONOERGETEKENOE ORGANISATIES

* drukken hun ongerustheid uit o-
ver de verklaringen ven de Eer-

ste minister en de ministers ven
Nationele Opvoeding i.v.m. de
studiebeurzen, en vooral de pare-
greef hierover in de programmawet.

* verwerpen elk voorstel om de
studiebeurzen geheel of gedeel-

telijk te vervangen door studie-
leningen. Oeze vervenging zou al-
lesbehalve een "sociale maatregel"
zijn zoals sommigen durven beweren
Immers
-Oe sociale selektie zou vergro-
ten: de minder begoede groepen
zouden earzelen hun kinderen naar
de unief te sturen.
-Oe druk op de student tijdens de
~;:!lcfiesvërgroot, er is een finan-
ciäle sanktie in gevel ven misluk-
king.
-Oe druk op de student na de stu-
dies vergroot, hij zeI een zeer
lukratief beroep moeten vinden i.
p.v. zijn kennis en bekwaemheid in
dienst van de bevolkign te stellen

* zien in deze voorstellen het
verlengde van een onderwijspoli-

tiek die vooral op de rug van het
personeel en de sociele sektor wil
bezuinigen.

* verzetten zich bijgevolg tegen
deze nieuwe pogingen om de so-

ciele verworvenheden af te breken,
pogingen die zeker niet allen de
universitaire gemeenschep treffen.

* verwerpen met klem de verdecht-
makingen els zouden de studen-

ten alleen hun eigen bevoorrechte
positie verdedigen, vanuit de be-
kommernis voor een onderwijs in
dienst van het volk hebbe~:ze dit
protest opgesteld.

* eisen bijgevolg van de ministers
form~le garenties.

* zullen bij uitblijven ven de ga-
ranties alles in het werk stel-

len om het protest van de studen-
ten door ekties kenbaar te maken,
tot ze vOldoening hebben bekomen.

K.U.LEUVEN
het Centraal Aktiekomitee~ de Centrale Raad van nedika, de Demokratisc
Landelijke Jeugd~ Kristenen voor het Socialisme~ Marxistisch-Leninisti-
sche Beweging~ de Pedagogische Kring~ Politika, Revolutionaire Arbei-
dersliga~ Sociale Raad~ Vlaams Rechtsgenootschap~ SAR-Wetswinkel

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Aktieve Linkse Studenten~ Historiakring~ Jong Europese Beweging~ Mar-
xistisch-Leninistische Beweging~ Socialistische Jonge Wacht~ Vrij Onder-
zoek~ Werkgroep Maatschappij en Psychiatrie

RIJKSUNIVERSITEIT GENT
Anti-Imperialistische Bond~ Dolle Mina~ Gentse StudentenWerkgroep Homo-
filie~ Gents Universitair Straattoneel~ Europakring~ Kommissie Sociaal~
Werkgroep Psychologie KRAPP~ Liberale Vlaamse Studentenvereniging~ Ma-
sereelfonds~ Marxistisch-Leninistische Beweging~ Politeia~ Politieke
Werkgroep Germaanse~ Socialistische Jonge Wacht~ Socio-Juridische Werk-
groep~ Socialistische Vlaamse Studentenvereniging~ Universitaire Pop-
groep~ Vlaamse Geschiedkundige Kring~ Vlaamse Kormrunistische studenten,
VPPK (Kring Psychologie en pedagogie) ~ Werkgroep Iandbouia, Werkgroepen-
konvent~ Werkgroep Wereldwinkel, Wetenschappelijke Ingenieursmaatschap-
pij , Fakulteitskring Wis- en Natuurkunde

UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN
Marxistisch-Leninistische Beweging~ Politieke Werkgroep UIA~ Studenten-
werkgroep UIA~ VERENIGING voor Vlaamse Studenten.
UNIVERSITE DE L'ETAT DE LIEGE
MOuvement Marxiste-Leniniste

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Assembl4e Gén4rale des Etudiants de Louvain~ Cercle de Sociologie~ Cer-
cle d'Action en Sciences Economiques Sociales et Politique~ Cercle d'
Agronomie~ Commission Animation~ Commission CUlturelle~ Commission des
M4dia~ Commission Sociale~ Commission CUlturelle d Louvain-à-WolU1A)8~
Cercle Industrielle~ Cercle Mat. et Physique~ Commission d'Information
pour le Tiers MOnde~ Cercle Galil4e~ Jeune Garde Socialiste~ MOuvement
Marxiste-Leniniste~ Mouvement pour l'Autogestion Socialiste

LLEKTIEVE
VOORZIENINGEN
Op de Algemene Vergadering van Sociale Raad zijn we tot de konklusie
gekomen dat we als alternatief voor de studiebeurzen gratis onderwijs
voor iedereen moeten eisen. Deze eis werd dan ook vermeld in de
matietekst die Sociale Raad rond heel de problematiek van de studie-
beurzen verspreid heeft.
We komen hier nog even kort op die eis terug.

Het vertrekpunt wes dat we in
diskussies over de studiebeurzen
heel vaak gekonfronteerd werden
met de opmerking dat het stelsel
ven studiebeurzen, det we nu heb-
ben, inderdaad allesbehalve vol-
maakt is, en dat het inderdaad te
veel ruimte laat voor misbruiken,
det het niet sluitend is.
Dat het huidige systeem ven stu-
diebeurzen niet het best-denkbare
is wordt door niemand ontkend.
Ten eerste zijn de bed regen die
toegekend worden te laeg: studen-
ten wier ouders niet kunnen bij-
betele~ kunnen, ook als ze een
studiebeurs hebben, toch niet
naar de universiteit, niemand
kan een jaar studeren met 35.000
fr - dat was de gemiddelde stu-
diebeurs in '75-'76.
Ten tweede wordt bij het toeken-
nen van-studiebeurzen geen reke-
ning gehouden met de reäle be-
hoeften van de student, maar al-
leen met het belastbaar inkomen
van de ouders. Bissers krijgen in
geen geval een beurs, en zo kun
je nog wel een hele reeks onvol-
maektheden van het huidige stel-
sel opsommen - det de mogelijk-
heid tot misbruiken bestaat bij-
voorbeeld.

Het enige gezonde alternatief
dat we zien, en waarbij al de te-
kortkomingen van het huidige sys-
teem ondervangen zouden worden
zonder dat er al ven bij het be-
ging nieuwe feilen zouden opdui-
ken, is de uitbreiding ven de
kollektieve voorzieningen voor
studenten.
Dat betekent: goedkope en op de
duur gratis huisvesting, voeding,
geneeskunde enz.
Zoals de zaken nu staan, nl. dat
een aantal studenten indiViduele
hulp krijgen van vadertje Staat,
is het betoelagingssysteem duur-
der dan wet met kollektieve voor-
zieningen mogelijk zou zijn. Het
selektief toekennen van beurzen
vergt bv. een aenzienlijke en on-

produktieve administratie, het
rendement is veel minder groot
dan bij kollektieve voorzienin-
gen mogelijk zou zijn. Niemand
kan ook kontroleren of een stu-
dent zijn beurs wel ekonomisch
gebruikt, of hij niet voortdu-
rend teveel uitgeeft voor dingen
die vie kollektieve voorzienin-
gen goedkoper zouden kunnen.
Alle studenten zouden in gelijke
mate ven de kollektieve voorzie-
ningen kunnen profiteren, en dat
zou een socialiserend effekt heb-
ben - samen eten, wonen •••

Een socialiserend effekt: niet al
leen binnen de studentengemeen-
schep, maar - en dat is het uit-
eindelijke doel - op de hele
(Belgische) gemeenscbap.

Onze eis "uitbreiding van gretis
kollektieve voorzieningen" moet
immers niet gelnterpreteerd wor-
den als spreken voor eigen stu-
dentenbuik. In het verleden, maer
ook op de huidige dag kan men
veststellen dat studenten zaken
in gang kunnen steken die op ter-
mijn effekt kunnen hebben op een
hele samenleVing ('66, Grieken-
land, Zuid-Afrika ••• ).
Studenten krijgen immers - binnen
een universiteit die per defini-
tie vrij-denkend moet zijn - de
kens geboden om naar hun eigen
situatie én deze rondom hen (de
samenleving) te kijken, deze te
onderzoeken en er met alle midde-
len die hen ter beschikking steen
iets beters ven te maken.

Oe eis van uitbreiding van de gra-
tis kollektieve voorzieningen ken
daarom niet losgekoppeld worden
van de uiteindelijke eis "gratis
onderwijs voor iedereen". Dit be-
tekent: een eis die de studenten
niet allen ten goede mag komen,
maar die moet uitgebreid worden
naar de hele bevolking.

Socia le Raad *
AAN DIENSTWEIGERAARS
"Elcker-Ik" Leuven is één van de
zeven Elcker-Ik-centra in het
Vlaamse land. In onze werking
kiezen wij voor politiserend vor-
mingswerk. Deze werkwijze vinden
wij volledig in overeenstemming
met onze doelstellingen omdat in
de methodiek die wij hanteren e-
veneens het accent ligt op in-
spreak en participatie als op het
ontwikkelen ven het zelfbeheer.UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (Officieus)

ABSD-ULB~ Association des Cercles Facultaires~ Cercle La Binchoise, Con- We zoeken iemand die samen met on-
federation of Iranian Students~ Cercle La Couvinoise~ Cercle le Semeur~ ze stuurgroep de programmatie uit-
MOuvement Marxiste-Leniniste~ Union National des Etudiants Cormrunistes~ werkt, nieuwe initietieven sti-
Cercle de Droit~ Cercle de Sciences Economiques~ Cercle d'Education Phy- muleert en begeleidt, uiteenlo-
sique~ Cercle d'Information~ Cercle de Kin4~ Cercle de M4decine~ Cercle pende soorten vormingskursussen
de Pharmacie~ Ce~cle de Philo et Lettres, Cercle de Sciences Politiques voorbereidt, methodisch/didaktis~
et Socials~ Cercle Polytechnique~ Cercle de Psycho-Folklore~ Cercle de vonn geeft.
Sciences~. Cercle Solvay. r- * 2 Oe kandidaat moe reid zijn a-

vondvergederingen, avondektivi-
teiten, kaderweekends enz .••.
mee te doen.
Wegens een groot tekort aan sub-
sidies, kunnen we geen nieHwe me-
dewerker meer betalen en doen we
een dringende oproep tot dienst-
weigeraars die een opleiding kre-
gen in de socio-kulturele sektor.

Indien u denkt uw burgerdienst
ten dienste te kunnen stellen ven
onze organisatie, verwittig dan
dadelijk voor een persoonlijk en
uitgebreider onderhoud.

Elcker-Ik Leuven
Blijde Inkomststr.11
3000 Leuven
016/23.96.92 *



6.EINDE?-WAARNA GASTONGEEN.
·N REKENSOMMET"E MAAKT TABEL 5

globale bala»6 bela6tinge» 1918 en indele~ing6aanpa66ingen
Op dit punt nu, haalt minister
Geens de ooglappen uit de (boven-
ste) la en begint te rekenen:
1. Volledige indexering tussen

75.000 BF en 292.000 BF: dat
betekent voor 71,7% van de belas-
tingsplichtigen (dit cijfer is
exakt) dat ze minder belastingen
moeten betalen dan wanneer er
geen indexering was! Ons lijkt

een indexering nogal logisch en
gewoon rechtmatig. Voor de minis-
ter is dit blijkbaar niet zo: hij
roept van de daken: 71,7% betalen
minder!
2. Tabel 1 narekenend konkludeert
hij bovendien: 400 miljoen tota-
le belastingsverhoging.
ONS re~ensommetje loopt echter
nog even door.

eost meer·ink.omsten minder inkomsten

autobelasting 1,0 miljard
BTW "16\ maatregel" 8,4 miljard
Egmontplan 1,6 miljard
gemeentebolasting 20,0 miljard
sigarettenprijs 2,5 miljard
BTW op investeringen 3,0 miljard
afschrijvingen 5,4 milJ.erd

TOTAAL 33,7 miljard 8,4 miljard
verschil + 25,3 miljard7. THERE·. MOREAT THEDOOR

THERE·S MORE (MET DANK AAN THE WHO)
STIJGEN MET 25,3 MIL-JARD, ca 7000
BF PER BELASTINGSBETALER, waarvan
5.500 BF "dank zij" de gemeente-
belastingen (en dus niet ten de-
le rekupereerbaar in loonsverho-
ging door indexstijgingen - zoals
door de BTW-aanpaSSingen in be-
perkte mate het gevolg zal zijn).
Bovendien is het, uit(d)eraard(!)
nog niet evident dat de "stimule-
ring van het bedrijfsleven" via
o.m. de BTW-kadootjes een gunstig
effekt zal hebben voor Het Belgi-
sche Volk.. Van addeptjcs gespro-
ken!

Maar tabel 5 zit nog dichter bij
de realiteit, volgens ons tenmin-
ste: hier beschouwen we als meer
inkomsten voor de schatkist
slechts die belastingen die ook
(en soms vooral) op de lagere in-
komens (+ minder dan 500.000 BF
netto belastbaar) zullen wLgef'l
Als minder inkomsten gelden
slechts de "kadootjes" aan de in-
dustrie, gezien indexeringen van
loonbarema's ons evident lijken.
Het verschil is nu nog een klei-
ne 1,5 miljard groter. IN 1978
ZAL DE GWBALE BELASTINGSDRU"

at er verder toevallig nog in de
thesaurie belandt.
1. Art. 12 tot en met 22: 20 mil-

jard BF
Dit slordig kapitaaltje vloeit
voort uit een verandering van de
procedure bij het betalen van de
gemeentebeLasting. Tot nu toe
werd die in één keer betaald, in
het jaar volgend op het verwerven
van het inkomen waarop ze moest
betaald worden. Vanaf 1 janual~
'78 evenwel zal maandelijks 6S
(maximumtarief) méér afgehouden
oordon van het loon van mensen
oorden van het loon van mensen
met een "arbeiders"kontrakt (waar
de belastingen "aan del bron", i.
e. door de werkgever, worden "af-
gehouden". Zelfstandigen die hun
belasting vooraf betalen, zullen
voortaan 106\ van het tot op he-
den betaalde bedrag van de rijk.s-
belasting moeten storten. Mensen
die niet in BelgiH verblijven
maar toch belastingen moeten be-
talen, zullen hun gemeentebelas-
ting aan de staatsschatk.ist zelf
moeten betalen.)
Gezien de gemeentebelasting van
1977 (aanslagjaar 1978) zullen
\ole in 1978 twee keer gemeente-
belasting betalen: 1 keer voor
'77 (in één keer) en 1 keer voor
'78 (in maandelijkse afhoudin-
nl. Oe zaak. lijkt akademisch

(resicl) - we betalen onze ge
meentebelasting voor 1978 in '78
zelf i.p.v. in begin '79 - ware
het niet dat:
- de 20 miljard door de belas-

tingsbetaler toch moeten opg~-
bracht worden, in 1978

- de regering haar slecht beleid
(bv. fiskale fraude) door een
veel kleiner begrotingsdeficit
kan verdoezelen

- het feit dat door de inflatie
de gemeentebelasting vroeger
veel minder "waard was" vervalt.

9.25000 000 000 -OM WATTE DOEN?
(MET DANK AAN M. EYSt :N~ )

neden de 500.000 BF? In alle ge-
val niet de multinationals, lijkt
ons ... Hun exess-winsten moeten
blijkbaar nog steeds betaald via
de fiskus! Zelfs prof. BAECK, lid
van het buro van de CVP, schrijft
in de "Leuvense Standpunten" (uit-
gave van de Fak. Ekonomie van de
ULeuven): "DE BELASTINGSVERHO-

GING IS EEN BLUNDER". Veto vindt
zulke "blunders" (alsof ze soms
"toevallig" begaan werden en geen
rooie - of wellicht beter blauwe -
draad vormen in het beleid van
deze en vorige regeringen, als-
of ZE HET BELEID ZÉLF NIET WARE
nogal WANSMAKELIJK. Zulke blun-
ders. , meent Veto, hoeven en kun-
nen NIET GEACCEPTEERD worden door
de Belgische belastingsbetaler.
En zeker niet door de reeds zo
zwaar getroffen "kleine-inkomens-
belastingsbetaler".
T1ndemans 2 belooft met de nieu-
we fiskale opbrengsten de werk-
loosheid te betalen en weg te
werken. Terwijl de BSP (om ook
eens de partner van de CVP-man
te noemen) in haar verkiezings-
programma 100.000 werklozen min-
der voorspelde, zijn er nu, te-
gen het einde van 1977 bijna
100.000 bijgekomen ... Maar over
dit trieste verhaal hebben we 't
wellicht een andere keer .••

36,5 miljard SF nieuwe belastin-
gen en 8,4 miljard kado aan de
ondernemingen in dit land: 't is
raai wat Tindemans 2 presteert!

Eén ding is alvast duidelijk: er
is wel degelijk "iets als kri-
sis". Een krisis die wordt be-
taald, nog maar eens, net els
"dank zij" vorige progr8rmlBwet-
ten en "herstel"maatregelen (81,
door nieuwe belastingen. Belas-
tingen die weer eens moeten be-

I taald worden door de reeds ge-
tormenteerde doorsnee-burger.
7.000 knot8en~ 't is niet niks.
Ondertussen blijft de vraag hoe
het toch mogelijk is dat de in-

niet uit de ·krisis komt:
geen belastingen, er nog geld bo-
venop krijgen en toch nog slech-
te zaken doen? Als je de trimes-
terrapporten ven grote bedrij-
ven naleest, zie je daar enonmo
winstCijfers defileren. De pro-
duktiviteit (output: aantal werk-
nemers) is de jongste 2 à 3 jaar
aanZienlijk gestegen (bron: Spec-
tator, Oe Standaard).
Allemaal "onbegrijpelijke" dingen
in het licht van de krisis. De
vraag is wie er nu wol met de kri-
sis zit? De alras 300.000 in aan-
tal zijnde werklozen? Oe belas-
tingsbetaier met een inkomen be-

du gelijk, dus niet progressief,
en zeker niet inkomensnivellerend
Het is anderzijds evident dat,
verMits er nu eenmaal !!loermen-

n zijn met een "lager" inkomen
dan met een "hoger", deze 2,5
miljard BF hoofczakelijk van de
mensen met kleine(ro) inkomens
zullen komen.

3. Art. 29 tot en met 31: 1,1
miljard BF

Het gaat om een wijziging in de
belasting op erfenissen ("succes-
sierechten"): de kleine erfenis-
sen worden minder belast, de gro-
te meer.
4. Art. 32 en 33: ???? miljoen/

miljard BF
Gezien de staat waardeverminde-
ringen van (on)roerende goederen,
resulterend uit de beschikkingen
van de verschillende gewestplan-
nen moet vergoeden (bv. bouw-
grond die tot groene zone werd
"gedegradeerd") gaat ze de meer-
waarde die andere (on)roerende
goederen hebben verkregen via het
gewestplan, belasten.

2. 2 à 3 miljard
De sigarettenprijs wordt/is met
5 BF verhoogd (waarvan 0,14 BF
voor de kleinhandelaar). Hierdoor
wordt het RIZIV (nu gewoon ZIV)
vat-zonder-bodem een weinig ge-
vuld. Het speciale van dit SOOl't
belastingen is dat ze "ongediffe-
rent1äerd" zijn, voor elk indivi-

10.EPILOOG
De volledige Programmawet is in-
tussen, kwasi ongewijzigd, goed-

gekeurd door de ~,aner van Volks-
vertegenwoordigers.

TENSL~TE
Dit artikel mag dan al bloed,
zweet en tranen gekost hebben
aan haar auteur, het is uiter-
aard niet perfekt. (Men zou ge-
rust 2 Veto's kunnen volschrij-
ven over de Programmawet alleen.)
Flagrante fouten, die door de

lezer mochten ontdekt worden,
aanvulligen, verbeteringen, kri-
tieken: alle zijn welkom! Bij
voldoende belangstelling kan wel-
licht het werkloosheidsprobleem
onder de loupe worden genomen.

bruno bongaerts

a.OVER SPI"KERS EN KOPPEN
Pas nu begint VETO te rekenen.
En een tabel opstellen (tabel ~).

TABEL 4
globale batan.6 bela6tingell 1918

minder inkomsten

12,5 miljard

E.0st meer inkomsten

tabel 1
gemeenten
sigaretten
erfenissen

12,9 miljard
20,0 miljard
2,5 miljard
1,1 miljard

36,5 miljard 12,5 miljard
+ 24 mllj e rd

TOTAAL
verachil BRONNEN

1. Wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978 (met
dank aan G. Monard).

2. Kranten: Oe Standaard, Volksgazet, Het Belang van Limburg.
3. Tijdschriften: De Rode Vaan. Ons Recht (LBC), Amoda.
Opmerking: alle bovenstaande numerieke gegevens - met uitzondering van

het decumul-percentage van 60% - werden telkens in minstens
2 bronnen teruggevonden.

En nog (maar) één (tabel 5).In tabel 4 staat de echte globale
balans van de begroting: alle
minder/meerlnkomsten voor de
schatkist worden in rekening ge-
bracht. Er blijkt een belastings-
verhoging van 24 miljard te zijn.
Er blijkt een belastingsverhoging"
van 24 miljard te zijn (voor het
geval dat je het de eerste keer
niet zag). (8) voor de gelnteresseerde lezer: ook deze wetteksten zijn het doorn

;<'1.). 3 men waard! r>:.....----------------------'0·· ·i'....---...;..------------------- ....



UNIVERSITAIRE LOKALEN: U BETAALT

Terloops moet hier nog venneld
worden dat voor aanvragen van u-
niversitaire lokalen (voor acti-
viteiten die plaats vinden vanaf
1/1/78) steeds het gevraagde in-

Omwille van een aanhoudende wei-
gering van studentenzijde uit, is
men tenslotte rond de tafel gaan
zitten (bij Algemeen Beheerder
Oeclercq). 'let compromis dat daar
uit de bus kwam en maandag 12 de-
cember 11. door de Academische
Raad bekrachtigd werd, mag in zijn
geheel genomen als positief voor
de studenten beschouwd worden.

Getekend,
H.Servo

komgeld (voor activiteiten in de
Grote Aula) moet meegedeeld wor-
den aan de A.S.R. of aan het Vi-
ce-Rectoraat.

EEN ROTONTMOETING
Oe verwachtingen waren dUidelijk
niet hoog gespannen: politici
Zijn sowieso goed getraind in het
voeren van nietszeggende konver-
saties; dit geldt des te meer als
ze plots bereid Zijn "tot de mas-
sa's af te dalen".
Dat de 'studenten' zelf echter
de Ramaekers-meeting van 9 decem-
ber jl. op zo'n schandalige wij-
ze naar de botten zouden helpen,
kon evenwel de ergste pessimist
niet voorspeld hebben.
Men handelde gewoonweg als onno-
zaae kinderen, onwetend van hoe
zo'n meeting eigenlijk moet zijn:
nl. beenhard, van man tot man,
niet-aflatende keiharde vragen
waarop geen dubbelzinnige ant-
woorden mogelijk zijn.
Maar wat gebeurt er?
Na de klassieke, vage inleiding
vanwege de minister, verkwansel-
den de 'studenten' de hen toege-
meten tijd op de meest abomina-
bele wijze. Het schouwspel was
effenaf verbijsterend!
Oaar waar direkte vragen hadden
moeten komen over budget, index-
ering, numerus clausus .•. met o-
verdonderende replikaties aan-
gaande de (toch duidelijke) in-
konsistenties in het betoog van
de parlementariär, ... vonden de
rêê~êktiêvêlijka vartaganwoordi-
gers van de verschillende stu-
dentenorganisaties (VVS, MLB,

NSF) het blijkbaar nuttiger zo-
lang-maar-enigszins-mogelijk-was,
z~l.f "het woord te voeren" (lees:
lullen) en de eigen organisatie
aan de algemene vergadering te
"verkopen". Glunderend werden de
eigen ordewoorden hernomen (MLB),
werd gepoogd de indrUk te wek-
ken van een uitzonderlijke (woe-
ha!) kennis van het dossier (VVS)
of gewoon niets-ter-zake-doende
nonsens verkocht (NSF).
Ramaekers' (in-)spanningen konden
alzo beperkt blijven tot het mi-
nutenlang "geamuseerd" aanhoren
van schlemiele "studentenverte-
genwoordigers"(???) en h&t beken-
de lachen-in-het-vuistje. Oe bra-
ve"minister liet zelfs een ex-
tra-vraagje toe ..•
Hij had, volkomen plat gepraat,
met de staart tussen de benen de
Grote Aula moeten uitstormen
(zeer vies woord weggelaten)!!!
Maar nee, wat de perfekte rekla-
me voor de betoging van 14 decem-
ber en van verdere aktie had moe-
ten worden, draaide uit - zo niet
op een triomf - dan toch op een
ruime puntenzege~or die enige,
echte minister van nationale op-
voeding: Jozef Ramaekers.
ortom: sinds 9 december jl. lo-

pen er in Leuven een aantal 'im-
becielen rond die b.a. ~ondêr
meer een paar fikse trappen op-
de-weke-delen verdienen.

bruno bongaerts
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DE NOTA RAMAEKERS:
'HOLA!' ZEGT
DE ACADEMISCHE RAAD
In de loop van de tweede helft
van november, zond Minister Ra-
maekers het voorontwerp van wet
tot hervorminq van het regime van
het toekennen van de academische
,graden voor 'advies' naar de Raad
van Beheer van de Vlaamse uniefs.
In Veto nr. 7 (p. 3) werden enke-
le items uit dit werkdocument -
zij het summier - toegelicht.

Maandag 12 december 11. wijdde de
Academische Raad van de K.U.L.
een eerste rondvraag aanga~nde
deze beleidsnota.
Op voorstel van decaan Paul Oe
Meester van Toegepaste Wetenschap-
pen, werd onderstaand communiqué
goedgekeurd en naar Belga doorge-
stuurd.

Ve. Ac.a.dem<..6ehe. Raad van de K. U. L.
he.e.6t ke.nn,(,6 genomen van het VOOIt-
ontweAp van ~te.lt Ramaekell4 be.-
tlte66ende. de. a.c.a.dem<..6c.he.pMglta.m-
ma. '~ en glta.de.n.

Hij c.oM.ta..tee.lt.tda..t hl dU ontwe.ltp
weLi.6tOOa11. Vell4c.hil.lende.poûU.e.ve.
elementen a.a.nwe.Ug ûjn, cUe. VItOe.-
ge.ltIte.e.~doolt de KonmiAJl.i.e van
Re.k.tOltenWe.ltden vooJr.guteld, zoal.6
het 066iue.e.el e.ltke.nnen van de. 3de.
c.ycl.u.6 en van we..t.tel.<.jke. glta.den
voon: me e.ltde.lte.~.tu.cü.elt.i.c.h.thtgen
tOOaII. dU nog Met het ge.val «.W
en een mogel.<.jke. Vell4oe.pelhtg van
het e.x.óa.me.My~te.em.

Ande.ltûj~ be.va..tdU VOOltOntweltp
me.e.ltde.lte.0na.a.n va.a.ltdba./te.elementen
cUe. o.a.. zouden. tUden .tot e.en 0-
veJr.da.d..i.ge.c.~aüe. van uni»
vell4Ua..<.lte.oJr.g~aüe. en pMglta.m-
ma.Ue., tot een ove.ltbocUge ~te.-
It.i.ël.ebevoogdhtg van de. u.n.i.vell4i-
teft. i.v .m. 6.tu.cUe.hthou.d, .tot een
veJU.OOMe.nde a66cha.66hlg van EUItO-
peu gu-Uuee.ltde a.k.a.de.mL6c.he. glta':
den en .tot onvooltuene gevotgen
van ~.tu.cü.ed~w.<.jUghtg op de be-

ltOep6u.äoe6etWtg.

Om deze Iteden meent de Ac.a.de.m.i.-
~c.he Raad van de K.U.L. dU VOOIt-
ontweltp '1taCÜc.a.a.t' te moeten a.6-
w.<.jzen.

In de marge vermelden we nog dat
de Ingenieur8studenten maandag na
een - door zowat 900 man bijge-
woonde - Algemene Vergadering in
grote getale naar de Faculty Club
trokken om hun ontevredenheid o-
ver dit voorontwerp aan de Acade-
mische Overheid kenbaar te maken.
Rector Oe Somer speelde in hun
kaarten door af te kondigen dat
- indien dit voorontwerp ondanks
alle negatieve reacties zou goed-
gekeurd worden door de regering -
hij niet langer meer rector van
de K.U.L. wilde zijn.
Buiten het Rectorsambt liggen te-
vens een pak broodnodige subsidie
gelden in de weegschaal !

Ook de 3tudenten-apothekers zijn
niet erg tevreden met dit voor-
ontwerp. Momenteel werken zij -
zelfs in nationaal verband - naar-
stig aan een duidelijk standpunt
hetwelk woensdag 14 december via
hun actie te Brussel bekend ge-
maakt werd.

Bij de geneeskunde-studenten ligt
het ietwat moeilijker. Men weet
nu nog niet goed wat te denken o-
ver de 6-jarige opleiding die in
het voorontwerp wordt voorgesteld
aangezien de situatie erg komplex
is. Dat wordt dus afwachten!

Tegen volgend nummer van Veto
willen we proberen deze ingewik-
kelde materie verstaanbaar uit te
schrijven. Naast de studiebeur-
zensff'!"Iireverdient·
ontwerp alle aandach
studentengemeenschap.

jo l1bens

de factis hominibusque·
Het lij kt wel komkorrrnert1:jd.* Er
gebeurt nog weinig waarover we
nog 's lekker kunnen roddel n.

*Eigenlijk maar goed ook.1t Zo
krijgen wij ook de kans te zor-
gen voor een keretibo- Im~ de kerst-
baUetjes en l.ichtjes.*Voor de
toepasselijke muziek zijn we nog
in diskussie of het nu de klas-
sieke kinderl.iedJes à la Susa
Nina en Stil.Ze Nacht, of Haydn
en Beethoven of Jo~han Rich-
man and the Modern Lovers zal
worden.

*Minister Ramaekers gaf op don-
derdag 1 december op TV de in-
druk det hij dol.gedraaid was
door het studiebeurzen-gedoe.1t
Kwam hij voor de camera toch
niet uitleggen zekerst det stu-
denten tot 10 maal toe herexa-
mens konden doen. * Ns het bis-
sen en trissen, krijgen we nu
ook nog het "dieeen",

En het KVH zit er maar op te ha-
~eren dat de ASR nu eindelijk
eens iets zou doen tegen de mis-
bruiken met het pl.akken. Alle-
maal goed en wel, maar hoe moet
je zoiets aanpskken: eerst de
dadeps vinden en dan welke Bank-
tie? Natuurlijk, er zou nach-
teZijks een kontrol.epatrouil.l.e
door de Leuvense straten gestuurd
kunnen worden. Maar bij gebeur-
Zijke ongevallen weten we niet of
de verzekeringsmaatschappij zal
wilien tussenkomen.

welgeteld I maanden heeft het ge-
duurd vooraleer er een defintief
akkoord werd bereikt aangaande de
huurprijzen die studentenorganisa-
ties voor universitaire lokalen
moesten betalen.
Zowel het Bureau van de Raad van
Studentenvoorzieningen als het Bu-
reau van de Read van Beheer van de
.U.L.-U.C.L. deden voorstellen

ter zake.

1. Elk ja.a.lt zal in de loop van de maand novembelt de regeling voor
het verhuren van zslen opnieuw worden nagekeken.

2. Voor de loop van het burgerlijk jaar '77 bt.i.jven de prijzen gel-
den die in voege waren bij het begin van het jaar (tot 1/10 nvdr.)
M.a.w. : Grote Aula: 1.000 fr.

Grote Aula: 1.000 fr. + 4.000 fr. waarborg (pop,rock ... )
Oe Valk : 300 fr.
A.V. : 350 fr.

3. Vanaf 1 ja.nu.a.Jt.i.'78 treedt de volgende regeling in voege:

a) overdag - tot en met 19 u - worden alle lokslen g~ ter be-
schikking gesteld (nvdr., voor zover er geen lessen doorgaan)

b) ktune lokalen blijven ook 's avonds g~
c) voor 6a.cut.ta.<.Jteavonden zullen lOkalen in het Faculteitsgebouw

g~ ter beschikking worden gesteld
d) voor svonden, georganiseerd door vrije verenigingen (nvdr., en

door studentenorganisaties) en waarop geen .i.nkomgetd wordt ge-
vr~agd geldt volgend tarief
Grote Aula: 1.000 r.
leine Aula: 875 r.

Oe Valk : 350 61t.
A.V. : 350 tr.
S.W. : 350 61t.

e) voor activiteiten in de Gltote Au.ta. ingericht door de vrije ve-
renigingen (en studentenorganisaties, nvdr.) en waarvoor wel hl-
kon~etd gevraagd wordt, zal een bedrag (voor de huur) worden ge-
vraagd van 1.500 61t. wanneer het inkomgeld mindelt dan 50 61t. be-
draagt; 2.500 61t. wanneer het inkomgeld .tu46en 50 en 100 61t. be-
draagt en 5.000 61t. wanneer het inkomgeld meelt dan 100 61t. be-
drsagt. ( de huurprijzen zijn steeds inclusief verzekering)

f) ~anvrsgen voor facultaire svonden in facultaire gebouwen worden
gericht aan de Vec.a.a.n

g) aanvragen voor algemene gebouwen (Auis, Vslk, A.V., S.W. e.a.)
worden gericht aan het V~c.e-Rec..toJtaa..t (via A.S.R., nvdr.)

*Oe KULeuven ~.an dit jaar weer te-
vreden zijn.*Op 1 november '77
weren er 6, '5 moer studenten aan
deze unief ingeschreven dan op
dezelfde datum in 76. * "'at heeft
deze unief wel wat de andere niet
hebben?

*Het heimwee naar zijn vr~egere
studententijd heeft prof. Bl.an-
pain (Fakulteit Rechten en lid
van het Buro Akademische Raad en
Raad van Beheer KUL) plannen doen
smeden ter hervorming van het exa-
menaysteem; alles blokken, zoals
vroeger en nu, maar slechts 3 of
4 vakken afl 'ggen en dat in 1 of
2 dagen. * Oe geruchten doen de
ronde.

*Het beroep, dat ~iniàter van Ne-
derlandse Kultuur, Hika De Backe~
deed op het qez. md verstand van
de VaZmingen~ bij de affaire
Brel-Les Fl.amingants, is blijk-
baar in naamse dav.!mansorgen
terecht gekomen.1fWant alrss
hebben Nonkel. Bob Davidse) en
de Strangers hun versie in de
groVvQn gegoten.1tHebben de Vla-
mingen wel gezond verstand~ sIs
je merkt dat het Brel.-chanson
van de Strsngers na enkele we-
ken sIs nr. 1 in de BRT-2 naam-
se Top Tien.



UIT DEKRINGAAD
Begin september startte de wer-

van de Kringraad. Oe facul-
tskringen kregen vnl. prac-
che informatie toegestuurd
V8n p8S konden komen bij de

rbereiding van de ja8rwerking.

september kwamen we een eerste
te samen. Het kleine verga-

derza81tje van 't STUC was tot
barstensvol gevuld met afgeva8r-
digden van 17 faculteitskringen.

dat voor een vrijdag8vond I
Voor de o~ werden de
laatste afspraken gemaakt en dan
konden we beginnen met de rede

de studenten op de openlng~-
~. We gingen. akkoord dat

t j8ar - en dat mag niet als
precedent 8anzien worden -

iemand van de Sociale Raad de
toespr8ak hield en dat de studie-
beurzenproblematiek centr881 zou
staan. Vanuit de Kringr8ad zelf

aandacht gevraagd voor een
polyvalente basisvorming,
de te zware studieprogram-

's in de licentiejaren en voor
het concreet werken van de Dienst
Universitair Onderwijs (O.U.O.).
Tevens werd de unief gevraagd om
dringend wat te doen aan het te-

rkstellingsprobleem van uni ver-
sitair-8fgestudeerden en 8an de

ke relaties binnen het
universitair 'bedrijf'.
Bij de vele op te vullen functies
is het vnl. V8n be18ng d8t je

weet wie de studenten in de Aca-
~che Raad vertegenwoordigt
Gie Scheltens ( Politica ),

Tiense steenweg 228 Heverlee
Paul Coorem8n ( V.R.G. ),

0.L.Vrouwstra8t 4 Leuven
Jos Oe Smedt ( Medica ),

Tervuurse stra8t 9 Leuven
Jef Geboers ( Wina ),

Celestijnenla8n 70 Heverlee •

Voorzitter van de Kringraad werd
V.T.K.-praeses Ludo Van SChepdael
(Arenberg 5/0, Tervuurse vest 103
in Heverlee). En voor de rest kan
je steeds terecht bij de vrijge-
stelde van de Kringra8d,Jo Libens
't STUC (1ste verd.), 22.44.38 •

Bij de vele mededelingen bleven
we wat langer stilst88n bij de
ASR-motie rond de verhoging van
de ~jzen V8n de universi-
taire 10k81en. Tot op heden onder
tekenden reeds 12 kringen deze mo
tie. Politica bracht een eigen mo
tie na8r voren waarin ze gratis
gebruik van lokalen vroegen.

14 dagen later waren we reeds met
21 faculteiten te gast bij Medic8
Hoofdschotel was da8r de bespre-
king van wplUUlkoJtganen op 6ac.ul
t.a.<Jt. niveau.
Uit deze leerijke rondvraag ont-
hielden we vooral dat :
de studentenafgevaardigden vrij

goed de Faculteits- en Departe-
mentsraden volgden, doch ontevre-

den W8ren omdat bijn8 over81 de
beslissingsmacht in de b~eau'~
ligt - waar zelden studenten in
zitten.
voor81 via informele contacten

- in de w8ndelgangen - wordt door
de studenten nogal W8t bereikt
het cont8ct met profs en WP is

beter in kleine dan in grote krin
gen
in de POC's (onderwijscommissies)

wordt degelijk werk geleverd doch
dit geld enkel als advies d8t door
de faculteitsraad steeds kàn ver-
worpen worden
er is een sterke nood aan voor-

bereiding van de agendapunten V8n
deze inspraakorganen - wat vaak
veel te weinig en te slordig ge-
beurt - en sommige faculteiten
voelen de noodzaak aan c06rdina-
tie tussen studentenvertegenwoor-
digers V8n verschillende departe-
menten. Voor W & L, Wetenschappen
en Geneeskunde werden nu de nodi-
ge afspraken gema8kt.

Op 28 oktober 11. werden de 18
aanwezige kringen in het recrea-
tiecentrum vergast op lekkere wa-
fels - klaargema8kt door de V.T.K.
porren.
Op het P~on66e~t van 2/2/18
wensten we een studiedag te hou-
den over de " eV81uatie van het
examensysteem ", maar daarover
hier later meer.
Studentenvoorstellen voor het
WVt}u, chema. van de Acad~ ehe:
Raad waren : polyv81ent kandida-
tuuronderwijs, doelstellingen V8n

de unief binnen de huidige maat-
schappij, standpuntbepaling van
de overheid t.o.v. de toegang tot
de unief en aandacht vanwege het
O.U.O. voor het credit systeem en
de aggregaatsopleiding.
Oe kringraad zag Veto als het
blad van en voor alle studenten
met 8rtikels die een zo ruim mo-
gelijk publiek aanspreken. Daar-
voor is het nodig dat vooraf de
ASR beter en bij meer studenten

vindt.

Het nakende ~~eek-end
zal gestoffeerd worden met the-
ma's als da8r zijn: de herst
turering van de ASR, programma-
voorstel voor mei '78, werkpro-
gramm8 V8n Kringra8d en Onderwij
werkgroep, O.U.O.
Over dit week-end volgende afle-
vering meer.

EEN CONTRACT MET DE CORSO
sidia, faculteiten, clubs ••• zo- z081s het nu gaat kan het echt
niet de enige dan toch wel de be- niet 18nger.
langrijkste bron van inkomsten en In het geval V8n ons voorbeeld
in concreto heeft men de keuze gingen de inrichters - na z881,
tussen" het huren V8n zo'n zaal stadstaks, sabam en DJ te hebben
aan woekerprijs of helemaal geen bet8ald·en dus nog geen publici-

Ov.... enkom •• ln V..... U... ng van ••• ,
c- t t;_- -<..' ~<- V 4 c.4 :.. .t4,3

Dat de Leuvense zaaluitbaters-
~ffia een mooi gesloten front
vormt, ondervindt elkeen wel re-
gelmatig aan den lijve en aan de
geldbeurs.
Maar wij schotelen u toch gra8g
eens een f18gr8nte illustratie
voor van hoe er bij de opstelling
van een contract met de zwakste
partij gesold wordt.

Uiteengerafeld in de verplichtin-
gen van elk der partijen, zegt
dit handig opgesteld contractje
d8t de zaaluitbat~ er enkel toe
gebonden is zijn zaal ter beschik
king te stellen, alsook koffie-
tassen en wijnglazen.
Voor de hu.wtd~ (~tu.dentenoJtga-
~atie) in kwestie komt er heel
wat meer bij kijken : deze mag
2000 6~. neertellen voor een ver-
re van luxueuze en afgelegen za81
Dat ware niet overdreven moest
niet bovendien de volledige tap-
op~eng~t in de zak van de zaat
eig~ verdwijnen. En aan de
duizelingwekkende prijs van zowat
25 6~. voor één pint je z81 dat
wel een aardig bedragje wezen I
Verder wordt er in het contract
nog bedongen dat 6~cate ~ten,
~~c.hten en ~t.a.cUta.Juen
ook voor rekening V8n de hu.wtd~
zijn.
Een democratische manier om aan
muziek te komen wordt de organi-
satoren ook niet gegund aangezien
ze verplicht zijn de (middelmati-
ge) DJ - die de za8luitbater hen
aan de volle prijs van 3000 6~.
aanbiedt - te aanvaarden.
Alsof dit alles nog niet voldoen-
de W8S, is de zaaluitbater d8ar-
enboven niet verantwoordelijk
voor eventuele ~chade. Een oude
stoel die afknapt kan de organi-
satoren dus nog eens 1000 fr.
kosten.
En tenslotte kan worden aangea
stipt d8t het boter bij de vis
was : het zogenaamde voorschot
bedra8gt immers de volledige
huurprijs.

Je kan dan opwerpen dat men d8n
zo'n contract maar niet moet on-
dertekenen. Doch de organisatie
van d8ns8vonden is voor ja8rpre-

(:!..~~C"-\.A .......

Tussen de zaal
,
~ e't ~o. __ enerzijds en de .... __ .._,~ _

traat

______________________u

_ handelende in naam van de

maatschappij _ vereniging of persoonlijk '_'

te

in hoedanigheid van verantwoordelijke voorzitter - secretaris - schatbewaarder,
anderzijds in overeenkomst hetgeen volgt.

Eerst genoemde staat aan tweede genoemde toe in mI '..c-~

op - dag de

te.-4f._ uur bal - feest of concert in u richten mits storting door tweede- ur~,tL
genoemde van een ve:r-oeding van -~ ~ . --- F ,:,~r huur t:
d I ~ e, 'v~'Y"" ct l~t- .'_ -I::.f iP..t.l-..... ,- ~::r- 'i.'t. ... -4
er zaa . t"t_,_ Fe) ~ .. I..~ .... ~ 'f{ --(

Alle verdere niet gemelde onkosten zoals fisale en auteursrechten, enz. blijven

ten laste van tweede genoemde die zich tevens verplicht tijdig toelating ter

stede te vragen en aangifte ten kantore van belasting der gemeente te doen.

De inrichters zijn verantwoowelijk voor het materiaal van de µal en de goede I f t
'4 e: ...Ht 'u. D ~ ot ~ -1..-e. '''I.. Ir;. ...e1,eh--'-

gedragingen van de leden . .Ác.,) f .T ~ :h t;t: ~~,..~..._.4 "'__d-::J t~
De betaling \'.l'1 een voorschot voor de mI __!)"'-e--P - F geschiedt

bij het ondertekenen van dit akkoord,

Gedaan te
...c: e-· de --

De uitbater,
(Gelezen en goedgekeurd.)

Namens het Bestuur of persoonlijk,
De verantwoordelijke,
(Gelezen en goedgekeurd.)

zaal ". teitskosten te hebben doorgere-
kend - met 3800 6~.na8r huis.
Wet een schr81e troost wes om 400
man op de been te hebben gebracht.
Neem nu bv. dat elkeen ongeveer
100 fr. heeft uitgegeven, wear is
dan die som naertoe ?

Wie durft grofweg eens de reke-
ning ven de zaaluitbuiter maken?

.r-.
Krir 3ad*.

25 fr. rekenen voor een pint je is
misbruik meken van de situatie,
een supplementeire huurprijs voor
de zaal da8r nog bovenop durven
vragen wordt wet el te gortig, om
dan ven die DJ-clausule nog maar
te zwijgen. Iemand merkte op d8t
ie in het vervolg zijn eigen fles
cole zou meeb~gen ••• en dat is
niet eens zo' lecht idee w8nt

INONZEFAKULTEI
Oe Heer Bekeert heeft zelf ont-
slag genomen bij het departement
Alt.cheotog.<.een Ku.n.6.twe.t~chap.
Hij werd immers j8renlang aan 't
lijntje gehouden voor zijn oeno"'-
ming tot prof. Toch moet hij de
moed nog niet opgeven, want'de
studenten mogen hem best en zul-
len alles in het werk zetten hem
aan zijn benoeming te helpen.

Iemand die anders wel zijn ont-
slag mag indienen is P~o6. Van
Mechelen. Als de meeste proffen
zo goed zijn de brug te maken op
maandag 31/10 11., moet hij persé
lesgeven aan de Pot-en-Sokk~.
Ik denk dat Oe Bond toen dicht
wasl

En dat onze proffen niet alleen
van muziekspelen houden, bewijst
het interieur bij P~6. Dequek~
van Teotog.<.e. Daar moet een erg
mooi Turks wandtapijt te bewonde-
ren hangen. Waarvoor die buiten-
landse reizen al niet goed zijnl

Oe studenten Teotog.<.egaan niet
zo vaek op reis en kunnen zich
daarom bezig houden met het uit-
werken van actie tegen de Wapen-
handel en voor de bej~en in
de Leuvense rusthuizen. En wat
doen el die andere faculteiten?

Je, V.T.K.-lieden ( en niet lui),
hebben zich geworpen in de Anti-
Egmontbeweg.(_ng .•. allee, als ze
's nechts niet gaan zwemmen in de
vijvers aan het kasteel I

En de VeMn.tIw.6te H.i..6tolLi.c..ien
de Pedagogen, wel die buigen zich
over het statuut van het k8tho-
liek onderwijs ••• als ze d'er
ma8r niet over struikelen.

En las ik deer niet in het blad
der teologen,Itec.a - ik vraag me
af wat dat nu weer betekent - dat
men een oproep doet tot " joern8-
listieke eerlijkheid, openheid en
objectiviteit ". Wel, ze mogen
voor mijn p8rt die gerust eens
opsturen aan onze Rector en aan
W.Cabus ven de Spectator I

V8l'1)O],g: p. 4
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En omdat we nog wat geduld moeten
hebben voor de nieuwe cafetaria
in Hev~ee. gaan ze daar alvast
wat nieuwe banken en bomen plan-
ten. Leve het groene Heverlee I

Als je woensdag 16 november wat
tijd over heb. loop dan eens even
langs op de Boekenb~ ~ het
Spo~ot. Da's altijd meegenomen.

En wist je dat M~cato~ wel eens
gaat schaatsen in Brussel en dat
Chemika zijn zoveelste lustrum te

vieren heeft. En dat die stomme
paal in het W~cent~ gezelschap
krijgt van lekker zittende kussen
tjes. We komen af. binnenkort!

En dan mag het Landbouwblad, Fto-
~eat, nog niet op een hoog niveau
staan - en dat zeggen anderen -
het wordt tenminste op ~ecyctage-
papi~ gedrukt. En dat is ook wat!

In Economie hebben ze d'er weer
wat op gevonden. Daar hangen ze
al hun informatieberichtjes aan

een "vleeshaak". Als d'er binnen-
kort maar niemand anders aanhangt.
Het bestuur heeft zich daar on-
langs kwaad gemaakt op de 2de Kan
De apathie en lusteloosheid was
daar zo groot dat er geen jaaraf-
gevaardigden konden verkozen wor-
den. En binnen twee jaar moeten
die 50 jaar Ekonomika gaan waar-
maken. Ik mag er niet aan denken!

En in Po!. 'Soc. speelt de stu-
dentenafvaardiging niet meer mee
in het ~pnaak4pet. Er werd daar

toch niet serieus gespeeld.
Eén enkele waarnemer woont de
vergaderingen nog bij om de in-
formatie mee te pikken en de stu
dentenstandpunten te verdedigen.
maar doet niet mee aan de stem-
mingen. Dan kunnen ze ook niet
verantwoordelijk gesteld worden
voor de genomen beslissingen.
En toch zit er iemand van Pol. &
Soc. in de Academische Raad •••
of gaat het daar soms anders I

*
WERKGROEP TECHNOLOGIE
Gedurende een zestal jaren reeds
houdt de Werkgroep Technologie
zich op verschillende manieren
bezig met de problematiek: "tech-
nologie-maatschappij" binnen het
Leuvens universitair milieu,
maar ook daarbuiten.
Dit soort bezig zijn met techno-
logie bestaat zowel uit analyse
en kritiek als het opsporen en
uitdiepen van alternatieven.
Deze beide aspekten van "bezig
zijn met technologie" komen ten
andere vrijwel niet aan bod in
de traditionele opleiding van in-
genieurs en wetenschappers - een
kategorie waaruit de werkgroep
nagenoeg volledig is samengesteld
en waar de praktische werking
zich ook vooral toe richt.
In al die jaren is de groep be-
hoorlijk wegwijs geraakt in de
informatie over technologie en
maatschappij. milieuvervuiling
en ecologie. kernenergie. alter-
natieve energie. zachte techno-
logie. De groep stelt zich bijge-
volg tot taak deze informatie zo-
veel mogelijk door te spelen.

De mens en de maatschappij van
de meeste industrielanden wor-
den gedomineerd door de huidige

hno10gie. De mens wordt in
één'oepaald denk- en leefpatroon
gedwonaen. waarmee hij kritiek-
loos vrede neemt.
Het materiäle komfort dat tech-
nologie hem biedt. heeft hem de
ogen gesloten voor diepere en
belangrijkere tekorten van soci-
ale. psychologische en politieke
aard van zijn maatschappij.
De milieuvervuiling en de uitput-
ting van de grondstofreserves van
de aarde zijn gekende gevolgen
van de huidige manier van produ-
ceren. Het kapitaalsintensief ka-
rakter en de komp1exiteit van de
technologie. de koncentratie van
macht en kennis hebben vervreem-
ding van het werk voor arbeiders
en bedienden tot gevolg. Boven-
dien is het systeem zeer kwets-
baar voor terrorisme en techni-
sche ongevallen. Het leidt gemak-
kelijk tot misbruik op grote
schaal o.a. voor oor10gsdoe1ein-

den. Zij heeft vernietigend ef-
fekt op de kultuur zowel hier als
in de Derde Wereld.
Deze "hard" genoemde technologie
is een uitvloeisel van de huidige
kapitalistische struktuur van de
industriestaten. Zowel in het
vrije- als in het staatskapita-
lisme primeert het financiäe1 ren-
dement - respektievelijk voor de
ondernemer en voor de staat - bo-
ven alles. Dit gebeurt ten koste
van de rest van de samenleving nu
en in de toekomst.

Bijvoorbeeld drukt wegwerpver-
pakking de kostprijs voor de on-
dernemer; maar de gemeenschap
blijft zitten met de vuiligheid
en de kosten van de opruiming
moeten door de belastingen be-
taald worden.
Deze maatschappijvorm en de daar-
bij horende technologie bieden
geen perspektieven tot overle-
ving van de aarde. Zij zijn dus
gedoemd te verdwijnen en moeten
vervangen worden door een andere
samen1evingsstruktuur met een
aangepaste technologie.

Het onderzoek in deze richting.
het zoeken naar een nieuwe le-
venswijze en het uitdiepen van
alternatieve technische oplos-
singen voor de behoeften van
de gemeenschap is dus een op-
dracht van levensbelang.
Verschillende mensen en groepen
zoeken naar een aangepaste tech-
nologie die de natuur respekteert
Zij zoeken naar een aangepaste
technologie. op kleine schaal.
in plaats van te dansen naar de
pijpen van de technokraten.

Het streven naar een dergelijke
levenswijze. los van de maat-
schappijstruktuur is een illusie.
Alleen een verandering van de sa-
menleving in heel haar opzet.
kan een oplossing bieden.

De Zachte Technologie stelt zich
op tegen het destruktieve karak-
ter van de harde technologie. Zij
betekent dus vooral een ingesteld
heid van de mens en de samenle-
ving.
Omdat het woord "zacht" niet vol-
doende de betrokkenheid op de

maatschappij uitdrukt. gebruikt
men nu meer en meer het begrip
Radical Technology.
Deze ingeste1dheid houdt rekening
met de beperktheid van de aarde.
met de waarde en de noden van el-
ke mens. Zij redeneert niet op
korte termijn en in een enge
ruimte. maar denkt aan de toe-
komst en verenigt de hele were1d-
samenleving.
Aan de technologie worden vanuit
deze ingeste1dheid volgende kri-
teria gesteld. Zij moet:
-niet vervuilend.
-goedkoop en arbeidsintensief.
-niet ten koste van grondstoffen.
-niet vatbaar voor misbruik.
-verzoenbaar met inheemse kultu-
ren.

-begrijpelijk voor iedereen.
-funktionerend in een niet-gecen-
traliseerde kontekst.

-sterk verbonden met bestaande
vormen van kennis.

-niet vervreemdend.

Door het opsommen van deze ver-
eisten waaraan technologie moet
voldoen. wordt duidelijk dat
technologie een morele aktiviteit
is. en zoals alle menselijke be-
zigheden wel altijd eens zal te-
kort schieten in morele volmaa
heid. Elke mens heeft hierin zijn
verantwoordelijkheid. De inge-
ste1dheid van de Zachte Techno-
logie moet dus verspreid worden
over de bevolking en is een op-
dracht van bewustmaking.

werking
- gesprekken over Zachte Techno-

logie
- ateliers
- diverse open aktiviteiten
- kontakt met andere mensen en

groepen
- Dinner-c1ub
- redaktie "De Koevoet" (blad

van de Werkgroep)
- redaktie "Brochures Zachte

Technologie
- werkweek Aangepaste Techniek

adres
Werkgroep Technologie
Celestijnenlaan 1010
3030 HEVERLEE
016/ 22.62.66 *

INFO-AVOND "DE GEHANDICAPTENZORG IN BELGIE"

GE MOET WERKEN EN NIETNADENKEN
Het Home Eikenhof te Zwartberg-
Genk is een "Tehuis voor Nazorg"
waar een dertigtal licht en matig
mentaal gehandicapten verblijven.
Op 16 augustus 11. werd de opvoe-
der ~ce Thijsen. die er meer
dan 2 jaar tewerkgesteld was. ont-
slagen. Officiäe1 werd geen enke-
1e'reden voor zijn ontslag gemeld.
De feiten wijzen uit dat het ont-
slag louter berust op willekeur.

De opvoeders. die er allen al ge-
ruime tijd werkten. waren het beu
zich te moeten schikken naar de
grillen van de direktie maar ze
stonden in een zeer zwakke posi-
tie. Ze werden o.a. verplicht.
zonder dat ze enige loonkompensa-
tie ontvingen. overuren te pres-
teren. Van een arbeidsreglement

had men in Eikenhof blijkbaar
nog nooit gehoord en de direktie
loog schaamteloos dat geen enkele
K.A.O. van toepassing is op dit
soort instelling.
Toen de vakbond werd ingeSChakeld
moest de direktie toegeven dat de
K.A.O. van het Paritair Komitee
voor Dpvoeders- en Huisvestings-
inrichtingen hier van kracht was.
Hetgeen de opvoeders meemaakten
in Home Eikenhof. spoorde hen aan
om zich te laten syndikeren en
meteen een syndika1e delegatie te
eisen. Langs deze weg trachtten
ze verbetering te brengen in hun
arbeidssituatie en in de gehandi-
cpatenzorg.
Ue direktie gebruikte vertragings-
maneuvers en intimidatie (met uit-

, 4

spraken als "Ge moet hier werken
en niet nadenken") om sociale
verkiezingen te voorkomen. Van de-
ze verwarde situatie maakte men
inmiddels gebruik om Maurice Thij-
sen. de eerste ondertekenaar van
een aanvraag tot oprichting van
een syndika1e delegatie. te ont-
slaan. Drogredenen als zou ~au-
rice Thijsen niet in staat zijn
om met z'n kollega's amen te wer-
ken. moesten dit ontslag verant-
woorden. Dergelijke schijnargu-
menten werden onmiddellijk tegen-
gesproken door de anderr opvoe-
ders en de ouders en verwanten
van de gehandicapten. De direk-
tie kwam dan maar aandraven met
de "Amada-sympathieiin" van Thij-
sen; dit lokte bij een L.B.C.-

-----------------~~re

woordvoerder volgende reaktie
ui t: "Het principe van een Be-
rufsverbot is fundamentee l: on-
kristelijk".

Momenteel is. na lange aktie. de
syndika1e delegatie in Home Ei-
kenhof bekomen. maar het ontslag
van de betrokken opvoeder is nog
niet ingetrokken.

Op donderdag 17 november zal Mau'
riee Thij8en, op aanvpaag van de,

Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg,
een voorlichtingsvergadering ge-
ven in het Auditorium Vesa1ius
om 2Du over de gehandicaptenzorg
in BelgiO en dit specifieke ge-
val van "ëerufevertot:" in Hom
Eikenhof te ZWartberg-Genk. *
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PHILLIP
600DHAND -TAIT
Phillip Goodhand-Tait begon als "lead singer"
van de Stormsville Shakers. Deze groep had
nog niet veel studio ervaring maar hun pla-
ten werden later wel bekend (o.a. met Larry
Williams en Johnny "guitar" Watson).
Daarna begon Phillip te schrijven voor de
"Love Affair". Zij zongen een paar liedjes
die in de top 20 van 1968/69 kwamen.
Het solo-debuut van Phillip Goodhand-Tait op
"Rehearsal" toonde aan dat hij een eigen
stijl en identiteit heeft. Andere platen
zijn nog "I Think 1'11 Write A Song"."Every-
day"."Song Fall" en "You Are".
Ondanks de goede steun van de radiozenders.
was het publiek niet genoeg gemotiveerd om
zijn platen te kopen. In die periode werkt
Phillip samen met D.J.M. records. en geen
van beide was enthousiast over deze samenwer-
king.Alleen "Jingle Jangle Man" verbrak nog
de stilte.
Phillip besloot dat het beter was platen te
maken met eigen liedjes. dan-samen te werken
met verschillende andere schrijvers. Toen
kwamen de platen "Ride A Rock Horse" en NOne
of The Boys"m.m.v. een bevriend journalist.
Roger Daltry. Maar Phillip zat nog steeds met
het probleem van zijn eigen platenverdeling.
Er werd hem wel de mogelijkheid gegeven om
singles te maken. maar er waren maar 2 beken-
de organisaties bereid om Phillip een album
per jaar te laten maken. Velen suggereerden
hem dat liedjes schrijven zijn belangrijkste
talent was en dat hij de idee van zelf ar-
tiest te zijn. best kon laten varen.
Toch bereikten Phillip en Chrysalis een ak-
koord en het prachtige album "Oceans Away"
werd uitgebracht.
In 1977 wilden meer en meer mensen horen wat
Phillip Goodhand-Tait hen te bieden had.
("Teaching An Dld Dog New Tricks"). Rond die
tijd werkte Phillip samen met Muff Winwood.
Muff zei over Phillip:" Hij is van nature uit
een liedjesschrijver. Het enige dat ik moet
doen om zijn liedjes te arrangeren.is ze ste-
viger en met meer energie maken ••. Phillip
heeft veel ervaring en werkt erg gemakkelijk
samen met andere muzikanten. Hij staat open
voor suggesties en wil nooit alles op zijn ma-
nier hebben. Ik denk dat hij een van de eers-,
ten is die goed schrijft én zingt. maar hij ~
kent de kneep om te verkopen niet zo goed.
Inderdaad. 'woorden van lof. van een man die
verantwoordelijk is voor vele hits. als ar-
tiest en oroducer.

SPORT
INTERNATIONAAL

Donderdag 17 en vrijdag 18 november
neemt het sport kot (Apolloon) het
op tegen een aantal buitenlandse u-
niversiteiten.

er wordt -voetbal
-basket
-VOlley gespeeld

door dames
en herenl

Dit alles in het instituut voor li-
r.hAmDliiko nnlni~iMn

fi·LM~····
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Lina Wertmuller is een van de weinige vrou-
welijke regisseurs die in een overheersend
mannelijke filmwereld haar "man" staat. al-
hoewel haar films hier nauwelijks bekend zijn.
Samen met Liliana Cavani.Agnes Verda.Mai Zet-
terling.Chantal Ackerman etc ••heeft ze genoeg
bewezen dat een vrouw achter de kamera zeker
niet de mindere hoeft te zijn.
Film d'Amore e d'Anarchia neemt feitelijk wel
een bijzondere plaats in. Het is een mengeling
van bijna alle filmgenres die dikwijls aan het
extreme raken.Alhoewel_het op_het eerste zicht
een zeer komische en erotische film is.is het
bij nader toezien een zeer tragische film.
zich afspelend tegen een politiek dramatische
periode,die nog maar juist achter ons ligt.
Deze film van Lina Wertmuller bevat dezelfde
elementen als haar vorige films: erotiek.
politiek extremisme. humor. sentimentaliteit
en melodrama. Dit alles gegoten in een weer-
galoos patroon. bijeengebracht en onderlijnd
door de uitstekende produktiedesign van En-
rico Job.door de vitaliteit van de zeer goed
gekozen akteurs.en door de muziek van de der--
tiger jaren onder Mussolini.De film geeft een
zeer rake en spitse terugblik op het leven in
Italiä tijdens deze juist voorbije periode.
Het verhaal gaat over de anarchist Tunin.afkom
stig van het platteland. en die wordt uitgeko-
zen om Mussolini te vermoorden. Zenuwachtig
het grote ogenblik afwachtend. verblijft hij
in het bordeel van Madame Aida. Een van de
daar inwonende schonen.Salome.is de spil van
het komplot tegen Mussolini. Tunin's bezwaren
groeien naarmate hij zich aanpast aan het
komfortabele leventje in het luxueuze bordeel
in de Via dei Fiori.
Uiteindelijk wordt hij uit het oog verloren.
als hij verliefd wordt op Tripolina.Verscheurd
tussen liefde en plicht wordt hij door de poli
tie gedood in een bruusk einde. dat kontrasteer
met het tragere ritme van de politieke farce.

Opmerkelijk in deze film is de verhouding van
Tunin met enerzijds Salome.die meer door per-
soonlijke vendetta-gevoelens ten aanzien van
het regime handelt dan vanuit een koherent po-
litieke overtuiging. en anderzijds Tripolina
het meisje dat zich vastklampt aan haar uit-
eindelijk doel:huwelijk.huis •kinderen.

Alleen al de muziek van Nino Rota (cfr. Fellini
is het zien van deze film meer dan waard.Trou-
wens Giancarlo Giannini en Mariangela Melato
"spelen" op een weergaloze wijze in 'deze
film de "rol van hun leven".
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THE MATTHEWS
BROTHERS

Larry Matthews:
zang. viool, gitaar en presentatie.

Terry Matthews:
zang, mandoline. gitaar en banjo,

-Zijn in 1970 professioneel gestart na een
korte samenwerking met the Greeham Sisters.
Ze specialiseerden zich in Keltische muziek
en Jigs and Reels.
-Spelen met een juiste gevoelswaarde, veel
overgave en een grote podiumvastheid.
-Discografie: Kiss in the morning early.
Canon records.

Dinsdag 15 nov., 20.30 u, in 't Stuc.

THEMA'S
15/16 nov.: Historische beschrijving van het

ontstaan van de paitalistische produk-
tiewijze in West-Europa (Engeland). De

finitie van kapitaal. Oorspronkelijke akkumu
latie. Loonarbeid. Alle maatschappelijke ver
sChijnselen die met de verandering van ekono
misch systeem gepaard gaan: politiek (parle-
ment. partijen). juridisch (grondwet. code
Napoléon). moreel (humanisme, calvinisme. in
dividualisme). ideologisch (Rousseau. Voltai
re. Montesquieu. Kant. renaissance. Aufklä-
rung). sociaal (polarisering. vervreemding).

22/23 nov.: Integratie van het vorige in het
totaalbeeld van een kapitalistische e-
konomie. Dan analyse van de interne me

chanismen. de eigen dynamiek die daarin ont-
wikkelend wordt: de basis dus van de konkre
te evolutie van het kapitalisme. de recente
geschiedenis (19-20 eeuw). Konkurrentie als
principe. Akkumulatie. Mechanisering. Produk
tiviteitstijging. Produktieprijzen. Opbloei
en ondergang van sektoren.

karree
cnarlrarlf

Een a.vond vat amb.Uvtc.e. .i.n he.t ka.66e.e. me.t
de. gMe.p TMt. Uj 6pehn me.t hun ge.ci.It.U.-
en en bJLengen op a.kkou.ü.6c.he. wijze. Ue.-
dellen en ~tJr.wne.ntaaUju CA.tIaIWt vell6c.hil.·
Lend« geMU vellmengd Utten.
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maanda.u 14

20.30 u: Toneel, mime: PANEM ET CIRCENSES,
door Luc Oe Smet en Jay Geary,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad. (60,-steunk.80-)

Film: MISHANOELINGEN, + debat,
in Audit. Vesal. Org. ISOL en Bevrijdings-
films.

16.00 tot 18.00 u
20.00 tot 22.00 u: Tentoonstelling: Info-
week kernenergie,
in Elcker-Ik, Blijde Inkomststr. 115.

11.00 tot 14.00 u: Info, ,·ltnzamelingen ani-
matie rond het Zimbabweprojekt van het Leu-
vens studenten 11 11 11 komitee (zie wegwij-
zer) •
in het Meissjescentrum.

'.
20.00 u: Vormingsvergadering Nieuwe Brug,
in 't Stuc.

20.00 u: Vergadering 11 11 11 komitee-Leuven
in ,t Stuc.

dinsdag 15 o~

20.30 u: Folk: THE MAïTHEWS BROTHERS,
in 't Stuc.Org. Kultuurraad.(40,-steunk. 60,)

20.00 en 22.15 u: Filmforum Heverlee: AMERI-
CAN GRAFFITI,
1n studentenhome Ter Bank. Org. Kultuurraad
en de Heverleese Kringen. (40,-)

19.00 u: SCHAAKSIMULTAAN. Spelers: Paul Coo-
len (B kl.) en Rudi Inemans (B kl.)
in de milkbar, naast alma 11. Org. Farmaceu-
tica.

20.00 u: Toneel:JESSICA, van Hugo Claus,
door KVS,
in de stadsschouwburg, Leuven.

20.30 u: Voordracht: 2 OPVOEOINGSSTRATEGIEEN
ILLICH EN FREIRE, Stef Beyst,
in Aud. Ves.Org. SkaI.

20.30 u: Jazz: RENE JONKHERE,COMBO EN LILIA-
NE OOREKENS,
in jazz zolder de Blauwe Schuit. Org. de
Blauwe Schuit.

Film: HOSPITAL van WISEMAN,
in Aud. Ves. Org. Oe Andere Film.

20.00 u: Volksliedconcert, Het Madrigaal,
in concertzaal van het Lemmensinstituut, He-
restraat 53 te Leuven.

20.00 u: Vormingsvergadering AIB-studenten-
ploeg,

14.30 u: Oebat: OE TEXTIELSEKTOR,
in Handelskot,lok. 02.29. Org. Polek.

20.00·u: Basiskursus Marxistische Economie
in Handelskot 10k. 02.04: Org. Polek.( zie
olT1Tlezijde)

I

20.00 u: Kadervergader1ng VNSU (m.m.v. het
Dosfelinsti tuut,
in 't Stuc.

donderd 17

20.00 u: Basiskursus Marxistische Economie,
in het Handelskot, 10k. 02.04.0rg. Polek.

20.00 u: Vormingsvergadering AIB studenten-
ploeg,
in 't Stuc.

20.00 u: Vormingsvergadering MLB: Het een-
heidsfront,
in 't Stuc.

20.30 u: Jazz: MICHEL HERR TRIO,
in de Blauwe Schuit. Org. Oe Blauwe,Schuit.

\Noensdag23 tf
20.30 u: Klassieke muziek: HET NEOER-
LANDS BAROK ENSEMBLE,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad.
( zie ommezijde)

12.00 u: Klassieke muziek: TRIO LOVEL
( 2 violen en piano)
in Wijsb. en Letteren. Org. Faculteits-
concerten Wijsbegeerte en Letteren.

Debat: Amnestie na WO I.
Org. KVHV.

Sport: Voetbal Dames.
Org. Historische Kring.

20.00 u: Marxistische vormingssyclus,
MLB.
in 't Stuc.

20.00 u: Ballet: BEREZKA -USSR,
in de stadsschouwburg Leuven.

20.00 u: Debat: ATOOMENERGIE EN KERNCENTRA
LES,m.m.v. Ohr. Pooteman (public-relations
Ebes), veren. Aktiegr. voor Kernstop e.a.
in de Valk. Org. SkaI.

Toneel: SIZWZ BANSI IS 0000, van Athol Fu-
gard. met Dirk Buyse en Ronnie Commissaris.
in 't Kersouwke.

20.00 u: Basiscursus: Marxistische economie,
in Handelskot,lok. D2.04.0rg. Polek.

20.00 u: Debat: Amnestie na WO 11,
8e verd. Nieuwbouw Wijsb. &Lett. Org. KVHV.

20.00 u: Info avond met videomontage:"wa-
penhandel, middel tot onderdrukking of tot
zelfontwikkeling,
in Maria Ther. college 10k. 22. Org. Regi-
onaal komitee tegen de wapenhandel.

donderdaa 24 tt
19.30 u: Anti - Egmontbetoging - Leuven.
Verzamelen Oude Markt. Org. KVHV.

20.30 u: Pop: PHILLIP GOODHAND-TAIT,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad.(60,-steunk.80)

20.00 u: Spreekbeurt: REPRESSIE, door Prof.
Derine,
in Oe Valk. Org. KVHV.

20.00 u: VAN STALINISME NAAR EUROCOMMUNISME,
door Marc Le Bruyn,
in 't Stuc. Org. Stichti~g Leon Lesoil.

20.00 u: Volksdansavond.
in de Munt. Org. Histori~che Kring.

Sportkompenetie ( zie ommezijde)

11.00 tot 14.00 u: Zimbabweprojekt (zie 14
nov. )
Alma II

20.00 u: Slotavond 1111111 aktie van het
Leuvens studentenkomitèel

in aud. Vesalius.

20.30 u: FUIF van Politica
in 't Schanske (vlamingenstraat ) 40,-.

20.00 u: "EEN VLOOG OVER HET OOIEVAARSNEST"
door Het Trojaans Paard. Het Zweetcombo,
in de Grote Aula. Org. Vrouwenhuis (80-100)

20.00 u: "ZEN MEDITATIE? EEN WEG NAAR STIL-
TE, door Jeroen Witkam,
in Maria Theres.inst. 10K. 14. Org. Werk-
groep Spiritualiteit ( Theologie). Slechts
één konferentie in Nederland en België.

20.00 u: Debat: DE GEHANQIKAPTENZORG IN BEL-
GIE (m.m.v. Maurice Thysen. ontslagen verzor-
ger van Home Eikenhof. Z~artberg,Genk). Zie
ook Veto.
in aud. Ves. 91.12.

CVP congres in de sporthall:
voor de sportkotters: geen lesl

20.00 u: Vormingsvergade~ing AIB stadskern,
in 't Stuc.

20.00 u: Trasendentale meditatie.
in "t Stuc.



u: Kontakvergadering voor geïnteres-
seerden in de (mede-)werking van het Bevrij-
dingspersagentschap.
in BPA. Naamse vest 48

11.00 tot 14.00 u: Info. verzameling en ani-
matie rond het Zimbabweprojekt van het Leu-
vens studenten 11 11 11 komitee.
in Alma 11

20.00 u: Basiskursus "Marxistische economie"
in Handelskot. 10k. V 02.04. Org. Polek.

16.00 tot 18.00 u
20.00 tot 22.00 u: Tentoonstelling: Infoweek
kernenergie.
in Elcker-Ik. Blijde Inkomststr. 115.

20.00 u: "ALTERNATIEVE ENERGIE" m.m.v. Zachte
Technologie (Info-week Kernenergie)
in Elcker-Ik. Org. Elcker-Ik.

Voetbal Historische Kring
in het Sportkot.

woenSdag 1& ~

Film: PRIMATE van WISEMAN.
in Aud. Ves. Org. de Andere Film. (zie omme-
zijde)

20.00 u: Oebat: TERRORISME EN ANARCHIE,m.m.
v. Med. Jur. Kollektief (A'dam), RAK (Rev.
Anarch. Kollekt.). Pol Ponsaerts (crimin.)
Freddy verbruggen en Marc Janssens. Modera-
tor: Gilbert Roox,
in Oe Valk. Org. SkaI.

20.00 u: PAUL VAN VLIET show '77.
in stadsschouwburg Leuven.

14.00 u: Seminarie. "Zachte energievormen,
m.m.v. Frans Van Hulie,
in recreatiecentrum Arenberg (Alma 111). Org.
Werkroep Technologie.

11.00 tot 14.00 Zimbabweprojekt 11 11 11
in Alma III

14.00 u: Uitstap naar Brussel nr:Tentoon-
stelling van A; Ourer, Colonia Antiqua,
aan het station. Org. Historische Kring.

10.00 tot 18.00 u: BOEKENBEURS: Voorstelling
van nieuwe boeken: Sport- en kinéliteratuur,
init~atie oude volksspelen (14 - 18 u), na-
tuursporten, voorstelling,
in b~b. ILO, nieuwe gebouw,gratis.

20.00 u: meeting: HET EUROKOMMUNISME.m.m.v.
Ludo Martens,
in Oe Valk. aud. 91.06.0rg. MLB.

CAFE CHANTANT, met TROL! I
in de bar van 't Stuc.

20.00 u: Kringraad.

Internationale Sportcamp.
( Zie Orranezijde)

zaterdag 19

20.00 u:Toneel: OORLOGSMANNEN, door KTV
De Margriet - Oe Morgendster,
in de stadsschouwburg Leuven.

zondag'20
20.00 u:Toneel: OORLOGSMANNEN, door KTV
Oe Margriet - De Morgendster.
in de stadsschouwburg Leuven.

11.00 u: kleinkunst: JAN OE WILDE,
in de gotische zaal van het Leuvens stad-
huis.

maandag 21

20.00 u en 22.15 u: Film: FILM D'AMORE E
D'ANARCHIA,
in aud. ves. Org. Kultuurraad.

20.30 u: RUM,
in de Grote Aula. Org. Skal.(100-120)

20.00 u: Open Presidium.
Historische Kring.

20.00 u: Vormingsvergadering Nieuwe Brug,
in 't Stuc.

20.00 u: Vergadering: 11 11 11 komitee Leu-
ven.
in 't Stuc.

dinsdag 22 lts
20.00 en 22.15 u: Filmforum Heverlee:
THE THREE DAYS OF THE CONDOR.
in Stud. Ter Bank. Org. Kultuurraad en
de Heverleese Kringen. (40)

19.00 u: vertrek naar HULDE AAN STRA-
VINSKY door het ballet van de XXe eeuw.
in de nationale opera.
vertrek op de parking aan 't Stuc.
( 100 steunk. -160 zonder. inschrijven
Kultuurraad.)
Free Podium van Geneeskunde,
in 't Stuc.

20.00 u: Toneel: ANNA - ANNA, van Jo-
han Boonen.
door KVS,
in de stadsschouwburg Leuven.

in de Grote Aula.
ten.

20.00 u: Gespreksavond: "UNIVERSITAS: BLOEI
EN VERVAL VAN EEN STUDENTENBEWEGING. MOGE-
LIJKHEDEN VAN OE STUDENTENBEWEGING IN DEZE
TIJD. Sprekers: Prof. A. Dondeyne (prof.-eme-
ritus) Prof. A. Vergate (fac. psych.) de
heer L. Vos (depart. geschiedenis),
in Hoger Instit. vr. Wijsbegeerte. Kard.
Merc. plein 2. Drg. Nieuwe Fil. Kring.

20:00 1:1: Volksdansgroep U.P.
in 't~Stuc.

20.00 u: Vergadering VNSU,
in 't Stuc.

FUIF LEUVENS UNIVERSITAIR KOOR.om het Pool-
se koor te kunnen uitnodigen in België,
in zaal Corso.

22.00 u: Meeting m.m.v. Clem De Ridder.
in De Valk, 10k. 91.06. Org. KVHV.

20.00 u: Avond over: STRIJD EN INKEER. syn-
these voor onze tijd (De Vijgeboom) m.m.v.
Toa, v. Bijnen, Marcel Verhelst. A. Panhuis,
Ignace De Kese1,
Maria Ther., Kleine Aula. Org. Werkroep Spi-
ritualiteit ( Theologie)

STADSANIMATIE MET KUNSTENAARS. Het Verboden
Projekt: Alternatieve Rubenstentoonste11ing
Antwerpen
in 't Stuc: Voordracht. Tentoonstelling.
Optreden. (20.00)

20.00 u: DE KRISTELIJKE AR~~lUt~~oc-
WEGING. uit het lessenpakket over de
stromingen in de arbeidersbeweging.
in 't Stuc. Org. Stichting Leon Le-
soil.

vriJdag 2S ~

20.00 u: Tracendente Meditatie.
in 't Stuc.

Kringweekend. Historische Kring,
in Langdorp.

zaterdag2
20.00 u: Filmvoorstelling Scouts Leuven.
in 't Stuc.

Kringweekend. Historische Kring.
in Langdorp.

zondag 27
Filmvoorstelling Scouts Leuven.
in 't Stuc.

Kringweekend, Historische Kring,
Langdorp.



WISEMAN
RETROSPEKTIEF

Fred. Wiseman wordt als één van de exponen-
ten van de "New Documentary-school" gezien.
Sinds 1966 heeft hij in een tiental Ameri-
kaanse maatschappelijke, voor en door de
gemeenschap bekostigde instellingen ge-
filmd. Zo ziet men dat hij een eigen opzet
heeft, al is ook hij een aanhanger van fei-
tenkinema. Zijn onderwerpen zijn een ge-
vangenis voor kriminele patiftnten, de poli-
tie, een gettoschool, een hospitaal, een
trainingskamp van het leger, een klooster,
jeugdjustitie, proefdieren, sociale voor-
zorg en vleesproductie.
Wiseman werkt niet vanuit vooropgezette i-
deeAn, maar heeft de illusie de werkelijk-
heid te laten zien zoals hij die aantreft.
Dit alles zonder commentaar of stemming ma-
kende muziek.
Film en televisie:"Wisemans films zijn on-
subjectief te noemen. Wat niet betekent
dat ze objectief zijn: film is tenslotte
slechts een deelafbeelding van de reali-
teit.
Wiseman doet weinig voorafgaande research,
zorgt enkel dat hij toelating heeft tot
filmen en laat dan het onderwerp op hem in-
werken.
Het is de toeschouwer die de kans krijgt
een stellingname in te nemen over iets dat
hij in de realiteit niet kent, of mis-
schien niet opmerkt omdat het alledaags is
geworden. Op die manier zijn Wisemans
films maatschappijkritische stellingnamen
die trouwens al tot resultaten geleid heb-
ben. Ook stilistisch-technisch karakterise-
ren Wisemans films zich door een afstande-
lijke manier van filmen. Wiseman koncen-
treert zich nooit op één of een paar karak-
ters, maar toont een kaleidoskoop van men-
sen in een maatschappelijke structuur."
HOSPITAL
Hospital is een aangrijpende studie over de
dagelijkse gebeurtenissen in het Metropoli-
tan Hospital in New Vork City. Van de afde-
ling chirurgie tot aan de ziekenhuiskapel,
pat1ênten en sta~ overgeleverd aan een in-
stituut dat niet in staat is aan de ge-
stelde eisen tegemoet te komen.
Wiseman:" Men kan in deze film alle gro-
te maatschappelijke problemen door een
"medisch prisma" zien.

PRIMATE

Primate gaat over een wetenschappelijk
instituut waar gruwelijke proeven worden
gedaan op dieren (mensapen). Het centra-
le thema van de film is de relatie tus-
sen wetenschap en mensheid, en in het
bijzonder de onmenselijkheid van weten-
schappelijk onderzoek. Het sympathiekst
in de film zijn de apen die tot objecten
worden gereduceerd, ontleed door het ope-
ratiemes. Hij laat zien welk een angst-
aanjagende prijs betaald moet worden
voor het vergaren van kennis.
Wiseman:" Het is een bizarre, morbide en
grappige film, het is een sCience-fic-
tion documentaire ••."

Dinsdag 15 november: Hospital, in Aud.
Ves.
Woensdag 16 november: Primate, in Aud.
Ves.

PANEM ET GIRGENSES
JAY GEARY zwerftochten hem bij voorkeur naar toe

leiden.
"Kijk es aan", mompelt de man. en omdat
hij daar toevallig zin in heeft, zet hij
zich neer.
Sinds enkele tijd loopt echter een andere
zwerver op dezelfde plek te zinnen ...
Zo komen beiden terecht op hetzelfde lap-
je grond. Maar in het leven moet je het
vaak op een akkoord gooien, en vermits ze
toch wachten op niemand. komt er vlug een
einde aan hun speelse getwist. en kan hun
avontuur beginnen.
Van de indianen hoeven ze geen kwaad te
vrezen, en een vuilnisbelt is ook niet zo
spraakzaam.

Het duo gaat droomreizen maken: zij spelen
in TV-feu111etons. maken snelle autotrips.
komen bij de Indianen terecht, belanden in
een kantoor, reizen per boot en per trein •..
In hun situatie doen zij de meest onmogelij-
ke dingen. Telkens wanneer zij met beide
voeten op de grond worden gesmakt. beginnen
de ruzies opnieuw. Zij zijn de rode draad
waarrond een heleboel illuzies verweven zit-
ten.
Luc Oe Smet en Jay Geary zijn allebei twee-
dejaarsstudenten aan de Parijse toneelschool
van Jacques Lecoq. Daar hebben ze waarschijn
lijk de zin voor perfektie geleerd. die hun

hele produktie kenmerkt. Elk gebaar. elk
woord. elke plaatswisseling is zo voortref-
felijk getimed dat je het na tien minuten
niet voor mogelijk houdt dat "Panem et Cir-
censes" op hetzelfde niveau blijft evolueren

Hun programma is door die zuivere oorspron-
kelijkheid gewoon revelerend. Verrukkelijk
in zijn eenvoud, ontzettend professioneel

Dat is trouwens ook het geval voor de "gags"
die het duo inlaste. Niet éénmaal kan je hen
betrappen op een banaliteit of een cliché.
in zijn uitwerking. oerkomisch in de ideeAn
en interpretatie.

-geboren op 17 nov. '52, New-York

-komt op 14-jarige leeftijd om familiale re-

denen in Zwitserland wonen (Lausanne

-geboren op 17 november '52, New-York
-komt op 14-jarige leeftijd in Lausanne wo-
nen
-M.O. en tot een minimum beperkte officiAle
studies aan de universiteit van Lausanne.
maar niet onopgemerkte aktiviteiten als ak-
teur en auteur in cabaret en amateurtoneel
-volgt van '75 tot '77 te Parijs de lessen
aan de toneelschool van Jacques Lecoq

LUC OE SMET

-geboren op 26 juli '49. St-Stevens Woluwe
-M.O. in Brussel, Letteren en Wijsbegeerte
aan de KUL, terzelfdertijd leerling in het
mime-atelier van Herman Verbeeck (Antwer-
pen)
-volgt van '75 tot '77 te Parijs de lessen
aan de toneelschool van Jacques Lecoq

Wie in dit land gekonfronteerd wordt met de
georganiseerde speurtochten naar humoris-
tisch talent, had de hoop al lang opgegeven
om buiten het specifieke toneelgenre en de
goedkope revue-spektakels nog ooit een ple-
zierige teaterproduktie te zullen zien.
Oe stelling dat wij het nooit zouden kunnen
werd aan stukken geslagen door deze twee
jonge mensen.
Wat zij brengen is geen kabaret, geen mime,
geen toneel, maar zowat alles tegelijker-

tijd. Oe cabareteske pantomime duurt voor
iedere bezoeker te kort. Het is een perfekt
getimede, absurdistische, komische en vak-
kundig uitgevoerde "situatie" ••.

Op een mooie dag belandt een vagebond op
één van die plekken in de zon waar zijn

I Woensdag 23 november om 20.30u start het
Stuc met het eerste klassieke konsert uit
de reeks (bekendmaking van het verdere
programma volgt nog) :

HET NEDERLANDS
.BAROKENSEMBLE
-o.!.v. Joop van Zon

Dit orkest startte in 1970 als 'Utrechtsch
Studenten Barok Ensemble'. Door afstuderen
v~n-ënigë leden was het niet meer mogelijk
onder deze naam verder te gaan, vandaar nu
de naam 'Nederlands Barok Ensemble'.
! Als we het programma echte bekijken valt het

Iop dat nog niet 'de helft barok is, maar
'What's in a name'?

~~~gr~~l
H. Purcell: Chaconne
W. A. Mozart: Pianoconcert in A K. V. 414
P. Hindemith: Trauermusik
F. Mendelssohn: Strijkerssymfonie 9

Zoals je ziet een keuze uit een repertoire
lopend van Vroeg-Barok tot muziek uit de
2Dste eeuw. Tevens specifiek voor kleine
bezetting geschreven. Oe groep telt + 14
leden(vnml. strijkers). -
Het Nederlands Barok Ensemble moge dan
grotendeels bestaan uit 'een verscheidenheid
van mensen, van wie de meesten uit liefheb-
berij de muziek beoefenen', aan het spel
van deze uit 14 leden samengestelde groep,
is het niet te merken. Het spel is 'profes-
sioneel' en gelijk aan wat ons verteld is
van de in vroeger eeuwen musicerende
'Dilettanti', die naast en m~t de beroeps-
usici zich in hun hobby uitleefden.

opgelet
MENSEN DIE GRAAG OE WEKELIJKSE AF-
FICHE OPGESTUURD KRIJGEN MET OE AK-
TIVITEITEN IN 'T STUC, KUNNEN DIT
SCHRIFTELIJK AANVRAGEN AAN OE KUL-
TUURRAAD OER LEUVENSE STUDENTEN, VAN
EVENSTRAAT 2 0 3000 LEUVEN.



WAAROVER WERKEN
In subgroepjes is het best haal-
baar diskussietjes te voeren o-
ver bepaalde "hete" hangijzers:
Spaanse Burgeroorlog, 1789, 1917,
Kruistochten en de rol van de
Kerk erin, Vlaamse Beweging, Ar-
beidersbeweging •.•
Aan de hand van die voorberei-
ding in subgroepjes wordt het dan
mogelijk een veel gefundeerder
~ppositie te voeren in de les
rond bepaalde aanvechtbare inter-
pretaties van proffen.
Ook bv. de manier waarop je ge-
schiedenis hoort te: geven in het
M.O. (pedagogiek) is een mogelijk
thema. In dat kader werken we mee
met Eclker-Ick in de organisatie
van drie films over het geSChie-
denisboek (één over de Middeleeu-
wen, één over de industriële en
andere revoluties, een over de
periode na W.O.II) en aan een
sessie van vier avonden over de

DE VERONTRUSTE HISTORICI
WIE EN WAT
Een vaststelling: een heel pak
mensen binnen Geschiedenis inter-
esseren zich niet aan maatschap-
pijgericht geschiedenisonderzoek
en -onderwijs. Oe mensen die zich
porgressief-kritisch willen op-
stellen zitten in de minderheid.
Het is hier niet de bedoeling te
onderzoeken waarom dat zo is. Wat
we wel willen is deze groep met
onze werkgroep Verontruste Histo-
rici bereiken en organiseren. Met
die mensen kunnen we dan doorsto-
ten naar de grote groep.
'Iets in de aard van Wetswinkel,
Polek, Recht & Kritiek, Werkgroep
Technologie.

We willen zoveel mogelijk ieder-
een in de groep aan zijn trekken
laten komen, zowel "nieuwen" als
"ouderen". Dat veronderstelt dat
iedereen precies evenveel te zeg-
gen heeft, dat iedereen punten
op de agenda kan plaatsen, dat ie-
dereen om beurt de zaak voorzit,
en ga zo maar door.
Op die manier kan iedereen leren
een vergadering leiden, eigen i-
deeën vormen, diskussiëren, enz.
Iedereen zat of zit in eerste
kan. Iedereen heeft voortdurend
te leren. Om maar te zeggen dat
we erg blij zouden zijn moesten
eerstekanners eens komen kijken.
Het komt er dus zeker niet op
aan mensen te gebruiken voor het
propageren van denkbeelden van
een of andere organitatie.

Oe unief staat niet los van de
maatschappij. Denk maar aan het
voortdurend peuteren aan de stu-
diebeurzen (de ene keer te laat
uitbetaald, de andere keer "ver-
geten" te indexeren ... J. Dat ge-
beurt dan ~o1 op~hetzelfde mo-
ment als de aanval op een serie
sociale voorzieningen (o.k., in
schuifkes, maar het gebeurt toch
maar). Er zijn de gelukkig voor-
lopig geluwde stemmen voor een
numerus clausus. Er is een toch
wel grote werkloosheid, enz. De
unief staat niet los van de maat-
schappij •.•

Als dat zo is dan wil dat zeggen
dat onze eigen opleiding daarin
kadert. 80% van de studenten Ge-
schiedenis wordt leraar. Leraar
met een welbepaalde vorming waar-
van verwacht wordt dat hij/zij
die zal doorgeven. Ook daar moe-
ten we rekening mee houden. Essen-
tieel voor ons is dat we ons op-
stellen in een bredere stroming
die wil meewerken aan het alter-
natief: een samenleving die de
maatschappelijke rijkdommen her-
verdeelt, die zichzelf bestuurt
vanuit de basis. Hoe je dat heet
heeft volgens ons niet zoveel be-
lang.
Binnen de studentenbeweging over-
koepelt de Vereniging van Vlaamse
studenten dit soort opties. We
willen ons dan ook opstellen als
schakel tussen het departement
Geschiedenis en VVS, maar zonder
ons ondergeschikt te maken. De
diskussie over onze houding tot
VVS is nog niet helemaal opge-
klaard, dus in hoeverre we ons
daarin engageren staat nog niet
helemaal vast.

Al te vaak brengt dit soort op-
ties de verdenking mee dat men-
sen van "dat slag" anti-Vlaams
zouden zijn. Meteen stellen we
duidelijk dat we zoeken die twee
dingen te verenigen: Vlaamsge-
zindheid en sociale progressivi-
teit moeten elkaar aanvullen.
Geen echt federalisme zonder so-
cialisme, geen echt socialisme
zonder federalisme!
Vroeger gebeurde het wel eens
dat links zich in de praktijk
opstelde tegen de kring. Ook dat
ligt helemaal niet in onze be-
doeling. Omdat we een werkgroep
zijn van en voor historici wil::.~
len we ook binnen de kring wer-
ken. Dat kan bv. gaan van bij-
dragen voor het Fakblad "Monumen-
ta" tot samenwerking in de orga-
nisatie van een reeks aktivitei-
ten. In het open praesidium heb-
ben de Verontruste Historici im-
'lierseen afgevaardigde van de
werkgroep zitten.

Belgische Geschiedenis.

We zouden kunnen werken rond de
gegeven inhoud van een serie vak-
ken.

Buiten het departement liggen er
mogelijkheden in het Statuut
van het zgn. Vrij Onderwijs,
waarvoor ook in andere fakultei-
tjes een boel interesse bestaat.

Zoals vorig jaar zouden we ook
dit jaar een reis kunnen orga-
niseren .•.

Daarvoor en voor veel andere
dingen zijn de Verontruste Histo-
rici goed. Denk niet dat anderen
het voor jou doen. Alleen sAmen
staan we sterk!

Oe volgende vergadering van de
VH gaat door op maandag 14 novem-
ber om 20u boven de Fakbar.

Verontruste Historici *

:1 de factis hominibusque.
Nu maar hopen dat de journalist
die in De spectator van 29/10 het
interview met het KVHV heeft af-
genomen, geen moeilijkheden met
zijn bandOpnemer had, en de woor-
den van de KVHV-top juist heeft
weergegeven.1tWe zouden niet wil-
len dat ook deze Spectatormedewer-
ker op de straatstenen wordt ge-
ooid. 1t Waar moet dit Vlaamse
gazine anders zijn redakteurs
lijven halen?

*e ene keer een pluim. De andere
keer een veeg uit de pan.1t Den
lma.1t Allerheiligen en Allerzie-

len zijn al niet zo'n prettige
dagen. Krisanten, rouw ••. Maar
als je dan nog in Leuvenblijft en
je wil 's avonds in de Alma gaan
eten, kom je voor gesloten deuren
te staan. De Sedes: idem.1tTot
vorig jaar was er tenminste de re-
geling dat er op zaterdag, zondag
of een fesstdag tijdens het jaar
,s middags de A lma en 's avonds de
Sedes open was. Of omgekeerd?1t
Waarom kan dat nu niet meer?

*De leiders van het Deutsche Wirt-
schaftswunder hebben toch een gro-
te impakt op West-Europa.1tNa de
aanslag op een van de kopstukken
van dat "Wunder", Schleyer, werden

opsporingsbevelen van de vermoede-
lijke daders rondgestuurd.1tDok in
het kantoortje van de flik-van-
dienst bij de Leuvense politie
hangt een dergelijk exemplaar. In
het Duits en Frans.1tls dat nu in
het kader van bilaterale betrek-
kingen of zijn we, onbewust, aan
een volgende bezetting toe?

*Nog 3 weken wachten, en het is
zover. 1t Sinterklaas.1t De Paasei-
eren waren nog maar net verteerd,
of de business pakte reeds uit
met katalogi Sinterklaasgeschen-
ken om de kinderen eraan te herin-
neren dat ze niet mogen vergeten
aan pa en ma een (duur en meestal
onnuttig) kadootje (of kadootjes)
'te vragenJ en om de ouders erop
attent te maken dat hun liefde
voor hun spruiten via de geld-
beugel gaat.1tMisschien vergissen
we ons, en zijn die katalogie be-
stemd voor Sinterklaas in '78.

*Toen het Leuvens aktiekomitee te-
gen de studieleningen op 28 okto-
ber een ochtendprikaktie organi-
seerde bij Mark Eyskens (staats-
sekretaris voor begroting), stond
het toch even ,t~ kijken.1tDm 5 u

's morgens belde het aan bij Eys-
kens. Grote ogen aan beide kanten
van de deurdrempel. Oe deur werd
geopend door een oudere uitgave
van Mark Eyskens, die van toeten
noch blazen wist. 1t Het aktieko-
mitee had zich van adres vergist
en had in Leuven bij Gaston Eys-
kene , Burggraaf en 69-jarige pa
van Mark Eyskens aangebeld. "Toen
het aktiekomitee even later op
het goede adres in Heverlee bij
zoon Eyskens aanklopte, was de
verrassing er voor Mark af: pa
had hem al verwittigd. 1t Toch
kon het aktiekomitee van Mark Ey~
kens een onderhoud 10skrijgen.1t
We waren er steeds van overtuigd
dat Mark Eyskens meer weg heeft
van zijn vader dan van zijn moe-
der.

Oe ontslagen spectatorjournalist
Marc Van Impe is nog niet aan het
einde van zijn calvarie gekomen.
Nu komen de banbliksems uit een
andere hoek: van Vik Van Brante-
ghem.1tDeze heeft Van Impe een
proces aangedaan wegens belaste-
ring van de goede naam van V.V.B.
1tEigenaardig. Volgens de goede
gang van zaken in de perswereld,
probeert een benadeelde persoon
eerst via een recht op antwoord
onjuiste informatie recht te zet-
ten. En zoiets hebben we van V.V.
B. nog niet gelezen in De Specta-
tor.1t Of heeft W. cabue in zijn
edit~'riaal van 15/10 'dit voor V.
V. V.B. r:«
De sociologen hebben een pracht-
kans gekregen om uit het volle
leven een voorbeeld van rolkon-

Kijk. Al is Allerzielen al een flikt te halen.1tEn wat voor een
verlofdag aan de KULeuven, maar voorbeeld! 1t Oe genaamde heer L.
de studenten Geneeskunde hebben Tindemans werd op maandag 24 ok-
les, waar moeten zij dan hun dag- tober in de namiddag aan het Au-
dagelijkse warme maaltijd krijgen? ditorium Vesalius opgewacht door
1tln de gesloten studentenrestau- een groep vertegenwoordigers van
rants (inklusief Gasthuisberg)?1t de gewetensbezwaarden die hem
We kunnen begrip opbrengen voor hun grieven i.v.m. het diskrimi-
de niet altijd makkelijke situa- nerende statuut wilden voorleggen.
tie von de studentenrestouronts. Heer T1ndemans antwoordde echter
maar ze blijven een studentenvoor- dat hij als (in de rol van) prof
ziening~ die veronderstelt wordt les kwam gevenJ indien de jongens
open te zijn, minstens als er kol- hem als (in de rol van) Eerste
leges zijn.1tHoewel wij de opmer- ~nister wilden spreken, moesten
king hierboven niet willen verge- ze maar een afspraak met zijn ka-
ten.1tWaarom is dat allemaal? 1t binet maken. 1t Niet Heer Tindemans
Een antwoord graag op ons redak- zat met een rolkonflikt, maar wel

IS tieadres . * Ii:::::" de gewetensbezwaarden. 1t I

*



JOTIE 'T HOOFT /tl/Illel
Jotie 't Hooft werkte tot 5 okto-
ber als bediende in een belang-
rijke uitgeverij in Brussel. Zijn
dood kwam er plots en aangrijpend,
even verrassend als zijn eerste
bundel Schreeuw Landschap (1975).
Jotie was 21 toen hij de aardse
bekrompenheid ontvluchtte door
een overdosis.

Reeds in zijn debuut toonde deze
jonge dichter hoe voortreffelijk
inventief, hoe zelf- en trefze-
ker hij het woord wist te hante-
ren. Junkieverdriet, zijn tweede
~ichtwerk daverde eigenzinnig, on-
modieus en gedreven in het nogal
traditionele poätiese patrimoni-

De bundel vangt
met een gedicht
in wiens poäzie
een belangrijke

Junkieverdriet omvat drie cyklus-
sen: Oogsttijd, Re!nkarnaties en
tenslotte Junkieverdriet.

um in Vlaanderen.
Wist deze dichter wat hem te
wachten stond? Wist deze jonge-
man dat de omgang met de taal
hem slechts voorlopig recht hield
en zijn ondergang alleen maar
uitstelde? Kan het toeval zijn
dat in veel van zijn gedichten de
doodsgedachte in één of andere
vorm aan bod komt?
De voorpagina van de bundel met
de sterfbedfoto va~ zijn grootva-
der liegt er in elk geval niet
om. In andere gedichten wordt het
doodsmotief ekspliciet en onver-
huId uitgesproken:

Eerst zetten zwaLuwen op de draden
De noten van het gekend gezang,
Dan komen de meeuwen Landinuaarte
En de Laatste vruchten smaken wrang:

Wind bLadert in de kruinen
En Leest het dode Lover af
Belegert onze dorre tuinen
En scheidt koren van het kaf

Kind, dat in de bossen noten raapt
Hoor de dood in onze schede l kruipen
En zie hoe wij het geLuk besluipen
Dat binnen in die bittere bolster elaapti,

De meeste gedichten zijn geschre-
ven met rijmende verzen en in
klassieke schema's. Kwa vorm is
Jotie alles behalve revolutionai~
Zijn poözie moet eerder gezien
worden als een teruggrijpen naar
de genres, als een dichterlijk
heimwee naar de vroegere roman-
tiek.
In Re!nkarnaties toont hij zich

de virtuoos van de fantasie. Het
spel met de taal en het muzikale
ritme maken deze verzen zo te-
der als. schilderijtjes in zachte
pastelkleuren. Eenvoudig en mooi
klinkt Aan mijn princes.
Junkieverdriet bevat naast
science-fictiontema's (Sterren-
schepen) veel auto-biografische
materiaal:

Prins, u die ik aLtijd diende, Dood,
Ook toen ik mij met bLikvoer voedde
Of heraîne in mijn aders spoot:
Gij wordt mij vreemd te moede.

In deze ideeänrijke bundel voelt
Jotie zich één met de miljoenen
junkies op deze wereld. Hij wil ••~.
hun stem zijn, hun taal, hun roep.
Hij vertolkt er hun pijn, hun
eenzaamheid en verdriet omdat de
mens niet kan zijn wat hij zou
willen zijn. Zijn poözie is een
ode aan de drop-outs die in deze
maatschappij ten onder gaan omdat
ze te konventioneel, te traditi-
onalisties normatief is en de
boeien aanschroeft en de vrijheid
aan banden legt van al wie voor-
uitstrevend wil zijn.
Met zijn poäzie tast Jotie diep
in ons eigen leven. Hij peilt de
tijdsgeest en zonder op de poli-
tieke toer te gaan hekelt hij het
konservatisme van onze samenle-
ving. Samen met de dope-addict,
de provo, de revolutionair of de
terrorist hoort hij voor de wel-
denkende en verstandige burger
thuis in het rijtje van "ontwor-
telden". Maar al wat deze jonge-
man, samen met vele anderen,
vraagt, is niet meer dan een stil,
Ie wenk van "begrepen zijn", een
teken van een beetje oprechte
liefde en een sprankeltje recht-
vaardigheid temidden van welig
tierende korruptie. Zullen de
behoudsgezinde massa-freaks ooit
begrijpen dat ze zelfs dat niet
meer kunnen geven aan iemand als
Jotie 't Hooft?
Laat volgend gedicht een vinger-

eenhoorn

wijzing zijn, een waarschuwende
smeekbede voor alle goedgelovige
ouders, voor de Wit-gehemde pro-
fessoren, voor de netjes-gedaste
managerselite, voor de vergrij-
zende ambtenaar, kortom voor al
die deze maatschappij maakt
tot wat ze is en elke poging om
die saaie en desintegrerende boel
wat leven in te blazen met alle
mogelijke middelen de kop indrukt:

Here, zonder naam en zonder gezicht
Zie vanuit den hoge
Op UlJ q.roeve eenhoorn neer
Die danig hunkert naar UlJ licht,

Die sierlijk door de wouden dwaalt
Maar bladeren -geen voedsel vindt,
Die voor de poort der doden draalt,
ALLen bladeren op uw wind.

Here, zonder handen en zonder stem
Snij de Lichtglans van zijn voorhoofd
en vang hem in UlJ etaten klem
voor de wereLd hem de glans ontrooft,

Lok hem Lanqe de stapsteen sterven
Niet als anderen domweg gedoofd
maar rein, vrij van bederven
lanqe de kruisweg waar hij in qeloaft ,

Jotie 't Hooft ~

SLechts 44n naam Legt iets bLoot
De eeuwenoude roepnaam Dood.

aan en sluit af Oogsttijd is voornamelijk een te-
van Herman Hesse, ruggrijpen naar de kinder- en
de dood eveneens jeugdjaren, iets wat we bij Hesse
rol speelt. eveneens terugvinden. De reis

naar het "weleer" is voor Jotie
een heilzame terapie, een ver-
zachtende loutering. Herst 1975:

Woensdag 16 november om 20.30 uur
" HERKULES UNO OER STALL DES AUGIAS " van
Friedrick DOrrenmatt,
door Theater der LOtlicher Germanisten.

Deze produktie verdient om twee redenen een
bijzondere aandacht.
Allereerst is er de groep: Het gaat hier nl.
om studenten Germaanse van de Luikse univer-
siteit die er elk jaar opnieuw in slagen een
in Duits gespeelde produktie op te voeren.
Met "Herkules" vernieuwde de groep het grootste
gedeelte van haar bezetting. Dit betekent
voor dit amateurgezelschap geen verlies aan
niveau,maar wel een fundamentele verandering
in werkmethodes die bredere horizonten opent
voor de enscenering. Het komt er voor de groep
niet zozeer op aan een technisch geraffineerd
tot in de puntjes uitgewerkt iets te verwezen-
lijken,dat de konsument als klaar,af opgediend
wordt. Het is voor hen veel belangrijker de
toeschouwer een indruk te geven van wat een
" lekenbOhne" zijn kan. Hun bedoeling is niet
van beroepsacteurs te imiteren,maar wel samen-
hangende toneel figuren op te bouwen. De rol van
regisseur bestaat er dan nog in,de afzonderlij-
ke'krachten te ontdekken, wakker te maken en
deze tot een harmonisch geheel te vormen.'Zode-
nig krijgen we een evenwicht tussen individuele
inbreng en kollektief werk.
Aanvankelijk werd de groep enkel opgericht met
pedagogische doeleinde nl.Duits leren en het
praktische kontakt met de dramatische litera-
t~ur. Met de tijd en door het stijgend succes
namen echter ervaring en het enthoesiasme van
de leden toe. Het. aantal voorstellingen wern
talrijker,zelfs gastvoorstellingen in binnen-
en buitenland staan nu frekwent op het program-

leidelijke als de weerzinwekkende die ons ver-
hinderen de werkelijkheid in de ogen te kijken.
Tenslotte wordt de eigen legende Herkules tot
noodlot,zodat hij niet alleen meer tegen de
mest,maar ook tegen zichzelf moet strijden.Zo
verschijnt Herkules,van mythe bevrijd,als mo-
gelijke redder voor de Eliers. Maar zij zijn
niet in staat de waarde van zijn hylp in te
zien,
Dürrenmatt wil dat dit een waarschuwing is voor
de moderne mens. Toch verliest hij bij alle
ernst de vrolijke ironie niet,die kenmerkend
is voor al zijn stukken. Tevens loopt hij in
zijn werken niet te koop met ideologiön. Hij
verwekt filosofische morele en politieke im-
pulsen. Hij formuleert geen waarden als uitein-
delijke oplossingen maar geeft aanleiding tot
denken en daagt uit tot verder bezig zijn met
het stuk. Hij veroorzaakt onrust. door vragen
op te werpen. Onder dit perspektief heeft
het theater der LOtticher Germanisten "Her-
kules en de Augiasstal" dan ook gezien.

ma. Zo traden ze twee jaar geleden reeds op
te Leuyen ~n dit'met vrij yeel succes.De groep
kreeg tevens meermaals de eerste prijs in de
provincie wedstrijden voor Belgisch Duitstalig
amateurstoneel. Ook werd verscheidene malen
opgetreden voor radio en T.V. in het kader
van schooluitzendingen voor onderwijs in de
Duitse taal.
Naast het respons van het publiek spelen voor
de leden ook het persoonlijk enthousiasme voor
het theater en het plezier bij het ensceneren
een grote rol.
De tweede reden waarom wij deze produktie als
een absolute aanrader bestempelen is de auteur
DOrrenmatt, één van Duitsland meest interessan-
te schrijvers.
Het werk is ontstaan ten tijde van het Duitse
economische-wonder,speelt zich af in de Griek-
se oudheid,maar richt zijn kritiek op de moder-
ne tijd.
De persoon van Herkules is op zichzelf weinig
held,hij wordt slechts door de kwellende last
van schulden tot heldendaden gedreven. Zijn fi-
guur wordt van de mythes ontdaan. Ook hij kan
echter niet met louter spierkracht, de weg van
het lot effenen. Dejaneira, zijn bevallige ge-
liefde, bedriegt hem met Augias' zoon. Ondertus-
sen slaagt hij er niet in zijn opdracht nl. het
land van Augias van de mest te zuiveren.
De mest is Herkules' grrootste vijand. Deze on-
welriekende massa stelt niet alleen de vervui-
ling voor, die wij op onze planeet veroorzaakt
hebben, maar ook alle afval, die wij in onze
hoofden ronddragen.

Enerzijds de verpeste waterlopen,de autokerk-
hoven,het lawaai van machines,alle randver-
schijningen van onze mooie consumptiemaatschap-
pij. Anderzijds: alle remming'en zowel de ver-
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OCIALE
EN DE SLAPELOZE NACHTEN VAN EEN MINI

De laatete maanden hebben onze onder ,t:jsministers we'LZ.icht reeds meni-
ge onrustige nacht doorqemaakt: en z ·-jnze vakke» gl schrokken van nacht-
merriee LJaal'inde studenten hun kantoor bezeiiten, iraeeale aktriee op
touw zetten tegen studieZ.eningen~ hnn een kopje kle:ner> maakten ...
ZOver> is het in werkelijkheid nog niet: fuar> de vrees van de minister
is niet ongegrond. En bovendien zijn el' n ~et al/leen de beurzen, LXlar>-
dool' bZ.ijkt dat de regering in de eer>ste pz.aats wil besnoeien op soci-
aZ.e voor>zieningen.
Om do studenten LXlt moel' infol'Tootie en de mini

dit artikeltje over> de afbraak van d.

ECTOR

reer> kopzorgen
ekto»,

wal Isde Sociale clor?
In 1960 besliste de regering ean
iedere unief jaarlijks een som
geld - naargelang het aantal stu-
denten - toe te kennen voor de
uitbouw van sociale voorzienin-
gen: "voor de fysische en more-
le vonn1ng van de student, een
aktie die boven elke inrichting
de toekomst van de hele natie
aanbelengt" (memorie van toel1ch-

een
't Is toch veel, die 120 miljoen.
zal je zeggen. en de begroting
van de Sociale Sektor van Leuven
is toch met bijna 13\ gostegen?
aar zit dan die dreigende af-

braek van de sociale voorzienin-
_en?
Het te verwachten deficit voor
'e Al.ma voor '78 bedraagt
51.250.000 fr, waarvan 10\ door
de UCL zou betaald worden, zodat
er nog 46.250.000 fr ten laste
van de KULeuven komt; d.w.z. +

38% van het geld zou near de AI-
a afvloeien.
Bovendion zullen zich de eerst-
volgende jaren nog verdere fi-
nanciftle lastposten ae~elden:
de centrale keuken (momenteel
onder Alma 11) moet dringend
vernieuwd worden. Een volledige
nieuwbouw ergens in Heverlee, 0

een vervanging van het versleten
meteriaal onder Alma II? Men is
nog aan het zoeken naar de
meest bevredigende oplossing.
In 1980 zal de Alma volledig
in Nederlandstalige handen komen,
waardoor een pak geld moet over-
edragen worden aan de UCL voor

bv. het materiaal van Alma.
Een ander feit: begin dit akade-
miejaar gingen er stemmen op .in
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen (het beleidsorgaan van de
sociale sektor in Leuven) om het
rcmgeZ.d bij de studentendokter
in te voeren. waar men momenteel
voor gratis geneeskundige verzor-
ing terecht kan.

De stijging in de begroting houdt
bovendien geen rekening met de
tand des tijds: gebouwen moeten
regelmatig een nieuwe verfbeurt
krijgen, gebouwen op oudere leef-
tijd moeten regelmatig opgekale-
faterd worden. Konkreet stellen
zich 2 zaken: verbouwingswerken
in de Bogaardenstraat ten be-
hoeve van de uitbreiding van de
sociale diensten, de Alma.

ting bij de wet van '60).
In Leuven leidde dit tot de uit-
bouw van de Alma, de verschil-
lende d~ensten voor financiöle,
sociale en ,psychologische hulp.
de studentenraden, de studenten-
peda 's...
Voor '78 bedragen de staatstoe-
lagen aan de KULeuven een kleine
120 miljoen (in '77: 105 miljoen).

lekellg varken
Waar het geld halen? Er is in de
grond geld tekort, zelfs zonder
de zojuist genoemde zaken erbij
te nemen.
Om het deficit van Alma te ver-
kleinen zal men waarschijnlijk
opnieuw een prijsverhoging voor-
stellen. Een prijsverhoging van
ongeveer 35 fr zou het tekort
tot 0 fr kunnen herleiden , maar
dat zou een groot deel van de
studenten van het restaurant weg-
houden, zodat Alma uiteindelijk
zou mogen opdoeken, samen met
haar funktie in het kader van de
demokratisering, nl. goedkope
en goede maaltijden verzorgen.

EFFEKT VAN PRIJSVERHOGINGEN OP
HET HET OEFICIET VAN ALMA

prijsverhoging

1 fr 1.4 miljoen
2 fr 2.8 miljoen
3 fr 4,0 miljoen
4 fr 5,24 miljoen
5 fr 6,5 miljoen
6 fr 7~5 miljoen....... . .......

30 fr 51,0 miljoen

BEGROTING ALMA '78(Za~DER TOELA-
GEN)

uitgaven:
personeel
grondstoffen
andere

TOTAAL

86.766.000
70.167.000
15.300.000

172.235.000

:inkor.lsten
restaurants
snackbars
buitendienst
andere

TOTAAL

53.077 .000
40.923.000
23.409.000
2.676.000

120.285.000

exploitatioresultaat.-51.950.000
diverse fin~n.verri.: 700.000

eindresultaat: -51.250.000

(wegwijze,.>
BI~CHOLING VOOR JEulbBEWEGINGSLEIDERS
Een ~ursu~ van 8 avonden rond
moeilijke situaties in jeugdbe-
wegingen.
Binnen jeugdbewegingsgroepen zijn
een aantal mensen op zoek naar
nieuwe manieren om met de groep
kinderen om te gaan, en zij bot-
sen hierbij op eeR reeks moai11jk-
heden.
Voorbeelden zijn: onenigheid bin-
nen de leiding rond de werkwijze,
konflikten met hogere leiding,
ouders. enz. Andere mensen zijn
gewoon aan het werk en vinden
binnen hun werk bepaalde zaken

LEUVEN

TER
waarom sociale kollektiev
ociale Raad beschouwt de Alma

als een voorbeeZ.d, nl. hoe wij
goedkoop en uiteindelijk gratis
onderwijs wensen uitgebouwd te
zien. Wij zijn eerder voor kol-
lektieve voorzieningen dan voor
individuele beurzen (cfr. ook Ve-
to nr. 2 p.2, en Veto 4, p.2).
-De Sociale Sektor is er om de
drempel tot hoger onderwijs voor
kinderen uit lagere klassen te
verlagen. De SOCiale Sektor is
voor ons dan ook een kollektief
verschijnsel, d.w.z. gericht op
een ganse groep van mensen en
niet in de eerste plaats op in-
dividuele noden.
'Kollektieve voorzieningen als
Alma en Acco hebben een prijs-
drukkend effekt; nu zijn de
prijzen in de privé-sektor reeds
hoger. Laten we de Alma en de
Acco een jaar sluiten: je zou de
prijzen zien stijgen. Het probleem van de Alma maakt

-Er zijn minder toelagen nodig ons echter ook duidelijk dat het
voor gratis onderwijs via kol- niet voldoende is goedkoop en
lektieve voorzieningen dan via goed eten te verschaffen. Er zijn
individuele beurzen. een resem oorzaken waarom de
-Kollektieve diensten zorgen er- studenten uit de Alma wegblij-
voor dat de unief als goedkoop ven: te duur, niet gezellig. te
wordt aanzien. Een unief met in- vettig eten ... Toen in 1964 Alma
dividuele beurzen, maar zonder 11 werd opengesteld werd dit
kollektieve voorzieningen, zal door de toenmaZ.ige studenten als
door een arbeiderskind eerder een goede oplossing voor het g9-
gemeden worden. brek aan eotgelegenheden gezien.
-Oe regering kan ons moeilijker Bij de huidige studentengenera-
kollektieve voorzieningen afne- tie tredt men andere eetgewoon-
men, het personeel zou hierte- ten aan: men geeft meer de voor-
gen, samen met de studenten, keur aan het leven in kleiner
front kiezen. de gebouwen blij- groepen. Dit verschijnsel stelt
ven, enz... men vast in de residenties. op

Vanuit deze idee verdedigen wij de huisvestingsdient. in het
een verhoging van de sociale toe- ontspanningsleven ... (De ande-
lagen en een uitbreiding van re faktoren werken we hier niet
oedkope "engratis diensten. verder uit.:) .

Als we bovendien vaststellen. Sociale Raad zal, samen met het
aan de hand van de jaarverslagen personeel, moeten onderzoeken
van de diensten, dat veel NUHO- hoe we het best aan de verlan-
tudenten hiervan gebruik maken, gens van de studenten in de

is dit voor ons een reden om a- 'edilgssektor voldoen.
welke weg?

Sociale Raad vertegenwoordigt de lal lnformatie en nuttige kontak-
studenten in een aantal "mede- ten met het personeel).
beheersorganen" van de Sociale We zijn tegen de verhoging van
Sektor. De ervaring wijst uit dat de Alma-prijzen, maar het gebrek
het niet mogelijk is daarl.ang on- aan sociaZ.e toelagen stelt ons
ze eisen te laten inwilligen (het voor voldongen feiten. Enkel de
medebeheer verschaft ons wel een verhoging van de sociale gelden

zal de deficitaire toestand op-

venwaardige toelagen voor
HO en de openstelling van de uni-
versitaire sociale voorzieningen
voor deze studenten te eisen
(dit laatste is in Leuven het ge-
val). -

lossen.
Wij moeten onze roep richten naar
de onderwijsministers, naar de
regering. Alleen door massaal op
straat te komen, zullen de slape-
loze nachten van de ministers re-
aliteit worden en zijn ze tot
toegevingen oereid. De studenten-
strijd vormt daarnaast een rug-
gesteun voor Sociale Raad in he
medebeheer.
We zullen verder moeten gaan:
niet alleen het deficit in de
sociale sektor moet verdwijnen.
uiteindelijk willen we grati
kollektieve voorzieningen.

moeilijk waar ze niet meteen voor
zichzelf een bevredigende oplos-
sing voor weten.
Voorbeelden: ruzies tussen kinde-
ren, iemand wil nooit meedoen en
gaat aan de kant zitten, kinde-
ren motiveren voor een aktivi-
ta1t, waar ina~1r8tia blij van
halen, enz.
Met deze en andere vragen willen
we op deze kursus aan het werk.
Oe kursus is zeer taakgericht
naar konkrete situaties toe, en
er wordt gewerkt met de proble-
men die de deelnemers inbrengen.

We werken met praten, Maar ook
met literatuur, dramatechnieken
als rollenspel en andere, video
en eventueel expressievormen.
Er starten twee groepen, die
alle twee beperkt blijven tot
12 personen. Men schrijft in
voor 8 avonden. De deelRemars-
prijs bedraagt 400 fr (streef-
prijs 600 f rl.

Inschrijvingen bij Stefaan Ver-
meulen, Wagenweg 19, Leuven
door betaling van het deelne-
mingsgeld. Oe avonden gaan door
in 't Stuc, E. Va~venstr. 2d. I , I

---------------- 5 .en

De eerste groep werkt o.l.v.
Jan de Braekeleer en Erik Krols
op de dinsdagen van 20 tot 22.
30u: 20 december, 10 januari,
7, 21 februari, 7, 21 maart, 18
april en 2 mei.
De tweede groep werkt o.l.v. Nik
Sercu en Stofaen Vermeulen op
de donderdagen van 20 tot 22.30u:
5, 19 januari, 2, 16 febru~ri,
2. 16 maart, 13, 27 april.

TIEM vzw



WEGENS SUCCES VERLENGD
Zoals in Veto 6 geschreven, atJûlfjthet succes dat de werkgroepen van
KultuUl't'aad kennen, de pan uit. Daarom ws het na de eerste maand al
duidelijk dat ermee door moest gegaan worden, nog dit akademiejaar; ook
als omdat de aanvragen voor het voZgen van de oorspr~nkelijke kUl'sus-
sen het aanbod en de mogelijkheden overtrof.
Neem dus alvast je boterhammetjes maar mee als je je aanmeldt voor de
inschrijvingen voor de L'ycli van het 2de semester. Niet drunmen aub .

werkgroepen-cursussen

RAAMWEVEN, SPINNEN, WOLVERVEN

PRIMITIEF DANSEN
mogelijk voor maximum 25 personen. 1 -21-28 februari; 7-14-21
begeleider: Katrien Oe Waele maart
plaats: danszaal van de Sporthal uur: groep 1 beginners: 19-20.30u

van de Kazerne van Hever- groep 2 gevorderd: 21-22.30u
lee, Hertogstraat 198. prijs: 300 fr met steunkaart (7

data: dinsdagavond 31 januari. lessen)
350 fr zonder (7 lessen)

alge",een
1. INSCHRIJVINGEN gebeuren VC01'

de startdatum van de kursus
op het kantoor van Kultuurraad.
Schrijf je zo vlug mogelijk in.
r is meer vraag dan aanbod. Oe

mogelijkheid bestaat om. zo de
kursus niet voldoet aan jou ver-
wachtingen. terugbetaald te wor-
den na de 1ste les.
2. Zij die gebruik willen maken

van de ateZiers moeten in h
bezit zijn van een steunkaart '77
-'78 van Kultuurraad.

mogelijk voor maximum 12 personen.
beg~leider: Mich Oegroote
plaats: textielatelier 't Stuc
data: donderdagavond: 12-19-26

januari; 1 (woensdag!)-9-
16-23 februari; 2-9-16
maart

mogelijk voor gevorderden.
begeleider: Karion Fonteyn
plaats: Home Vesalius (aan 't

Stuc)
data: dinda26vond: 10-17-24-

begeleider: Luk Vervaeke
plaats: Home Vesalius (aan 't

Stuc)
data: a. techniek en lichamelijke

expressie
maandagavond 9-16-23-30 ja-
nuari; 13-20-27 februari;
6-13-20 maart; 20 tot 22u
b. techniek en koreografie

(gevorderden)
dor.derdagavond 5-12-19-26
januari; 9-16-13 februari;
2-9-16 maart; 20 tot 22u

mogelijk voor maximum 15 personen
begeleider: Ludo Van Passel
plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: donderdagavond 9-16-23 fe-

bruari; 2-9-16 maart
uur: 20 - 22u

a. Initiatie-kursus
begeleiders: Lut van de Velde.

Theo Weet jens
plaats: zeefdrukatelier 't Stuc
data: groep 1

maandagavond 9-16-23-30
januari; 6 februari

groep 2
woensdagavond: 11-18-25
januari; 1-8 februari

groep 3
maandagavond 13-20-27 fe-
bruari; 6-13 maart

groep 4
woensdagavond 15-22 febru-
ari; 1-8-15 maart

uur: 20 tot 22u
prijs: gratis met steunkaart

60 fr zonder

Oe at li r~ (I lei. textiel. werk-
atelier. laY-(lut. zeefdruk. don- •
kere f.an,rl zijn toegankelijk op
iedere werkdag vanaf 9 tot 23 u
doorlopend. Voorag.afspraak maken
(zeker voor de donkere kamer) is
sterk aangeraden.
3. Oe ~nkal blijft vooralsnog

gesloten. Voor de mensen van
de ateliers blijft materiaal be-
schikbaar in de ateliers zelf.
4. Vanaf januru'i zijn er schaak-
borden beu.:hikbaar in de bar van
"t Stuc.

ur: 'ûu tot 22u
prijs: 420 fr met steunkaart

500 fr zonder.
In deze kursus ontdekken en wer-
ken we met het materiaal wol. We
leren spinnen. verven en weven op
een zelf geknutseld raam.

SALONDANSEN

januari; 7-14-21-28 febru-
ari; 7-14 maart

uur: 21-23u
prijs: 420 met steun kaart

~OO zonder steunkaart

BALLET

prijs: 300 fr met steunkaart
350 fr zonder

In deze kursus wordt gewerkt aan
de uitbreiding van dramatische
bewegingsmogelijkheden en aan
het verkennen van de verschillen-
de lichamelijke mogelijkheden.

ZEEFDRUK
b. gevorderden
begeleider: Jef Winnepenninckx
plaats: zeefdrukatelier 'tStuc
data: dinsdagavond 10-17-24-31

januari; 7 februari
uur: 20 tot 22u
prijs: 200 met steunkaart

250 zonder

Oe initiatiegroepen willen een
aantal basistechnieken aanleren
met de nadruk op het praktische
werken.
Oe kursus gevorderden gaat experi-
menteren met meer gekompliceerde
procedeeo•

BATIK
Oe kursus is vooralsnog volzet.

KLEIBEWERKING
Oe I.ursus is vooralsnog volzet.

STEMGEBRUIK

begeleider: Stanislas de
laar

plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: dinsdagavond 7-14-21-28 fe-

bruari. 7 maart
uur: beginners: 20 tot 21.30u

gevorderd: 21.30 tot 23u
prijs: beginners

250 fr met steunkaart

begeleider: Guy Kasier
plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: Maandagavond 9-16-23-30 ja-

nuari; 6-13-20-27 februari;
6-13 maart

uur: beginners: 19 tot 20.30u
gevorderd: 20.30 tot 22u

prijs: 420 fr met steunkaart
500 fr zonder

300 fr zonder
gevorderden
340 met steunkaart
400 zonder

NB gezien de talrijke optredens
van Stanislas. kan het gebeu-
ren dat deze data nog veran-
deren; je wordt daarvan wel
tijdig op de hoogte gebracht.

MIME
We vertrekken vanuit drama. la-
ten dan langzaamaan het woord
verdwijnen om te komen tot pan-
tomime. Daarna proberen we de
meest essentiële zaken uit het
verhaal te filteren en die in
het abstrakte om te schakelen
om zo tot mime te komen.

initiatiekursus
begeleider: Piet Vranckx
plaats: fotg-atelier 't 5tuc
data: woensdagavond 1-8-15-22

bruari; 1 maart
uur: 20 tot 22u
prijs: 160 met steunkaart

200 zonder

FOTOGRAFIE
:.,.:.Ie11ng is wat technische baga-
ge mee tI? geven over_de
sispri"ncipes. zoals:tOesfëï.
licht. films. diepte. monteren va~
foto's. donkere kamer. praktijk.

MUZIEK EN
mogel1j k voor max. 15 per'.onan,
begeleider: Louis Freund
plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: dinsdagavond 14-21-28 fe-

bruari. 7 maart

Deze kursus. gestart in het eer-
~te semester loopt door op de

dinsdagavonden van 20 tot 22u in
het filmatelier van 't Stuc.

fe"

B. Oe studenten van Campus Hever-
lee kunnen ook terecht in de
donkere kamer van Cité Aren-
erg.

RELAX
6roep 1
19.30 tot 21u

groep 2
21 tot 23u

prijs: -
O~ze kursus wordt georganiseerd
door Dialoog. i.s.m. Kultuurraad.

FILM

STAD LEUVEN - ZONDAGMIDDAGKONCERTEN
Op zondag 8 januari on 11u in de
Gothische Zaal van het Leuvense
Stadhuis: pianorecital door Jo-
han Ouyck.
Toegangsprijs: 40 fr .• 20 fr voor
CJP en Plus-3-Pas.
Kaarten: Stedelijke diskotheek.
Vanderkelenl tr. 2,1 en aan ingang
van de zaal.

Het vroeger aangekondigde herden-
kingskoncert Benjamin Britten dat
zou plaats hebben op 17 januari
e.k. in de Grote Aula. valt we-
gens onvoorziene omstandigheden
weg.

prijs: groep a.
420 met steunkaart
500 zonder steunkaart
groep b.(betaalden in het
begin van het jaar)
420 fr met steunkaart
500 fr zonder steunkaart.

Oe moderne danstechniek wil het
kunstmatige van het klassieke
ballet doorbreken door het ge-
bruik van alternatieve danstech-
nieken en aandacht voor de mense-
lijke psychologie. In de licha-
melijke expressie leren we onze
persoonlijke belevingen op een
natuurlijke onbevangen manier tot
uiting brengen.

DRAMATISCHE BEWEGING

'- __;l1dl 6

STADS POPPENTHEATER
Op zondal 8 januari om 15u in 't
Kersouwke. Hallengang 1 (Naamse-
straat): "Oe wondermantel" door
Hasseltse Tijl.
Kaarten: aan ingang van de zaal.
Prijs: 30 fr voor volwassenen

20 fr voor kinderen.
vermindering voor groepen.



DE UNIVERSITEIT
2Het gaat hem evenwel niet al-

leen (zelfs niet hoofdzake-
lijk) om de Universitaire

ploegen.
Er zijn verder nog:
-de vele initiatiekursussen in
de balsporten, de begeleiding at-
letiek, boksen, gymnastiek, ju-
do, karaté, de indoortraining en
de powertraining, het roeien,
schermen, toestel turnen, zwem-
men.
-de speciale sporttakken alpinis-
me, diepzeeduiken, kayak, kunst-
duiken, schieten, voetbal, ta-
feltennis, handbal en dit voor
heren en dames.

Er is ook nog de bekerkompetitie
van de Sportraad.
Informeer bij je kring, je peda,
je gemeenschapshuis. Ook daar

9 nov. 15 uur
16 uur
l1u.30

16 nov. 15 uur

11 nov. 15 uur

21 uur

18 nov. 20 uur

21 nov. 20 uur

16 uur
11u.30
20 uur

SPORT AAN
1November is de traditionele

maand van de aanvang van de
interuniversitaire Kampioen-

schappen, georganiseerd door de
Belgische Universitaire Sportfe-
deratie (B.U.S.F.).
Aan deze kampioenschappen nemen
traditioneel een 15-tal universi-
teiten en universitaire centra
deel (alleen Gent neemt - na hun
terugtrekking 3 jaar geleden -
nog steeds niet opnieuw deel).

Deze kampioenschappen lopen over
20 verschillende sporttakken voor
heren:

atletiek - badminton - basket -
gymnastiek - handbal - hockey -
judo - roeien - rugby - schermen
- tafeltennis - tennis - veldlo-
pen - voetbal - volley - waterpo-
lo - zwemmen - wielrennen - zei-
len - paardrijden.

Voor de dames zijn er 15 sport-
takken.

LEUVEN won vorig jaar volgende
titels:
bij de dames: badminton, basket,

veldlopen, volley, zwemmen en
zeilen:

bij de heren: basket, gymnastiek,
judo, veldlopen, volley, zei-
len, zwemmen en wielrennen.

Leuven won ook de beker van Ne-
derlandse Cultuur voor de totaal-
stand bij de dames, en de beker
van Nationale Opvoeding bij de
heren.
Oe omnisportbeker (heren en dames

samen) ging natuurlijk ook naar
de K.U.Leuven die in totaal 325
punten haalde.
2de was U.L.B. met 268 punten,
3de Luik met 173 punten, 4de
V.U.B. met 171 punten, 5de U.C.L.
met 160 punten, 6de Universiteit
Antwerpen met 160 punten.
Dan volgden verder: Mons, de Mi-
litaire School, St. Louis, ICHEC,
Gembloux, Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, L.U.C., Faculté U-
niversitaire Mons en Vlaamse Eko-
nomische Hogeschool.

Het is dus de taak van de ver-
schillende ploegen van de K.U.Leu-
ven om te zorgen dat Leuven nog
beter doet dan vorig jaar, nog
meer titels haalt en nog maar
eens de omnisportbeker wint en
dit tot spijt van wie het benijdt.
Want inderdaad, die suprematie
van Leuven zit de anderen dwars.
Wanneer zij op de bijeenkomsten
te Brussel van de Belgische Uni-
versitaire Sportfederatie Leuven
kunnen dwarsbomen, zijn zij allen
eendrachtig (zelfs de "vrienden"
van de Vlaamse vleugel) om Leuven
een pad in de korf te zetten.
Daarom moeten onze ploegen zich
heel speciaal inzetten en doen
wij zelfs beroep op de nieuwe e-
lementen die zich aan de univer-
siteit aanmelden en zich sterk
genoeg voelen om versterking aan
te brengen. Kom naar het Sport-
sekretariaat en informeer naar
het uur van de trainingen voor
de ploegen.

KALENDER VAN DE UNIVERSITAIRE ONTMOETINGEN TE LEUVEN ~
Hockey K.U.L. - U.C.L. te Blanden.
VOlley Dames K.U.L. - VLEKHO
Volley Heren K.U.L. - VLEKHO

ONTMOETING K.U.Leuven - Univ. Tilburg.

Internationale ontmoetingen van Apolloon
ter gelegenheid van de boekenbeurs.
Handbal Heren K.U.L. - Univ. Antwerpen.

Tennis Heren K.U.L. - Antwerpen.
Tennis Dames K.U.L. - V.U.B.

Badminton H. + D. K.U.L. - Antwerpen

Basket Heren K.U.L. - Mons
Volley Heren K.U.L. - Liège
Tafeltennis Heren K.U.L. - U.C.L.

23 nov.

25 nov. 20 uur

28 nov. 20 uur

30 nov. 15 uur
14u.30

1 dec. 16 uur
l1u.30
20 uur

9 dec. 20 uur

14 dec. 14u.30
16 uur
l1u.30

kunnen ze waarschijnlijk nog ver-
sterking gebruiken.

Er zijn de sport namiddagen inge-
richt door je kring (cfr. Land-
bouw, Rechten, Apolloon enz •.•).
Er zijn de,massacrossen, de mara-
thon Leuven-Antwerpen, de zwem-
marathons, de 24u lopen van het
V.T.K. enz ... enz •.•

Er is voor iedereen die het wenst
mogelijkheid om hier te Leuven
wat aan sport te doen, alleen zou
den we nog gezamelijk moeten ij-
veren om eensgezind op te treden
voor het bekomen van ons zwembad
en meer sportakkommodaties. Want
vergeleken met het nieuwe sport-
kompleks van Louvain-La-Neuve
komt onze Oude Alma Mater er
spijts alles maar povertjes uit.

Tennis Heren K.U.L. - Gembloux
Tennis Dames K.U.L. - U.C.L.

Badminton Heren K.U.L. - Gembloux.

Hockey K.U.L. - V.U.B.
Voetbal K.U.L. - VLEKHO

Basket Heren K.U.L. - U.L.B.
Basket Dames K.U.L. - V.U.B.
Tafeltennis Heren K.U.L. - St. Louis

Tennis Dames K.U.L. - St. Louis

Voetbal K.U.L. - Antwerpen.
Volley Dames K.U.L. - U.C.L.
VOlley Heren K.U.L. - U.C.L.

G. Deleu
Sportdirekteur KULeuven *

d. fact•• horn'n'bu.qu.(II)

Elders in dit nummer vind je de
Beginselverk~ng van de Anti-
Egmontbetoging te Leuven op 24
november.* Oe begeleidende brief
van het KVHV vermeldde: "Wij vra-
gen u de beginselverklaring van
de anti-Egmontbetoging (...) zo
vlug mogelijk, al dan niet gete-
kend, terug te sturen. Wij ver-
wachten een stellingname van uw
praesidium nog voor woensdag 2
november. Zoniet verdenken wij u
van gebrek aan interesse voor de-
ze zaak." * We hebben toch al
meer subtiele en taktische uit-
nodigingen voor akties gelezen.

Aan de K.ULeuven heeft de sta-
king van de gewetensbezwaarden
anders een aardig uitlopertje
gekregen. * De Personeelsdienst
heeft naar alle fakulteiten en
diensten die gewetensbezwaarden
tewerk stellen, een brief gezon-
den waarin werd gevraagd aan de
Personeelsdienst door te geven
welke gewetensbezwaarde al dan
niet gestaakt heeft. *Repressie
moet niet altijd met de blote
vuist geschieden, maar kan ook
langs de administratie.

**
Oe andere zijde van de problema-
tiek van huur van universitaire

In de Bondsrepubliek is het nieu- lokalen. * Op zaterdag 17 en zon-
we akademiejaar begonnen, nog dag 18 december e.k. zal de Spor~
maar net. * Voor onze Duitse kol- hal in Heverlee het politieke to-
lega's zat er dit jaar echter neel zijn van het C.V.P.-kongres.
niet de traditionele uitbundig- * Jarrmer voor de sportkotters en
heid in. Volgens het Belang van de sportliefhebbers die vrijdag-
Limburg kruipt men aan de unief namiddag 16/12 (men moet toch de
in zijn schelp en durft niemand tijd hebben om de zaal vol stoe-
méér te zeggen dan strikt nood- len, mikrofoons en CVP-vlaggen en
zakelijk is. En dat alles ten- -stickers te hangen) en het vol-
gevolge van de gebeurtenissen . gende weekend les hebben of trai-
van de afgelopen maand. * De ningen. * Die moeten maar met ver-
Bondsrepubliek, da's toch dat vroegd weekend gaan, of anders
land dat maar een 100 km van maar een paar rondjes op de piste
Leuven ligt, of niet? Puiten lopen.* fv)*-~

Abonnees wezen gewaarschuwdl*Oe
posterijen kennen vooralsnog geen
fusies van gemeenten. Woon je bv.
in Heverlee, maar zet je, met al-
le goeie bedoelingen, 3000 Leuven
op je Veto-abonnementsstrook, dan
zitten jij en wij met de gebakken
peren: jij krijgt geen nummer en
wij krijgen, met alle goeie be-
doelingen, jouw nummer terug. *
We hebben die fusies nooit begre-
pen. Maar we kunnen op het CVP-
kongres wel eens aan Heer Martens
vragen wat zijn bedoeling was.

*We veronderstellen dat De Somer I

ook de beginselverklaring van de
anti-Egmontbetoging in Leuven
heeft gekregen. * Misschien keek
ook hij op van de begeleidende
brief. * Maar hij moet nu ten-
minste niet meer bang zijn dat
de veteranen het alleen zullen
moeten doen bij de bestrijding
van het Egmont-pakt, zoals hij
in een interview in Oe Nieuwe
(28/10/77) meende.

*Zijn dat onze toekomstige politi-
ci, die tijdens de prikaktie in
de les van Tindemans, de gewe-
tensbezwaarden buiten zetten om-

7 dat ze anders geen {D konden I...ft. _ftft ~, ...... ft_ _. '" , • I

volgen. * Heer Tindemans zal ze-
ker tevreden zijn over zijn dis-
cipelen.

In het nummer va~ november be-
steedde Akademische Tijdingen o-
ver een volle pagina aandacht aan
de opening van 't Stuc. *Kort,
kernachtig tekstje, knappe lay-
out, mooie fotootjes.*Tof. Maar
die foto's heb je wellicht reeds
gezien, in de vorige Veto, en ze
komen van de werkgroep Fotogra-
fie van Kultuurraad. *Als Veto
foto's ontleent van Pers & Voor-
lichting K.U.Leuven, wordt dit
steeds bij publikatie gemeld. Maa
in de omgekeerde versie hadden
wij toch ook een dergelijke geste
van de dienst P&V verwacht. * Eer-
lijk is eerlijk. *
Eindelijk. * Oe erkenning!



)e Vlaamse onderhandelaars, die
etrokken waren bij de opstel-
ling van dit regeerakkoord, heb-
en onduldbare toegevingen ge-

se gemeenten leidt tot de
reetie van een frankofone bour-
oisie die zich niet reer moet

n-

n
en

no~ een zwak
vetorecht.

Tijdens de anti-Egmontbetoging op
23 oktober te Dilbeek werden le-
den en sympathisanten van de groep
Arbeid-VSB herhaaldelijk het mik-
pu~t van fysische aggressie van-
wege fascistoïde organisaties.
Reeds voor d~ betoging gingen een

ntal VOORPOST-mensen de hoofdre-

je tracht in jouw eigen fakul-
teit zo'n info-avond op te zet-
ten (rekening houdend dat met 60
man op een TV-scherm kijken moei-
lijk begint te worden).
eem kontakt op met het Regionaal
omitee: Elcker-Ick, Blijde In-
kOMststraat 115 (vraag naar Jaa
of Luk Oe Rooms, Brusselsestraa
165/K X411.

L. De Rooms

r- 3. Het 19mont-regeerekkoord is in
zijn geheel een onaanvaardbare

prijs voor een twijfelachtige re-
gionalisering die zeker niet het
beloofde federalic~e Meebrengt.
Immers, onderwijs, justitie, ge-
zinsbeleid. enz. blijven natio-
naal. Meer nog, er komt geen ei-
gen fiskaliteit voor de twee go_
meenschappen.

4. In het regeerakkoord wordt de
installatie bepaald van twee

gemeenschpasraden en drie gewest-
raden. Dit is een de facto erken-
ning van Brussel als derde ge-
west. Daarenboven gaat men over
tot de scheppi.ng van een "rijks-
gebied Brussel" bestaande uit de
zes uit Vlaanderen gelichte faci-
liteitengemeenten, die voortaan
gedeeltelijk van Brussel zouden
afhankelijk zijn.

ulteit Theologie organi-
seert. met medewerking van het

ionaal Komitee tegen de Wa-
nl'1andeleen info-avond met vi-

dio-montage. met als titel "Wa-
pennandel, riddel tot onderdruk-
ing of tot zelfontwikkeling?".

Dit gaat door op 23 november om
20u in lokaal 22 van het Maria-
Theresiakollege.
Geïnteresseerden zijn welkom.
~eel beter zou ec~ter zijn dat

EGMONT (1)
24 november e.k. wordt in Leuven een Anti-Egmontbetoging georgani-

Votgende beginaetverkLaring tigt aan de grondBtag van dit pro-

t een soort

6. In het akkoord werd geen enke-
le regeling i.v.m. amnestie

ingeschreven. Die eis hebben onze
(?) VlaaMne onderhandelaars niet
eens ernstig gesteld.

7. Ter verdediging van het fgmont-
egeerakkoord wordt aangevoerd

dat het ook zekere positieve voo~
stellen voor Vlaanderen bevat zo-
als de splitSing van het kiesar-
rondissement Brussel - Halle-Vil-
voorde. de oprichting van de pro-
vincie Vlaams Brabant (hoewel niet
uitdr~k~elijk als zodanig voor-
zien), het (vage) onderscheid tus-
sen de plaatsgebonden en de per-
soonsgebonden nateries .•de Euro-
pese verkiezingen in twee o~-
schrijvingen. Dit wordt niet ont-
end. Wij stellen echter dat de

koppeling van onaanvaardbare toe-
gevangen aan deze clementai!",
Vlaar..sedoelstellingen neet afge-

n worden. Daar de auteurs
zelfs stellen dat "hun" akkoord
in zijn geheel te nemen of te la-
ten is, verwerpen wij dit Egl'1ont-
regeerakkoord volledig. Nogmaals:
liever geen akkoord dan een slecht
akkoord!

aanqeloticn bij het Egmont-komitee

door de haag gesleurd en verder
toegetakeld door deze gelaarsd
demokraten. Slechts door het ef-
ficiënte optreden van het Vlaamse
ruis konden deze mensen geëvacu-

eerd worden.
Later op de middag volgden nog in-
timidatiepogingen vanwege komman-
do's van diverse uiterst-reChtse
groeperingen (V.M.O. en co). waar-
bij o.n. materi~le schade werd
opgelopen.

Zonder de gebeurde feiten te wil-

len overroepen. hopen we dat het
Egmontkomitee de nodige m~atrego-
Jen zou nemen opdat dergelijke
zaken zich in de toekomst ni
eer zouden voordoen. Dm het de-

mokretisch karakter van het Eg-
montverzet kracht bij te zetten
lijkt het ons onduldbaar dat ver-
enigingen die het anderen onmoge-
lijk maken aan dit verzet deel te
nemen - ongeacht hun politiek
overtuiging - in dit Komitee za-
telen.

ARBEID

te.U.igen.t<.e houdt zich op een
diepgaande wijze bezig met de
werkelijko aal"dvan het leven en
met het proces van gl"Oei en evo-
lutie. Voor het practische aspect
van deze theorie zorgt de tech-
niek der TIUln6c.endent.e Med..Ua.t;,i.e.

n techniek waardoor men op eon
eenvoudige, moeiteloze wijze tot
een diepgaande rust komt. Daar-
door worden spanningen opgelost
en gaat het zenuwstelsel zuiver
der functioneren.
Men krijgt meer emotionele stA-
biliteit, meer zelfvertrouwen.
het gedrag wordt spontaner en na-
tuurlijker en tegelijkertijd ook
toleranter en socialer, de angst
en onzekerheid venminderen •••.
Door het beoefenen van de TM-tech
niek p.aatmen steeds meer over

tere col:5rdinatietussen li-
en geest beschikken en zal

het menselijk bewustzijn stilaan
meer ontwikkeld worden.
Er worden twee inleidende leZin-
gen gegeven, vJujda.g 7 7/7 7 In
Etc.kell--i.k en donde.lldag 71/17 .iJl
'tSTUC. Telkens om 20 uur.
Voor belangstellenden volgt daar-
na nog een 4 dagen-cursus in TM-
techniek.

t'et

samen.
de strijd momen-

teel is een beslissende fasen.
ondanks het feit dat Amerikanen
en Britten door allerlei maneu-
vers hun invloed trachten te vrij-
waren.
Dm deze belangrijkheid werd het
projekt Zimbabwe gekozen. dat de
gelegenheid biedt om met de men-
sen te diskussiëren over kolonia-
lisme, gewapende bevrijdingsstrijd
rascisme. Van de andere kant is
onze hulp er hoogdringend en goed
geplaatst.
Er wordt een ZANU-pl"Ojekt gesteund
(een rijdende kliniek voor de
vluchtelingen in Mozambiqtie) en
een ZAPU-projekt (bijdragen o~ de
lasten voor 10.000 vluchtelinRen
in Zambia te helpen dragen).
Indien deze 2 projekten volgeboekt
zijn op het NCOS (dat de 11.11.11.
aktie k06rdineert). dan gaat het
omgehaalde geld naar Tanzaniê.

Volgende aktiviteiten gaan door:
n-l"o.inzc:Jeling en aninatie een

de studentenrestaurants.
De slotavond gaat door op 17 no-
veïber in A.V.-zaal o~ 20u

NCoS- stu-

*
groep leden en sympathisanten van
VOORPOST (een groep die vorig ja
afscheurde van WERE DI), onze vlag
werd afgescheurd en een aantal
mensen fysisch aangevallen. 1°-
~nd werd daarbij aan het oog
wetst. terwijl anderen lichte
kneuzingen opliepen. Een andere
gl"Oepwerd naar de rand van het
eeting-terrein gedreven door ul-

tra-reChtse knuppelknapen, en in
een haag geduwd. Een aantal men-
sc~ van het Vlaar.se Kruis konden
gelukkig erger voorkomen. Eén
de ARBEIo-l

~ro5
EXTRA NUMMfR

IN DE LOOP VAN DEZE WEEK ZAL
EEN EXTRA-NUMMER VAN VETO
VERSCHIJNEN, VOLLEDIG GEWIJD
AAN DE PROBLEMATIEK VAN DE
STUDIEBEURZEN EN -LENINGEN,
Het dossier zal diskussietekston
bevatton, waarin verschillende
spekten van de problematiek wor-

den belicht.
(Dit extra-nummer valt binnen het
gewone abonnement: er is echter
geen aktivitips bi~it numr.er.) kost 200 fr - met steunkaart ven

- 11 --, Kultuurread: 150 fr - los: 10 fr

TRANSCENDENTEMEDITATIE
Het is een algemene indruk dat in
onze tijd de psychische nood in
ernst en onvang toegenomen is.
Natuurlijk zijn er allerlei fac-
toren aan te wijzen. die deze
geestelijke malaise veroorzaken
of io de hand werken. We kunnen
praten over het w. .

Ie traditionele no~en en waal"den
over de ovenmatige welvaart in on
ze westerse landen. de overbevol-
king, de milieuvervuiling •.• .
Over de wijze van leven met een
teveel aan spanningen en gejaagd-
heid, waerbij het zelfs vaak niet
meer lukt om van onze vrije tijd
werkelijk een ontspannen tijd te
maken.
In de regel gebruikt nen maar een
klein deel van zijn vermogens:
een deel van zijn creativiteit.
van zijn intelligentie en intuï-
tie, een stukje ven de grote rijk
dom aan gevoelens waartoe men als
mens in staat is.
Bij een voUecUgell olttptoo.ün.g
zou men in staat zijn de prOble-
men waarvoor men gesteld wordt
tot een oplossing te brengen en
vele problemen zouden ook voor-
komen worden.
Oe Wet.en6c.Mp den: CJteat.<.eve 1n-

11.11,ll,KOMITEE

uvtJn
Is projekt 2'imb

steunen. De keuze word. n
kussie. om volgende reden genaakt.
De ontwikkeling die de bevrij-
dingsbewegingen voor Rhodesië
voorstaan is geInspireerd op de
twee principes "self reliance"
(steunen op eigen politieke mid-
delen. op eigen ekonomische moge-
lijkheden en op de ontwikkclings-
graad van het eigen volk en op
zijn werkkracht) en "nationale
onafhankelijkheid" (gericht te-

n elke bemoeizucht van buiten-
lansdse mogendheden I alleen die
hUlp aanvaarden die zonder enige
voorwaarde wordt verstrekt: het
eigen grondgebied vrijwaren van
elke aal"lwezigheidvan vreemde
mogendheden) .
In Rhodesiêbestaan we politieke
tegenstellingen tussen de ver-
schillende bevrijdingsbewegingen
die hot achterlijke en rascisti-
sche Smith-regime bekampen. Maar
de belangrijkste tendens is die
toch van de "eengemaakte strijd
voor de bevr
ottisch frong van ZANU (Zimbabwe
African National Union), ZAPU
(Zimbabwe African Poplliar Union)
en ANCZ (African National Congres
of Zimbabwe) is daar het mooiste
voorbeeld van. Over de renings-
verschillen heen samenwerken aan

er
uur op 't Stuc

rschijnt op 10 doc
n teksten voor dit
n ten le,tato op 2~
1Bu binnen zijn op 't

n toelichting va
n (periode: rest van

december) moeten ten laatste
binnen zijn tegen vrijdag 2 dn-
cember om 1Bu op 't Stuc.

t


